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23 lip ca w Kro to szy nie od by ła się
uro czy stość z oka zji Świę ta Po li cji.
Tra dy cyj nie by ła to oka zja do wrę cze -
nia wy róż nień i no mi na cji na wyż sze
stop nie. 

Ze wzglę du na pan de mię ko ro na wi -
ru sa tym ra zem uro czy stość mia ła skrom -
niej szy cha rak ter i od by wa ła się na dzie -
dziń cu kro to szyń skiej jed nost ki. Z uwa gi
na ob ostrze nia sa ni tar ne w uro czy sto ści
wzię li udział je dy nie funk cjo na riu sze
oraz pra cow ni cy po li cji. Jak co ro ku wy da -
rze nie to by ło oka zją do wrę cze nia od zna -
czeń, wy róż nień i mia no wa nia po li cjan -
tów na wyż sze stop nie służ bo we. 

Nie oby ło się bez oko licz no ścio wych
prze mów. Prze wod ni czą cy Za rzą du Te re -
no we go Związ ku Za wo do we go Pra cow ni -
ków Po li cji przy Ko men dzie Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie, Sła wo mir Sza ma -
łek, po dzię ko wał za pra cę na rzecz związ -
ku oraz za współ pra cę. Ko men dant po -
wia to wy po li cji insp. Ma riusz Ja śniak ży -
czył wy róż nio nym po li cjan tom zdro wia
i po myśl no ści za rów no w ży ciu pry wat -
nym, jak i pod czas peł nie nia tej jed nej
z naj trud niej szych służb. Po nad to od czy -
tał list prze sła ny przez ko men dan ta wo je -
wódz kie go po li cji w Po zna niu insp. Pio tra
Mą kę. (PIK)

Wy róż nie nia i awan se:
Za za słu gi na rzecz Nie za leż ne go Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go Po li cjan tów
oraz wiel ko pol skiej po li cji nada no:
– Ma riu szo wi Ja śnia ko wi – Me dal 100-le cia Po wsta nia Po li cji Pań stwo wej
– Pio tro wi Szcze pa nia ko wi i Woj cie cho wi Ku ła dze – me dal Krzyż Nie pod le gło ści
kl. II NSZZ Po li cjan tów
– Sła wo mir Dy la ko wi, Ja ro sła wo wi Ku szy i Ma riu szo wi Szul co wi – Srebr ny Me dal NSZZ
Po li cjan tów Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go 
– Mag da le nie Grzem skiej – Brą zo wy Me dal NSZZ Po li cjan tów Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go
Awan se:
– przed ter mi no wo, w dro dze wy róż nie nia, na sto pień młod sze go aspi ran ta mia no wa ny
zo stał sierż. sztab. Pa weł Tkacz
– na sto pień aspi ran ta szta bo we go mia no wa na zo sta ła st. asp. Mag da le na Grzem ska
– na sto pień star sze go aspi ran ta mia no wa ni zo sta li: asp. Szy mon Chu dy, asp. Mi chal
Ci szak, asp. Grze gorz Czer won ka, asp. Ma ciej Ga jow czyk, asp. Ja ro sław Ko zu pa, asp.
Ro bert Pry mo wicz, asp. Hu bert Sia dek, asp. Grze gorz Sten cel, asp. Piotr Su cho dol ski,
asp. Piotr Szcze pa niak, asp. Da niel Wie czo rek
-na sto pień aspi ran ta mia no wa ni zo sta li: mł. asp. Bar tło miej Bia łek, mł. asp. Pa tryk
Ce pa, mł. asp. Ma rek Ja wo ro wicz, mł. asp. Ro bert Wer ner
– na sto pień młod sze go aspi ran ta mia no wa ni zo sta li: sierż. sztab. Bar tosz Kar wik,
sierż. sztab. Ro bert Ku nic ki, sierż. sztab. Da mian No wac ki, sierż. sztab. Adam Olej nik,
sierż. sztab. Ka rol Ostach, sierż. sztab. Mar cin Szu me ra
– na sto pień sier żan ta szta bo we go mia no wa ni zo sta li: st. sierż. Szy mon An drze jak, st.
sierż. Łu kasz Ju nik
– na sto pień star sze go sier żan ta mia no wa ni zo sta li: sierż. Szy mon Ha lasz, sierż. Ma -
riusz Ko zu pa, sierż. Łu kasz Wnuk, sierż. Agniesz ka Zim mer mann
– na sto pień sier żan ta mia no wa ni zo sta li: st. post. Ma te usz Ba ra nek, st. post. Kac per
Forsz pa niak, st. post. Da riusz Łu ko wiak, st. post. Da mian So bań ski
– na sto pień star sze go po ste run ko we go mia no wa ni zo sta li: post. Mi ro sław Basz czak,
post. Mi ko łaj Kaj, post. Ka rol Krzyw da, post. Ka rol Swo ra.

UROCZYSTOŚĆ

Święto policjantów
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Plac przed bu dyn kiem Przed szko la
w Za le siu Wiel kim zo stał utwar dzo -
ny. 29 lip ca miał miej sce od biór te -
go za da nia.

– In we sty cję pro wa dzi ła dy rek tor
Mar le na Ro szak, któ ra za an ga żo wa ła
miesz kań ców wsi w przy go to wa nie te re -

nu. Dzię ki te mu uda ło się spiąć kosz ty.
Bar dzo im za to dzię ku ję – oznaj mił To -
masz Le siń ski, bur mistrz Ko by li na.

Na utwar dzo nym pla cu przed przed -
szko lem bę dzie mógł za trzy my wać się au -
to bus, dzię ki cze mu dzie ci bez piecz nie
bę dą wy cho dzi ły i wcho dzi ły do po jaz du. 

(AN KA) 

ZALESIE WIELKIE

Utwardzili plac przy przedszkolu

Rad ny Mar cin Szu me ra zło żył wnio -
sek o ob ni że nie kra węż ni ków i wy ko -
na nie nie wiel kiej czę ści chod ni ka
na skrzy żo wa niu ulic Spor to wej, Grun -
waldz kiej i Krob skiej w Ko by li nie.

30 lip ca od by ło się spo tka nie z fa -

chow ca mi, któ rzy we spół z urzęd ni ka mi
omó wi li tech nicz ne aspek ty te go za da nia.
Po zre ali zo wa niu przed się wzię cia pie si,
jak rów nież oso by po ru sza ją ce się na wóz -
kach lub z wóz ka mi bę dą mo gły wy god -
nie ko rzy stać z wy zna czo nych przejść.

OPRAC. (AN KA) 

KOBYLIN

Krawężniki będą obniżone
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No wym za stęp cą Krzysz to fa Je li now -
skie go, dy rek to ra Po wia to we go Za -
rzą du Dróg, zo stał kro to szy nia nin, 55-
let ni Mi ro sław Gań ko, w obec nej ka -
den cji pierw szy wi ce prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie. Sta ło
się tak w wy ni ku kon kur su.

Pra ca dy rek to ra Je li now skie go co
i rusz pod da wa na jest kry ty ce. Szcze -
gól nie ob cią ża ją ce go cza so wo dzia ła -
nia ad mi ni stra cyj ne nie po zwa la ją
w peł ni sku pić się na me ry to rycz nych
kwe stiach. Cho dzi np. o na pra wy
i bie żą ce utrzy ma nie dróg po wia to -
wych, spraw dza nie pra wi dło we go
ozna ko wa nia czy licz ne re mon ty dróg
i chod ni ków. Te ar gu men ty zde cy do -
wa ły, że sta ro sta, w po ro zu mie niu
z Za rzą dem Po wia tu, wy ra ził zgo dę
na za trud nie nie w PZD ko lej ne go
czło wie ka. 

W czerw cu ogło szo no za tem kon -
kurs na za stęp cę dy rek to ra ds. or ga ni -
za cyj no -ad mi ni stra cyj nych w PZD.
Za in te re so wa ni mu sie li zło żyć kom -
plet do ku men tów i cze kać na wy zna -
cze nie ter mi nu roz mo wy kwa li fi ka -
cyj nej. Po otwar ciu ofert oka za ło się, iż
o to sta no wi sko zde cy do wa ła się ubie -
gać się tyl ko trój ka kan dy da tów, co by -

ło za pew ne spo wo do wa ne nie ma ły mi
wy ma ga nia mi po sta wio ny mi
przed zgła sza ją cy mi. 

Za in te re so wa ni tym sta no wi -
skiem mu sie li nie tyl ko po sia dać wyż -
sze wy kształ ce nie, ale tak że – mię dzy
in ny mi – wy ka zać się do świad cze -
niem za wo do wym w pra cy pu blicz nej
czy na sta no wi sku kie row ni czym.
W po nie dzia łek, 13 lip ca, wszyst ko
sta ło się ja sne. Ko mi sja kon kur so wa
w skła dzie: dy rek tor Krzysz tof Je li -
now ski, głów na księ go wa Wie sła wa
Czusz ke i ka dro wa Mag da le na
Szwarc, po za po zna niu się z kan dy da -
ta mi wy bra ła Mi ro sła wa Gań kę. 

– Chcę pod kre ślić, że ja ko za rząd

w peł ni ak cep tu je my wy bór Gań ki
na to sta no wi sko. O wy bo rze zde cy -
do wa ła roz mo wa kwa li fi ka cyj na,
pod czas któ rej kan dy dat wy padł do -
brze – oznaj mia wi ce sta ro sta Pa weł
Ra do jew ski. Jak do da je w to ku dal szej
roz mo wy, dzię ki tej de cy zji K. Je li -
now skie mu odej dzie spo ro obo wiąz -
ków. 

Od chwi li za trud nie nia M. Gań -
ko od po wia dać bę dzie za or ga ni za cję
ru chu na dro gach po wia tu kro to szyń -
skie go. – Mam na my śli spra wę usta -
wie nia ozna ko wa nia ulicz ne go, opra -
co wy wa nie i za twier dza nie pro jek -
tów or ga ni za cji ru chu oraz wszel kie
spra wy bez pie czeń stwa w ru chu dro -

go wym – do pre cy zo wu je wi ce sta ro -
sta. Po za tym nad zo ro wać bę dzie re -
ali za cję wszel kich pism biu ro -
wych. – Do obo wiąz ków do da li śmy
też za stę po wa nie dy rek to ra pod czas
nie któ rych kon tak tów z miesz kań ca -
mi, np. pod czas spo tkań rad osie dli
czy so łec kich – mó wi P. Ra do jew ski.

Jak wi dać za kres dzia łań no we go
wi ce dy rek to ra jest bar dzo sze ro -
ki. – Mo gę za pew nić, iż M. Gań ko nie
bę dzie nad zo ro wał spraw bu dow la -
nych czy zaj mo wał się two rze niem
pro jek tów, gdzie ubie ga my się o do fi -
nan so wa nia ze wnętrz ne – do po wia -
da wi ce sta ro sta. W tej chwi li M. Gań -
ko mu si roz wią zać sto su nek pra cy
z LOK -iem, gdzie od lat peł ni funk cję
kie row ni ka i za trud nio ny jest tam
na 0,5 eta tu. 

Mno gość po wie rzo nych za jęć spo -
wo do wa ła, że po sta no wio no o wy zna -
cze niu dłuż sze go niż za zwy czaj okre -
su prób ne go. – Trwać bę dzie on przy -
naj mniej pół ro ku z moż li wo ścią prze -
dłu że nia do ro ku. Przez ten czas bę -
dzie my się wraz ze sta ro stą przy glą -
dać pra cy wi ce dy rek to ra i pa trzeć
na efek ty. Szcze gól nie bacz nej oce nie
pod le gać bę dzie za an ga żo wa nie. Dziś
je stem pew ny te go, że pod ję li śmy do -
brą de cy zję. Wszak uczu la li śmy dy -
rek to ra, by on sam wy brał swo je go za -
stęp cę, Te raz ocze ku je my na roz po -
czę cie pra cy przez M. Gań kę. Ma to

na stą pić 15 sierp nia – wy ja śnia wi ce -
sta ro sta. War to do dać, że jest to dzień
wol ny od pra cy, w któ rym wy pa da ją
dwa świę ta – Woj ska Pol skie go oraz
Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi
Pan ny. 

Po pro si li śmy oczy wi ście M. Gań -
kę o ko men tarz. Co do po wie dze nia
ma przy szły wi ce dy rek tor
PZD? – Zde cy do wa łem ubie gać się
o to sta no wi sko, gdyż w prze wa ża ją cej
czę ści mo je ży cie za wo do we by ło pod -
po rząd ko wa ne spra wom dro go wym.
Do świad cze nie zdo by wa łem naj -
pierw ja ko po li cjant ru chu dro go we -
go, a obec nie przez wie le lat ja ko kie -
row nik LOK -u. Po sia dam też od po -
wied nie wy kształ ce nie – stwier -
dza M. Gań ko. Jed no cze śnie od no si
się do po wsta łe go w prze strze ni pu -
blicz nej za rzu tu, iż w kwe stii two rze -
nia i za twier dza nia pro jek tów or ga ni -
za cji ru chu nie mo że się po chwa lić
żad ny mi osią gnię cia mi. – Od po wiem
tak – mo je wie lo let nie do świad cze nie
oraz zdo by ta wie dza pre de sty nu ją
mnie do twier dze nia, iż po ra dzę so bie
na tym od cin ku. Je śli jed nak oka że się
to nie wy star cza ją ce, roz wa żę roz po -
czę cie od po wied nich stu diów po dy -
plo mo wych. Zda ję so bie bo wiem
spra wę z za kre su obo wiąz ków i od po -
wie dzial no ści. Bę dę ze wszyst kich sił
sta rał się im spro stać – za po wia da M.
Gań ko. PA WEŁ KRA WUL SKI

KROTOSZYN

Mirosław Gańko wicedyrektorem PZD

W po wie cie kro to szyń skim ko lej ny
ty dzień upły nął bez no wych przy pad -
ków za ka że nia ko ro na wi ru sem. Tak
więc na na szym te re nie już od po -
nad dwóch ty go dni nie stwier dzo no
za cho ro wań na CO VID -19. Zde cy do -
wa nie go rzej sy tu acja wy glą da w in -
nych re gio nach kra ju.

Ostat nio bo wiem każ de go dnia Mi ni -
ster stwo Zdro wia in for mu je o ko lej -
nych 500-600 przy pad kach za ra że nia wi -
ru sem SARS -CoV -2. W sa mej Wiel ko pol -
sce też nie jest zbyt opty mi stycz nie. Mi ni -

ster zdro wia za po wie dział kon tro le
w skle pach. Po li cja i służ by sa ni tar ne bę dą
spraw dzać, czy lu dzie no szą ma secz ki. 

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia łek, 3
sierp nia, go dzi na 12.00) w po wie cie kro -
to szyń skim od no to wa no 287 przy pad -
ków za ka że nia, 32 oso by zmar ły, wy zdro -
wia ło po nad 250. Oko ło 130 miesz kań -
ców na sze go te re nu prze by wa w kwa ran -
tan nie do mo wej. 

W ca łym kra ju do tej po ry za ra że nie
wi ru sem SARS -CoV -2 stwier dzo no
u 47 469 osób, zmar ło 1732, a wy le czo -
nych jest już 34 881. (AN KA)

PANDEMIA
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W go ścin nych pro gach Le śni czów ki,
part ne ra biz ne so we go GLK, za koń -
czy ło się pię cio dnio we szko le nie
mło dych tan ce rzy. Od 27 do 31 lip ca
gru pa 35 osób in ten syw nie po zna -
wa ła taj ni ki tań ca to wa rzy skie go. 

Żmud ne ćwi cze nia tech ni ki i no -
wych ele men tów cho re ogra fii tan ce rze
wykonywali pod okiem uzna nych tre ne -
rów. Z jed nej stro ny by ła to Ja go da Szku -
dłap ska, wie lo krot na fi na list ka mi -
strzostw Pol ski. Jed nak praw dzi wą wi -
sien ką na tor cie był przy jazd do Kro to szy -
na uty tu ło wa ne go mał żeń stwa – Be aty
i Ma cie ja Fel ze now skich. Ci za wo do wi
tan ce rze od kil ku na stu lat z po wo dze -
niem pro wa dzą szko łę tań ca Spar ta. Ich
atu tem jest ogrom ne do świad cze nie.
Swo ją re no mę zdo by wa li na wie lu mi -
strzow skich tur nie jach. Re pre zen to wa li
nasz kraj na mi strzo stwach świa ta w tań -
cach stan dar do wych, gdzie do tar li do pół -
fi na łu. 

Pod czas kro to szyń skie go szko le nia
gru pa ćwi czy ła za rów no tań ce stan dar do -
we, jak i la ty no ame ry kań skie. Na par kie -
cie za tem moż na by ło po dzi wiać pa ry
tań czą ce wal ca wie deń skie go i je go an giel -
ską od mia nę, jak rów nież tan go, qu ick ste -

pa oraz foks tro ta czy sam bę, cha -chę,
rum bę. Pro gram był za pla no wa ny co
do mi nu ty. Dzie ci i mło dzież z prze rwa -
mi spo ty ka ły się i ćwi czy ły od godz. 8.00
do 20.00. 

– W Kro to szy nie spo tka li śmy tan ce -
rzy od naj młod szych do ma ją cych już S -
-kla sę. Dla te go na sze za ję cia by ły bar dzo
uroz ma ico ne – wy ja śni ła B. Fel ze now ska.
Jest to zwią za ne z dzi siej szy mi stan dar da -
mi, ja ki mi spro stać mu szą tan ce rze. Nie
tyl ko wy ma ga się od nich wiel kiej wy trzy -
ma ło ści, ale i nie zwy kłej ko or dy na cji ru -

cho wej. Dla te go w za ję cia wpla ta no ele -
men ty ba le tu czy fit nes su. 

Le śni czów ka zo stał wy bra na nie przy -
pad ko wo. – Ma du żą sa lę, w któ rej mo gli -
śmy za pre zen to wać peł nię swo ich moż li -
wo ści. Po za tym wszyst ko, co nam po -
trzeb ne, ma my na miej scu, w tym po sił ki.
Dla mnie to szko le nie jest sen ty men tal ne.
Po za koń cze niu upra wia nia tań ca wśród
ama to rów zy sku ję oka zję nie tyl ko przyj -
rze nia się no wym pa rom, ale i dzie le nia
się wie dzą. Ciar ki po cie le prze cho dzą ca -
ły czas, bo mi ło ści do tań ca się nie za po -
mi na – stwier dzi ła J. Szku dlap ska, do da -
jąc, iż my śli nad po wro tem do wy stę pów
na tur nie jach wśród za wo dow ców.

Atrak cją przygotowaną  przez or ga ni -
za to rów by ły wie czor ne po ka zy przy po -
mi na ją ce wy stę py przed pu blicz no ścią.
To wów czas tan ce rze po ka zy wa li, ja kie
po stę py po czy ni li. Wszak w cią gu dnia
w po cie czo ła ćwi czy li róż ne fi gu ry oraz
ele men ty tech ni ki. Po po ka zach in struk -
to rzy udzie la li mło de mu po ko le niu cen -
nych rad. – Cho dzi o to, by tan ce rze
umie li póź niej w trak cie tur nie jów unieść
cią żą cą na nich pre sję, ale i od po wied nio
re ago wać na bodź ce ze wnętrz ne – tłu ma -
czy ła B. Fel ze now ska.

(PIK)

POD NASZYM PATRONATEM

Taniec zagościł w Leśniczówce

Jak pi sa li śmy przed kil ko ma dnia mi,
wkrót ce roz pocz nie się re mont prze -
jaz du ko le jo we go na uli cy Ko le jo wej
w Ko by li nie. Gmi na rów nież do ło ży
fi nan so wą ce gieł kę do te go przed -
się wzię cia.

Wła dzom mia sta uda ło się prze ko nać
PKP Pol skie Li nie Ko le jo we S. A, Za kład
Li nii Ko le jo wych w Ostro wie Wlkp., by
re mont prze jaz du zre ali zo wać jesz cze
w tym ro ku. Z ko lei gmi na wy ko na no wą
na wierzch nię as fal to wą. Bur mistrz To -
masz Le siń ski pod pi sał już umo wę z wy -
ko naw cą te go za da nia – kro to szyń ską fir -
mą Gem biak -Mik stac ki Sp. j.

– Bar dzo się cie szę, że za da nie bę dzie

re ali zo wa ła fir ma z tak du żym do świad -
cze niem. Je stem więc spo koj ny, bo wiem,
że bę dzie to wy ko na ne pro fe sjo nal nie,
a zgra nie wszyst kie go z głów nym wy ko -
naw cą za da nia wca le nie bę dzie ta kie pro -
ste – stwier dza bur mistrz Ko by li na. Pra ce
ma ją ru szyć w naj bliż szych dniach. 

Rzecz ja sna, w trak cie re mon tu kie -
row cy mu szą się li czyć z utrud nie nia mi
w ru chu dro go wym. Tak więc w cza sie re -
ali zo wa nia prac na prze jeź dzie zor ga ni zo -
wa ne bę dą ob jaz dy – dro gą kra jo wą nr 36
na od cin ku Ko by lin -Ku kli nów, a tak że
dro ga mi po wia to wy mi: na tra sie Ku kli -
nów -Kro mo li ce -Ła giew ni ki -Za le sie Wiel -
kie -Za le sie Ma łe oraz na od cin ku Ko by -
lin -Ła giew ni ki. (AN KA) 

KOBYLIN

Remont przejazdu – będą objazdy
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28 lip ca stra ża cy zma ga li się z dwo -
ma po ża ra mi w Chwa li sze wie. Oka -
za ło się, że w tym sa mym cza sie są
dwa ogni ska po ża ru w róż nych punk -
tach.

Oko ło go dzi ny 12.30 do Sta no wi ska
Kie ro wa nia Ko men dan ta Po wia to we go
PSP w Kro to szy nie wpły nę ło zgło sze nie
o po ża rze w Chwa li sze wie. Na ak cję 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 po jaz -
dy ga śni cze z OSP Chwa li szew, OSP Biad -
ki, OSP Or pi szew, OSP Sul mie rzy ce
i OSP Zdu ny. 

– Gdy pierw sze za stę py do jeż dża ły
na miej sce, usta lo no, że we wska za nej
przez zgła sza ją ce go lo ka li za cji wi docz ne
są dwa ogni ska po ża ru, usy tu owa ne
w róż nych punk tach – mó wi st. asp. Ma -
te usz Dy mar ski z KP PSP w Kro to szy -
nie. – Ogień ob jął su chą tra wę i ga łę zie
na po bo czu dro gi oraz zbo że na pniu,
ster tę ba lo tów z sia nem i pry zmę obor ni -
ka na te re nie go spo dar stwa rol ne go. 

Po żar za gra żał obiek tom rol ni czym,
więc na miej sce skie ro wa no du żą ilość sił

i środ ków. Osób po szko do wa nych
na szczę ście nie by ło.

Stra ża cy roz po czę li ak cję ga śni czą
w kil ku lo ka li za cjach. W su mie po da no
sie dem prą dów ga śni czych wo dy w na tar -
ciu na pa lą ce się ga łę zie i su chą tra wę,
na zbo że, ba lo ty sia na i pry zmę obor ni -
ka. – Dzia ła nia pro wa dzo ne w róż nych
miej scach oraz umie jęt ne roz lo ko wa nie
sta no wisk ga śni czych po skut ko wa ły
szyb kim ogra ni cze niem roz prze strze nia -
nia się ognia i mi ni ma li za cją strat po nie -
sio nych przez wła ści cie li – oznaj mia M.
Dy mar ski.

Po cał ko wi tym uga sze niu zbo ża
na po lu zlo ka li zo wa nym w po bli żu go -
spo dar stwa prze gru po wa no si ły, zwięk -
sza jąc in ten syw ność po da wa nia środ ka
ga śni cze go na pa lą ce się ba lo ty sia na
i obor nik. W koń co wej fa zie ak cji wy ko -
rzy sta no ła do war kę te le sko po wą, by
na bie żą co usu wać tlą ce się sia no oraz
obor nik na po bli skie po le upraw ne. Jed -
no cze śnie do ga sza no ukry te za rze wia
ognia. 

Ak cja stra ży po żar nej trwa ła trzy go -
dzi ny. Uczest ni czy ło w niej 29 stra ża ków
z sied miu za stę pów. (AN KA)

CHWALISZEW

29 strażaków gasiło dwa pożary

30 lip ca wła dze po wia tu po dzię ko wa ły
Krzysz to fo wi Ku row skie mu za je go kil -
ku let nią pra cę na sta no wi sku dy rek to -
ra SPZOZ Kro to szyn. Na po że gna nie
od cho dzą cy wraz z koń cem lip ca szef
szpi ta la wy dał oświad cze nie.

– Dy rek tor Ku row ski kie ro wał na -
szą służ bą zdro wia w bar dzo trud nych
cza sach. Dzię ku jąc za za an ga żo wa nie
w re struk tu ry za cję pla ców ki, w tro skę
o jej roz wój i sta wia nie czo ła co dzien -
nym bo lącz kom służ by zdro wia, ży -
czy li śmy dy rek to ro wi po wo dze nia i re -
ali za cji pla nów za wo do wych i oso bi -
stych – oznaj mił sta ro stwa Sta ni sław
Szczot ka.

Przy po mnij my, iż 29 czerw ca
Krzysz tof Ku row ski zło żył w Sta ro -
stwie Po wia to wym wy po wie dze nie
umo wy o pra cę. Jak się do wie dzie li -
śmy, je go de cy zja po dyk to wa na by ła
wzglę da mi oso bi sty mi. – Nie ma w tej
chwi li żad nych sy tu acji kry zy so wych
w SPZOZ w Kro to szy nie, któ re mo gło -
by su ge ro wać, że sta ły się one po wo -
dem re zy gna cji pa na dy rek to ra Krzysz -
to fa Ku row skie go ze sta no wi ska – mó -
wił na po cząt ku lip ca Sła wo mir Pa łasz,
rzecz nik pra so wy kro to szyń skie go
szpi ta la

Wkrót ce po zło że niu wy po wie -
dze nia K. Ku row ski zwró cił się do Za -
rzą du Po wia tu z proś bą o roz wią za nie
umo wy o pra cę za po ro zu mie niem

stron wraz z koń cem lip ca. Wła dze za -
ak cep to wa ły tę pro po zy cję.

Na za koń cze nie swo jej pra cy
na sta no wi sku sze fa kro to szyń skie go
szpi ta la K. Ku row ski wy dał oświad cze -
nie. – Po nie waż 31 lip ca koń czę swo ją
pra cę na sta no wi sku Dy rek to ra Na -
czel ne go Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go
Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Kro to -
szy nie, chciał bym przed sta wić ni niej -
sze pod su mo wa nie mo jej po nad 4-let -
niej ka den cji i prze ana li zo wać po szcze -
gól ne okre sy, w któ rych peł ni łem
funk cję dy rek to ra – czy ta my na po -
cząt ku oświad cze nia. W dal szej czę ści
K. Ku row ski szcze gó ło wo omó wił
wszel kie dzia ła nia i in we sty cje w trak -
cie je go ka den cji oraz prze bieg re struk -
tu ry za cji szpi ta la. 

– Rok 2020 przy niósł ko lej ne bar -
dzo trud ne wy zwa nia, któ re po ko na li -
śmy ra zem przy ogrom nym za an ga żo -
wa niu wszyst kich pra cow ni ków
i współ pra cow ni ków Szpi ta la. Zde rze -
nie się z pan de mią ko ro na wi ru sa

SARS -CoV -2, za mknię cie w pierw -
szych dniach kwiet nia kil ku od dzia -
łów szpi tal nych i po wrót po kil ku ty -
go dniach do peł nej dzia łal no ści lecz ni -
czej to ko lej ny do wód umie jęt no ści
kie ro wa nia ze spo łem me dycz nym
w wa run kach kry zy su i nad zwy czaj -
nych oko licz no ści. Jesz cze raz dzię ku -
ję wszyst kim pra cow ni kom SPZOZ
w Kro to szy nie, któ rzy w tam tym cza -
sie sta nę li na wy so ko ści za da nia i wal -
czy li o zdro wie oraz ży cie pa cjen tów.
Dzię ku ję tak że wszyst kim, któ rzy
w ja ki kol wiek spo sób włą czy li się
w po moc rze czo wą czy fi nan so wą
na rzecz Szpi ta la. Wa sza po moc mia ła
dla nas nie tyl ko wy miar re al ne go
wspar cia, ale przede wszyst kim
ogrom ne zna cze nie men tal ne i psy -
chicz ne, któ re po ka zy wa ło, że w trud -
nej sy tu acji, w ja kiej się zna leź li śmy,
nie zo sta li śmy sa mi. Dzię ku ję! Dzi siaj
po zo sta wiam kro to szyń ski Szpi tal
w bar dzo do brej sy tu acji fi nan so wej
i or ga ni za cyj nej. Pierw sze pół ro cze za -

my ka my zy skiem i od zy ska niem peł -
nej płyn no ści fi nan so wej. Pod wzglę -
dem or ga ni za cyj nym funk cjo nu ją
wszyst kie od dzia ły i jed nost ki
SPZOZ -u, dzia ła jąc w ostrym re żi mie
epi de mio lo gicz nym. Po zo sta wia jąc
Szpi tal w do brej kon dy cji, dzię ku ję
Pań stwu za współ pra cę i po wie rzo ne
mi za ufa nie. Chciał bym w spo sób
szcze gól ny po dzię ko wać ca łe mu ze -
spo ło wi SPZOZ w Kro to szy nie – nie
po mi ja jąc ab so lut nie ni ko go, kto pra -
cu je w Szpi ta lu – za współ pra cę. Bez
za an ga żo wa nia per so ne lu nie uda ło by
się osią gnąć te go wszyst kie go, o czym
pi sa łem po wy żej. Za rów no przede
mną, jak i przed per so ne lem Szpi ta la
sta ją dzi siaj no we wy zwa nia za wo do -
we. Ży czę wszel kiej po myśl no ści i sku -
tecz ne go osią ga nia wy zna cza nych so -
bie ce lów. Wie le za dań uda ło nam się
wspól nie, po zy tyw nie zre ali zo wać
w cza sie mo jej pra cy ja ko dy rek to ra,
dla te go wie rzę głę bo ko, że w przy szło -
ści, w kro to szyń skim Szpi ta lu bę dzie
po dob nie. Swo je mu na stęp cy, któ ry
zo sta nie nie ba wem wy bra ny w kon -
kur sie na no we go dy rek to ra SPZOZ
w Kro to szy nie, ży czę wy trwa ło ści i de -
ter mi na cji w po dej mo wa niu trud -

nych de cy zji, w imię do bra świad cze -
nia usług me dycz nych dla wszyst kich
miesz kań ców Po wia tu Kro to szyń skie -
go, a tak że wszyst kich po zo sta łych pa -
cjen tów na sze go Szpi ta la. Czte ry la ta
i trzy mie sią ce mo je go za trud nie nia
w SPZOZ w Kro to szy nie oce niam ja -
ko okres nie zwy kle in ten syw nej pra cy,
ale rów nież czas re ali za cji wie lu po zy -
tyw nych pro jek tów, któ re przy czy ni ły
się do uła twia nia pra cy per so ne lo wi,
jak i do po lep sze nia ja ko ści usług me -
dycz nych świad czo nych na rzecz pa -
cjen tów le czo nych w na szym Szpi ta -
lu. Na ko niec chciał bym po wie dzieć,
że na za wsze po zo sta nie cie Pań stwo
w mo im ser cu – na pi sał w oświad cze -
niu K. Ku row ski (ca łość oświad cze nia
moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej
SPZOZ Kro to szyn – przyp. red.).

20 lip ca w trak cie zdal nej se sji Ra -
dy Po wia tu Kro to szyń skie go po wo ła no
skład ko mi sji kon kur so wej, któ rej za da -
niem bę dzie wy bór no we go dy rek to ra
SPZOZ. Zna leź li się w niej Ta de usz
Ste fa niak (prze wod ni czą cy ko mi sji),
Pa weł Ra do jew ski, An drzej Je rzak, Zbi -
gniew Bro dziak, Mi łosz Zwie rzyk,
Piotr Ja nusz kie wicz oraz Sta ni sław
Szczot ka. (AN KA) 

KROTOSZYN

Podziękowali Krzysztofowi Kurowskiemu

Kry mi nal ni z Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie za trzy ma li 57-
let nią miesz kan kę po wia tu ple szew -
skie go, któ ra wła ma ła się do do mu
jed no ro dzin ne go i skra dła bi żu te rię
oraz dro gie ze gar ki o war to ści kil ku -
dzie się ciu ty się cy zło tych. 

Do zda rze nia do szło w no cy z 11
na 12 lip ca w Kro to szy nie. – Do jed ne go
z do mów jed no ro dzin nych, po uprzed -
nim uszko dze niu okna, wszedł nie zna ny
spraw ca. Je go łu pem pa dła zło ta bi żu te ria
i dro gie ze gar ki. Po krzyw dzo ny osza co -
wał stra ty na kwo tę kil ku dzie się ciu ty się -
cy zło tych. Funk cjo na riu sze przy ję li za -
wia do mie nie o po peł nio nym prze stęp -
stwie i roz po czę li po szu ki wa nia spraw -

cy – in for mu je Piotr Szcze pa niak, ofi cer
pra so wy KPP w Kro to szy nie.

Ope ra cyj ni z Wy dzia łu Kry mi nal ne -
go za bra li się za zbie ra nie do wo dów.
Przej rze li wie le go dzin mo ni to rin gów
i pod ję li dzia ła nia w kie run ku usta le nia
zło dzie ja. Po prze ana li zo wa niu ze bra ne go
ma te ria łu wpa dli na trop. Spraw cą oka za -
ła się ko bie ta – 57-let nia miesz kan ka po -
wia tu ple szew skie go. Zło dziej ka zo sta ła
za trzy ma na, przy zna ła się do po peł nio ne -
go czy nu.

– Kry mi nal ni za bez pie czy li od po -
dej rza nej pie nią dze w wy so ko ści rów no -
war to ści skra dzio ne go mie nia. Za po peł -
nio ne prze stęp stwo gro zi jej ka ra do dzie -
się ciu lat wię zie nia – do da je P. Szcze pa -
niak. (AN KA) 

Z POLICJI

Zatrzymali włamywaczkę
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Ko le je Dol no ślą skie zde cy do wa ły się
na przy wró ce nie ko lej nych po łą czeń
od 1 sierp nia. Zmia ną ob ję tych zo -
sta ło w su mie 18 po łą czeń, któ re
wcze śniej, z uwa gi na epi de mię ko -
ro na wi ru sa, ule gły ogra ni cze niu. Co
dla nas istot ne, bę dzie wię cej po cią -
gów do Kro to szy na.

Ko le je Dol no ślą skie zde cy do wa ły się
na przy wró ce nie ko lej nych po łą czeń
na tra sach, któ re cie szą się du żym za in te -

re so wa niem wśród pa sa że rów. To ko lej ny
etap od mra ża nia trans por tu ko le jo we go.

– Ma my świa do mość, że wie lu oso -
bom cię cia kur sów, ja kie wy mu sił na nas
ko ro na wi rus, wciąż uprzy krza ją ży cie.
Uru cha mia my więc ko lej ne po łą cze nia,
bo o ile nie sta nę li śmy jesz cze w peł ni
na no gi, o ty le wsłu chu je my się w głos na -
szych pa sa że rów. Chciał bym rów nież za -
pew nić, że ro bi my, co w na szej mo cy, by
wszyst kie po cią gi wró ci ły na to ry jak naj -
szyb ciej – ko men tu je Da mian Sta wi kow -
ski, pre zes Ko lei Dol no ślą skich. Po wpro -

wa dze niu pią te go eta pu przy wra ca nia po -
łą czeń pra ca eks plo ata cyj na prze woź ni ka
osią gnę ła po ziom bli sko 83% pla nu
sprzed epi de mii.

Do roz kła du jaz dy po wró ci ły m. in.
po łą cze nia do Kro to szy na, Jel cza -La sko -
wic, Wę gliń ca czy Le gni cy. Zmia ny w roz -
kła dzie obej mu ją rów nież ter mi ny kur so -
wa nia po cią gów. Do tych cza so we po łą cze -
nie z Wro cła wia Głów ne go (od -
jazd 13: 35) do Kro to szy na (przy -
jazd 15: 18) oraz po wrot ne (16: 18 z Kro -
to szy na) zmie ni ły czę sto tli wość swo ich

kur sów. Od 1 sierp nia po ciąg tej re la cji
kur su je co dzien nie. Peł ną li stę zmian oraz
ak tu al ny roz kład jaz dy zna leźć moż na

na stro nie in ter ne to wej Ko lei Dol no ślą -
skich. OPRAC. (AN KA) 

ŹRÓ DŁO: KO LE JE DOL NO ŚLĄ SKIE

Przy współ pra cy z Biu rem Re kor dów
wo lon ta riusz ka Agniesz ka Op't Hof
or ga ni zu je naj więk szą w hi sto rii lek -
cję fit ness on li ne, w któ rej pod ję ta
bę dzie pró ba po bi cia re kor du Pol ski
w tej dzie dzi nie! Po pro wa dzi ją
QCZAJ, słyn ny tre ner -mo ty wa tor.
A wszyst ko to dla Ha ni Łącz kow -
skiej, cier pią cej na SMA.

Ca ły do chód z wy da rze nia prze zna -
czo ny zo sta nie na rzecz 15-mie sięcz nej
Ha necz ki z Wy so kiej ko ło Pi ły, cho rej
na rdze nio wy za nik mię śni (SMA). Ro -
dzi ce dziew czyn ki po trze bu ją po nad 9
mi lio nów zło tych na in no wa cyj ną te ra pię
ge no wą Zol gen sma, do stęp ną w USA.

Gdy Ha nia się uro dzi ła, cho ro ba nie
da ła żad nych oznak. Jed nak po kil ku mie -
sią cach po ja wi ły się pro ble my z od dy cha -
niem, dziew czyn ka mniej po ru sza ła rącz -
ka mi i nóż ka mi. Wkrót ce oka za ło się, że
przy czy ną ta kie go sta nu rze czy jest SMA
ty pu 1. Świat ro dzi ców Ha ni się za wa lił.
Ale nie by ło cza su do stra ce nia – szyb ko
się otrzą snę li i za czę li wal czyć o ży cie
i zdro wie ich dziec ka.

Stan Ha ni w każ dej chwi li mo że się
po gor szyć. SMA to cho ro ba nie prze wi dy -
wal na. – Je śli có recz ka nie otrzy ma nie -
zbęd nej po mo cy przed dru gi mi uro dzi -

na mi, na roz po czę cie te ra pii ge no wej bę -
dzie za póź no! Do stęp ne le cze nie mo że
za pew nić Ha necz ce lep sze funk cjo no wa -
nie na co dzień, ale nie za trzy ma roz wo ju
cho ro by, mo że ją je dy nie spo wol -
nić – mó wią ro dzi ce dziew czyn ki.

Sy tu acja zwią za na z epi de mią ko ro -
na wi ru sa moc no po krzy żo wa ła pla ny. Jak
wia do mo, przez wie le ty go dni nie moż li -
we by ło or ga ni zo wa nie ja kich kol wiek
even tów cha ry ta tyw nych. – Świat sku pił
się na wal ce ze śmier cio no śnym wi ru sem,

a my pro wa dzi my ba ta lię o ży cie na szej
có recz ki – stwier dza ją ro dzi ce Ha ni.
Na szczę ście obec nie wszel kie re stryk cje
w na szym kra ju są już bar dzo zła go dzo ne,
w związ ku z czym moż li wo ści w kwe stii
or ga ni za cji roz ma itych im prez są nie co
więk sze. 

Dla te go Aga Op'T Hof or ga ni zu je
naj więk szą lek cję fit ness on li ne! Ak cja
pod ha słem „Bi je my re kord Pol ski
z QCZAJ -em dla Ha necz ki” od bę dzie
się 10 sierp nia o go dzi nie 20.00 na Fa ce -
bo oku. Szcze gó ły na stro nie www.sie po -
ma ga.pl/re kord pol ski. 

In no wa cyj na te ra pia ge no wa w USA
kosz tu je po nad 9 mi lio nów zło tych. Środ -
ki po trzeb ne są jak naj szyb ciej. – Bę dzie -
my wal czyć do koń ca, bo choć cel wy da je
się nie re al ny, to wie rzy my w moc do -
brych lu dzi, któ rzy po da ru ją Ha ni zdro -
wie. Bez Was nie mo że my na wet sta nąć
do wal ki z po two rem, któ ry za ata ko wał
na szą có recz kę! Dla niej le cze nie w USA
to je dy na szan sa na to, że strach o każ dy
dzień się skoń czy, a ży cie za cznie to czyć
się z da la od ga bi ne tów le kar skich, bó lu
i re spi ra to ra – oznaj mia ją ro dzi ce Ha ni.
Zbiór ka na rzecz Ha ni trwa już od sze ściu
mie się cy na stro nie sie po ma ga. pl, lecz nie
ma jesz cze na wet po ło wy kwo ty.

(AN KA)

CHARYTATYWNIE

Bicie rekordu Polski dla Haneczki!

TRANSPORT

Więcej połączeń do Krotoszyna!
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Wiel kim suk ce sem za koń czy ła się
zbiór ka krwi, zor ga ni zo wa na w kro -
to szyń skim Mu zeum Re gio nal nym
im. H. Ław ni cza ka. W mi nio ną nie -
dzie lę ze bra no w su mie 27 li trów te -
go ży cio daj ne go pły nu.

Sta ty sty ka nie dzi wi. Kro to szyń ska
zbiór ka, od lat or ga ni zo wa na w cza sie wa -
ka cji, cie szy się wielką po pu lar no ścią.
Dość po wie dzieć, że w cią gu czte rech go -
dzin chęć po mo cy za de kla ro wa ło 80
osób. Spo śród nich 60 osta tecz nie mo gło
po dzie lić się swo ją krwią. To szcze gól nie
waż ne w cza sie wa ka cji. La to ob fi tu je bo -
wiem w dra ma tycz ne sy tu acje. W tym
okre sie wzra sta np. licz ba ofiar wy pad -
ków, a to po wo du je więk sze za po trze bo -
wa nie na krew i jej skład ni ki. Tym cza sem
wie lu daw ców wy po czy wa po za miej -
scem za miesz ka nia, co z ko lei spra wia, ze
za pa sy są mniej sze. 

Nad ak cją czu wa li pra cow ni cy Re gio -
nal ne go Cen trum Krwio daw stwa

i Krwio lecz nic twa z Ka li sza, któ rzy wspie -
ra li kro to szyń ski per so nel. W tym ro ku ze
wzglę du na pa nu ją cą pan de mię ko ro na wi -
ru sa w mu zeum wszy scy cho dzi li w ma -
secz kach. Po prze kro cze niu pro gu mie rzo -
no też tem pe ra tu rę. Do pie ro po tych
wstęp nych pro ce du rach moż na by ło wy -
peł nić an kie tę i udać się do le ka rza. Po raz
ko lej ny ak cję wsparł le karz Woj ciech Miń -
ski. Chęt ni mo gli się od nie go do wie dzieć
wie lu rze czy o zdro wym sty lu ży cia czy
po sze rzyć wie dzę z za kre su he ma to lo gii. 

Ale to nie wszyst ko. Człon ko wie kro -
to szyń skie go od dzia łu PCK po sta ra li się
o war to ścio we na gro dy od licz nych spon -
so rów. Każ dy po za koń czo nej czyn no ści
pod cho dził do sto li ka i lo so wał cen ne nie -
spo dzian ki, w tym kon sump cję w lo kal -
nych re stau ra cjach lub drob ne na gro dy
rze czo we. Punk tem kul mi na cyj nym by ło
lo so wa nie dwóch ro we rów o war to -
ści 600 zł, któ re ufun do wa ły Urząd Miej -
ski i Sta ro stwo Po wia to we w Kro to szy nie. 

(PIK)

29 lip ca Ja dwi ga Emi le wicz, wi ce pre -
mier i mi ni ster roz wo ju, go ści ła
na far mie wia tro wej nie da le ko Koź -
mi na Wlkp. W spo tka niu uczest ni czył
bur mistrz Ma ciej Bra bor ski wraz z de -
le ga cją koź miń skie go sa mo rzą du.

Or ga ni za to rem wi zy ty by ło Pol skie
Sto wa rzy sze nie Ener ge ty ki Wia tro wej. J.
Emi le wicz zwie dzi ła park wia tro wy Koź -
min – Ja ro cin, pro wa dzo ny przez fir mę
wpd. To jed na z więk szych farm wia tro -
wych w Wiel ko pol sce. Wi ce pre mier roz -
ma wia ła z Agniesz ką Plą ską, pre zes fir my
wpd, a tak że bur mi strzem Koź mi na
Wlkp. o tym, jak wy glą dał pro ces re ali zo -
wa nia tej in we sty cji i ja ki jest jej od biór
spo łecz ny. Pre zes wpd pod kre śla ła przy -

chyl ność i do brą współ pra cę koź miń skie -
go sa mo rzą du z in we sto rem. 

Po tem J. Emi le wicz wje cha ła
na szczyt po nad stu me tro wej tur bi ny
wia tro wej i... zje cha ła z niej po li nie słu żą -
cej do ewa ku acji. Na stęp nym punk tem
wi zy ty by ła kon fe ren cja pra so wa, na któ -
rej mi ni ster roz wo ju za po wie dzia ła, że
do koń ca ro ku po win ny za koń czyć się
pra ce nad no we li za cją tzw. usta wy od le -
gło ścio wej z 2016 ro ku, ogra ni cza ją cej
roz wój ener ge ty ki wia tro wej.

Jak stwier dzi ła, do star cza nie czy stej,
ta niej ener gii do przed się biorstw i go spo -
darstw do mo wych to świa do my wy bór
i kie ru nek dzia ła nia obec ne go rzą du.
Zmian w prze pi sach nie moż na do ko ny -
wać po śpiesz nie i po win ny od by wać się

przy sze ro kich kon sul ta cjach spo łecz nych
i ana li zach eks perc kich.

Z ko lei bur mistrz Brat bor ski mó wił
o ko rzyst nych i nie ko rzyst nych aspek tach
funk cjo no wa nia farm wia tro wych w lo kal -
nych spo łecz no ściach, opie ra jąc się na kil -
ku let nim do świad cze niu gmi ny Koź min
Wlkp. Zwra ca jąc uwa gę na plu sy, wspo -
mniał o bu do wie dróg do jaz do wych
do wia tra ków, z któ rych ko rzy sta ją rów -
nież rol ni cy, a tak że o wpły wach dla rol ni -
ków z ty tu łu naj mu grun tów pod elek -
trow nie wia tro we. Ce ną, ja ką lo kal ne spo -
łecz no ści pła cą za roz wój ener ge ty ki wia -
tro wej, są na to miast za kłó ce nia kra jo bra zu
oraz zmia ny w pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, ogra ni cza ją ce roz wój in -
nych ga łę zi prze my słu. Wło darz Koź mi na
Wlkp. wy ra ził też na dzie ję, że zo sta ną
wpro wa dzo ne ko rzyst niej sze dla sa mo rzą -
dów za pi sy w kwe stii opo dat ko wa nia elek -
trow ni wia tro wych. OPRAC. (AN KA)

KRWIODAWSTWO

Podzielili się swoją krwią

KOŹMIN WLKP.

Wicepremier z wizytą w parku wiatrowym

Agro In te gra cja, ja ko kra jo wy li der
w ob słu dze grup pro du cenc kich, pro po -
nu je Pań stwu udział w eli tar nych pro -
jek tach ukie run ko wa nych na roz wój
i po pra wę zy skow no ści go spo darstw
rol nych, np. po przez uczest nic two
w gru pach pro du cen tów. Je ste śmy tak -
że kra jo wym kon sul tan tem do spraw
in te gra cji go spo darstw rol nych, a na -
sze dzia ła nia wkra cza ją rów nież na ob -
szar mię dzy na ro do wy.

Go spo dar stwom rol nym, któ re
współ pra cu ją w sie ci na szych grup pro du -
cenc kich, za pew nia my wie le ko rzy ści,
któ re fi nal nie prze kła da ją się na wzrost
do cho do wo ści pro wa dzo nej dzia łal no ści.
Są to przede wszyst kim:

– efekt ska li – du ża gru pa mo że wy ne -
go cjo wać na ryn ku znacz nie wię cej niż po je -
dyn cze go spo dar stwo

– wzmoc nie nie po zy cji ryn ko wej rol ni -
ków dzia ła ją cych w gru pie w łań cu chu rol -
no -spo żyw czym

– więk sza opła cal ność pro duk cji po -
przez ge ne ro wa nie więk szych zy -
sków – droż sza sprze daż pro duk tów gru py
po przez ne go cja cje wyż szych cen i krót szych
ter mi nów płat no ści (sprze daż gru po wa)

– więk sza opła cal ność pro duk cji po -
przez ge ne ro wa nie niż szych kosz tów – tań -
szy za kup środ ków do pro duk cji rol nej dla
ca łej gru py (za ku py gru po we)

– do fi nan so wa nie z ARiMR od 10%
do 6% od war to ści sprze da ży net to gru py
w per spek ty wie 5-let niej, któ re wpły wa tak -
że na sta bi li za cję sy tu acji fi nan so wej w przy -
pad ku spad ków cen sku pu

– na wią zy wa nie trwa łych po wią zań han -
dlo wych – zdo by wa nie no wych od bior ców
z uwa gi na jed no li te, więk sze par tie sprze da ży

– sta bi li za cja zby tu: bez piecz na sprze -
daż przez gru pę do du żych od bior ców

– pod no sze nie ja ko ści pro duk tów po -
przez do star cza nie przez gru pę od po wied -
nich za le ceń pro duk cyj nych czy do radz twa
eks per tów z da nej bran ży

– człon ko stwo w związ ku zrze sza ją -
cym gru py po ma ga w re pre zen ta cji wo bec
or ga nów ad mi ni stra cji rzą do wej i po ra dach
praw nych

– or ga ni zo wa nie szko leń, spo tkań in -
for ma cyj nych, wy jaz dów stu dyj nych dla
człon ków gru py w ce lu zdo by cia no wej,
prak tycz nej wie dzy

– moż li wość ko rzy sta nia z kre dy tów
pre fe ren cyj nych

– wspar cie dla przy stę po wa nia do sys te -
mów ja ko ści oraz pro mo cji tych pro duk tów

– moż li wość do dat ko we go do cho du
gru py np. z roz pro wa dza nia do dat ków pa -
szo wych, świad cze nia usług rol ni czych

– do dat ko we punk ty przy skła da niu
wnio sków o przy zna nie po mo cy w in nych
na bo rach PROW 2014-2020

– moż li wość wspar cia wspól nych in we -
sty cji

– moż li wość or ga ni zo wa nia przez gru -
py kam pa nii re kla mo wych i pro mo cyj nych,
wpły wa ją cych na kre owa nie mar ki pro duk -
tów i zwięk sza nie ich war to ści han dlo wej

– re me dium na roz drob nie nie agrar ne.
Obec nie pro wa dzi my po nad 50 grup

pro du cenc kich, roz pro szo nych w wie lu wo -
je wódz twach. Rol ni cy zrze sze ni w tych gru -
pach za ufa li nam i do strze gli, jak istot na jest
sys te mo wa po pra wa pro duk cji, któ ra wraz
z otrzy ma nym do fi nan so wa niem przy czy -
nia się do ge ne ro wa nia wyż szych zy sków go -
spo dar stwa rol ne go. Po nad to re ali zu je my
wie le ini cja tyw na rzecz roz wo ju na szych
człon ków, np. spo tka nia z udzia łem Głów -
ne go Le ka rza We te ry na rii w związ ku z ASF,
wy jaz dy stu dyj ne, cy klicz ne szko le nia o po -
pra wie pro duk cji z udzia łem eks per tów, ta -
kich jak np. PFH BiPM. Dzia ła nie w or ga ni -
za cji ta kiej jak gru pa pro du cen tów umoż li -
wia do stęp do eli tar nych pro jek tów ba daw -
czo -roz wo jo wych, któ re ukie run ko wa ne są
na po szu ki wa nie in no wa cyj nych roz wią zań
w dzia łal no ści rol ni czej. Z ko lei in no wa cje
za sto so wa ne w in dy wi du al nych go spo dar -
stwach człon ków grup pro du cen tów po -
zwa la ją na zwięk sze nie prze wa gi kon ku ren -
cyj nej oraz roz wój. Aspi ru je my do by cia czo -
ło wym in te gra to rem śro do wi ska rol ni cze go
w re gio nie i na te re nie kra ju.

Za chę ca my do współ pra cy wszyst kich,
któ rzy my ślą o sta bi li za cji sy tu acji fi nan so -
wej i or ga ni za cji pro duk cyj nej swo ich go spo -
darstw rol nych. (AI)

AGRO INTEGRACJA

Grupy producentów sposobem 
na większy zysk Twojego gospodarstwa!
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29 lip ca dru ga par tia ar ty ku łów spo żyw -
czych tra fi ła do miesz kań ców gmi ny Ko -
by lin, któ rzy w ma ju zo sta li za kwa li fi ko -
wa ni do pro gra mu współ fi nan so wa ne -
go z Eu ro pej skie go Fun du szu Po mo cy
Naj bar dziej Po trze bu ją cym. 

Gmi na re ali zu je ów pro jekt dzię ki
struk tu rom Pol skie go Ko mi te tu Po mo cy
Spo łecz nej z odzia łem w Ko by li nie, któ re go
pre ze sem jest Te re sa Łu ko wiak. Po dzia łem
pa czek za ję li się pra cow ni cy so cjal ni Miej -
sko -Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz -
nej. Wła dze Ko by li na dzię ku ją wszyst kim
oso bom, któ re by ły za an ga żo wa ne w pra ce
i przy czy ni ły się do te go, aby wszyst ko od by -
ło się szyb ko i spraw nie. (AN KA) 

KOBYLIN

Kolejna partia żywności
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SER DECZ NE ŻY CZE NIA 
DLA NO WO ŻEŃ CÓW!
Moż na by rzec: „już po chło pie...”, 

ale w tym przy pad ku po win no być ina czej.

W pią tek sa kra men tal ne TAK po wie dzie li

so bie nasz by ły Pra cow nik, a obec nie Part ner

Biz ne so wy – Ad rian Urba niak – oraz Je go wy -

bran ka – Ju lia.

No wo żeń com ży czy my wszel kiej po myśl no -

ści, zdrów ka, po tom stwa, wie lu nie sa mo wi tych

chwil oraz jak naj mniej zmar twień.

Te am GL KRO TO SZYN
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W dniach 15-16 sierp nia na kro to -
szyń skim ryn ku od bę dą się za wo dy
LO Gin LAB. Te go rocz nej edy cji przy -
świe cać bę dzie ha sło „Li ve Aga in,
Bet ter” – „Żyj po now nie le piej”. 

Ha sło to jest na wią za niem do epi de mii
CO VID -19 i ma su ge ro wać, że każ dy dzień
na sze go ży cia po wi nien być lep szym – z na -
ci skiem na zdro we cia ło i spo kój du cha. Za -
rów no pod ką tem spę dza nia cza su z ro dzi -
ną, jak i w kwe stii dba nia o pla ne tę. 

Or ga ni za to rzy chcą zor ga ni zo wać
im pre zę, w trak cie któ rej pod kre ślą wa -
lo ry eko lo gicz ne oraz dba łość o ota cza ją -
cą nas na tu rę. Se gre ga cja śmie ci, zre du -
ko wa nie pla sti ku i zdro we, roz ru sza ne
cia ło – na te aspek ty bę dzie po ło żo ny
na cisk. 

Za pra sza my na szó stą już edy cję LO -
Gin LAB w Kro to szy nie. 15 i 16 sierp nia
nie mo że Was za brak nąć na kro to szyń -
skim ryn ku.

(AN KA) 

W świet nej for mie pły wac kiej jest
Mo ni ka Jad czak. Naj pierw trium fo -
wa ła na za wo dach w Ci cho wie, a kil -
ka dni póź niej by ła dru ga w zma ga -
niach w No wym Dęb cu.

18 lip ca do Ci cho wa zje cha ła du ża
gru pa ama to rów pły wa nia na otwar tych
akwe nach. Do ry wa li za cji przy stą pi -
ło 130 za wod ni ków. Dy stans 1500 me -
trów naj szyb ciej po ko nał Woj ciech Wo -
jak – wi ce mistrz świa ta, brą zo wy me da li -
sta MŚ na krót kim ba se nie i re kor dzi sta

Pol ski na dy stan sie 800 m sty lem do wol -
nym. W gro nie ko biet naj lep sza by ła Mo -

ni ka Jad czak z Kro to szy na, któ ra uzy ska ła
czas 23 mi nu ty i 8 se kund. – Na po cząt -

ku pły nę łam wol niej, a póź niej, jak zła pa -
łam si ły, przy spie szy łam. Nie wie dzia łam,
czy uda się wy grać, bo cza sem przy jeż dża -
ją tu moc ni za wod ni cy. Ale trium fo wa -
łam już trze ci raz – mó wi M. Jad czak.

Re pre zen tant ka KS Kro tosz 26 lip ca
w No wym Dęb cu wzię ła udział w XXV
Za wo dach Pły wac kich na je zio rze Wo -
nieść. Uczest ni cy mie li do wy bo ru trzy
dy stan se 950, 1900 i 3800 m.

– Po go da nie roz piesz cza ła, za wod ni -
cy zma ga li się z wia trem i fa la mi, któ re
utrud nia ły pły wa nie – opo wia da kro to -
szyń ska pły wacz ka, któ ra star to wa ła
na 1900 m. Ten dy stans po ko na ła w cza -
sie 31 mi nut i za ję ła dru gie miej sce wśród
ko biet. (AN KA) 

CROSSFIT

LOGinLAB w połowie sierpnia!

PŁYWANIE

Monika Jadczak dwa razy na podium

Wa ka cje w peł ni, ale Aka de mia Pił kar ska Re is sa nie
zwal nia tem pa. W mi nio ny czwar tek w kro to szyń skiej lo -
ka li za cji zor ga ni zo wa no wspól ny tre ning z ro dzi ca mi.

Tre ne rzy Grze gorz i Ma ciej oraz ich pod opiecz ni za pro si li

ro dzi ców dzie ci na za ję cia, by po tre no wać ra zem. Wszy scy świet -
nie się ba wi li, po zy tyw nych emo cji by ło co nie mia ra. Uśmie chy
na twa rzach do ro słych i ich po ciech świad czy ły o tym, że ów po -
mysł był przy sło wio wym strza łem w dzie siąt kę.

(AN KA)

AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA 

Rodzice trenowali razem ze swoimi pociechami
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So bot nim me czem ze Zjed no czo ny -
mi Ry chwał Astra Kro to szyn roz po -
czę ła no wy se zon li go wy. – Wszy scy
w klu bie zda je my so bie spra wę
z szan sy, któ ra jest przed za wod ni -
ka mi. Mo gę za pew nić, że dru ży na
jest jed no ścią i chce wy gry wać.
Wszyst ko zwe ry fi ku je mu ra -
wa – oznaj mił przed in au gu ra cją roz -
gry wek 3 gru py V li gi Ma riusz Ra taj -
czak, pre zes Astry.

Te sło wa cie szą, gdyż dowodzą, że po -
szcze gól ni człon ko wie te amu zda ją so bie
do sko na łe spra wę ze swo jej od po wie dzial -
no ści przed ki bi ca mi. A ci wska zu ją, iż
w tym se zo nie prio ry te tem po zo sta je wal -
ka o awans do IV li gi. Wszak w ma -
ju 2021 ro ku, je śli nie bę dzie opóź nień,
za koń czy się mo der ni za cja sta dio nu miej -
skie go. No wy, pięk ny obiekt, speł nia ją cy
wy mo gi gry w wyż szych li gach, nie mo że
mar nieć ja ko go spo darz ama tor skich roz -
gry wek V li gi. 

Kla row na sy tu acja spo wo do wa ła, iż
za rząd ro bił wszyst ko, by za trzy mać
szkie let dru ży ny i jesz cze wzmoc nić ją
war to ścio wy mi pił ka rza mi mło de go po -
ko le nia. Za da nie prawie się uda ło. Je dy -
nym osła bie niem jest odej ście do ry wa la
zza miedzy, Pia sta Ko by lin, bram ka rza
Pa try ka Wojt ko wia ka. Ten 24-let ni wy -
cho wa nek nie bie sko -bia łych zwią zał się
se zo no wą umo wą z ko by li nia na -
mi. – Mo gli śmy pod pi sać umo wę dłuż szą
z za wod ni kiem, je śli był by na kontr ak cie.
W pił ce ama tor skiej te go się jed nak nie
sto su je – wy ja śni ła Alek san dra Li siec ka
z Ko by li na. Jak się oka za ło, ta ka de cy zja
zo sta ła po dyk to wa na lep szy mi wa run ka -
mi fi nan so wy mi, ja kie za ofe ro wa no pił ka -
rzo wi. 

Naj więk szą zmia ną w Astrze jest
oczy wi ście odej ście tre ne ra – cha ry zma -
tycz ne go Krzysz to fa We wió ra. Ten
od roz po czę cia pan de mii nie po pro wa -
dził żad nej jed nost ki tre nin go wej. Spe ku -
lo wa no, iż za mie rza opu ścić dru ży nę, któ -
rą za czął tre no wać w 2018 ro ku. I fak -
tycz nie, 8 czerw ca po in for mo wa no o tym
na pro fi lu fa ce bo oko wym klu bu, umiesz -
cza jąc la ko nicz ną wia do mość. – Pra gnie -

my po in for mo wać, iż po dwóch la tach
współ pra cy sze re gi na sze go klu bu opusz -
cza tre ner Krzysz tof We wiór. W imie niu
za rzą du, za wod ni ków i ki bi ców dzię ku je -
my Pa nu Krzysz to fo wi za wspól ne la ta
pra cy i ży czy my po wo dze nia w dal szej ka -
rie rze tre ner skiej, jak rów nież wszyst kie -
go do bre go w ży ciu pry wat nym – na pi sa -
no w oświad cze nie. 

Za czę ło się więc in ten syw ne po szu ki -
wa nie no we go tre ne ra. – Chcę od ra zu
pod kre ślić, że zna le zie nie tak mło de go
tre ne ra po zo sta je za słu gą człon ka za rzą -
du, Łu ka sza Ba ra na – po wie dział M. Ra -
taj czak. Współ pra cę z klu bem za czął bo -
wiem Łu kasz Wal czak, tre ner po sia da ją cy
li cen cję UEFA -A, a za tem mo gą cy pro wa -
dzić dru ży ny na wet w III li dze. Szko lił się
pod okiem uzna nych eks tra kla so wych
szko le niow ców w ta kich klu bach jak Le -
chia Gdańsk, Za głę bie Lu bin czy Śląsk
Wro cław. Pro wa dził już m. in. Kro bian kę
Kro bia czy Zjed no czo nych Pu dlisz ki. Ł.
Wal czak od ra zu wziął się ostro do pra cy,
a je go me to dy prze ko na ły za wod ni ków. 

W Astrze po zo stał uta len to wa ny po -
moc nik, Łu kasz Bu dziak. Te go 23-let nie go
wy cho wan ka kro to szyń skie go klu bu chcia -
ły w swo ich sze re gach ostrow skie eki py ry -
wa li zu ją ce na bo iskach IV -li go wych – Cen -
tra i Ostro via 1909. Za wod nik jed nak po -
sta no wił da lej re pre zen to wać bar wy ze spo -
łu z ul. Spor to wej. –Uwie rzy łem w za pew -
nie nia, iż po mi mo do raź nych pro ble mów
ma my szan sę zbu do wać na miej scu coś
war to ścio we go. Po za tym zo ba czy łem, że
ko le dzy po zo sta li w klu bie, co mnie na pa -
wa ło opty mi zmem i ra do ścią. Po zo sta jąc,
nie mu szę mar twic się do jaz da mi – tłu ma -
czył swo ją de cy zję Ł. Bu dziak. Ka dra więc
nie zo sta ła osła bio na. Na wet fi lar obro ny,
do świad czo ny Da riusz Rey er, po sta no wił
w tym se zo nie po zo stać do dys po zy cji Ł.
Wal cza ka.

Za rząd Astry nie próż no wał i po zy -
skał też no wych za wod ni ków, jak choć by
wra ca ją ce go do Kro to szy na po pię ciu se -
zo nach spę dzo nych w Su li mir czy ku Sul -
mie rzy ce, 29-let nie go wy cho wan ka na -
sze go klu bu, Pa try ka Łu cza ka. Ten ofen -
syw ny po moc nik ma za za da nie nę kać ry -
wa li swo imi dry blin ga mi. Po dob ne za da -

nie po sta wio no przed by łym gra czem
Odo la no vii Odo la nów – Ka mi lem Czoł -
ni kiem. Ten 34-let ni obec nie pił karz jest
do brze zna ny miej sco wym sym pa ty kom
pił ki noż nej. Ki bi ce za pew ne pa mię ta ją
je go uda ne ak cje w se zo nie 2017/2018
i na stęp nym, gdy był za wod ni kiem klu bu
z Kro to szy na. Je go atu tem by ła za wsze
szyb kość i nie ustę pli wość w wal ce o każ -
dą pił kę. 

Tuż przed roz po czę ciem roz gry wek
klub po zy skał bram ka rza – 21-let nie go
Szy mo na Ma ja, ma ją ce go za so bą wy stę py
w IV -li go wej Cen trze, a tak że w Odo la no -
vii. – Dru gim bram ka rzem zgło szo nym
do roz gry wek bę dzie ktoś z dwój ki do -
brze za po wia da ją cych się ju nio rów – Pa -
tryk Cze szyk lub Alek san der Min ta.
Oczy wi ście pro wa dzi my ja ko za rząd roz -
mo wy z no wy mi pił ka rza mi, ale obec nie
zna le zie nie do bre go gol ki pe ra gra ni czy
z cu dem – stwier dził M. Ra taj czak. 

La da chwi la wy ja śni się rów nież sy tu -
acja Mi ko ła ja Le wan dow skie go. 20-let ni
po moc nik jest kon tu zjo wa ny. – Pro wa -
dzi my roz mo wy z je go ma cie rzy stym klu -
bem – Ostro vią – w spra wie wy ku pu. Je -
stem do brej my śli. Ki bi ców pro szę o jed -
no – do pin guj cie nas w tym se zo nie. Bę -
dzie on trud ny, ale mam na dzie ję, że za -
koń czy się szczę śli wie – spu en to wał pre -
zes Astry. Pa mię tać na le ży, iż przez ca ły
se zon kro to szy nia nie me cze „do mo we”
roz gry wać bę dą w Sul mie rzy cach,
a wstęp na sta dion bę dzie dar mo wy.

PA WEŁ KRA WUL SKI

PIŁKA NOŻNA

Koncentracja i mobilizacja w obozie Astry
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Kamil Czołnik znów reprezentować będzie
barwy Astry.

KO MEN TARZ

Przez tru dy ad ASTRA
Za in au gu ro wa ne w mi nio ny week end roz gryw ki li go we bę dą nie zwy kle dla gra -

czy kro to szyń skiej Astry. Wraz z ich za koń cze niem do użyt ku ma być bo wiem od da -

ny no wy sta dion miej ski. Zresz tą ca ła re wi ta li za cja kro to szyń skie go Bło nia ma mieć

swój fi nał do koń ca 2021 roku, o ile na dro dze nie sta nie ko lej na fa za epi de mii. Cykl

in we sty cji opie wa we dług pro jek tów na kwo tę 45 918 854,99 brut to. 

W tym wszyst kim mu szą się od na leźć pił ka rze i dzia ła cze Aster ki. Ich cel od lat

po zo sta je nie zmien ny. Jest nim gra w IV li dze oraz pod ję cie rów nej ry wa li za cji z ta -

ki mi eki pa mi jak m. in. Cen tra i Ostro via 1909 Ostrów Wiel ko pol ski, Po lo nia 1912

Lesz no, Vic to ria Wrze śnia czy jej imien nicz ka z Ostrze szo wa, Po lo nia Kęp no, Po goń

No we Skal mie rzy ce. Pod czas ze szło rocz nych wy bo rów władz klu bu o awan sie roz -

ma wia no, kre śląc go ja ko dłu go fa lo wy cel do osią gnię cia.

Los jed nak już te raz po zwa la się gać po ma rze nia. W roz po czę tych w pierw szy

week end sierp nia roz gryw kach sy tu acja jest nad zwy czaj na. Z po wo du nie moż no ści

do koń cze nia zma gań w li gach ama tor skich wła dze Wiel ko pol skie go Związ ku Pił ki

Noż nej po sta no wi ły za koń czyć przed wcze śnie se zon. Wy ni ki ze spo łów po run dzie

je sien nej uzna no ja ko obo wią zu ją ce. Co wię cej, po sta no wio no, że nie bę dzie spad -

ków z wyż szych lig, tyl ko awan se. W ten spo sób do IV li gi awan so wa li głów ni ry wa -

le Astry – Odo la no via Odo la nów i Wil ki Wil czyn. Dla te go te go rocz ne roz gryw ki,

choć dłuż sze, ry wa li zu je bo wiem aż 18 ze spo łów, nie mają zde cy do wa ne go fa wo ry -

ta na pa pie rze. 

Na pew no ostat nie go sło wa nie po wie dzia ły jesz cze dru ży ny Sta li Ple szew czy

Or ła Mro czeń. Nie do koń ca zna na jest for ma fut bo li stów Lwa Po go rze la, któ rzy de -

cy zją związ ku zo sta li prze su nię ci z gru py II do III. Rów nież eki pa Pia sta Ko by lin nie

za mie rza uła twiać swo je mu lo kal ne mu ry wa lo wi za da nia. Te trud no ści są jed nak ni -

czym dla am bit ne go klu bu, ja kim jest Astra.

Nie mniej koń co wy suk ces wy ma ga po świę ceń od ca łe go te amu. Skon cen tro wa -

ni od pierw szej do ostat niej ko lej ki na wy zna czo nym ce lu po win ni być pił ka rze. Wy -

strze gać się mu szą stra ty punk tów z li go wy mi śred nia ka mi czy be nia min ka mi. Wzo -

rem dzia ła nia ma być koń ców ka run dy je sien nej. W niej Astra, wal czą ca już tyl ko

o ho nor – spra wę awan su za prze pa ści ła już wcze śniej, osią gnę ła pięć zwy cięstw z rzę -

du. 

Ze spół po raz pierw szy od lat nie do znał po waż nych osła bień ka dro wych. Szkie -

let dru ży ny po zo stał nie zmien ny, oprócz bram ka rza Pa try ka Wojt ko wia ka, któ ry

wy brał w se zo nie 2020-2021 grę dla ko by li nian. W efek cie zgra nie gra czy po szcze -

gól nych for ma cji oraz tzw. po ro zu mie nie bo isko we ca łe go ze spo łu ma być w tym se -

zo nie atu tem kro to szy nian. Ale że by osią gnąć awans o jed ną kla sę roz gryw ko wą wy -

żej, mu szą zmo bi li zo wać się też dzia ła cze. Nie mo gą sku piać się tyl ko na dzia ła niach

PR -owych. Oczy wi ście, nikt nie bę dzie mógł im ode brać suk ce su w po sta ci ro ze gra -

nia na no wym sta dio nie jed ne go ze spo tkań mło dzie żo wej re pre zen ta cji Pol ski w pił -

ce noż nej. Wszak ta ką obiet ni cę zło żył szef wiel ko pol skie go związ ku, Pa weł Woj ta la,

pod czas ma jo wej wi zy ty w Kro to szy nie. Dzia ła cze jed nak przede wszyst kim mu szą

się zmo bi li zo wać do dal szej be ne dyk tyń skiej pra cy w po szu ki wa niu no wych spon so -

rów, któ rzy by chcie li fi nan so wać za ło żo ny w 1929 ro ku klub. Po win ni też wy ko rzy -

stać do bre, jak to okre śla ją, sto sun ki z wła dza mi mia sta. 

Gra w no wej IV li dze i da le kie wy jaz dy po ca łej Wiel ko pol sce ge ne ru ją kosz ty

rzę du kil ku set ty się cy rocz nie. Za tem klub mu si po wal czyć o więk sze fi nan se i z te -

go źró dła. Nie do pusz czal ne jest do pro wa dze nie do te go rocz nej sy tu acji, kie dy to wła -

dze mia sta, za pew ne szu ka jąc ra cjo nal nych oszczęd no ści po pan de mii, zmniej szy ły

do fi nan so wa nie o po ło wę, z 80 do 40 ty się cy zło tych. Klub za po wie dział, że te go tak

nie zo sta wi i wal czyć bę dzie o peł ną pu lę. Jed nak pó ki co nie wy sto so wał pi sma

do ma gi stra tu.

Tym cza sem ki bi ce wciąż przy po mi na ją traf ność ła ciń skiej sen ten cji „per aspe ra

ad astra” („przez tru dy do gwiazd”) i ma rzą o po wro cie swo ich ulu bień ców do gro -

na IV -li gow ców. Ostat ni raz mia ło to miej sce w se zo nie 2007/2008. Trze ba by

wresz cie te ma rze nia urze czy wist nić.

PA WEŁ KRA WUL SKI
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Obie cu ją cy po czą tek se zo nu w wy -
ko na niu Astry Kro to szyn. Po dwóch
tra fie niach Ada ma Sta szew skie go
i jed nym go lu Mateusza Mi zer ne go
dru ży na Łu ka sza Wal cza ka za słu że -
nie wy gra ła 3: 1 na nie wy god nym te -
re nie w Ry chwa le.

Kro to szy nia nie za gra li do bry mecz,
a kon stru owa ne przez nich ak cje po ka za -
ły, iż w ze spo le drze mie spo ry po ten cjał.
Do dys po zy cji tre ne ra Wal cza ka by ła nie -
mal ca ła ka dra. Za bra kło je dy nie Mi ko ła ja
Le wan dow skie go, któ ry le czy kon tu zję. 

Astra wy stą pi ła m. in. z Szy mo nem
Ma jem w bram ce, Da riu szem Rey erem
w obro nie, Łu ka szem Bu dzia kiem w po -
mo cy. Na szpi cy miał kró lo wać Adam Sta -
szew ski, któ ry sy gna li zu je so lid ną for -
mę. – Na ka za łem na po cząt ku nie for so -
wać tem pa. Pił ka rze mie li ro ze znać si łę
prze ciw ni ka – przy znał Ł. Wal czak. 

Kro to szy nia nie szyb ko osią gnę li
prze wa gę i już w 16. mi nu cie ob ję li pro -
wa dze nie. Po ak cji Szy mo na Jan kow skie -
go A. Sta szew ski wy grał po je dy nek
z obroń ca mi i strza łem w dłu gi róg umie -
ścił pił kę w siat ce. Go ście po szli za cio sem
i nie dłu go po tem strze li li dru gie go go -
la. – Dru gie tra fie nie to efekt na sze go wy -
so kie go pres sin gu i in dy wi du al nych
umie jęt no ści Ma te usza Mi zer ne go, któ ry
po od bio rze pił ki pod wyż szył wy -
nik – po wie dział tre ner kro to szy nian. 

Świet nie pre zen to wał się ofen syw ny
po moc nik Ka mil Czoł nik, któ ry szyb ki -
mi raj da mi siał po płoch w sze re gach
obron nych go spo da rzy. Bli ski szczę ścia
był Szy mon Po low czyk, ale je go zna ko mi -
te ude rze nie z rzu tu wol ne go by ło mi ni -
mal nie nie cel ne. 

– Przy zna ję, iż w dru giej po ło wie co -
raz czę ściej do gło su do cho dził nasz ry -
wal – za uwa żył Ł. Wal czak. Na szczę ście
do brze spi sy wa ła się de fen sy wa Astry, do -
wo dzo na przez D. Rey era. Kro to szy nia nie
nie po zo sta wa li dłuż ni i po jed nej z ak cji
pod wyż szy li na 3: 0. Na li stę strzel ców
wpi sał się po now nie A. Sta szew ski, strze -
la jąc cel nie gło wą. 

Wy so kie pro wa dze nie nie co uśpi ło
kro to szy nian, za co zo sta li skar ce ni w 70.
mi nu cie, kie dy to miej sco wi wy pro wa dzi -
li kontr atak, za koń czo ny sku tecz nym
strza łem Se ba stia na Bo row ca. Jak się oka -
za ło, by ło to ostat nie tra fie nie te go dnia
i Astra zwy cię ży ła 3: 1.

(PIK)

Dru ży na Ja ro sła wa Plo ty 1 sierp nia
za in au gu ro wa ła se zon w gru -
pie 3 V li gi. Po bar dzo do brej grze ko -
by li nia nie po ko na li 3: 0 be nia min ka
roz gry wek – MKS Dą bie.

Od po cząt ku me czu w Ko by li nie go -
spo da rze chcie li po ka zać, iż w tym se zo -
nie trze ba się z ni mi li czyć. Roz gry wa li
szyb kie ak cje, po któ rych dło nie sa me
skła da ły się do okla sków. Wy nik bez -
bram ko wy utrzy my wał się jed nak aż
do 36. mi nu ty. Wte dy to Raj mund Siec la

po pi sał się moc nym ude rze niem z rzu tu
wol ne go, po któ rym bram karz go ści był
bez rad ny. Jesz cze w pierw szej od sło nie
Piast pod wyż szył pro wa dze nie. Ak cję roz -
po czął ko by liń ski bram karz. Po rzu cie
roż nym dla MKS -u Pa tryk Wojt ko wiak
zła pał pił kę, po czym dłu gim po da niem
uru cho mił Ma te usza Wa cho wia ka. Ten
wy sta wił fut bo lów kę Ja ku bo wi Smek ta le,
któ ry z 10 me trów umie ścił ją w bram ce. 

Po zmia nie stron miej sco wi nie zwol -
ni li tem pa. Re zul ta tem do brej gry był
trze ci gol. Po do środ ko wa niu J. Smek ta -

ły M. Wa cho wiak z bli skiej od le gło ści po -
ko nał gol ki pe ra MKS -u. Od te go mo men -
tu Piast nie for so wał już tem pa i wy -
nik 3: 0 utrzy mał się do koń co we go
gwizd ka ar bi tra. 

– Cie szy mnie uda na in au gu ra cja se -
zo nu. Mam na my śli za rów no wy nik koń -
co wy, jak i grę ca łej dru ży ny. Du ży wkład
w zwy cię stwo mie li no wo spro wa dze ni za -
wod ni cy. Raj mund Siec la otwo rzył wy nik,

a bram karz Pa tryk Wojt ko wiak po pi sał się
kil ko ma klu czo wy mi in ter wen cja mi.
War to wspo mnieć o trzech ju nio rach
z rocz ni ków 2004 i 2005, któ rzy za de biu -
to wa li dziś w roz gryw kach se nior skich, po -
ka zu jąc się z do brej stro ny – sko men to wał
Jan Li siec ki, pre zes Pia sta. (PIK)

PIŁKA NOŻNA

Udana inauguracja sezonu

PIŁKA NOŻNA

Gładkie zwycięstwo Piasta

Ta kie ha sło przy świe ca ło or ga ni za to -
rom i uczest ni kom Świę ta Spor tu
„Łą ko ci ny 2020”. W ra mach im pre -
zy ro ze gra no XII Me mo riał Alek san -
dra Szu ber ta w Pił ce Noż nej
oraz III Bieg o Pu char Wój ta Gmi ny
Ostrów Wiel ko pol ski, w któ rym star -
to wa li tak że za wod ni cy z po wia tu
kro to szyń skie go.

Im pre za pier wot nie mia ła od być się
w czerw cu, ale z po wo du pan de mii prze -
ło żo no ją na 26 lip ca. Po nad to pro gram
me mo ria łu, w po rów na niu z po przed ni -
mi edy cja mi, zo stał okro jo ny. Or ga ni za to -
rzy zde cy do wa li się na za pro sze nie tyl ko
czte rech se nior skich dru żyn pił kar skich,
a bieg miał ogra ni czo ną – do kil ku na -

stu – licz bę star tu ją cych. 
W pił kar skim me mo ria le trium fo wa -

ła eki pa Zęb co wa Ostrów Wlkp., a ko lej -
ne po zy cje za ję ły LZS Kucz ków, Ogni wo
Łą ko ci ny i Hu ra gan Szczu ry. War to przy -
po mnieć, iż Alek san der Szu bert, któ re -
mu po świę co ny był me mo riał, był spo -
łecz ni kiem, rad nym gmin nym, pił ka -
rzem i współ za ło ży cie lem LZS Ogni wo
Łą ko ci ny.

Za naj lep sze go bram ka rzem tur nie ju
uzna no Ma te usza Bo be ra ze zwy cię skiej
dru ży ny. Do ty tu łu kró la strzel ców aspi -
ro wa ło trzech pił ka rzy, któ rzy po dwa ra -
zy tra fia li do siat ki – To biasz Re imann
i Alan Miel ca rek (LZS Kucz ków) oraz
Krzysz tof Ko wal ski (Zęb ców). Aby wy ło -
nić naj lep sze go strzel ca, or ga ni za to rzy

przy go to wa li do gryw kę, po le ga ją cą na tra -
fie niu pił ką w po przecz kę z 16 me trów.
Już w pierw szej ko lej ce ta sztu ka uda ła się
tyl ko T. Re iman no wi i to on zdo był ko ro -
nę kró la strzel ców.

Uczest ni cy bie gu mie li do po ko na nia
dy stans o dłu go ści 2,6 km. Wśród pań
naj lep sza by ła Agniesz ka Go ści niak ze
Świn ko wa, wy prze dza jąc dwie za wod -
nicz ki z Bia dek – Eli zę Sa mol i Klau dię
Szu bert. W gro nie męż czyzn trium fo wał
Da mian Ko wal czyk ze Zdun, a za nim
upla so wa li się Ma te usz Kraw czyk i Ma rek
Grze ś czyk (obaj z Ostro wa Wlkp.).

Z po wo du epi de mii nie ro ze gra no
tra dy cyj ne go me czu po mię dzy Ro dzi ną
Szu ber tów a re pre zen ta cją Łą ko cin. 

(AN KA)

ŁĄKOCINY

Walczymy z koronawirusem na sportowo!ZJEDNOCZENI RYCHWAŁ 
– ASTRA KROTOSZYN 1:3 (0:2)

0:1 – Adam Staszewski (16)
0:2 – Mateusz Mizerny (20)
0:3 – Adam Staszewski (62)
1:3 – Sebastian Borowiec (70)
ASTRA:  Maj - Nasalski, Jankowski, Reyer,
Polowczyk, Mizerny (85’ Łuczak), Budziak,
Powalisz (60’ Ishchuk), Czołnik (88’ Brink),
Juszczak, Staszewski (90’ Adamski)

PIAST KOBYLIN - MKS DĄBIE 
3:0 (2:0)

1:0 – Rajmund Siecla (36)
2:0 – Jakub Smektała (41)
3:0 – Mateusz Wachowiak (64)
PIAST: Wojtkowiak - Wosiek (63’ Kokot), A.
Kurzawa, Frąckowiak (86’ E. Jędrzejak),
Siepa, Snela, Siecla, Smektała, Wciórka
(72’ K. Snela), Olikiewicz, M. Wachowiak
(82’ K. Wachowiak)
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