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� KROTOSZYN

Spółka PGKiM 
ma nowego prezesa!

Czytaj na str. 2

� POWIAT

Samorządowcy 
podpisali list intencyjny

Czytaj na str. 3

� KROTOSZYN

Burzliwa dyskusja 
o zmianach w budżecie

Czytaj na str. 5

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 8-11

� SPORT

ZAKSA z Kaczmarkiem 
w składzie wygrała 
Ligę Mistrzów!

Czytaj na str. 14

� SPORT

Siedem złotych medali 
K. Powroźnika

Czytaj na str. 15

DZIŚ W NU ME RZE 

Czytaj na str. 4-5

UROCZYSTOŚCI

230. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
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W Szko le Pod sta wo wej nr 3 z Od dzia -
ła mi In te gra cyj ny mi im. Ja na Paw -
ła II w Kro to szy nie prze pro wa dzo no
trze ci etap Kon kur su Hi sto rycz no -Pa -
trio tycz ne go. Do ty czył on twór ców
Kon sty tu cji 3 Ma ja. 28 kwiet nia lau -
re atów uho no ro wa no dy plo ma mi
i bia ło -czer wo ny mi fla ga mi.

Kon kurs skie ro wa ny był do uczniów
klas IV -VIII. Za da niem uczest ni ków by ło
wy ko na nie pla ka tu bio gra ficz ne go w for -
ma cie A3 do wol ną tech ni ką pla stycz ną,
uwzględ nia ją ce go jed ne go z twór ców
Kon sty tu cji 3 Ma ja – Sta ni sła wa Au gu sta
Po nia tow skie go (kla sy IV), Hu go na Koł łą -
ta ja (kla sy V), Sta ni sła wa Ma ła chow skie -
go (kla sy VI), Igna ce go Po toc kie go (kla sy
VII), Sta ni sła wa Sta szi ca (kla sy VIII).

W szran ki sta nę ło 43 uczniów. Zwy -
cię ży ła Zu zan na Głód z kla sy IVa, dru ga
lo ka ta przy pa dła Na ta szy Grusz ce z kl.
VIc, a trze cie miej sce za jął Mar cin Kraw -
czyń ski z kl. VId. Dy plo my i na gro dy lau -
re atom wrę czy ła dy rek tor Ma rio la Kaź -
mier czak.

Szkol ny Kon kurs Hi sto rycz no -Pa -
trio tycz ny skła dał się z trzech eta pów.
Pierw szy, w li sto pa dzie, do ty czył Oj ców
nie pod le gło ści, dru gi – Żoł nie rzy Wy -
klę tych, a w trze cim bo ha te ra mi by li
twór cy Kon sty tu cji 3 Ma ja. Ca łe przed -
się wzię cie ko or dy no wał hi sto ryk Ma -
riusz Ma rzyń ski.

Szkol ne kon kur sy hi sto rycz ne ma ją
na ce lu nie tyl ko po sze rza nie wie dzy

uczniów po przez po zna wa nie waż nych
po sta ci hi sto rycz nych, któ re mia ły wpływ
na dzie je na sze go pań stwa, ale tak że uka -
za nie wiel kich bo ha te rów na ro do wych ja -
ko po zy tyw nych wzor ców do na śla do wa -
nia, jak rów nież ucze nie sza cun ku do pol -
skie go dzie dzic twa na ro do we go i kul tu ro -
we go oraz pro pa go wa nie sza cun ku wo bec
bia ło -czer wo nej fla gi.

(AN KA)

20 kwiet nia w trak cie spo tka nia kie -
row nic twa Urzę du Miej skie go w Kro -
to szy nie dys ku to wa no o pro jek cie
uchwa ły do ty czą cej bu dże tu oby wa -
tel skie go. Wpro wa dze nie go za pla -
no wa no na przy szły rok.

Sa mo rzą dow cy chcą zak ty wi zo wać
miesz kań ców po trud nym okre sie pan de -

mii. Sto sow ny pro jekt uchwa ły zo sta nie
przed sta wio ny kro to szyń skim rad nym
już w ma ju. Je śli ra da przyj mie uchwa łę,
to już od ro ku 2022 bu dżet oby wa tel ski
za cznie funk cjo no wać. 

Bu dżet oby wa tel ski to wy dzie lo na
część bu dże tu sa mo rzą du te ry to rial ne go,
w ra mach któ re go usta lo na wcze śniej
kwo ta wy dat ków prze zna cza na jest
na ini cja ty wy i pro jek ty in we sty cyj ne,
zgła sza ne bez po śred nio przez spo łecz -
ność lo kal ną – in dy wi du al nie lub przez
nie for mal ne gru py. (AN KA)

Ma rian Ja nas zo stał no wym pre ze -
sem Przed się bior stwa Go spo dar ki
Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej w Kro -
to szy nie. O sta no wi sko to ubie ga ło
się dzie się cio ro kan dy da tów. 

Po sie dze nia ko mi sji kon kur so wej
w spra wie wy bo ru pre ze sa
PGKiM Sp. z o. o. od by wa ły się
w dniach 7, 13,19, 21 i 22 kwiet nia.
Na pierw szych dwóch spo tka niach
usta lo no li stę kan dy da tów za kwa li fi -
ko wa nych do prze pro wa dze nia roz -
mów. O sta no wi sko sze fa spół ki ubie -
ga li się Ro bert Waw rzy niak, Ra fał
Zie li chow ski, To masz Zie liń ski, Mi -
chał Król, Mał go rza ta Śro nek -Kmie -
cik, Adam Mar czak, Klau dia Mło da -
-Bry lew ska, Edy ta Grzym ska, Ma rian
Ja nas i Wło dzi mierz Szew czyk.

– Po prze słu cha niach ko mi sja
wska za ła Pa na Ma ria na Ja na sa ja ko

kan dy da ta, któ ry otrzy mał naj więk -
szą ilość punk tów od człon ków ko mi -
sji. Tę re ko men da cję ko mi sja przed -
sta wi ła Ra dzie Nad zor czej spół ki. Ra -
da, na swo im po sie dze niu w dniu 27
kwiet nia bie żą ce go ro ku, tę kan dy da -
tu rę za ak cep to wa ła. Po uzgod nie niu
wa run ków kon trak tu z kan dy da tem

Ra da po wo ła Pa na Ma ria na Ja na sa
na sta no wi sko pre ze sa PGKiM Sp.
z o.o. w Kro to szy nie – czy ta my w ko -
mu ni ka cie Ra dy Nad zor czej PGKiM

Ma rian Ja nas ma 59 lat. Miesz ka
w miej sco wo ści Ce gły (gmi na Ostrów
Wlkp.). Ma wy kształ ce nie wyż sze in -
ży nier skie, ukoń czył stu dia po dy plo -
mo we w za kre sie za rzą dza nia oraz
w za kre sie po dat ków. Ma w swo im
do rob ku tak że stu dia MBA. Od 25
lat pra cu je ja ko ma na ger naj wyż sze go
szcze bla. Pia sto wał sta no wi ska m. in.
pre ze sa MZO w Ostro wie Wlkp. czy
człon ka za rzą du spół ek w Gru pie Si -
ta Pol ska z sie dzi bą w War sza wie.
Od 2015 ro ku jest za trud nio ny ja ko
pre zes za rzą du fir my Czy sty Re -
gion Sp. z o. o. w Kę dzie rzy nie -Koź lu.
Spe cja li zu je się w go spo dar ce ko mu -
nal nej, zwłasz cza w sze ro ko po ję tej
go spo dar ce od pa da mi. (AN KA)

Aktualności2 ŚRODA, 5 maja 2021

INWESTYCJE

Dofinansowanie na budowę
łącznika drogowego
Kro to szyn otrzy ma do fi nan so wa nie
ze środ ków Rzą do we go Fun du szu
Roz wo ju Dróg na bu do wę łącz ni ka
dro go we go ulic Koź miń skiej i Mah le.
War tość in we sty cji to bli sko 14 mi -
lio nów zło tych. 

Bu do wa łącz ni ka dro go we go ru szy jesz -
cze w tym ro ku. Za koń cze nie pla no wa ne
jest na paź dzier nik 2022 ro ku. To bar dzo
waż na in we sty cja, al bo wiem po jej zre ali zo -
wa niu znacz nie od cią żo ny zo sta nie ruch
w cen trum na sze go mia sta, zwłasz cza bio -
rąc pod uwa gę trwa ją cą bu do wę ha li fil trów,
pro wa dzo ną przez przed się bior stwo Mah le. 

War tość in we sty cji to nie ca łe 14 mi -
lio nów zło tych. Do fi nan so wa nie z Rzą do -
we go Fun du szu Roz wo ju Dróg wy nie -
sie 60 pro cent. W po zo sta łym kosz cie
par ty cy po wać bę dą sa mo rzą dy gmi ny
Kro to szyn i po wia tu. 

Pro jekt za kła da bu do wę łącz ni ka
dro go we go o dłu go ści oko ło 1100 me -

trów – od ron da przy uli cy Koź miń skiej
do uli cy Mah le, na wy so ko ści wjaz du
na par king pły wal ni WOD NIK. Za pro -
jek to wa no jezd nię o sze ro ko ści 7 me -
trów, ścież kę pie szo -ro we ro wą o sze ro ko -
ści 3,5 me tra oraz chod nik o sze ro ko ści 2
me trów. Skrzy żo wa nie no wej dro gi z uli -
cą Mah le bę dzie mia ło for mę ron da.
Prze wi dzia no tak że bu do wę ka na li za cji
sa ni tar nej i desz czo wej oraz oświe tle nia
dro go we go.

(AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Nowy plac zabaw dla dzieci

Przy bi blio te ce miej skiej w Koź mi nie
Wlkp., na skra ju par ku, po wstał no -
wy plac za baw dla dzie ci. In we sty cja
kosz to wa ła oko ło 50 ty się cy zło tych.

Plac za baw za pro jek to wa ła i wy ko -
na ła fir ma, któ ra od po nad 23 lat mon tu -

je bez piecz ne miej sca do re kre acji i wy -
po czyn ku dla dzie ci w Pol sce i Eu ro pie.
In we sty cja zo sta ła sfi nan so wa na z bu -
dże tu gmi ny Koź min Wlkp. Z pew no -
ścią no wy plac da naj młod szym mnó -
stwo ra do ści.

(AN KA)
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KROTOSZYN

Będzie budżet obywatelski?

SP NR 3 KROTOSZYN

Trzeci etap historycznego konkursu

PGKiM KROTOSZYN

Wybrano nowego prezesa spółki
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W mi nio ną śro dę rząd zde cy do wał
o lu zo wa niu re stryk cji zwią za nych
z pa nu ją cą epi de mią. O ma jo wych
zmia nach w ob ostrze niach na kon -
fe ren cji pra so wej po in for mo wa li pre -
mier Ma te usz Mo ra wiec ki i mi ni ster
zdro wia Adam Nie dziel ski. 

– Od te go, ja ka bę dzie dy na mi ka
epi de micz na, uza leż nia my har mo no -
gram dzia łań. Ostat nie dni po ka za ły,
że idzie my w lep szym kie run ku
i trze cia fa la z wy so kim praw do po do -
bień stwem się prze ła ma ła – oznaj mił
szef rzą du. – Wie my, że wi rus nie
znik nie z dnia na dzień, w związ ku
z tym mu si my za cho wać ela stycz -
ność re ago wa nia. Chce my, że by na -
sza go spo dar ka jak naj szyb ciej wra ca -
ła na to ry nor mal no ści – za zna czył. 

W har mo no gra mie ła go dze nia
ob ostrzeń nie zde cy do wa no się
na re gio na li za cję. – Re la cja zróż ni co -
wa nia wo je wództw nie jest du ża.
Gru py ła go dze nia za sad bę dą po ja -
wia ły się w od stę pie dwu ty go dnio -
wym. To tem po jest po trzeb ne, że by
ob ser wo wać efek ty – ob ja śnił Adam
Nie dziel ski. 

– Da ne z ostat nich dni po zwa la ją
z opty mi zmem pa trzeć w przy szłość.
Od po wie dzial ne za cho wa nie, prze -

strze ga nie za sad bez pie czeń stwa i co -
raz więk sza licz ba osób za szcze pio -
nych prze ciw CO VID -19 da ją re zul -
ta ty. W ostat nim cza sie ob ser wu je my
spa dek dzien nej licz by za cho ro wań.
Je śli ta ten den cja bę dzie się utrzy my -
wa ła, w ma ju re stryk cje bę dą stop nio -
wo ła go dzo ne. Nie ozna cza to jed nak,
że po ko na li śmy ko ro na wi ru sa. Wal -
ka trwa. Dla te go po mi mo zno sze nia
ob ostrzeń, pa mię taj o za sa dach bez -
pie czeń stwa! – czy ta my w ko mu ni -
ka cie Mi ni ster stwa Zdro wia.

Trze ba jed nak pa mię tać, iż za -
po wie dzia ny w śro dę har mo no gram
mo że zmie niać się w za leż no ści

od ak tu al nej sy tu acji epi de micz nej.
Ja kie za tem zmia ny wpro wa dził
rząd? 

Od 1 ma ja dzia łal ność wzno wi ły
sa lo ny fry zjer skie i ko sme tycz ne. Je śli
cho dzi o kwe stie zwią za ne z ak tyw -
no ścią fi zycz ną, to w obiek tach
na świe żym po wie trzu moż na upra -
wiać sport, ale przy za cho wa niu li mi -
tu do 50 osób. Z ko lei w kry tych
obiek tach, jak choć by na ba se nach,
moż li we są za ję cia dla zor ga ni zo wa -
nych grup dzie ci i mło dzie ży,
przy mak sy mal nie 50-pro cen to wym
ob ło że niu. 

4 ma ja otwar te zo sta ły mu zea
i ga le rie sztu ki, a tak że skle py bu -
dow la ne, me blo we i ga le rie han dlo -
we. Mu szą jed nak funk cjo no wać
w ści słym re żi mie sa ni tar nym (czy li
np. 1 oso ba na 15 m2). W ko ścio -
łach i in nych obiek tach kul tu re li gij -
ne go tak że obo wią zu je li mit 1 oso by
na 15 m2. Rząd re ko men du je jed no -
cze śnie od pra wia nie ce re mo nii
na świe żym po wie trzu. 

Do szkół pod sta wo wych na na -
ukę tra dy cyj ną wró ci li ucznio wie
klas I -III. Obo wiąz ko we są wie trze nie
sal w trak cie przerw oraz de zyn fek cja
pla có wek w week en dy.

Od 8 ma ja dzia łal ność wzno wią
ho te le, ale mo gę udo stęp niać go -
ściom mak sy mal nie 50 pro cent
miejsc. Za mknię te jed nak po zo sta ną
w nich re stau ra cje oraz stre fy we -
lness&spa.

15 ma ja ma być znie sio ny obo -
wią zek no sze nia ma se czek na świe -
żym po wie trzu, ale tyl ko w przy pad -
ku, je śli wskaź nik za ka żeń na 100
ty się cy osób spad nie po ni żej 15. Na -
dal jed nak obo wią zy wać bę dzie za -
kry wa nie ust i no sa w po miesz cze -
niach za mknię tych. Od te go dnia lo -
ka le ga stro no micz ne bę dą mo gły
świad czyć usłu gi na świe żym po wie -
trzu, czy li otwar te zo sta ną ogród ki
re stau ra cyj ne, ty le że mu si być
w nich za cho wa ny ści sły re żim sa ni -
tar ny, m. in. bez piecz ny dy stans
mię dzy sto li ka mi czy li mit osób
na sto lik. Po nad to ki na i te atry bę dą
mo gły być otwar te na po wie trzu,
przy mak sy mal nie 50-pro cen to -
wym ob ło że niu wi dow ni.

Moż li we bę dzie rów nież or ga ni -
zo wa nie im prez oko licz no ścio wych
(np. we se la, ko mu nie) na ze wnątrz,
ale do 25 uczest ni ków, z za cho wa -
nym bez piecz nym dy stan sem mię -
dzy sto li ka mi oraz li mi tem osób
na sto lik. W kla sach IV -VIII szkół

pod sta wo wych oraz I -IV szkół po nad -
pod sta wo wych wpro wa dzo ne zo sta -
nie na ucza nie hy bry do we. Pla ców ki
te bę dą zo bo wią za ne do wie trze nia
sal pod czas przerw i de zyn fek cji
w week en dy. Za wo dy spor to we
na po wie trzu bę dzie mo gło ob ser wo -
wać mak sy mal nie 25 pro cent pu -
blicz no ści.

Ko lej ne zmia ny ma ją wejść w ży -
cie 29 ma ja. Przy mak sy mal nie 50-
pro cen to wym ob ło że niu, z za cho wa -
niem dy stan su mię dzy sto li ka mi i li -
mi tem osób na sto lik moż li wa bę dzie
we wnętrz na dzia łal ność ga stro no -
micz na. We wnątrz lo ka li bę dzie
moż na or ga ni zo wać im pre zy oko licz -
no ścio we do 50 uczest ni ków i w ta -
kim sa mym re żi mie sa ni tar nym. To
sa mo do ty czy kin i te atrów, gdzie bę -
dzie moż na za jąć po ło wę miejsc
na wi dow ni. Ta ki sam li mit bę dzie
obo wią zy wał na im pre zach spor to -
wych. Kry te obiek ty spor to we bę dą
już do stęp ne dla wszyst kich. Swo ją

dzia łal ność bę dą mo gły wzno wić si -
łow nie, klu by fit ness i so la ria. Bę dą
w nich obo wią zy wać li mit 1 oso by
na 15 m2 i ści sły re żim sa ni tar ny. We
wszyst kich szko łach wresz cie moż li -
wa bę dzie na uka sta cjo nar na.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI
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23 kwiet nia w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Kro to szy nie do szło do pod pi -
sa nia li stu in ten cyj ne go przez przed -
sta wi cie li wszyst kich sa mo rzą dów
na sze go po wia tu. Po łą cze nie sił da je
spo re moż li wo ści na re ali za cję am -
bit nych pla nów. A tych jest nie ma ło. 

Pod pi sa nie li stu to efekt po myśl -
ne go prze bie gu roz mów, za ini cjo wa -
nych przez bur mi strza Kro to szy na,
Fran cisz ka Mar szał ka, na te mat

współ pra cy w za kre sie pu blicz ne go
trans por tu zbio ro we go, a tak że in fra -
struk tu ry trans por to wej, ze szcze gól -
nym na ci skiem na za kup ni sko - lub
ze ro emi syj nych au to bu sów. W pro -
jek cie uwzględ nio no rów nież bu do -
wę ście żek ro we ro wych oraz in nej in -
fra struk tu ry trans por to wej, w za leż -
no ści od in dy wi du al nych po trzeb da -
nej gmi ny. 

– Zmia ny kli ma tycz ne są rze czy -
wi sto ścią – wra sta śred nia tem pe ra -

tu ra, zja wi ska po go do we sta ją się co -
raz gwał tow niej sze, zmie nia ją się roz -
kła dy opa dów, top nie ją lo dow ce,
pod no si się po ziom mórz na świe cie.

Glo bal ne ocie ple nie jest naj praw do -
po dob niej efek tem wzro stu stę że nia
ga zów cie plar nia nych w at mos fe rze,
za któ ry w ogrom nej mie rze od po -

wia da ją emi sje zwią za ne z dzia łal no -
ścią czło wie ka. Aby zła go dzić zmia ny
kli ma tycz ne ko niecz na jest re duk cja
tych emi sji. Ma jąc na uwa dze po wyż -
sze, a tak że w ce lu stwo rze nia so bie
moż li wo ści ubie ga nia się o fun du sze
eu ro pej skie w per spek ty wie fi nan so -
wej na la ta 2021-2027 ze spe cjal nie
wy od ręb nio nej pu li środ ków, po wiat
kro to szyń ski oraz Miej ski Za kład Ko -
mu ni ka cji sp. z o. o. w Kro to szy nie
pod pi su ją ni niej szy list in ten cyj -
ny – czy ta my w pi śmie. Li czy my za -
tem, iż współ pra ca sa mo rzą dów
przy nie sie mnó stwo ko rzy ści dla
miesz kań ców po wia tu. 

(LE NA)

POWIAT 

Samorządy łączą siły

 
 

 
 

 



Na se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie
rad ny Ro man Olej nik wspo mniał
o pro ble mie śmie ci na tar go wi sku, ja -
kie zo sta ją po sprze da ją cych. Spra wa
ta co ja kiś czas wra ca ja bu me rang.

– Wró cę do na sze go tar go wi ska. Je -
stem za nie po ko jo ny i zbul wer so wa ny
tym, co się tam dzie je. Je śli pa no wie bur -
mi strzo wie bądź rad ni są chęt ni, to prze -
ślę zdję cia, bo po świę ci łem się i zro bi łem
ta ko we na za koń cze nie tar gu. Nie mo że
być tak, że wszy scy wła ści cie le skle pów

pła cą za śmie ci, a pań stwo ro bią han del
i zo sta wia ją ca ły brud na na szym tar go wi -
sku. Mu si my coś z tym zro bić – stwier -
dził rad ny Olej nik. 

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek za -
pew nił, że zaj mie się spra wą, za zna cza jąc
przy tym, iż nie jest ona ta ka pro sta.

(LE NA)

Na Bieżąco4 ŚRODA, 5 maja 2021

2 ma ja na pla cu przy Ko men dzie Po -
wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Kro to szy nie od by ła się uro czy -
sta zmia na służ by, pod czas któ rej
uczczo no Świę to Fla gi Pań stwo wej. 

O go dzi nie 8.00 stra ża cy z Jed nost ki
Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie,
pod do wódz twem bryg. Mar ka Ka la -
ka – za stęp cy ko men dan ta po wia to we go
PSP w Kro to szy nie, za cho wu jąc re żim sa -
ni tar ny, prze pro wa dzi li apel, pod czas któ -
re go od by ło się uro czy ste pod nie sie nie

fla gi pań stwo wej. Tym sa mym od da li fla -
dze na le ży ty ho nor. 

Przy po mnij my, iż Dzień Fla gi Rze -
czy po spo li tej Pol skiej to świę to ob cho dzo -
ne od 2004 ro ku. Je go ce lem jest roz po -

wszech nia nie wie dzy o pol skich sym bo -
lach na ro do wych, ro dzi mych tra dy cjach
pa trio tycz nych oraz hi sto rii na szej oj czy -
zny.

OPRAC. (AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Uroczyste podniesienie flagi państwowej

Z oka zji rocz ni cy uchwa le nia Kon sty tu -
cji 3 Ma ja człon ki nie Klu bu Ak tyw nych
i Ra dy Mło dzie ży Huf ca Pra cy 15-2
w Kro to szy nie, Klau dia Płu gow ska oraz
Jo wi ta Ptak, po sta no wi ły od wie dzić se -
nio rów, by prze ka zać im wła sno ręcz nie
wy ko na ne fla gi pań stwo we. 

Dziew czę ta z kro to szyń skiej jed nost -
ki po mo gły pa nu Edwar do wi za wie sić
bia ło -czer wo ną fla gę na bu dyn ku, któ rej
eks po no wa nie jest sym bo lem pa trio tycz -
nej po sta wy. 

Ce lem ak cji by ło pie lę gno wa nie
przez mło dzież pa mię ci o na ro do wym
świę cie Kon sty tu cji 3 Ma ja. Po dej mo wa -
nie przez mło dych lu dzi wspól nie z se nio -

ra mi te ma tów waż nych w hi sto rii Pol ski
wy da rzeń ma wa lor za rów no edu ka cyj ny,
jak i wy cho waw czy. 

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Biało-czerwone flagi dla seniorów

KROTOSZYN 

Problem śmieci na targowisku powraca
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Na XXX se sji Ra dy Miej skiej w Kro to -
szy nie rad na Sła wo mi ra Ka lak zwró -
ci ła uwa gę na ni skie staw ki za dzier -
ża wę grun tów rol nych na te re nie na -
szej gmi ny. Bur mistrz stwier dził, że
jest to przy sło wio we szu ka nie dziu ry
w ca łym.

– W mie ście i gmi nie Kro to szyn
staw ki czyn szu dzier żaw ne go
za grun ty or ne wy no szą np. za II kla sę
bo ni ta cyj ną 500 zł za 1 ha rocz nie,
za III kla sę – 470 zł za 1 ha rocz nie.
Wy so kość czyn szu za grun ty rol ne
wy no si też czę sto 14,27 zł rocz -
nie, 17,28 zł rocz nie, naj wy -
żej – 356,46 zł rocz nie, co zo sta ło
okre ślo ne w za rzą dze niu
nr 746/2020 bur mi strza Kro to szy na
z 3 sierp nia 2020 r. w spra wie spo rzą -
dze nia oraz ogło sze nia wy ka zu nie ru -
cho mo ści bę dą cych wła sno ścią mia -
sta i gmi ny Kro to szyn, prze zna czo -
nych do wy dzier ża wie nia, naj mu
i uży cze nia – przed sta wia ła spra wę
rad na Ka lak, zwra ca jąc uwa gę, iż są to
staw ki dość wy jąt ko we.

– Z ko lei w gmi nach ościen nych
lub po ło żo nych dość bli sko Kro to szy -
na, ta kich jak Ko by lin, Zdu ny, Sul -
mie rzy ce, Roz dra żew, Ra wicz, staw -
ki za użyt ko wa nie grun tów rol nych
i użyt ko wa nych rol ni czo tych sa -
mych klas bo ni ta cyj nych kształ tu ją
się na po zio mie od 1000 do 2500 zło -
tych za 1 ha rocz nie – ob ja śnia ła rad -

na. – Mo je py ta nia w związ ku z tym
są na stę pu ją ce – ja kie są przy czy ny,
prócz oczy wi ście wy bor czych, po bie -
ra nia aż tak ni skich sta wek czyn szu
dzier żaw ne go na te re nie mia sta i gmi -
ny Kro to szyn za grun ty wy ko rzy sty -
wa ne rol ni czo oraz dla cze go – py ta li
mnie o to miesz kań cy Kro to szy -
na – po zba wia się bu dżet gmi ny
więk szych wpły wów z ty tu łu wy -
dzier ża wie nia, naj mu czy uży cze nia
grun tów or nych i użyt ko wa nych rol -
ni czo przy tak wy so kim za dłu że niu
gmi ny? – py ta ła S. Ka lak. 

Bur mistrz z opi nią rad nej się nie
zgo dził, twier dząc, iż jest to przy sło -
wio we szu ka nie dziu ry w ca -
łym. – Jest tak, że za zwy czaj pa da ją
py ta nia, dla cze go staw ki są tak wy so -
kie. Gdy są ni skie, to też nie jest do -
brze. Pa ni rad na mo że zło żyć wnio -
sek, aby pod wyż szyć czyn sze dla rol -
ni ków za dzier ża wę grun tów rol nych
i ta ki wnio sek przez bur mi strza zo -
sta nie oczy wi ście roz pa trzo ny. Nie
wiem, czy po zy tyw nie, czy ne ga tyw -
nie, ale roz pa trzo ny na pew no bę -
dzie. Na to miast trze ba po dejść
do tych grun tów in dy wi du al nie. Ta -
kie uogól nia nie, że tu ma my dro żej,
tam jest ta niej itd., po wo du je tyl ko
nie po trzeb ne stwa rza nie wra żeń nie -
ko niecz nie dla nas wszyst kich ko -
rzyst nych – od po wie dział Fran ci szek
Mar sza łek. 

(LE NA)

KROTOSZYN 

Zbyt niskie stawki 
za dzierżawę gruntów?
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Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie rad ni gło so wa li
nad wpro wa dze niem zmian do bu -
dże tu. Przy tej oka zji do szło do burz -
li wej dys ku sji. 

Nie któ re z punk tów ob szer nych
zmian bu dże to wych wy wo ła ły nie ma łe
emo cje wśród rad nych, jak choć by
zwięk sze nie udzia łów w Cen trum
Spor tu i Re kre acji Wod nik Sp. z o. o.
wKro to szy nie – re mont ho te lu oraz za -
kup sprzę tu do pie lę gna cji zie le ni
(1 000 000 zł) czy też wy ko na nie do ku -
men ta cji za gro dy al pak, któ ra ma po -
wstać w kro to szyń skim par ku, a tak że
za kup le ża ków. Pro po no wa ne zmia ny
omó wił skarb nik gmi ny, Grze gorz Ga -
lic ki. Choć ko mi sje sta łe po zy tyw nie za -
opi nio wa ły pro jekt uchwa ły, to rad ni
zwró ci li uwa gę na to, że nie któ re po zy -
cje nie są na tę chwi lę nie zbęd ne, a prze -
cież bu dżet i tak jest na pię ty, a cza sy
dość trud ne.

Ja ko pierw sza głos za bra ła rad na
Sła wo mi ra Ka lak, któ ra wska za ła
na roz drab nia nie wy dat ków na mniej
po trzeb ne rze czy za miast sku pie nia się
na przy kład na wy mia nie pie ców cen -
tral ne go ogrze wa nia w gmi nie. – Nie
ro zu miem, dla cze go tak się roz drab nia -

my z wy dat ko wa niem tych pie nię dzy.
Wy da je my na za gro dy dla al pak, na ja -
kieś wy sta wy, na re mon ty w świe tli -
cach wiej skich, a nie sku pia my się
na wy ko rzy sta niu więk szej ilo ści pie -
nię dzy na wy mia nę pie ców. Do sko na le
wie my, ile ra zy o tym dys ku to wa li śmy,
ja kie ma my za nie czysz czo ne po wie trze
i śro do wi sko w Kro to szy nie w okre sie
zi mo wym. Uwa żam, że po win ni śmy
się sku pić na kon kret nych za da -
niach – pod kre śli ła rad na. 

Nie za do wo le nie wy ra ził rów nież
Ma riusz Urba niak. Rad ny stwier dził, że
bio rąc pod uwa gę bar dzo ni ską ścią gal -
ność po dat ków za po sia da nie psa, być
mo że lep szym po my słem by ło by prze -

zna cze nie na re mont schro ni ska pie nię -
dzy, któ re ma ją zo stać wy da ne na bu do -
wę pla cu za baw dla psów. Wspo mniał
też, że te go ty pu rze czy mo gły by zo stać
prze nie sio ne do bu dże tu oby wa tel skie -
go. – Mam też py ta nie do pa na bur mi -
strza. Tak mnie cie ka wi, kto jest ini cja -
to rem tych po my słów – czy to pan bur -
mistrz oso bi ście? Na gle pa na na cho dzi,
że zro bi my za gro dę dla al pak? Cho dzi
mi o sa mą ideę. Kto na to wpa da, że by
w par ku zna la zły się le ża ki itd.? – py tał
z uśmie chem rad ny Urba niak. Jak
oznaj mił, wy mie nio ny w zmia nach
sprzęt do pie lę gna cji zie le ni moż na za -
ku pić od pro du cen ta ofe ru ją ce go tań -
sze ma szy ny. 

Ko lej nym nie za do wo lo nym z nie -
któ rych po my słów oka zał się Bar tosz
Ko siar ski. – Zga dzam się z tym, co po -
wie dzia ła rad na Ka lak. Jest to bu dżet,
któ ry ma po pra wić wi ze ru nek pa na
bur mi strza, któ ry przez dwa ostat nie la -
ta legł w gru zach i z mie sią ca na mie siąc
się po gar szał. Ja też ko cham zwie rzę ta,
ale w ta kim mo men cie, w ja kim je ste -
śmy, czy li kry zy so wym, wy da wa nie
pie nię dzy na ta kie drob nost ki, szcze gó -
ły, po my sły po pra wy wi ze run ku? Bo
trud no to ina czej na zwać. Ja kie le ża ki
ma ją być ku pio ne? Czy bę dą to le ża ki
roz kła da ne, któ rych za chwi lę w tym
par ku nie bę dzie, czy to bę dą le ża ki
na sta łe za mon to wa ne? Do my ślam się,
że cho dzi o wła śnie ta kie, bo w in nym
przy pad ku to w ogó le nie ma sen su ta ki
za kup. Co nam z te go, że bę dzie my
mieć te faj ne le ża ki, a służ by nie mo gą
do pil no wać po rząd ku w par ku?
A – za prze pro sze niem – ob sra ne ław -
ki w par ku..? Gdzie ci miesz kań cy ma ją
na tych le ża kach le żeć? Obok tych ła -
wek? Jak oni za chwi lę bę dą wy glą dać?
Za daj my so bie py ta nie, ja ki to ma sens.
Po czę ści zga dzam się też z rad nym Ma -
riu szem Urba nia kiem. Wy bieg dla
psów jest po trzeb ny. Nie zbęd ne jest
jed nak do sto so wa nie na sze go schro ni -
ska do obo wią zu ją cych wy mo gów.
Wspo mnę tyl ko, że kro to szyń skie
schro ni sko nie speł nia ich od kil ku lat.
Dzi wi mnie, że do dzi siaj bur mistrz nie

zo stał wja kiś spo sób zmu szo ny dote go,
aby do sto so wać schro ni sko do stan dar -
dów. Co ro bią służ by we te ry na ryj ne
i dla cze go nie są wy sta wia ne man da ty?
To, że lu dzie przy cho dzą wy pro wa -
dzać psy na spa ce ry, to jest tyl ko do bra
wo la miesz kań ców, ale nie na tym to
po win no po le gać – nie krył obu rze nia
B. Ko siar ski. 

Do po wyż szych wy po wie dzi od -
niósł się bur mistrz Fran ci szek Mar sza -
łek. – Dys ku tu je my dzi siaj o tym, co
jest bar dziej, a co mniej po trzeb ne.
Oczy wi ście te zda nia mo gą być róż ne.
Po ja wia ją się wśród rad nych opi nie, że
przed wy bo ra mi bur mistrz ro bi so bie
kam pa nię wy bor czą. Wi dzi my, że za -
wsze zda nia są prze wrot ne. Je śli cho dzi
o wy po wiedź pa ni rad nej Ka lak – dla -
cze go te raz re ali zu je my ma łe in we sty -
cje... Wcze śniej mó wi ła pa ni, że re ali zu -
je my tyl ko te du że. Na wy mia nę pie -
ców prze zna czy li śmy już spo ro pie nię -
dzy, a kwo ta, o któ rej dzi siaj mo wa, za -
bez pie czy wszyst kie zło żo ne wnio ski.
Spójrz my też na kro to szyń ską wo lie rę
dla pta ków i na to, ile tam przy cho dzi
dzie ci. Dal sze uatrak cyj nie nie te go par -
ku jest na szym ce lem. Co ro ku tam coś
ro bi my i w tym aku rat za pro po no wa li -
śmy ta kie rze czy. Chciał bym też za zna -
czyć, że w tym miej scu, w któ rym ma ją
być le ża ki, aku rat nie ma drzew, a z pta -
ka mi pó ki co nie jest źle – oświad czył
wło darz Kro to szy na. (LE NA)

5Na Bieżąco
KROTOSZYN 

Zmiany w budżecie kością niezgody

W po nie dzia łek ob cho dzi li śmy 230.
rocz ni cę uchwa le nia Kon sty tu cji 3
Ma ja. Z tej oka zji w gmi nach na sze go
po wia tu wła dze sa mo rzą do we oraz
de le ga cje or ga ni za cji spo łecz nych
i po li tycz nych skła da ły sym bo licz ne
wią zan ki kwia tów. Z po wo du pa nu ją -
cej epi de mii w tym ro ku wszyst kie
uro czy sto ści mia ły skrom ny wy miar.

W Kro to szy nie, ze wzglę du na roz -
bu do wę Szpi ta la Po wia to we go, kwia ty
wy jąt ko wo zło żo no przy po mni ku Wol -
no ści na pla cu Ja na Paw ła II. Wła dze po -
wia tu re pre zen to wa li sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka i wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski,
na to miast gmi nę Kro to szyn – bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek, prze wod ni czą ca
Ra dy Miej skiej An na Si ko ra oraz dy rek tor
De par ta men tu In ży nie rii Miej skiej
w Kro to szy nie – Jo an na Król -Trąb ka. 

De le ga cje ko by liń skich sa mo rzą dow -
ców, na cze le z bur mi strzem To ma szem
Le siń skim oraz prze wod ni czą cym Ra dy
Miej skiej Pio trem Chle bow skim, zło ży ły
kwia ty przy po mni ku „Po le głym i Po mor -
do wa nym za Oj czy znę i Wol ność”.

W Ko ście le pw. Św. Ja na Chrzci cie la
w Zdu nach od pra wio na zo sta ła Msza św.
w in ten cji Oj czy zny. Po tem bur mistrz To -

masz Chu dy oraz de le ga cja Zdu now skie -
go Ośrod ka Kul tu ry zło ży li kwia ty
przy po mni kach Ofiar II Woj ny Świa to -
wej i Ko mu ni zmu, Po le głych Sy nów Mia -
sta Zdu ny na pla cu 700-le cia oraz przy fi -
gu rze św. Flo ria na przy ul. Ma słow skie go.

W Koź mi nie Wlkp. uro czy sta Msza
św. z oka zji rocz ni cy uchwa le nia Kon sty tu -
cji 3 Ma ja od by ła się w Ko ście le pw. Św.
Waw rzyń ca. Wzię li w niej udział m. in.
przed sta wi cie le miej sco we go sa mo rzą du.
Ze wzglę du na ogra ni cze nia zwią za ne z epi -

de mią nie or ga ni zo wa no spe cjal nych ob -
cho dów te go waż ne go świę ta. Po mszy bur -
mistrz Ma ciej Brat bor ski, w imie niu spo -
łecz no ści gmi ny, zło żył wie niec przy po -
mni ku Wol no ści. Wszel kie de le ga cje mo -
gły to czy nić te go dnia o do wol nej po rze. 

W Sul mie rzy cach w ko ście le pa ra fial -
nym od pra wio na zo sta ła uro czy sta Msza
św. z oka zji 230. rocz ni cy uchwa le nia
Kon sty tu cji 3 Ma ja. Po niej przy po mni ku
Wdzięcz no ści zło żo no sym bo licz ne wią -
zan ki kwia tów. (AN KA)

ŚWIĘTO

Minęło 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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24 kwiet nia na dro dze kra jo wej
nr 15 do szło do groź nie wy glą da ją ce -
go wy pad ku. W miej sco wo ści Bo ża -
cin zde rzy ły się dwa sa mo cho dy oso -
bo we. Na sku tek do zna nych ob ra żeń
jed na oso ba tra fi ła do szpi ta la.

Zda rze nie mia ło miej sce oko ło go dzi -
ny 10.45. Do dzia łań ra tow ni czych na tych -
miast za dys po no 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, a tak że Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go i po li cję. Jak się
oka za ło, na kra jów ce zde rzy ły się dwa sa -
mo cho dy oso bo we, któ ry mi po dró żo wa ły
łącz nie trzy oso by. Je den z uczest ni ków wy -
pad ku po trze bo wał po mo cy me dycz nej.

W trak cie ak cji służb ra tow ni czych
dro ga by ła cał ko wi cie za blo ko wa na.

Do mo men tu przy by cia ka ret ki po go to -
wia stra ża cy udzie li li oso bie po szko do -
wa nej kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo -
cy. Na stęp nie prze jął ją Ze spół Ra tow -
nic twa Me dycz ne go. Per so nel ka ret ki
zba dał wszyst kich uczest ni ków zda rze -
nia. Osta tecz nie jed na oso ba zo sta ła
prze wie zio na 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 i za bez pie czy li
wy cie ki pły nów tech nicz nych. Po czyn -
no ściach do cho dze nio wych po li cji prze -
mie ści li sa mo cho dy w miej sce nie stwa -
rza ją ce za gro że nia, a na stęp nie przy uży -
ciu sor ben tu oraz pod ręcz ne go sprzę tu
bu rzą ce go usu nę li z dro gi po zo sta ło ści
po wy pad ku. (AN KA)

Na Bieżąco6 ŚRODA, 5 maja 2021

Z POLICJI

Poszukiwany 21-latek zatrzymany

KALISZ

Pielgrzymka sołtysów 
do sanktuarium

Dziel ni co wy z Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie pod jął in ter -
wen cję wo bec prze chod nia, któ ry
szedł chod ni kiem bez ma secz ki
ochron nej. W trak cie kon tro li oka za -
ło się, że 21-la tek jest po szu ki wa ny.
Za raz po za trzy ma niu tra fił pro sto
do aresz tu śled cze go.

Do zda rze nia do szło w kwiet niu
na uli cy Zdu now skiej w Kro to szy nie.
Funk cjo na riusz spo strzegł męż czy znę,
któ ry nie miał za sło nię tych ust i no sa.
W związ ku z tym wy le gi ty mo wał prze -
chod nia, a po spraw dze niu go w po li cyj -

nej ba zie da nych oka za ło się, że 21-la tek
jest po szu ki wa ny w ce lu za trzy ma nia i do -
pro wa dze nia do aresz tu śled cze go. Zgod -
nie z wy ro kiem Są du Re jo no we go w Kro -
to szy nie męż czy zna po wi nien sta wić się
w za kła dzie kar nym, by od być trzy mie -
sią ce ka ry po zba wie nia wol no ści za wcze -
śniej szą kra dzież.

Miesz ka niec Kro to szy na zo stał za -
trzy ma ny i tra fił na ko men dę do po li cyj -
ne go aresz tu, na stęp nie prze trans por to -
wa no go do wię zie nia. Do daj my, że
za brak ma secz ki dziel ni co wy uka rał 21-
lat ka man da tem.

(AN KA)

W so bo tę, 24 kwiet nia, od by ła
się V Piel grzym ka Soł ty sów do Sank -
tu arium pw. Św. Jó ze fa w Ka li szu. Ze
wzglę du na ogra ni cze nia pan de -
micz ne uczest ni czy ły w niej tyl ko
pocz ty sztan da ro we i nie wiel kie de -
le ga cje sa mo rzą dów. 

Gmi nę Kro to szyn re pre zen to wa li
Krzysz tof Szczot ka – soł tys Dzier ża no -
wa, Ma rze na No wa kow ska – soł tys Ro -
szek, Bro ni sław Kacz ma rek – soł tys
Lu to gnie wa. W kro to szyń skiej de le ga -
cji zna leź li się tak że rad na Sej mi ku Wo -
je wódz twa Wiel ko pol skie go Jo an na

Król -Trąb ka oraz bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek.

Po uro czy stej Mszy świę tej, od pra -
wio nej w in ten cji wiel ko pol skich soł ty -
sów pod prze wod nic twem księ dza bi sku -
pa Da mia na Bry la, or dy na riu sza Die ce zji
Ka li skiej, na stą pi ło zło że nie kwia tów
przed po mni kiem Pa pie ża Św. Ja na Paw -
ła II. Na stęp nie wi ce mar sza łek Wiel ko -
pol ski Krzysz tof Gra bow ski wrę czył soł -
ty som od zna ki ho no ro we „Za za słu gi dla
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go”. W gro -
nie od zna czo nych zna lazł się Bro ni sław
Kacz ma rek, wie lo let ni soł tys Lu to gnie wa.

OPRAC. (AN KA)
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NA DRODZE

Zderzenie osobówek w Bożacinie

Fi na łem wszyst kich przed się wzięć
or ga ni zo wa nych w ra mach pro gra -
mu „Zło te Szko ły NBP” by ła de ba ta
szkol na pod ty tu łem „Dzię ki kre dy -
tom speł nię ma rze nia”. Po nad to od -
by ło się spo tka nie z eks per tem.

Przy po mnij my, że ucznio wie Ze -
spo łu Szkół Po nad pod sta wo wych
nr 2 w Kro to szy nie bio rą udział
w pro gra mie „Zło te Szko ły NBP”. Ce -
lem te go przed się wzię cia jest roz wi ja -
nie kom pe ten cji eko no micz nych. 

Uczest ni cy pro gra mu two rzą tak
zwa ną Dru ży nę Am ba sa do rów Edu -
ka cji Eko no micz nej. W jej skład wcho -
dzą Alek san dra Ta lar czyk, An -
na Kacz ma rek, Bar ba ra Re szel, Ja go da
Ra taj czak, Ju lia Szulc, Lau ra Sia ma,
Szy mon Staś ko wiak, To biasz Pa nek,
Wik to ria Le wan dow ska, Zu zan -
na Gar ba tow ska i Zu zan na Gi lic ka.
Ko or dy na to rem ze spo łu jest Jo an -
na Ty ra kow ska. 

Naj pierw uczest ni cy pro gra mu
bra li udział w spo tka niach or ga ni za -
cyj nych, pod czas któ rych w mniej -
szych ze spo łach przy go to wy wa li
„Lek cję z eko no mią”.

Wspo mnia ną wcze śniej fi na ło wą
de ba tę pro wa dził Szy mon. Uczeń ten
prze pro wa dził te sty ba da ją ce pre fe -
ren cje pu blicz no ści, do ty czą ce ich
sto sun ku do kre dy tów i oszczę dza -
nia. Do sko na le po ra dził so bie z tak
od po wie dzial nym za da niem, za rów -
no w kwe stiach me ry to rycz nych, jak
i in ter per so nal nych. 

Dru ży na am ba sa do rów z ZSP
nr 2 po dzie li ła się na dwie gru py opo -
nen tów. W pierw szej zna la zły się oso -
by pre fe ru ją ce kre dy ty, a w dru giej
zwo len ni cy oszczę dza nia. Wal ka
na ar gu men ty by ła nie zwy kle za cię ta

i na der in te re su ją ca. Wy nik qu izu
przed i po de ba cie po ka zał, że uczest -
ni cy skła nia ją się ku oszczę dza niu,
pre fe ru ją bez pie czeń stwo i gro ma -
dze nie fun du szy. 

W de ba cie uczest ni czy li eks per ci,
z któ ry mi pla ców ka współ pra co wa ła
pod czas re ali za cji pro gra mu. Po pro sze -
ni o wska za nie dru ży ny wy gra nej,
zgod nie stwier dzi li, iż w ta kiej dys ku sji
nie ma zwy cięz ców, al bo wiem każ dy
sa mo dziel nie mu si po dej mo wać de cy -
zje zwią za ne ze swo imi fi nan sa mi. 

– Bar dzo faj ne pod su mo wa nie
wszyst kich lek cji pro wa dzo nych
przez nas i przez eks per tów. No we,
cie ka we do świad cze nie – sko men to -
wał de ba tę Szy mon. – By ło to stre su -
ją ce, ale bar dzo cie ka we do świad cze -
nie. Uwa żam, że obie dru ży ny świet -
nie się przy go to wa ły i przed sta wi ły
na praw dę do bre ar gu men ty. Je stem
z nas bar dzo dum na! – pod su mo wa -
ła z ko lei Lau ra.

W ra mach pro gra mu „Zło te Szko -
ły NBP” od by ło się tak że spo tka nie

z eks per tem. Ucznio wie wy słu cha li
wy kła du „Pie niądz przy szło ści” dra
hab. na uk eko no micz nych Paw ła Mar -
szał ka – kie row ni ka Ka te dry Pie nią dza
i Ban ko wo ści UEP, a po nad to człon ka
Ze spo łu Ba daw cze go FES SUD i głów -
ne go re dak to ra wy daw nictw Po znań -
skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk.
Te ma ty ka pre lek cji do ty czy ła pie nią -
dza i je go funk cji we współ cze snym
świe cie oraz prze wi dy wań co do je go
przy szło ści (wa lu ty pry wat ne i Diem).
Mło dzież by ła ży wo za in te re so wa na ty -
mi kwe stia mi. Pa dło wie le py tań,
na któ re eks pert od po wia dał wy czer -
pu ją co i me ry to rycz nie. 

Spo śród wszyst kich pla có wek
z ty tu łem „Zło tej Szko ły NBP” zo sta -
ną wy bra ne i na gro dzo ne te, któ re
zre ali zo wa ły naj lep sze za da nia z za -
kre su fi nan sów i przed się bior czo ści.
Efek ty pra cy uczniów ZSP nr 2
w Kro to szy nie moż na zo ba czyć na fa -
ce bo oko wym pro fi lu: Am ba sa do -
rzy I edy cji „Zło tych Szkół NBP”.

(AN KA / LE NA)

ZSP NR 2 KROTOSZYN 

Rozwijanie kompetencji ekonomicznych
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7Na Bieżąco

W 2011 ro ku wła dze po wia tu prze -
ka za ły pa łac Ga łec kich Pań stwo wej
Szko le Mu zycz nej I stop nia w Kro to -
szy nie. Pod czas ostat niej se sji Ra dy
Miej skiej rad ny Ro man Olej nik zwró -
cił uwa gę na to, że bu dy nek nie jest
re mon to wa ny i na dal nisz cze je. 

W 2019 ro ku sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka, re pre zen tu ją cy Skarb Pań -
stwa, prze jął od mar szał ka wo je wódz -
twa udzia ły w nie ru cho mo ści, a co
za tym idzie – stał się wy łącz nym
wła ści cie lem pa ła cu, któ ry ma peł nić
sie dzi bę Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej I st. w Kro to szy nie. Po su nię cie to
mia ło po zwo lić Mi ni ster stwu Kul tu -
ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
na prze pro wa dze nie re mon tu obiek -
tu. 

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie Ro man Olej -
nik słusz nie za uwa żył, że nic szcze -
gól ne go w tej kwe stii się nie dzie je. Pa -
łac da lej nisz cze je i szpe ci kra jo braz
mia sta. – Mam py ta nie od miesz kań -
ców Kro to szy na, któ rzy z nie po ko -
jem pa trzą na nasz park miej ski i usy -
tu owa ny tam pa łac Ga łec kich, z któ -
rym się wła ści wie nic nie dzie je. Park
jest co raz ład niej szy, bę dzie my te raz

mie li tam le ża ki i bę dzie to wszyst ko
faj nie wy glą dać, na to miast pa łac stra -
szy. Czy mo że pan bur mistrz do wie -
dzieć się od wła ści cie li te goż obiek tu,
czy li Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej,
co da lej? Czy to wciąż bę dzie tkwi ło
w tym ma ra zmie, bo tam już ileś lat
nic się nie dzie je? Czy też mo że coś
bę dzie z tym pa ła cem ro bio ne? Pó ki
co bu dy nek psu je wi ze ru nek mia -
sta – mó wił rad ny. 

Bur mistrz zgodził się z R. Olej ni -
kiem i za pew nił, że do wie się, kie dy
pod ję te zo sta ną dal sze pra ce w pa ła cu
Ga łec kich. – Rze czy wi ście, nic do -
bre go tam się nie dzie je od kil ku lat.
W pew nej czę ści zo stał on wy re mon -
to wa ny, na stęp nie pra ce zo sta ły za -
trzy ma ne. Do nie sie nia, ja kie do mnie
do cie ra ją – choć nie wiem, na ile są
one wia ry god ne – nie są zbyt opty mi -
stycz ne. Za in ter we niu je my w Mi ni -
ster stwie Kul tu ry, że by przy spie szyć
ca ły pro ces. Przy po mnę tyl ko, że pie -
nią dze by ły już prze zna czo ne na re -
mont pa ła cu, a dzi siaj nie wiem, jak
do kład nie jest. Bę dzie my in ter we nio -
wać, bo to rze czy wi ście po win na być
wi zy tów ka na sze go mia sta – za pew -
nił Fran ci szek Mar sza łek. 

(LE NA)

Z SESJI

Co dalej z pałacem Gałeckich?
W mi nio nym ty go dniu od by ła się se -
sja Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie.
Rad ni po raz ko lej ny py ta li o kwe stie
zwią za ne z Punk tem Se lek tyw nej
Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal nych. 

– Mam py ta nie, jest to też zresz tą
py ta nie od miesz kań ców – kie dy zo -
sta nie otwar ty PSZOK przy uli cy
Trans por to wej? – za czął te mat rad ny
Ma riusz Urba niak. – Za py tam mo że
ina czej – czy fir ma EKO, któ ra zo bo -
wią za ła się do otwar cia PSZOK -
-u z dniem 1 stycz nia 2021 ro ku, pła -
ci lub za pła ci ła ka rę za nie wy wią za -
nie się z umo wy oraz czy prze pro wa -
dzo ne zo sta ły kon sul ta cje z miesz -
kań ca mi, bo by ły gło sy mó wią ce
o pro te stach. 

W ślad za rad nym Urba nia kiem
po szła Sła wo mi ra Ka lak i tak że za da ła
py ta nie w imie niu miesz kań ców
o da tę otwar cia Punk tu Se lek tyw nej
Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal nych
przy uli cy Ce glar skiej. 

– Czy ka ra, któ rą za pła cić bę dzie
mu sia ła fir ma EKO z Ka li sza za to, że
do dnia dzi siej sze go PSZOK nie jest
uru cho mio ny, jest ka rą do tkli wą dla
tej fir my? – drą żył spra wę rad ny Bar -
tosz Ko siar ski. – Cho dzi mi o to, czy

tej fir mie bar dziej się opła ca nie otwo -
rzyć te go PSZOK -u niż go otwo rzyć
i utrzy my wać tam pra cow ni ków,
opła cać to miej sce. My ślę, że po czte -
rech mie sią cach od upły nię cia ter mi -
nu ta fir ma wła śnie w ten spo sób
do te go pod cho dzi.

Bur mistrz wspo mniał, iż rad ny
Urba niak po my lił na zwę uli cy. Za ło -
żył jed nak, że py ta nie do ty czy
PSZOK -u przy ul. Ce glar skiej. – Ten
PSZOK, jak wszyst ko do brze pój dzie,
zo sta nie uru cho mio ny w przy szłym
ro ku. Je śli cho dzi o te ka ry, to już by -
ło mó wio ne – są one usta lo ne w po -
stę po wa niu prze tar go wym. Po wiem
tyl ko, że fir ma EKO Ka lisz zgod nie
z ty mi wa run ka mi, ja kie by ły za pi sa -

ne, mia ła ten punkt otwo rzyć i to le ży
po jej stro nie fir my. To czą się po stę -
po wa nia i zo ba czy my, jak się one za -
koń czą. Wy stę pu je tu taj też nie za do -
wo le nie lu dzi, co – jak wia do -
mo – po wo du je, że jest to bar dziej
wni kli wie ba da ne i wy dłu ża się
w cza sie. Ła two się mó wi z per spek ty -
wy rad ne go czy urzęd ni ka – na li czyć
tym przed się bior com ka ry i już bę -
dzie faj nie. Po pa trz my też jed nak
z punk tu wi dze nia przed się bior ców.
Wszak oni są na szym do brem, pła cą
dla nas po dat ki i ta kie bez dusz ne mó -
wie nie, że by tyl ko ka rać, we dług
mnie nie jest wła ści we – od po wie -
dział Fran ci szek Mar sza łek. 

(LE NA)

Z SESJI 

Kiedy zostanie otwarty PSZOK?

Wraz z po cząt kiem ma ja uru cho -
mio ny zo stał Kro to szyń ski Ro wer
Miej ski. W ra mach pro jek tu KRO TO -
WER w sied miu sta cjach do stęp -
nych jest 50 ro we rów. 

Ósma sta cja bę dzie zlo ka li zo wa na
na Bło niu, ale do pie ro po za koń cze niu re -
ali zo wa nych tam prac, zwią za nych z re wi -
ta li za cją te go te re nu. Do dat ko wo do dys -
po zy cji ro we rzy ści ma ją pięć sta cji na pra -
wy ro we rów – na ryn ku, na ul. Olim pij -
skiej, na ul. Ja gieł ły, na ul. Ma słow skie go
i na ul. Łą ko wej. (AN KA)

F
O

T
. 

w
w

w
.k

ro
to

s
z
y
n
.p

l
F

O
T
. 

w
w

w
.k

ro
to

s
z
y
n
.p

l

 
 

 
 

 
 

KROTOSZYN

Czas na rowery!











29-let nia Ju sty na z Ostro wa Wlkp.
zma ga się z no wo two rem. Nie ste ty,
kosz ty le cze nia prze ra sta ją moż li wo -
ści fi nan so we ko bie ty i jej mę ża.

Ju sty na w paź dzier ni ku 2020 ro ku
zo sta ła mę żat ką. Krót ko po tym ra do -
snym wy da rze niu wy kry ła u sie bie gu za
pier si. Bez za sta no wie nia uda ła się
na kon sul ta cję oraz wy ko na ła ba da nie
USG. Wła śnie wte dy usły sza ła dia gno -
zę – rak pier si z prze rzu tem do wę złów
chłon nych. 29-lat ka otrzy ma ła skie ro wa -

nie do spe cja li sty w Po zna niu. Tam wy ko -
na no jej biop sję i oka za ło się, że to, z czym
się zma ga, to rak zło śli wy, któ ry po wo du -
je szyb kie prze rzu ty. Le ka rze zle ci li ko bie -
cie rów nież re zo nans ma gne tycz ny ja my
brzusz nej, któ ry wy ka zał, że Ju sty na ma
już prze rzut na wą tro bę. 

Do tych cza so we ży cie ko bie ty się za -
wa li ło. Ja ko mło da mę żat ka chcia ła cie -
szyć się ży ciem i pla no wać ro dzi nę, a nie
wal czyć o ży cie. Guz jest nie ope ra cyj ny,
a Ju sty na bę dzie się le czyć do koń ca ży cia.
Obec nie 29-lat ka przyj mu je che mio te ra -

pię, po któ rej bar dzo źle się czu je i po trze -
bu je opie ki. Do Po zna nia mu si jeź dzić co
trzy ty go dnie, a cza sem na wet czę ściej. Co
trzy mie sią ce na kil ka dni mu si zo stać
w szpi ta lu, aby le ka rze mo gli wy ko nać jej
wszel kie ba da nia kon tro l ne. 

Kosz ty le cze nia i do jaz dów są ogrom -
ne. Ko bie ta nie mo że pod jąć pra cy, a jej
mąż nie jest w sta nie w po je dyn kę utrzy -
mać do mu, po no sząc rów no cze śnie wszel -
kie kosz ty le cze nia. W po bli żu nie ma szpi -
ta la, któ ry po sia dał by le ki, ja kie mu si przyj -
mo wać 29-lat ka. Dla te go ko bie ta pro si

o po moc w wal ce o jej zdro wie i ży cie. Ju -
sty nie moż na po móc, do ko nu jąc wpłat
na por ta lu zrzut ka. pl. Ak tu al nie na kon -
cie zbiór ki wid nie je po nad 12 ty się cy zło -

tych, ale kwo ta do ce lo wa to 50 ty się cy
zło tych. Po móż my Ju sty nie w wal ce
z cho ro bą! 

(LE NA)

To i Owo12 ŚRODA, 5 maja 2021

Ma te usz Po pław ski jest nie wi do my
od uro dze nia. Mi mo prze ciw no ści lo -
su po sta no wił po ma gać in nym. Męż -
czy zna ofe ru je two rze nie stron in ter -
ne to wych za dar mo. 

Ma te usz nie wi dzi od uro dze nia, ale
nie prze szka dza mu to w re ali zo wa niu
naj więk szej pa sji, ja ką jest two rze nie stron
in ter ne to wych. Za mi ło wa nie zro dzi ło się
w nim, gdy uczył się w Tech ni kum Ad mi -
ni stra cyj nym w Ośrod ku dla Nie wi do -
mych w Cho rzo wie. To wła śnie tam po -
znał in for ma ty ka z Uni wer sy te tu Ślą skie -
go, któ ry po ka zał mu tech ni ki pro jek to -
wa nia stron in ter ne to wych. Mi mo to Ma -
te usz nie wy brał stu diów in for ma tycz -
nych. Zde cy do wał się na fi zjo te ra pię.
Z hob by stycz ne go pro jek to wa nia stron
jed nak nie zre zy gno wał. 

Kie dy za czę ła się pan de mia, Ma te usz
po sta no wił po móc przed się bior com i nie
tyl ko. W trud nym dla wie lu osób cza sie
męż czy zna ofe ru je bez płat ne wy ko na nie
stro ny in ter ne to wej. Je dy nym wa run kiem
upraw nia ją cym do sko rzy sta nia z je go pro -
po zy cji jest pro wa dze nie fir my, fun da cji lub
ja kiej kol wiek in nej dzia łal no ści, któ ra nie
po sia da jesz cze swo jej stro ny in ter ne to wej. 

Każ da stro na wy ko na na przez M.
Po pław skie go jest two rzo na w opar ciu

o wszel kie wy ma ga nia przed się bior ców.
Po za koń cze niu pro ce su pro jek to wa nia
stro ny moż na zgło sić jej twór cy swo je
uwa gi, któ re on w mia rę moż li wo ści po -
sta ra się uwzględ nić. Każ dy ele ment sza -
blo nu moż na rów nież mo dy fi ko wać we -
dle wła snych po trzeb. Przy kła do we stro -
ny stwo rzo ne przez Ma te usza znaj dzie -
cie na www.enet.ovh. W ra mach pro jek -
tu ENET moż na li czyć też na dar mo we
wy ko na nie blo ga. Z owym pro jek tem
współ pra cu je ka to wic ka fir ma Lin gua -
-IT, któ ra bez płat nie udo stęp nia ser wer,

dzię ki cze mu utrzy ma nie stro ny rów -
nież nic nie kosz tu je. M. Po pław ski po -
ma ga tak że przed się bior com w za kre sie
pro mo wa nia ich dzia łal no ści w ser wi sie
Map Go ogle. 

Po za pro jek to wa niem stron in ter ne -
to wych Ma te usz pro wa dzi bez płat ne za ję -
cia dla dzie ci i mło dzie ży na te mat funk -
cjo no wa nia osób nie wi do mych w spo łe -
czeń stwie. Moż na z nim skon tak to wać się
te le fo nicz nie (505 904 182) lub ma ilo wo
(in fo@enet.ovh). 

(LE NA)

KROTOSZYN

Pieski będą miały plac zabaw

Po mię dzy uli ca mi Ro bot ni czą a Wi -
to sa w Kro to szy nie po wsta nie plac
za baw dla psów. To bar dzo do bra
wia do mość dla wła ści cie li czwo ro -
no gów, któ rzy dłu go cze ka li na ta kie
miej sce. 

Do ku men ta cja na plac za baw dla
psów jest czę ścią kom plek so wo opra co wa -
nej do ku men ta cji bu dow la nej na prze bu -
do wę kro to szyń skiej pro me na dy (od ul.
Koź miń skiej do ul. Wi śnio wej) wraz z za -
go spo da ro wa niem przy le głych do niej te -
re nów. Na eta pie prac pro jek to wych
w 2018 ro ku od by ły się kon sul ta cje spo -
łecz ne, któ rych ce lem by ło wy pra co wa nie
wraz z miesz kań ca mi roz wią zań
uwzględ nia ją cych po trze by lo kal nej spo -

łecz no ści. Plac za baw dla psów bę dzie
pierw szym te go ty pu miej scem w na szym
mie ście. 

Te ren dla czwo ro no gów bę dzie miał
po wierzch nię 900 m2. Wy po sa żo ny zo -
sta nie w ślu zy wej ścio we, czy li tak zwa ne
po dwój ne furt ki, któ re ni we lu ją ry zy ko
uciecz ki psa prze by wa ją ce go na wy bie gu
w mo men cie wej ścia no we go czwo ro no ga
na plac, wjazd dla służb tech nicz nych
i po rząd ko wych, no i oczy wi ście ele men -
ty za baw ko we, a tak że ław ki z ko sza mi
na śmie ci i na psie od cho dy oraz to a le tę
dla zwie rza ków. Pie ski bę dą mia ły do dys -
po zy cji słup ki do sla lo mu, płot ki do prze -
ska ki wa nia, tu nel, rów no waż nie, po chyl -
nię oraz prze skok. Plac bę dzie ogro dzo ny. 

OPRAC. (LE NA)

CHARYTATYWNIE

Pomóżmy Justynie w walce z rakiem!

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Pomaga innym, tworząc darmowe strony
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Sport14 ŚRODA, 5 maja 2021

W dniach 23-24 kwiet nia w Sta szo -
wie od by ły się Mło dzie żo we Mi strzo -
stwa Pol ski w Za pa sach w Sty lu Wol -
nym. Eki pa LKS Ce ra mik Kro to szyn
w kla sy fi ka cji klu bo wej za ję ła czwar -
te miej sce. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 68 za wod -
ni ków. Ze wzglę du na pa nu ją ce ob ostrze -
nia za wo dy od by ły się oczy wi ście bez
udzia łu pu blicz no ści. Zma ga nia za pa śni -
ków moż na by ło na bie żą co śle dzić przez

In ter net. Wal ki od by wa ły się w sze ściu ka -
te go riach wa go wych. W mi strzo stwach
uczest ni czy li za wod ni cy LKS Ce ra mik
Kro to szyn. Zwy cięz ca mi w swo ich ka te -
go riach zo sta li Szy mon Wojt kow ski (74
kg) oraz Ja kub Bry lew ski (125 kg).
Na ósmej lo ka cie upla so wał się Ra fał Bo -
chyń ski (74 kg). Kro to szyń ski klub zna -
lazł się na czwar tym miej scu w kla sy fi ka -
cji ge ne ral nej, za eki pa mi WZS WKS
Grun wald Po znań, LKMS Kra sny staw
oraz MKS Czar ni Po ła niec. (LE NA)

ZAPASY

Dobre występy zawodników Ceramika

Wiel kie osią gnię cie pol skiej siat -
ków ki! Gru pa Azo ty ZA KSA Kę dzie -
rzyn -Koź le, po peł nym emo cji po je -
dyn ku, po ko na ła 3: 1 Itas Tren ti no
w fi na le Li gi Mi strzów! Jed ną z wio -
dą cych po sta ci zwy cię skie go te amu
był po cho dzą cy z Kro to szy na Łu kasz
Kacz ma rek. 

Na ta ki suk ces pol ska siat ków ka cze -
ka ła aż 43 la ta. W 1978 ro ku Pło mień Mi -
lo wi ce trium fo wał w Pu cha rze Eu ro py
Mi strzów Klu bo wych. Te raz rów nie wiel -

kim osią gnię ciem mo że po chwa lić się
tak że klub z Kę dzie rzy na -Koź la.

Fi na ło wą kon fron ta cję le piej za czę li
siat ka rze wło skiej eki py, wy cho dząc
na pro wa dze nie 4: 1. Nie dłu go po tem
Po la cy się otrzą snę li i do pro wa dzi li
do re mi su. Gra się wy rów na ła, wal ka
by ła za cię ta i ża den z ze spo łów nie po -
tra fił wy pra co wać znacz nej prze wa gi.
W koń ców ce se ta po tęż ne dwie za gryw -
ki Da vi da Smi tha spra wi ły, że ZA KSA
mia ła trzy pił ki se to we. Pierw szą par tię
za koń czył świet nym ata kiem Łu kasz

Kacz ma rek – kę dzie rzy nia nie wy gra -
li 25: 22.

Dru gą od sło nę po now nie le piej za -
czę li Wło si, ale i tym ra zem pol ska dru -
ży na szyb ko zni we lo wa ła stra ty, a po -
tem wy pra co wa ła so bie czte ro punk to -
wą prze wa gę. Od sta nu 17: 13 ZA KSA
kon tro lo wa ła grę i wy gra ła dru gą par tię
tak że do 22.

Po czą tek ko lej ne go se ta tra dy cyj nie
na le żał do Itas Tren ti no, a po tem Po la cy
nad ro bi li stra ty. Wy nik dłu go oscy lo wał
wo kół re mi su, lecz w koń cu Wło si prze ła -

ma li opór kę dzie rzy nian i wy szli na pro -
wa dze nie 20: 15. Ta kiej prze wa gi już nie
roz trwo ni li i wy gra li trze cią od sło -
nę 25: 20.

Ko lej na par tia od po cząt ku do koń -
ca by ła nie sa mo wi cie za cię ta i wy rów na -
na. W pew nym mo men cie sy tu acja ZA -
KSY za czę ła ro bić się trud na, ale i ry wa -
le po peł nia li błę dy. W koń ców ce se ta
dzię ki zna ko mi tej ak cji Alek san dra Śliw -
ki oraz kontrze Ł. Kacz mar ka kę dzie rzy -
nia nie mie li pił kę me czo wą. Wło si jed -
nak skoń czy li atak i za de cy do wa ła gra
na prze wa gi. Kę dzie rzy nia nie w koń cu
prze ła ma li opór prze ciw ni ków i zwy cię -
ży li 28: 26, zo sta jąc tym sa mym trium -
fa to ra mi Li gi Mi strzów! (AN KA)

SIATKÓWKA

ZAKSA wygrała Ligę Mistrzów!
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HISTORIA

Przedwojenni biegacze Astry

Ta ką oto ar chi wal ną fo to -
gra fią po dzie lił się z na mi je den
z Czy tel ni ków. Na zdję ciu wi -
dzi my za wod ni ków kro to szyń -
skie go klu bu przed star tem
do bie gu prze ła jo we go. Na sze -
mu Czy tel ni ko wi ser decz nie
dzię ku je my. 
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W so bo tę Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.
po dej mo wał LZS Czaj ków. Mi mo
trud ne go po cząt ku spo tka nia miej -
sco wi pew nie wy gra li 4: 1. Dwa dni
póź niej koź mi nia nie po ko na li 6: 3
Stra ża ka Słu pia. To był sza lo ny mecz.

W po cząt ko wym frag men cie so bot -
niej po tycz ki go ście stwa rza li so bie do god -
ne sy tu acje. Or ły jed nak szyb ko się zre -
flek to wa ły i prze ję ły ini cja ty wę, cze go re -
zul ta tem był gol strze lo ny na ko niec
pierw szej od sło ny przez Ka mi la Ro ja. 

Po zmia nie stron koź mi nia nie po ka -
za li kla sę. Naj pierw Ja kub Na my słow ski
pod wyż szył na 2: 0, dwie mi nu ty póź niej
Hu bert Rosz czak skie ro wał pił kę do siat -
ki, a nie dłu go po tem Krzysz tof Cza bań ski
ude rzył z rzu tu wol ne go tak, że bram karz
LZS -u nie miał nic do po wie dze nia.
W koń ców ce me czu przy jezd ni zdo by li
ho no ro wą bram kę i spo tka nie za koń czy ło
się wy ni kiem 4: 1. 

3 ma ja ry wa lem Bia łe go Or ła był Stra -
żak Słu pia. Strze la nie roz po czął Krzysz tof
Cza bań ski, sku tecz nie eg ze kwu jąc rzut
kar ny, któ ry ar bi ter po dyk to wał po za gra -
niu rę ką przez jed ne go z za wod ni ków go -
ści. Nie dłu go póź niej sy tu ację sam na sam
z bram ka rzem wy ko rzy stał Mar cin Szym -
ko wiak. Mi nę ły czte ry mi nu ty i Oskar
Ma cie jew ski pod wyż szył na 3: 0 po ude -
rze niu z rzu tu wol ne go. Krót ko
przed prze rwą ry wa le zmniej szy li stra ty
za spra wą Ka mi la Bi czy sko.

Ten sam gracz po now nie tra fił
do siat ki na po cząt ku dru giej od sło ny,
a kil ka mi nut po tem Pa tryk Racz kow ski

do pro wa dził do re mi su. Wte dy do gło su
po now nie do szli koź mi nia nie. Naj pierw
K. Cza bań ski po ko nał bram ka rza moc -
nym strza łem z 16 me trów, a póź niej
Mar ce li Skow roń ski w krót kim cza sie
dwa ra zy zna lazł się w sy tu acji sam na sam
z gol ki pe rem i w obu przy pad kach skie ro -
wał pił kę do bram ki. (LE NA)

W Ło dzi od by ły się Mi strzo stwa Pol -
ski Nie sły szą cych w Pły wa niu. Po -
cho dzą cy z Kro to szy na Kon rad Po -
wroź nik wy wal czył w za wo dach aż
sie dem zło tych me da li!

Or ga ni za to rem im pre zy był Pol -
ski Zwią zek Spor tu Nie sły szą cych.
Za wo dy od by ły się w Za to ce Spor tu
Po li tech ni ki Łódz kiej. Po cho dzą cy
z Kro to szy na pły wak, re pre zen tu ją cy
Wro cław ski Klub Spor to wy Nie sły -
szą cych ŚWIT, zdo był aż sie dem krąż -

ków z naj cen niej sze go krusz cu. In dy -
wi du al nie Kon rad zwy cię żył na dy -
stan sach 50 i 100 m sty lem mo tyl ko -
wym, 50 m sty lem kla sycz -
nym, 200 m sty lem zmien nym
i 50 m sty lem do wol nym. Po nad to
sta nął dwu krot nie na naj wyż szym
stop niu po dium w szta fe tach – 4
x 100 m sty lem do wol nym oraz 4
x 100 m sty lem zmien nym. 

– Wiel kie po dzię ko wa nia kie ru ję
do mo ich tre ne rów – Ka zi mie rza
Bau era i Je rze go Szczy ko wa – za przy -

go to wa nie do tej im pre zy. Ak tu al nie
je stem z klu bem WKS Śląsk Wro cław
w Lu bli nie, gdzie od bę dą się głów ne
Mi strzo stwa Pol ski Se nio rów, pod -

czas któ rych po wal czę o ko lej ne re -
kor dy ży cio we – mó wi Kon rad. 

Po cho dzą cy z na sze go mia sta
spor to wiec przy go to wu je się do mi -

strzostw świa ta oraz igrzysk olim -
pij skich. – Za wo dy w Lu bli nie bę -
dą przy go to wa niem do Mi strzostw
Świa ta Nie sły szą cych, któ re we -
dług pla nów ma ją się od być w li sto -
pa dzie na krót kim ba se nie (25 m)
w Gli wi cach. W tym ro ku to one są
mo im głów nym ce lem, na to miast
w przy szłym ro ku od bę dą się Igrzy -
ska Olim pij skie Nie sły szą cych.
Mia ły zo stać ro ze gra ne w grud niu
bie żą ce go ro ku, jed nak przez
wzgląd na sy tu ację epi de micz ną
w Bra zy lii zo sta ły prze ło żo ne
na maj 2022 ro ku – oznaj mia K.
Po wroź nik. 

(LE NA)

Zna ko mi te spo tka nie ro ze gra ła
w so bo tę Astra Kro to szyn. Nasz ze -
spół roz gro mił Tu li się Tu lisz ków 6: 1. 

Kro to szy nia nie od pierw sze go
gwizd ka ar bi tra moc no ru szy li do ata ków
i już w 2. mi nu cie wy szli na pro wa dze nie.
Na li stę strzel ców wpi sał się Łu kasz Bu -
dziak, wy ko rzy stu jąc po da nie Ja ku ba Na -
sal skie go. Kwa drans póź niej po do środ ko -
wa niu Ar tu ra Pau te ra pił kę do bram ki go -

ści skie ro wał Fi lip Brink. Go spo da rze nie
da wa li ry wa lom chwi li wy tchnie nia i nie -
dłu go po tem pro wa dzi li już 3: 0. Po za gra -
niu Ka mi la Czoł ni ka po raz dru gi te go
dnia z tra fie nia cie szył się Ł. Bu dziak. 

Dru ga po ło wa za czę ła się iden tycz nie
jak pierw sza. Już w 2. mi nu cie po wzno -
wie niu gry Astra zna la zła dro gę do bram -
ki Tu li sii. F. Brink chciał wy prze dzić
bram ka rza, ale ten zdo łał wy bić pił kę.
Jed nak do padł do niej Ma te usz Zie miań -

ski i skie ro wał do siat ki. Sześć mi nut póź -
niej po wrzut ce z rzu tu roż ne go sku tecz -
nym strza łem gło wą po pi sał się Da riusz
Rey er. 

Chwi la roz luź nie nia kosz to wa ła
Astrę utra tę go la. W 60. mi nu cie ho no ro -
we tra fie nie dla go ści za li czył Szy mon
Ma tu szak. Kro to szy nia nie od po wie dzie li
bar dzo szyb ko. Nie for tun ne wy bi cie jed -
ne go z gra czy Tu li sii wy ko rzy stał Pa tryk
Łu czak, usta la jąc re zul tat me czu. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Koncertowa gra Astry

W so bo tę Piast Ko by lin zmie rzył się
na wy jeź dzie z Vic to rią Skar szew.
Go spo da rze nie da li szans na szej
dru ży nie i wy gra li aż 4: 0.

Od sa me go po cząt ku miej sco wi
zdo mi no wa li przy jezd nych. Wy nik spo -
tka nia już w 15. mi nu cie otwo rzył Pa -
tryk Jóź wiak, któ ry od dał cel ny strzał

z 11 me trów. 10 mi nut póź niej Vic to ria
pod wyż szy ła pro wa dze nie. Po in dy wi -
du al nym raj dzie Ma te usz Se ra fi niak
pła skim ude rze niem umie ścił pił kę
w siat ce. Tuż przed prze rwą go spo da rze
cie szy li się z trze cie go tra fie nia. Po do -
środ ko wa niu z bocz nej stre fy bo iska
fut bo lów kę gło wą do bram ki skie ro wał
Stay ko Stoy chev. 

W dru giej od sło nie skar sze wia nie
nie co zwol ni li tem po i pil no wa li prze wa gi
wy pra co wa nej przed prze rwą. Kil ka mi -
nut przed za koń cze niem me czu Grze -
gorz Ma ślak prze chwy cił pił kę wy pro wa -
dza ną spod bram ki Pia sta, po czym ude -
rzył nie do obro ny, usta la jąc re zul tat kon -
fron ta cji. 

Ko by li nia nie nie naj le piej pre zen tu ją
się po prze rwie w roz gryw kach, spo wo do -
wa nej ob ostrze nia mi epi de micz ny mi.
W dwóch prze gra nych me czach nie zdo -
by li ani jed ne go go la, a da li so bie strze lić
aż sześć. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Victoria rozbiła Piasta

PIŁKA NOŻNA 

Orły w gazie

PŁYWANIE

Złote mistrzostwa Konrada

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. - LZS
CZAJKÓW 4:1 (1:0)

BRAMKI:
1:0 – Kamil Rój (45)
2:0 – Jakub Namysłowski (67)
3:0 – Hubert Roszczak (69)
4:0 – Krzysztof Czabański (75' wolny)
4:1 – Zbigniew Ubycha (86)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Janowski (57'
Hajdasz), Mucha (57' Roszczak), Konopka,
Maciejewski, Kamiński (73' Kęsy),
Nowakowski (46' Skowroński), Borowczyk
(81' Kasprzak), Namysłowski, Rój (46'
Szymkowiak), Czabański 

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. -
STRAŻAK SŁUPIA 6:3 (3:1)

BRAMKI:
1:0 – Kamil Czabański (18' karny)
2:0 – Marcin Szymkowiak (22)
3:0 – Oskar Maciejewski (26)
3:1 – Kamil Biczysko (40)
3:2 – Kamil Biczysko (49)
3:3 – Patryk Raczkowski (56)
4:3 – Krzysztof Czabański (60)
5:3 – Marceli Skowroński (73)
6:3 – Marceli Skowroński (75)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak (77'
Mucha), Konopka, Maciejewski (88' 
Stelmach), Hajdasz (88' Janowski), Ratyński
(83' Rój), Kamiński (59' Skowroński), 
Szymkowiak, Borowczyk, Namysłowski (59'
Nowakowski), Czabański 

VICTORIA SKARSZEW – PIAST
KOBYLIN 4:0 (3:0)

BRAMKI:
1:0 – Patryk Jóźwiak (15)
2:0 – Mateusz Stefaniak (25)
3:0 – Stayko Stoychev (45)
4:0 – Grzegorz Maślak (85)
PIAST: Wojtkowiak – Pospiech, A. Kurzawa,
Wosiek, Siepa (45' Frąckowiak), Wciórka
(45' K. Wachowiak), Smektała, M. Kurzawa
(78' K. Snela), D. Snela, Ma. Wachowiak,
Mt, Wachowiak

ASTRA KROTOSZYN – TULISIA
TULISZKÓW 6:1 (3:0)

BRAMKI: 
1:0 – Łukasz Budziak (2)
2:0 – Filip Brink (17)
3:0 – Łukasz Budziak (20)
4:0 – Mateusz Ziemiański (47)
5:0 – Dariusz Reyer (53)
5:1 – Szymon Matuszak (60)
6:1 – Patryk Łuczak (63)
ASTRA: Jarysz – Nasalski, Jankowski,
Pauter (36' Reyer), Łuczak (55' Juszczak),
Błażejczak, Skrzypniak, Czołnik (80'
Mizerny), Budziak (60' Rebelka), Brink
(57' Praczyk), Ziemiański (55' Adam
Staszewski)
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Ko lej nym ry wa lem kro to szyń skiej
Astry by ła Ze fka Ko by la Gó ra.
Po dwóch do brych me czach tym ra -
zem nasz ze spół nie spo dzie wa nie
prze grał i to wy so ko, bo aż 0: 5.

Dru ży ny nad ra bia ją stra ty spo wo do -
wa ne prze rwą, któ rą wy mu si ły ob ostrze -
nia zwią za ne z pan de mią. W po nie dzia -
łek Astra ro ze gra ła za le gły mecz z Ze fką.
Prze ciw ni cy kro to szy nian do tej po ry
znaj do wa li się w ta be li tuż za ni mi. Po me -
czu sy tu acja się od mie ni ła. 

Go ście bar dzo szyb ko ru szy li
na bram kę Astry. W 16. mi nu cie wy nik
otwo rzył Da wid Po nit ka. Ja kiś czas póź -
niej re zul tat pod wyż szył Ga briel Soł ty -
siak, ude rza jąc zza po la kar ne go. 

Po zmia nie stron kro to szy nia nie nie
po tra fi li wyjść z opre sji. Na do da tek czer -
wo ną kart ką w 55. mi nu cie uka ra ny zo -
stał Szy mon Jan kow ski. Osła bio ny ze spół
nie był już w sta nie na wią zać wal ki z ry -

wa lem. Go ście nie mie li li to ści. W 60. mi -
nu cie kro to szyń skie go bram ka rza strza -
łem gło wą po ko nał D. Po nit ka. Nie dłu go
po tem do siat ki tra fił Ma ciej Sta wiń ski,
a dzie ła znisz cze nia do peł nił Da niel Osie -
wa ła. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Niespodziewana klęska Astry

W po nie dzia łek Piast Ko by lin zmie rzył
się na wy jeź dzie z KS Opa tó wek.
Po dwóch nie uda nych me czach na sza
dru ży na wresz cie od nio sła zwy cię stwo.

Od pierw sze go gwizd ka sę dzie go
gra by ła wy rów na na. W 26. mi nu cie

po do środ ko wa niu Pa try ka Wciór ki
pił kę do siat ki skie ro wał Ma te usz Wa -
cho wiak. Jak się póź niej oka za ło, by ło
to tra fie nie na wa gę trzech punk tów. 

W dru giej po ło wie do god nych sy -
tu acji by ło jak na le kar stwo. Za wod ni -
cy KS Opa tó wek spró bo wa li zna leźć

dro gę do bram ki Pia sta, ale ko by liń -
scy de fen so rzy spi sy wa li się bez za -
rzu tu. Ko by li nia nie tak że mie li pro -
blem ze stwa rza niem strze lec kich
oka zji, ale za licz ka z pierw szej od sło -
ny oka za ła się wy star cza ją ca.

– Mecz był wy rów na ny, ale wy -
gra li śmy za słu że nie. Go spo da rze
swo im sty lem gry – dłu gie pił ki
za obroń ców – spo wo do wa li, że nie
by ło to po ry wa ją ce wi do wi sko. Z na -
szej stro ny za bra kło do kład niej sze go
wy koń cze nia ak cji. Ry wa le nie stwo -
rzy li so bie wie lu kla row nych sy tu -
acji – sko men to wał Szy mon Wo siek,
kie row nik Pia sta. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Cenna wygrana z Opatówkiem

KS OPATÓWEK – PIAST KOBYLIN
0:1 (0:1)
BRAMKA:
0:1 – Mateusz Wachowiak (26)
PIAST: Wojtkowiak – Pospiech (30'
Frąckowiak), A. Kurzawa, Wosiek, Siepa, M.
Kurzawa (82' K. Snela), D. Snela, Wciórka,
Ma. Wachowiak, Smektała, Mt. Wachowiak
(83' K. Wachowiak)

ASTRA KROTOSZYN – ZEFKA
KOBYLA GÓRA 0:5 (0:2)

BRAMKI: 
0:1 – Dawid Ponitka (16)
0:2 – Gabriel Sołtysiak (26)
0:3 – Dawid Ponitka (60)
0:4 – Maciej Stawiński (64)
0:5 – Daniel Osiewała (91)
ASTRA: Jarysz – Nasalski, Brink (65'
Praczyk), Skrzypniak, Jankowski,
Staszewski (72' Mateusz Mizerny),
Budziak (80' Rebelka), Błażejczak (60'
Łuczak), Juszczak, Reyer, Czołnik (63'
Ziemiański) 
CZERWONA KARTKA: 
Szymon Jankowski (55)


