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W mi nio nym ty go dniu rząd opu bli -
ko wał roz po rzą dze nie do ty czą ce
ma se czek ochron nych. Na kaz ich
no sze nia obo wią zy wał od 10 paź -
dzier ni ka. 15 ma ja no sze nie ma se -
czek na świe żym po wie trzu nie bę -
dzie już ko niecz no ścią, choć są pew -
ne wy jąt ki.

We dle za pi sów roz po rzą dze nia no -
sze nie ma se czek ochron nych na świe żym
po wie trzu nie bę dzie obo wiąz ko we od 15
ma ja, jed nak jest ogra ni czo ne cza so wo
do 5 czerw ca. Utrzy ma ny zo stał na kaz
no sze nia ma se czek w środ kach pu blicz -
ne go trans por tu zbio ro we go, na dro gach
i pla cach, na te re nie cmen ta rzy, pro me -
nad, bul wa rów, miejsc po sto ju po jaz dów,
par kin gów le śnych, na te re nie nie ru cho -
mo ści wspól nych, w za kła dach pra cy, je -
że li w po miesz cze niu prze by wa wię cej
niż jed na oso ba, chy ba że pra co daw ca po -
sta no wi ina czej, w bu dyn kach uży tecz no -
ści pu blicz nej oraz w obiek tach han dlo -
wych lub usłu go wych i na tar go wi skach.

Wa run kiem ko niecz nym do pod ję cia
ta kiej de cy zji by ło zej ście po ni żej pro -
gu 15 za ka żeń na 100 ty się cy miesz kań -
ców, co uda ło się osią gnąć już 4 ma ja. 

Przy po mnij my, że 8 ma ja dzia łal ność
wzno wi ły 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 ją w nich re -
stau ra cje oraz stre fy we lness&spa.

15 ma ja 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 jed nej 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 KA)
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ZDUNY 

Czy mieszkańcy doczekają
się targowiska?

28 kwiet nia na se sji Ra dy Miej skiej
w Zdu nach rad na Sła wo mi ra Kuś po -
now nie po ru szy ła te mat bra ku tar -
go wi ska. Jak się oka zu je, wła ści ciel
pla cu nie wy wią zu je się z umo wy.

Te mat nie funk cjo nu ją ce go od ja -
kie goś cza su tar go wi ska w Zdu nach
Sła wo mi ra Kuś po ru szy ła już na se sji
w lu tym. Rad na w imie niu miesz kań -
ców zwró ci ła się wów czas do bur mi -
strza z py ta niem, czy ist nie je moż li -
wość wzno wie nia je go dzia łal no ści,
na wet je śli wią za ło by to się ze zmia ną
lo ka li za cji. Mi łosz Zwie rzyk, kie row -
nik Wy dzia łu Go spo dar ki, Rol nic twa
i Roz wo ju w Urzę dzie Miej skim
w Zdu nach, wy ja śniał wów czas, iż
spra wa nie jest pro sta. Wła ści ciel te re -
nu zo bli go wa ny jest przez 20 lat udo -
stęp niać go miesz kań com pod tar go -
wi sko. Wła dze gmi ny wzy wa ły przed -
się bior cę środ ka mi for mal no -praw ny -
mi do re ali za cji zo bo wią za nia i cze ka -
ły na je go od po wiedź. 

Pod czas kwiet nio wej se sji rad na
Kuś po now nie po ru szy ła ów te -
mat. – Drą żę da lej spra wę tar go wi -
ska. Nie wiem, czy do tej po ry już się
wy ja śni ła, czy nie. Czy oso ba, któ ra
ma ten plac i jest zo bo wią za na wy naj -

mo wać go pod tar go wi sko, a któ ra nie
wy wią zu je się z umo wy, po zo sta nie
bez kar na? Je śli ten pro blem się nie
roz wią zał, to czy w ta kim ra zie na tar -
go wi sko zo sta nie prze zna czo ne in ne
miej sce? Miesz kań cy py ta ją, al bo -
wiem bra ku je im ta kie go miej -
sca – mó wi ła rad na. 

Tym ra zem z od po wie dzią po -
spie szył bur mistrz To masz Chu dy
(na zdję ciu). – Przed się bior ca rze czy -
wi ście nie wy wią zu je się z umo wy.
Nam po zo sta je dro ga są do wa po to,
by od zy skać ten grunt al bo przy mu -
sić przed się bior cę do wy wią za nia się
z umo wy. Jest to pew nie dro ga wy bo -
ista i nie krót ka, ale nikt nie za kła da,
że bę dzie ina czej. Te raz praw do po -
dob nie do ce lo wo prze zna czy my
środ ki bu dże to we na urzą dze nie tar -
go wi ska gdzieś na na szym grun cie.
Jed no cze śnie pro wa dzi my rów nież
roz mo wy z przed się bior cą, któ ry
mógł by grunt – nie do kład nie ten
sam, ale w bar dzo bli skim po ło że -
niu – pod tar go wi sko uży czyć.
W każ dym ra zie pra cu je my nad tym,
że by tar go wi sko w Zdu nach by ło
i z pew no ścią ono bę dzie – za po wie -
dział wło darz Zdun. 

(LE NA)

EPIDEMIA
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We wto rek w ca łej Pol sce roz po czę ły
się ma tu ry. Do sied miu szkół w po -
wie cie kro to szyń skim do tar ły in for -
ma cje, że w pla ców kach znaj du ją się
bom by. Alar my oka za ły się fał szy we. 

Alar my bom bo we od kil ku lat
sta no wią pro blem pod czas waż nych
eg za mi nów szkol nych. Każ de zgło -
sze nie, że w pla ców ce znaj du je się ła -
du nek wy bu cho wy, mu si być spraw -
dzo ne i mo że sku tecz nie skom pli ko -
wać prze bieg eg za mi nów. Po dob -
na sy tu acja mia ła miej sce w na szym
po wie cie rów nież w tym ro ku. 

In for ma cje o bom bach tra fi ły
do sied miu szkół – czte rech po nad -
pod sta wo wych i trzech pod sta wo -
wych. – Żad na z pla có wek nie pod ję -
ła de cy zji o prze rwa niu eg za mi nów.
Wszyst ko prze bie ga ło w jak naj lep -
szym po rząd ku. Po spraw dze niu

przez funk cjo na riu szy oka za ło się, że
by ły to fał szy we in for ma cje – po wie -
dzia ła Pau li na Po ta rzyc ka, za stęp czy -
ni ofi ce ra pra so we go Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Kro to szy nie. 

We wto rek ma tu rzy ści zmie rzy li
się z eg za mi nem z ję zy ka pol skie go.
Śro da by ła dniem ma te ma ty ki,
a czwar tek – ję zy ków ob cych. Za sa dy
ma tu ral ne ule gły zmia nom, po dob -
nie jak w ro ku ubie głym. Zre zy gno -
wa no m. in. z eg za mi nów ust nych
oraz z przed mio tów do dat ko wych
na po zio mie roz sze rzo nym. Wy jąt -
kiem w tej kwe stii są je dy nie ucznio -
wie, któ rzy po trze bu ją wy ni ków
z tych eg za mi nów, by apli ko wać
na nie któ re uczel nie bądź kie run ki
stu diów. Wszyst ko mu sia ło też oczy -
wi ście od by wać się zgod nie z obo wią -
zu ją cym re żi mem sa ni tar nym. 

(LE NA) 

POWIAT

Powtórka 
z alarmami bombowymi

W pią tek w Urzę dzie Miej skim w Kro -
to szy nie pod pi sa no umo wy w ra -
mach Pro gra mu Ochro ny Grun tów
Rol nych. Do po wia tu kro to szyń skie -
go tra fi po nad 720 ty się cy zło tych. 

Pod pi sa ne umo wy obej mu ją do fi nan -
so wa nie w za kre sie prze bu do wy dróg do -
jaz do wych do grun tów rol nych, za ku pu
sa dzo nek drzew mio do daj nych oraz wy -
po sa że nia do pro wa dze nia ewi den cji
grun tów i spraw zwią za nych z ich ochro -
ną. W uro czy sto ści udział wzię li: wi ce -
mar sza łek wo je wódz twa wiel ko pol skie go
Krzysz tof Gra bow ski, bur mistrz Kro to -
szy na Fran ci szek Mar sza łek, bur mistrz
Ko by li na To masz Le siń ski, bur mistrz
Zdun To masz Chu dy, wójt Roz dra że wa
Ma riusz Dy mar ski oraz se kre tarz gmi ny
Sul mie rzy ce Ka ri na Błasz czyk. Nie obec -
ny na spo tka niu bur mistrz Koź mi na
Wlkp. Ma ciej Brat bor ski pod pi sze umo -
wę w in nym ter mi nie. 

Łącz nie do po wia tu kro to szyń skie go
wpły nie 720 350 zło tych. Gmi na Ko by -

lin na dro gi otrzy ma 110 250 zł,
a na drzew ka mio do daj ne – 18 000 zł,
gmi na Kro to szyn na dro gi – 80 625 zł,
a na sa dzon ki 20 000 zł, gmi na Koź min
Wlkp. na dro gi – 103 500 zł, na drzew -
ka – 18 000 zł, gmi na Roz dra żew na dro -
gi – 132 750 zł, Sul mie rzy ce – 88 875 zł

na dro gi oraz 8100 zł na drzew ka, gmi na
Zdu ny na dro gi – 128 250 zł. Z ko lei po -
wiat kro to szyń ski do sta nie 12 000 zł
na za kup sprzę tu po mia ro we go, in for ma -
tycz ne go i opro gra mo wa nia do pro wa dze -
nia ewi den cji grun tów oraz spraw zwią za -
nych z ich ochro ną. (LE NA)

POWIAT

Dofinansowania 
dla wszystkich samorządów



4 ma ja bur mistrz Ko by li na To masz
Le siń ski pod pi sał dwie umo wy zwią -
za ne z re no wa cją sta wu w Za le siu
Ma łym. Na to za da nie gmi na po zy -
ska ła do fi nan so wa nie z Eu ro pej skie -
go Fun du szu Rol ne go na rzecz Roz -
wo ju Ob sza rów Wiej skich.

Pierw szą umowę pod pi sa no
z wy ko naw cą in we sty cji, a dru gą z in -
spek to rem nad zo ru, któ ry bę dzie
czu wał nad pra wi dło wo ścią jej re ali -
za cji. – Bar dzo się cie szę, że ru sza my
z tym za da niem. Wi dzia łem po trze -
bę na pra wy skarp, któ re prak tycz nie
są cał kiem pod my te i wy ma ga ją pil -
ne go re mon tu. Na in we sty cję po zy -
ska li śmy pie nią dze z Unii Eu ro pej -
skiej, co spra wia, że nasz bu dżet bę -
dzie nie co od cią żo ny – po wie dział
bur mistrz To masz Le siń ski. Po pod -
pi sa niu umów in spek tor nad zo ru

oraz przed sta wi ciel fir my wy ko naw -
czej uda li się do Za le sia Ma łe go, by
omó wić har mo no gram prac.

War tość in we sty cji pod na zwą
„Po pra wa kra jo bra zu miej sco wo ści
po przez od no wie nie zbior ni ka wod -
ne go oraz wpro wa dze nie ele men tów
edu ka cji i re kre acji dla miesz kań ców”
to 116 405 zł, a do fi nan so wa nie wy -
nie sie po nad 62 tys. zł. Za da nie to ma

na ce lu po pra wę lo kal ne go kra jo bra -
zu i sto sun ków wod nych, jak rów nież
bez pie czeń stwa prze ciw po ża ro we go,
a tak że sze rze nie war to ści edu ka cyj -
nych zwią za nych z fau ną i flo rą.
Po zre ali zo wa niu in we sty cji zbior nik
bę dzie miał tak że cha rak ter re kre -
acyj ny. W pla nach jest mon taż ła we -
czek oraz ta blic in for mu ją cych o fau -
nie i flo rze. (AN KA)
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We wto rek na kro to szyń skim ryn ku
od był się brie fing pra so wy z udzia -
łem po li ty ków Pra wa i Spra wie dli -
wo ści. Te ma tem spo tka nia był Fun -
dusz Od bu do wy. 

W brie fin gu uczest ni czy li par la -
men ta rzy ści – Ka ta rzy na Sój ka i Jan
Dzie dzi czak – oraz rad ne – Sła wo mi -
ra Ka lak (Ra da Miej ska w Kro to szy -
nie) i Ka ro li na Za bo rek -Ku law ska
(Ra da Miej ska w Sul mie rzy -
cach). – Dziś od bę dzie się w sej mie
bar dzo waż ne gło so wa nie nad przy ję -
ciem pie nię dzy z In sty tu cji Eu ro pej -
skiej. Przed Pol ską, dzię ki sku tecz nej
ne go cja cji pre mie ra Mo ra wiec kie go,
jest per spek ty wa zdo by cia 770 mi -
liar dów zło tych. Ogrom ne pie nią dze,
któ re Pol ska do sta nie z Unii Eu ro pej -

skiej. Na jed ne go miesz kań ca jest to
kwo ta 20061,18 zł. Ta per spek ty wa
mo że się zi ścić. To pie nią dze, któ re
Pol ska mo że zdo być, wy da wać
na struk tu rę, służ bę zdro wia, szkol -
nic two, kul tu rę i rol nic two – mó wił
po seł Jan Dzie dzi czak. – Nie ste ty,
tych pie nię dzy Pol ska mo że nie do -

stać, al bo wiem po sło wie PO i PSL
chcą gło so wać prze ciw ko – do dał
par la men ta rzy sta, stwier dza jąc, iż je -
go zda niem opo zy cja chce swo im
sprze ci wem zro bić na złość rzą do wi. 

– My, ja ko Pra wo i Spra wie dli -
wość, kie dy by li śmy opo zy cją, rów -
nież gło so wa li śmy za ty mi środ ka mi,

o któ rych w tej chwi li roz ma wia -
my – oznaj mi ła po seł Ka ta rzy na Sój -
ka. – Dzi siaj, z per spek ty wy ostat nich
lat, miesz kań cy Kro to szy na, ale i ca łej
Wiel ko pol ski cie szą się i ko rzy sta ją
z tych pie nię dzy, któ re już tra fi ły
na na sze dro gi, do na szych szkół i szpi -
ta li. Lo kal ne sa mo rzą dy mo gły z tych

środ ków ko rzy stać. Pre mier Ma te usz
Mo ra wiec ki wy ne go cjo wał 770 mi -
liar dów zło tych. To ogrom ny suk ces.
Tak jak wspo mniał pan mi ni ster, po -
sło wie PO i PSL chcą za gło so wać prze -
ciw ko Po la kom. W po czu ciu od po -
wie dzial no ści wo bec wszyst kich Wiel -
ko po lan, a rów nież miesz kań ców po -
wia tu kro to szyń skie go, nie wy obra -
żam so bie, by któ ry kol wiek z po słów
PO czy PSL z te go re gio nu za gło so wał
prze ciw ko środ kom unij nym – tłu -
ma czy ła par la men ta rzyst ka.

Sła wo mi ra Ka lak wspo mnia ła,
iż – mi mo że Kro to szyn nie otrzy mał
do fi nan so wa nia na bu do wę przed szko -
la iżłob ka – wostat nim cza sie dona sze -
go mia sta tra fi ło mnó stwo środ ków.
Rad na przy po mnia ła o kwo cie 9 mi lio -
nów zło tych, któ re otrzy mał szpi tal,
a tak że o 8 mln zł na bu do wę łącz ni ka
dro go we go ulic Koź miń skiej i Mah le. 

Osta tecz nie za przy ję ciem Fun -
du szu Od bu do wy gło so wa ło 290 po -
słów, 33 by ło prze ciw, a 133 wstrzy -
ma ło się od gło su. (LE NA)

POLITYKA

Walka o Fundusz Odbudowy

KOBYLIN

Umowy na renowację stawu podpisane 
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Wkrót ce ru szy bu do wa ścież ki pie -
szo -ro we ro wej wzdłuż uli cy Ko le jo -
wej w Ko by li nie. In we sty cję re ali zo -
wać bę dzie Po wia to wy Za rząd Dróg
w Kro to szy nie, ale ko by liń ski sa mo -
rząd par ty cy pu je w kosz tach, do kła -
da jąc 824 ty sią ce zło tych. 

Bę dzie to pierw szy etap bu do wy
ścież ki, gdyż do ce lo wo ma ona do -
trzeć aż do Za le sia Ma łe go. – Uli ca
Ko le jo wa to wjazd do na sze go mia sta
od stro ny po wia tu go styń skie go
i – nie ma co ukry wać – nie pre zen -
tu je się naj le piej. Kon se kwent nie
po le wej stro nie re mon tu je my chod -
nik, ale to za ma ło. Cze ka li śmy na re -
ali za cję te go za da nia i za bez pie czy li -
śmy w na szym bu dże cie na praw dę
du że środ ki. Dzię ki te mu na te re nie
gmi ny w cią gu kil ku lat po wsta nie
pięk na ścież ka -ro we ro wa, któ ra

w ogrom nym stop niu przy czy ni się
do po pra wy bez pie czeń stwa w ru chu
dro go wym – sko men to wał To masz
Le siń ski, bur mistrz Ko by li na.
W czwar tek mia ło miej sce prze ka za -
nie pla cu bu do wy wy ko naw cy za da -
nia. (AN KA)

KOBYLIN

Będzie ścieżka pieszo-rowerowa
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30 kwiet nia od by ła się se sja Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go. Rad na
Ire na Rę ko sie wicz za py ta ła dy rek tor
SPZOZ w Kro to szy nie o przy ję cia pa -
cjen tów na za pla no wa ne za bie gi.

W związ ku z de cy zją wo je wo dy
wiel ko pol skie go od 17 mar ca Sa mo -
dziel ny Pu blicz ny Za kład Opie ki
Zdro wot nej w Kro to szy nie w swo ich
struk tu rach zo stał zo bo wią za ny
do re ali za cji świad czeń opie ki zdro -
wot nej w kwe stii za po bie ga nia, prze -
ciw dzia ła nia i zwal cza nia CO VID -
-19. Szpi tal przy ul. Mic kie wi cza po -
za pa cjen ta mi cho ry mi na CO VID -
-19 przyj mo wał je dy nie pa cjen tów in -
ter ni stycz nych i chi rur gicz nych
w try bie pil nym. 

Z po wo du spad ku licz by za cho ro -
wań i stop nio we go lu zo wa nia ob -
ostrzeń rad na Ire na Rę ko sie wicz za -
py ta ła, jak w naj bliż szym cza sie bę -
dzie funk cjo no wał kro to szyń ski szpi -
tal. – W związ ku z tym, że pan de mia
po wo li wy ga sa, mam za py ta nie, jak
bę dą funk cjo no wa ły przy ję cia
do szpi ta la cho rych, któ rzy ma ją za -
pla no wa ne za bie gi, np. na chi rur gii.
Czy cho rzy bę dą otrzy my wa li in for -
ma cję, kie dy ma ją się zgło sić? Jak to

bę dzie funk cjo no wa ło? – py ta ła rad -
na. 

Oka zu je się, że szpi tal za mie rza
po wo li od mra żać odło żo ne za bie -
gi. – Wszy scy pa cjen ci „na ostro”, za -
rów no in ter ni stycz ni, jak i chi rur -
gicz ni, by li przyj mo wa ni na bie żą co,
po mi mo ist nie nia od dzia łu CO VID -
-owe go. Na to miast wszyst kie oso by,
któ re są w ko lej ce ocze ku ją cych i ma -
ją „e -skie ro wa nie”, bę dą przez nas
na pew no po wia do mio ne o ter mi nie.
Od by wać się to bę dzie oczy wi ście
zgod nie z ko lej no ścią ocze ku ją cych
i z wie dzą me dycz ną le ka rza od no -
śnie te go, jak dłu go da ny pa cjent
na ewen tu al ne świad cze nia me dycz -
ne mo że ocze ki wać. Od blo ko wa ne
zo sta ły przez Mi ni ster stwo Zdro wia
za le ce nia, aby wy ko ny wać tyl ko
świad cze nia w try bie pil nym,
a wstrzy mać się ze wszyst ki mi świad -

cze nia mi pla no wa ny mi. By ło to oczy -
wi ście zwią za ne z tą fa lą pan de mii,
któ rą dość trud no prze szli śmy w ca łej
Pol sce. Mu si my też do sto so wać ca ły
szpi tal do tej re ali za cji. Trze ba to ro -
bić po wo li. Naj pierw mu si my wy ga -
sić pra cę od dzia łu CO VID -owe go,
po wró cić w pew nym za kre sie z pra cą
na od dział in ter ni stycz ny, aby śmy
mo gli w znacz niej szej mie rze uru -
cho mić chi rur gię i or to pe dię.
Na pew no bę dzie my pa cjen tów po -
wia da miać zgod nie z ko lej no ścią
ocze ku ją cych – od po wie dzia ła Iwo na
Wi śniew ska, dy rek tor kro to szyń skie -
go szpi ta la, za pew nia jąc, iż pla ców ka
bę dzie się sta ra ła nad ro bić wszel kie
za le gło ści jak naj szyb ciej. Z te go też
po wo du blok ope ra cyj ny nie bę dzie
pra co wał do 15.00, jak mia ło to miej -
sce do tej po ry, ale do póź nych go dzin
wie czor nych. (LE NA)

POWIAT

Co dalej z przyjęciami do szpitala?

4 ma ja z oka zji Dnia Stra ża ka 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. Ko men -
dant po wia to wy po dzię ko wał stra ża -
kom za trud i poświęcenie.

O go dzi nie 8.00 ko men dant po wia -
to wy PSP w Kro to szy nie bryg. To masz Po -
lak oraz wi ce pre zes po wia to wy ZOSP RP
w Kro to szy nie dh Wal de mar Flor kow ski
zło ży li wią zan kę kwia tów i znicz
przed po mni kiem św. Flo ria na. 

Na pla cu we wnętrz nym ko men dy,

w trak cie zmia ny służ by, od czy ta no wy -
cią gi z roz ka zów per so nal nych o nada niu
wyż szych stop ni służ bo wych. Awan se
uzy ska ło 14 funk cjo na riu szy – je den
w kor pu sie ofi cer skim, dwóch w kor pu sie
aspi ranc kim i 11 w kor pu sie pod ofi cer -
skim. Wrę cze nie awan sów na stą pi pod -
czas we wnętrz nych ob cho dów Dnia Stra -
ża ka, któ re za pla no wa no na 25 ma ja.

W trak cie wtor ko wej uro czy sto ści ko -
men dant po wia to wy po dzię ko wał stra ża -
kom za trud ną i wy ma ga ją cą służ bę oraz
zło żył ży cze nia z oka zji ich świę ta.

OPRAC. (AN KA)

DZIEŃ STRAŻAKA

Uroczysta zmiana służby
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6 ma ja ob cho dzo no Eu ro pej ski
Dzień Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go -
we go. Z tej oka zji funk cjo na riu sze
kro to szyń skiej po li cji pro wa dzi li ak -
cję uświa da mia ją cą.

Eu ro pej ski Dzień Bez pie czeń stwa
Ru chu Dro go we go to świę to usta no wio -
ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską. Je go ce lem
jest zwró ce nie uwa gi oby wa te li Unii Eu -
ro pej skiej na kwe stię bez pie czeń stwa
na dro dze. Po wo dem wpro wa dze nia te go
świę ta by ła ro sną ca z ro ku na rok licz ba
wy pad ków dro go wych z udzia łem pie -
szych, ro we rzy stów i mo to cy kli stów. 

Eu ro pej ski Dzień Bez pie czeń stwa
Ru chu Dro go we go ma uwraż li wić opi nię
pu blicz ną na pro ble my zwią za ne z bez -
pie czeń stwem na dro dze oraz spo wo do -
wać zmia nę za cho wań jej użyt kow ni ków,
tak aby wy eli mi no wać za gro że nia
w trans por cie. 

W ra mach te go dnia w ca łej Eu ro pie
pro wa dzo ne by ły ak cje uświa da mia ją ce.

Wszyst kim użyt kow ni kom dróg, w tym
dzie ciom i mło dzie ży, przy po mi na no,
iż bez pie czeń stwo na dro dze jest wspól -
ną spra wą, gdyż każ dy po ru sza ją cy się
ma na nie wpływ, nie za leż nie od te go,
czy jest to pie szy, czy ro we rzy sta, czy
kie row ca. Funk cjo na riu sze Ko men dy

Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie pod -
czas kon tro li dro go wych te go dnia pro -
wa dzi li roz mo wy edu ka cyj no -pro fi lak -
tycz ne z kie row ca mi na te mat bez pie -
czeń stwa w ru chu dro go wym. Po li cjan -
ci ape lo wa li o kul tu rę jaz dy oraz wza -
jem ny sza cu nek. (LE NA)

Z POLICJI

Bądźmy bezpieczni na drodze

W mi nio ny pią tek do szło do po ra że -
nia prą dem pra cow ni ka na te re nie
jed ne go z kro to szyń skich za kła dów.
Z ko lei w po nie dzia łek, 9 ma ja, do -
szło do wy pad ku na te re nie go spo -
dar stwa w gmi nie Roz dra żew.
W obu przy pad kach we zwa ne zo sta -
ło Lot ni cze Po go to wie Ra tun ko we. 

– Na te re nie fir my pro duk cyj nej
w Kro to szy nie do szło do zda rze nia
z udzia łem pra cow ni ka od ręb nej fir -
my, wy ko nu ją cej pra ce na te re nie za -
kła du – mó wi Pau li na Po ta rzyc ka, za -
stęp czy ni ofi ce ra pra so we go Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy -
nie. 67-let ni męż czy zna do znał po -

waż nych opa rzeń w sku tek po ra że nia
prą dem. – Jak usta lo no, po szko do -
wa ny po wi nien pra co wać w punk cie
nr 56. Z nie usta lo nych do tąd przy -
czyn znaj do wał się jed nak w punk cie
nr 15, gdzie do szło do wy pad -
ku – wska zu je P. Po ta rzyc ka. Po li cjan -
ci ba da ją oko licz no ści zda rze nia.
Na miej sce za dys po no wa no śmi gło -

wiec Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko -
we go. 67-let ni miesz ka niec po wia tu
kro to szyń skie go w cięż kim sta nie,
z ob ra że nia mi rę ki zo stał prze trans -
por to wa ny do szpi ta la. 

9 ma ja rów nież ko niecz na by ła
in ter wen cja LPR. Do wy pad ku do -
szło w go spo dar stwie rol nym na te re -
nie gmi ny Roz dra żew. – Na te re nie
po se sji 34-let ni męż czy zna zo stał
przy gnie cio ny przez ma szy nę rol ni -
czą. Śmi gło wiec Lot ni cze go Po go to -
wia Ra tun ko we go prze trans por to wał
go do ka li skie go szpi ta la – in for mu je
za stęp czy ni ofi ce ra pra so we go KPP
w Kro to szy nie. 

(LE NA)

NA SYGNALE

Dwie interwencje lotniczego pogotowia

Szko ła Pod sta wo wa im. Bi sku pa Mi -
cha ła Ko za la w Ko bier nie bie rze
udział w pro jek cie „Cy fro wa Szko ła
Wiel ko pol ska”, w ra mach któ re go
ucznio wie stwo rzy li bio gram Jó ze fy
Mar ci niak. 

Ce lem pro jek tu jest stwo rze nie Wiel -
ko pol skiej Sie ci Edu ka cyj nej i wy bu do wa -
nie sie ci wi -fi w 600 bu dyn kach szkol -
nych. W tym ro ku szkol nym ko bier ska
pla ców ka wzię ła udział w pro gra mie oraz
w je go czę ści, „Dzie je Wiel ko po la nek”,

po świę co nej ko bie tom, któ re na prze -
strze ni wie ków na sta łe wpi sa ły się w lo -
kal ną hi sto rię Wiel ko pol ski. 

Chęć udzia łu w pro jek cie zgło si ła
część kla sy VI – Jo an na Ba ran, Pa try cja
Bie nia szek, Nad ia Bit ner, Wik to ria Bru -
der, Ame lia Ko wal ska, Wik tor Ku lig, Zu -
zan na Lan gner i Nor bert Szy cho wiak.
Na bo ha ter kę gru pa wy bra ła Jó ze fę Mar -
ci niak, za ło ży ciel kę ze spo łu Ko bie rzan ki,
wie lo let nią prze wod ni czą cą ze spo łu i Ko -
ła Go spo dyń Wiej skich w Ko bier nie, ak -
ty wist kę spo łecz ną. 

Ucznio wie na uczy li się pra co wać
z kil ko ma pro gra ma mi kom pu te ro wy mi,
zbie ra li zdję cia i prze pro wa dzi li wy wiad
z wnucz ką pa ni Jó ze fy. Stwo rzo ny przez
nich bio gram bę dzie opu bli ko wa ny
w „Cy fro wej Dzie cię cej En cy klo pe dii
Wiel ko pol ski”. (LE NA)

SP KOBIERNO

Cyfrowy powrót do przeszłości
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W Ze spo le Szkół Po nad pod sta wo -
wych nr 1 w Kro to szy nie zor ga ni zo -
wa no zbiór kę naj po trzeb niej szych
rze czy dla pa cjen tów od dzia łu CO VID -
-owe go w kro to szyń skim szpi ta lu. 

W ak cję włą czy li się za rów no ucznio -
wie i ich ro dzi ce, jak i na uczy cie le oraz
pra cow ni cy kro to szyń skiej szko ły. Mi mo
iż mło dzież uczy się jesz cze zdal nie, to nie
bra ko wa ło chęt nych do po mo cy. Wśród
licz nie zgro ma dzo nych da rów zna la zły się

wo da mi ne ral na, gąb ki, bal sa my, jed no ra -
zo we sztuć ce, słom ki, grze bie nie czy ma -
szyn ki do go le nia. 

Wszyst kie ofia ro wa ne przez dar czyń -
ców rze czy zo sta ły po li czo ne i spi sa ne.
Na stęp nie prze ka za no je Da riu szo wi
Mar kow skie mu, za stęp cy dy rek to ra SP
ZOZ ds. tech nicz no -in we sty cyj nych. 

Ak cję ko or dy no wa ły opie kun ka sa mo -
rzą du uczniow skie go ZSP nr 1 w Kro to szy -
nie, Bar ba ra Ju ny szek -Pin kow ska, a tak że
na uczy ciel ka Iza be la Ja sik. (LE NA)

ZSP NR 1 KROTOSZYN

Zebrali dary dla chorych na COVID

8 ma ja przy pa da ła 76. rocz ni ca zwy -
cię stwa nad fa szy zmem. Te go dnia
w sa mo po łu dnie de le ga cje kro to -
szyń skich sa mo rzą dow ców zło ży ły
sym bo licz ne wią zan ki kwia tów
w miej scach pa mię ci.

Ze wzglę du na epi de mię te go rocz ne
uro czy sto ści mia ły skrom ny wy miar. De -
le ga cje władz po wia tu, na cze le ze sta ro stą
Sta ni sła wem Szczot ką, oraz gmi ny Kro to -
szyn, na cze le z bur mi strzem Fran cisz -
kiem Mar szał kiem, zło ży ły kwia ty
przy po mni ku Wol no ści na pla cu Ja na
Paw ła II oraz przy po mni ku 6 Puł ku Ar ty -
le rii Lek kiej na ul. Pia stow skiej, po świę co -
nym miesz kań com Zie mi Kro to szyń skiej,
po le głym na fron tach II woj ny świa to wej.

(AN KA)
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76. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem
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Jak in for mu je Urząd Miej ski w Sul -
mie rzy cach, miesz kań cy ma ją moż -
li wość uzy ska nia do ta cji ce lo wej
z bu dże tu mia sta na wy mia nę źró deł
ogrze wa nia wę glo we go na eko lo -
gicz ne źró dła cie pła w bu dyn kach
lub lo ka lach miesz kal nych.

Wy so kość do pła ty mo że wy nieść
do 50 pro cent kosz tów po nie sio nych
na wy mia nę sta re go pie ca wę glo we go
na in ne pro eko lo gicz ne źró dło cie pła, jed -
nak nie wię cej niż 3 ty sią ce zło tych, Sta ry,
po za kla so wy ko cioł wę glo wy mo że być
wy mie nio ny na ogrze wa nie ga zo we, elek -
trycz ne, ole jo we, pom py cie pła czy ko cioł
opa la ny pa li wem sta łym, któ ry speł nia
kry te ria okre ślo ne w re gu la mi nie.

Do ta cja mo że być prze zna czo na wy -
łącz nie na: za kup i mon taż no we go sys te -
mu ogrze wa nia; za kup, mon taż, wy mia -
nę lub mo der ni za cję in sta la cji grzew czej
wraz z grzej ni ka mi lub przy sto so wa nie
po miesz cze nia, zwią za nych z in sta la cją
no we go sys te mu ogrze wa nia; li kwi da cję,
mo der ni za cję lub bu do wę sys te mu od -
pro wa dza nia spa lin, nie zbęd ne go do pra -
wi dło we go funk cjo no wa nia no we go sys -
te mu ogrze wa nia.

Do ta cja udzie la na jest w for mie re -
fun da cji kosz tów wy mia ny źró dła cie -

pła. Ozna cza to, iż wy pła ta środ ków na -
stą pi do pie ro po re ali za cji opi sa nej we
wnio sku zmia ny sys te mu ogrze wa nia
i po pra wi dło wym udo ku men to wa niu
wy ko na nych prac oraz po nie sio nych
kosz tów. Do fi nan so wa nie nie bę dzie
udzie la ne na urzą dze nia i ma te ria ły za -
ku pio ne przed da tą za ak cep to wa nia
wnio sku, czy li przed pod pi sa niem
umo wy.

Do wnio sku o do ta cję na le ży do łą -
czyć m. in. do ku ment po twier dza ją cy ty -
tuł praw ny do wła da nia nie ru cho mo ścią
oraz zgo dę po zo sta łych współ wła ści cie li
(do ty czy współ wła sno ści). Zło że nie
wnio sku nie jest jed no znacz ne z udzie le -
niem do ta cji.

Wnio ski moż na skła dać do 30 czerw -
ca każ de go ro ku w Urzę dzie Miej skim
w Sul mie rzy cach. Przed wy peł nie niem
na le ży za po znać się z uchwa łą nr XVII/1-
4/2020 Ra dy Miej skiej w Sul mie rzy cach
z dnia 3 wrze śnia 2020 ro ku w spra wie
udzie la nia do ta cji ce lo wej na do fi nan so -
wa nie wy mia ny źró deł ogrze wa nia wę glo -
we go na eko lo gicz ne źró dła cie pła.

Po zło że niu wnio sku na stą pi je go we -
ry fi ka cja w ce lu spraw dze nia pra wi dło -
wo ści. Je śli prze bie gnie pra wi dło wo, zo -
sta nie pod pi sa na umo wa o przy dzie le niu
do fi nan so wa nia.

Szcze gó ło wych in for ma cji w tej spra -
wie udzie la Mar ty na Tra wiń ska – nr
tel. 62 722 32 21 wewn. 25. OPRAC. (AN KA)

SULMIERZYCE

Wymień piec – zdobądź dotację



Kon kurs or ga ni zo wa ny przez
Wiel ko pol skie go Ku ra to ra Oświa ty
pod ho no ro wym pa tro na tem Mi ni -
ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro -
do we go, Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro -
do wej i wo je wo dy wiel ko pol skie go
skie ro wa ny był do uczniów szkół pod -
sta wo wych, po nad pod sta wo wych i ar -
ty stycz nych w kra ju oraz szkół pol -
skich za gra ni cą. 

Młod si mie li do przy go to wa nia ob ra -
zy w ka te go rii 'ma lar stwo'. Pra ce dwóch
mło dych ar ty stek z kro to szyń skiej NSP
zna la zły uzna nie w oczach ju ry. Ma ria
Bry ske z kla sy II za ję ła trze cie miej sce,
a Zu zan nie Zio ło z kla sy I przy zna no wy -
róż nie nie. 

Star si ucznio wie z NSP ry wa li zo wa -
li w ka te go rii 'rzeź ba'. Nie ste ty, nie uda -
ło im się zdo być na gro dy, ale wy ko na li
wspa nia łą rzeź bę. Wszyst kich przed sta -
wi cie li kro to szyń skiej pla ców ki do kon -
kur su przy go to wa ła Agniesz ka Paw lak -
-Bry ske. 

OPRAC. (AN KA)

11Rozmaitości
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Te go rocz ni ma tu rzy ści za koń czy li
trzy let ni okres edu ka cji w Li ceum
Ogól no kształ cą cym im. Hu go na Koł -
łą ta ja w Kro to szy nie. Tuż przed pierw -
szym ma jo wym week en dem od bie -
ra li świa dec twa ukoń cze nia szko ły.

Był to wy jąt ko wy okres w edu ka cji,
al bo wiem z po wo du pan de mii na ucza nie
prze nio sło się na wie le mie się cy do In ter -
ne tu, a tra dy cyj ną sa lę lek cyj ną za stą pi ła
plat for ma clas sro om. Rów nież ze wzglę -
du na epi de mię nie moż na by ło się spo -
tkać na uro czy sto ści w au li. Mi mo to tra -
dy cyj nie uho no ro wa ni zo sta li wy róż nia ją -
cy się ab sol wen ci.

Naj wyż szą śred nią w cią gu trzech lat
i ty tuł Ab sol went ki Ro ku zdo by ła We ro -
ni ka Ra ta jek z kla sy IIId. Przed mio tow ca -
mi Ro ku zo sta li An to ni Szcze śniak z kla -
sy IIId i Ma ciej So bań ski z kla sy IIIa. Z ko -
lei ty tuł Spor tow ca Ro ku po wę dro wał
do Na ta lii Krzy ża now skiej z kla sy IIId. Po -

za wy mie nio ny mi oso ba mi do Zło tej
Księ gi Koł łą ta jow ców wpi sa no Ma rię
Kacz ma rek z kla sy IIIa i Zu zan nę Na bz -
dyk z kla sy IIIc.

(AN KA)

LO KROTOSZYN

Trzy lata minęły jak jeden dzień...

10 ma ja na te re nie gmi ny Kro to szyn
ru szy ła zbiór ka od pa dów wiel ko ga -
ba ry to wych. Ak cja za koń czy się 12
czerw ca.

W dniu wy wo zu do go dzi ny 7.00 od -
pa dy na le ży wy sta wić przed po se sję lub
na chod nik w spo sób nie stwa rza ją cy za -
gro że nia i utrud nie nia dla ru chu dro go -
we go. Szcze gó ło wy har mo no gram zbiór ki
na te re nie gmi ny Kro to szyn zna leźć moż -
na na stro nie in ter ne to wej Związ ku Mię -
dzyg min ne go EKO SIÓ DEM KA.

Do od pa dów wiel ko ga ba ry to wych za -
li cza my tap cza ny, wer sal ki, fo te le, łóż ka,

sto ły, krze sła, ka na py, me ble, ele men ty
sto lar ki, okna (bez szyb), dy wa ny, wy kła -
dzi ny, me ta le, wóz ki dzie cię ce, ma te ra ce,
koł dry, ro we ry, za baw ki du żych roz mia -
rów, umy wal ki, musz le to a le to we, drzwi,
zu ży te urzą dze nia elek tro nicz ne i elek -
trycz ne, sprzęt AGD i RTV. Pa mię tać na -
le ży, że od pa da mi wiel ko ga ba ry to wy mi
nie są aku mu la to ry, eter nit, far by, opo ny,
od pa dy bu dow la ne i po re mon to we.

W gmi nie Kro to szyn „ga ba ry ty” bę dą
zbie ra ne do 12 czerw ca. Wte dy też od ra -
zu roz pocz nie się zbiór ka ta kich od pa -
dów na te re nie gmi ny Ko by lin.

(AN KA)

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Malarskie sukcesy

GOSPODARKA KOMUNALNA

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
w gminie Krotoszyn

Pod ko niec kwiet nia człon ki nie Klu -
bu Ak tyw nych i Ra dy Mło dzie ży
z Huf ca Pra cy 15-2 w Kro to szy nie,
Klau dia Płu gow ska oraz Jo wi ta
Ptak, przy oka zji wi zyt u se nio rów
w związ ku z rocz ni cą uchwa le nia
Kon sty tu cji 3 Ma ja po sta no wi ły po -
móc rów nież w zro bie niu za ku pów
oraz w do mo wych po rząd kach. 

Pan Edward oraz pa ni Te re sa to ro -
dzeń stwo, któ re bar dzo cie szy się z każ -
dej no wej ini cja ty wy mło dzie ży z kro to -

szyń skie go huf ca. Pan Edward to ho no -
ro wy oby wa tel gmi ny Roz dra żew i oso ba
wiel ce za słu żo na dla lo kal nej spo łecz no -
ści. Ro dzi na ma pa trio tycz ne tra dy cje
i roz mo wa z ni mi jest na praw dę po ucza -
ją ca. Pan Edward przez wie le lat był na -
uczy cie lem i zaj mo wał się wy cho wa -
niem mło dzie ży.

Dziew czę ta zro bi ły za ku py, od ku rzy -
ły dy wa ny, umy ły pod ło gi, a tak że po zmy -
wa ły na czy nia, czym bar dzo ura do wa ły
pa nią Te re sę. Ta pięk na ini cja ty wa mia ła
na ce lu wspie ra nie se nio rów w trud nym

cza sie pan de mii po przez re al ną po moc
w pra cach do mo wych oraz wza jem ną in -
te gra cję.

OPRAC. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Pomagają seniorom

Dwie uczen ni ce z Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej w Kro to szy nie mo gą
po chwa lić się suk ce sem w I Ogól no pol skim Kon kur sie pod na zwą „Igna cy
Jan Pa de rew ski – pia ni sta wir tu oz, kom po zy tor, po li tyk, dy plo ma ta, mąż
sta nu, me ce nas sztu ki i ar chi tek tu ry”.
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Nie daw no mia ło miej sce wrę cze nie
na gród lau re atom kon kur su fo to gra -
ficz ne go „Ko lej w obiek ty wie”. W gro -
nie na gro dzo nych zna la zły się uczen -
ni ce z na sze go po wia tu.

Kon kurs or ga ni zo wa ny był przez Ze -
spół Szkół Bu dow la no -Ener ge tycz nych
w Ostro wie Wlkp. Uczest ni cy po dzie le ni
by li na sześć ka te go rii: trzy z nich skie ro -
wa ne by ły do uczniów klas VII i VIII szkół
pod sta wo wych, a ko lej ne trzy do uczniów
ZSBE w Ostro wie Wlkp. Za da nie po le ga -
ło na sa mo dziel nym wy ko na niu fo to gra fii
o te ma ty ce ko le jo wej, zgod nie z ha słem
kon kur su. 

Ju ry skła da ją ce się z na uczy cie li
ostrow skiej szko ły wy ty po wa ło po trzy
pierw sze miej sca i przy zna ło też wy róż -
nie nia. Po nad to na gro dzo no au to rów fo -
to gra fii, któ re uzy ska ły naj więk szą licz bę
po lu bień na Fa ce bo oku. Fun da to rzy na -
gród tak że wy ło ni li swo ich lau re atów. 

W gro nie uczniów szkół pod sta wo -
wych trze cie miej sce za ję ła Ka ta rzy na

Kacz ma rek ze Szko ły Pod sta wo wej
w Smo li cach, a wy róż nie nie przy zna no
Oli wii Gier lik z tej sa mej pla ców ki. Na -
gro da za naj więk szą licz bę po lu bień
na Fa ce bo oku tra fi ła do Kin gi Chu dziń -
skiej ze Szko ły Pod sta wo wej w Go rzu pi. 

Wrę cze nie na gród od by ło się w Ze spo le
Szkół Bu dow la no -Ener ge tycz nych w Ostro -
wie Wlkp., oczy wi ście zgod nie z obo wią zu -
ją cym re żi mem sa ni tar nym. (LE NA)

SP KOBYLIN

Dlaczego warto czytać książki?

W kwiet niu z oka zji Mię dzy na ro do -
we go Dnia Książ ki dla Dzie ci bi blio te -
ka szkol na w Ze spo le Szko ła Pod sta -
wo wa i Przed szko le w Ko by li nie ogło -
si ła kon kurs pla stycz ny „Dla cze go
war to czy tać książ ki?”. Za ba wa skie -
ro wa na by ła do uczniów klas I -III.

Kon kurs roz strzy gnię to 6 ma ja. Na -
de sła ne pra ce by ły na praw dę pięk ne. Or -
ga ni za to rzy po sta no wi li na gro dzić 13
uczniów. 

W gro nie lau re atów zna leź li się:
Zo sia Re jek (kl. Ia), Mar ta Wi liń ska (kl.
Ia), Mi chał Ju sko wiak (kl. Ib), Ma te usz
Wa cho wiak (kl. Ic), Ja kub Czwoj dziń -
ski (kl. IIa), Da wid Got ter (kl. IIb),
Piotr An drze jak (kl. IIIa), Nor bert
Krecz mer (kl. IIIa), Mar ty na Sne la (kl.
IIIb), Ka ri na Woj cie chow ska (kl. IIIc),
Ga bry sia Ko wal kow ska (kl. IIIc), Iwo
Szcze pa niak (kl. IIIc) i Wik to ria Woj -
tycz ka (kl. IIIc).

(AN KA)

KONKURS

Uczniowie uchwycili kolej na fotografiach

Ze spół Szkół Po nad pod sta wo wych
nr 3 w Kro to szy nie w ra mach pro jek -
tu „Czas za wo dow ców BIS – za wo do -
wa Wiel ko pol ska” wzbo ga cił się
o ko lej ny no wo cze sny sprzęt kom pu -
te ro wy.

Do pla ców ki tra fi ło dzie sięć mo bil -
nych sta cji ro bo czych wraz z pa kie tem
biu ro wym. 

Sprzęt do po sa ży pra cow nię ob ra bia -
rek ste ro wa nych nu me rycz nie dla za wo -
dów: tech nik me cha tro nik, tech nik elek -
tryk, ope ra tor ob ra bia rek skra wa ją cych
oraz elek tryk

Pro jekt re ali zo wa ny jest przez sa mo -
rząd wo je wódz twa wiel ko pol skie go, re -
pre zen to wa ny przez De par ta ment Edu -

ka cji i Na uki Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go w part -
ner stwie z Po li tech ni ką Po znań ską

pod nad zo rem In sty tu cji Za rzą dza ją cej
WRPO 2014+.

(AN KA)

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Doposażenie pracowni zawodowej
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29 kwiet nia na Skwe rze D -O -M
(Dzia ła my -Od po czy wa my -Mo ty wu je -
my), znaj du ją cym się przy Kro to -
szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej,
prze pro wa dzo no wio sen ną ko sme -
ty kę te re nu zie lo ne go. 

W pra cach uczest ni czy ły człon ki nie
Sto wa rzy sze nia Uni wer sy tet Trze cie go
Wie ku, za przy jaź nio ne czy tel nicz ki i pra -
cow ni cy bi blio te ki. Wszyst ko od by wa ło się
pod kie run kiem mgr inż. Ka ro li ny Gi da -
szew skiej z fir my Ogro dy Gi da szew -
ska – Pra cow nia Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu. 

Te ren ob sa dzo no kon wa lia mi, ce bu -
la mi ro ślin ozdob nych, a w do ni cach po -
sa dzo no zio ła, któ re za po cząt ku ją cykl
dzia łań proz dro wot nych, skie ro wa nych
do wszyst kich in te re su ją cych się zie lar -
stwem.

Ak cję prze pro wa dzo no w ra mach
pro jek tu Lo kal ne Part ner stwa PAFW

„Miesz (k) amy na Skwe rze”, któ ry jest
kon ty nu acją pro gra mu Skwer D -O -M.
Bi blio te ka otrzy ma ła do fi nan so wa nie
z Pol sko -Ame ry kań skiej Fun da cji Wol no -
ści w wy so ko ści 20 ty się cy zło tych
na utrwa le nie współ pra cy w gru pie ini -

cja tyw nej, któ rą two rzą kro to szyń ska
książ ni ca, Ze spół Szkół Po nad pod sta wo -
wych nr 3 im. Ja na Paw ła II i Sto wa rzy sze -
nie Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku w Kro -
to szy nie.

OPRAC. (AN KA)

Różności14 WTOREK, 11 maja 2021

8 ma ja na ba se nie Are na w Ża ga niu
od by ły się Ogól no pol skie Za wo dy
Pły wac kie „III Ża gań ski Pu char
Sprin tu”. W im pre zie ry wa li zo wa ło
dwo je re pre zen tan tów KS Kro tosz.

Za wo dy przy cią gnę ły 150 za wod ni -
ków z róż nych stron kra ju. W tym gro nie
zna leź li się Ju lia Bie law na i Ni co las Ję -
drze jak. Przed sta wi cie le KS Kro tosz,
w prze ci wień stwie do ry wa li, mie li po nad
mie sięcz ną prze rwę w tre nin gach. 

J. Bie law na w kat. 16 lat i star si zdo -
by ła zło ty me dal na dy stan sie 50 m sty -
lem kla sycz nym z cza sem 36,38. Po nad to
by ła czwar ta na 50 m sty lem mo tyl ko -
wym (35,64) i pią ta na 50 m sty lem do -
wol nym (32,37).

Z ko lei Ni co las Ję drze jak w ka te go -
rii 14 lat usta no wił re kord ży cio wy na dy -
stan sie 100 m sty lem zmien nym
(1: 16,47), zaj mu jąc 12. lo ka tę. Ta kie sa -

mo miej sce za jął na 50 m sty lem grzbie to -
wym z cza sem 34,05. 

War to pod kre ślić, że klub pły wac ki
z Kro to szy na jest jed nym z nie wie lu
w Pol sce, któ ry w okre sie pan de mii nie
pro wa dzi tre nin gów, ma jąc ta ką moż li -
wość. 

(AN KA)

PŁYWANIE

Złoto Julii Bielawnej
BIBLIOTEKA

Wiosenna kosmetyka na Skwerze D-O-M
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Fir ma Trans me d24, zaj mu ją ca się
m. in. za bez pie cza niem me dycz nym
im prez spor to wych, to wa rzy szy ła
dru ży nie Ar ged BM Slam Stal Ostrów
Wiel ko pol ski w dro dze po ty tuł mi -
strzów Ener ga Ba sket Li gi. 

Trans me d24 sta no wił za bez pie -
cze nie me dycz ne pod czas wszyst kich
spo tkań ze spo łu Sta li w Are nie
Ostrów. 6 ma ja Ar ged BM Slam Stal
Ostrów Wlkp. zmie rzy ła się z Enea
Za stal BC Zie lo na Gó ra. Ostro wia nie
zwy cię ży li 92: 85, zdo by wa jąc tym
sa mym ty tuł mi strzów Pol ski. To hi -
sto rycz ny mo ment dla klu bu z na sze -

go re gio nu, gdyż ostrow scy ko szy ka -
rze się gnę li po mi strzo stwo kra ju
po raz pierw szy. 

– Je ste śmy bar dzo szczę śli wi, że
dru ży na Ar ged BM Slam Stal Ostrów
Wlkp., bar dzo bli ska na sze mu ser cu,
któ rej go rą co ki bi co wa li śmy, zo sta ła
mi strzem Pol ski. Ma my tę przy jem -
ność za bez pie czać me dycz nie wszyst -
kie me cze te go ze spo łu. To hi sto rycz -
ny, wiel ki suk ces dla Ostro wa Wlkp.
Je ste śmy bar dzo szczę śli wi, że mo gli -
śmy uczest ni czyć w osią ga niu te go
ce lu – sko men to wał Da wid Pio ru -
nek, je den z wła ści cie li fir my Trans -
me d24. (LE NA)

W So fii od był się ostat ni tur niej kwa -
li fi ka cyj ny w za pa sach do Igrzysk
Olim pij skich w To kio. Nie ste ty, bra -
cia Ro bert i Ra dek Ba ran nie wy wal -
czy li prze pu stek na ja poń ską im pre -
zę. Tym sa mym po cho dzą cych z Kro -
to szy na za pa śni ków nie zo ba czy my
po raz dru gi na igrzy skach. 

Buł gar ska sto li ca go ści ła 474 za wod -
ni czek i za wod ni ków z 84 kra jów. Pol skę
re pre zen to wa ło 13 spor tow ców. W tym
gro nie zna leź li się Ro bert Ba ran z LKS Ce -
ra mik Kro to szyn i Ra do sław Ba ran
z WZS WKS Grun wald Po znań. I to wła -
śnie przed sta wi cie le sty lu wol ne go ja ko
pierw si wal czy li na so fij skich ma tach.

W ka te go rii 97 kg ry wa li zo wał Ra dek
Ba ran. Je go pierw szym ry wa lem był Ta ke -
shi Yama gu chi z Ja po nii, okre śla ny ja ko
azja tyc ki śred niak. Po lak wy grał 3: 2
i w na stęp nej run dzie cze kał na nie go Al -
bert Sa ri tov z Ru mu nii – brą zo wy me da -
li sta igrzysk w Rio de Ja ne iro. Jesz cze 30

se kund przed koń cem wal ki to Ra dek był
jej zwy cięz cą, lecz wy star czy ła chwi la nie -
uwa gi, by je go prze ciw nik wy ko nał rzut
na wa gę trium fu. Ru mun wy grał 9: 6,
a nasz za pa śnik po że gnał się z ma rze nia -
mi o To kio.

W po je dyn ku re pa sa żo wym Ba ran
wy grał 8: 1 z re pre zen tan tem Szwaj ca rii,
Sa mu elem Scher re rem, a w kon fron ta cji
o brą zo wy me dal tur nie ju w So fii po ko -
nał 5: 3 Ukra iń ca Va le rie go An driit se va. 

Wal czą cy w ka te go rii 125 kg Ro bert
Ba ran w 1/8 fi na łu zmie rzył się z Dong -
-hwa nem Ki mem. Ko re ań czyk nie spra wił
pro ble mów kro to szyń skie mu za pa śni ko -
wi, któ ry wy grał wy so ko 10: 0. W na stęp -
nym po je dyn ku ry wa lem Ro ber ta był Ser -
giej Ko zy riew z Ro sji. Wi ce mistrz Eu ro py
oka zał się zbyt moc ny dla Po la ka, zwy cię -
ża jąc 7: 1. Tym sa mym Ro bert po dzie lił
los swo je go bra ta i on tak że stra cił szan sę
na udział w igrzy skach w To kio. 

W po je dyn ku re pa sa żo wym nasz za -
pa śnik po ko nał przez prze wa gę tech nicz -
ną 10: 0 Buł ga ra Geo r gi Ly ubo mi ro va Iva -
no va, na stęp nie wy grał 4: 0 z Da nie lem
Li ge tim z Wę gier i tym sa mym zdo był
brą zo wy me dal. (AN KA)

ZAPASY

Stracili szansę na ponowny udział w igrzyskach

NASI PARTNERZY

Obecni przy walce 
o mistrzostwo Polski
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W 27. ko lej ce kla sy okrę go wej Bia ły
Orzeł Koź min Wlkp. zmie rzył się
z LKS -em Go łu chów II. Nasz ze spół
po raz ko lej ny zgar nął trzy punk ty,
po ko nu jąc miej sco wych 3: 1. 

W pierw szej fa zie spo tka nia koź mi -
nia nie nie by li dru ży ną do mi nu ją cą.
Z cza sem jed nak za czę li stwa rzać co raz
groź niej sze sy tu acje, ale na go le trze ba by -

ło po cze kać aż do dru giej po ło wy. W 55.
mi nu cie gry po fau lu na Mar ci nie Szym -
ko wia ku sę dzia po ka zał za wod ni ko wi
z Go łu cho wa dru gi żół ty kar to nik i wska -
zał na je de na sty metr. Rzut kar ny pew nie
wy ko rzy stał Krzysz tof Cza bań ski. Chwi -
lę póź niej go spo da rze wy rów na li za spra -
wą Do mi ni ka Mar cin kow skie go, któ ry
przy mie rzył z rzu tu wol ne go z kil ku na -
stu me trów. 

W 67. mi nu cie Krzysz tof Ra tyń ski
prze pro wa dził so lo wą ak cję i zgrał wprost
na gło wę Ja ku ba Na my słow skie go, któ ry
do peł nił for mal no ści. Nie dłu go po tem K.
Ra tyń ski strze lił na 3: 1 i by ło po me czu. 

– Po czą tek kon fron ta cji był nie co
nie mra wy w na szym wy ko na niu. Z cza -
sem za czę li śmy stwa rzać groź ne sy tu acje,
a w dru giej po ło wie już moc no na pie ra li -
śmy. Na sza nie sku tecz ność spo wo do wa -
ła, że zwy cię ży li śmy tyl ko róż ni cą dwóch
tra fień – sko men to wał Łu kasz Ko nop ka,
za wod nik Bia łe go Or ła. (LE NA)

Sport16 WTOREK, 11 maja 2021

W nie dziel nym me czu Pia sta Ko by -
lin z Tu li sią Tu lisz ków emo cji i go li
nie bra ko wa ło. Ten ner wo wy po je dy -
nek za koń czył się re mi sem 4: 4.

Przy jezd ni ob ję li pro wa dze nie już
w 6. mi nu cie, kie dy to Ma te usz Czaj ka
za cho wał się naj przy tom niej w za mie sza -
niu po rzu cie roż nym. 10 mi nut póź niej
wy rów nał Ja kub Smek ta ła. Jesz cze
przed prze rwą Tu li sia po now nie zna la zła
dro gę do bram ki Pia sta. Tym ra zem na li -
stę strzel ców wpi sał się Pa tryk Ja nic ki. 

Na po cząt ku dru giej od sło ny J.
Smek ta ła za li czył dru gie tra fie nie, po ko -
nu jąc bram ka rza ry wa li sil nym strza łem.
Go ście szyb ko od po wie dzie li i po ude -
rze niu Szy mo na Ma tusz cza ka znów pro -
wa dzi li. Gdy w 65. mi nu cie Adam Po -
chol ski pod wyż szył na 4: 2, wy da wa ło
się, że Tu li sia już nie po zwo li so bie wy -
drzeć zwy cię stwa.

Ale miej sco wi się nie pod da li. W 73.
mi nu cie do siat ki tra fił Ma te usz Wa cho -
wiak, a w koń ców ce me czu strza łem
z rzu tu wol ne go do re mi su do pro wa dził
nie za wod ny J. Smek ta ła, za li cza jąc tym
sa mym hat tric ka. 

Wie le emo cji wy wo ła ła czer wo na
kart ka dla Ma te usza Wa cho wia ka, któ ry
we dle sę dzie go miał do pu ścić się fau lu.
Zda niem go spo da rzy był to błąd ar bi tra,
co nie zmie ni ło fak tu, iż Piast ostat nie mi -
nu ty spo tka nia grał w osła bie niu. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Szalony mecz w Kobylinie

LKS GOŁUCHÓW II – BIAŁY ORZEŁ
KOŹMIN WLKP. 1:3 (0:0)
BRAMKI:
0:1 – Krzysztof Czabański (55' karny)
1:1 – Dominik Marcinkowski (59)
1:2 – Jakub Namysłowski (67)
1:3 – Krzysztof Ratyński (73)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak, Konopka
(88' Mucha), Hajdasz (88' Janowski),
Ratyński (74' Rój), Kamiński (46'
Skowroński), Nowakowski (46' Maciejewski),
Szymkowiak (78' Kęsy), Borowczyk,
Namysłowski, Czabański

PIAST KOBYLIN – TULISIA
TULISZKÓW 4:4 (1:2)
BRAMKI:

0:1 – Mateusz Czajka (6)

1:1 – Jakub Smektała (16)

1:2 – Patryk Janicki (30)

2:2 – Jakub Smektała (48)

2:3 – Szymon Matuszak (56)

2:4 – Adam Pocholski (65)

3:4 – Mateusz Wachowiak (72)

4:4 – Jakub Smektała (86)

PIAST: Wojtkowiak – Siepa, Wosiek, A.

Kurzawa, Ratajczak, D. Snela, M. Kurzawa

(70' K. Snela), Smektała, Mt. Wachowiak,

Ma. Wachowiak, Wciórka (60' K.

Wachowiak)

CZERWONA KARKTKA: 

Mateusz Wachowiak (86)

PIŁKA NOŻNA

Orły nie zwalniają tempa


