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Czytaj na str. 15

POD NASZYM PATRONATEM 

Święto biegania
w Krotoszynie



Aktualności2 WTOREK, 29 MARCA 2022

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Gmi -
ny Roz dra żew oma wia na by ła pe ty -
cja do ty czą ca pro gra mu ochro ny po -
wie trza. Rad ni zde cy do wa li, by prze -
ka zać ją Sej mi ko wi Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go. 

Pe ty cja zo sta ła zło żo na przez Biu -
ro Ce chu Zdu nów Pol skich i do ty czy -
ła na pra wy pro gra mu ochro ny
po wie trza. Au to rzy wnio sko wa li
o zmia nę trzech uchwał Sej mi ku Wo -
je wódz twa Wiel ko pol skie go – w spra -
wie okre śle nia pro gra mu ochro ny
po wie trza dla stre fy wiel ko pol skiej,
dla stre fy mia sto Ka lisz oraz dla stre fy
aglo me ra cja po znań ska. Wnio sku ją cy
okre śli li, iż na pra wa wy mie nio nych
uchwał mia ła by po le gać na usu nię ciu
z nich wszel kich ogra ni czeń eks plo -
ata cji urzą dzeń speł nia ją cych wy mo gi
eko pro jek tu i wy ko rzy stu ją cych ja ko
pa li wo sta łe od na wial ne źró dła ener gii
(drew no ka wał ko we, pel let, bry kiet
drzew ny). Au to rzy wno si li też o znie -
sie nie wszel kich za ka zów i ogra ni czeń
eks plo ata cji ko min ków i pie ców
na drew no (bio pa li wo sta łe), w szcze -
gól no ści miej sco wych ogrze wa czy po -
miesz czeń speł nia ją cych wy mo gi
eko pro jek tu. 

– Drew no jest pa li wem eko lo gicz -
nym na każ dym eta pie je go prze twa -
rza nia i ener ge tycz ne go
wy ko rzy sta nia. Pro duk cja drew na
opa ło we go nie ma ne ga tyw ne go wpły -
wu na po ziom za le sie nia w Pol sce,
a wręcz prze ciw nie: sty mu lu je roz wój
go spo dar ki przez za le sia nie nie za go -
spo da ro wa nych grun tów i za pew nia
miej sca pra cy. Pa li wa drzew ne są
w głów nej mie rze pro duk tem ubocz -

nym po zy ski wa nia i prze twa rza nia
drew na peł no war to ścio we go, wy ko -
rzy sty wa ne go w prze my śle me blar -
skim i kon struk cjach drew nia nych.
Lo kal ne wy ko rzy sty wa nie drew na
prze kła da się na mi ni mal ny ślad wę -
glo wy, wy ni ka ją cy z trans por tu i przy -
go to wa nia do wy ko rzy sta nia ja ko
sta łe go bio pa li wa. Drew no z pol skich
la sów ja ko pro dukt ubocz ny go spo dar -
ki le śnej jest po wszech nie do stęp ne
i nie dro gie. W przy pad ku ogrze wa nia
drew nem po wsta je ty le sa mo dwu -
tlen ku wę gla, ile wchło nę ło ono pod -
czas swo je go wzro stu, cze go
re zul ta tem jest ze ro wy bi lans emi sji
CO2. Jest to zgod ne z po li ty ką Unii
Eu ro pej skiej, któ rej ce lem jest osią -
gnię cie neu tral no ści kli ma tycz nej
do 2050 r. Uży wa nie drew na, w prze -
ciw no ści do ga zu, któ ry jest pa li wem
ko pal nym, nie wią że się z emi sją ga -
zów cie plar nia nych i po zwa la na speł -
nie nie wy ma ga ne go przez UE udzia łu
OZE w mik sie ener ge tycz nym – czy -
ta my w uza sad nie niu pe ty cji. 

– Za ka zy i ogra ni cze nia eks plo ata -
cji ko min ków na le ży za stą pić edu ka cją
na te mat pra wi dło we go spa la nia. Pro -
gra my Ochro ny Po wie trza i Uchwa ły
An ty smo go we po win ny być two rzo ne
z dba ło ścią o bez pie czeń stwo ener ge -
tycz ne oby wa te li po przez pro mo wa nie

ogrze wa czy po miesz czeń opa la nych
od na wial ną bio ma są le śną, speł nia ją -
cych wy ma ga nia eko pro jek tu na rów ni
z in ny mi urzą dze nia mi za si la ny mi
OZE (jak np. pom py cie pła, fo to wol ta -
ika). Prze pi sy nie mo gą pro wa dzić
do po wsta wa nia lub zwięk sza nia zja wi -
ska ubó stwa ener ge tycz ne go. W ob li -
czu ro sną cych cen ga zu, bra ku
pew no ści co do cią gło ści do staw te go
su row ca oraz za wie sze nia przez do -
staw ców ga zu wy ko ny wa nia no wych
przy łą czy wszel kie ogra ni cze nia moż li -
wo ści uży wa nia bio ma sy pro wa dzą
wprost do ubó stwa ener ge tycz ne go
i go dzą w bez pie czeń stwo ener ge tycz -
ne, uza leż nia jąc lu dzi od du żych sie ci
prze sy ło wych i ska zu jąc na mo no pol
do staw ców i zwią za ne z tym wy so kie
ce ny – prze ko nu ją au to rzy pe ty cji, do -
łą cza jąc do niej ofi cjal ne sta no wi sko
Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia „Ko -
min ki i Pie ce” w spra wie za ka zów pa le -
nia drew nem, uchwał an ty smo go wych
i pro gra mów ochro ny po wie trza, za -
wie ra ją ce sze reg ar gu men tów po pie ra -
ją cych ich pi smo. 

Rad ni zde cy do wa li jed no gło śnie,
iż pe ty cję na le ży prze ka zać or ga no wi
wła ści we mu do jej roz pa trze nia, ja kim
w tym przy pad ku jest Sej mik Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go. 

(LE NA)
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Ekologiczna petycja przekazana dalej

Ucznio wie kla sy Ib Ze spo łu Szkół Po -
nad pod sta wo wych nr 3 im. Ja na
Paw ła II w Kro to szy nie przed sta wi li
spo łecz no ści szkol nej dru gą część
pro jek tu „Ukra ina – to jest mo ja
spra wa”. Spo tka nie prze bie ga ło
pod ha słem „Po znaj mój kraj”. 

W kla sie Ib uczy się pięć dziew cząt po -
cho dze nia ukra iń skie go. Ucznio wie po sta -
no wi li po ka zać swo im ko le żan kom, że nie
są sa me w tej jak że trud nej sy tu acji. Tak na -
ro dził się po mysł stwo rze nia pro jek tu, któ -
ry po zwo lił przy bli żyć spo łecz no ści
szkol nej kul tu rę na szych wschod nich są -
sia dów. 

Na po cząt ku spo tka nia We ro ni ka To -
po row ska przed sta wi ła ukra iń skie mia sta
wraz z ich za byt ka mi i kul tu rą. Na stęp nie
pre lek cję na te mat Ukra iny wy gło sił hi sto -
ryk i geo graf – Eu ge niusz Ja ni czek. Uczen -
ni ce przy go to wa ły też układ ta necz ny. Ju lia
Sta niek i Mag da le na Sza flar ska za pre zen -
to wa ły wie le ukra iń skich tra dy cji i zwy cza -
jów. By ły też krót kie scen ki te atral ne,
od no szą ce się do szkol nej co dzien no ści. 

Na ko niec dy rek tor pla ców ki – Iza be -
la Kos sa kow ska – po dzię ko wa ła uczniom
za pra cę, ja ką wło ży li w przy go to wa nie te -
go pro jek tu oraz za wspar cie oka zy wa ne lu -
dziom, któ rzy mu szą mie rzyć się z woj ną
w swo im kra ju. OPRAC. (LE NA)

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Poznawali kulturę i tradycje Ukrainy

F
O

T
. 
Z

S
P

 n
r 

3
 K

ro
to

s
z
y
n



Koń ca woj ny na Ukra inie nie ste ty nie
wi dać. Zbrod ni cza in wa zja Ro sji cią -
gle trwa. Dy na mi ka na pły wu uchodź -
ców wpraw dzie nie co zma la ła, ale
każ de go dnia do na sze go kra ju przy -
by wa ją oso by ucie ka ją ce przed wo -
jen nym kosz ma rem. Po la cy na to -
miast ca ły czas spie szą z wszel ką
po mo cą dla oby wa te li Ukra iny. 

Miesz kań cy nie miec kie go mia sta
Lűtjen burg (Szle zwik -Holsz tyn), wła -
dze, straż po żar na oraz miej sco wa pa ra -
fia lu te rań ska po sta no wi li wes przeć
Po la ków w po mo cy nie sio nej na ro do wi
ukra iń skie mu. W kil ka dni – zgod nie
z prze ka za nym ze stro ny na sze go po -
wia tu za po trze bo wa niem – ogło szo no
zbiór kę i zor ga ni zo wa no trans port. Wy -
bór padł na po wiat kro to szyń ski
po tym, jak bur mistrz Dirk Sohn do -
wie dział się o wie lo let niej przy jaź ni
z po wia tem ziem skim Ger mer she -
im. 24 mar ca da ry przy by ły do na sze go
po wia tu. Część nich od ra zu tra fi ła
do punk tu w Kro to szy nie, a część po je -
cha ła na Ukra inę. Nie któ re z pro duk -
tów żyw no ścio wych te go sa me go dnia
do tar ły do ukra iń skich ro dzin.

Roz ła dun ku trans por tu zło żo ne -
go z wy peł nio nych po brze gi dwóch

cię ża ró wek oraz dwóch po jaz dów do -
staw czych do ko na li wspól nie z go ść mi
z Nie miec pra cow ni cy sta ro stwa.

Go ście spo tka li się przy oka zji
z wła dza mi po wia tu oraz bur mi -
strzem Zdun To ma szem Chu dym, jak
rów nież z przed sta wi cie la mi po wia to -
wych służb spo łecz nych. Bur mistrz
Lűtjen bur ga prze ka zał sta ro ście kro to -
szyń skie mu Sta ni sła wo wi Szczot ce
tak że da ro wi znę pie nięż ną – efekt
zbiór ki wśród miesz kań ców. Pie nią -
dze zo sta ną spo żyt ko wa ne na za kup
nie trwa łych pro duk tów żyw no ścio -

wych. Go ście z Nie miec obej rze li też
punk ty noc le go we w Zdu nach i Kro -
to szy nie, od wie dzi li punkt wy da wa -
nia pro duk tów w Ga le rii
Kro to szyń skiej.

*
Od 28 mar ca zmie nio no go dzi ny

funk cjo no wa nia punk tu po mo cy hu -
ma ni tar nej dla oby wa te li Ukra iny
w Roz dra że wie. Te raz jest czyn ny
w po nie dział ki, śro dy i piąt ki, w go dzi -
nach 10.00-11.00 oraz 17.00-
18.00. – Pro si my miesz kań ców o do -
star cza nie do punk tu żyw no ści (mle -

ko, płat ki owsia ne, płat ki dla dzie ci, ka -
sze, ku ku ry dza w pusz ce, prze cie ry
po mi do ro we, so ki do roz cień cza nia,
sło dy cze dla dzie ci, itp.), ar ty ku łów hi -
gie nicz nych (m. in. pam per sy, chu s -
tecz ki na wil żo ne, pod pa ski, pły ny
i że le do my cia, itp.), ar ty ku łów che -
micz nych (m. in. pro szek, my dło, pa -
pier to a le to wy). Z gó ry dzię ku je my
za wy ro zu mia łość oraz oka za ną po -
moc – na pi sa no w ko mu ni ka cie Urzę -
du Gmi ny w Roz dra że wie.

*
Urząd Miej ski w Kro to szy nie za -

ku pił na po trze by tym cza so we go miej -

sca po by tu dla uchodź ców z Ukra iny
pa ra wa ny, by choć w mi ni mal ny spo -
sób za pew nić in tym ność oso bom, któ -
re zo sta ną tam za kwa te ro wa ne.
W za leż no ści od ro sną cych po trzeb
ilość pa ra wa nów bę dzie zwięk szo -
na z za so bów Sta ro stwa Po wia to we go
oraz po przez za kup do dat ko wych.

*
W tym ty go dniu, po cząw szy

od po nie dział ku, Szko ła Pod sta wo wa
nr 5 w Kro to szy nie or ga ni zu je za ję cia
opie kuń czo -wy cho waw cze z ele men -
ta mi ję zy ka pol skie go dla dzie ci
z Ukra iny w wie ku 7-10 lat. Są one
pro wa dzo ne w dwóch dzie się cio oso -
bo wych gru pach w go dzi nach 15.00-
17.00, co dzien nie do 1 kwiet nia
włącz nie.

(AN KA)
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Mieszkańcy nieustannie pomagają uchodźcom

W pią tek, 25 mar ca, 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 ło się uro czy ste prze ka za nie
sa mo cho du spe cjal ne go jed no st ce
OSP Ko by lin.

W wy da rze niu udział wzię li m. in.
mi ni ster ro dzi ny i po li ty ki spo łecz -
nej – Mar le na Ma ląg, se kre tarz sta nu
w kan ce la rii pre ze sa Rad ny Mi ni -
strów – Jan Dzie dzi czak, po sło wie Jan
Mo siń ski, To masz Ław ni czak i Ka ta rzy -
na Sój ka, asy stent ka po seł do par la men -
tu eu ro pej skie go An dże li ki
Moż dża now skiej – An na Lis, za stęp ca
wiel ko pol skie go ko men dan ta wo je wódz -
kie go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej – st.
bryg. Ja ro sław Za mel czyk, ko men dant
po wia to wy Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej – bryg. To masz Po lak, pre zes od dzia -
łu po wia to we go ZOSP RP
wKro to szy nie – dh To masz Ni cie jew ski,
bur mistrz Ko by li na – To masz Le siń ski. 

Po zło że niu mel dun ku o go to wo ści
do roz po czę cia uro czy sto ści mi ni ster
Mar le nie Ma ląg ko men dant po wia to wy
PSP w Kro to szy nie bryg. To masz Po lak
po wi tał wszyst kich ze bra nych i wy gło sił
prze mó wie nie. Na stęp nie głos od da no
go ściom. – Nie zmier nie cie szę się, że
mo gę uczest ni czyć w tej bar dzo waż nej

uro czy sto ści. Ten ty dzień jest bar dzo
wy jąt ko wy, za rów no dla Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej, jak iOchot ni czej Stra ży
Po żar nej w po łu dnio wej Wiel ko pol sce.
Roz po czę li śmy w po nie dzia łek w Ka li -
szu spo tka nia zwią za ne z wrę cza niem
pro mes. Dzi siaj spo ty ka my się tu taj,
w Kro to szy nie. To bar dzo waż ny dzień,
ale dla mnie przede wszyst kim waż ne
jest to, że mo gę pań stwu oso bi ście po -
dzię ko wać. Tak jak mó wił ko men dant,
pań stwo je ste ście każ de go dnia w peł nej
go to wo ści, aby po ma gać Po la kom, by -
śmy mo gli czuć się bez piecz nie. To stra -
ża cy są uzna wa ni za gru pę, któ ra jest
naj bar dziej god na za ufa nia. Po la cy wie -
rzą, że pań stwo po dej mu je cie swo je dzia -
ła nia zpeł ną de ter mi na cją, wie lo krot nie
na ra ża jąc swo je zdro wie i ży cie, a tak że

z tro ską swo ich ro dzin, któ re mar twią
się, czy pań stwo zda nej ak cji wró ci cie ca -
li izdro wi. Kie dy tu je cha li śmy, mi jał nas
wóz stra żac ki na sy gna le, pew nie coś się
dzie je w oko li cy, ktoś po trze bo wał po -
mo cy. Pań stwo je ste ście ca ły czas wgo to -
wo ści – czas pan de mii, na wał ni ce, któ re
na wie dzi ły nasz re gion, te raz dzia ła nia
ko or dy nu ją ce przyj mo wa nie uchodź -
ców z Ukra iny. Za to wszyst ko, co ro bi -
cie, na le żą się ogrom ne po dzię ko wa nia.
Dla te go my, ja ko rząd, sta ra my się przede
wszyst kim wpro wa dzać ta kie zmia ny,
któ re są ko rzyst ne i za bez pie cza ją fi nan -
so wo Pań stwo wą Straż Po żar ną, ale też
nie za po mi na my o dru hach ochot ni -
kach. Wa sze wspól ne dzia ła nie po zwa la
za dbać o bez pie czeń stwo Pol ski. Mu si
też ist nieć współ pra ca z sa mo rzą dem.

Dzię ku ję, pa nie bur mi strzu, za to dzia -
ła nie, bo w wie lu na szych przed się wzię -
ciach, gdzie ku po wa ne są wo zy
stra żac kie, jest par ty cy pa cja w kosz tach
rzą du i sa mo rzą du. Za to też bar dzo
dzię ku je my. Wie le jesz cze wy zwań
przed na mi, wie le wspól nych dzia łań.
Za pew niam pań stwa, że jest w nas tro -
ska o to, aby by ło od po wied nie fi nan -
so wa nie, stąd też w usta wie
mo der ni za cyj nej na la ta 2022-2025
za bez pie czy li śmy 10 mld zło tych, aby
móc za dbać o bez pie czeń stwo Pol ski,
aby dbać o stra ża ków. Ży czę, aby św.
Flo rian miał pań stwa w opie ce i aby -
ście, wy jeż dża jąc na ak cję, wra ca li z niej
ca li i zdro wi, a wa sze ro dzi ny by ły spo -
koj ne i szczę śli we – oznaj mi ła mi ni -
ster M. Ma ląg. 

Jed no st ce OSP Ko by lin prze ka za -
no sa mo chód mar ki Mer ce des Sprin -
ter z 2011 ro ku o na pę dzie 4x4.
Po jazd do tej po ry użyt ko wa ny był
przez Jed nost kę Ra tow ni czo -Ga śni czą
w Kro to szy nie ja ko sa mo chód lek ki ra -
tow nic twa tech nicz ne go. Po prze ka za -
niu klu czy do sa mo cho du głos za brał
bur mistrz To masz Le siń ski. – W imie -
niu wła snym, władz sa mo rzą do wych
oraz jed nost ki OSP Ko by lin pra gnę
wam po dzię ko wać za moż li wość po zy -
ska nia te go sa mo cho du, któ ry przede
mną stoi. Z te go miej sca dzię ku ję też
mi ni ster Ma ląg i obec nym tu par la -
men ta rzy stom za wspar cie przy uzy -
ska niu sa mo cho du dla jed nost ki OSP
Ku kli nów. Je stem prze ko na ny, że po -
sia da nie od po wied nie go po jaz du
znacz nie wpły nie na mo bil ność i efek -
tyw ność w dzia ła niu na szych jed no -
stek OSP na te re nie ca łej gmi ny.
Dzię ki po zy ska niu tych po jaz dów
znacz nie od mło dzi my flo tę w na szej
gmi nie. Chcę też po dzię ko wać
za wspar cie przy uzy ski wa niu róż ne go
ro dza ju środ ków rzą do wych, bo dzię -
ki nim mo że my re ali zo wać za da nia,
któ re bez tych środ ków by ły by nie -
moż li we do zre ali zo wa nia. Sza now ni
dru ho wie stra ża cy, ży czę wam, aby ście
jak naj mniej wy jeż dża li na róż ne zda -
rze nia, a je śli już bę dzie cie wy jeż dżać,
to ży czę ty le sa mo po wro tów – za ko -
mu ni ko wał wło darz Ko by li na.

(LE NA)

STRAŻ POŻARNA

Przekazanie pojazdu kobylińskiej jednostce OSP

24 marca do Krotoszyna przyjechały dary 
z niemieckiego miasta Lűtjenburg (Szlezwik-Holsztyn).

Urząd Miejski w Krotoszynie zakupił parawany na potrzeby
tymczasowego miejsca pobytu dla uchodźców z Ukrainy.



Na bieżąco4 WTOREK, 29 MARCA 2022

Roz dra żew scy rad ni przy ję li uchwa łę
w spra wie okre śle nia „Pro gra mu
opie ki nad zwie rzę ta mi bez dom ny mi
oraz za po bie ga nia bez dom no ści zwie -
rząt na te re nie gmi ny na 2022 rok”.

Ce lem pro gra mu jest za po bie ga nie
bez dom no ści zwie rząt na te re nie gmi ny
Roz dra żew, zmniej sza nie po pu la cji bez -
dom nych czwo ro no gów, opie ka nad ni -
mi oraz edu ka cja miesz kań ców
wza kre sie pra wi dło wych po staw iza cho -
wań czło wie ka w sto sun ku do zwie rząt. 

– Bez dom ne zwie rzę ta z te re nu
gmi ny Roz dra żew obej mie opie ką wska -
za ne w po ro zu mie niu z li sto pa da 2021
r. schro ni sko w Ra wi czu, któ re za pew ni
wszcze gól no ści: ca ło do bo wą opie kę iwy -
ży wie nie oraz kom plek so wą opie kę we -
te ry na ryj ną, ka stra cję i ste ry li za cję
wszyst kich zwie rząt przy ję tych doschro -
ni ska, z wy jąt kiem tych, któ rych stan
zdro wia lub wiek na to nie po zwa la, pro -
wa dze nie ewi den cji przy ję tych zwie rząt,
za pew nie nie wła ści wych wa run ków sa -
ni tar nych i by to wych zwie rząt, elek tro -
nicz ne zna ko wa nie zwie rząt imoż li wość
prze ka za nia doad op cji – czy ta my wtre -
ści pro gra mu. 

Do kar mia nie wol no ży ją cych ko -
tów, by tu ją cych na te re nie gmi ny, spo -
czy wa na gmi nie i re ali zo wa ne jest
przy po mo cy osób, któ re zo bo wią żą
się do opie ki nad ty mi zwie rzę ta mi.
Odła wia nie wol no ży ją cych ko tów
mo że od by wać się przy wspar ciu osób
opie ku ją cych się ni mi na co dzień oraz
tych któ re się do te go zo bo wią żą. Ste -
ry li za cję prze pro wa dzi le karz we te ry -
na rii, za pew nia ją cy zwie rzę tom
opie kę we te ry na ryj ną. 

W ce lu za pew nie nia opie ki bez -
dom nym zwie rzę tom go spo dar skim
oraz ode bra nym wła ści cie lo wi w dro -
dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej wy zna -
czo no go spo dar stwo rol ne przy ul.
Po wstań ców Wlkp. 4 w Roz dra że wie.
Opie kę we te ry na ryj ną w przy pad kach
zda rzeń dro go wych z udzia łem zwie -
rząt za pew ni le karz we te ry na rii Łu -
kasz Mar ci niak, pro wa dzą cy pry wat ną
prak ty kę we te ry na ryj ną na te re nie
gmi ny. Na re ali za cję pro gra mu w bu -
dże cie gmi ny za bez pie czo no kwo -
tę 26 900 zł. 

Rad ni przy ję li uchwa łę jed no gło -
śnie.

(LE NA)

ROZDRAŻEW

W walce z bezdomnością zwierząt
21 mar ca w sie dzi bie Ko men dy
Miej skiej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Ka li szu mia ła miej sce uro czy -
stość, w trak cie któ rej jed nost kom
OSP z po łu dnio wej Wiel ko pol ski
wrę czo no pro me sy na za kup sa mo -
cho dów ra tow ni czo -ga śni czych.
Prze ka za no ich 30, z cze go jed na
tra fi ła do OSP Ku kli nów. 

Jed nost ka z Ku kli no wa otrzy ma ła
pro me sę na za kup śred nie go sa mo cho -
du ra tow ni czo -ga śni cze go. Z rąk par la -
men ta rzy stów ode brał ją pre zes OSP
Ku kli nów, dh Ro man No wa czyk, w asy -
ście bur mi strza Ko by li na To ma sza Le -
siń skie go i ko men dan ta po wia to we go
PSP w Kro to szy nie, bryg. To ma sza Po -
la ka.    Łącz nie prze ka za no 17 pro mes
na za kup czte rech cięż kich sa mo cho -

dów ra tow ni czo -ga śni czych i 13 na za -
kup śred nich sa mo cho dów ra tow ni czo -
-ga śni czych. Wrę cza li je
Mar le na Ma ląg – mi ni ster ro dzi ny i po -
li ty ki spo łecz nej, mi ni ster Jan Dzie dzi -
czak – se kre tarz sta nu w KPRM,
po sło wie – Ka ta rzy na Sój ka, Piotr Ka le -
ta, To masz Ław ni czak i Jan Mo siń ski,

An na Lis – przed sta wi ciel ka po seł Par -
la men tu Eu ro pej skie go An dże li ki Moż -
dża now skiej, nad bryg. An drzej
Bart ko wiak – ko men dant głów ny PSP,
Mi chał Zie liń ski – wo je wo da wiel ko -
pol ski, nad bryg. Da riusz Mat -
czak – wiel ko pol ski ko men dant
wo je wódz ki PSP. OPRAC. (AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Promesa na samochód dla OSP Kuklinów
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Na bieżąco 5

Od 28 mar ca nie obo wią zu je już na -
kaz no sze nia ma se czek. Te go sa me -
go dnia znie sio no tak że izo la cję do -
mo wą i kwa ran tan nę.

– Pod ją łem de cy zję o tym, że by od 28
mar ca wpro wa dzić dwa roz wią za nia.
Pierw sze z nich to znie sie nie obo wiąz ku
no sze nia ma se czek – oświad czył kil ka dni
te mu szef re sor tu zdro wia. Co istot ne,
znie sie nie nie do ty czy pod mio tów lecz ni -
czych. Ozna cza to, iż w ta kich pla ców kach
i pra cow ni cy, i pa cjen ci na dal są zo bo wią -
za ni do za kry wa nia twa rzy. W po zo sta łych
miej scach ta kie go obo wiąz ku od 28 mar -
ca już nie ma.

A. Nie dziel ski za strzegł rów nież, że
ma secz ki po win ny być uży wa ne w sy tu -
acjach, któ re sa mi uzna my ja ko ta kie, któ -
re wią żą się z ry zy kiem za ka że nia,
na przy kład gdy znaj dzie my się w du żym
sku pi sku lu dzi. W ta kich przy pad kach
uży wa nie ma se czek jest re ko men do wa ne.

Od 28 mar ca prze stał obo wią zy wać
tak że na kaz izo la cji do mo wej, kwa ran tan -
ny dla współ do mow ni ków i kwa ran tan ny
gra nicz nej. Po nad to mi ni ster za po wie -
dział, iż od 1 kwiet nia zmie ni się po li ty ka
te sto wa nia na obec ność wi ru sa SARS -
-CoV -2. Te sty bę dą do stęp ne na zle ce nie
le kar skie i w je go ra mach bę dą bez płat ne.

(AN KA)

ZDROWIE

Koniec z maskowaniem!

Pierw si stra ża cy OSP z po wia tu kro -
to szyń skie go, któ rzy przez co naj -
mniej 25 lat bra li czyn ny udział w ak -
cjach ra tow ni czych, otrzy ma li de cy -
zje o przy zna niu świad cze nia ra tow -
ni cze go dla za słu żo nych ochot ni ków.

21 mar ca ko men dant po wia to wy Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie,
bryg. To masz Po lak, wrę czył dwu dzie stu
trzem stra ża kom de cy zje o przy zna niu
owe go świad cze nia. Uro czy stość od by ła się
w świe tli cy Ko men dy Po wia to wej PSP
w Kro to szy nie.

Dłu go wy cze ki wa ne przez dru hów
świad cze nia ra tow ni cze zo sta ły wpro wa -
dzo ne na pod sta wie art. 16 usta wy
z dnia 17 grud nia 2021 r. o ochot ni czych
stra żach po żar nych (Dz. U. z 2021,
poz. 2490), któ ra we szła w ży cie z dniem 1
stycz nia 2022. Jest to pierw sze te go ty pu
świad cze nie, bę dą ce for mą po dzię ko wa nia
dla stra ża ków ochot ni ków za ich służ bę.

Do kro to szyń skiej ko men dy na pły wa -
ją ko lej ne wnio ski o przy zna nie świad cze -
nia ra tow ni cze go. Są one na bie żą co
roz pa try wa ne.

OPRAC. (AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Pierwsze decyzje wręczone

16 mar ca w Urzę dzie Mia sta i Gmi ny
Koź min Wlkp. pod pi sa ne zo sta ły
umo wy z wy ko naw cą na do sta wę
i mon taż in sta la cji fo to wol ta icz nych
na te re nie gmin Koź min i Roz dra -
żew. Fir ma ma 120 dni na zre ali zo -
wa nie te go za da nia. 

In we sty cja re ali zo wa na jest w ra mach
pro jek tu pod na zwą „Bu do wa in sta la cji fo -
to wol ta icz nych na te re nie gmin Koź min
Wiel ko pol ski, Roz dra żew i Zdu ny w ce lu
zwięk sze nia pro duk cji ener gii ze źró deł od -
na wial nych”, a współ fi nan so wa na ze środ -
ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go w ra mach Wiel ko pol skie go
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na la ta 2014-2020, Dzia ła nie 3.1 „Wy twa -
rza nie i dys try bu cja ener gii ze źró deł od na -
wial nych”, Pod dzia ła nie 3.1.1
„Wy twa rza nie ener gii z od na wial nych źró -
deł ener gii”.

Przy po mnij my, że w 2017 ro ku gmi -
na Koź min Wlkp., ja ko part ner wio dą cy,
wraz z gmi na mi Zdu ny i Roz dra żew zło -
ży ła wnio sek do Wiel ko pol skie go Re gio nal -

ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la -
ta 2014-2020 o do fi nan so wa nie in sta la cji
fo to wol ta icz nych dla miesz kań ców w tzw.
sys te mie pa ra so lo wym, któ ry po le ga
na tym, że sa mo rząd mon tu je pry wat nym
wła ści cie lom po se sji ogni wa fo to wol ta icz -
ne i przez 5 lat je ser wi su je.

Wnio sek o do fi nan so wa nie pro jek tu
wpraw dzie zo stał roz pa trzo ny po zy tyw -
nie, lecz ze wzglę du na wy czer pa nie się pu -
li środ ków nie uzy skał do fi nan so wa nia
i znaj do wał się „pod kre ską”. Jed nak na po -
cząt ku 2021 ro ku, w związ ku ze zwięk sze -
niem środ ków fi nan so wych w pro gra mie,
wnio sek trzech gmin z na sze go po wia tu
zo stał za kwa li fi ko wa ny do do fi nan so wa -
nia. W re zul ta cie te go w kwiet niu mi nio -
ne go ro ku do szło do pod pi sa nia umo wy
na do fi nan so wa nie pro jek tu.

Tym sa mym gmi na Koź min Wlkp.
uzy ska ła do ta cję w kwo cie 2 428 025 zł
na mon taż 91 in sta la cji fo to wol ta icz nych,
gmi na Zdu ny – 5 055 800 na 206 in sta la -
cji, a gmi na Roz dra żew – 1 559 410 zł
na 66 in sta la cji. Łącz nie więc trzem na -
szym sa mo rzą dom przy zna no po nad 9 mi -

lio nów zł, co po zwo li na bu do wę 363 in -
sta la cji. War tość ca łej in we sty cji
to 13 086 093 zł. 

Oso by, któ re sta ną się pro su men ta mi
w ra mach re ali za cji pro jek tu, bę dą roz li -
cza ły ener gię we dług sta rych za sad. To wy -
nik no we li za cji usta wy o od na wial nych
źró dłach ener gii, uchwa lo nej przez
sejm 27 stycz nia 2022 ro ku. Zgod nie ze
zno we li zo wa ny mi prze pi sa mi oso ba, któ -
ra za war ła do 31 mar ca 2022 umo wę
na za kup, mon taż lub do fi nan so wa nie mi -
kro in sta la cji z jed nost ką sa mo rzą du te ry -
to rial ne go, re ali zu ją ce go pro jekt
do fi nan so wa ny w ra mach WRPO, a tak że
zło ży pra wi dło wo wnio sek o przy łą cze nie
mi kro in sta la cji w ter mi nie do 31 grud -
nia 2023, bę dzie mo gła do ko ny wać roz li -
cze nia wy two rzo nej i po bra nej ener gii
elek trycz nej na do tych cza so wych za sa -
dach, tj. w sys te mie opu stu. Ozna cza to, że
pro su men ci za każ dą 1 kWh wpro wa dzo -
nej do sie ci nad wyż ki wy pro du ko wa nej
ener gii mo gą ode brać 80% w przy pad ku
mi kro in sta la cji do 10 kW.

(AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Podpisali umowę na montaż paneli fotowoltaicznych
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Szko ła Pod sta wo wa nr 4 w Kro to szy -
nie wzię ła udział w ogól no pol skiej
ak cji „Bo ha te rON w Two jej Szko le”.
W ra mach pro jek tu ucznio wie
uczest ni czy li w za ję ciach, któ rych ce -
lem by ło przy bli że nie te ma ty ki zwią -
za nej z po wsta niem war szaw skim.

By ła to do sko na ła oka zja do roz mów
o od wa dze, po świę ce niu dla oj czy zny, o ży -
ciu w cięż kich cza sach oku pa cji oraz o war -
to ściach i do ko ny wa nych wy bo rach. Był to
czas na wy ra że nie sza cun ku i wdzięcz no -
ści dla bo ha te rów, któ rzy wal czy li o wol -
ność na sze go kra ju. OPRAC. (AN KA)

SP NR 4 KROTOSZYN

Jesteśmy wdzięczni bohaterom!

Jak in for mu je Urząd Skar bo wy
w Kro to szy nie, ta ką kwo tę prze ka za -
li łącz nie Wiel ko po la nie w ra -
mach 1% swo je go PIT od po cząt ku
ist nie nia te go me cha ni zmu.

Z ro ku na rok prze ka zu je my w ten
spo sób na rzecz or ga ni za cji po żyt ku
pu blicz ne go co raz więk sze su my.
Moż li wość prze ka zy wa nia 1% po dat -
ku na rzecz OPP ist nie je od 2004 ro -
ku (pierw szy raz moż na by ło z niej
sko rzy stać w roz li cze niu PIT za 2003
rok) i cie szy się nie ustan nie ro sną cą
po pu lar no ścią. 

– W cią gu 18 lat wiel ko pol scy po -
dat ni cy prze ka za li w ten spo sób wy -
bra nym or ga ni za cjom łącz nie
po nad 768 mln zł – mó wi Mał go rza -
ta Spy cha ła -Szusz czyń ska, rzecz nik
pra so wa Izby Ad mi ni stra cji Skar bo wej
w Po zna niu. – Na prze strze ni ostat -
nich 10 lat rocz na kwo ta 1% prze ka za -
ne go przez Wiel ko po lan wzro sła
po nad trzy krot nie. W ostat nim roz li -
cze niu PIT prze ka za li śmy o 59,5 mln
zł wię cej niż w roz li cze niu
za rok 2010 – do po wia da.

– W ubie gło rocz nym roz li cze niu
PIT po dat ni cy z na sze go po wia tu prze -
ka za li w ra mach 1% w su -
mie 1 426 043,79 zł – in for mu je

Zbi gniew Ga lę ski, na czel nik Urzę du
Skar bo we go w Kro to szy nie. Prze ka zy -
wa niu 1% po dat ku sprzy ja z pew no -
ścią co raz więk sza au to ma ty za cja
roz li czeń PIT. Oso by ko rzy sta ją ce
z usłu gi Twój e -PIT w przy go to wa nym
dla nich ze zna niu znaj dą rów nież da -
ne OPP, na rzecz któ rej prze ka za li 1%
swo je go po dat ku w ro ku ubie głym. Je -
śli w tym ro ku bę dą jed nak chcie li po -
dzie lić się swo im 1% z in ną
or ga ni za cją, mo gą to zro bić, wpi su jąc
da ne wy bra nej OPP (w tym nu mer
KRS).

Uła twie nia w me cha ni zmie 1%
obej mu ją rów nież se nio rów, któ rzy nie
ma ją już  obo wiąz ku roz li cza nia się
w ze zna niu po dat ko wym. Mo gą oni
sko rzy stać z uprosz czo ne go oświad -
cze nia PIT -OP. Je śli skła da li je już w la -
tach po przed nich, to w tym ro ku ich
wy bór zo sta nie au to ma tycz nie po wie -
lo ny i za ak cep to wa ny przez urząd skar -
bo wy. Nie mu szą oni za tem ro bić nic,
by swój 1% prze ka zać tej sa mej OPP.
Je śli chcą ją jed nak zmie nić – wy star -
czy, że zło żą PIT -OP, wska zu jąc in ną
or ga ni za cję po żyt ku pu blicz ne go.

Wię cej in for ma cji o tym, jak prze -
ka zać 1% po dat ku na rzecz OPP, moż -
na zna leźć na stro nie po dat ki. gov. pl.

OPRAC. (AN KA)

FINANSE

Wielkopolski 1% podatku
to aż 768 mln zł

Jed na z uchwał na nie daw nej se sji
Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go do ty -
czy ła zmian w bu dże cie. Pod czas ich
oma wia nia mię dzy rad ny mi wy wią -
za ła się burz li wa dys ku sja na te mat
in we sty cji dro go wych w na szym po -
wie cie. 

– Zmia ny zo sta ły szcze gó ło wo
omó wio ne pod czas ko mi sji, gdyż jest
ich spo ro i ma ją du że zna cze nie fi nan -
so we. Przy po mnę kil ka naj istot niej -
szych ele men tów. Pierw szy to ta ki, że
do bu dże tu zo sta ją wpro wa dzo ne
obie ca ne przy je go uchwa la niu pod -
wyż ki wy na gro dzeń dla pra cow ni ków
sta ro stwa. Koszt te go przed się wzię cia
to oko ło 2 mi lio ny zło tych. Pod wyż ki
te do ty czą wszyst kich pra cow ni ków
z wy jąt kiem tych, któ rzy są ob ję ci in -
ny mi re gu la cja mi, jak na uczy cie le czy
stra ża cy – tłu ma czył na se sji An drzej
Je rzak, skarb nik po wia tu.

– Wpro wa dza my też in we sty cję
w za kre sie za dań bie żą cych, mia no wi -
cie uzy ska li śmy wspar cie z Rzą do we -
go Fun du szu Roz wo ju Dróg
na bu do wę ścież ki ro we ro wej na tra sie
Zdu ny -Cha chal nia. W bu dże cie te go
ro ku uj mu je my 200 ty się cy zło tych.
Ca łe za da nie wy ce nio ne jest na po -
nad 5 mi lio nów zło tych, resz ta bę dzie
w przy szłym ro ku. Wspar cie z fun du -
szu wy no si 1,7 mi lio na zło tych. Bę -
dzie to za da nie do fi nan so wa ne
rów nież z gmi ny Zdu ny – do po wie -
dział skarb nik, wy mie nia jąc da lej ko -
lej ne zmia ny bu dże to we. 

Na stęp nie przed sta wił pro po no -
wa ne au to po praw ki do uchwa ły. Jed -
na z nich zwró ci ła szcze gól ną uwa gę
rad nych. – Ko lej na au to po praw ka to
wpi sa nie do bu dże tu in we sty cji
pod na zwą „Mo der ni za cja ulic So sno -
wej i Wi śnio wej w Kro to szy nie”, opie -
wa ją cej na kwo tę 700 ty się cy zło tych
i wpi sa nie jed no cze śnie po stro nie do -
cho dów po mo cy fi nan so wej z gmi ny
Kro to szyn na ten cel w wy so ko ści 350
ty się cy zło tych – oznaj mił A. Je rzak. 

Głos w tej spra wie za brał Hen ryk
Jan kow ski. – Nie mie li śmy już ro bić
żad nych in we sty cji, a tu taj ma my za -
da nie za 700 ty się cy, po wiat ma wy dać
na nie 350 tys. Nie wiem, skąd to weź -
mie my. Je ste śmy w tro chę pod bram -
ko wej sy tu acji. To nie jest ma ła kwo ta.
Nic nie mó wi li śmy o tej in we sty cji
do tej po ry, a te raz od ra zu ma my ją na -
nie sio ną w au to po praw kach. Nie
wiem, jak się za cho wam przy gło so wa -
niu, bo do tej po ry opo wia da łem się
za wszyst ki mi in we sty cja mi, któ re zo -
sta ły za pro po no wa ne. Wiem, że Kro -
to szyn da je na ten cel po ło wę kwo ty,
być mo że gmi na mo że so bie na to po -
zwo lić, ale po zo sta je py ta nie – czy my
mo że my? – mó wił rad ny. 

Mar cin Le śniak przy po mniał, że
rad ni od dłuż sze go cza su na pro po zy -
cje in we sty cji otrzy mu ją od po wiedź, iż
naj pierw re ali zo wa ne bę dą za da nia za -
pla no wa ne. – Oba wiam się też, że
środ ki na znisz cze nia, któ re są dzi siaj
na dro gach po wia to wych, bę dą nie wy -
star cza ją ce. Z ca łym sza cun kiem, ale
wo lał bym te 350 ty się cy na po wierzch -
nio we utrwa le nie na po szcze gól nych
dro gach po wia to wych – oznaj mił rad -
ny Le śniak. 

– Nie dzi wię się tym py ta -
niom – od rzekł sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka. – Jed nak po wiem tak, rze czy -
wi ście mó wi li śmy, że nie bę dzie no wych
in we sty cji, ale pod wa run kiem, że nie
bę dzie na nie do fi nan so wa nia. Mam za -
tem py ta nie do rad nych – czy je śli przy -
cho dzi bur mistrz da nej gmi ny i mó wi,
że chce do ło żyć 50 pro cent do in we sty -
cji – a w ma ju bę dzie otwar cie in we sty -

cji na Bło niu i w po bli żu są dro gi po wia -
to we – to mia łem po wie dzieć, że nie
chce my do fi nan so wa nia? Nie tak daw -
no by li rad ni u mnie w kwe stii in we sty -
cji na te re nie gmi ny Koź min Wlkp.,
w któ rej rów nież mia ła by na stą pić par -
ty cy pa cja kosz tów. Wów czas rad ni
Osuch i Le śniak mó wi li, że na wet je śli
mie li by śmy odło żyć in ne pla ny na póź -
niej, to na le ży tę in we sty cję wes przeć,
aby unik nąć mar no traw stwa pie nię dzy.
Do ło ży my więc 300 ty się cy zło tych
do in we sty cji w Koź mi nie Wlkp. Wczo -
raj był też u mnie bur mistrz Sul mie rzyc
i tak że po dzie li my się kosz ta mi zwią za -
ny mi z ul. Wro cław ską. Tak bę dzie
wkaż dym przy pad ku in we sty cji nie cier -
pią cej zwło ki i ta kiej, do któ rej mo że my
do stać do fi nan so wa nie – stwier dził sta -
ro sta. 

Da riusz Ro zum po wie dział, że
sza nu je zda nie in nych, ale przy po -
mniał, że rad ni już daw no roz ma wia li
o tym, iż po wia tu jesz cze dłu go nie bę -
dzie stać na roz wią za nie pro ble mu, ja -
kim są na sze dro gi. Zwró cił uwa gę, że
po wiat ko rzy sta z po mo cy gmin, więc
wspar cie po win no być obu stron ne,
szcze gól ne, że – je go zda niem – jest to
je dy na szan sa na na pra wę na szych
dróg. Rad ny Ma rian Wło sik za py tał,
dla cze go wspo mnia ne za da nie ma ob -
jąć wy mie nio ne uli ce, sko ro uli ce ta kie
jak Ka mien na czy Staw na są w znacz -
nie gor szym sta nie. Sta ro sta od po wie -
dział, że in we sty cja obej mie je dy nie
wy bra ne od cin ki dróg i są to uli ce naj -
bliż sze obiek to wi na Bło niu, a przez to
waż ne dla gmi ny Kro to szyn. 

(LE NA)

Z SESJI

Spierali się o inwestycje
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Na te re nie Mię dzy na ro do wych Tar -
gów Po znań skich dzia ła punkt re -
cep cyj ny dla osób przy by wa ją cych
z Ukra iny. Dzię ki wspól nym dzia ła -
niom służb, in sty tu cji i wie lu osób
uchodź cy otrzy mu ją in for ma cje
na te mat po by tu w Pol sce, cie pły po -
si łek, na po je, opie kę me dycz ną oraz
miej sce na od po czy nek czy noc leg
bądź tym cza so we za kwa te ro wa nie.

W ce lu za bez pie cze nia me dycz ne go

po wsta łe go punk tu oraz miejsc prze zna -
czo nych do tym cza so we go od po czyn ku,
na Tar gach Po znań skich sta cjo nu je ka ret -
ka Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, któ rej ob -
sa dę sta no wią funk cjo na riu sze po sia da ją cy
ty tuł ra tow ni ka me dycz ne go. W śro dę, 16
mar ca, to wła śnie stra ża cy z kro to szyń skiej
ko men dy, st. asp. Ma te usz Dy mar ski i ogn.
Piotr Niś kie wicz, czu wa li nad bez pie czeń -
stwem oby wa te li Ukra iny, udzie la jąc po -
mo cy me dycz nej po trze bu ją cym.

OPRAC. (AN KA)

PSP

Krotoszyńscy strażacy
pomagają w Poznaniu

Ra da Miej ska w Ko by li nie w mi nio -
nym ty go dniu wy zna czy ła miej sce
do pro wa dze nia han dlu w piąt ki
i w so bo ty przez rol ni ków i ich do -
mow ni ków. Uchwa lo no tak że sto -
sow ny re gu la min.

Spra wę przed sta wił Ja cek Pa lusz kie -
wicz z Urzę du Miej skie go w Ko by li -
nie. – W ce lu zwięk sze nia do cho dów
w go spo dar stwach rol nych oraz upo -
wszech nia nia pro duk tów lo kal nych i skró -
ce nia ka na łów dys try bu cji dla
spo żyw czych pro duk tów lo kal nych we szła
w ży cie usta wa z 29 paź dzier ni ka 2021 ro -
ku o uła twie niach w pro wa dze niu han dlu
w piąt ki i so bo ty przez rol ni ków i ich do -
mow ni ków. W myśl tych no wych prze pi -
sów, do ty czą cych wy zna cza nia miej sca
do pro wa dze nia te go ty pu han dlu, ra da
gmi ny w dro dze uchwa ły ma obo wią zek
wy zna czyć na te re nie gmi ny ta kie miej sce

oraz usta no wić re gu la min, któ ry okre śla
za sa dy pro wa dze nia han dlu pro duk ta mi
rol ny mi lub spo żyw czy mi oraz wy ro ba mi
rę ko dzie ła, wy twa rza ny mi w go spo dar -
stwach rol nych. W związ ku z tym przed -
sta wia ny pro jekt uchwa ły wy zna cza
miej sce znaj du ją ce się w Ko by li nie
przy uli cy Ko le jo wej 9. Jest to tar go wi sko
miej skie. Ja ko za łącz nik do uchwa ły przy -

go to wa ny zo stał re gu la min okre śla ją cy za -
sa dy pro wa dze nia han dlu w piąt ki i so bo -
ty przez rol ni ków i ich do mow ni ków.
Na le ży za zna czyć, że rol ni cy w ra mach tej
usta wy są zwol nie ni z opła ty tar go -
wej – ob ja śnił in spek tor Pa lusz kie wicz.

Ko by liń scy rad ni jed no gło śnie przy ję -
li pro po no wa ny pro jekt uchwa ły.

(AN KA)

KOBYLIN

Wyznaczono miejsce do handlu 

23 mar ca na se sji Ra dy Gmi ny Roz -
dra żew uchwa lo no ekwi wa lent dla
stra ża ków z OSP.

Uchwa ła za kła da ła przy zna nie stra ża -
ko wi ra tow ni ko wi Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej ekwi wa len tu pie nięż ne go
w na stę pu ją cych kwo tach: za każ dą roz po -
czę tą go dzi nę udzia łu w dzia ła niu ra tow -
ni czym bądź ćwi cze niu – 15 zł, za każ dą
roz po czę tą go dzi nę udzia łu w szko le niu
po żar ni czym – 5 zł. 

– Ekwi wa lent ma sta no wić re kom -
pen sa tę za czas po świę co ny dzia ła niom ra -

tow ni czym oraz szko le niu. Wart pod kre -
śle nia jest fakt, że sys tem ochro ny prze ciw -
po ża ro wej w gmi nie ba zu je na jed nost kach
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych, a dru ho -
wie wy ko nu ją nie od płat nie wie le prac dla

po pra wy sta nu tech nicz ne go re miz i sprzę -
tu po żar ni cze go – czy ta my w uza sad nie -
niu uchwa ły, któ rą rad ni przy ję li
jed no gło śnie. 

(LE NA)

ROZDRAŻEW

Ekwiwalent dla strażaków ochotnikówKro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
im. Ar ka de go Fie dle ra mo że się po -
chwa lić pięk ną sa lą kon fe ren cyj ną
AR KA DY. W tym miej scu od by wa ją
się spo tka nia au tor skie, im pre zy
oko licz no ścio we i wszyst kie in ne,
któ re wy ma ga ją prze strze ni i do stę -
pu do sprzę tu au dio wi zu al ne go. 

Sa lę AR KA DY moż na wy na jąć
na wy kła dy, warsz ta ty, kon fe ren cje, spo -
tka nia biz ne so we, se mi na ria, po ka zy itp.
Mie ści się ona na par te rze bi blio te ki,
w nie da le kiej od le gło ści od szat ni, kuch ni
oraz sa li warsz ta to wej. Jest do sto so wa na
do osób nie peł no spraw nych i wy po sa żo na
w sys tem kli ma ty za cji. Po sia da sto miejsc

sie dzą cych, mak sy mal nie do 120. Sa la
kon fe ren cyj na zo sta ła wy po sa żo na w no -
wo cze sny sys tem na gła śnia ją cy ty pu
Yama ha, pro jek tor Acer B250i, któ ry za -
pew nia pięk ny 100-ca lo wy ob raz w roz -
dziel czo ści 1080p full HD, pre zen tu ją cy
się nie mal tak re ali stycz nie jak wi dok
z okna. Do te go w peł ni zauto ma ty zo wa -
ny ekran o prze kąt nej ob ra zu 142.7, wy -
so kiej ja ko ści po wierzch nia pro jek cyj na
o zwięk szo nej gru bo ści ze współ czyn ni -
kiem od bi cia świa tła 1.0

Wię cej in for ma cji moż na uzy skać,
dzwo niąc pod nu mer 62 725 27 83. Zgło -
sze nia bi blio te ka przyj mu je od po nie dział -
ku do piąt ku, w go dzi nach 7.30-15.30. 

OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Sala konferencyjna 
z prawdziwego zdarzenia
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21 mar ca dzie ci z Przed szko la nr 7
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi „Ma -
ciuś” w Kro to szy nie po wi ta ły wio snę.
Na świe żym po wie trzu na osie dlu Si -
kor skie go przy go to wa no dla przed -
szko la ków wspa nia łą za ba wę.

– Ra dość ze spo tka nia by ła szcze gól -
na, po nie waż mo gli śmy po wró cić do tra -
dy cji i wspól nie świę to wać oraz ba wić się
na świe żym po wie trzu, w ogro dzie
przy osie dlu Si kor skie go. Swo je na dej ście
Pa ni Wio sna po prze dzi ła li sta mi, w któ -

rych po pro si ła przed szko la ki o przy go to -
wa nie się – każ da gru pa mia ła stwo rzyć
kwia ty, wy my ślić ha sło po wi tal ne oraz
przy go to wać ko lo ro we ga iki. Nie za bra kło
rów nież czę ści gar de ro by w ko lo rze zie lo -
nym, ko lo ro wych skar pe tek „nie do pa ry”
oraz in nych wio sen nych em ble ma tów.
W cu dow nym słoń cu dzie ci ba wi ły się, plą -
sa ły i śpie wa ły w to wa rzy stwie Wio sen ki
prze cha dza ją cej się mię dzy ni mi – re la cjo -
nu ją wy cho waw czy nie z przed szko la „Ma -
ciuś”.

(FE NIX)

PRZEDSZKOLE MACIUŚ

Wreszcie przyszła wiosna!

23 kwiet nia w ha li spor to wo -wi do wi -
sko wej w Kro to szy nie od bę dzie się
dru ga edy cja Tar get One Ni ght. Fa -
nów mu zy ki elek tro nicz nej i po ka -
zów la ser show cze ka ko lej na nie sa -
mo wi ta im pre za. 

– Tym ra zem przy go to wa li śmy dla pu -
blicz no ści wy stę py to po wych pol skich
gwiazd, z któ rych naj więk sze to DJ -Ha zel,
Qu iz, Dia blo czy re zy dent klu bu He aven
Zie lo na Gó ra DJ X -men. Te go wie czo ru
rów nież bę dzie z na mi wszyst kim do brze
zna ny re zy dent by łe go „Pro tek to ra” Dj

Kre cik oraz je den z uczest ni ków ze szło -
rocz nej edy cji Tar get One Fe sti val – Dj
Kriss Dy do. Zor ga ni zo wa li śmy tak że kon -
kurs „DJ Con test”, któ ry już nie dłu go star -
tu je na na szym fa ce bo oku. Je go zwy cięz ca
otwo rzy ca ły naj bliż szy fe sti wal Tar get
One Ni ght. Ja ko or ga ni za to rzy po sta no wi -
li śmy, że 10% ze sprze da nych bi le tów
po raz ko lej ny prze ka że my na ce le cha ry ta -
tyw ne, z cze go 5% prze zna czy my na po -
moc Ukra inie, a dru gie 5% dla klu bu Astra
Kro to szyn – po in for mo wał Pa tryk Ku bic -
ki z Tar get One Agen cy. 

(FE NIX)

POD NASZYM PATRONATEM

Kolejna największa impreza w mieście
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25 mar ca I Li ceum Ogól no kształ cą -
ce im. Hu go na Koł łą ta ja w Kro to szy -
nie zor ga ni zo wa ło „Drzwi otwar te”
dla uczniów szkół pod sta wo wych,
któ rzy w przy szło ści mo gą kon ty nu -
ować na ukę we wspo mnia nej pla -
ców ce. Przy go to wa no część ar ty -
stycz ną oraz zwie dza nie li ceum.

W au li ósmo kla si stów przy wi ta li
człon ko wie sa mo rzą du uczniow skie -
go, dy rek cja oraz sze ro ka ka dra pe da -
go gicz na. Za pre zen to wa no szko łę ja ko
wiel ką wspól no tę uczniów, ab sol wen -
tów, na uczy cie li i ro dzi ców, któ rych łą -
czy 180-let nia tra dy cja, bę dą ca
wi zy tów ką tej że pla ców ki. Wspo -
mnia no, że jest ona jed nym z naj wy żej
ce nio nych li ce ów w wo je wódz twie
pod wzglę dem przy go to wa nia do ma -
tu ry i póź niej szych stu diów na uczel -
niach wyż szych. Do ma tu ry
na po zio mie roz sze rzo nym przy stę pu -
je naj więk sza licz ba ab sol wen tów, a ich
wy ni ki są czę sto wyż sze od śred niej
wo je wódz kiej czy kra jo wej. Wie lu wy -
cho wan ków mo że się po szczy cić suk -
ce sa mi w olim pia dach, kon kur sach
przed mio to wych i ar ty stycz nych czy
za wo dach spor to wych. Szko ła współ -
pra cu je z uczel nia mi wyż szy mi, jak

choć by z Po li tech ni ką Po znań ską, Po -
li tech ni ką Wro cław ską czy Wy dzia -
łem Che mii Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu. Czę sto stu -
den ci z tych uczel ni przy jeż dża ją
do kro to szyń skie go li ceum, by pro wa -
dzić za ję cia. 

W czę ści ar ty stycz nej ucznio wie
Koł łą ta ja za pre zen to wa li swo je ta len -
ty wo kal ne, mu zycz ne i ta necz ne.
Po nich na sce nie po ja wił Woj tek Raś
(ab sol went i obec nie stu dent Po li tech -
ni ki Po znań skiej), któ ry oce nił kro to -
szyń skie li ceum ja ko miej sce ide al ne
do roz wi ja nia swo ich ta len tów i pa sji.
Ja ko przy kład po dał re ali za cję pro jek -
tu stwo rze nia te le wi zji „Hu gon TV”,
któ ra na bie żą co re la cjo nu je ży cie spo -

łecz no ści szkol nej. Pod czas wy stą pie -
nia dla ósmo kla si stów pu ścił spot,
w któ rym in ni ab sol wen ci, a obec nie
stu den ci uczel ni wyż szych rów nież
wy so ko oce nia ją LO w Kro to szy nie. 

– Je stem ab sol went ką i peł nię
obo wiąz ki dy rek to ra od 12 lat. Wspól -
nie two rzy my spo łecz ność tej szko ły.
Je stem bar dzo dum na z mo ich
uczniów i ab sol wen tów, któ rzy nas
czę sto od wie dza ją. Wy cho dząc z tej
szko ły, za pa mię taj cie ta kie zda nie:,,
W każ dym z was drze mie ja kiś ta lent”.
Daj cie nam szan sę, aby śmy mo gli
wspól nie go od kryć – po wie dzia ła Elż -
bie ta Płó cien nik, dy rek tor I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Hu go na Koł -
łą ta ja w Kro to szy nie.

Po czę ści ofi cjal nej go ście ze szkół
pod sta wo wych zwie dza li kla sy i pra -
cow nie LO, gdzie cze ka li na nich na -

uczy cie le, któ rzy sze rzej opo wie dzie li
o swo ich przed mio tach. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Kuźnia młodych talentów
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22 i 23 mar ca prze pro wa dzo no zdal -
ne eli mi na cje do czę ści prak tycz -
nych kon kur sów za wo do wych z cy -
klu „Naj spraw niej szy w za wo dzie”.
Mło dzież z kro to szyń skie go Huf ca
Pra cy 15-2 ry wa li zo wa ła z in ny mi
ucznia mi z wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go w na stę pu ją cych za wo dach:
ku charz, fry zjer, sprze daw ca, sto larz,
cu kier nik i me cha nik po jaz dów sa -
mo cho do wych. 

Dla uczniów udział w ta kich kon kur -
sach sta no wi ge ne ral ny spraw dzian
przed eg za mi na mi koń co wy mi szko ły
bran żo wej, któ re bę dą zda wać w tym ro ku
przed Izbą Rze mieśl ni czą lub Okrę go wą
Ko mi sją Eg za mi na cyj ną w Po zna niu.
Wszy scy uczest ni cy kro to szyń skie go huf -
ca wy wal czy li so bie w te stach dal sze
uczest nic two w eta pach prak tycz nych. 

Swo je jed nost ki i szko ły w po szcze -
gól nych za wo dach re pre zen to wać bę dą:
Ju lia Na bz dyk i Kac per Demb ski z Bran -
żo wej Szko ły I stop nia w Ko by li nie (ku -
charz – 6 kwiet nia w Próch no wie),
San dra Ma lesz ka z Bran żo wej Szko ły
w Ko by li nie (fry zjer – 4 kwiet nia w Ko -
by li nie), Jo wi ta Ptak z Bran żo wej Szko ły
Fa cho wiec w Kro to szy nie (sprze daw -
ca – 12 kwiet nia w Śre mie), Sa ra Pa ra -
dysz z Bran żo wej Szko ły w Zdu nach
i We ro ni ka Sza fra niak z Bran żo wej Szko -
ły w Ko by li nie (cu kier nik – 20 kwiet nia
w Śre mie), Eryk Za widz ki i Ma riusz
Cho ło dec ki z Bran żo wej Szko ły w Odo -
la no wie (sto larz – 5 kwiet nia w Nie cha -
no wie), Ra fał Ko zal i Kac per Szym czak
z Bran żo wej Szko ły Fa cho wiec w Kro to -
szy nie (me cha nik po jaz dów sa mo cho do -
wych – 26 kwiet nia w Śre mie).

OPRAC. (AN KA)

Tak więc zdu now skie przed szko la ki
wi ta ły wio snę na der ak tyw nie. Po tem prze -
szły przez mia sto, wrę cza jąc prze chod niom
wio sen ne kwiat ki. Oprócz te go w tym dniu
w pla ców ce ob cho dzo no Świa to wy Dzień
Dzie ci z Ze spo łem Do wna.  (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2   

Bardzo dobra postawa w kwalifikacjach
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PRZEDSZKOLE ZDUNY

Powitanie wiosny na sportowo
Dzie ci z Pu blicz ne go Przed szko la w Zdu nach po wi ta ły wio snę na spor to wo. 
Spe cjal nie na tę oka zję przy był do nich na uczy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go.
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W Rop czy cach od by ły się Mło dzie żo we
Mi strzo stwa Pol ski w Su mo U’23. Za -
wod ni cy z na sze go po wia tu nie za wie -
dli, zdo by wa jąc kil ka na ście me da li.

Or ga ni za to ra mi za wo dów by ły Mi ni -
ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki, Pol ski Zwią -
zek Su mo, Urząd Miej ski i Sta ro stwo
Po wia to we w Rop czy cach, Rop czyc kie
Cen trum Spor tu i Re kre acji oraz LUKS
Lub zi na. 

Na mi strzo stwa przy by li za wod ni cy
i za wod nicz ki z ca łe go kra ju, tak że z na sze -
go po wia tu. Z eki py To wa rzy stwa Atle tycz -
ne go Ro zum Kro to szyn zna ko mi cie spi sa ła
się Zu zan na Kry stek, któ ra zwy cię ży ła za -
rów no w ka te go rii +85 kg, jak i w open.
W zma ga niach męż czyzn srebr ne me da le
wy wal czy li Mi ko łaj Mro wiń ski (85 kg),
Kac per Mi ko łaj czyk (+115 kg) oraz Kac per
Wia trak (open), a po nad to dwaj ostat ni sta -
nę li na naj niż szym stop niu po dium – K.
Wia trak w kat. 70 kg, a K. Mi ko łaj czyk

w open. Z ko lei M. Mro wiń ski był siód my
w open. Kro to szyń ski klub w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej zna lazł się na dru gim miej scu.
Przed sta wi cie le UKS Sam son Ko by lin zdo -
by li pięć krąż ków. Sre bro z mi strzostw

przy wieź li Piotr Si ko ra (77 kg) i Ju lia Cał -
ka (55 kg), a po brąz się gnę li Pa weł Si ko ra
(70 kg), Wik to ria Prze woź na (65 kg) oraz
We ro ni ka Sza fra niak (+80 kg). 

(LE NA)

SUMO

Nasi młodzieżowcy pokazali klasę

19 mar ca ka ra te cy z na sze go po wia -
tu star to wa li w dwóch tur nie jach.
Re pre zen tan ci Koź miń skie go Klu bu
Ka ra te Do Sho to kan ry wa li zo wa li
w Tcze wie, a przed sta wi ciel ki UKS
Sho dan Zdu ny w Le gni cy. 

W Ara shi Kids Cup zdu now ski klub
za jął dru gie miej sce w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej z do rob kiem 13 me da li. Krąż ki
z naj cen niej sze go krusz cu wy wal czy ły
Do mi ni ka Bą kow ska (ka ta do 7 lat), We -
ro ni ka Swat (ka ta bia łe pa sy do 9 lat),
Alek san dra Adam ska (ka ta 9 lat oraz ku -
mi te fan tom 9 lat), Na ta sza Adam ska
(ka ta 12-13 lat do 7 kyu), An na Cho ma
(ku mi te fan tom 10 lat) i Mar ta Streu bel
(ku mi te fan tom 12-13 lat). Na dru gim
stop niu po dium sta nę ły Ni ko la Ja siń ska
(ka ta 9 lat), A. Cho ma (ka ta 10 lat), N.
Adam ska (ku mi te fan tom 12-13 lat) i M.
Streu bel (ka ta 12-13 lat od 6 kyu),
a po brąz się gnę ły Ju lia Wa cho wiak (ka -

ta do 7 lat) oraz W. Swat (ku mi te fan -
tom 9 lat). 

Za wod ni cy Koź miń skie go Klu bu Ka -
ta te Do Sho to kan star to wa li w Grand Prix
Tcze wa. W tur nie ju wzię ło udział 450 ka -
ra te ków z 68 klu bów z 18 państw. Ka je tan

Woź niak oka zał się bez kon ku ren cyj ny
w ku mi te ju nio rów młod szych +70 kg,
a do te go do ło żył sre bro w ku mi te ju nio -
rów +76, ule ga jąc je dy nie re pre zen tan to -
wi Szwe cji. Z ko lei Ju lia Pa tec ka w ku mi te
ju nio rek -48 kg by ła pią ta. (LE NA)

KARATE

Walczyli o medale w Legnicy i Tczewie

Ru sza pierw sza edy cja Grand Prix Po -
wia tu Kro to szyń skie go w Bie -
gach 2022 pod ho no ro wym pa tro na -
tem sta ro sty. Za twier dzo no już osta -
tecz ny re gu la min przed się wzię cia. 

Or ga ni za to ra mi są bur mi strzo -
wie, gmi ny i jed nost ki sa mo rzą dów te -
ry to rial nych oraz sta ro sta
kro to szyń ski. Przy re ali za cji przed się -
wzię cia współ pra co wać bę dą też
ośrod ki spor tu i kul tu ry, jed nost ki
OSP, ZHP, na uczy cie le wy cho wa nia fi -
zycz ne go, szko ły, przed się bior cy, wo -
lon ta riu sze, klu by spor to we i gru py
bie go we. 

Na Grand Prix zło żą się czte ry im -
pre zy – Kro to szyn (10 km), Koź min
Wlkp. (10 km), Ko by lin (15 km)
i Zdu ny (5,3 km). W każ dym z bie -
gów za wod ni cy bę dą ry wa li zo wać
w na stę pu ją cych ka te go riach wie ko -
wych ko biet i męż czyzn – open,
K16/M16 (16-20 lat), K21/M21 (21-
30 lat), K31/M31 (31- 40 lat), K41 -
-M -41 (41-50 lat), K51/M51 (51-60
lat), K61/M61 (61-70 lat) i K71/M71
(71 lat i wię cej). Do udzia łu w im pre -
zie zo sta ną do pusz cze ni za wod ni cy
od rocz ni ka 2006 (ukoń czo ne 16 lat
w dniu pierw sze go bie gu). 

Przy go to wa nia do or ga ni za cji
Grand Prix Po wia tu Kro to szyń skie go
trwa ły od 2019 ro ku. Pla ny po krzy żo -
wa ła jed nak pan de mia i to wa rzy szą ce
jej ob ostrze nia. Ale w koń cu się uda ło
i 15 mar ca za twier dzo no osta tecz ny
kształt re gu la mi nu, z któ rym za po -
znać się moż na na stro nie in ter ne to -
wej sta ro stwa po wia to we go. 

– W związ ku z wpro wa dze niem
Grand Prix Po wia tu Kro to szyń skie go
w bie gach od by ło się osiem spo tkań
kon sul ta cyj nych. Pra ce trwa ły od ma -
ja 2019 ro ku do mar ca te go ro ku.
Uczest ni czy li w nich bie ga cze, or ga ni -
za to rzy bie gów z po wia tu, urzęd ni cy
i sa mo rzą dow cy. Wspól nie uda ło się
wy pra co wać re gu la min, któ ry za twier -
dzi li śmy 15 mar ca. Nie ste ty, ze wzglę -
du na pan de mię CO VID -19 nie uda ło
się go wpro wa dzić we wcze śniej szych
la tach. Zo sta ła rów nież opra co wa na
gra fi ka, pro jekt me da lu i za bez pie czo -

no środ ki fi nan so we w bu dże cie po -
wia tu. Od edy cji 2022, czy li od pierw -
sze go bie gu wcho dzą ce go
w ry wa li za cję Grand Prix, tj. Bie gu
Kro to sa, bę dzie obo wią zy wał re gu la -
min. Do te go pro jek tu zgło szo ne zo -
sta ły bie gi Kro to szyn (10 km),
Koź min Wlkp. (10 km), Ko by lin (15
km) i Zdu ny (5,3 km). For mu ła bę -
dzie otwar ta, a po za koń cze niu edy -
cji 2022 re gu la min bę dzie mógł
ewa lu ować tak, że by pro jekt po zy tyw -
nie wpły wał na po pu la ry za cję i upo -
wszech nia nie bie ga nia ja ko
naj prost szej for my ru chu, pro mo wa -
nie proz dro wot nych, spo łecz nych, wy -
cho waw czych i edu ka cyj nych war to ści
spor tu oraz zwięk sze nie ak tyw no ści
fi zycz nej w spo łe czeń stwie w po wie -
cie kro to szyń skim – ob ja śnia Ja cek Za -
wod ny, po my sło daw ca Grand Prix
Po wia tu Kro to szyń skie go w Bie gach. 

– Wy dział Edu ka cji, Kul tu ry
i Spor tu kro to szyń skie go sta ro stwa
wspie ra ideę or ga ni za cji Grand Prix
Po wia tu Kro to szyń skie go w Bie gach
i od sa me go po cząt ku uczest ni czy we
wszyst kich spo tka niach kon sul ta cyj -
nych, bę dąc go spo da rzem kil ku z nich.
Pan sta ro sta bez wa ha nia przy jął pa tro -
nat nad tym cie ka wym, spor to wym
wy da rze niem i wy ra ża swo je za do wo -
le nie, że po per tur ba cjach zwią za nych
z ob ostrze nia mi pan de micz ny mi
pierw sza edy cja GP wy star tu je w tym
ro ku. Na wnio sek rad ne go Jac ka Za -
wod ne go w bu dże cie po wia tu za bez -
pie czo no środ ki na pro jekt i za kup
me da lu GP (za miesz czo no
na www.po wiat -kro to szyn.pl), me da -
li w po szcze gól nych ka te go riach oraz
na or ga ni za cję spo tka nia pod su mo wu -
ją ce go, któ re od bę dzie się w ostat nim
kwar ta le 2022 ro ku, w miej scu wska -
za nym przez sta ro stę. Do strze ga jąc
ogrom ny wzrost po pu lar no ści bie ga -
nia, li czy my na du że za in te re so wa nie
udzia łem w GP wśród upra wia ją cych
tę dys cy pli nę spor tu miesz kań ców na -
sze go po wia tu – oznaj mia Wal de mar
Wro nec ki, za stęp ca na czel ni ka Wy -
dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu Sta -
ro stwa Po wia to we go w Kro to szy nie. 

(LE NA)

GRAND PRIX

Wielkie wydarzenie 
dla miłośników biegania! 
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W nie dzie lę od był się 1. Cross Kro to -
szyń ski. Bie ga cze nie za wie dli, więc
spor to wych emo cji nie bra ko wa ło.
Ini cja to rem i or ga ni za to rem wy da -
rze nia by ła Kro to szyń ska Gru pa Bie -
go wa. 

Mi ło śni cy bie ga nia ze bra li się
w oko li cy po pu lar ne go „Żbi ka”. Na li -
nii star tu sta nę ło po nad 200 bie ga czy
i bie ga czek. Do wy bo ru by ły dwa dy -
stan se – 5 lub 10 km. 

Na dłuż szej tra sie wśród męż -
czyzn zwy cię żył To masz Mu siał z cza -
sem 36: 45. Dru gi był Hu bert Na glak
(36: 47), a trze ci miej sce za jął To masz
Owcza rek (37: 15). Z ko lei w gro nie
ko biet trium fo wa ła Ju sty na Ka rol czak
(KS Kro tosz) z wy ni kiem 37: 26, wy -
prze dza jąc Mag da le nę Paw lak (41: 29)

i Zu zan nę Wal czak z Go rzu pi
(46: 55). 

Na krót szym dy stan sie bez kon ku -
ren cyj ny oka zał się Yuriy Bła ho dir, do -
bie ga jąc do me ty w cza sie 17: 23.
Za nim upla so wa li się Kry stian Ku -
row ski (17: 56) oraz Szy mon Wi niar -
ski z Wit kow ski Run ning Te amu

(18: 08). W gru pie pań naj szyb sza by -
ła An na Kacz ma rek z re zul ta -
tem 22: 12, a ko lej ne lo ka ty przy pa dły
Alek san drze Pio trow skiej (23: 13) i Jo -
an nie Suś (24: 45). 

Naj lep szą miesz kan ką gmi ny Kro -
to szyn na 5 km oka za ła się Mo ni ka
Jad czak z Kro to szyń skiej Gru py Bie -
go wej, uzy sku jąc wy nik 25: 12, a spo -
śród męż czyzn – Mar cin Wit kow ski
(Wit kow ski Run ning Te am, 19: 03).
Je śli zaś cho dzi o tra sę 10-ki lo me tro -
wą, to z miesz kań ców na szej gmi ny
naj szyb si by li Ju sty na Ka rol czak (KS
Kro tosz, 37: 26) i Ser giusz Sój ka (KS
Kro tosz, 39: 19). 

– Pierw sze po bie go we ko men ta -
rze od uczest ni ków i uczest ni czek
oraz ki bi ców, uśmie chy na twa rzach,
ra do sna at mos fe ra i set ki wspa nia łych

zdjęć po zwa la ją nam stwier dzić, że na -
praw dę by ło war to. Mie sią ce przy go -
to wań i pra cy wie lu osób
zma te ria li zo wa ły się w ten nie dziel ny
sło necz ny dzień w kro to szyń skim le -
sie w po sta ci ko lo ro we go świę ta bie ga -
nia. Wszyst kie z 214 osób, któ re
ode bra ły swo je pa kie ty star to we i wy -
star to wa ły w na szym bie gu na dy stan -
sach 5 i 10 km, ukoń czy ły swój start.
Każ de mu na le żą się ogrom ne bra wa,
bo zda je my so bie spra wę, iż po mi mo
sprzy ja ją cej nam w tym ty go dniu po -
go dy wa run ki na tra sie nie by ły ła -
twe. 1. Cross Kro to szyń ski prze cho dzi
już do hi sto rii, ale w na szych gło wach
ro dzi się po wo li or ga ni za cja dru giej
edy cji bie gu, któ rą ofi cjal nie już ogło -
si li śmy. Ma my na dzie ję spo tkać się

w le sie, pew nie w jesz cze więk szym
gro nie, w nie dzie lę, 26 mar ca 2023 ro -
ku. Bo gat si o te go rocz ne do świad cze -
nia i z no wy mi po my sła mi po sta ra my
się zor ga ni zo wać jesz cze lep sze wy da -
rze nie bie go we. W tym miej scu jesz -
cze raz chcie li by śmy po dzię ko wać
wszyst kim, dla któ rych i z któ ry mi
mie li śmy przy jem ność or ga ni zo wać to
wy da rze nie. Dzię ku je my bie ga czom
i bie gacz kom, ki bi com, part ne rom
bie gu, licz nym spon so rom, kro to szyń -
skim me diom, na szym przy ja cio łom
i ro dzi nom, człon kom Kro to szyń skiej
Gru py Bie go wej, stra ża kom i ra tow ni -
kom me dycz nym oraz eki pie po mia -
ru cza su – pod su mo wał im pre zę
Ma ciej Ka ro lew ski z Kro to szyń skiej
Gru py Bie go wej. (LE NA)
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Ko by liń ski Piast w nie dzie lę za grał
na wła snym obiek cie z Ostro -
vią 1909 Ostrów Wlkp. Przy jezd ni
by li zde cy do wa nie lep si, w efek cie
cze go go spo da rze mu sie li prze łknąć
go rycz po raż ki. 

Pod opiecz ni Krzysz to fa Ma tu sza ka
świet nie roz po czę li ty dzień wcze śniej run -
dę wio sen ną, po ko nu jąc 4: 2 Pia sta Cze ka -

nów. Kon fron ta cja z Ostro vią nie prze bie ga -
ła jed nak po myśl nie dla ko by li nian. Go ście
w pierw szych kil ku mi nu tach wstrzą snę li
Pia stem, al bo wiem bar dzo szyb ko zdo by li
dwie bram ki. W 5. mi nu cie po ude rze niu
z 16 me trów pod bram ką go spo da rzy do szło
do za mie sza nia, w któ rym naj le piej od na lazł
się Ma te usz Zie miań ski, umiesz cza jąc strza -
łem gło wą pił kę w siat ce. Miej sco wi jesz cze
nie ochło nę li, a już stra ci li dru gie go go la.

Moc nym ude rze niem po pi sał się To masz
Ko wal ski i by ło 2: 0. Do koń ca pierw szej od -
sło ny wy nik się nie zmie nił. 

Krót ko po zmia nie stron przy jezd ni
po sta wi li przy sło wio wą krop kę nad i.
W 53. mi nu cie Mi ko łaj Le wan dow ski
otrzy mał pił kę po dłu gim po da niu z li nii
de fen sy wy i prze lo bo wał ko by liń skie go
bram ka rza, usta la jąc – jak się po tem oka -
za ło – re zul tat me czu.  – Go ście by li lep -
szą dru ży ną w tym spo tka niu. Na le ży
przy znać, iż od nie śli za słu żo ne zwy cię -
stwo – sko men to wał krót ko Szy mon Wo -
siek, obroń ca Pia sta. W naj bliż szą so bo tę
ko by liń ski ze spół zmie rzy się na wy jeź dzie
z Ka nią Go styń. (LE NA) 

PIŁKA NOŻNA

Lekcja futbolu od Ostrovii

W 17. ko lej ce V li gi Bia ły Orzeł Koź -
min Wlkp. po dej mo wał Ka nię Go -
styń. Spo tka nie by ło wy rów na ne i za -
koń czy ło się re mi sem 1: 1. 

W po przed nim me czu run dy wio sen -
nej pod opiecz ni Ada ma Zie liń skie go ule -
gli, mi mo po cząt ko wej prze wa gi,
Ostro vii 1909 Ostrów Wlkp. 

Nie dziel ne spo tka nie za po wia da ło się
cie ka wie. Bio rąc pod uwa gę, że z po je dyn -
ku je sien nym zwy cię ży ła Ka nia Go styń,
Or ły mia ły świet ną oka zję do re wan żu. 

W pierw szych mi nu tach go ście mo gli
otwo rzyć wy nik za spra wą Ra do sła wa Wa -
chow skie go, ale pił ka od bi ła się od po -
przecz ki. W 20. mi nu cie ten sam
za wod nik miał ko lej ną szan sę i tym ra zem
ją wy ko rzy stał. Ka nia wy szła więc na pro -
wa dze nie, z któ re go jed nak cie szy ła się tyl -
ko 10 mi nut. Po ak cji za po cząt ko wa nej
wrzu tem z au tu go spo da rze do pro wa dzi li

do wy rów na nia. Pił kę do siat ki po słał Fi lip
Oleś ków. Wy nik 1: 1 utrzy mał się do koń -
ca kon fron ta cji.

W na stęp nej ko lej ce koź miń scy pił ka -
rze zmie rzą się z Kro bian ką Kro bią. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Orły zremisowały z Kanią

13 mar ca na ba se nie Asto ria od był
się Byd go ski Ma ra ton Pły wac ki. W za -
wo dach star to wa ła Mo ni ka Jad czak.
Kro to szy nian ka zna la zła się na trze -
cim miej scu w kla sy fi ka cji ko biet.

Świę to wa nie pierw szych uro dzin roz ło żo -
no na kil ka dni. Zor ga ni zo wa no m. in. Wio -
sen ny Ma ra ton Fit ness Enea Byd goszcz,
Tria th lon pod Da chem czy warsz ta ty z mi -
strzem świa ta – Ra do sła wem Ka węc kim,
a tak że 1. Byd go ski Ma ra ton Pły wac ki.

W tej ostat niej im pre zie star to wa ła
Mo ni ka Jad czak. Wy gry wa li ci, któ rzy
w 60 mi nut prze pły nę li naj wię cej me trów.
Wśród pań zwy cię ży ła We ro ni ka Groń,
po ko nu jąc 196 od cin ków ba se nu. Mo ni ka
Jad czak, po ko naw szy 180 od cin ków, za ję -
ła trze cie miej sce.

(AN KA)
PIŁKA NOŻNA

Przegrana z liderem 
po zaciętym pojedynku

PŁYWANIE

Monika Jadczak na podium

W so bo tę kro to szyń ska Astra po dej -
mo wa ła li de ra V -li go wej ta be li – Vic -
to rię Skar szew. Na sza dru ży na wal -
czy ła z przy jezd ny mi jak rów ny z rów -
nym, ale osta tecz nie mu sia ła uznać
wyż szość ry wa la. 

Pod opiecz ni Krzysz to fa Go ści nia ka
ru szy li do ofen sy wy od pierw sze go gwizd -
ka sę dzie go. Efekt przy szedł bły ska wicz nie.
Już w 2. mi nu cie wy nik spo tka nia otwo -
rzył Łu kasz Bu dziak, któ ry ude rzył nie
do obro ny po do brym do środ ko wa niu Ka -
mi la Czoł ni ka. Szan sę na pod wyż sze nie
wy ni ku miał nie co póź niej mło dy Ja kub
Go liń ski, ale za bra kło pre cy zji. Go ściom
dość szyb ko uda ło się do pro wa dzić do wy -
rów na nia za spra wą Bła że ja Cie siel skie go.
Z ko lei po kwa dran sie gry skar sze wia nie
już pro wa dzi li. Ar bi ter po dyk to wał bo -
wiem rzut kar ny dla nich za za gra nie rę ką
jed ne go z gra czy Astry. Je de nast kę na go la
za mie nił Ma te usz Ste fa niak. Re zul tat 1: 2
utrzy mał się do koń ca pierw szej od sło ny,
choć jed ni i dru dzy mie li jesz cze do god ne
sy tu acje. 

Po zmia nie stron kro to szy nia nie
za wszel ką ce nę sta ra li się do pro wa dzić
do re mi su. I to się uda ło już w 55. mi nu -

cie, kie dy to sę dzia po dyk to wał dla go spo -
da rzy je de nast kę po fau lu na J. Go liń skim.
Rzut kar ny pew nie eg ze kwo wał Ł. Bu -
dziak, tym sa mym po raz dru gi te go dnia
wpi su jąc się na li stę strzel ców. Ale w 70.
mi nu cie Vic to ria po now nie wy szła na pro -
wa dze nie, któ re go już nie od da ła. Po za gra -
niu z rzu tu roż ne go pił kę do siat ki
skie ro wał B. Cie siel ski, za pew nia jąc swo jej
dru ży nie kom plet punk tów.

– Chcę bar dzo po dzię ko wać chło pa -
kom za wal kę do koń ca o każ dy cen ty metr
bo iska oraz za ser ca po zo sta wio ne na mu -
ra wie – pod su mo wa ła An na Kry stek, kie -
row nik kro to szyń skiej dru ży ny.

(LE NA)
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ASTRA KROTOSZYN 
– VICTORIA SKARSZEW 2:3 (1:2)

BRAMKI:
1:0 – Łukasz Budziak (2)
1:1 – Błażej Ciesielski (11)
1:2 – Mateusz Stefaniak (15’ karny)
2:2 – Łukasz Budziak (55’ karny)
2:3 – Błażej Ciesielski (70)
ASTRA: Jarysz – Sekula (62’ Ishchuk),
Jankowski, Rebelka (45’ Motyl), Mizerny,
Budziak, Błażejczak, Sójka (45’ Cichowlas),
Jędrkowiak, Czołnik (70’ Brink), Goliński 

PIAST KOBYLIN – OSTROVIA 1909
OSTRÓW WLKP. 0:3 (0:2)

BRAMKI:
0:1 – Mateusz Ziemiański (5)
0:2 – Tomasz Kowalski (7)
0:3 – Mikołaj Lewandowski (52)
PIAST: Wojtkowiak – Wachowiak, A.
Kurzawa, Snela, Szymanowski, Kowalski
(35’ Siepa), Matuszak, Pacyński, Smektała,
Gałczyński, Olikiewicz

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 
– KANIA GOSTYŃ 1:1 (1:1) 

BRAMKI:
0:1 – Radosław Wachowski (20)
1:1 – Filip Oleśków (30)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Janowski,
Roszczak, Konopka, Oleśków, Hajdasz,
Kamiński, Maciejewski, Rój, Derwich,
Namysłowski


