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Aktualności2 WTOREK, 10 MAJA 2022

26 kwiet nia od by ła się pierw sza uro -
czy sta se sja Mło dzie żo wej Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie ka den -
cji 2022-2023. Wy bra no prze wod ni -
czą cą i wi ce prze wod ni czą cych te go
gre mium. 

Do Mło dzie żo wej Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie we szli Ju lia Ma ty ba, Mi cha -
li na Go liń ska, Ju lia Kos smann, Za cha ry
Peł ko, Ni na No wa czyk, Bru no Dec kert,
Ga brie la Gro bel na, Blan ka Grze siak, Grze -
gorz Szym czak, Ga brie la Kraj ka, Krzysz -
tof Ho ry za, Mał go rza ta Mi ze ra, Zu zan na
Mar ci niak, We ro ni ka De plew ska, To biasz
Pa nek, Gra cjan Nad staw ski oraz Piotr
Czem plik. Mło dzi rad ni otrzy ma li za -
świad cze nia o wy bo rze do MRM, a na stęp -
nie zło ży li ślu bo wa nie. 

– Chciał bym pań stwa po wi tać
w Urzę dzie Miej skim w Kro to szy nie,
w sa li se syj nej. Jest to jed na z tych sal,
w któ rych za pa da ją waż ne dla mia sta
i gmi ny Kro to szyn de cy zje. Chciał bym

zło żyć gra tu la cje w imie niu swo im, ale
rów nież kie row nic twa urzę du, wi ce bur -
mi strza Czusz ke, pa ni se kre tarz, pa na
skarb ni ka. Cie szy my się, że mło dzi lu dzie
są chęt ni do po mo cy. My ślę, że jest to bar -
dzo waż ne. Zde cy do wa li ście się na by cie
rad ny mi, mu sie li ście wy grać wy bo ry.
Uwa żam, że jest to cen ne do świad cze nie,
któ re w przy szło ści wam za pro cen tu je,
a nam po zwo li bar dziej traf nie po dej mo -

wać de cy zje, je śli cho dzi o spra wy do ty -
czą ce mło dych lu dzi. Li czy my na wa szą
ak tyw ność i po moc – oświad czył bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek. 

Na prze wod ni czą cą Mło dzie żo wej Ra -
dy Miej skiej wy bra no We ro ni kę De plew -
ską. Pierw szym wi ce prze wod ni czą cym
zo stał To biasz Pa nek, a dru gim wi ce prze -
wod ni czą cym – Gra cjan Nad staw ski. 

(LE NA)

Rad ny Ro man Olej nik pod czas nie -
daw nej se sji Ra dy Miej skiej w Kro to -
szy nie zwró cił uwa gę na sła bą wi -
docz ność przejść dla pie szych. Dru -
gą po ru szo ną przez nie go kwe stią
był utrud nio ny dla osób nie peł no -
spraw nych wjazd na cmen tarz.

Rad ny Olej nik pod kre ślił, iż sła ba
wi docz ność zna ków po zio mych
na przej ściach dla pie szych stwa rza za -
gro że nie. – Wy da je mi się, że far ba, ja -
kiej obec nie uży wa ją dro go wcy, jest
znacz nie gor szej ja ko ści niż wcze śniej.

W wie lu miej scach przej ścia są po pro -
stu nie wi docz ne. Mło dzież wró ci ła
do szkół, a o nie szczę ście na przej ściu
nie trud no, dla te go pro szę o in ter wen -
cję w tej kwe stii – ape lo wał R. Olej nik.
Zwró cił też uwa gę na wej ście na cmen -
tarz od stro ny ul. Le le we la, któ re sta -
no wi du ży pro blem dla osób
po ru sza ją cych się na wóz kach in wa -
lidz kich. – Pro szę bur mi strza, aby
spra wił, być mo że z po mo cą PKGiM -
-u w Kro to szy nie, by za ję to się wej -
ściem na cmen tarz od ul. Le le we la.
Przez furt kę jest nie do stęp ne dla osób

po ru sza ją cych się na wóz kach. Wy so -
ki kra węż nik utrud nia wjazd. Nie po -
trze ba tam zbyt du żo pra cy ani
wkła du fi nan so we go, że by to przej ście
udroż nić – stwier dził rad ny.

Od po wie dzi udzie lił bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek. – Ma my czte -
rech za rząd ców dróg na te re nie Kro to -
szy na. Je śli cho dzi o mia sto i gmi nę
Kro to szyn, to w ma ju roz pocz nie my
wio sen ne ma lo wa nie. Do Ge ne ral nej
Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad
wy sła li śmy już wcze śniej pi smo z proś -
bą, aby przej ścia zo sta ły od no wio ne.

Co do ja ko ści far by, trud no mi się wy -
po wia dać. Są to far by od po wied nie, ale
ich trwa łość za le ży pew nie od pa nu ją -
cej po go dy – wy ja śnił wło darz. Po in -
for mo wał tak że, iż cmen tarz jest
pa ra fial ny, tak sa mo jak przy le ga ją ce

do nie go grun ty od stro ny ul. Le le we -
la, więc wnio sek po wi nien być zło żo -
ny do pa ra fii. Jak do dał, być mo że
gmi na za ła twi spra wę we wła snym za -
kre sie w po ro zu mie niu z pro bosz -
czem. (LE NA)

KROTOSZYN

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej 

KROTOSZYN 

Bezpieczeństwo przede wszystkim



Aktualności 3

26 kwiet nia od by ła się se sja Ra dy
Miej skiej w Sul mie rzy cach, pod czas
któ rej rad ni od wo ła li do tych cza so wą
skarb nik mia sta i na jej miej sce po -
wo ła li no wą. 

W pierw szej ko lej no ści rad ni przy -
ję li uchwa łę od wo łu ją cą do tych cza so -
wą skarb nik, Ur szu lę Ju ra szyk, ze
sta no wi ska z dniem 30 kwiet -
nia. – W dniu 31 stycz nia 2022 ro ku
pa ni Ur szu la Ju ra szyk, peł nią ca funk -
cję skarb ni ka mia sta Sul mie rzy ce, zło -
ży ła wnio sek o od wo ła nie z dniem 30

kwiet nia 2022 r. w związ ku za koń cze -
niem ak tyw no ści za wo do wej – czy ta -
my w uza sad nie niu uchwa ły. 

Rad ni przy ję li uchwa łę przy 12
gło sach na tak i dwóch wstrzy mu ją -
cych się. Od gło su wstrzy ma li się Ka -
ro li na Za bo rek -Ku law ska oraz Ra fał
Ozga.

Ko lej na uchwa ła do ty czy ła po wo -
ła nia na sta no wi sko skarb ni ka Jo lan -
ty No wak. – Bur mistrz Sul mie rzyc
wnio sku je do Ra dy Miej skiej w Sul -
mie rzy cach o po wo ła nie na sta no wi -
sko skarb ni ka mia sta pa nią Jo lan tę

No wak, któ ra po sia da kwa li fi ka cje
i do świad cze nie wy ma ga ne zgod nie
z art. 54 ust. 2 usta wy z dnia 27
sierp nia 2009 ro ku o fi nan sach pu -
blicz nych do za trud nie nia na sta no -
wi sku skarb ni ka. Pa ni Jo lan ta No wak
ukoń czy ła Aka de mię Eko no micz ną
we Wro cła wiu o kie run ku fi nan se
i ban ko wość, stu dia po dy plo mo we
w za kre sie ra chun ko wo ści na Uni -
wer sy te cie Eko no micz nym we Wro -
cła wiu, po sia da cer ty fi kat księ go wy
wy da ny przez mi ni stra fi nan sów.
Pra co wa ła na sta no wi sku skarb ni ka
przez 17 lat – czy ta my w uza sad nie -
niu uchwa ły. Rad ni przy ję li uchwa łę
jed no gło śnie. 

(LE NA)

SULMIERZYCE 

Jolanta Nowak nową skarbnik

29 kwiet nia do tar ła do nas bar dzo
smut na wia do mość – w wie ku 42
lat zmar ła Jo an na Król -Trąb ka, dy -
rek tor De par ta men tu In ży nie rii Miej -
skiej Urzę du Miej skie go w Kro to szy -
nie, rad na Sej mi ku Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go. 

Jo an na Król -Trab ka by ła ab sol went -
ką po li to lo gii o spe cjal no ści ad mi ni stra cja
sa mo rzą do wa i eu ro pej ska na Uni wer sy -
te cie Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu.
Do kro to szyń skie go ma gi stra tu tra fi ła
w 2010 ro ku. Za czy na ła w Wy dzia le
Ogól no -Or ga ni za cyj nym, by rok póź niej

przejść do Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu -
nal nej, Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic twa.
Tam zaj mo wa ła się m. in. wy da wa niem
de cy zji śro do wi sko wych, spra wa mi zwią -
za ny mi z utrzy my wa niem czy sto ści i po -
rząd ku czy cmen tar nic twem.

Od 2014 pia sto wa ła funk cję dru gie go
za stęp cy bur mi strza. W 2018 wy star to wa -
ła wy bo rach w sa mo rzą do wych, uzy sku jąc
man dat rad nej Sej mi ku Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go z wy ni kiem 8577 gło sów.
Do 29 kwiet nia 2022 r. w Urzę dzie Miej -
skim peł ni ła funk cję dy rek to ra De par ta -
men tu In ży nie rii Miej skiej.

(FE NIX)

Do Są du Re jo no we go w Kro to szy nie
wpły nął akt oskar że nia, skie ro wa ny
przez Wiel ko pol ski Wy dział Za miej -
sco wy De par ta men tu do spraw Prze -
stęp czo ści Zor ga ni zo wa nej i Ko rup cji
Pro ku ra tu ry Kra jo wej w Po zna niu,
prze ciw ko 10 oso bom, w tym trzem
by łym pra cow ni kom Przed się bior -
stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz -
ka nio wej w Kro to szy nie za czy ny
o cha rak te rze ko rup cyj nym.

Śledz two w spra wie pro wa dzi ła
Ko men da Wo je wódz ka Po li cji w Po -
zna niu. – Pro ku ra tor za rzu cił oskar żo -
nym żą da nie i przyj mo wa nie ko rzy ści
ma jąt ko wych w za mian za ko rzyst ne,
dla okre ślo nych przed się bior ców, roz -

strzy ga nie prze tar gów na pra ce bu -
dow la no -re mon to we bu dyn ków i bu -
dow li za rzą dza nych przez wska za ne
przed się bior stwo, kwa li fi ko wa ne
z art. 228 § 1 i 3 kk. Po zo sta łym oso -
bom, głów nie przed się bior com oraz
ich pra cow ni kom, pro ku ra tor za rzu cił
m. in. wrę cza nie ko rzy ści ma jąt ko -
wych oraz fał szo wa nie do ku men tów
zwią za nych z pro wa dzo ny mi po stę po -
wa nia mi prze tar go wy mi, kwa li fi ko -
wa ne z art. 229 § 1 i 3 kk. Czy ny
za rzu ca ne oskar żo nym za gro żo ne są
ka rą do dzie się ciu lat po zba wie nia
wol no ści – in for mu je dział pra so wy
Pro ku ra tu ry Kra jo wej.

W to ku śledz twa usta lo no, iż by ły
pre zes Za rzą du Przed się bior stwa Go -

spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej
w Kro to szy nie w okre sie od kwiet -
nia 2017 ro ku do lip ca 2019 ro ku miał
za żą dać od przed się bior ców dla sie bie
i pod le głym mu pra cow ni kom ko rzy -
ści ma jąt ko wych w po sta ci pie nię dzy
w łącz nej kwo cie 261 ty się cy zło tych,
w za mian za ko rzyst ne roz strzy gnię cia
kon kret nych po stę po wań prze tar go -
wych. By ły pre zes do wrze śnia 2019
ro ku miał otrzy mać od oskar żo nych
przed się bior ców 152,5 ty sią ca zło tych. 

Oskar że ni do pu ści li się też
oszustw na szko dę PGKiM -u, któ re
po le ga ły na uzy ska niu za pła ty za rze -
ko mo wy ko na ne pra ce re mon to we,
któ re w rze czy wi sto ści wy ko na li
na rzecz in nych pod mio tów lub osób.
Po krzyw dzo ne przed się bior stwo za -
pła ci ło jed ne mu z przed się bior ców
za rze ko me po ma lo wa nie po miesz -
czeń Sta cji Uzdat nia nia Wo dy Zdu -
nach, a fak tycz nie wy ko na ny miał
zo stać re mont do mu oskar żo ne go.
PGKiM oszu ka no na łącz ną kwo tę
nie mal 90 ty się cy zło tych. 

OPRAC. (LE NA)

WSPOMNIENIE

Odeszła Joanna Król-Trąbka
Z PROKURATURY

Grozi im do 10 lat
pozbawienia wolności
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We wto rek ob cho dzi li śmy 231. rocz -
ni cę uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja.
Z tej oka zji w po wie cie kro to szyń -
skim nie mo gło za brak nąć oko licz -
no ścio wych uro czy sto ści. 

W Kro to szy nie ob cho dy roz po czę to
uro czy stą Mszą św., któ ra od pra wio -
na zo sta ła w Ko ście le pw. Bło go sła wio ne -
go Bi sku pa Ko za la. Na stęp nie wła dze
sa mo rzą do we po wia tu i gmi ny, de le ga cje
or ga ni za cji spo łecz nych, po li tycz nych
i kom ba tanc kich oraz mło dzież szkol -
na i har ce rze zło ży li sym bo licz ne wią -
zan ki kwia tów przed ta bli cą na skwer ku
u zbie gu ulic Mic kie wi cza i Kon sty tu -
cji 3 Ma ja. 

W Ko by li nie bur mistrz To masz Le siń -
ski oraz skarb nik gmi ny Bar ba ra Sła wiń ska
i prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Ko by -
li nie Piotr Chle bow ski zło ży li kwia ty
przy po mni ku Po le głym i Po mor do wa nym
za Oj czy znę i Wol ność. 

Koź miń skie ob cho dy roz po czę ła
Msza św. w Ko ście le pw. Św. Waw rzyń ca.
Póź niej w asy ście Koź miń skiej Kam pa nii
Ho no ro wej OSP i przy akom pa nia men cie
Koź miń skiej Or kie stry Dę tej wszy scy wy -
ru szy li w kie run ku po mni ka Wol no ści,
gdzie de le ga cje zło ży ły sym bo licz ne wią -
zan ki kwia tów. 

W Sul mie rzy cach rów nież od pra wio -
na zo sta ła Msza św. Na stęp nie przy Po mni -
ku Wdzięcz no ści ode gra no hymn
pań stwo wy i zło żo no kwia ty. W Zdu nach
po Mszy św. zło żo no kwia ty przy po mni -
kach Ofiar II Woj ny Świa to wej i Ko mu ni -
zmu oraz Po le głym Sy nom Mia sta Zdu ny
oraz przed fi gu rą św. Flo ria na. (LE NA)

Na bieżąco4 WTOREK, 10 MAJA 2022

Na kwiet nio wej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie przy ję to uchwa łę
w spra wie nada nia ty tu łu „Za słu żo ny
dla Kro to szy na” Le cho wi Pau liń skie -
mu, współ twór cy sul mie rzyc kich
i kro to szyń skich za pa sów, wie lo let -
nie mu pre ze so wi LKS Ce ra mik Kro -
to szyn.

Z wnio skiem o ta kie uho no ro wa nie
Le cha Pau liń skie go zwró cił się do kro to -
szyń skiej ra dy LKS Ce ra mik. Ka pi tu ła ty -
tu łu roz pa trzy ła wnio sek i za opi nio wa ła go
po zy tyw nie. 

– Ty tuł jest wy ra zem wy róż nie nia
i uzna nia za wy bit ne za słu gi dla roz wo ju
mia sta. Nada wa ny jest oso bom, któ re
w spo sób nie pod wa żal ny przy czy ni ły się
do za spo ka ja nia zbio ro wych po trzeb
wspól no ty sa mo rzą do wej. Ma jąc na uwa -
dze za słu gi kan dy da ta w za kre sie spor tu
i tu ry sty ki oraz pro mo wa nia Kro to szy na,
opi sa ne we wnio sku Lu do we go Klu bu
Spor to we go Ce ra mik, pod ję cie uchwa ły

uwa ża się za uza sad nio ne – czy ta my
w uza sad nie niu uchwa ły, któ rą rad ni przy -
ję li jed no gło śnie. 

(LE NA)

KROTOSZYN 

Wyróżnienie dla Lecha Paulińskiego
Sul mie rzyc cy rad ni przy ję li
uchwa łę w spra wie wy zna -
cze nia miej sca do pro wa -
dze nie han dlu w piąt ki i 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. 

Na miej sce do pro wa dze nia
han dlu przez rol ni ków i ich do -
mow ni ków w piąt ki i so bo ty

wy zna czo no te ren par kin gu
przy bo isku spor to wym or lik
w Sul mie rzy cach. Przed mio tem
han dlu mo gą być tyl ko pro duk -
ty rol ne lub spo żyw cze oraz wy -
ro by rę ko dzie ła, wy two rzo ne
w go spo dar stwie rol nym.
W uchwa le zna lazł się tak że re -
gu la min. Rad ni jed no gło śnie
przy ję li tę uchwa łę. 

(LE NA)

RE GU LA MIN PRO WA DZE NIA HAN DLU W PIĄT KI I SO BO TY  PRZEZ ROL NI KÓW I ICH DO MOW NI KÓW NA WY ZNA CZO NYM MIEJ SCU
§1. Re gu la min okre śla za sa dy pro wa dze nia han dlu zwol nio ne go od opła ty tar go wej w piąt ki i so bo ty przez rol ni ków i ich do mow ni ków. 
§2. Wy zna czo ne uchwa łą miej sce jest do stęp ne dla han dlu ją cych od go dzi ny 7.00 do go dzi ny 17.00.
§3. Przed mio tem han dlu mo gą być tyl ko pro duk ty rol ne lub spo żyw cze oraz wy ro by rę ko dzie ła wy two rzo ne w go spo dar stwie rol nym.
§4. Sta no wi ska han dlo we po win ny być ozna czo ne w spo sób wi docz ny i umoż li wia ją cy iden ty fi ka cję pro wa dzą ce go han del. 
§5. Rol nik al bo je go do mow nik ma obo wią zek oka zać na we zwa nie na stę pu ją ce do ku men ty: nu mer go spo dar stwa lub nu mer

z Cen tral nej Ewi den cji i In for ma cji o Dzia łal no ści Go spo dar czej. 
§6. Pro wa dzą cy dzia łal ność han dlo wą na wy zna czo nym miej scu zo bo wią za ni są do:
1) utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku sta no wi ska han dlo we go oraz te re nu wo kół
2) po zo sta wie nia uprząt nię te go sta no wi ska po za koń cze niu dzia łal no ści han dlo wej
3) wy ko ny wa nia po le ceń do ty czą cych spraw or ga ni za cyj no -po rząd ko wych. 

SULMIERZYCE 

Wyznaczono miejsce handlu dla rolników

UROCZYSTOŚCI

Święto Konstytucji 3 Maja w powiecie
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Na bieżąco 5

26 kwiet nia w sie dzi bie fir my Tom -
bud od był się fi nał kon kur su „Wiel -
ka noc na pi san ka z Tom bu dem.”

Przy po mnij my, iż kon kurs po le gał
na wy ko na niu – do wol ną tech ni ką – wiel -
ka noc nej pi san ki, na któ rej mia ło się zna -
leźć lo go fir my Tom bud.

Pod po stem kon kur so wym uczest ni -
cy za ba wy wsta wia li zdję cia cie ka wych
prac. Wy ka za li się przy tym nie la da kre -
atyw no ścią, two rząc pi san ki ze śru bek
za to pio nych w ży wi cy epok sy do wej czy

z pa pie ro wej wi kli ny. Kon kur so we ju ry
za naj cie kaw szą uzna ło pi san kę wy ko na -
ną przez sze ścio let nie go Grze sia z Mi li -
cza. Na gro dą dla lau re ata by ła wkrę tar ka
wraz z aku mu la to rem fir my Mil wau kee
oraz tor ba do urzą dze nia. Do dat ko wo
wła ści cie le fir my Tom bud ob da ro wa li
ma łe go zwy cięz cę słod ko ścia mi. Ro dzi ce
oraz Grześ nie kry li ra do ści, pod kre śla -
jąc, że są bar dzo za sko cze ni, bo pierw szy
raz uda ło im się coś wy grać. Ser decz nie
gra tu lu je my!

(LT)

TOMBUD

Zwycięzca konkursu nagrodzony!

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, de cy zją wiel ko pol -
skie go ko men dan ta wo je wódz kie go

PSP nad bryg. Da riu sza Mat cza ka,
z dniem 1 ma ja zo stał prze nie sio ny
na sta no wi sko ko men dan ta miej -
skie go PSP w Ka li szu. Na sze fa kro -
to szyń skiej jed nost ki po wo ła no bryg.
Mar ka Ka la ka.

Uro czy ste wrę cze nie de cy zji o po wie -
rze niu obo wiąz ków ko men dan ta miej skie -
go PSP w Ka li szu mia ło miej sce 29
kwiet nia w Ko men dzie Wo je wódz kiej PSP
w Po zna niu. 

Z dniem 1 ma ja obo wiąz ki ko men -
dan ta po wia to we go PSP w Kro to szy nie
peł nić za czął bryg. Ma rek Ka lak, któ ry do -
tych czas był za stęp cą ko men dan ta. 

(AN KA)

23 kwiet nia ko ło nr 2 „Po god ni” Pol -
skie go Związ ku Eme ry tów Ren ci -
stów i In wa li dów świę to wa ło ju bi le -
usz 20-le cia. Z tej oka zji li sty gra tu la -
cyj ne wrę czy ło wie lu go ści.

– Ży cie to po dróż od mie rza na
przy stan ka mi cza su. Na jed nym z nich
się dzi siaj spo ty ka my. 12 mar ca 2002 r.
jest dla na sze go ko ła dniem hi sto rycz -
nym, wte dy to po wstał Klub Se nio ra
„Po god ni”, prze kształ co ny 3 lu te -
go 2014 r. w ko ło eme ry tów. Dzi siaj
tro chę z po śli zgiem uro czy ście ob cho -
dzi my 20. rocz ni cę ist nie nia. Jest co
wspo mi nać. W na szych co ty go dnio -
wych spo tka niach wie le osób od na la zło
sens ży cia, ra dość, przy jaźń, moż li wość
ob co wa nia z dru gim czło wie kiem. Po -
zwo li ły one tak że za po mnieć o sa mot -
no ści, któ ra lu dziom w na szym wie ku
do skwie ra. Ma my oka zję do roz mów
z wie lo ma spe cja li sta mi i do spę dza nia
ra zem cza su – mó wi ła Bo gu mi ła Pocz -
ta, prze wod ni czą ca „Po god nych”. Na -
stęp nie mi nu tą ci szy uczczo no pa mięć
Cze sła wy Bi nek, któ ra kie ro wa ła ko łem
se nio rów od po cząt ku je go ist nie nia
do 17 grud nia 2021 r. 

15 mar ca od by ły się wy bo ry za rzą -
du, w skład któ re go we szli Bo gu mi ła
Pocz ta – prze wod ni czą ca, Sta ni sła wa

Oczkow ska – se kre tarz, Ja dwi ga Kra -
wiec ka – skarb nik, Ire na Dzie wie -
czyń ska i Ire na Na my ślak.

Przez 20 lat do tra dy cji „Po god -
nych” we szło m. in. wspól ne ob cho -
dze nie świąt, Dnia Bab ci i Dziad ka,
wa len ty nek, an drze jek, a tak że wy -
ciecz ki ple ne ro we i wy stę py ze spo łu
śpie wa cze go na róż no rod nych im pre -
zach. – Czas spę dzo ny wy ko rzy sta li -
śmy do mak si mum. By ło po ży tecz nie,
mi ło i cie ka wie. By ły rów nież smut ne
chwi le. W 2005 r. za bra kło dla nas
miej sca do spo tkań. Przez 1,5 ro ku,
nie ma jąc wła sne go lo kum, spo ty ka li -
śmy się m. in. w bi blio te ce, sta ro stwie
czy w izbie mu ze al nej. Na szym wy -

baw cą oka zał się wte dy ów cze sny bur -
mistrz Ju lian Jokś. Po zwo lił nam or ga -
ni zo wać spo tka nia w bu dyn ku urzę du
miej skie go – oznaj mi ła B. Pocz ta.

Gra tu la cje i ser decz ne ży cze nia
z oka zji ju bi le uszu zło ży li Ju liusz
Pocz ta – prze wod ni czą cy Ra dy Po wia -
tu Kro to szyń skie go, bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek, by ły bur mistrz Ju lian
Jokś, Ire na Mar sza łek – pre zes PZE -
RiL, Agniesz ka Krze mień z Po wia to -
we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie,
przed sta wi cie le kół se nio ra z Ko by li na,
Or pi sze wa, Ko bier na, Ku kli no wa,
Chwa li sze wa, Lu to gnie wa oraz Ze spół
i Ka pe la „Se nior” ze Zdun.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

20 lat minęło jak jeden dzień
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28 kwiet nia w fir mie Max -Pol od by ły
się Wiel ko pol skie Ob cho dy Świa to -
we go Dnia Bez pie czeń stwa i Ochro -
ny Zdro wia w Pra cy. W ra mach wy -
da rze nia pra cow ni cy uczest ni czy li
w szko le niach i po ka zach.

Ini cja to rem ob cho dów by ła Pań -
stwo wa In spek cja Pra cy. Te go dnia w sie -
dzi bie fir my Max -Pol gosz czo no
nad in spek to ra PIP – To ma sza Ko złow -
skie go, in spek to rów PIP – An nę Kmie -
cik i Agniesz kę Ma mot, za stęp cę
ko men dan ta po wia to we go Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej – bryg. Mar ka Ka la ka, st.
kpt. Krzysz to fa Fi gla ka, dy rek tor Po wia -
to we go Urzę du Pra cy w Kro to szy -
nie – Mał go rza tę Grzem pow ską,

in spek to ra Urzę du Do zo ru Tech nicz ne -
go – Se ba stia na Jaś ko wia ka, przed sta wi -

cie li Ra tow nic twa Me dycz ne go z Paw -
łem Pi wo wa rem na cze le. 

W ra mach wy da rze nia pra cow ni cy
fir my wzię li udział w szko le niach na te -
mat ochro ny i bez pie czeń stwa pra cy. Po -
ru szo no ta kie za gad nie nia jak wy mo gi
bez pie czeń stwa przy użyt ko wa niu ma -
szyn i urzą dzeń, mob bing w re la cjach pra -
cow ni czych czy urzą dze nia pod le ga ją ce
kon tro li Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go.
Na stęp nie za ło ga Max -Po lu uczest ni czy ła
w ćwi cze niach z pierw szej po mo cy. Po -
nad to wy bra ne oso by za po zna ły się
z ogól ny mi za sa da mi ochro ny prze ciw po -
ża ro wej, ma jąc moż li wość uży cia sprzę tu
ga śni cze go. (MAX -POL)

KLUB GLK

Dzień bezpiecznej pracy w firmie Max-Pol

W ob li czu ol brzy miej tra ge dii oby wa te li
Ukra iny, wy wo ła nej be stial ską agre sją
Ro sji na ten kraj, LIONS CLUB KRO TO -
SZYN sta ra się ak tyw nie uczest ni czyć
w po mo cy dla uchodź ców z Ukra iny,
któ rzy w licz bie już oko ło dwóch ty się cy
przy by li w ostat nich ty go dniach do wie -
lu miej sco wo ści na sze go po wia tu.

Li sta po trzeb jest bar dzo dłu ga – po -
czy na jąc od naj bar dziej pod sta wo wych,
jak miesz ka nie, wy ży wie nie, odzież
i obu wie, ele men tar ne wy po sa że nie
miesz kań (np. sprzęt ku chen ny), po -
przez pod sta wo wą opie kę me dycz ną,
żłob ki, przed szko la, szko ły, spe cja li stycz -
ną po moc me dycz ną (psy cho lo go wie,
psy chia trzy), po ra dy praw ne, pra cę za -
rob ko wą, aż po peł ną in te gra cję w na -
szym śro do wi sku. Za pew nie nie
dłu go okre so wej po mo cy uchodź com
nawła ści wym po zio mie jest moż li we je -
dy nie przy sys te ma tycz nym, zor ga ni zo -
wa nym wspar ciu i współ pra cy róż nych
in sty tu cji i or ga nów unij nych, rzą do -
wych i sa mo rzą do wych, jak rów nież jak
naj szer szym uczest nic twie w tym róż -
ne go ro dza ju or ga ni za cji, fun da cji, sto -
wa rzy szeń, lo kal nych firm, a tak że
miesz kań ców miast i gmin. 

LIONS CLUB KRO TO SZYN
pod jął ści słą współ pra cę z Po wia to wym

Cen trum Po mo cy Ro dzi nie, ja ko ko or -
dy na to rem po mo cy uchodź com w na -
szym po wie cie, jak rów nież – bar dzo
nie daw no – z in ny mi or ga ni za cja mi
nie rzą do wy mi, dzia ła ją cy mi na te re nie
po wia tu. – Tak że bez po śred nie za an ga -
żo wa nie nie któ rych z na szych człon -
ków w pra ce ko mi sji zaj mu ją cych się
po mo cą dla Ukra iny w wy bra nych gmi -
nach na sze go po wia tu umoż li wia nam
lep szy wgląd w po trze by uchodź ców
ukra iń skich oraz sku tecz niej sze nie sie -
nie po mo cy. Ra zem mo że my zdzia łać
o wie le wię cej – pod kre śla Alek san der
Zie lon ka z LCK.

Ak cja po mo cy świad czo nej narzecz
Ukra iny przez LCK re ali zo wa na jest
w róż nych for mach – bez po śred nio
przez klub czy też in dy wi du al nie przez
je go człon ków, ale tak że po śred nio,
w for mie wspar cia fi nan so we go i ma te -
rial ne go dzia łań PCPR oraz nie któ rych
or ga ni za cji nie rzą do wych, dzia ła ją cych
w na szym po wie cie. Człon ko wie LCK
sta ra ją się też włą czać w tę ak cję in nych
miesz kań ców oraz fir my dzia ła ją ce
na ter nie po wia tu czy Wiel ko pol ski. 

– Już w mar cu uda ło nam się skie -
ro wać do Koź mi na Wlkp. i Kro to szy -
na do sta wę naj bar dziej po trzeb nych
ar ty ku łów żyw no ścio wych, hi gie nicz -
nych, che micz nych, po ście li, zre ali zo wa -

ną w ra mach ak cji po mo cy Ukra inie
przez zwią za ne go ro dzin nie zKro to szy -
nem przed się bior cę rol ne go z Bran den -
bur gii – opo wia da A. Zie lon ka.

Na po cząt ku kwiet nia klub prze ka -
zał naspe cjal ne kon to po wia tu kwo tę20
ty się cy zło tych naza kup naj po trzeb niej -
szych ar ty ku łów żyw no ścio wych, hi gie -
nicz nych iche micz nych. Ko lej ne10 tys.
zł wpły nę ło na ten cel z in spi ra cji LCK
odjed nej zwiel ko pol skich firm. Dwóch
człon ków klu bu go ści od kil ku ty go dni
kil ka ro dzin ukra iń skich. W ich za opa -
trze niu w ele men tar ne ar ty ku ły uczest -
ni czy w czę ści rów nież LCK.

W pla nach jest dal sza po moc fi nan -
so wa dla PCPR -u na za kup naj bar dziej
po trzeb nych ar ty ku łów żyw no ścio wych
czy naza spo ko je nie spe cy ficz nych, in dy -
wi du al nych po trzeb uchodź ców zUkra -
iny. Do tych cza so wa i przy szła po moc
fi nan so wa jest moż li wa w du żym stop -
niu dzię ki ini cja tyw nie ko le gów zklu bu
za ło ży ciel skie go – LIONS CLUB Wien -
hau sen -Flo twe del zDol nej Sak so nii, któ -
rzy wspar li kro to szy nian da ro wi zną
w kwo cie 5 tys. eu ro.  

Wma ju do trze doKro to szy nadu ża
do sta wa odzie ży ze bra nej przez wspo -
mnia ne go wcze śniej przed się bior cę
z Bran den bur gii. Jest tak że szan sa
na zre ali zo wa nie w naj bliż szych ty go -

dniach do sta wy du żej par tii uży wa nych
kom pu te rów, ja ko da ro wi zny od fir my
z Ba de nii -Wir tem ber gii.

Na nie dzie lę, 15 ma ja, pla no wa ny
jest na kro to szyń skim ryn ku Kier masz
Ukra iń ski, or ga ni zo wa ny wspól nie
z PCPR -em, przy wspar ciu kil ku in nych
lo kal nych or ga ni za cji nie rzą do wych.
W trak cie te go wy da rze nia ofe ro wa ne
bę dą przede wszyst kim ukra iń skie wy -
ro by ku li nar ne, przy go to wa ne przez pa -
nie z Ukra iny, miesz ka ją ce w na szym
po wie cie. Awszyst ko to przyukra iń skiej
mu zy ce i wy stę pach dzie ci z Ukra iny.
Ca ły do chód z im pre zy prze zna czo ny
bę dzie na po moc dla uchodź ców
z Ukra iny.

Wso bo tę,4 czerw ca, LCK, rów nież
we współ pra cy zPCPR -em iprzywspar -
ciu wspo mnia nych or ga ni za cji, zor ga ni -
zu je Dzień Dziec ka dla dzie ci
wy ma ga ją cych spe cjal nej tro ski, tym ra -
zem jed nak tak że z uczest nic twem spo -
rej gru py dzie ci z Ukra iny i ich ma tek.

– Ko lej ny raz LCK włą czył się wpo -
moc po trze bu ją cym. Tym ra zem sku pia -
my się na po mo cy uchodź com
z Ukra iny, przy by wa ją cym na te ren po -
wia tu kro to szyń skie go. Za wsze na szym
prio ry te tem po zo sta je po moc dzie ciom
i tym ra zem też tak jest. Do dam, że na -
dal re ali zu je my bie żą ce pro jek ty i pla no -
wa ną po moc dla na szych be ne fi cjen tów.
Po moc uchodź com to do dat ko we dzia -
ła nie sto wa rzy sze nia. Każ dy wi dzi, że sy -
tu acja jest bar dzo trud na i po trze ba
po mo cy mu si od by wać się dłu go fa lo wo.
Stąd pod ję te przez LCK dzia ła nia.
W związ ku po mo cą Ukra inie po wo ła li -
śmy ko mi sję, któ ra mo ni to ru je sy tu ację
ibie rze udział wspo tka niach zor ga ni za -
cja mi, fir ma mi i part ne ra mi, aby po zy -
skać do dat ko we środ ki na ten cel.
Zresz tą sa mi człon ko wie bez po śred nio
po ma ga ją i wspie ra ją ten pro jekt, do ko -
nu jąc wła snych da ro wizn in dy wi du al -
nych – pod su mo wu je J. Za wod ny. 

OPRAC. (AN KA)

LIONS CLUB KROTOSZYN

Pomagają uchodźcom z Ukrainy
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W Huf cu Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
prze pro wa dzo no eli mi na cje do pół fi -
na łu Wo je wódz kie go Prze glą du
Twór czo ści Ar ty stycz nej Mło dzie ży
OHP. Zwy cięż czy nią zo sta ła Ad rian -
na Bie der mann z Bran żo wej Szko -
ły I stop nia w Ko by li nie.

Spo śród pię ciu ka te go rii kon kur so -
wych naj więk szą po pu lar no ścią cie szy ła się
ka te go ria ,,so li ści”. Na gra nia uczest ni ków
na pły wa ły dro gą elek tro nicz ną, po czym

ko mi sja za kwa li fi ko wa ła do udzia łu w eli -
mi na cjach trój kę uczest ni ków, któ rzy mie -
li moż li wość za pre zen to wa nia swo ich
umie jęt no ści na ży wo w sa li wi do wi sko wej
Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Ko by li nie. 

Re per tu ar był bar dzo zróż ni co wa ny.
Ko mi sja kon kur so wa jed no gło śnie pierw sze
miej sce przy zna ła Ad rian nie Bie der mann,
uczen ni cy Bran żo wej Szko ły I stop nia w Ko -
by li nie. Zwy cięż czy ni bę dzie re pre zen to -
wać kro to szyń ską jed nost kę na eta pie
pół fi na ło wym. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Przegląd artystycznej twórczości

2 ma ja w Koź mi nie Wlkp. zor ga ni zo -
wa no fe styn ro dzin ny „Po dwór ko we
za ba wy z daw nych lat”. Atrak cji nie
bra ko wa ło.

Uczest ni cy po nie dział ko we go wy da -
rze nia mie li oka zję przy po mnieć so bie
daw ne gry po dwór ko we bądź za po znać się
z ni mi. Moż na by ło spró bo wać swo ich sił

w pa lan cie, ko per cie, grze w kla sy czy
w kap sle, w gu mę i wie lu in nych. Nie wąt -
pli wą atrak cję świę to wa nia by ły „bia ło -
-czer wo ne ko lo ry ho li”, czy li wy pusz cze nie
w po wie trze ko lo ro we go prosz ku. 

Przy go to wa no tak że stre fę ga stro no -
micz ną oraz na miot pro fi lak tycz ny.
Na naj młod szych cze ka ły dmu cha ne zam -
ki i zjeż dżal nie. (LE NA)

2 ma ja na pla cu przy krę giel ni w Zdu -
nach od by ła się Zdu now ska Ma jów ka.
Or ga ni za to rzy przy go to wa li wie le atrak -
cji i dla dzie ci, i dla do ro słych. 

Pod czas im pre zy moż na by ło po dzi wiać
wy stę py dzie ci z Przed szko la Pu blicz ne go
w Zdu nach. Na naj młod szych uczest ni ków fe -
sty nu cze ka ły dmu cha ny za mek i zjeż dżal nia
oraz ani ma tor. Przy go to wa no tak że ro dzin ną
grę w krę gle, kon kur sy pla stycz ne (np. w ma lo -
wa niu fla gi pań stwo wej) czy ma lo wa nie twa -
rzy. Był też ką cik ze sło dy cza mi. Na sto isku
zdu now skiej Bi blio te ki Pu blicz nej od by wał się
kier masz ksią żek, któ re moż na by ło na być
za 2 zł. Do brej za ba wy i po zy tyw nych emo cji
nie bra ko wa ło. 

(LE NA)

KOŹMIN WLKP.

Podwórkowe zabawy z dawnych lat 

MAJÓWKA

Dzień Flagi w Zdunach

F
O

T
. 
S

y
lw

ia
 W

it
k
o
w

s
k
a



Na bieżąco8 WTOREK, 10 MAJA 2022



Edukacja 9

ZSTO – Ze spół Szkół Tech nicz nych
i Ogól no kształ cą cych w Kro to szy nie to
pierw sza w po wie cie kro to szyń skim
nie pu blicz na szko ła po nad pod sta wo -
wa. Je śli oglą da li ście na sze prze ka zy
vi deo lub czy ta li ście wcze śniej sze pu -
bli ka cje, zda je cie so bie spra wę, że
edu ka cja w na szych szko łach jest bez -
płat na, dla te go za pra sza my Was w na -
sze pro gi.

Po sia da my szko ły dla mło dzie ży:
bran żo wą szko łę I stop nia, tech ni kum
oraz dru gi etap „bran żów ki”, czy li bran -
żo wą szko łę II stop nia.

WINie pu blicz nym Tech ni kum dla
Mło dzie ży w Kro to szy nie otwie ra my
na stę pu ją ce kie run ki: tech nik me cha tro -
nik, tech nik lo gi styk oraz tech nik ra -
chun ko wo ści. 

Tym sa mym, wpi su jąc się w no wo -
cze sny trend pod ką tem kie run ków

kształ ce nia, po sta wi li śmy rów nież nado -
brze wy po sa żo ne pra cow nie oraz bar dzo
kom pe tent ną i sym pa tycz ną ka drę na -
uczy ciel ską, dzię ki cze mu uczy my bar dzo
efek tyw nie, łą cząc wie dzę teo re tycz ną
z mnó stwem prak ty ki. Po tra fi my „za ra -
zić za wo dem” . Wtech ni kum wpro wa -
dzi li śmy kształ ce nie du al ne przez ca ły
cykl, or ga ni zu jąc sze reg za jęć prak tycz -
nych u pra co daw ców, z któ ry mi współ -
pra cu je my, a nad mie nić trze ba, że to
gro no nie ustan nie się roz ra sta.

Bran żo wa szko ła w na szym ZSTO
za pew nia uczniom moż li wość zdo by cia
ty tu łu tech ni ka wna ucza nym za wo dzie.
Kształ ce nie trwa tak sa mo jak w tech ni -
kum – 5 lat.

Na uka dzie li się na 2 eta py:
1 etap – Nie pu blicz na Bran żo wa

Szko ła I stop nia dla Mło dzie ży w Kro to -
szy nie to 3 la ta na uki za wo du ja ko pra -
cow nik mło do cia ny. Ucznio wie uczą się

u pra co daw cy przez 2 do 3 dni w ty go -
dniu, ma jąc sta tus rze czo ne go mło do cia -
ne go pra cow ni ka. Dzię ki tej for mie
kształ ce nia na uka za wo du jest bar dzo
efek tyw na i po 3 la tach uczeń sta je się
do brze wy kwa li fi ko wa nym pra cow ni -
kiem. Na le ży do dać, że w cią gu tych 3
lat ucznio wie otrzy mu ją odpra co daw cy
co mie siąc skrom ne wy na gro dze nie, któ -
re bar dzo po ma ga mło dym lu dziom. 

2 etap – Nie pu blicz na Bran żo wa
Szko ła II stop nia w Kro to szy nie to 2 la ta
na uki w for mie za ocz nej (śred nio 2 ra zy
w mie sią cu w so bo ty i nie dzie le). W kla -
sie pierw szej wy kła da ne są3-4 przed mio -
ty ogól no kształ cą ce oraz przed mio ty
za wo do we. W kla sie dru giej już tyl ko 3
przed mio ty ogól no kształ cą ce. Po ukoń -
cze niu edu ka cji ucznio wie uzy sku ją wy -
kształ ce nie śred nie imo gą przy stę po wać
do eg za mi nu ma tu ral ne go. Po ukoń cze -
niu pierw szej kla sy or ga ni zu je my eg za -
min za wo do wy OKE wna szym ośrod ku
eg za mi na cyj nym, da ją cy ty tuł tech ni ka.

Bar dzo po le ca my tę for mę kształ ce -
nia, po nie waż są za wo dy, któ rych nie na -

uczy my się wszko le, wpra cow ni, po nie -
waż po trzeb ny jest bez po śred ni kon takt
z klien tem, jak i oby cie z róż ny mi tech -
no lo gia mi oraz z naj no wo cze śniej szy mi
ma szy na mi i urzą dze nia mi. 

Do ta kich kie run ków na le ży więk -
szość za wo dów, np. fry zjer, me cha nik
po jaz dów sa mo cho do wych, ku charz,
ope ra tor ob ra bia rek skra wa ją cych, mon -
ter in sta la cji sa ni tar nych, elek tryk.
Znacz nie więk sza licz ba go dzin za jęć
prak tycz nych po zwa la na na by cie rze -
czy wi stych umie jęt no ści do sa mo dziel -
nej pra cy i moż li wość zdo by cia ty tu łu
tech ni ka, tak jak w tech ni kum dla mło -
dzie ży (w cią gu 5 lat).

My nie obie cu je my, my po ka zu je my
wła sne zdję cia z na szych pra cow ni. My
po pro stu kształ ci my umie jęt no ści po -
przez do świad cze nie.

Ofe ru je my na ukę w ma łych gru -
pach (od 10 do 24 osób), do brą i bo ga tą
ofer tę edu ka cyj ną, dba łość o wy so ki po -
ziom przy go to wa nia mło dzie ży doeg za -
mi nów pań stwo wych oraz do dal szej
na uki na wyż szych uczel niach. Sta wia -

my nawy so ki po ziom kształ ce nia za wo -
do we go, udo stęp nia jąc sze ro ką ofer tę
pra co daw ców, bo ga tą i wy wa żo ną ofer -
tę za jęć wspo ma ga ją cych, przy go to wu ją -
cych oraz roz wi ja ją cych za in te re so wa nia. 
Dzię ki na sze mu do świad cze niu
w kształ ce niu za wo do wym, ofe ru je my
pro gra mo we po zna wa nie przez
uczniów przy szłych za wo dów, któ re ich
zda niem są in te re su ją ce. Po przez ćwi cze -
nia i do świad cze nia mło dzież ma szan -
sę spraw dzić, czy ich wy bo ry bę dą
wła ści we i in te re su ją ce.

Z ro ku na rok dy na micz nie się roz -
wi ja my i in we stu je my w pra cow nie za -
wo do we. Kształ ci my w Kro to szy nie już
wdwóch lo ka li za cjach, przyuli cy Osad -
ni czej oraz Rasz kow skiej.

Wię cej in for ma cji znaj dzie cie
na www.szko la kro to szyn.pl lub pod nr
te le fo nu 797 001 656 lub oso bi ście,
od wie dza jąc se kre ta riat szko ły, umiej -
sco wio ny przy ul. Osad ni czej 2a w Kro -
to szy nie.

(ZSTO)

EDUKACJA

Nauka u nas jest bezpłatna!
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Wszyst kie zmia ny służ bo we Jed nost -
ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie oraz wy bra ne jed nost ki OSP z te -
re nu po wia tu bra ły udział w trzy dnio -
wym cy klu do sko na le nia za wo do we -
go z za kre su ga sze nia po ża rów la su.
Dzię ki przy chyl no ści Nad le śnic twa
Kro to szyn ćwi cze nia prze pro wa dzo -
no na te re nie Le śnic twa Ro chy.  

Stra ża cy szko li li się od 27 do 29 kwiet -
nia. W pierw szym dniu zor ga ni zo wa no
ćwi cze nia tak tycz no -bo jo we dla jed no stek
wcho dzą cych w skład po wia to we go plu to -
nu ra tow ni cze go. Za alar mo wa ne jed nost -
ki (za stę py z JRG Kro to szyn, OSP Zdu ny,
OSP Kro to szyn i OSP Ko by lin) sta wi ły się
w miej scu kon cen tra cji na pla cu przed re -
mi zą zdu now skiej OSP. Od pra wie prze -
wod ni czył za stęp ca ko men dan ta
po wia to we go PSP w Kro to szy nie, bryg.
Ma rek Ka lak. Na stęp nie stra ża cy prze mie -
ści li się do punk tu ćwi czeń, gdzie ugrun -
to wa li wie dzę i do sko na li li umie jęt no ści
prak tycz ne w za kre sie spo so bu do star cza -
nia wo dy na du że od le gło ści przy wy ko rzy -

sta niu zbior ni ków na tu ral nych, or ga ni za -
cji te re nu ak cji oraz łącz no ści. Spraw dzo -
no tak że go to wość bo jo wą jed no stek
ochro ny prze ciw po ża ro wej, któ re wcho -
dzą w skład po wia to we go plu to nu ra tow -
ni cze go i jed no cze śnie są w struk tu rach
Wiel ko pol skiej Bry ga dy Od wo do wej.
W ko lej nych dniach ćwi czy ły po zo sta łe
zmia ny służ bo we z JRG w Kro to szy nie
oraz dru ho wie z OSP Basz ków, OSP Ko na -
rzew i OSP Be stwin.

Po za koń cze niu ćwi czeń bo jo wych do -
ko na no pod su mo wa nia re ali za cji za ło że nia
tak tycz ne go. Prze pro wa dzo ne szko le nie po -
zwo li ło tak że zwe ry fi ko wać obec ny stan
zbior ni ków wod nych, sta no wią cych na tu ral -
ne punk ty czer pa nia wo dy na ob sza rach le -
śnych, jak rów nież stan in fra struk tu ry
dro go wej. – Ta kie ćwi cze nia sta no wią uzu -
peł nie nie dzia łań narzecz utrzy ma nia wy so -
kich stan dar dów ochro ny prze ciw po ża ro wej
wla sach, re ali zo wa nych przez przed sta wi cie -
li wy dzia łu kon tro l no -roz po znaw cze go oraz
pra cow ni ków La sów Pań stwo wych – pod su -
mo wu je st. kpt. To masz Pa try as z KP PSP
w Kro to szy nie. OPRAC. (AN KA)

PSP

Strażacy ćwiczyli w lesie

Pod ko niec kwiet nia w Ko men dzie
Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie prze pro wa dzo -
no eli mi na cje po wia to we Ogól no pol -
skie go Tur nie ju Wie dzy Po żar ni czej
„Mło dzież za po bie ga po ża rom”. Ry -
wa li za cja to czy ła się w trzech gru -
pach wie ko wych.

Or ga ni za to ra mi eli mi na cji by ły Za -
rząd Od dzia łu Po wia to we go ZOSP RP, Sta -
ro stwo Po wia to we oraz Ko men da
Po wia to wa Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie. Uczest ni cy po dzie le ni by -
li na trzy gru py wie ko we i ry wa li zo wa li
w dwóch eta pach – pi sem nym i ust nym.

W prze rwie tech nicz nej kro to szyń scy
stra ża cy, w ra mach ogól no pol skiej kam pa -
nii „Czuj ka na stra ży Two je go bez pie czeń -
stwa”, prze pro wa dzi li za ję cia edu ka cyj ne,
pod czas któ rych za pre zen to wa li mo bil ny
sy mu la tor za gro żeń po ża ro wych, mo gą -
cych wy stą pić w bu dyn ku miesz kal nym.

Ko mi sji kon kur so wej prze wod ni czył
kpt. inż. Mi chał Mort, na czel nik Wy dzia -
łu ds. Ope ra cyj nych i Kon tro l no -Roz po -
znaw czych. W gru pie pierw szej
trium fo wa ła An na Ro ba kow ska (gmi -
na Ko by lin), wy prze dza jąc Mal wi nę Kon -
ra dy (gmi na Kro to szyn) i Ju sty nę
Gar ba rek (gmi na Kro to szyn). W dru giej
gru pie naj lep szy oka zał się An to ni Cze ba -
tu ra (gmi na Ko by lin), a za nim zna leź li się
Igor Dzier gwa (gmi na Kro to szyn) i Ju lia Ja -

niak (gmi na Roz dra żew). W gru pie trze -
ciej zwy cię żył Szy mon Gro bel ny (gmi -
na Zdu ny), dru ga by ła Alek san dra Fra la
(gmi na Kro to szyn), a trze ci Mar cin Min ta
(gmi na Zdu ny).

W kla sy fi ka cji gmin pierw sza lo ka ta
przy pa dła Zdu nom, a ko lej ne po zy cje za ję -
ły Ko by lin i Kro to szyn. Na gro dy rze czo we
i pu cha ry ufun do wa ły sta ro stwo oraz Od -
dział Po wia to wy ZOSP RP.

(AN KA)

PSP

Młodzież zapobiega pożarom
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Re pre zen tan ci KS Kro tosz, Kro to szyń -
skiej Gru py Bie go wej oraz Wit kow ski
Run ning Te amu pod ko niec kwiet nia
po ka za li się w im pre zach bie go wych
w róż nych za kąt kach kra ju.

W siód mej edy cji Na szej Dy chy w Go -
sty niu Kro to szyń ską Gru pę Bie go wą re -
pre zen to wał Ma ciej Ka ro lew ski, któ ry
do biegł do me ty w cza sie 52: 21. W im pre -
zie star to wa li tak że dwaj za wod ni cy KS
Kro tosz – Krzysz tof Ka sprzak (44: 09)
i Jan Ja ru zel (00: 56: 01) – oraz dwo je
przed sta wi cie li Wit kow ski Run ning Te -

amu – Szy mon Okrut nik (44: 11) i Elż -
bie ta Grusz czyń ska (51: 07).

Na szych bie ga czy nie za bra kło rów nież
w Kra ko wie, gdzie od był się 19. Cra co via
Ma ra ton. Do sto li cy Ma ło pol ski uda li się
Ra fał By strow ski (03: 44: 55), Ad rian Mły -
narz (03: 52: 27), Oskar Ra kow ski
(03: 59: 52) i Adam Plu ta (04: 04: 20)
z Kro to szyń skiej Gru py Bie go wej oraz Ka -
rol Olej ni czak (03: 04: 56), Szy mon Chy -
ba (03: 13: 25), Ser giusz Sój ka (03: 18: 25),
Ka rol Mrocz kow ski (03: 20: 16), Ra fał Sój -
ka (04: 02: 29) i Jo an na Olej ni czak
(04: 42: 43) z KS Kro tosz. Z ko lei w noc -

nym bie gu na dy stan sie 10 km wy star to wa -
ła Ma ri ka Mrocz kow ska. 

Ko lej ni re pre zen tan ci Kro to szyń skiej
Gru py Bie go wej, Ka rol Mar cisz i Ra fał Póź -
niak, za mel do wa li się na star cie 56. Cros su
Ostrze szow skie go, gdzie mie li do po ko na -
nia dy stans 5 km. 

Z ko lei Ju sty na Ka rol czak z KS Kro tosz
ry wa li zo wa ła w 10. DOZ Ma ra to nie Łódź.
Na sza za wod nicz ka do bie gła do me ty
w cza sie 2: 46: 52, któ ry jest jej re kor dem
ży cio wym. Za ję ła trze cie miej sce w open ko -
biet, dru gie w kla sy fi ka cji Po lek oraz pierw -
sze w kla sy fi ka cji bran żo wej praw ni ków. 

Da riusz Pocz ta, Ma rian Pocz ta
i Krzysz tof Ka sprzak z KS Kro tosz star to wa -
li na to miast w wy ści gu ko lar skim VIA Dol -
ny Śląsk na dy stan sie 50,5 km. (LE NA)

Sport 15

Tra dy cyj nie w świą tecz ny po nie dzia -
łek LZS Bły ska wi ca Bo ża cin zor ga ni -
zo wał tur niej te ni sa sto ło we go.
W mi łej i spor to wej at mos fe rze za -
wod nicz ki i za wod ni cy ry wa li zo wa li
o oka za łe pu cha ry. 

Po śród se nio rów naj lep szy był Łu kasz
Ku ster ka z Ła giew nik i to on zdo -

był XII Pu char Fir my EM -MIR Kro to szyn.
Za nim upla so wa li się Bar tosz Żak (Koź -
min Wlkp.), Woj ciech Kup czyk (Przy go -
dzi ce), Pa weł Ro bak (Bo ża cin) i Ma rek
Sój ka (Go rzu pia).

Na gro dę rad nej Sej mi ku Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go Jo an ny Król -Trąb ki
wy wal czy ła Aga ta Szczot ka z No wej Wsi,
ja ko naj lep sza te ni sist ka. Dru gie miej sce

za ję ła Ma ria Czu bak z Ko bier na. Dla naj -
lep sze go mło dzi ka prze wi dzia no Pu char
Sta ro sty Kro to szyń skie go Sta ni sła wa
Szczot ki. Zgar nął go Fi lip Ber nat, któ ry
wy prze dził Pio tra Ko wal czy ka i Mi ło sza
Woź nia ka (wszy scy z Bo ża cin).

Pu char Bur mi strza Kro to szy na Fran -
cisz ka Mar szał ka tra fił do Zu zan ny Ber nat
z Bo ża ci na, któ ra wy gra ła zma ga nia mło -
dzi czek. Na ko lej nych po zy cjach zna la zły
się Wik to ria Gar ba rek (Be ni ce) i An to ni na
Ka lak (Bo ża cin).

W grze po dwój nej naj lep si oka za li się
Ma rek Sój ka i Pa weł Ro bak (Go rzu pia / Bo -
ża cin), za co zo sta li na gro dze ni Pu cha rem
Prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia to wej LZS
Kro to szyn. Dru gie miej sce za ję li Mi ko łaj
Li twin i Do mi nik Dry gas (Bo ża cin).

Na gro dzo no tak że naj młod sze go za -
wod ni ka tur nie ju, któ rym był sze ścio let ni
Alan Pa ter czyk z Brzo zy.

Tym tur nie jem Bły ska wi ca Bo ża cin
za koń czy ła se zon te ni sa sto ło we go. Klub
dzię ku je soł tys Li lian nie Se ku li za słod kie
na gro dy oraz wszyst kim dar czyń com
za do dat ko we na gro dy w tur nie ju.

(AN KA)

W Ru mii od by ła się już szó sta edy cja
Mi strzostw Pol ski Lot to Du ath lon
Ener gy. Po raz ko lej ny świet ną for mą
bły snę ła Mo ni ka Jad czak, któ ra
upla so wa ła się na trze cim miej scu
w swo jej ka te go rii. 

Du ath lon to dys cy pli na spor to wa, bę -
dą ca jed ną z od mian tria th lo nu. Za wod ni -
cy ko lej no bie gną, ja dą ro we rem i zno wu
bie gną.

Do ry wa li za cji w ka te go rii KA G2
przy stą pi ła Mo ni ka Jad czak, po raz pierw -
szy star tu ją ca w mi strzo stwach Pol ski
w du ath lo nie. Do po ko na nia mia ła 5 km
bie gu, 20 km na ro we rze i na ko -
niec 2,5 km bie gu. Kro to szy nian ka ca ły
czas bo ry ka się z drob ną kon tu zją, ale nie
prze szko dzi ło jej to w osią gnię ciu do bre go
re zul ta tu. 

Po cząt ko we 5 km Mo ni ka prze bie gła
w cza sie 20 mi nut i 30 se kund, co jest
jej no wym re kor dem na tym dy stan sie. Po -

tem do po ko na nia 20 km na ro we rze po -
trze bo wa ła 35 mi nut i 5 se kund i był to
naj lep szy wy nik w jej ka te go rii wie ko wej.
Wień czą cy za wo dy dy stans 2,5 km na sza
za wod nicz ka prze bie gła w cza sie 9 mi nut
i 51 se kund. Koń co wy re zul tat 01: 07: 03
za pew nił Mo ni ce trze cie miej sce. 

(AN KA)  

TENIS STOŁOWY

Świąteczny turniej w Bożacinie
DUATHLON

Monika Jadczak na podium

23 kwiet nia w Śro dzie Wlkp. zor ga -
ni zo wa no XXVIII Tur niej Ka ra te Dzie -
ci i Mło dzie ży Dra gon Cup 2022.
Na za wo dach nie mo gło za brak nąć
ka ra te ków z po wia tu kro to szyń skie -
go. Na si mło dzi spor tow cy przy wieź li
z im pre zy mnó stwo me da li. 

W tur nie ju ry wa li zo wa ło po nad 550
za wod ni ków i za wod ni czek, re pre zen tu ją -
cych 41 klu bów z Pol ski i Ukra iny. W kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej na dru giej lo ka cie
upla so wał się UKS Sho dan Zdu ny z do rob -
kiem dzie wię ciu zło tych me da li, sied miu
srebr nych i je de na stu brą zo wych. Na naj -
wyż szym stop niu po dium sta wa li Fi lip
Zio ło (ka ta 7 lat i młod si oraz ka ta pierw -
szy krok 7 lat), Ju lia Wa cho wiak (ka ta 7 lat
i młod sze), Alek san dra Adam ska (ka ta 8-
9 lat oraz ku mi te 8-9 lat – fan tom), Na ta -
sza Adam ska (ku mi te 10-11 lat – fan tom)

i Ja kub For ma now ski (ku mi te ju nio rów -
68 kg). Srebr ne krąż ki wy wal czy li: Do mi -
ni ka Bą kow ska (ka ta 7 lat i młod sze), J.
Wa cho wiak (ka ta pierw szy krok 6 lat
i młod sze), Alek san dra Ba na sie wicz (ka ta
pierw szy krok 7 lat), Mar ta Streu bel (ku -

mi te 12-13 lat – fan tom) oraz Eryk Szym -
czak (ku mi te ju nio rów -61 kg). Brąz zgar -
nę li Mia Pal mą czyń ska (ka ta 10-11lat), N.
Adam ska (ka ta 10-11 lat), Ni ko la Ja siń ska
(ka ta 8-9 lat), M. Streu bel (ka ta mło dzi -
czek), D. Bą kow ska (ka ta pierw szy krok 6

lat i młod sze), An na Cho ma (ku mi te 8-9
lat – fan tom), Ma ria Jan ko wiak (ku mi te
ju nio rek +59 kg) i E. Szym czak (ku mi te ju -
nio rów młod szych -52 kg). Po nad to zdu -
no wia nie dru ży no wo zdo by li dwa zło te
i srebr ne me da le oraz trzy brą zo we. 

Spo śród przed sta wi cie li ASW Nip -
pon Kro to szyn naj lep si w swo ich ka te go -
riach by li Pa tryk Ma ty siak (ku mi te
ju nio rów młod szych -52 kg) oraz Ja kub
Ro mań ski (ku mi te ju nio rów -61 kg), sre -
bro wy wal czy li Ma ria Kra wiec (ka ta 8-9
lat) i P. Ma ty siak (ku mi te mło dzi ków
+50 kg), a brąz – J. Ro mań ski (ka ta ju nio -
rów oraz ku mi te ju nio rów open), Ro bert
Król (ku mi te 10-11 lat +40 kg) oraz An -
na Chle bow ska (ku mi te ju nio rek młod -
szych -54 kg). 

Świet nie pre zen to wa li się tak że za -
wod ni cy Koź miń skie go Klu bu Ka ra te
Do Sho to kan. Naj le piej spi sa ła się Na ta sza

Bła żej czyk, któ ra trium fo wa ła w ku mi te 8-
9 lat +30 kg. Srebr ne me da le zdo by li Kac -
per Grze lak (ku mi te 8-9 lat +35 kg),
Alek san dra Bła żej czyk (ku mi te ju nio rek
młod szych -54 kg) oraz Ka je tan Woź niak
(ku mi te ju nio rów +68 kg), a brą zo -
we – Adam Wy puszcz (ku mi te 8-9 lat +35
kg), Ja kub Bo row czyk (ku mi te ju nio rów -
61 kg) i A. Bła żej czyk (ku mi te mło dzi czek
+45 kg). Po nad to koź miń ski ze spół upla -
so wał się na trze ciej lo ka cie w ka ta dru ży -
no wym chłop ców 9 lat i młod szych. 

Z eki py UKS Uke mi Ko by lin Ju lia
Ma ślan ka by ła naj lep sza w ku mi te ju nio -
rek +59 kg, a do te go do ło ży ła brą zo wy krą -
żek w ku mi te ju nio rek młod szych +54 kg.
Dru gie miej sce w kon ku ren cji ki hon
pierw szy krok 6 lat i młod si za jął Na tha -
niel Pie szak -Zmy słow ski. 

Czte ry brą zo we me da le zdo by li re pre -
zen tan ci Klu bu Ka ra te Bon sai Roz dra żew.
Na po dium sta nę li Alek san dra Suj ka (ka -
ta 7 lat i młod sze oraz ki hon pierw szy
krok 6 lat i młod sze), Fi lip Bie law ny (ki hon
pierw szy krok 7 lat) oraz Emi lia Gna tow -
ska (ki hon pierw szy krok 9 lat). 

(LE NA)

KARATE

Medalowe żniwo na Dragon Cup

BIEGI

Nasi biegacze na trasach
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W so bo tę ko by liń ski Piast po dej mo -
wał Or ła Mro czeń. Po se rii me czów
bez zwy cię stwa nasz ze spół wresz cie
zgar nął kom plet punk tów. Ko by li nia -
nie wy gra li 4: 2. 

Wy nik w tym me czu już w 10. mi nu -
cie otwo rzy li go ście po rzu cie wol nym, do -
sko na le wy ko na nym przez Gra cja na
Słu pian ka. Ale na od po wiedź go spo da rzy
nie trze ba by ło dłu go cze kać. Dwie mi nu -
ty póź niej po do gra niu Krzysz to fa Ma tu -
sza ka pił kę do siat ki skie ro wał Mi łosz
Ko wal ski. Po tem bli ski wpi sa nia się na li stę
strzel ców był Ja kub Smek ta ła, lecz
po dwóch je go ude rze niach świet nie in ter -
we nio wał bram karz Or ła. Do pie ro pod ko -
niec pierw szej od sło ny J. Smek ta ła do piął
swe go i zmu sił gol ki pe ra do ka pi tu la cji. 

Po zmia nie stron pod opiecz ni Krzysz -
to fa Ma tu sza ka two rzy li wie le do god nych
sy tu acji. W 55. mi nu cie, po wy pro wa dze -

niu pił ki przez Mar ci na Ku rza wę, na 3: 1
pod wyż szył Ja cek Pa cyń ski. Go ście od po -
wie dzie li tra fie niem G. Słu pian ka. W 82.
mi nu cie Ja kub Sie pa do grał do J. Smek ta -
ły, a ten po zba wił ry wa li złu dzeń, tra fia jąc
na 4: 2 i usta la jąc re zul tat kon fron ta cji.

W na stęp nej ko lej ce ko by liń ska dru ży -
na za gra na wy jeź dzie z GKS -em Rych tal. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Piast wreszcie zwycięski

W nie dzie lę kro to szyń ska dru ży na
po je cha ła do Ra co ta, aby zmie rzyć
się z miej sco wym PKS -em. Mi mo
pro wa dze nia do prze rwy bia ło -nie -
bie scy wró ci li bez punk tów.

Na mecz z PKS -em kro to szy nia nie po -
je cha li w bar dzo okro jo nym skła dzie. W re -
zer wie zna lazł się je dy nie Szy mon Se ku la.
Mi mo to pod opiecz ni Krzysz to fa Go ści -
nia ka po ka za li wo lę wal ki i chcie li zdo być

ko lej ne trzy punk ty. Wy nik spo tka nia
otwo rzył w 38. mi nu cie Szy mon Jan kow -
ski, któ ry zna lazł się w od po wied nim miej -
scu po za gra niu Łu ka sza Bu dzia ka z rzu tu
wol ne go. Na prze rwę więc pił ka rze Astry
scho dzi li w do brych na stro jach.

Po zmia nie stron to go spo da rze do szli
do gło su. Do wy rów na nia do pro wa dził Ja -
cek Żak, któ ry skie ro wał pił kę do siat ki
po ro ze gra niu wrzu tu z au tu. Na pro wa -
dze nie miej sco wych wy pro wa dził Ja cek
Ży nie wicz po rzu cie wol nym. Kro to szy -
nia nie mie li wpraw dzie jesz cze kil ka do -
god nych sy tu acji, ale bra ko wa ło im
szczę ścia. Mak sym Ish chuk prze grał po je -
dy nek sam na sam z bram ka rzem, a Bu -
dziak tra fił w po przecz kę. W ostat niej ak cji
me czu zna ko mi tą oka zję miał Se ku la, lecz
gol ki per PKS -u sku tecz nie in ter we nio wał. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Astra przegrała w Racocie

W 23. ko lej ce V li gi Bia ły Orzeł Koź -
min Wlkp. po ko nał 2: 0 eki pę GKS -
-u Rych tal. Bo ha te rem spo tka nia był
Szy mon Pa chol ski – strze lec obu go -
li. By ła to trze cia wy gra na z rzę du
koź miń skiej dru ży ny.

W pierw szej po ło wie obaj bram ka rze
za cho wa li czy ste kon to. Żad na z dru żyn
nie po dej mo wa ła zbęd ne go ry zy ka, a naj -
groź niej szy mi sy tu acja mi by ły sta łe frag -
men ty gry. 

Po prze rwie pod opiecz ni Ada ma Zie -
liń skie go śmie lej za ata ko wa li i po kil ku mi -
nu tach przy nio sło to efekt w po sta ci
tra fie nia Szy mo na Pa chol skie go, któ ry już
chwi lę wcze śniej mógł zdo być bram kę, ale
nie wy ko rzy stał sy tu acji sam na sam z gol ki -
pe rem GKS -u. Ja kiś czas póź niej współ pra -
ca Ja ku ba Na my słow skie go i Pa chol skie go
nie mal za koń czy ła się ko lej nym go lem. Nie -

mal, bo tym ra zem sku tecz nie in ter we nio -
wał bram karz. Już w do li czo nym cza sie
po asy ście Na my słow skie go Pa chol ski po raz
dru gi skie ro wał pił kę do siat ki, usta la jąc wy -

nik spo tka nia.  W na stęp nej ko lej ce cze ka ją
nas der by po wia tu. W Kro to szy nie Or ły
zmie rzą się z miej sco wą Astrą.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Koźmińskie Orły w gazie

PKS RACOT – ASTRA KROTOSZYN
2:1 (0:1)

BRAMKI:
0:1 – Szymon Jankowski (38)
1:1 – Jacek Żak (50)
2:1 – Jacek Żyniewicz (70)
ASTRA: Nowacki – Skrzypniak, Jankowski,
Reyer (70’ Sekula), Jędrkowiak, Czołnik,
Błażejczak, Rebelka, Brink, Ishchuk, Budziak 

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 
– GKS Rychtal 2:0 (0:0)

BRAMKI:
1:0 – Szymon Pacholski (54)
2:0 – Szymon Pacholski (92)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Janowski,
Roszczak, Konopka, Oleśków, Hajdasz (83’
Kasprzak), Nowakowski (90’ Kęsy), Pacholski,
Konieczny, Czabański, Namysłowski 

PIAST KOBYLIN 
– ORZEŁ MROCZEŃ 4:2 (2:1)

BRAMKI:
0:1 – Gracjan Słupianek (10)
1:1 – Miłosz Kowalski (12)
2:1 – Jakub Smektała (42)
3:1 – Jacek Pacyński (55)
3:2 – Gracjan Słupianek (67)
4:2 – Jakub Smektała (82)
PIAST: Wojtkowiak – Wachowiak, Snela,
Wosiek, Frąckowiak, Smektała, Kowalski
(85’ Jędrzejak), Kurzawa, Matuszak,
Szymanowski (63’ Siepa), Pacyński 
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