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KROTOSZYN

Długo wyczekiwane
otwarcie szpitala
powiatowego Czytaj na str. 4



Aktualności2 WTOREK, 17 MAJA 2022

W so bo tę, 7 ma ja, w Kro to szy nie ob -
cho dzo no Po wia to wy Dzień Stra ża -
ka. Pod czas uro czy sto ści wrę czo no
od zna cze nia stra ża kom. 

Świę to wa nie roz po czę ło się od prze -
mar szu ko lum ny stra ża ków, w asy ście Kro -
to szyń skiej Or kie stry Dę tej, z pla cu
Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Kro to szy nie na Ma ły Ry nek.
Tam zło żo no sym bo licz ne wią zan ki kwia -
tów przed po mni kiem Św. Flo ria na. Na -
stęp nie prze ma sze ro wa no na ry nek, gdzie
mi nu tą ci szy uczczo no zmar łych dru hów
i wcią gnię to fla gę na maszt. 

Po wy stą pie niach przy szedł czas
na wrę cza nie od zna czeń. Zło ty Znak
Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
RP otrzy mał Grze gorz Gro bel ny (OSP
Perzy ce). Zło tym me da lem „Za Za słu gi dla
po żar nic twa” uho no ro wa no Mi ro sła wę Sa -
jur (OSP Ko na rzew), Jó ze fa Ba ło nia ka
(OSP Ka niew), Mi ro sła wa Ja roc kie go (OSP
Roz dra że wek), An drze ja Ko strze wę (OSP
Ła giew ni ki) i Ur szu lę So bie raj ską (OSP

Sul mie rzy ce), srebr nym me da lem od zna -
czo no Mi cha ła Ku bia ka (OSP Bo rzę ci ce),
Da mia na Czaj kę (OSP Grę bów), Łu ka sza
Rol ni ka (OSP Ła giew ni ki), Da nie la Kierz -
ka (OSP Ko bier no) oraz Łu ka sza Ko niecz -
ne go (OSP Ko bier no), a brą zo wy otrzy ma li

Wie sław Głu szek (OSP Koź min Wlkp.),
Adam Czu bak (OSP Roz dra żew), Łu kasz
Maj nert (OSP Ła giew ni ki) i ks. Alek san der
Gen de ra (OSP Kro to szyn). 

Od zna ką „Stra żak Wzo ro wy” wy róż -
nie ni zo sta li Do mi ni ka Nad staw ska, Łu -
kasz Fur man oraz Mag da le na Pierz cha ła
z OSP Ko bier no. Srebr ną Od zna kę Mło -
dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni czej przy zna no
Alek san drze Fra li, Ja go dzie Cie siak, Pa try -
cji Kaź mier czak i We ro ni ce Pa szek (wszy -
scy z OSP Ko bier no). Brą zo wą Od zna kę
Mło dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni czej otrzy -
ma li Cy prian Bit ner, Ju lia Bie law na, Ar tur
Kę sy, Se ba stian Kon ra dy, Ni ko la Bu kow -
ska, Do mi ni ka Kacz ma rek, Ewe li na Kacz -
ma rek, Szy mon Ła ci na, Do mi ni ka Sę dzik
i Ju lia Sę dzik (wszy scy OSP Ko bier no). 

W trak cie uro czy sto ści wrę czo no też
na gro dy lau re atom po wia to we go i wo je -
wódz kie go eta pu Ogól no pol skie go Kon -
kur su Pla stycz ne go dla dzie ci i mło dzie ży.
Zwień cze niem świę to wa nia by ła uro czy -
sta de fi la da na ryn ku i prze marsz w kie -
run ku Ko men dy Po wia to wej PSP
w Kro to szy nie. 

(LE NA)

12 ma ja na skrzy żo wa niu ulic Be nic -
ka i Mic kie wi cza w Kro to szy nie do -
szło do ko li zji dro go wej. Na szczę ście
ni ko mu nic po waż ne go się nie sta ło.

Jak usta li ła po li cja, przy czy ną ko li zji
by ło nie ustą pie nie pierw szeń stwa prze jaz -
du przez 24-let nie go kie row cę fia ta,
na sku tek cze go po jazd zde rzył się z sa mo -

cho dem mar ki Re nault, któ rym po dró żo -
wa li 36-let ni męż czy zna i 32-let nia ko bie -
ta. – Uczest ni cy zda rze nia do zna li
nie groź nych ob ra żeń. Spraw ca ko li zji zo -
stał uka ra ny man da tem w wy so ko ści 1720
zło tych – po in for mo wa ła asp. Pau li na Po -
ta rzyc ka z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie.

(FE NIX)

UROCZYSTOŚĆ

Strażacy świętowali

NA DRODZE

Nie ustąpił pierwszeństwa

10 ma ja w sie dzi bie Przed się bior -
stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie do -
szło do pod pi sa nia umo wy na za kup
sa mo cho du cię ża ro we go wraz z za -
bu do wą ase ni za cyj ną na po trze by
Za kła du Wo do cią gów i Ka na li za cji.
Koszt in we sty cji wy nie sie 145 tys. zł. 

Po jazd ma no wą za bu do wę o po jem -
no ści 10 me trów sze ścien nych. Bę dzie wy -

ko rzy sty wa ny do prze wo że nia nie czy sto -
ści płyn nych, od bie ra nych z po se sji. Do dat -
ko wo spół ka mo że się nim po słu żyć
do trans por to wa nia od pa dów z in nych
zbior ni ków, np. oczysz czal ni ście ków lub
przy re mon tach sie ci ka na li za cyj nych. Sa -
mo chód zo sta nie do star czo ny w cią gu
czte rech ty go dni. Prze wi dzia no tak że od -
po wied nie prze szko le nie z je go ob słu gi
i kom plek so wy ser wis.

(FE NIX)

PGKiM

Kolejny pojazd wzmocni flotę spółki



Aktualności 3

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go przy ję to
uchwa łę w spra wie Sty pen dium Sta -
ro sty Kro to szyń skie go dla stu den tów
kształ cą cych się na kie run kach le -
kar skich. 

Przy ję ta uchwa ła za wie ra tak że re -
gu la min przy zna wa nia Sty pen dium
Sta ro sty Kro to szyń skie go dla stu den -
tów kształ cą cych się na kie run kach le -
kar skich. Bę dą o nie mo gli ubie gać się
stu den ci kształ cą cy się na kie run ku le -
kar skim na IV, V lub VI ro ku stu diów.
Oso by ubie ga ją ce się o po moc nie mo -
gą ko rzy stać z urlo pów okre ślo nych
w re gu la mi nie stu diów, z urlo pu ma -
cie rzyń skie go i ro dzi ciel skie go, nie
mo gą po wta rzać ro ku, na któ ry ubie -
ga ją się o po moc, a ich śred nia za po -
przed ni nie mo że wy no sić mniej
niż 3,75. Wa run kiem przy zna nia sty -
pen dium jest też za war cie umo wy,
w któ rej stu dent zo bo wią że się
do pod ję cia pra cy w SPZOZ w Kro to -
szy nie co naj mniej na czas ade kwat ny
do okre su po bie ra nia sty pen dium.
Mak sy mal na kwo ta po mo cy fi nan so -
wej wy nie sie 2000 zło tych. 

– Już na ko mi sji wy ra zi łem swo ją
ra dość z te go, że ma my wresz cie tę
uchwa łę, choć szko da, że na stą pi ło to
tak póź no – ko men to wał spra wę rad -
ny Da riusz Ro zum. – Mam na dzie ję,

że przyj mie się ona i w przy szło ści bę -
dzie my mo gli po roz ma wiać o ob ni że -
niu pu ła pu ko rzy sta nia z tej uchwa ły,
być mo że już od dru gie go ro ku stu -
diów. Wszyst ko się oka że, jak to za -
funk cjo nu je. Uchwa ła ta by ła
ko niecz na. Nie jest to tyl ko kwe stia sa -
me go za bez pie cze nia od po wied nich
kie run ków le kar skich w na szym szpi -
ta lu, ale przede wszyst kim po lep sze -
nie za rzą dza nia jed nost ką SPZOZ
w Kro to szy nie. Wie my, jak to w prze -
szło ści wy glą da ło. Zda rza ły się sy tu -
acje, kie dy to dy rek cja by ła
„ter ro ry zo wa na” przez per so nel. Mam
więc głę bo ką na dzie ję, że my, ja ko sa -
mo rząd, po mo że my tą uchwa łą
przede wszyst kim w przy szło ści. 

Z ko lei rad ny Ja cek Za wod ny po -
dzię ko wał ini cja to rom i po my sło daw -
com stwo rze nia ta kie go
sty pen dium. – Bar dzo się cie szę, że
mi mo upły wu cza su, bo dość dłu go to
trwa ło, w koń cu uda ło się do pro wa -
dzić tę spra wę do fi na łu. To bar dzo
cen ne i po trzeb ne na te re nie po wia tu
kro to szyń skie go, tym bar dziej że
za chwi lę bę dzie my otwie rać szpi tal
(na stą pi ło to 13 ma ja – przyp. red.),
a ka dry me dycz ne, jak do brze wie my,
są bar dzo po trzeb ne, gdyż jest du ży
de fi cyt. Ini cja ty wa jest więc god na po -
chwa ły. War to ini cjo wać ta kie po my -
sły, aby mło dzi lu dzie chcie li pra co wać

na te re nie po wia tu kro to szyń skie go.
Cie szę się, że ja ko Ra da Po wia tu Kro -
to szyń skie go two rzy my ta kie pod sta -
wy i do fi nan so wu je my ich stu dia, że by
mo gli na te re nie po wia tu pra co -
wać – stwier dził J. Za wod ny. 

Rad ny Hie ro nim Mar sza łek za py -
tał, czy kwe stia sty pen diów cie szy się
już za in te re so wa niem i pod kre ślił, iż
pro jekt ten po wi nien być pro mo wa ny.
Rad ny Mar cin Le śniak za su ge ro wał
na to miast, by roz sze rzyć pro wa dze nie
na bo ru stu den tów, po nie waż – jak
stwier dził – stro ny in ter ne to wej po -
wia tu stu den ci ra czej nie śle dzą z dnia
na dzień. – Stąd mo ja proś ba, aby wy -
stą pić do wszyst kich uni wer sy te tów
me dycz nych z ta ką in for ma cją i pró bo -
wać do trzeć do stu den tów nie co ina -
czej. Za sto so wa nie ta kiej urzę do wej
for my ogło sze nia mo że nie wy star -
czyć – oznaj mił. 

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, wy ja śnił, że gdy
uchwa ła wej dzie w ży cie, to sta ro stwo
zaj mie się sze ro ko ro zu mia ną pro mo -
cją. – Wszyst kim nam za le ży na tym,
aby roz po wszech nić ten ma te riał i aby
ta uchwa ła nie tra fi ła do szu fla -
dy – pod kre ślił W. Wro nec ki. Rad ni
przy ję li uchwa łę jed no gło śnie.

(LE NA)

Z SESJI

Przyszli lekarze mogą ubiegać się o stypendium



13 ma ja od by ło się ofi cjal ne otwar -
cie roz bu do wa nej czę ści Szpi ta la Po -
wia to we go im. Mar ce le go Nenc kie -
go w Kro to szy nie. By ło to wy da rze -
nie, na któ re miesz kań cy na sze go
po wia tu cze ka li z nie cier pli wo ścią. 

Ra da Po wia tu Kro to szyń skie go
przy ję ła pro gram re struk tu ry za cji
SPZOZ sie dem lat te mu. In we sty cja
ru szy ła w 2018 ro ku. Koszt bu do wy
no we go skrzy dła szpi ta la wy niósł po -
nad 26 mi lio nów zło tych. 

Na uro czy sto ści otwar cia po ja wi ło
się wie lu go ści, m. in. mi ni ster Mar le -
na Ma ląg, po sło wie To masz Ław ni -
czak, Jan Dzie dzi czak, Ka ta rzy na
Sój ka, An drzej Grzyb, Ma riusz Wit -
czak oraz se na tor Ewa Ma tec ka czy
Agniesz ka Pach ciarz – dy rek tor Wiel -
ko pol skie go Od dzia łu Wo je wódz kie -
go Na ro do we go Fun du szu Zdro wia.
Przy by li tak że by li dy rek to rzy kro to -
szyń skie go szpi ta la, obec ne kie row nic -
two pla ców ki, wła dze po wia tu oraz
sa mo rzą dow cy z po wia tu kro to szyń -
skie go. 

– Re ali za cja tej in we sty cji by ła
moż li wa dzię ki po mo cy wie lu lu dzi.
Przed sied mio ma la ty Ra da Po wia tu
Kro to szyń skie go przy ję ła pro gram re -
struk tu ry za cji SPZOZ w Kro to szy nie.
Jed nym z naj waż niej szych wy zwań
by ło zni we lo wa nie roz pro szo nej in fra -
struk tu ry lo ka lo wej szpi ta la, któ ra ro -

dzi ła pro ble my na tu ry or ga ni za cyj nej,
lo gi stycz nej oraz ge ne ro wa ła kosz ty
i utrud nia ła pra cę per so ne lu, a przede
wszyst kim ne ga tyw nie wpły wa ła
na bez pie czeń stwo zdro wot ne na -
szych pa cjen tów. Dla te go pod ję to de -
cy zję o roz bu do wie sie dzi by głów nej
szpi ta la przy ul. Mic kie wi cza. Pra ce
nad pro jek tem zbie gły się w cza sie
z pra ca mi nad ak tu ali za cją lo kal ne go
pro gra mu re wi ta li za cji mia sta i gmi ny
Kro to szyn. W trak cie kon sul ta cji spo -
łecz nych i dys ku sji nad tym do ku men -
tem do szli śmy do wnio sku, że
roz bu do wa szpi ta la wpi sze się w za -
mie rze nia re wi ta li za cyj ne na ob sza rze
cen trum Kro to szy na. Pro jekt zo stał
wpi sa ny do pro gra mu, ja ko jed no
z przed się wzięć – mó wił sta ro sta Sta -
ni sław Szczot ka. 

– Suk ces two rzą pra ca, ta lent i za -
an ga żo wa nie lu dzi. Dzi siej sze otwar cie
tej im po nu ją cej in we sty cji jest wy ni -
kiem sta rań wie lu osób. Nie ba ga tel ne
jest wspar cie in sty tu cjo nal ne. Ja ko oso -
ba re pre zen tu ją ca kie row nic two
SPZOZ w Kro to szy nie mam ten ho nor
i za szczyt prze ma wiać do pań stwa
w imie niu na sze go szpi tal ne go ze spo -
łu, któ ry ope ra cyj nie do ko nał te go ce -
lu. Dzi siaj za my ka my pew ną kar tę
hi sto rii szpi ta la, otwie ra jąc jed no cze -
śnie jej ko lej ny roz dział – oznaj mi ła
Iwo na Wi śniew ska, dy rek tor SPZOZ
w Kro to szy nie. – In we sty cja ta po zwo -
li, przy udzia le ca łe go na sze go ze spo łu,
na zmia nę ja ko ści świad czo nych usług
me dycz nych. Po pra wi na sze wa run ki
pra cy, ale przede wszyst kim bę dzie słu -
żyć na szym pa cjen tom. Ich bez pie -
czeń stwo bę dzie mia ło in ny wy miar,
a szpi tal w tych za kre sach speł ni wa -
run ki pod wzglę dem fa cho wym i sa ni -
tar nym – pod kre śli ła sze fo wa szpi ta la. 

Po prze mó wie niach do szło do sym -
bo licz ne go prze cię cia wstę gi, od sło nię -
cia ta bli cy pa miąt ko wej oraz
po świę ce nia no wej czę ści bu dyn ku
przez ks. Alek san dra Gen de rę. Dal sza
część uro czy sto ści od by wa ła się w re -
stau ra cji Le śni czów ka ze wzglę du na to,
że no wa część szpi ta la funk cjo nu je już
od ja kie goś cza su. Tam przy szedł czas
na ko lej ne prze mo wy, a tak że po dzię ko -
wa nia i gra tu la cje. Nie oby ło się bez pre -

zen tów, ja kie lo kal ne sa mo rzą dy prze -
ka za ły na rę ce dy rek tor kro to szyń skiej
pla ców ki, a któ re ma ją po móc w do po -
sa że niu sa li do po ro dów ro dzin nych. 

Za rów no sta ro sta, jak i sze fo wa
SPZOZ w Kro to szy nie za po wie dzie li,

że to nie ko niec pla nów do ty czą cych
szpi ta la. I. Wi śniew ska do da ła, że pla -
ców kę cze ka re mont jej sta rej czę ści,
uru cho mie nie wła snej kuch ni oraz za -
kup no wo cze sne go sprzę tu. 

(LE NA)
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Na bieżąco 5

Prze wod ni czą cy Ra dy Osie dla nr 1
w Kro to szy nie i jed no cze śnie przed -
sta wi ciel Mię dzy osie dlo we go Ze spo -
łu In ter wen cyj ne go, dzia ła ją ce go
w imie niu miesz kań ców osie dli
nr 1, 3 i 5, Mi ro sław Choj nic ki, po raz
ko lej ny za brał głos pod czas se sji Ra -
dy Miej skiej w Kro to szy nie. MZI do -
ma ga się, by Ko mi sja skarg, wnio -
sków i pe ty cji po now nie roz pa trzy ła
zło żo ne wcze śniej skar gi. 

– Na pod sta wie pi sma bur mi strza
z dnia 22 kwiet nia 2022 ro ku, bę dą -
ce go od po wie dzią na na sze za py ta nie
o in for ma cję pu blicz ną, zwra ca my się
z uprzej mą proś bą do prze wod ni czą -
cej Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie oraz
do Ko mi sji skarg, wnio sków i pe ty cji
o po now ne roz pa trze nie skarg miesz -
kań ców, do ty czą cych bez praw nej noc -
nej dzia łal no ści sta cji pa liw
i bez praw nej, nie le gal nej roz bu do wy

sta cji. Uza sad nie niem na szej proś by są
na stę pu ją ce no we fak ty. Bur mistrz po -
twier dza, po raz pierw szy od lat, że
zgod ność z pra wem bu do wy sta cji pa -
liw w Kro to szy nie nie by ła we ry fi ko -
wa na przez wo je wo dę. Ozna cza to, że

miesz kań cy, rad ni, Ko mi sja skarg,
wnio sków i pe ty cji oraz prze wod ni czą -
ca Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie od lat
są wpro wa dza ni w błąd przez bur mi -
strza, rad ców praw nych urzę du oraz
na czel ni ka Wy dzia łu Ochro ny Śro do -

wi ska. Bur mistrz po twier dza, że rad -
co wie praw ni urzę du nie spo rzą dza li
opi nii praw nych, uza sad nia ją cych
stwier dze nie przez ad mi ni stra cję sa -
mo rzą do wą mia sta, że Wo je wódz ki
Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Po zna niu na -
ka zał wy bu do wa nie sta cji pa liw nie -
zgod nie z pra wem bu dow la nym.
Ozna cza to wpro wa dza nie w błąd
przez bur mi strza. Bur mistrz oraz ad -
mi ni stra cja sa mo rzą do wa mia sta ma -
ją wie dzę, że sta cja pa liw zo sta ła
wy bu do wa na z ra żą cym na ru sze niem
pra wa. Ozna cza to, że od lat po dej mo -
wa ne są przez ad mi ni stra cję sa mo rzą -
do wą (rad ców pra wych urzę du)
czyn no ści dla le ga li za cji sa mo wo li bu -
dow la nej, ja ką na dzień dzi siej szy jest
sta cja pa liw – mó wił pod czas se sji Mi -
ro sław Choj nic ki. 

– Miesz kań cy ocze ku ją na po now -
ne roz pa trze nie przez Ko mi sję skarg,
wnio sków i pe ty cji wnie sio nych przez
nich skarg oraz ocze ku ją na do pro wa -
dze nie w ra mach kom pe ten cji Ra dy
Miej skiej do tym cza so we go wstrzy ma -
nia dzia łal no ści sta cji pa liw. W przy -

pad ku od mo wy pod ję cia czyn no ści
w spra wie przez Ra dę Miej ską w Kro -
to szy nie i od mo wy pod ję cia sku tecz -
nych dzia łań dla do pro wa dze nia
do za mknię cia sta cji pa liw wno si my
o uza sad nie nie i po da nie ścież ki od wo -
ław czej – spu en to wał M. Choj nic ki.

Od po wia da jąc, bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek rzekł, iż nie bę dzie
przy każ dej oka zji wy stą pie nia MZI
na se sji po wta rzał te go sa me go. – Przy -
po mnę, iż spra wa by ła ba da na przez
pro ku ra tu rę, po stę po wa nie zo sta ło
umo rzo ne. Ba dał to więc nie za leż ny
or gan w po sta ci pro ku ra tu ry i to nie
kro to szyń skiej, a ple szew skiej, i nie do -
pa trzył się te go, co pań stwo cią gle su -
ge ru je cie. W po zo sta łych spra wach
po stę po wa nia się to czą. Nie jest to jed -
nak ta kie pro ste, bo to czą się rów no -
cze śnie po stę po wa nia z dru giej
stro ny – prze ciw ko bur mi strzo wi, że
jest nad gor li wy. Ni cze go w tej kwe stii
nie przy spie szy my, po stę po wa nia bę -
dą się to czyć swo im ryt mem – stwier -
dził wło darz Kro to szy na. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Skargi do ponownego rozpatrzenia?



Wydarzenie6 WTOREK, 17 MAJA 2022

W nie dzie lę na kro to szyń skim ryn ku
od był się cha ry ta tyw ny Kier masz
Ukra iń ski. Or ga ni za to rem wy da rze nia
był Lions Club Kro to szyn we współ -
pra cy z Po wia to wym Cen trum Po mo -
cy Ro dzi nie. Uda ło się ze brać oko -
ło 10 ty się cy zło tych, któ re w ca ło ści
zo sta ną prze zna czo ne na po moc
uchodź com z Ukra iny, prze by wa ją -
cym na te re nie na sze go po wia tu.

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 – 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. Ak cja po mo cy świad czo nej
na rzecz 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. 

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
na wła 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. 

W nie dzie lę LCK, we spół z PCPR -
-em, przy współ pra cy z kil ko ma lo kal -
ny mi or ga ni za cja mi, zor ga ni zo wał
Kier masz Ukra iń ski. Miesz kań cy mo -
gli za ku pić cia sto oraz po tra wy ukra iń -
skie. Na sce nie po ja wi li się lo kal ni

ar ty ści, m. in. Folk lor Bło nie. Wy da -
rze niu to wa rzy szy ła też ukra iń ska mu -
zy ka. Im pre za by ła świet ną oka zją
do in te gra cji miesz kań ców po wia tu
z przy by ły mi na nasz te ren są sia da mi
ze wscho du. Ca ły zysk z kier ma szu zo -
sta nie prze zna czo ny na po moc
uchodź com prze by wa ją cych na ter nie
po wia tu kro to szyń skie go. We dle
wstęp nych ob li czeń uda ło się ze brać
oko ło 10 ty się cy zło tych.

– Ko lej ny raz Lions Club Kro to -
szyn włą czył się w po moc po trze bu -
ją cym. Tym ra zem sku pi li śmy się
na dzia ła niach dla uchodź ców
z Ukra iny, przy by wa ją cych na te ren
po wia tu kro to szyń skie go. 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, m. in. or ga ni zu je my ko lo -
nie dla dzie ci z ro dzin w trud nej
sy tu acji ma te rial nej i ro dzin za stęp -
czych. Po moc uchodź com to do dat -
ko we dzia ła nie sto wa rzy sze nia.
Kier masz miał cha rak ter cha ry ta tyw -
ny, ale by ło też in te gra cyj nie. Zo stał
zor ga ni zo wa ny i przy go to wa ny przez
Lions Club Kro to szyn i Po wia to we
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Kro to -
szy nie, przy ogrom nym wspar ciu
i po mo cy wie lu in sty tu cji, or ga ni za -
cji, szkół, sa mo rzą dów i lu dzi do brej
wo li. Cie szy my się, że uda ło się zin te -
gro wać lu dzi z Pol ski i Ukra iny, a fre -
kwen cja na kro to szyń skim ryn ku
po ka za ła, że spo łe czeń stwo an ga żu je

się i utoż sa mia z po mo cą na szym są -
sia dom, któ rych spo tka ła strasz na tra -
ge dia. Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy
po mo gli i wspar li na szą ini cja ty wę,
a ze bra ne pie nią dze w kwo cie oko -
ło 10 ty się cy zło tych po osta tecz nym

roz li cze niu bę dą w ca ło ści prze ka za -
ne na po moc uchodź com z Ukra iny,
prze by wa ją cym na te re nie po wia tu
kro to szyń skie go – pod su mo wał Ja -
cek Za wod ny z LCK. 

To oczy wi ście nie ko niec ak cji or -
ga ni zo wa nych przez LCK. 4 czerw -
ca na strzel ni cy Brac twa Kur ko we go
od bę dzie się im pre za z oka zji Dnia
Dziec ka. W tym ro ku do wspól nej
za ba wy za pro szo no tak że dzie ci,
któ re przy by ły do nas z Ukra iny.
Z ko lei 5 czerw ca w ki nie Przed wio -
śnie zor ga ni zo wa ny zo sta nie Kon -
cert Cha ry ta tyw ny „Po je dy nek
na skrzyp ce i for te pian”. Wy stą pią
dwaj wspa nia li ar ty ści – Wal de mar
Ma lic ki i Ar tur Ba nasz kie wicz. Cał -

ko wi ty do chód z te go wy da rze nia
bę dzie prze zna czo ny na or ga ni za cję
let nich ko lo nii dla dzie ci z ro dzin
z po wia tu kro to szyń skie go znaj du ją -
cych się w po trze bie. 

(LE NA)

KIERMASZ CHARYTATYWNY

Ukraińska niedziela z Lions Clubem 
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Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie Ro man Olej nik
po ru szył te mat Punk tu Se lek tyw ne go
Zbie ra nia Od pa dów Ko mu nal nych.
Jak po wie dział, zda niem miesz kań -
ców punkt ten po wi nien być otwar ty
czę ściej i dłu żej. 

Ak tu al nie PSZOK przy ul. Ce glar -
skiej w Kro to szy nie czyn ny jest w po nie -
dział ki i piąt ki w go dzi nach 8.00-15.00,
w śro dy od 10.00 do 17.00 oraz w dru -
gą so bo tę mie sią ca w godz. 8.00-13.00.
Jak twier dzi rad ny Olej nik, go dzi ny
otwar cia punk tu nie sprzy ja ją miesz -
kań com. – Miesz kań cy su ge ru ją, aby
PSZOK był otwar ty czę ściej i dłu żej. Je -
śli cho dzi o ak tu al ne dni i go dzi ny
otwar cia punk tu, miesz kań cy uwa ża ją,
iż jest to sta now czo za ma ło, gdyż więk -
szość znich pra cu je do godz. 15.00. Czy

ist nie je moż li wość zmia ny w tej kwe stii,
aby PSZOK przy naj mniej dwa -trzy dni
w ty go dniu był otwar ty do godz. 17.00?
To zna czą co uła twi ło by ży cie miesz kań -
com, któ rzy nie mu sie li by się zwal niać
z pra cy czy brać urlo pu, by od dać od pa -
dy na PSZOK – mó wił rad ny.

Od po wie dzi udzie lił bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek. – Go dzi ny
otwar cia PSZOK -ów by ły po dyk to wa -
ne eko no mią. Wnio sek prze ka że my
do za rzą du EKO SIÓ DEM KI, ale wią -
że się to z więk szy mi kosz ta mi, gdyż
pra cow ni cy punk tów za mien nie pra -
cu ją, a więc bę dzie się to praw do po -
dob nie wią za ło z za trud nie niem
do dat ko wych osób. Nie mniej jed nak
wnio sek zo sta nie prze ka za ny do roz -
pa trze nia – wy ja śnił wło darz Kro to -
szy na. 

(LE NA)

Z SESJI

Czy PSZOK będzie czynny dłużej?

21 kwiet nia w ha li wi do wi sko wo -
spor to wej w Kro to szy nie prze pro wa -
dzo no eli mi na cje po wia to we do Mi -
strzostw Pierw szej Po mo cy Pol skie -
go Czer wo ne go Krzy ża. Or ga ni za to -
ra mi za wo dów by ły od dział re jo no wy
PCK, Sta ro stwo Po wia to we w Kro to -
szy nie oraz Ko men da Po wia to wa
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

W szran ki sta nę ło sześć dru żyn ze
szkół po nad pod sta wo wych z te re nu po -
wia tu kro to szyń skie go. Wal ka to czy ła
się o za ję cie miej sca gwa ran tu ją ce go

prze pust kę do eta pu wo je wódz kie go.
Za da niem uczest ni ków by ło udzie le nie
po mo cy me dycz nej po szko do wa nym
w pię ciu pro fe sjo nal nie przy go to wa -
nych epi zo dach, któ re re al nie od zwier -
cie dla ły sy tu acje, ja kie mo że my
na po tkać w ży ciu co dzien nym. Po nad -
to mu sie li zmie rzyć się z te stem wie dzy. 

Zma ga nia od by wa ły się po czuj -
nym okiem stra ża ków z kro to szyń skiej
ko men dy, któ rzy tra dy cyj nie co ro ku
zaj mu ją się opra co wa niem, przy go to -
wa niem i upo zo ro wa niem za dań dla
star tu ją cych te amów.

Naj le piej za pre zen to wa ła się dru -
ży na Ze spo łu Szkół Po nad pod sta wo -
wych w Zdu nach, któ ra wy gra ła
eli mi na cje i awan so wa ła do eta pu wo -
je wódz kie go. Dru gie miej sce za ję ła
eki pa z ZSP nr 2 w Kro to szy nie, a trze -
cia lo ka ta przy pa dła ze spo ło wi z I LO
w Kro to szy nie. 

– Nie wąt pli we mi strzo stwa, wpi -
sa ne na sta łe w ka len darz przed się -
wzięć or ga ni zo wa nych w na szym
mie ście, pod no szą wie dzę i umie jęt no -
ści mło dzie ży szkol nej. I ta ki wła śnie
cel przy świe cał tej ry wa li za cji. Zwy -

cięz com gra tu lu je my i ży czy my suk ce -
sów w dal szych eta pach mi -
strzostw – pod su mo wał st. asp.

Ma te usz Dy mar ski z Ko men dy Po wia -
to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie. (FE NIX)

PIERWSZA POMOC

Zdunowianie przeszli do etapu wojewódzkiego
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23 kwiet nia w Śle si nie od był się 13.
Wiel ko pol ski Fe sti wal Tań ca „Tań -
czą ce Trze wicz ki”. W za wo dach
świet nie za pre zen to wa ły się gru py
ta necz ne z kro to szyń skie go Cen -
trum Tań ca „Show Dan ce”.

Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by ły
CKiS w Ko ni nie, M -GOK w Śle si nie, Ze -
spół Szkol no -Przed szkol ny w Śle si nie oraz
bur mistrz mia sta i gmi ny Śle sin, a part ne -
rem – Sta ro stwo Po wia to we w Ko ni nie.
Ce lem im pre zy by ła po pu la ry za cja ze spo -
ło wych form ta necz nych, pre zen ta cja do -
rob ku ar ty stycz ne go dzie cię cych
i mło dzie żo wych ze spo łów ta necz nych,
a przede wszyst kim roz wi ja nie wraż li wo -
ści es te tycz nej dzie ci i mło dzie ży oraz

wspól na za ba wa i na wią zy wa nie no wych
kon tak tów. 

Po śród licz nie przy by łych do Śle si na
ze spo łów ta necz nych zna la zły się gru py re -
pre zen tu ją ce Cen trum Tań ca „Show Dan -
ce” w Kro to szy nie. Wy stę py mło dych
tan ce rzy oce nia ło ju ry w skła dzie: Kry sty -
na Frąc ko wiak, Iwo na Mar kie wicz, Ka ta -
rzy na Mar kie wicz oraz Kry stian We ber. 

Kro to szyń scy spi sa li się wy bor nie.
Gru pa Ka Da klizm trium fo wa ła w ka te go -
rii 16-19 lat. Z ko lei ze spół Po Sam Pas był
naj lep szy w ka te go rii 12-15 lat. W tym sa -
mym prze dzia le wie ko wym wy róż nie nie
otrzy ma ła gru pa No Bo Tak. Na trze cim
miej scu w ka te go rii 7-11 lat upla so wa li się
tan ce rze z gru py Wu Bu Du Bu. 

(LE NA)

SHOW DANCE

Tańczyli jak natchnieni
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W pią tek, 13 ma ja, w Urzę dzie Miej -
skim w Kro to szy nie mia ło miej sce
pod pi sa nie umów w kwe stii udzie le -
nia po mo cy fi nan so wej dla na szych
gmin ze środ ków bu dże tu wo je wódz -
twa wiel ko pol skie go. 

Pie nią dze prze ka za ne z wo je wódz -
twa prze zna czo ne zo sta ną na pra ce
zwią za ne z ochro ną, re kul ty wa cją i po -
pra wą ja ko ści grun tów rol nych
w 2022 ro ku. Wspar cie na ten cel
otrzy ma ły czte ry gmi ny po wia tu kro -
to szyń skie go. Dla gmi ny Ko by lin prze -
wi dzia no kwo tę 102 938 zł. Gmi nę
Kro to szyn wo je wódz two wspar ło po -
mo cą rzę du 125 775 zł. Z ko lei gmi -
na Koź min Wlkp. do sta ła 137 250 zł.
Do ta cja dla Sul mie rzyc wy nio -
sła 63 000 zł. 

Po nad to Ko by lin, Koź min Wlkp.
i Sul mie rzy ce otrzy ma ły rów nież środ -
ki w ra mach wy mie nio ne go pro gra mu
na za kup sa dzo nek drzew mio do daj -
nych o łącz nej wy so ko ści 37 620 zł. 

Do dat ko we wspar cie przy zna no
gmi nie Roz dra żew. Jest to do fi nan so -
wa nie w kwo cie 200 000 zł na prze -

bu do wę mo stu na rze ce Or li, na tra sie
Roz dra żew – Koź min Wlkp. Za da nie
to bę dzie re ali zo wa ne w po ro zu mie -
niu tych dwóch sa mo rzą dów. 

– Dzię ku ję za moż li wość spo tka -
nia w Urzę dzie Miej skim w Kro to -
szy nie. Pod pi su je my dziś umo wy
na do fi nan so wa nia na pra ce zwią za -

ne z ochro ną, re kul ty wa cją i po pra -
wą ja ko ści grun tów, na za kup sa dzo -
nek drzew mio do daj nych oraz
na re mont mo stu na rze ce Or li.
Gmi ny po wia tu kro to szyń skie go ja -
ko je dy ne pod pi su ją umo wy tak póź -
no. Mia ło to na stą pić w kwiet niu, ale
cze ka li śmy, li cząc na to, że bę dzie
mo gła w tym wy da rze niu uczest ni -
czyć śp. Jo an na Król -Trąb ka, rad -
na Sej mi ku Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go – po wie dział
przed pod pi sa niem do ku men tów
wi ce mar sza łek wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go Krzysz tof Gra bow ski,
któ ry był sy gna ta riu szem umów ze

stro ny Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go.

Po szcze gól ne gmi ny re pre zen to -
wa li ich wło da rze – bur mistrz Ko by -
li na To masz Le siń ski, bur mistrz
Koź mi na Wlkp. Ma ciej Brat bor ski, wi -
ce bur mistrz Kro to szy na Ry szard
Czusz ke, bur mistrz Sul mie rzyc Da -
riusz Dę bic ki oraz wójt Roz dra że wa
Ma riusz Dy mar ski. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Ponad pół miliona złotych dla naszych gmin
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Kro to szyń scy po li cjan ci do wal ki
z prze stęp czo ścią go spo dar czą oraz
funk cjo na riu sze z pla ców ki Stra ży
Gra nicz nej w Ka li szu za bez pie czy li
nie le gal ny to war, któ ry był sprze da -
wa ny na tar go wi sku w na szym mie -
ście. Sprze daw com pod ro bio nych
rze czy gro zi wy so ka grzyw na, ka ra
ogra ni cze nia wol no ści al bo po zba -
wie nia wol no ści do dwóch lat.

10 ma ja mun du ro wi za trzy ma li dwo -
je oby wa te li Buł ga rii – 27-let nią miesz kan -
kę po wia tu wro cław skie go oraz 34-let nie go

miesz kań ca po wia tu ostrow skie go, któ rzy
na tar go wi sku miej skim w Kro to szy nie
sprze da wa li pod ro bio ną odzież, sy gno wa -
ną zna ka mi to wa ro wy mi zna nych ma rek.
Oso bom tym przed sta wio no za rzu ty. Za -
bez pie czo no odzież o łącz nej war to ści oko -
ło 110 ty się cy zło tych.

Wpro wa dza nie do ob ro tu to wa rów
z pod ro bio nym zna kiem to wa ro wym sta -
no wi na ru sze nie usta wy Pra wo wła sno ści
prze my sło wej. Spraw com te go prze stęp -
stwa gro zi wy so ka grzyw na, ka ra ogra ni -
cze nia wol no ści al bo po zba wie nia
wol no ści do dwóch lat. (AN KA)

Z POLICJI

Handlowali podrobionym towarem

W so bo tę w Ko by li nie od by ła się trze -
cia edy cja Mo to Pik ni ku. Miej sco wy
sta dion pę kał w szwach, gdyż wy da -
rze nie przy cią gnę ło tłu my uczest ni -
ków. 

Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły Urząd
Miej ski w Ko by li nie, Gmin na Ko mi sja
Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo -
wych oraz Gmin ny Ośro dek Kul tu ry. Pik -
nik roz po czął się od Mszy św.
w Sank tu arium Mat ki Bo żej przy Żłób ku.
Stam tąd pa ra da mo to cy kli wy ru szy ła
na sta dion miej ski w Ko by li nie. 

W wy da rze niu wzię li udział mi ło śni -
cy za rów no dwóch, jak i czte rech kó łek,
któ rzy z du mą pre zen to wa li swo je po jaz -
dy. Ich wła ści cie le zo sta li ob da ro wa ni pa -
miąt ko wy mi ko szul ka mi. Miesz kań cy,
któ rzy przy by li na sta dion, mo gli oglą dać
róż no rod ne mo to cy kle i sa mo cho dy. 

W cza sie im pre zy ogło szo no kon kurs
na naj star szy mo to cykl i sa mo chód, bio rą -
ce udział w Mo to Pik ni ku. Zwy cięz ca mi
oka za li się Jó zef Ka zu bek, wła ści ciel mo to -
cy kla M -72 z 1954 ro ku, oraz Mi ro sław
Chod kow ski, po sia dacz sa mo cho du mar -
ki Opel Re kord z 1967 ro ku. 

Nie za bra kło też wra żeń mu zycz nych.
Na sce nie wy stą pił ze spół FA ME. Na stęp -
nie przed pu blicz no ścią za pre zen to wa ła
się Ju lia Stol pe z ze spo łem. Wo ka list ka jest
pół fi na list ką 12. edy cji po pu lar ne go pro -
gra mu te le wi zyj ne go „The Vo ice of Po -
land”. 

Na uczest ni ków pik ni ku cze ka ły też
sto iska ga stro no micz ne. Po nad to moż na
by ło zo ba czyć, jak to jest uczest ni czyć
w wy pad ku dro go wym, a to dzię ki sy mu -
la to ro wi da cho wa nia. Dla naj młod szych
przy go to wa no dmu cha ne zam ki i zjeż dżal -
nie. 

Po go da w so bot nie po po łu dnie sprzy -
ja ła in te gra cji i wspól nej za ba wie, co przy -
czy ni ło się do te go, że na ko by liń ski sta dion
przy by ły tłu my. Trze cia edy cja mo to ry za -
cyj ne go wy da rze nia bez wąt pie nia oka za -
ła się suk ce sem. 

(LE NA)

PIKNIK

Święto zmotoryzowanych w Kobylinie 

11 ma ja na par kin gu pod ziem nym
Ga le rii Kro to szyń skiej do szło do po -
ża ru sa mo cho du oso bo we go. Za -
uwa ży ła to oso ba po stron na, na co
dzień funk cjo na riusz kro to szyń skiej
Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej,
któ ry na tych miast pod jął pró bę ga -
sze nia przy uży ciu ga śni cy. Pod ję te
dzia ła nia oka za ły się sku tecz ne. Po -
żar zo stał uga szo ny przed przy by -
ciem za stę pów z kro to szyń skiej JRG
PSP oraz OSP.

We wnątrz par kin gu pa no wa ło nie -
wiel kie za dy mie nie. W wy ni ku za łą cze nia

alar mu oso by prze by wa ją ce na te re nie ga -
le rii wy szły na ze wnątrz. – Po za bez pie cze -
niu miej sca zda rze nia stra ża cy
wpro wa dzi li li nię ga śni czą na te ren par kin -
gu i przy po mo cy jed ne go prą du wo dy do -
ga si li, a na stęp nie schło dzi li roz grza ne
ele men ty ka ro se rii po jaz du. Obiekt han -
dlo wy na bie żą co mo ni to ro wa no urzą dze -
nia mi po mia ro wy mi. Po cał ko wi tym
zli kwi do wa niu za gro że nia dzia ła nia za -
koń czo no – in for mu je st. kpt. To masz Pa -
try as, rzecz nik pra so wy Ko men dy
Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie.

(FE NIX)

KROTOSZYN

Pożar samochodu 
na podziemnym parkingu
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Kultura 11

8 ma ja Szy mon Staś ko wiak wraz ze
swo ją part ner ką, Rok san ną Ży łą,
wziął udział w Bas Dan ce Fe sti -
val 2022. Im pre za od by ła się
w Trzeb ni cy. Pa ra za ję ła pierw sze
miej sce w swo jej ka te go rii.

Or ga ni za to ra mi te go wy da rze nia by ły
Bas Dan ce Stu dio oraz gmi na Trzeb ni ca.
Ry wa li za cja to czył się w Gmin nej Ha li Wi -
do wi sko wo -Spor to wej im. Dol no ślą skich
Olim pij czy ków i zgro ma dzi ła mnó stwo
uta len to wa nych tan ce rzy z ca łej Pol ski. 

Kro to szyń ski tan cerz, Szy mon Staś ko -
wiak, i je go part ner ka, Rok san na Ży ła, za -
ję li pierw sze miej sce w swo jej ka te go rii, co
jest ich ko lej nym suk ce sem w tym ro ku.
Pa ra za tań czy ła też na wie czor nej ga li fi na -
ło wej, któ rą po pro wa dzi ła Ivo na Szy mań -
ska -Pa vlo vić – zna na tan cer ka,
mię dzy na ro do wa sę dzia ta necz na i kon fe -
ran sjer ka, ju ror ka w pro gra mie „Ta niec
z Gwiaz da mi”. 

Ta necz ną dzia łal ność Szy mo na wspie -
ra gmi na Kro to szyn.

(LE NA)

Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na im. Ar ka de -
go Fie dle ra otrzy ma ła cer ty fi kat kon su menc ki
Kon kur su Ja ko ści Pro duk tów i Usług „Naj lep -
sze w Pol sce”. Na sza książ ni ca zo sta ła uho no -
ro wa na za dzia ła nia na rzecz upo wszech nia -
nia czy tel nic twa i roz wo ju edu ka cyj ne go wie lu
po ko leń miesz kań ców re gio nu.

5 ma ja w sa li Uni wer sy te tu Ada ma Mic kie wi -
cza w Po zna niu od by ła się uro czy sta ga la, pod czas
któ rej Ewa Bu kow ska, dy rek tor kro to szyń skiej bi -
blio te ki, ode bra ła cer ty fi kat „Naj lep sze w Pol sce”
z rąk prof. dra hab. inż. Teo fi la Je sio now skie go, rek -
to ra Po li tech ni ki Po znań skiej. Cer ty fi kat, przy zna -
ny po raz dru gi przez To wa rzy stwo im. Hi po li ta
Ce giel skie go, sta no wi znak ja ko ści i uzna nia dla
dzia łal no ści kro to szyń skiej książ ni cy.

(AN KA)

TANIEC

Szymon nie zwalnia tempa
KROTOSZYN

Certyfikat dla biblioteki

W ra mach Ty go dnia Bi -
blio tek w kro to szyń skiej
książ ni cy zor ga ni zo wa no
warsz ta ty tań ca re lak sa -
cyj ne go ba cha ta so lo. Za -
ję cia pro wa dzi ła We ro ni -
ka Ko pa z fir my Pa sjo ma. 

Uczest ni cy warsz ta tów
mie li oka zję po znać nie tyl ko
la ti no so lo, ale tak że sla vi ca
dan ce, któ ra łą czy w so bie
ele men ty tań ca lu do we go
i fit ness. Wszyst kim to wa rzy -
szy ły do bry na strój, uśmiech
i ener gia.

(AN KA) 

BIBLIOTEKA

Warsztaty tańca relaksacyjnego
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Z SESJI

Skarga na PZD została wycofana

Ra da Po wia tu Kro to szyń skie go przy -
ję ła uchwa łę w spra wie od stą pie nia
od roz pa trze nia skar gi na pra cę Po -
wia to we go Za rzą du Dróg w Kro to szy -
nie. Po wo dem ta kiej de cy zji by ło
oświad cze nie skar żą ce go o wy co fa -
niu skar gi. 

Skar ga na pra cę Po wia to we go Za rzą du
Dróg w Kro to szy nie wpły nę ła do prze wod -
ni czą ce go ra dy 8 kwiet nia. Pi smo prze ka -
za no Ko mi sji skarg, wnio sków i pe ty cji
w ce lu zba da nia za rzu tów. 

– Z tre ści przed sta wio nej skar gi wy ni -
ka, że do ty czy za nie dbań w za kre sie sta nu
na wierzch ni dróg po wia to wych na te re nie
po wia tu, nie prze pro wa dze nia lub nie wy -

star cza ją co czę ste go prze pro wa dza nia kon -
tro li sta nu na wierzch ni dróg po wia to -
wych, nie podej mo wa nia na le ży tych
dzia łań po prze pro wa dzo nych kon tro lach
sta nu na wierzch ni dróg po wia to wych.
W dniu 19 kwiet nia 2022 ro ku wpły nę ło
do prze wod ni czą ce go ra dy oświad cze nie
zło żo ne przez skar żą ce go o wy co fa niu zło -
żo nej skar gi. Ko mi sja skarg, wnio sków i pe -
ty cji za po zna ła się ze skar gą oraz
oświad cze niem. W związ ku z po wyż szym
ko mi sja uwzględ ni ła wo lę skar żą ce go w za -
kre sie wy co fa nia skar gi i od stą pi ła od jej
roz pa try wa nia – czy ta my w usta le niach
wspo mnia nej ko mi sji. Rad ni przy ję li
uchwa łę jed no gło śnie. 

(LE NA)
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Po Kier ma szu Ukra iń skim Lions
Club Kro to szyn już szy ku je się na ko -
lej ne dwie im pre zy cha ry ta tyw ne.
A wszyst ko z my ślą o dzie ciach.

4 czerw ca na strzel ni cy Brac twa
Kur ko we go w Kro to szy nie zor ga ni -
zo wa ny zo sta nie Dzień Dziec ka.
Im pre za po trwa w go dzi nach 9.30-
13.00. – To już ko lej ny rok, kie dy
or ga ni zu je my spo tka nie z dzieć mi
i dla dzie ci. Tym ra zem na ich świę -
to za pro si li śmy rów nież dzie ci przy -

by łe do na sze go po wia tu z Ukra iny.
Wspól nie bę dzie my się ba wić i ak -
tyw nie spę dzać czas w tym waż nym
dla nich dniu – za po wia da Ja cek
Za wod ny z Lions Clu bu Kro to szyn.

Na stęp ne go dnia, tj. 5 czerw ca,
nie la da grat ka cze kać bę dzie na me -
lo ma nów. W ki nie Przed wio śnie od -
bę dzie się bo wiem „Po je dy nek
na skrzyp ce i for te pian”. Po czą tek
o go dzi nie 17.00. Wy stą pią dwaj
wspa nia li ar ty ści – Wal de mar Ma -
lic ki i Ar tur Ba nasz kie wicz. Cał ko -

wi ty do chód z kon cer tu zo sta nie
prze zna czo ny na or ga ni za cję let nich
ko lo nii dla dzie ci z ro dzin z na sze go
po wia tu, znaj du ją cych się w po trze -
bie. – W tych trud nych dla nas
wszyst kich cza sach spró buj my się
na chwi lę ode rwać i za fun do wać so -
bie wspa nia łą ucztę mu zycz ną,
okra szo ną szczyp tą hu mo ru – za -
chę ca J. Za wod ny. Za in te re so wa ni
tym wy da rze niem pro sze ni są
o kon takt pod nu me rem te le fo -
nu 605 438 448. (AN KA)

CHARYTATYWNIE

Lions Club zaprasza na kolejne wydarzenia

Sto wa rzy sze nie PO MÓŻ MY SO BIE, or ga ni zu ją ce
od lat na te re nie mia sta i po wia tu kro to szyń -
skie go dzia ła nia pro fi lak tycz ne, wzna wia
po prze rwie spo wo do wa nej pan de mią ko ro na -
wi ru sa swo ją dzia łal ność. Za czy na my od pro fi -
lak ty ki czer nia ka, po prze dza jąc okres let nie go
wy po czyn ku ak cją ba dań wy stę pu ją cych
na skó rze zna mion, na ro śli i pie przy ków. 

In for mu jąc o po wyż szym, przy po mi na my
naj waż niej sze czyn ni ki ry zy ka wy stę po wa nia tej
groź nej dla zdro wia cho ro by no wo two ro wej,
do któ rych na le żą:

– wcze śniej sze przy pad ki czer nia ka wro dzi nie
– uprzed nio stwier dzo ny czer niak u cho re go

– po sia da ne zna mio na wro dzo ne
– po ja wia ją ce się i wy stę pu ją ce ak tu al nie

na skó rze zna mio na barw ni ko we
– ja sna kar na cja ce ry: ja sna skó ra, ja sne wło -

sy, nie bie skie oczy
– pro mie nio wa nie ul tra fio le to we, tj. nad -

mier na eks po zy cja na świa tło sło necz ne, skłon -
ność do opa rzeń sło necz nych, opa rze nia
sło necz ne w dzie ciń stwie lub mło do ści.

Po nie waż za gro że nie czer nia kiem ro śnie
i – jak wy ka zu ją ba da nia – licz ba za cho ro wań po -
dwa ja się co 10 lat, za pra sza my miesz kań ców mia -
sta i gmi ny Kro to szyn na or ga ni zo wa ne w ro ku
bie żą cym ba da nia, któ re bę dą pro wa dzo ne w 28
ma ja od godz. 14.00 do godz. 18.00 w „Ga bi ne -

cie pod Chmur ką”, uru -
cho mio nym pod czas im -
pre zy „Otwar cie Bło nia – 2022” w Kro to szy nie.

Uczest ni cząc w or ga ni zo wa nej im pre zie
i spę dza jąc wol ny czas na za pro po no wa nej
wszyst kim uczest ni kom za ba wie, sko rzy staj z or -
ga ni zo wa nych ba dań pro fi lak tycz nych, sprawdź
swój stan zdro wia, po sze rza jąc jed no cze śnie wie -
dzę zdro wot ną. Dla każ de go po ten cjal ne go pa -
cjen ta li czy się bo wiem nie tyl ko eli mi no wa nie
wy stę pu ją cych za gro żeń, ale i wcze sne, ra tu ją ce
ży cie wy kry cie cho ro by. 

W osią gnię ciu te go ce lu po mo że w ra mach
in dy wi du al nej kon sul ta cji współ pra cu ją cy ze sto -
wa rzy sze niem on ko log, któ ry zba da przy po mo -

cy der ma to sko pu wy stę pu ją ce na skó rze zmia ny
i oce ni ich cha rak ter. Ba da nie jest bar dzo pro ste
i bez in wa zyj ne, a każ dy bez po śred ni be ne fi cjent
otrzy ma przy tej oka zji po ra dę spe cja li stycz ną
oraz ulot kę edu ka cyj ną na ten te mat. Każ dy be -
ne fi cjent w chwi li zgło sze nia wy ra ża tak że zgo -
dę na prze twa rza nie swo ich da nych oso bo wych,
zgod nie z obo wią zu ją cy mi w tej dzie dzi nie za sa -
da mi.

Pro wa dzo na w ra mach do fi nan so wa ne go
przez mia sto i gmi nę Kro to szyn pro jek tu „WY -
PRZEDŹ CZER NIA KA – ZBA DAJ ZNA MIO -
NA” ak cja pro fi lak tycz na po zwa la wy eli mi no wać
stwier dzo ne pod czas ba da nia za gro że nia i uru -
cho mić pro ces le cze nia w przy pad ku stwier dze -
nia te go naj bar dziej zło śli we go no wo two ru skó ry.

(ALEK SAN DRA OPA LIŃ SKA 

– STO WA RZY SZE NIE PO MÓŻ MY SO BIE)

POMÓŻMY SOBIE

Przypominamy! Masz znamię na skórze – zbadaj je!



Se zon ko mu nij ny w peł ni. Ro dzin ne
uro czy sto ści wy ma ga ją od nas od -
święt ne go stro ju. Pral nia La gu na,
wy cho dząc na prze ciw po trze bom
swo ich klien tów, kom plek so wo zaj -
mu je się suk nia mi czy gar ni tu ra mi,
a tak że ob ru sa mi. 

Pod czas spo tkań z ro dzi ną i przy -
ja ciół mi chce my wy glą dać jak naj le -
piej. Ak tu al nie wie lu z nas uczest ni czy
w przy ję ciach ko mu nij nych. Jest to
oka zja, na któ rą ko bie ty za kła da ją ele -
ganc kie su kien ki, a męż czyź ni gar ni tu -
ry. Na sto łach prócz smacz ne go
je dze nia znaj dą się oczy wi ście ob ru sy
i bież ni ki. Wszyst kie te ele men ty gar -
de ro by i de ko ra cji wy ma ga ją spe cjal ne -
go trak to wa nia w cza sie pra nia
i in nych za bie gów. Nie chcąc znisz czyć

tka nin, mo że my zwró cić się do Pral ni
La gu na. 

Kro to szyń ska pral nia jest w peł ni
eko lo gicz na. Ozna cza to, że pra nie
i czysz cze nie ma te ria łów od by wa się wy -
łącz nie za po mo cą wo dy i cał ko wi cie bio -
de gra do wal nych środ ków. Jest to świet na
wia do mość dla aler gi ków i nie tyl ko, gdyż
mo że my mieć pew ność, że po za ło że niu
ubrań wy pra nych w La gu nie nie wy stą -
pią na na szej skó rze po draż nie nia, ja kie
mo gą wy wo ły wać środ ki che micz ne.

La gu na zaj mu je się też kom plek so wo
ob ru sa mi. Za ło ga fir my nie tyl ko wy pie -
rze de ko ra cje sto łów, ale rów nież wy ma -
glu je je i od po wied nio przy go tu je
do prze cho wy wa nia. Za chę ca my do sko -
rzy sta nia z ofer ty Pral ni La gu na, któ ra
mie ści się przy ul. 23 Stycz nia w Kro to -
szy nie. (LE NA)

Ja kiś czas te mu wy bie ra no naj lep -
szych na uczy cie li w Ple bi scy cie Edu -
ka cyj nym 2021. W ry wa li za cji
na szcze blu wo je wódz kim zna la zły
się oso by z po wia tu kro to szyń skie go
oraz mi lic kie go. 

Głów nym ce lem ple bi scy tu jest wy -
ło nie nie pe da go gów, któ rzy zo sta li do ce -
nie ni przez uczniów oraz ich ro dzi ców.
Gło so wa nie po dzie lo ne jest na kil ka ka -
te go rii oraz na po zio my – po wia to wy,

wo je wódz ki i kra jo wy.  W wo je wódz twie
wiel ko pol skim wy róż nio no trzech na -
uczy cie li z po wia tu kro to szyń skie go.
W ka te go rii na uczy ciel przed szko la 24.
miej sce za ję ła Ni na Szu nie wicz z Przed -
szko la nr 2 w Kro to szy nie. Wśród na -
uczy cie li klas IV -VIII na 11. lo ka cie
upla so wa ła się Mag da le na Ja skól ska
z Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej
w Kro to szy nie. Z ko lei Ka ta rzy na Płó -
cien nik z Ze spo łu Szkół Po nad pod sta wo -
wych w Zdu nach za ję ła dzie sią tą po zy cję

w gro nie na uczy cie li szkół po nad pod sta -
wo wych. W ran kin gu zna la zły się też
dwa przed szko la z po wia tu kro to szyń -
skie go. 23. miej sce za ję ło Pu blicz ne
Przed szko le w Zdu nach, a trzy lo ka ty ni -
żej upla so wa ło się Pu blicz ne Przed szko le
w No wej Wsi. 

W ple bi scy cie obej mu ją cym wo je -
wódz two dol no ślą skie zna leź li się na uczy -
cie le i pla ców ki z po wia tu mi lic kie go.
Wśród na uczy cie li przed szkol nych 25. lo -
ka tę za ję ła Jo an na Pa chur ka z Przed szko la
Sa mo rzą do we go w Mi li czu. W gro nie na -
uczy cie li klas 0-III na 24. po zy cji zna la zła
się An na No wak, pra cu ją ca w Szko le Pod -
sta wo wej nr 2 i Szko le Mu zycz nej I stop nia
w Mi li czu. Da nu ta Żoł dak ze Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1 w Mi li czu upla so wa ła się
na 19. miej scu wśród pe da go gów klas IV -
-VIII. Z ko lei w ka te go rii na uczy cie li szkół
po nad pod sta wo wych siód ma po zy cja
przy pa dła Ka ta rzy nie Płó cien nik z Ze spo -
łu Szkół Po nad pod sta wo wych im. Ta de -
usza Ko ściusz ki w Mi li czu, któ ra tym
sa mym zo sta ła na gro dzo na w dwóch wo -
je wódz twach. 

W ka te go rii przed szko li na dzie sią tym
miej scu skla sy fi ko wa no Przed szko le „Aka -
de mia Przed szko la ka” we Wsze wil kach,
a po śród szkół po nad pod sta wo wych 24.
był Ze spół Szkół Po nad pod sta wo wych im.
Ta de usza Ko ściusz ki w Mi li czu. 

O wy ni kach ple bi scy tu de cy do wa ły
gło sy czy tel ni ków „Gło su Wiel ko pol skie -
go” i „Ga ze ty Wro cław skiej”.

(LE NA)
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STRAŻ POŻARNA

Ćwiczenia na terenie
zakładu produkcyjnego

PLEBISCYT

Nauczyciele na medal

KROTOSZYN

Zaufaj Pralni Laguna!

W czwar tek stra ża cy do sko na li li
swo je umie jęt no ści na te re nie za kła -
du pro duk cyj ne go LE GE w Wał ko -
wie. Sce na riusz ćwi czeń za kła dał po -
żar li nii pro duk cyj nej w jed nej z hal.

Za kład w Wał ko wie pro wa dzi dzia łal -
ność zwią za ną z pro duk cją opa ko wań tek -
tu ro wych i ze wzglę du na po ten cjal ne
za gro że nie, mo gą ce wy stą pić w pro ce sie
tech no lo gicz nym, zna lazł się w krę gu za in -
te re so wań stra ża ków.

Sce na riusz ćwi czeń za kła dał po żar li -
nii pro duk cyj nej w jed nej z hal za kła du.
Oso ba, któ ra ja ko pierw sza za uwa ży ła
ogień, pod czas pró by ga sze nia stra ci ła przy -
tom ność na sku tek za tru cia ga za mi po ża -
ro wy mi. Po ewa ku acji pra cow ni ków

oka za ło się, że bra ku je jed nej oso by. Je den
z pra cow ni ków nie za bez pie czył od po -
wied nio pa le ty z go to wym wy ro bem
i w trak cie ewa ku acji zo stał przez nią przy -
gnie cio ny. 

Za da niem ćwi czą cych za stę pów by ło
do tar cie do po szko do wa nych, ich ewa ku -
owa nie na ze wnątrz i udzie le nie kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy, a po nad to
dzia ła nie ga śni cze i prze szu ka nie za kła du
pod ką tem do dat ko wych za gro żeń.

Po szcze gól ne za stę py zre ali zo wa ły
w peł ni wszyst kie za da nia. W ćwi cze niach
udział wzię li stra ża cy z Jed nost ki Ra tow -
ni czo -Ga śni czej PSP w Kro to szy nie, a tak -
że z OSP Wał ków, OSP Koź min
Wiel ko pol ski i OSP Bo rzę cicz ki.

(AN KA)
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Za na mi pierw sza der bo wa kon fron -
ta cja w run dzie wio sen nej. Po za cię -
tym po je dyn ku kro to szyń ska Astra
mu sia ła uznać wyż szość Bia łe go Or -
ła Koź min Wlkp. Bo ha te rem me czu
był Krzysz tof Cza bań ski, au tor
dwóch tra fień.

K. Cza bań ski pró bo wał za sko czyć
kro to szyń skie go bram ka rza już w po cząt -
ko wym frag men cie gry, lecz je go ude rze -
nie z rzu tu wol ne go by ło nie cel ne. Nie co
póź niej Bar tosz Ja rysz zna ko mi cie in ter -
we nio wał po strza le Oska ra Ma cie jew -
skie go.

Go spo da rze nie po zo sta wa li dłuż ni
i też mie li swo je oka zje. Ude rze nie Ma te -
usza Mi zer ne go bez tru du obro nił koź -
miń ski gol ki per. Po tem bli ski szczę ścia był
Mak sym Ish chuk, ale pił ka tra fi ła w po -
przecz kę. Za wod nik ro dem z Ukra iny pró -
bo wał tak że umie ścić fut bo lów kę w siat ce
strza łem gło wą, ale ta omi nę ła bram kę.
W 34. kro to szy nia nie do pię li swe go.
Współ pra ca M. Mi zer ne go i Łu ka sza Bu -
dzia ka za owo co wa ła go lem te go dru gie go
i na prze rwę to miej sco wi scho dzi li w lep -
szych na stro jach. 

W dru giej od sło nie go ście usil nie sta -
ra li się do pro wa dzić do wy rów na nia. Pró -
bo wa li m. in. ze sta łych frag men tów gry,
jed nak Astra cią gle utrzy my wa ła skrom -
ne pro wa dze nie. Wresz cie w 75. mi nu cie
gry moc nym strza łem z dy stan su po pi sał
się K. Cza bań ski i pił ka za trze po ta ła
w siat ce. Gdy wy da wa ło się, że spo tka nie
za koń czy się po dzia łem punk tów, w 88.
mi nu cie po now nie K. Cza bań ski wkro -
czył do ak cji. Koź miń ski za wod nik znów
moc no ude rzył z dy stan su i B. Ja rysz zo -
stał zmu szo ny do ka pi tu la cji. Jak się oka -
za ło, by ło to tra fie nie na wa gę trzech
punk tów. W do li czo nym cza sie gry Do -
mi nik Ję dr ko wiak mu siał zejść z bo iska
po tym, jak otrzy mał dru gą żół tą kart kę
za dys ku sję z ar bi trem. 

(LE NA)

W Su wał kach od by ła się XXVIII Ogól -
no pol ska Olim pia da Mło dzie ży w Za -
pa sach w Sty lu Wol nym. Po wiat kro -
to szyń ski re pre zen to wa li za wod ni cy
Ce ra mi ka oraz za pa śnicz ka sul mie -
rzyc kie go Olim pij czy ka. 

W ra mach Ogól no pol skiej Olim pia dy
Mło dzie ży w Spor tach Ha lo wych mło dzi
za wod ni cy i za wod nicz ki kon ku ru ją w 12
dys cy pli nach. Łącz nie w olim pia dzie bie -
rze udział nie mal 3000 osób. 

Zma ga nia za pa śni ków trwa ły pięć dni.
Dla tej ka te go rii wie ko wej (ka det) OOM
trak to wa na jest jak mi strzo stwa Pol ski.
W ry wa li za cji mę skiej nasz po wiat re pre -
zen to wa li za pa śni cy LKS Ce ra mik Kro to -

szyn, któ rzy w dwóch wcze śniej szych za -
wo dach Pu cha ru Pol ski wy wal czy li prze -
pust ki na im pre zę w Su wał kach. Naj le piej
z te go gro na spi sał się Mi ko łaj Adam czew -
ski, któ ry sta nął na naj niż szym stop niu po -
dium w ka te go rii wa go wej 80 kg. Na pią tej
lo ka cie upla so wał się Hu bert Krzy żań ski
w kat. 60 kg, któ ry już wcze śniej był me -
da li stą OOM. Z ko lei Ro bert Za koń ski za -
jął dzie więt na ste miej sce w kat. 71 kg. 

Wśród ko biet za pre zen to wa ła się za -
pa śnicz ka Olim pij czy ka Sul mie rzy ce – Ni -
ko la Kro ma rek, któ ra oka za ła się
naj młod szą za wod nicz ką w gru pie ju nio -
rek młod szych. Ni ko la star to wa ła w ka te -
go rii 57 kg i ukoń czy ła zma ga nia
na sie dem na stej lo ka cie. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Koźmińskie Orły pokonały Astrę 
w derbach powiatu!

ZAPASY

Mikołaj Adamczewski 
z brązowym medalem

Re pre zen tan ci UKS Sho dan Zdu ny
ry wa li zo wa li w Mię dzy na ro do wym
Tur nie ju Kon ji ce Hors Cup 2022
w Sło we nii. Na si ka ra te cy przy wieź li
z za wo dów czte ry me da le. 

Czwar ta edy cja im pre zy zgro ma dzi ła po -
nad 550 za wod ni czek i za wod ni ków, re pre -
zen tu ją cych 78 klu bów z ośmiu państw. Dla
klu bów wte go re gio nu geo gra ficz ne go tur niej
sta no wił eli mi na cje domi strzostw Bał ka nów.

UKS Sho dan re pre zen to wa ły dziew -
czę ta wraz z tre ne rem. Ja ro sław Adam ski
zdo był zło ty me dal w kon ku ren cji ka ta
ma sters +50 lat. Na naj niż szym stop niu
po dium sta nę ły Alek san dra Adam ska (ka -
ta open dzie ci 8-9 lat oraz ka ta uczniow -
skie dzie ci 8-9 lat) i Na ta sza Adam ska
(ka ta 10-11 lat). 

W kla sy fi ka cji klu bo wej Sho dan zna -
lazł się na 27. lo ka cie. 

(LE NA)

KARATE

Zdunowianie walczyli w Słowenii
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ASTRA KROTOSZYN 
– BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 

1:2 (1:0)
BRAMKI:
1:0 – Łukasz Budziak (34)
1:1 – Krzysztof Czabański (75)
1:2 – Krzysztof Czabański (88)
ASTRA: Jarysz – Sekula, Jankowski,
Skrzypniak, Jędrkowiak, Ishchuk (77’
Goliński), Rebelka, Błażejczak, Brink ,
Budziak, Mizerny
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Jankowski,
Roszczak, Konopka, Oleśków (67’
Kamiński), Maciejewski, Nowakowski (84’
Hajdasz), Pacholski (93’ Borowczyk),
Konieczny, Czabański, Namysłowski 
CZERWONA KARTKA: 
                                       Dominik Jędrkowiak (91)



10 i 12 ma ja w ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej przy ul. Olim pij skiej
w Kro to szy nie roz gry wa no Fi nał
Wiel ko pol ski w Pił ce Siat ko wej
Chłop ców i Dziew cząt w ra -
mach XXIII Igrzysk Dzie ci. Emo cji nie
bra ko wa ło. 

We wto rek do ry wa li za cji przy stą pi ły
dziew czę ta. W fi na le wo je wódz kim wal czy -
ło osiem ze spo łów – naj lep sze dru ży ny
szkol ne z za wo dów re jo no wych. O triumf
ry wa li zo wa ły więc eki py z SP nr 2 w Pi le, SP
nr 1 w Ko strzy nie, SP nr 18 w Ka li szu, SP
w Staw sku, SP nr 15 w Po zna niu, SP nr 5
w Go sty niu, SP nr 2 w Sza mo tu łach oraz SP
nr 8 w Kro to szy nie. Naj lep sze oka za ły się
siat kar ki z SP nr 15 w Po zna niu, wy prze -
dza jąc ze spo ły z Go sty nia i Pi ły. Kro to szy -
nian ki upla so wa ły się na siód mej lo ka cie. 

MVP fi na łu Wiel ko pol ski zo sta ła Oli -
wia Ku biak (SP nr 15 w Po zna niu). Za naj -
lep szą ata ku ją cą uzna no Ga brie lę
Waw rzy niak (SP nr 15 w Po zna niu),
za naj lep szą za gry wa ją cą – Ka ję Chu dziń -
ską (SP nr 5 w Go sty niu), za naj lep szą roz -
gry wa ją cą – Le nę Za sta wę (SP nr 1
w Ko strzy nie), a za naj lep szą blo ku ją -
cą – Ju lię Gro cho wic ką (SP nr 2 w Pi le). 

W czwar tek przy szedł czas roz gryw ki
chłop ców. W szran ki sta nę ły te amy z SP
nr 8 w Kro to szy nie, SP nr 6 w Pi le, SP

w Czer nie je wie, ZSP w Śle si nie, SP w Ja -
błon nej, SP nr 18 w Ka li szu, SP nr 34 w Po -
zna niu oraz SP nr 9 w Lesz nie.
Trium fo wa li ka li sza nie, a na po dium zna -
la zły się tak że dru ży ny z Lesz na oraz z kro -
to szyń skiej Ósem ki. 

Na gro dy in dy wi du al ne tra fi ły do Wik -
to ra Przy był ka (MVP, SP nr 18 w Ka li szu),

Paw ła Ka pi ta na (naj lep szy ata ku ją cy, SP
nr 9 w Lesz nie), Mi cha ła Dro żyń skie go
(naj lep szy za gry wa ją cy, SP nr 8 w Kro to -
szy nie), To ma sza Wy rzy kow skie go (naj lep -
szy roz gry wa ją cy, SP nr 18 w Ka li szu),
Da nie la Ka miń skie go (naj lep szy blo ku ją -
cy, SP nr 6 w Pi le). 

(LE NA)

Sport16 WTOREK, 17 MAJA 2022

W so bo tę w ra mach 24. ko lej ki V li gi
Piast Ko by lin zmie rzył się na wy jeź -
dzie z GKS -em Rych tal. Tym ra zem
ko by li nia nie nie za gra li do brze
i miej sco wi pew nie zwy cię ży li 3: 0.

Przed ty go dniem wy da wa ło się, że
Piast wró cił na wła ści we to ry. Wte dy to bo -
wiem pod opiecz ni Krzysz to fa Ma tu sza ka
po ko na li 4: 2 Or ła Mro czeń. Nie ste ty, po -
je dy nek z GKS -em Rych tal nie prze bie gał
po ich my śli. 

Go spo da rze już w 11. mi nu cie wy szli
na pro wa dze nie. Po ak cji le wą stro ną bo -
iska pił ka tra fi ła do Ra do sła wa Mi kul skie -
go, któ ry ude rzył z kil ku na stu me trów.
Po ry ko sze cie fut bo lów ka wy lą do wa ła
w bram ce Pia sta. Po dwóch kwa dran sach
me czu GKS po więk szył prze wa gę. Ar bi ter
po dyk to wał rzut kar ny, któ ry sku tecz nie
eg ze kwo wał Mi łosz Ko strze wa. 

Po zmia nie stron ko by li nia nie pró bo -
wa li zmie nić nie ko rzyst ny wy nik, lecz nie -
wie le z te go wy ni ka ło, bo miej sco wi
kon tro lo wa li sy tu ację na bo isku. W 86. mi -
nu cie GKS przy pie czę to wał zwy cię stwo.
Re zul tat na 3: 0 usta lił Krzysz tof Ćwi kła
pła skim ude rze niem przy krót kim słup ku. 

W na stęp nej ko lej ne Pia sta cze ka der -
bo wa kon fron ta cja. Do Ko by li na przy je -
dzie bo wiem kro to szyń ska Astra. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Wrócili z bagażem trzech goli
SIATKÓWKA

Zmagania czwórek w krotoszyńskiej hali

W dniach 1-15 ma ja w Ca xias do Sul
w Bra zy lii od by wa ły się Let nie Igrzy -
ska Głu chych. Po cho dzą cy z Kro to szy -
na pły wak, Kon rad Po wroź nik, wró cił
z tej im pre zy z kil ko ma me da la mi.

Pod czas igrzysk kro to szyń ski pły wak
jak zwy kle za pre zen to wał się zna ko mi cie.
Naj więk szym suk ce sem jest bez wąt pie nia
obro na ty tu łu mi strza olim pij skie go
z 2017 ro ku na ko ron nym dy stan sie Kon -
ra da – 200 m sty lem mo tyl ko wym. Po -
nad to in dy wi du al nie wy wal czył czte ry
srebr ne me da le w na stę pu ją cych kon ku -

ren cjach: 400 m sty lem do wol nym, 400 m
sty lem zmien nym, 100 m sty lem mo tyl -
ko wym i 200 m sty lem zmien nym. Do te -
go K. Po wroź nik do rzu cił trzy krąż ki
w ry wa li za cji szta fe to wej – sre bro w mę -
skiej szta fe cie 4 x 200 m sty lem do wol -
nym, brąz w szta fe cie mie sza nej 4 x 100 m
sty lem do wol nym oraz brąz w szta fe cie
mie sza nej 4 x 100 m sty lem zmien nym.

– Je stem bar dzo za do wo lo ny z te go
suk ce su, choć emo cje jesz cze nie opa dły.
Chciał bym po dzię ko wać sta ro ście kro to -
szyń skie mu Sta ni sła wo wi Szczot ce oraz
Wy dzia ło wi Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu

Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to szy nie,
w szcze gól no ści na czel ni ko wi Prze my sła -
wo wi Wój ci ko wi i je go za stęp cy – Wal de -
ma ro wi Wro nec kie mu, za wspar cie
fi nan so we, któ re umoż li wi ło mi start oraz
przy go to wa nie się do igrzysk. Dzię ku ję też
Ję drze jo wi Wit ko wi, któ ry jest mo im fi zjo -
te ra peu tą, za pro fe sjo nal ną re ha bi li ta cję
przed igrzy ska mi. Je stem już w Pol sce i od -
po czy wam. Pla nu ję nad ro bić edu ka cję
na Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go we
Wro cła wiu, a póź niej cze ka ją na mnie za -
słu żo ne wa ka cje. Cze kam na de cy zję
w kwe stii Mi strzostw Świa ta Nie sły szą -

cych w Pły wa niu, któ re praw do po dob nie
od bę dą się w przy szłym ro ku w Ar gen ty -
nie. Dzię ku ję ki bi com z Kro to szy na i oko -

lic, któ rzy trzy ma ją za mnie kciu ki i śle dzą
mo je po czy na nia! – sko men to wał Kon rad
Po wroź nik. (LE NA)

PŁYWANIE

Konrad Powroźnik błyszczał na igrzyskach

GKS RYCHTAL – PIAST KOBYLIN
3:0 (2:0)

BRAMKI:
1:0 – Radosław Mikulski (11)
2:0 – Miłosz Kostrzewa (30’ karny)
3:0 – Krzysztof Ćwikła (86)
PIAST: Wojtkowiak – Frąckowiak (45’ A.
Kurzawa), Wosiek, Snela, Siepa, Kowalski,
Smektała, Matuszak, M. Kurzawa,
Gałczyński, Olikiewicz 
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