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POD NASZYM PATRONATEM

Trzydniowa impreza
na Błoniu 

z muzycznymi
gwiazdami Czytaj na str. 8-9
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24 ma ja w dwóch kro to szyń skich
punk tach Pie kar ni Czwoj da od by ła
się de gu sta cja pro duk tów Okrę go wej
Spół dziel ni Mle czar skiej w Ja ro ci nie. 

Nie spo dzian ka cze ka ła na klien tów
Pie kar ni Czwoj da przy ul. Ostrow skiej
oraz przy ul. Mic kie wi cza. Każ dy przy -
cho dzą cy po pie czy wo miał oka zję
skosz to wać smacz nych pro duk tów
Okrę go wej Spół dziel ni Mle czar skiej

w Ja ro ci nie. Do spró bo wa nia by ły roz -
ma ite ro dza je se ra czy ma ślan ka – i na -
tu ral na, i owo co wa. 

Ak cję prze pro wa dzo no w ra mach
part ner stwa mię dzy Pie kar nią Czwoj da
a Okrę go wą Spół dziel nią Mle czar ską w Ja -
ro ci nie. Pro duk ty, któ rych moż na by ło po -
sma ko wać pod czas de gu sta cji, już na sta łe
znaj du ją się w asor ty men cie punk tów
wspo mnia nej pie kar ni. 

(LE NA)

KULINARIA

Degustacja w ramach partnerstwa

Trwa ją cy kil ka ty go dni kon kurs, któ ry zor ga ni -
zo wa ło Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal -
nej i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie, pro mu ją cy
eko lo gicz ny styl ży cia, zo stał roz strzy gnię ty.
Lau re aci otrzy ma li na gro dy.

Na gro dę głów ną o war to ści 2050 zło tych zdo by ła
Jo an na Pa lusz kie wicz -Bry lew ska i to wła śnie ona wraz
ze swo ją ro dzi ną spę dzi week end w kom plek sie ho te lo -
wym Osa da Śnież ka w Łom ni cy ko ło Kar pa cza. Zwy -
cięż czy ni nie kry ła ra do ści i – jak przy zna ła – nie mo że
się już do cze kać od po czyn ku u pod nó ża Kar ko no szy.

Fun da to rem na gród jest Przed się bior stwo Go spo -
dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie. Po -

zo sta li lau re aci otrzy ma li vo uche ry upraw nia ją ce
do wstę pu na kry tą pły wal nię WOD NIK w Kro to szy -
nie. Vo ucher o war to ści 200 zł do sta ła Mag da le na Ba -
rań ska, na to miast o war to ści 100 zł – Fi lip Je rzyk
i Ar tur Ja nic ki.

Aby wziąć udział w kon kur sie, na le ża ło po ka zać
za po mo cą fo to gra fii lub pra cy pla stycz nej, jak w spo -
sób eko lo gicz ny spę dza my czas wol ny. Wa run kiem by -
ło też po sia da nie kon ta na por ta lu eBOK, na któ rym
on li ne moż na za ła twić wszel kie spra wy zwią za ne
z PGKiM -em. Uczest ni cy przy go to wa li pla ka ty pro -
mu ją ce eko lo gię oraz ro dzin ne zdję cia z wy cie czek ro -
we ro wych, pra cy przy ulach czy pod le wa nia ro ślin
desz czów ką.

– Pa mię taj my, by dbać o śro do wi sko i uczyć te go
na sze dzie ci – pod kre ślił Ma rian Ja nas, pre zes za rzą -
du spół ki, pod su mo wu jąc kon kurs. Ser decz nie gra tu -
lu je my wszyst kim Lau re atom! (LT)

KONKURS

„Eko lo gicz ny dzień z PGKiM” – lau re aci na gro dze ni!



Aktualności 3

23 ma ja na te re nie Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych „Przy szłość”
w Sul mie rzy cach do szło do pod pi sa -
nia umo wy na do fi nan so wa nie bu -
do wy pło tu. Kwo ta do ta cji wy nie -
sie 40 ty się cy zło tych. 

W spo tka niu udział wzię li Krzysz -
tof Gra bow ski – wi ce mar sza łek wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go, Sta ni sław
Szczot ka – sta ro sta po wia tu kro to -
szyń skie go, Ire na Rę ko sie wicz – wi ce -
prze wod ni czą ca Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go, Adam Orze szyń -
ski – prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
w Sul mie rzy cach, Ka mil Ło pu szyń -
ski – pre zes ROD „Przy szłość”. 

– To dla nas wiel ki za szczyt go ścić
pa na wi ce mar szał ka po raz trze ci
w tym miej scu. Jest pan przy ja cie lem
na szych ogro dów dział ko wych. Za nim
jesz cze ru szył pro gram do ta cyj ny
na te re nie wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go, od po cząt ku peł nie nia mo jej
funk cji za wsze otrzy my wa li śmy
wspar cie. Ser decz nie za to dzię ku ję
w imie niu swo im i dział kow ców – po -
wie dział Ka mil Ło pu szyń ski.

Wi ce mar sza łek pod kre ślił, że je -
ste śmy jed nym z nie licz nych re gio -
nów w Pol sce, w któ rych prze zna cza
się bar dzo du że kwo ty na wspar cie

ogro dów dział ko wych. W ska li wo -
je wódz twa jest to po nad 2 mi lio ny
zło tych. – Je śli cho dzi o Sul mie rzy -
ce, to do fi nan so wa nie wy no si 40
tys. zł. To mak sy mal na kwo ta, ja ką
moż na by ło uzy skać. Wi dzę, że to
miej sce jest bar dzo waż ne dla lu dzi,
któ rzy lu bią spę dzać tu taj swój wol -
ny czas. Je śli mo że my ja ko sa mo rząd
wo je wódz twa was wes przeć, ro bi my
to. Gra tu lu ję pań stwu do brze wy -
peł nio ne go wnio sku i za chę cam in -
nych do wzię cia udzia łu
w na bo rze – oznaj mił Krzysz tof
Gra bow ski.

Sta ro sta kro to szyń ski do dał, że roz -
pa try wa na jest kon cep cja mo der ni za cji
dro gi po wia to wej na ul. Wro cław skiej,
któ ra znaj du je się przy Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych „Przy -
szłość”. – Za rząd Po wia tu ma w tej ma -
te rii za gwa ran to wa ne 50 pro cent
do fi nan so wa nia. My ślę, że by ła by to
waż na in we sty cja dla Sul mie rzyc. Mam
na dzie ję, że ta pro po zy cja znaj dzie od -
zew wśród rad nych miej skich. Je śli nie
wy ko rzy sta my środ ków w tym ro ku,
w na stęp nym mo że my nie mieć ta kiej
szan sy – po in for mo wał Sta ni sław
Szczot ka.   MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

26 ma ja na skrzy żo wa niu dróg
przy uli cy Roz dra żew skiej w Biad -
kach do szło do groź ne go wy pad ku.
Na sku tek te go zda rze nia dwie oso by
tra fi ły do szpi ta la.

Zgło sze nie do Sta no wi ska Kie ro -
wa nia Ko men dan ta Po wia to we go PSP
w Kro to szy nie wpły nę ło o go dzi -
nie 9.50. Na miej sce skie ro wa no
po dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow ni -
czo -Ga śni czej w Kro to szy nie oraz
z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Biad -
kach. Uda ła się tam rów nież gru pa

ope ra cyj na pod do wódz twem peł nią -
ce go obo wiąz ki ko men dan ta po wia to -
we go st. bryg. Mar ka Ka la ka.

Jak się oka za ło, zde rzy ły się dwa
sa mo cho dy – oso bo wy i do staw czy.
Ten dru gi le żał na bo ku w ro wie, a je -
go kie row ca sa mo dziel nie opu ścił po -
jazd i nie uskar żał się  na żad ne
do le gli wo ści. Oso bów ka sta ła na ko -
łach, zaj mu jąc je den pas dro gi. Po dró -
żu ją ce tym au tem oso by wy ma ga ły
po mo cy me dycz nej.

Po za bez pie cze niu miej sca zda -
rze nia stra ża cy przy stą pi li do udzie -

la nia kwa li fi ko wa nej pierw szej po -
mo cy uczest ni kom wy pad ku. Na -
stęp nie prze ka za no je pod opie kę
Ze spo ło wi Ra tow nic twa Me dycz ne -
go. Po prze pro wa dzo nych ba da niach
po szko do wa ni zo sta li prze wie zie ni
do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko -
we go. 

Ruch na dro dze za bez pie cza li
funk cjo na riu sze po li cji. Po czyn no -
ściach re ali zo wa nych przez gru pę
tech ni ków po li cyj nych i za bra niu
uszko dzo nych po jaz dów przez po moc
dro go wą z jezd ni usu nię to po zo sta ło -
ści po zda rze niu. Dzia ła nia służb ra -
tow ni czych trwa ły nie ca łe trzy
go dzi ny.

(AN KA)

SULMIERZYCE

Finansowy zastrzyk dla działkowców

BIADKI

Zderzenie na skrzyżowaniu

26 ma ja przy ron dzie 600-le cia
w Kro to szy nie sa mo chód cię ża ro wy
po trą cił pie szą. Po szko do wa na ko bie -
ta zo sta ła prze wie zio na do szpi ta la.

Jak po in for mo wa ła po li cja, przy -
czy ną wy pad ku by ło nie udzie le nie
pierw szeń stwa przez kie row cę sa mo -
cho du cię ża ro we go. – 28-let ni oby wa -
tel Ukra iny, pro wa dząc po jazd mar ki
Sca nia, do jeż dżał do przej ścia dla pie -

szych i nie ustą pił pierw szeń stwa pra -
wi dło wo idą cej, 72-let niej miesz kan ce
po wia tu kro to szyń skie go. W re zul ta -
cie sa mo chód po trą cił ko bie tę, któ ra
do zna ła ob ra żeń cia ła. Po li cjan ci wy -
ko na li szkic i oglę dzi ny miej sca zda rze -
nia. Wszy scy uczest ni cy wy pad ku by li
trzeź wi – po wie dzia 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)

NA DRODZE

Potrącenie pieszej na pasach



Lau re at ka ubie gło rocz nej edy cji kon -
kur su „Ko lo ro wy po kój z Pszczół ką”
mo że cie szyć się już swo im wy ma -
rzo nym po ko jem. Ak cję zor ga ni zo -
wał Mar ket Bu dow la ny Pszczół ka
w Kro to szy nie, a part ne ra mi by ły fir -
ma Daf -Mal, Sa lon Me blo wy BE TA,
A -T Kro to szyn oraz Ado mix.

Kon kurs skie ro wa ny był do uczniów
klas I -III. Za da niem uczest ni ków by ło wy -
ko na nie pro jek tu wy ma rzo ne go po ko ju
do wol ną tech ni ką.

Zwy cięż czy ni kon kur su, dzie wię cio -
let nia Iga, wy ko na ła prze strzen ny pro jekt
w kar to no wym pu deł ku, gdzie za mie ści ła
mnó stwo de ta li. Pra ca urze kła kon kur so we
ju ry. Na gro dą głów ną był re mont oraz wy -
po sa że nie po ko ju. Pro jek tant z Mar ke tu
Bu dow la ne go Pszczół ka, Art Styl Sła wo mir
No wac ki, wy ko nał pro jekt po miesz cze nia.
Dzię ki wi zu ali za cji ma ła wła ści ciel ka po ko -
ju mo gła zo ba czyć, jak bę dzie się pre zen to -
wał. Re mont o war to ści 2500 zło tych
ufun do wał Mar ket Bu dow la ny Pszczół ka
we spół z fir mą Daf -Mal.

Ma lo wa niem ścian w wy bra nym
przez dzie wię cio lat kę ko lo rze za ję ła się fir -

ma Daf -Mal. Far bę i pa ne le do po ko ju
ufun do wał głów ny or ga ni za tor.

Iga wy bra ła so bie prze stron ną sza fę
w Sa lo nie Me blo wym BE TA o war to -
ści 1000 zł oraz lam py w A -T Kro to szyn
war te 500 zł. Fir ma Ado mix ufun do wa ła
ide al ne do na uki biur ko o war to ści 400 zł.

Iga z wiel ką ra do ścią spę dza czas w swym
no wym po ko ju. – Jesz cze raz ser decz nie
dzię ku je my wszyst kim fir mom, któ re wy -
re mon to wa ły po kój na szej cór ki i ufun do -
wa ły je go wy po sa że nie – po wie dzia ła
ma ma Igi. 

(LT)

Ar tur Ję drzak z Ko na rze wa zo stał na -
gro dzo ny sty pen dium START Fun da -
cji na rzecz Na uki Pol skiej! Ga la wrę -
cze nia na gród od bę dzie się we wrze -
śniu na Zam ku Kró lew skim w War -
sza wie.

Sty pen dium otrzy mu ją naj zdol niej si
na ukow cy przed 30. ro kiem ży cia z ca łej
Pol ski. Na gro dze ni mło dzi ba da cze mo gą
po chwa lić się wy bit ny mi osią gnię cia mi na -
uko wy mi, na po zio mie świa to wym. Do ro -
bek kan dy da tów, udo ku men to wa ny
pa ten ta mi lub pu bli ka cja mi w uzna nych
pol skich i za gra nicz nych pe rio dy kach na -
uko wych, jest oce nia ny przez uczo nych bę -
dą cych au to ry te ta mi w swo ich dzie dzi nach.
Na pod sta wie opi nii ze bra nych na po szcze -
gól nych eta pach oce ny me ry to rycz nej wy -
bo ru lau re atów do ko nu je Za rząd Fun da cji.
Ta de cy zja za twier dza na jest przez Ra dę
Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej.

Dr inż. Ar tur Ję drzak ak tu al nie pra -
cu je na Wy dzia le Tech no lo gii Che micz nej
Po li tech ni ki Po znań skiej i w Cen trum Na -

no bio me dycz nym Uni wer sy te tu im. Ada -
ma Mic kie wi cza w Po zna niu. Do dat ko wo
współ pra cu je z Uni wer sy te tem w Bri sto lu
(Wiel ka Bry ta nia) i z Uni wer sy te tem Tech -
no lo gicz nym w Syd ney (Au stra lia). 

Z miesz kań ca mi Zdun ten po cho dzą -
cy z Ko na rze wa na uko wiec spo tkał się
w 2019 ro ku w ra mach po pu lar ne go cy -
klu „Mło dzi, zdol ni i… ze Zdun”. Pod ję te
przez dra Ar tu ra Ję drza ka ba da nia wno szą
klu czo we ele men ty no wo ści na uko wej dla
roz wo ju in ży nie rii ma te ria ło wej, me dy cy -
ny, che mii. Ich re zul ta ty sta no wią so lid ną
pod sta wę do prób opra co wa nia na no plat -
form, słu żą cych ja ko no śni ki le ków prze -
ciw no wo two ro wych w le cze niu
drob no ko mór ko we go ra ka wą tro by. 

Po twier dze niem ory gi nal no ści pro wa -
dzo nych przez A. Ję drza ka ba dań na uko -
wych są licz ne na gro dy, przy zna ne m. in.
przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go czy Ko mi sję Pol skiej Aka de mii
Na uk, a tak że udział w kon fe ren cjach
w Am ster da mie, Gdań sku czy Sin ga pu rze.

OPRAC. (AN KA)

Na bieżąco4 WTOREK, 31 MAJA 2022

MARKET BUDOWLANY PSZCZÓŁKA

Wymarzony pokój Igi już gotowy!
NAUKA

Stypendium START 
dla Artura Jędrzaka



W trak cie czwart ko wej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie przy ję to
uchwa łę w spra wie wy bo ru opie ku -
na Mło dzie żo wej Ra dy Miej skiej. Pie -
czę nad tym gre mium spra wo wać
bę dzie Sa bi na Ry ba kow ska.

Przy po mnij my, iż pierw sza se sja Mło -
dzie żo wej Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie
od by ła się już 26 kwiet nia. Wów czas wy -
bra no prze wod ni czą cą oraz jej dwóch za -
stęp ców. Nie uda ło się jed nak wska zać
kan dy da ta na opie ku na MRM. Kil ka dni
te mu na se sji kro to szyń scy rad ni przy ję li

uchwa łę w tej spra wie. Zde cy do wa no, iż
pie czę nad MRM spra wo wać bę dzie Sa bi -
na Ry ba kow ska. 

– Do za dań opie ku na na leż za pew -
nie nie wa run ków umoż li wia ją cych swo -
bod ny prze pływ in for ma cji po mię dzy
Mło dzie żo wą Ra dą Miej ską a or ga na mi
sa mo rzą do wy mi mia sta i gmi ny Kro to -
szyn i Urzę dem Miej skim w Kro to szy -
nie, mo ni to ro wa nie prac Mło dzie żo wej
Ra dy Miej skiej, udzie la nie wspar cia or -
ga ni za cyj ne go Mło dzie żo wej Ra dzie
Miej skiej i jej człon kom, ini cjo wa nie
dzia łań wspie ra ją cych edu ka cję oby wa -

tel ską. Mło dzie żo wa Ra da Miej ska
w Kro to szy nie w dniu 5 ma ja pod ję ła
uchwa łę w spra wie wska za nia kan dy da -
tów na opie ku na ra dy. Na kan dy da ta
zgło szo na zo sta ła pa ni Sa bi na Ry ba kow -
ska. Oso ba ta speł nia wy mo gi wska za ne
w sta tu cie Mło dzie żo wej Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie i wy ra zi ła pi sem ną zgo dę
na kan dy do wa nie – czy ta my w uza sad -
nie niu uchwa ły. 

Rad ni przy ję li uchwa łę jed no gło śnie
i tym sa mym Sa bi na Ry ba kow ska zo sta ła
opie kun ką MRM. 

(LE NA)

Na bieżąco 5

W mi nio nym ty go dniu na se sji zdu -
now scy rad ni do ko na li zmian
w uchwa le w spra wie re gu la mi nu
udzie la nia do ta cji ce lo wej ze środ -
ków bu dże tu gmi ny Zdu ny na do fi -
nan so wa nie kosz tów wy mia ny sys te -
mów ogrze wa nia wę glo we go na no -
we, eko lo gicz ne źró dła ogrze wa nia
na te re nie gmi ny.

Naj waż niej sza zmia na po le ga na tym,
że pom py cie pła za li czo no do źró deł,
na któ re moż na otrzy mać do fi nan so wa nie.
Zmie ni ły się też wy ma ga nia dla ko tłów
na pa li wo sta łe. 

– Pro jekt przed sta wia no we dwa ele -
men ty, któ re pla no wa ne są do wpro wa dze -
nia do re gu la mi nu. Je den do ty czy no we go
źró dła cie pła. W związ ku z du żym wzro -
stem za in te re so wa nia mon ta żem pomp
cie pła oraz du żą ilo ścią za py tań miesz kań -
ców o moż li wość do fi nan so wa nia do mon -
ta żu pom py cie pła za pro po no wa no ja ko

jed no z no wych źró deł uwzględ nić rów -
nież pom pę cie pła. Dru gim ele men tem
jest do sto so wa nie re gu la mi nu do uchwał
an ty smo go wych, obo wią zu ją cych na te re -
nie wo je wódz twa wiel ko pol skie go.
W uchwa le zmie nia ją cej uchwa łę an ty -
smo go wą Sej mik Wo je wódz twa Wiel ko -
pol skie go w 2021 r. wpro wa dził za pis, że

ko tły na pa li wo sta łe po za po sia da niem wy -
mo gu Eko pro jek tu mu szą speł niać wy ma -
ga nia dla ko tłów 5 kla sy we dług nor my
PN -EN 303-5: 2012. Wpro wa dze nie
zmian po pra wi ja kość po wie trza na te re nie
gmi ny Zdu ny – na pi sa no w uza sad nie niu
uchwa ły, któ rą Ra da Miej ska w Zdu nach
przy ję ła jed no gło śnie, (LE NA)

ZDUNY

Dofinansowanie także na pompy ciepła 

Nie daw no do Kro to szy na przy był dru -
gi trans port da rów od miesz kań ców
nie miec kie go Lűtjen bur ga (Szle zwik -
-Holsz tyn) dla uchodź ców wo jen nych
oraz dla Ukra iny. Do ma ga zy nu po -
wia to we go w na szym mie ście do -
star czo no po trzeb ne pro duk ty.

Da ry te prze zna czo no na za spo ko je nie
po trzeb by to wych uchodź ców z Ukra iny,
prze by wa ją cych na te re nie po wia tu, a tak że
prze ka za no na Ukra inę. Oprócz da rów bur -

mistrz Lűtjen bur ga, Dirk Sohn, prze ka zał
narę ce sta ro sty Sta ni sła wa Szczot ki1000 eu -
ro. Pie nią dze te ze bra no wśród miesz kań ców
mia stecz ka. Wpła co ne zo sta ły na spe cjal ne
sub kon to, prze zna czo ne naza spo ka ja nie po -
trzeb uchodź ców z Ukra iny.

W roz ła dun ku da rów po ma ga li pra -
cow ni cy Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to -
szy nie. Ma ga zyn funk cjo nu je dzię ki
uprzej mo ści Za rzą du Przed się bior stwa
Pro duk cyj no -Han dlo we go EWA S.A.

(AN KA)

KROTOSZYN

Pomoc od mieszkańców Lűtjenburga

KROTOSZYN

Wybrano opiekuna młodzieżowej rady
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Pod czas ma jo wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie rad ni udzie li li
bur mi strzo wi Fran cisz ko wi Mar szał -
ko wi ab so lu to rium z ty tu łu wy ko na -
nia bu dże tu za 2021 rok. Pod ję cie
uchwa ły w tej spra wie po prze dzi ła
burz li wa dys ku sja.

Naj pierw bur mistrz omó wił ra -
port o sta nie gmi ny. – Zwró cę uwa gę
na dwa aspek ty. Pierw szy z nich jest
nie ko rzyst ny i do ty czy sto sun ku uro -
dzin do zgo nów na prze strze ni lat
od 2017 do 2021 ro ku – mó wił wło -
darz Kro to szy na. – Z wy kre su kreu je
się nie ko rzyst na sy tu acja. O ile jesz cze
w 2017 ro ku by ło du żo wię cej uro -
dzin niż zgo nów, o ty le w 2019 ro ku
wy kres się zrów nał, a w 2021 na stą pił
zna czą cy wzrost zgo nów w sto sun ku
do uro dzin. Ma my oko ło 100 zgo nów
wię cej niż uro dzin. Na tę chwi lę po pu -
la cja kro to szyń ska zo sta ła wzmoc nio -
na przez przy jazd oby wa te li Ukra iny.
Nie wie my jed nak, czy tu taj zo sta ną.
Sy tu acja jest nie ko rzyst na w ca łym
kra ju, je ste śmy spo łe czeń stwem sta -
rze ją cym się. Za wsze, po mi ja jąc czas
pan de mii, ape lo wa łem, aby, kto mo że,
po dej mo wał dzia ła nia w tej ma te rii.
Dzie ci mu szą się ro dzić. Je śli in ne ar -
gu men ty nie prze ma wia ją, to po myśl -
my choć by o tym, że ktoś mu si
pra co wać na na sze eme ry tu ry. War to
po wie dzieć pa rę słów o po zy tyw nych
rze czach, o roz wo ju, go spo dar ce. Za -
cznę od gmi ny. Mi mo że był to okres
bar dzo trud ny ze wzglę du na pan de -
mię, gmi na się roz wi ja ła. Na in we sty -
cje wy da li śmy pra wie 20 mi lio nów
zło tych. Wie le przed się wzięć zre ali zo -
wa li śmy. For mal nie do bie gła koń ca re -
wi ta li za cja kro to szyń skie go Bło nia,
alei Po wstań ców Wiel ko pol skich i ki -
na Przed wio śnie. Jest to jed na z naj -
więk szych in we sty cji w hi sto rii mia sta,
opie wa ją ca na po nad 56 mi lio nów zło -
tych. Do do brych in for ma cji mo że my
za li czyć roz wój na szych za kła dów.
Wspo mnę o tych dwóch naj więk -
szych, czy li Di no i Mah le. Je śli cho dzi
o Di no, to na ko niec 2021 ro ku mia -
ło 1815 skle pów. Za rząd po in for mo -
wał nas na ostat nim spo tka niu, że
za mie rza ją prze kro czyć licz bę 2000.
Jest to nie sa mo wi ty roz wój. Fir ma
w tej chwi li za trud nia po nad 30 ty się -
cy pra cow ni ków. Je śli zaś cho dzi
o Mah le, fir ma wy bu do wa ła ko lej ną
ha lę i koń czy bu do wę no we go za kła -
du – oświad czył F. Mar sza łek. 

Głos za brał rad ny Bar tosz Ko siar -
ski, po ru sza jąc m. in. kwe stie spół ek
gmin nych oraz do dat ków co vi do -
wych, któ re zo sta ły przy zna ne wy bra -

nym pra cow ni kom urzę du. – Re ali zu -
je my wie le in we sty cji w mie ście. Szko -
da, że pra wie żad na z nich nie koń czy
się stu pro cen to wym suk ce sem. Nie -
mal za każ dym ra zem ma my rze czy,
któ re trze ba po pra wiać, na pra wiać.
Na stęp na rzecz to czy stość w na szym
mie ście. Są miej sca, w któ rych ko szy
nie ma, oraz ta kie, w któ rych są one
prze peł nio ne. Oczy wi ście, wie le za le -
ży od nas, ale są to pod sta wy do te go,
aby śmy mie li wo kół sie bie czy sto.
W ze szłym ro ku trzy krot nie zwra ca -
łem uwa gę na to, że park wy glą dał fa -
tal nie. Mam na dzie ję, że to się
zmie ni ło i miej sca re pre zen ta cyj ne na -
sze go mia sta bę dą czy ste. Bu du je my
bar dzo ma ło dróg w mie ście i gmi -
nie – wy mie niał rad ny, oma wia jąc
przy oka zji wie le in nych spraw, jak
szpi tal czy sta dion.

Do dys ku sji włą czył się tak że Mi -
ro sław Choj nic ki, prze wod ni czą cy
Ra dy Osie dla nr 1 w Kro to szy nie oraz
przed sta wi ciel Mię dzy osie dlo we go
Ze spo łu In ter wen cyj ne go. – Ja ko
prze wod ni czą cy Ra dy Osie dla nr 1,
peł niąc funk cję opi nio daw czą jed -
nost ki po moc ni czej dla władz mia sta
oraz przede wszyst kim ja ko or gan słu -
żą cy bez po śred nim kon tak tom po -
mię dzy ogó łem miesz kań ców osie dla
a wła dza mi mia sta, je stem zmu szo ny,
w imie niu wła snym oraz w imie niu
miesz kań ców, wy po wie dzieć się
w spra wie bra ku za ufa nia do bur mi -
strza, dez apro ba ty dla je go nie uza sad -
nio nych pra wem de cy zji, kła dą cych
się brud nym cie niem na ca łą ad mi ni -
stra cję sa mo rzą do wą mia sta, de pra -
wu ją cych urzęd ni ków
i ter ro ry zu ją cych miesz kań ców mia -
sta. Jak miesz ka niec nie ro zu mie ją cy
skom pli ko wa nych pro ce sów in we sty -
cyj nych, zbul wer so wa ny ukła da mi ko -

ali cyj ny mi, per so nal ny mi i par tyj ny -
mi in try ga mi mo że mieć za ufa nie
do wła dzy, któ ra okła mu je miesz kań -
ców? – za ko mu ni ko wał M. Choj nic -
ki, przy po mi na jąc te mat, z któ rym
Mię dzy osie dlo wy Ze spół In ter wen -
cyj ny wy stę pu je na wie lu se sjach Ra -
dy Miej skiej w Kro to szy nie, a cho dzi
oczy wi ście o sta cję pa liw i przy na le żą -
ce do niej in we sty cji. 

M. Choj nic kie mu kil ka ra zy prze -
ry wa ła prze wod ni czą ca ra dy, twier -
dząc, że od bie ga on od te ma tu, ja ki
ak tu al nie oma wia ny jest pod czas se sji.
Prze wod ni czą cy Ra dy Osie dla nr 1
w Kro to szy nie po ru szył też kwe stię
spół ek mia sta i oświa ty w gmi nie. 

Za udzie le niem bur mi strzo wi wo -
tum za ufa nia opo wie dzia ło się czter -
na ścio ro rad nych. Prze ciw by li
Mag da le na Il nic ka -Grzym ska, Sła wo -
mi ra Ka lak, Bar tosz Ko siar ski, Ar ka -
diusz Stel ma szyk i Ma riusz Urba niak. 

Na stęp nie ra da prze szła do roz pa -
trze nia spra woz da nia rocz ne go z wy -
ko na nia bu dże tu mia sta i gmi ny
Kro to szyn za 2021 rok wraz ze spra -
woz da niem fi nan so wym. – Bu dżet
zmie nia li śmy wie lo krot nie, w wy ni ku
cze go do cho dy wzro sły o 21,1%, a wy -
dat ki o 23%. Do cho dy zo sta ły zre ali -
zo wa ne na po zio mie 101,3%
w sto sun ku do pla nu, a wy dat ki
na po zio mie 92,9%. Stąd po wsta ła
nad wyż ka w kwo cie 23,3 mln zło -
tych – tłu ma czył bur mistrz. 

Rad ni z klu bu Sa mo rzą do wej Ini -
cja ty wy Oby wa tel skiej przed sta wi li
swo ją opi nię. – Ana li zu jąc wy ko na nie
bu dże tu, po pie ra jąc zmia ny bu dże to -
we, oce nia my je po zy tyw nie. Chce my
jed no cze śnie zwró cić uwa gę na pew -
ne aspek ty, któ re po ja wia ją się w spra -
woz da niach. Po pierw sze – cho dzi
o re gu la cje po dat ko we w za kre sie PIT

i CIT, któ re wy raź nie zmniej sza ją do -
cho dy gmi ny. Ta ka cen tra li za cja osła -
bia ideę sa mo rząd no ści. Ma my
na dzie ję, że ni gdy nie na stą pi ten mo -
ment, kie dy tyl ko i wy łącz nie bur -
mistrz bę dzie za rząd cą. Dru ga rzecz,
na któ rą chcie li śmy zwró cić uwa gę, to
wzrost do cho dów gmi ny, któ ry jest
spo wo do wa ny miesz kań ca mi i po dat -
ka mi, któ re pła cą. Ko lej na rzecz, któ -
ra się na su wa, to po ziom
in we sto wa nia gmi ny. Ra da po dej mo -
wa ła do bre de cy zje w tym kie run ku.
Po za po zna niu się ze spra woz da nia mi
klub SIO po pie ra wnio sek Ko mi sji re -
wi zyj nej o udzie le nie ab so lu to rium
bur mi strzo wi – od czy tał Ce za ry
Gren da. Rad ni klu bu Pol skie go Stron -
nic twa Lu do we go tak że po zy tyw nie
oce ni li wy ko na nie bu dże tu. 

Sta no wi sko klu bu rad nych Pra wa
i Spra wie dli wo ści by ło zgo ła od mien -
ne. – Klub rad nych PiS bę dzie gło so -
wał prze ciw udzie le niu
bur mi strzo wi ab so lu to rium ze
wzglę du na kry tycz ną oce nę roz po -
rzą dza nia przez wło da rza środ ka mi
pu blicz ny mi, któ re wy da je głów nie
na za pew nie nie miesz kań com roz -
ryw ki, na co jesz cze za cią ga wy so kie
kre dy ty, któ re spła ca ne bę dą przez
wie le lat. Dla przy kła du po dam zbyt
kosz tow ną in we sty cję sta dio nu czy
za gro dę al pak, któ ra po ja wi się nie ba -
wem w kro to szyń skim par ku. W pla -
nach jest też bu do wa tęż ni na Bło niu,
a to wszyst ko na po trze by przy szłej
kam pa nii wy bor czej. Mu szę w tym
miej scu nad mie nić, że in we sty cja
na Bło niu i na sta dio nie by ła po trzeb -
na, lecz na le ża ło to zro bić za mniej sze
pie nią dze. Lo ża dla VIP -ów nie po -
win na kosz to wać 17 mi lio nów zło -
tych. Ko lej ną nie zro zu mia łą dla nas
kwe stią są, po ru sza ne już dzi siaj, pro -

ble my z pły tą głów ną i bocz ną sta dio -
nu. Spra wą skan da licz ną jest dla nas
brak wy li cze nia kosz tów utrzy ma nia
sta dio nu i Bło ni przed roz po czę ciem
in we sty cji. Kosz ty by ły li czo ne
w CSiR Wod nik pod ko niec re ali za cji
in we sty cji. Przy kry jest fakt, że nie
jest w cen trum za in te re so wań bur mi -
strza zdro wie miesz kań ców. W szko -
łach nie za trud nia się psy cho lo gów,
nie pro po nu je się utwo rze nia na te re -
nie gmi ny od dzia łów przy go to waw -
czych, któ re wspar ły by mło dzież
i dzie ci z Ukra iny. Co naj waż niej sze,
bur mistrz zu peł nie nie trosz czy się
o ja kość po wie trza w gmi nie – wy li -
cza ła rad na Sła wo mi ra Ka lak. – Jak
wy glą da stan dróg czy dwor ca w Kro -
to szy nie – nie trze ba ni ko mu mó wić.
Bur mistrz nie wy bu do wał miesz kań
ko mu nal nych, a te, któ re są w za so -
bach gmi ny, by wa ją czę sto w fa tal -
nym sta nie, a nie rzad ko do cho dzi
do ich wy prze da wa nia. Fa tal ny jest
też nad zór nad spół ka mi, cze go naj -
lep szym przy kła dem jest akt oskar że -
nia by łe go pre ze sa PGKiM. Na po le on
Bo na par te mó wił, że nic nie jest tak
trud ne, a jed no cze śnie tak cen ne, jak
moż li wość po dej mo wa nia de cy zji. Pa -
nie bur mi strzu, to tak ku re flek -
sji – aby de cy zje po dej mo wa ne przez
pa na słu ży ły miesz kań com, a nie tyl -
ko pa na po trze bom wy bor -
czym – skon sta to wa ła rad na, a jej
sło wa nie po zo sta ły bez echa i wy wo -
ła ły nie ma łą dys ku sję. 

Osta tecz nie rad ni przy ję li uchwa -
łę w spra wie udzie le nia bur mi strzo wi
ab so lu to rium przy czter na stu gło sach
na tak, czte rech prze ciw nych (Mag da -
le na Il nic ka -Grzym ska, Sła wo mi ra Ka -
lak, Ar ka diusz Stel ma szyk, Ma riusz
Urba niak) i jed nym wstrzy mu ją cym
(Bar tosz Ko siar ski). (LE NA)
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Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na za -
pra sza do oglą da nia wy sta wy fo to gra -
fii Kin gi No wak -Szy ma now skiej pt.
„Mo ja ma ma”. Eks po zy cję zor ga ni zo -
wa no oczy wi ście z oka zji Dnia Mat ki.

Au tor ka zdjęć pro wa dzi fir mę Stu dio -
15, fo to gra fią zaj mu je się za wo do wo. Jak
mó wi o swo jej pa sji, fo to gra fia to wa rzy szy -
ła jej od dzie ciń stwa, ale praw dzi wa przy go -
da z nią roz po czę ła się kil ka lat te mu, gdy
na świe cie po ja wi ły się jej dzie ci. Fo to gra fu -

je głów nie naj młod szych, ale tak że przy ro -
dę i co dzien ne ży cie. W swo ich pra cach sta -
ra się po ka zać na tu ral ność, swo bo dę, mi łą
at mos fe rę oraz ry su ją ce się na twa rzy emo -
cje. Zwra ca szcze gól ną uwa gę na świa tło,
dzię ki któ re mu po wsta ją pięk ne, ma lo wa -
ne, nie po wta rzal ne ob ra zy.

Wy sta wę „Mo ja ma ma” moż na oglą -
dać do 17 czerw ca na dru gim pię trze
Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
w go dzi nach jej otwar cia.

(AN KA)

WYSTAWA

„Moja mama” – fotografie
Kingi Nowak-Szymanowskiej
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W mi nio ny week end od by ło się hucz -
ne otwar cie kro to szyń skie go Bło nia
po re wi ta li za cji. Atrak cji nie bra ko -
wa ło, każ dy mógł zna leźć coś dla
sie bie. W tym waż nym wy da rze niu
wzię ło udział wie lu miesz kań ców po -
wia tu i nie tyl ko. Licz ną wi dow nię
przy cią gnę ły przede wszyst kim mu -
zycz ne gwiaz dy. 

Świę to wa nie roz po czę ło się już
w piąt ko we przed po łu dnie. Wła śnie
wte dy, mi mo nie sprzy ja ją cej po go dy,
ro ze gra no mi tyng lek ko atle tycz ny. Nie
za bra kło też pił kar skich ak cen tów, bo -
wiem na bocz nym bo isku od by ły się
Mi strzo stwa Przed szko la ków w Pił ce
Noż nej, a na stęp nie Tur niej Pił ki Noż -
nej Dzie ci. W tym sa mym cza sie moż -
na by ło oglą dać wy stę py na sce nie.
Swo je umie jęt no ści za pre zen to wa li
ucznio wie Szko ły Tań ca To wa rzy skie -
go „Art of Dan ce”. Wy stą pi ły też gru -
py Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry:
Ta kie Bab ki, Hip -Hop, Tem pe ra tu re
oraz Se nio rzy. Na sce nie po ja wił się
tak że Ze spół Tań ca Lu do we go Kro to -
sza nie. 

Wie czo rem przy szedł czas na kon -
cer ty. Ja ko pierw szy przed kro to szyń -
ską pu blicz no ścią wy stą pił
Fi li pek – po cho dzą cy z Mi li cza pol ski
ra per, fre esty ler oraz au tor tek stów. Je -

go kon cert po rwał szcze gól nie młod -
szą część słu cha czy. Gwiaz dą wie czo -
ru był Ba ra no vski. Pu blicz ność
od śpie wa ła wraz z nim je go naj bar -
dziej zna ne utwo ry, ta kie jak „Czu łe
miej sce” czy „Nie ma my nic”.
O godz. 22.00 po dzi wia no po kaz Te -
atru Ognia In fer nal. Piąt ko we ob cho -
dy za koń czy ła za ba wa ta necz na dla
mło dzie ży.

So bot ni po ra nek upły nął pod zna -
kiem me czów pił ki noż nej za wod ni -
ków z rocz ni ka 2010. O godz. 10.00

z ryn ku na sta dion wy ru szył ko ro wód.
Two rzy ły go de le ga cje przed szko li
i szkół gmi ny Kro to szyn, a tak że
przed sta wi cie le sa mo rzą du, urzę dów,
or ga ni za cji po za rzą do wych czy klu -
bów spor to wych. Choć po go da nie
roz piesz cza ła uczest ni ków po cho du,
tuż przed roz po czę ciem czę ści ofi cjal -
nej zza chmur wy szło dłu go ocze ki wa -
ne słoń ce. Ko ro wód za pre zen to wał się
więc przed zgro ma dzo ny mi na sta dio -
nie miesz kań ca mi. Na stęp nie od by ła
się część ar ty stycz na. Wy stęp or kiestr

dę tych, uświet nio ny przez ma żo ret ki,
za chwy cił zgro ma dzo nych. 

Ofi cjal ne go otwar cia obiek tu do -
ko nał bur mistrz Kro to szy na Fran ci -
szek Mar sza łek. – Cie szę się
z pań stwa przy by cia na ofi cjal ne
otwar cie kro to szyń skie go Bło nia
po re wi ta li za cji. Miej sca peł ne go
wszel kie go ro dza ju atrak cji, któ -
re – je stem prze ko na ny – bę dzie
przez wie le lat słu żyć miesz kań com
na sze go re gio nu, jak rów nież przy by -
łym do Kro to szy na go ściom. Dzi siej -
sza uro czy stość, po mi mo ogól nie
przy ję tej na zwy, z ra cji miej sca, w ja -
kim się znaj du je my oraz naj więk sze -
go za kre su wy ko ny wa nych prac
(oko ło 17 hek ta rów), to nie tyl ko ofi -
cjal ne otwar cie Bło nia. Jest to ukoń -

cze nie ca ło ści za da nia, ja kim by ły jed -
no cze śnie re wi ta li za cje od da nych
wcze śniej do użyt ku al. Po wstań ców
Wlkp. oraz bu dyn ku ki na Przed wio -
śnie. Przed się wzię cia te mia ły przede
wszyst kim na ce lu przy wró ce nie
daw nej świet no ści tym miej scom
oraz wpro wa dze nie zmian, dzię ki
któ rym wszyst kim bę dzie się le piej
ży ło i funk cjo no wa ło w ich oto cze -
niu. Ten dzień, hi sto rycz ny dzień, ma
dla mnie pe wien wy miar sym bo licz -
ny. Jest to bo wiem pięk ne zwień cze -
nie kon se kwent ne go dzia ła nia,
na sta wio ne go na nie ustan ny roz wój
mia sta – za ko mu ni ko wał wło darz
Kro to szy na, po czym w asy ście za pro -
szo nych go ści sym bo licz nie prze ciął
wstę gę.  >>>

POD NASZYM PATRONATEM

Trzydniowa impreza na Błoniu z muzycznymi gwiazdami



W so bo tę od by ły się tak że pił kar -
skie roz gryw ki za wod ni ków z rocz ni -
ka 2011 oraz me cze dru żyn Play are ny.
Po po łu dniu na try bu nie no we go sta -
dio nu zgro ma dzi ły się tłu my ki bi ców,
by obej rzeć kon fron ta cję old bo jów
Astry Kro to szyn i le gend Le cha Po -
znań. W kro to szyń skim ze spo le za gra -
li: Ja ro sław Rey er, Piotr Pół to ra czyk,
Ra fał Brink, Grze gorz Idzi kow ski,
Krzysz tof Po taś, Da wid Go liń ski, Mi -
chał Ko siń ski, Grze gorz Gme rek, Mi -
ro sław Czaj ka, Ro bert Za wor ski,
Da riusz Hy le wicz, Łu kasz Waw roc ki,
Łu kasz Gó ral ski, Ma ciej Le is, Ja nusz
Ma ry niak, Le szek No wak, An drzej
Grze siak, Mi chał Po ta rzyc ki, Krzysz -
tof We wiór, Kry stian Si ko ra, Ka rol
Wa ściń ski, Da riusz Rey er i To masz
Szaj kow ski. W bar wach Ko le jo rza wy -
stą pi li Nor bert Ty raj ski, Mi chał Ko ko -
sza nek, Wal de mar Kry ger, Da mian
Łu ka sik, An drzej Ja ne czek, Mi ro sław
Okoń ski, Krzysz tof Pi sku ła, Wal de -
mar Przy siu da, Krzysz tof Mi chal ski,
Ry szard Ry bak, Ma rek Rzep ka, Mi chał
Go liń ski, Ja ro sław Arasz kie wicz, Mar -
cin Dra jer oraz Ro man Woź niak. 

Na sce nie mu zycz nej te go dnia
wy stą pił ze spół Ta cy Nie In ni. Gwiaz -
da mi so bot nie go wie czo ru by li ar ty ści
Go lec u’Or kie stry, któ rzy po rwa li tłu -
my do wspól nej za ba wy przy zna nych
prze bo jach, jak choć by „Ścier ni sko”
czy,, Sło dy cze”. Ze spól za pre zen to wał
też pio sen ki z naj now szej pły ty. Na za -
koń cze nie od by ła się za ba wa ta necz na. 

Nie dzie lę na kro to szyń skim Bło niu
roz po czął tra dy cyj ny Bieg Kro to sa,
w któ rym po bie gło po nad 300 za wod -
ni ków i za wod ni czek (pi sze my o tym
w in nym miej scu – przyp. red.). Po po -
łu dniu od był się „Zjazd na by le czym”,
a mi ło śni cy pił ki noż nej mo gli obej rzeć
li go we spo tka nie Astry Kro to szyn z Pia -
stem Cze ka nów. Rów no cze śnie na sce -
nie wy stę po wa li ar ty ści – Li dia Su fryd,
Folk lor Bło nie, Po si ti ve czy Kro to szyń -
ska Or kie stra Dę ta. O godz. 20.00
przed pu blicz no ścią za pre zen to wa ło się
trio te no rów – Tre Vo ci – wraz z ze spo -
łem. Ich kon cert był praw dzi wą ucztą
dla mi ło śni ków mu zy ki. 

Każ de go dnia głów nym wy da rze -
niom wtó ro wa ły tzw. im pre zy to wa -

rzy szą ce, m. in. po ka zy stra ża ków, po -
li cjan tów i ra tow ni ków WOPR, tre -
ning te ni sa sto ło we go pod okiem
za wod ni ków KS Kro tosz i wie le in -
nych. Moż na by ło po si lić się przy fo od
truc kach oraz sto iskach lo kal nych or -
ga ni za cji. Nie bra ko wa ło oczy wi ście
atrak cji dla naj młod szych, na któ rych
cze ka ły m. in. dmu cha ne zam ki czy
sto iska z za baw ka mi. 

(LE NA)
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W Huf cu Pra cy 15-2 prze pro wa dzo -
no eli mi na cje do wo je wódz kie go
kon kur su mul ti me dial ne go „Po tę ga
de ter mi na cji – wspo mnie nie Wan -
dy Rut kie wicz”. W tym ro ku przy pa -
da bo wiem 30. rocz ni ca śmier ci tej
słyn nej pol skiej al pi nist ki, jed nej
z naj wy bit niej szych świa to wych hi -
ma la istek. 

By ła to dla mło dzie ży zna ko mi ta oka -
zja do po zna nia ży cio ry su pol skiej zdo byw -
czy ni naj wyż szych szczy tów gór skich.

Za da niem uczest ni ków by ło przy go to wa -
nie pre zen ta cji mul ti me dial nej na te mat
Wan dy Rut kie wicz. 

Zwy cięż czy nią eli mi na cji zo sta ła
Ame lia No wac ka z kla sy II Bran żo wej
Szko ły I stop nia w Ko by li nie, któ ra – jak
przy zna ła – wcze śniej nie zna ła osią gnięć
W. Rut kie wicz. 

Kon kurs miał na ce lu kształ to wa nie
po sta wy pa trio tycz nej i za chę ca nie mło -
dzie ży do po zna wa nia wy bit nych Po la ków
oraz ich osią gnięć.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Wykazali się wiedzą o słynnej himalaistce
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Wydarzenia 11

Na 21 ma ja cze ka ła ca ła spo łecz ność
Szko ły Pod sta wo wej nr 3 z Od dzia ła mi
In te gra cyj ny mi w Kro to szy nie. Po pan -
de micz nej prze rwie re ak ty wo wa no bo -
wiem fe styn śro do wi sko wy. Ro dzi ce,
ucznio wie, gro no pe da go gicz ne oraz
oko licz ni miesz kań cy wspól nie ba wi li
się i mi ło spę dzi li czas. 

Im pre za od by ła się pod ha słem „Po -
wrót do prze szło ści – spo tkaj my się w cie -
niu li py”, któ re na wią zy wa ło
do wy da rze nia z 22 kwiet nia, kie dy to
w Dniu Zie mi na te re nie szkol ne go bo iska
po sa dzo no dwie pięk ne, mło de li py. Szko -
ła na kro to szyń skim Bło niu od po nad stu
lat stoi po śród lip. To z ty mi wspa nia ły mi
drze wa mi od sa me go po cząt ku pla ców ka

by ła utoż sa mia na i to one nada wa ły jej
swoj skie go cha rak te ru.

Uro czy ste go otwar cia fe sty nu do ko na -
li bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek, Ma rio -
la Kaź mier czak – dy rek tor szko ły, a tak że
Adam Kraw czyń ski – prze wod ni czą cy Ra -
dy Ro dzi ców. Wy da rze nia przy cią gnę ło
wie le osób. Nic w tym dziw ne go, al bo -
wiem atrak cji by ło co nie mia ra. Na im pre -
zie po ja wi li się tak że przy ja cie le
szko ły – Wal de mar Flor kow ski – pre zes
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Kro to szy -
nie, Pau li na Po ta rzyc ka z Po wia to wej Ko -
men dy Po li cji w Kro to szy nie, An na
Paw lic ka i Jo lan ta Ko la now ska z Ra dy
Osie dla nr 6, An na Si ko ra – prze wod ni -
czą ca Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie, rad ny
Krzysz tof Kie rzek.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li roz gryw -
ki spor to we, wy stę py ar ty stycz ne, gry i za -
ba wy, ma lo wa nie twa rzy i lo te rię fan to wą
z atrak cyj ny mi na gro da mi. W ra mach
współ pra cy z OSP prze pro wa dzo no za ję -
cia pro fi lak tycz ne z pierw szej po mo cy
przed me dycz nej. Z ko lei P. Po ta rzyc ka
z KPP ob ja śnia ła za sa dy bez pie czeń stwa
na dro dze. 

Waż nym punk tem fe sty nu był mecz
siat kar ski po mię dzy ro dzi ca mi a na uczy -
cie la mi, któ rzy wy stą pi li w ko szul kach
ZA KSY Kę dzie rzyn -Koź le. Zwy cię ży li na -
uczy cie le, któ rzy na stęp nie zmie rzy li się
z ucznia mi. W tej kon fron ta cji lep sza oka -
za ła się mło dzież. 

Nie za bra kło oczy wi ście cze goś dla
zgłod nia łych. Moż na by ło skosz to wać po -
traw z gril la, lo dów, swoj skich ciast czy
pysz nej le mo nia dy. Ro dzi ce i na uczy cie le
przy go to wa li rów nież wy sta wę sta ro ci,
dzię ki któ rej wszy scy mo gli prze nieść się
do prze szło ści. OPRAC. (AN KA)

SP NR 3 KROTOSZYN

Festyn w cieniu lipy
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Co kry ła w so bie skrzy nia szew ca?
Jak wy ra bia no ma sło? Ile ka czek by -
ło po trze ba, by otu lić się zi mą cie płą
pie rzy ną? – to tyl ko nie któ re z wie lu
cie ka wych te ma tów, nad któ ry mi
pra cu ją ucznio wie Szko ły Pod sta wo -
wej w Sul mie rzy cach. Po nad 30-oso -
bo wa gru pa za an ga żo wa ła się bo -
wiem w – re ali zo wa ny przez Sto wa -
rzy sze nie Nasz Czas – pro jekt „Wy -
słu chaj mo jej hi sto rii”. 

Ko or dy na to ra mi szkol ny mi są Ka mi -
la Cho jec ka i Agniesz ka Rud nic ka oraz Ta -
de usz Ko kot, a ca łość z ra mie nia pla ców ki
nad zo ru je dy rek tor Be ata Ko prow ska. Pro -
jekt jest współ fi nan so wa ny ze środ ków Sa -
mo rzą du Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go.

Ce lem przed się wzię cia jest za cho wa -
nie dla przy szłych po ko leń spu ści zny mi -
nio nych cza sów. Ucznio wie za an ga żo wa ni
w tę ini cja ty wę zbie ra ją in for ma cje i opi su -
ją za słu żo ne dla Sul mie rzyc po sta cie, ale
tak że daw ne tra dy cje, zwy cza je i przed -
mio ty, któ re kie dyś by ły tu uży wa ne.

In spi ra cją dla au to rów pro jek tu sta ły
się zgro ma dzo ne w Mu zeum Re gio nal -
nym pa miąt ki. Więk szość tych przed mio -
tów na le ża ła w prze szło ści do na dal
ży ją cych na tym te re nie czy ichś cioć, stry -
je nek, wuj ków, stry jów, ro dzi ców, babć,
dziad ków czy pra dziad ków. Za mia rem au -
to rów pro jek tu jest chęć oży wie nia tych
przed mio tów, przy po mnie nie syl we tek
daw nych miesz kań ców mia sta i oka la ją -
cych go te re nów, a tak że przy wo ła nie sta -
rych zwy cza jów czy na wet zwy kłych
co dzien nych czyn no ści, któ re dziś ode szły
już w za po mnie nie. 

Mło dzi „re gio na li ści” zbie ra ją róż ne go
ty pu in for ma cje wśród bliż szych i dal szych

krew nych czy są sia dów. Spi su ją, fo to gra fu -
ją i na gry wa ją. Nie daw no uczest ni czy li
w warsz ta tach z człon ki nia mi Klu bu Eme -
ry tów i Ren ci stów w Sul mie rzy cach.
W trak cie spo tka nia do wie dzie li się m. in.
ile mle ka oraz ja kiej si ły trze ba by ło użyć
przy ubi ja niu ma sła, jak ogrom nej cier pli -
wo ści wy ma ga ło przy go to wa nie jed nej po -
dusz ki al bo czym by ło że laz ko z du szą.

Wszyst kie ze bra ne ma te ria ły zo sta ną
opra co wa ne i wy dru ko wa ne w for mie bro -
szu ry. Naj cie kaw sze opi sy wraz ze zdję cia -
mi osób lub przed mio tów prze two rzo ne
bę dą na barw ne plan sze. Opra wio ne fo to -
gra my za wi sną na sta łe w Mu zeum Re gio -
nal nym i bę dą dla osób je od wie dza ją cych
cie ka wym świa dec twem hi sto rii mia sta. 

OPRAC. (AN KA)

W ostat nim cza sie ucznio wie Ze spo -
łu Szkół Po nad pod sta wo wych nr 3
im. Ja na Paw ła II w Kro to szy nie po -
dzie li li się swo ją wie dzą i umie jęt no -
ścia mi z ucznia mi Spe cjal ne go
Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go
w Ko na rze wie oraz dzieć mi z Przed -
szko la „Sło necz ko”. 

24 ma ja uczen ni ce kształ cą ce się
na kie run ku tech nik usług fry zjer skich z in -
no wa cją ko sme to lo gicz ną wzię ły udział
w wy da rze niu z oka zji po wi ta nia la ta, ja kie
zor ga ni zo wa no w Spe cjal nym Ośrod ku
Szkol no -Wy cho waw czym w Ko na rze wie.
Każ dy, kto chciał w tym dniu wy glą dać wy -

jąt ko wo, mógł sko rzy stać ze sty li za cji fry zu -
ry, ja kie wy ko ny wa ły dziew czę ta. 

Te go sa me go dnia przy szli ku cha rze
uczą cy się w ZSP nr 3 w Kro to szy nie czu -
wa li nad warsz ta ta mi ku li nar ny mi, w któ -
rych uczest ni czy ły dzie ci z Przed szko la
„Sło necz ko” w Kro to szy nie. Ucznio wie wy -
ka za li się kre atyw no ścią w przy go to wa niu
dla przed szko la ków peł no war to ścio wych
po traw. Wspól nie przy rzą dzo no owo co we
szasz ły ki, su rów kę z mar chwi i jabł ka, kru -
che cia stecz ka, kok tajl ar bu zo wy oraz smo -
othie eg zo tycz ne. Po go to wa niu wszy scy
wspól nie za sie dli do sto łu, aby spró bo wać
pysz no ści, któ re przy go to wa li. 

(LE NA)
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SP SULMIERZYCE

Zachować spuściznę minionych czasów

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Uczniowie dzielą się umiejętnościami
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W nie dzie lę, po dwu let niej prze rwie spo wo do wa nej pan -
de mią i to wa rzy szą cy mi jej ob ostrze nia mi, od by ła się 41.
edy cja Bie gu Kro to sa. Naj szyb szym bie ga czem oka zał
się My ko la Me vsha z Ukra iny. 

Bieg Kro to sa stał się tra dy cją na sze go mia sta. W tym ro ku był
jed nak wy jąt ko wy. Z jed nej stro ny po wró cił do ka len da rza im prez
spor to wych w Kro to szy nie po dwu let niej prze rwie. Z dru giej zaś
był czę ścią hucz ne go otwar cia kro to szyń skie go Bło nia po re wi ta -
li za cji. 

Or ga ni za to rem bie gu by ło Cen trum Spor tu i Re kre acji Wod -
nik w Kro to szy nie. Im pre za ma na ce lu po pu la ry za cję i roz po -
wszech nia nie bie ga nia ja ko naj prost szej for my ak tyw no ści
ru cho wej, upo wszech nia nie re kre acji wśród dzie ci, mło dzie ży i do -
ro słych, pro mo cję zdro we go try bu ży cia i dba ło ści o zdro wie oraz
pro mo cję Kro to szy na. 

Do prze bie gnię cia dzie się cio ki lo me tro wej tra sy uli ca mi Kro -
to szy na zgło si ło się po nad 300 za wod ni ków i za wod ni czek. Naj -
szyb ciej do me ty do tarł My ko la Me vsha, któ ry po ko nał tra sę
w cza sie 31: 29.5. Tuż za nim bieg ukoń czył Mi chał Wój cik
(31: 42.2). Na naj niż szym stop niu po dium sta nął Ma te usz Gra -
jek (34: 10.2). 

Wśród ko biet zwy cię ży ła re pre zen tant ka KS Kro tosz – Ju sty -
na Ka rol czak (36: 36.6), któ ra w ostat nim cza sie od no si wie le suk -
ce sów. Na dru giej lo ka cie upla so wa ła się Ma ry na Nem chen ko
(39: 41.3), a brą zo wy me dal wy wal czy ła An na Czer wiń ska
(40: 26.8). W kla sy fi ka cji klu bo wej ko lej ne miej sca na po dium za -
ję ły Wit kow ski Run ning Te am, KS Kro tosz i KB Czar ne Wil ki.

Od ręb ne kla sy fi ka cje pro wa dzo no w po szcze gól nych ka te go -
riach wie ko wych. Naj lep si by li Ja go da Mol ska (K16 -
-19 – 1: 05: 40.9), Ma ry na Nem chen ko (K20 -29 – 39: 40.7),
Ju sty na Ka rol czak (K30 -39 – 36: 36.6), Jo an na Suś (K40 -
-49 – 47: 25.1), Jo an na Ży to (K50+ – 47: 29.5), Mi chał Bi gos
(M16 -19 – 1: 05: 12.4), Mi chał Wój cik (M20 -24 – 31: 43.2), My -
ko la Me vsha (M25 -29 – 31: 29.5), Ma te usz Gra jek (M30 -

-34 – 34: 10.2), To masz Ko wal (M35 -39 – 35: 09.4), To masz
Owcza rek (M40 -44 – 35: 56.6), Piotr Ru do wicz (M45 -
-49 – 36: 44.0), Ka rol Olej ni czak (M50 -54 – 38: 41.3), Sła wo mir
Sar na (M55 -59 – 43: 47.6), Ry szard Pło choc ki (M60 -
-64 – 38: 30.0), Sta ni sław Miel cza rek (M65 -69 – 47: 59.3) oraz
Wie sław Rzep czyń ski (M70+ – 45: 47.1). 

Trze ma naj szyb szy mi za wod nicz ka mi z gmi ny Kro to szyn oka -
za ły się Ju sty na Ka rol czak, Zu zan na Wal czak i Mar ta Ja nik. W kla -
sy fi ka cji po wia to wej ko biet czo łów ka by ła iden tycz na. Po śród pa nów
z na szej gmi ny naj lep si by li Szy mon Wi niar ski, Ser giusz Sój ka i Mar -
cin Wit kow ski. Naj szyb szym miesz kań cem po wia tu oka zał się Bar -
tosz Paw la czyk, a ko lej ni by li Szy mon Wi niar ski i Se giusz Sój ka. 

Or ga ni za to rzy nie za po mnie li też o naj młod szych bie ga czach,
któ rzy ry wa li zo wa li po za bie giem głów nym. Wy bra no też naj szyb -
szych za wod ni ków pra cu ją cych w fir mie Mah le oraz w Przed się -
bior stwie Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej
w Kro to szy nie.

(LE NA)
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BIEGI

Ukrainiec zwycięzcą kolejnej edycji Biegu Krotosa
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Za wod nicz ki SAC Ur sus Kro to szyn
star to wa ły w Mi strzo stwach Pol ski
w Wy ci ska niu Sztan gi Le żąc oraz
w Mi strzo stwach Pol ski Służb Mun -
du ro wych w Wy ci ska niu Sztan gi Le -
żąc. Na obu im pre zach na sze spor t -
smen ki sta nę ły na naj wyż szym stop -
niu po dium. 

Pierw sze mi strzo stwa od by ły się 14
ma ja w Ra szy nie. Ry wa li zo wa ła w nich Ju -
lia Ma ślan kow ska w ka te go rii ju nio rek -
52 kg. Za wod nicz ka kro to szyń skie go
klu bu w trze cim po dej ściu wy ci snę ła

aż 60 kg, ale przez błąd tech nicz ny sę dzio -
wie nie uzna li tej pró by. To bar dzo do bry
wy nik, bio rąc pod uwa gę fakt, iż Ju lia do -
pie ro roz po czy na przy go dę z trój bo jem si -
ło wym. Osta tecz nie J. Ma ślan kow ska
uzy ska ła re zul tat 55 kg i oka za ła się naj lep -
sza w swo jej ka te go rii.

Ty dzień póź niej Agniesz ka Zim mer -
mann wzię ła udział w Mi strzo stwach Pol -
ski Służb Mun du ro wych we Wro cła wiu.
Przed sta wi ciel ka SAC Ur sus Kro to szyn
w ka te go rii -52 kg osią gnę ła wy nik 67,5 kg,
któ ry dał jej zło ty me dal oraz trze cie miej -
sce w open se nio rek. (LE NA)

CIĘŻARY
Reprezentantki Ursusa bezkonkurencyjne

W Kro to szy nie ro ze gra no 10. edy cję
Tur nie ju Te ni sa Ziem ne go w Grach
Po dwój nych o Pu char Bur mi strza.
Trium fo wał du et z Odo la no wa. 

Za wo dy od by ły się na kor tach Kro to -
szyń skie go To wa rzy stwa Te ni so we go.
Do ry wa li za cji przy stą pi ło dzie sięć
par – z Kro to szy na, Ko by li na, Pę po wa,
Odo la no wa i Ostro wa Wlkp. Po dzie lo no je
na trzy gru py eli mi na cyj ne. Z każ dej do dal -
szej fa zy zma gań prze cho dzi ły dwa du ety. 

Osta tecz nie do fi na łu awan so wa li
Wal de mar Wro nec ki i Bar tosz Mach nik

z Kro to szy na oraz Grze gorz Krusz ka i Do -
mi nik Fi szer z Odo la no wa. Go spo da rze
mu sie li uznać wyż szość swo ich ry wa li,
któ rzy obro ni li ty tuł sprzed ro ku. Na trze -
cim stop niu po dium sta nę li Do mi nik
Mar cisz i An drzej Kaź mier czak. 

Za rząd Kro to szyń skie go To wa rzy -
stwa Te ni so we go dzię ku je bur mi strzo wi
Kro to szy na za pa tro nat i upo min ki,
a spon so rom za fi nan so we i rze czo we
wspar cie. Or ga ni za to rzy tur nie ju za pra -
sza ją do de blo wej ry wa li za cji w przy -
szłym ro ku. 

(LE NA)

TENIS ZIEMNY

Duet z Odolanowa znów najlepszy



Sport 15

W dniach 21-22 ma ja w Ple sze wie
od był się 8th Cen tral Po land Open
Grand Prix Ka ra te. Za wod ni kom
z po wia tu kro to szyń skie go uda ło się
wy wal czyć trzy me da le. 

Był to tur niej ran kin go wy Pol skiej Unii
Ka ra te – Pol skie go Związ ku Spor to we go.
Do ry wa li za cji przy stą pi ło 659 za wod ni ków
re pre zen tu ją cych 88 klu bów z dzie się ciu
państw. Wśród nich nie mo gło za brak nąć
ka ra te ków z po wia tu kro to szyń skie go. 

Do Ple sze wa uda ła się sze ścio oso bo wa
eki pa ASW Nip pon Kro to szyn. Naj le piej
spi sał się Fi lip Mosz, któ ry trium fo wał

w ku mi te męż czyzn -84 kg. Na naj niż -
szym stop niu po dium sta nę ła na to miast
An na Chle bow ska w ku mi te ju nio rek
młod szych -54 kg. Pią te miej sce za jął Ja kub
Ro mań ski w ku mi te U’21 -60 kg. Na siód -
mej po zy cji zma ga nia ukoń czy li Ma ja Do -
la ta w ku mi te 12-13 lat -50 kg), A.
Chle bow ska w ku mi te ju nio rek -53 kg, Pa -
tryk Ma ty siak w ku mi te ju nio rów młod -
szych -52 kg oraz F. Mosz w ku mi te U’21
-84 kg. 

Brą zo wy krą żek wy wal czy ła re pre zen -
tu ją ca UKS Uke mi Ko by lin Zo fia Ło pa -
czyk, któ ra star to wa ła w ku mi te 10-11 lat
-30 kg. Z ko lei Iza be la Waw rzy niak by ła

pią ta w ku mi te 10-11 lat -35 kg i siód ma
w ka ta U’12. 

W za wo dach ry wa li zo wa li tak że ka ra -
te cy Klu bu Ka ra te Bon sai Roz dra żew. Za -

rów no Ja kub Dzie we czyń ski w ka ta U’12,
jak i Alek san dra Suj ka w ka ta U’10 oraz
Adam Ka szu ba w ku mi te męż czyzn
+84 kg za ję li pią tą lo ka tę. 

Spo śród przed sta wi cie li UKS Sho dan
Zdu ny Ja kub For ma now ski dwu krot nie
zna lazł się na pią tym miej scu – w ku mi te
ju nio rów -76 kg oraz w ku mi te U’21 -
75 kg. W ku mi te ju nio rek młod szych
+54 kg siód ma by ła Zo fia Ducz mal.

Siód mą po zy cją mu sie li się rów nież
za do wo lić za wod ni cy Koź miń skie go Klu -
bu Ka ra te Do Sho to kan – Alek san dra Bła -
żej czyk w ku mi te 12-13 lat +50 kg
i w ku mi te ju nio rek młod szych -54 kg oraz
Ja kub Bo row czyk w ku mi te ju nio rów -
61 kg. 

(LE NA)

KARATE

W Pleszewie zdobyli trzy medale

W nie dzie lę kro to szyń ska Astra po -
dej mo wa ła eki pę Pia sta Cze ka nów.
W peł ni kon tro lo wa ne przez go spo -
da rzy spo tka nie za koń czy ło się ich
oka za łym zwy cię stwem. 

Kro to szy nia nie nie dziel ny mecz mie -
li ro ze grać na pły cie głów nej zmo der ni zo -
wa ne go sta dio nu. Tak się jed nak nie sta ło
ze wzglę du na mu ra wę, co nie prze szko -
dzi ło na szym pił ka rzom w do brej grze. 

Miej sco wi od pierw szych mi nut wy -
raź nie prze wa ża li. Wy nik kon fron ta cji
w 20. mi nu cie otwo rzył Ja kub Go liń ski

po ak cji Łu ka sza Bu dzia ka. Przed prze rwą
re zul tat już się nie zmie nił.

Praw dzi wy po pis strze lec ki miej sco wi
da li w dru giej od sło nie. W 55. mi nu cie
po fau lu na J. Go liń skim sę dzia po dyk to -
wał rzut wol ny, po ro ze gra niu któ re go
w po lu kar nym go ści do szło do za mie sza -
nia, co wy ko rzy stał Ł. Bu dziak, tra fia jąc
do siat ki. Nie dłu go po tem sil nym ude rze -
niem bram ka rza z Cze ka no wa za sko czył
Ar tur Bła żej czak. Kwa drans przed koń cem
sku tecz nym strza łem z bocz nej stre fy bo -
iska po pi sał się Ka mil Czoł nik. Na 5: 0 pod -
wyż szył J. Go liń ski, za li cza jąc tym sa mym

du blet. W sa mej koń ców ce ho no ro we go go -
la dla Pia sta strze lił Se ba stian Smo la rek. 

– Ten mecz był bar dzo waż ny, z ga tun -
ku tych o „sześć punk tów”. Wie dzie li śmy, że
mu si my do brze w nie go wejść i to się uda ło.
Kon tro lo wa li śmy spo tka nie, z na szej stro ny

pa dło pięć go li, więc jest się z cze go cie szyć.
Dzię ku ję chło pa kom za ta kie za an ga żo wa -
nie. Dzię ku je my też ki bi com za tak licz ne
przy by cie – pod su mo wa ła An na Kry stek,
kie row nik kro to szyń skiej dru ży ny. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Strzelecki popis Astry
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ASTRA KROTOSZYN 

PIAST CZEKANÓW 5:1 (1:0)

BRAMKI:

1:0 – Jakub Goliński (20)

2:0 – Łukasz Budziak (55)

3:0 – Artur Błażejczak (66)

4:0 – Kamil Czołnik (75)

5:0 – Jakub Goliński (78)

5:1 – Sebastian Smolarek (88)

ASTRA: Jarysz – Motyl, Brink, Skrzypniak,

Jankowski, Ishchuk (83’ Sekula), Budziak,

Błażejczak, Reyer (15’ Rebelka), Czołnik (79’

Jędrkowiak), Goliński
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W so bo tę pił ka rze Pia sta Ko by lin
uda li się do Ple sze wa, by zmie rzyć się
z miej sco wą Sta lą. Ko by li nia nie po -
szli za cio sem po ze szło ty go dnio wym
zwy cię stwie nad Astrą Kro to szyn i po -
now nie zdo by li kom plet punk tów.

Go ście od pierw szych mi nut przy stą -
pi li do ofen sy wy i na efek ty nie trze ba by -
ło dłu go cze kać. W 12. mi nu cie gry Piast
ob jął pro wa dze nie, Ak cję Ja ku ba Smek ta -
ły w bocz nej stre fie bo iska sku tecz nie wy -
koń czył Ja cek Pa cyń ski. Sie dem mi nut

póź niej ko by li nia nie mo gli się cie szyć
z ko lej ne go tra fie nia. Pre cy zyj nym strza -
łem z 14 me trów po pi sał się J. Smek ta ła. 

W dru giej od sło nie ob raz gry nie wie -
le się zmie nił. Przy jezd ni na dal by li stro ną
prze wa ża ją cą, co udo ku men to wa li ko lej ny -
mi go la mi. W 68. mi nu cie po now nie dał
o so bie znać J. Smek ta ła, ude rza jąc z 10
me trów pod po przecz kę. Nie dłu go po tem
w sy tu acji sam na sam z bram ka rzem Sta -
li zna lazł się Mi łosz Ko wal ski i usta lił re zul -
tat kon fron ta cji na 4: 0 dla Pia sta. 

(LE NA)

Już w naj bliż szą so bo tę w Ła giew ni -
kach (gmi na Ko by lin) od bę dą się X Mi -
strzo stwa Pol ski Ma sters w Rzu cie Cię -
żar kiem na Wy so kość oraz XI Otwar te
Mi strzo stwa Wiel ko pol ski Ma sters
w Rzu tach Lek ko atle tycz nych.

Wiel kie spor to we wy da rze nie od bę -
dzie się tra dy cyj nie na ran czu Cze sła wa
Rosz cza ka w Ła giew ni kach.
O godz. 10.00 za wod ni cy i ki bi ce bę dą
mo gli zo ba czyć pro gram roz ryw ko wy,
a po nim na stą pi otwar cie za wo dów.

Od godz. 11.00 ry wa li za cja to czyć się bę -
dzie w kon ku ren cjach Otwar tych Mi -
strzostw Wiel ko pol ski. O godz. 14.45
za pla no wa no roz po czę cie Mi strzostw
Pol ski w Rzu cie Cię żar kiem. Ce re mo nia
wrę cze nia me da li od bę dzie się oko ło
godz. 16.00.

X Mi strzo stwa Pol ski Ma sters w Rzu -
cie Cię żar kiem na Wy so kość ho no ro wym
pa tro na tem ob jął se na tor Woj ciech Ziem -
niak. Z ko lei pa tro nem XI Otwar tych Mi -
strzostw Wiel ko pol ski Ma sters w Rzu tach
Lek ko atle tycz nych jest mar sza łek wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go Ma rek Woź -
niak. 

Za pra sza my do Ła giew nik, by ki bi co -
wać za wod ni kom.

(LE NA)

Sport16 WTOREK, 31 MAJA 2022

20 ma ja w Sta ro stwie Po wia to wym
w Kro to szy nie go ścił mul ti me da li sta
w pły wa niu – Kon rad Po wroź nik.
Spor to wiec opo wie dział o swo ich
suk ce sach i pla nach.

Po cho dzą cy z Kro to szy na Kon rad Po -
wroź nik ma 25 lat, jest stu den tem Aka de -
mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go we
Wro cła wiu i ma wie le spor to wych suk ce -
sów na swo im kon cie. W ostat nim cza sie
brał udział w 24. Let nich Igrzy skach Nie -
sły szą cych w bra zy lij skim Ca xias do Sul,
gdzie wy wal czył aż osiem me da li, w tym
je den zło ty – na ko ron nym dy stan -
sie 200 m sty lem mo tyl ko wym. W spo tka -
niu ze spor tow cem uczest ni czy li sta ro sta

Sta ni sław Szczot ka, wi ce sta ro sta Pa weł Ra -
do jew ski, Prze my sław Wój cik – na czel nik
Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu,
a tak że je go za stęp ca – Wal de mar Wro nec -
ki. Sta ro sta po gra tu lo wał pły wa ko wi suk -
ce sów i po dzię ko wał za pro mo wa nie
po wia tu. 

K. Po wroź nik opo wie dział o swo ich
do świad cze niach z igrzysk oraz po dzie lił
się pla na mi na przy szłość. Przy oka zji po -
dzię ko wał za wspar cie fi nan so we, ja kie
otrzy mał ze stro ny po wia tu.

Pod czas roz mo wy wspo mnia no tak że
po cho dzą cą z gmi ny Ko by lin Na ta lię
Brzyk cy, któ ra na wspo mnia nych igrzy -
skach wy wal czy ła srebr ny me dal w ju do. 

OPRAC. (LE NA)

Siat ka rze ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 7 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi
w Kro to szy nie obro ni li mi strzow ski
ty tuł i po now nie wy gra li fi nał Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go XXIII
Igrzysk Mło dzie ży Szkol nej. 

Fi na ło wy tur niej od był się 18 ma ja
w Szko le Pod sta wo wej nr 7 w Kro to szy nie.
Go spo da rze od po cząt ku by li fa wo ry ta mi
ry wa li za cji. Swo ją prze wa gę udo ku men to -
wa li na par kie cie, nie od da jąc ani jed ne go
se ta prze ciw ni kom. 

W pół fi na le kro to szy nia nie po ko na -
li 2: 0 dru ży nę SP Po niec. W po je dyn ku fi -
na ło wym siat ka rze z Par ce lek ogra li

w dwóch par tiach SP nr 3 No wy To myśl.
W me czu o trze cie miej sce eki pa SP Po niec
wy gra ła 2: 0 z SP nr 1 Tu rek. 

Tra dy cyj nie przy zna no wy róż nie nia
in dy wi du al ne. Ze zwy cię skie go te amu
uho no ro wa no Pa try ka Fi gla ka (naj lep szy
przyj mu ją cy), Ma te usza Kost kę (naj lep szy
li be ro) i Ar tu ra We nc ka (MVP). 

W dru ży nie SP nr 7 w Kro to szy nie za -
gra li Jan Ba na szak, Oli wier Mrocz kow ski,
Pa tryk Fi glak, Ar tur We ncek, Mar cin Kul -
czyń ski, Ma te usz Kost ka, Krzysz tof
Szeszyc ki, Szy mon Ra taj czak, Bar tosz
Skow roń ski, Do mi nik Cza cho rek, Bar tek
Kacz ma rek i Ka je tan Ka jew ski. Tre ne rem
ze spo łu jest Piotr Ro ba kow ski. (LE NA)

KROTOSZYN

Multimedalista 
z wizytą w starostwie

SIATKÓWKA

Najlepsi w województwie

PIŁKA NOŻNA

Piast rozbił pleszewską Stal

POD NASZYM PATRONATEM

Sportowe święto w Łagiewnikach

STAL PLESZEW – PIAST KOBYLIN
0:4 (0:2)

BRAMKI:
0:1 – Jacek Pacyński (12)
0:2 – Jakub Smektała (19)
0:3 – Jakub Smektała (68)
0:4 – Miłosz Kowalski (76)
PIAST: Wojtkowiak (74’ Klejewski) –
Wachowiak, Snela, Wosiek, A. Kurzawa,
Smektała, Matuszak, M. Kurzawa,
Gałczyński (46’ Szymanowski), Kowalski
(77’ Jędrzejak), Pacyński (46’ Frąckowiak)
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W nie dzie lę dru ży na Bia łe go Or ła
Koź min Wlkp. za gra ła w Ra wi czu
z miej sco wą Ra wią. Przez kon tro -
wer syj ną, zda niem go spo da rzy, de -
cy zję ar bi tra spo tka nie za koń czy ło
się re mi sem 1: 1. 

Po sła bym po cząt ku run dy wio sen nej
koź mi nia nie od kil ku ko le jek pre zen tu ją
do brą for mę i re gu lar nie punk tu ją. Dzię ki
te mu Or ły zaj mu ją bez piecz ną po zy cję
w po ło wie ta be li V li gi. W znacz nie gor szej
sy tu acji znaj du ją się pił ka rze z Ra wi cza,

przez co mecz od po cząt ku za po wia dał się
cie ka wie.  W 33. mi nu cie gry bram ka rza
go spo da rzy po ko nał Ro bert No wa kow ski.
Jesz cze przed prze rwą do wy rów na nia do -
pro wa dził Mi ko łaj Mar sza łek. 

Ra wi cza nom uda ło się zdo być go la
wy pro wa dza ją ce go ich na pro wa dze nie,
kie dy to wy ko rzy sta li za mie sza nie w po lu
kar nym po za gra niu z rzu tu roż ne go. Ar -
bi ter jed nak do pa trzył się fau lu na za wod -
ni ku z Koź mi na i tra fie nia nie uznał. Ta
de cy zja spo tka ła się z dez apro ba tą miej sco -
we go ze spo łu. Osta tecz nie więc po je dy -
nek za koń czył się re mi sem 1: 1.  (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Wrócili z Rawicza z jednym punktem

RAWIA RAWICZ – BIAŁY ORZEŁ
KOŹMIN WLKP. 1:1 (1:1)

BRAMKI:
0:1 – Robert Nowakowski (33)
1:1 – Mikołaj Marszałek (41)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Janowski, Mucha
(46’ Borowczyk), Konopka, Oleśków (70’
Kamiński), Maciejewski, Nowakowski,
Pacholski, Konieczny (80’ Hajdasz), Derwich
(46’ Czabański), Namysłowski 
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