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KROTOSZYN

Czy w naszym mieście
mamy kryzys władzy?

Czytaj na str. 5

SPORTY SIŁOWE

Strongmani
rywalizowali 
w Krotoszynie Czytaj na str. 16
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Tro je za wod ni ków To wa rzy stwa Atle -
tycz ne go Ro zum Kro to szyn bę dzie re -
pre zen to wa ło Pol skę na Świa to wych
Igrzy skach – The World Ga -
mes 2022, któ re od bę dą się w Bir -
ming ham w Sta nach Zjed no czo nych. 

O me da le wal czyć bę dą Alek san dra
Ro zum, Aron Ro zum i Le na An drze -
jak. – Alek san dra i Aron mie li już
od daw na pew ną kwa li fi ka cję, na to -

miast Le na uzy ska ła tzw. dzi ką kar tę
w pią tek, 1 lip ca, czy li na trzy dni
przed pla no wa nym wy lo tem spor tow -
ców do Sta nów Zjed no czo nych – mó wi
Da riusz Ro zum, pre zes TA Ro zum Kro -
to szyn. 

Alek san dra i Le na bę dą wal czyć
w ka te go rii 65 kg, a Aron
w kat. 115 kg. – Wszyst kie ka te go rie
wa go we są bar dzo sil nie ob sa dzo ne. 

czytaj dalej str. 3

SU MO

Po wal czą o me da le w USA!
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30 czerw ca do szło do po ża ru bu dyn -
ku miesz kal ne go w Ko bier nie (gmi -
na Kro to szyn). W ak cji ga śni czej bra -
ło udział osiem za stę pów stra ży po -
żar nej. Na szczę ście nie by ło osób
po szko do wa nych.

Do zda rze nia skie ro wa no za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz z OSP Rosz ki, OSP Or pi szew
i OSP Kro to szyn. Po ża rem ob ję te by ły po -
miesz cze nia na pod da szu bu dyn ku miesz -
kal ne go, a ogień prze pa lał kon struk cję
da cho wą. Na jed nej po ła ci da chu za mon to -
wa na by ła in sta la cja fo to wol ta icz na, któ ra
tym sa mym na ra żo na by łą na od dzia ły wa -
nie ży wio łu. 

Miesz kań cy opu ści li bu dy nek sa mo -
dziel nie i nie uskar ża li się na żad ne do le gli -
wo ści. – Dzia ła nia stra ży po żar nej po le ga ły
na po da niu prą dów ga śni czych pia ny sprę -
żo nej do wnę trza bu dyn ku oraz prą dów ga -
śni czych wo dy na ze wnętrz ne ele men ty

da chu. To do pro wa dzi ło do ogra ni cze nia
roz prze strze nia nia się po ża ru. W póź niej -
szym eta pie ak cji ro ze bra no czę ścio wo po -
szy cie da chu, by do trzeć do ukry tych
za rze wi ognia, któ re do ga sza no wo dą. Ra -
tow ni cy w bez po śred niej stre fie za gro że nia
pra co wa li w apa ra tach ochro ny ukła du od -
de cho we go i na bie żą co mo ni to ro wa li bu -

dy nek urzą dze nia mi po mia ro wy mi. Po cał -
ko wi tym uga sze niu po ża ru stra ża cy z OSP
Ko bier no po mo gli w za bez pie cze niu
uszko dzo ne go da chu plan de ką – po in for -
mo wał 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)

KOBIERNO

Ponad pięć godzin walczyli z ogniem

W pierw szą nie dzie lę wa ka cji chór
Izy dor ki wy brał się w po dróż do da le -
kie go Olsz ty na, by re pre zen to wać
Wiel ko pol skę w kon cer cie fi na ło -
wym pro jek tu Aka de mia Chó ral -
na – Śpie wa ją ca Pol ska pod na zwą
„Hip -Hip -Chór ra”.

To nie zwy kłe wy da rze nie od by ło się
w Fil har mo nii War miń sko -Ma zur skiej im.
F. No wo wiej skie go w Olsz ty nie. W trak cie
kon cer tu moż na by ło usły szeć nie po wta -
rzal ne opo wie ści Mar ka Mar kie wi cza
do mu zy ki Mar ci na Waw ru ka. Każ dy
utwór był in ną hi sto rią. Słu cha cze mo gli

prze nieść się w ko smicz ną kra inę, po szu -
kać di no zau rów czy Cy ry la, po my śleć o na -
szej pla ne cie czy za kla skać do utwo ru
fi na ło we go „Hip -Hip -Chór ra”.

– Pra ca z ge nial nym dy ry gen tem,
prof. Mar ci nem Waw ru kiem z UWM, by -
ła nie oce nio na. A to wszyst ko okra szo ne
nie zwy kłą po sta cią Mar ka Mar kie wi cza.
Nie za po mnia ny kon cert, nie sa mo wi te
emo cje, do sko na ły po czą tek wa ka cji! Bar -
dzo dzię ku je my bur mi strzo wi Fran cisz ko -
wi Mar szał ko wi za po moc w or ga ni za cji
wy jaz du – pod su mo wa ły Izy dor ki swo ją
przy go dę w Olsz ty nie.

OPRAC. (AN KA)

KULTURA

Izydorki wystąpiły w Olsztynie

Ar tur Ję drzak, miesz ka niec gmi ny
Zdu ny, otrzy mał Sty pen dium Mia sta
Po zna nia dla mło dych ba da czek
i ba da czy z po znań skie go śro do wi -
ska na uko we go. To pre sti żo we wy -
róż nie nie przy zna no 12 nie zwy kle
zdol nym oso bom, któ re – nie ukoń -
czyw szy 30. ro ku ży cia – mo gą po -
chwa lić się im po nu ją cym do rob -
kiem na uko wym.

Sty pen dia na uko we przy zna wa ne są
od 1998 ro ku. Jak do tąd uho no ro wa no
w ten spo sób 247 osób. – Sty pen dium,
któ re dziś przy zna je my, nie od łącz nie to wa -
rzy szy Na gro dzie Na uko wej Mia sta Po zna -
nia, któ ra ra zem z Na gro dą Ar ty stycz ną
jest jed ną z naj star szych usta no wio nych
przez ra dę mia sta – pod kre ślił Grze gorz
Ga no wicz, prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta
Po zna nia. – Gra tu lu ję zwy cięz com i dzię -
ku ję ka pi tu le, któ ra sta nę ła przed nie ła -
twym za da niem, spo śród wie lu bar dzo
do brych kan dy da tur mu sia ła wy brać te
naj lep sze.

Ka pi tu ła pod prze wod nic twem prof.
Wi tol da Jur ka wzię ła pod uwa gę osią gnię -
cia kan dy da tek i kan dy da tów w re ali zo wa -
nych pro jek tach ba daw czych, pu bli ka cje
w re no mo wa nych cza so pi smach na uko -
wych, a tak że udział w mię dzy na ro do -
wych kon fe ren cjach i od by te sta że
na uko we.

– Wnio ski, ja kie wpły nę ły do nas
w tym ro ku, by ły ja ko ścio wo al bo bar dzo
do bre, al bo wy bit ne – oce nił prof. Wi told
Ju rek, prze wod ni czą cy ka pi tu ły, gra tu lu -
jąc lau re atom, po śród któ rych zna lazł się
po cho dzą cy z gmi ny Zdu ny Ar tur Ję -
drzak.

Wy róż nie ni w tym ro ku mło dzi ba da -
cze re pre zen tu ją ta kie dzie dzi ny jak na uki
ści słe, me dycz ne, rol ni cze, hu ma ni stycz -
no -spo łecz ne i tech nicz ne.

War to do dać, iż A. Ję drza ka mie li śmy
oka zję po znać na spo tka niu w ra mach cy -
klu „Mło dzi, zdol ni i ze Zdun”, or ga ni zo -
wa ne go przez Bi blio te kę Pu blicz ną Gmi ny
i Mia sta Zdu ny.

OPRAC. (AN KA)

NAUKA

Stypendium dla młodego badacza
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dokończenie ze str. 1
Zmie rzą się ze so bą naj lep si za wod -

ni cy su mo z ca łe go świa ta, więc kon ku -
ren cja jest ogrom na, a wszy scy ma ją
wiel ką mo ty wa cję i ja dą do USA, że by
wy grać. To naj waż niej sza i naj wyż szej
ran gi im pre za w na szej dys cy pli -
nie – pod kre śla Mag da le na Paw lik, se -
kre tarz kro to szyń skie go klu bu. 

Łącz nie Pol skę na World Ga mes re -
pre zen to wać bę dzie dzie siąt ka su mo -
ków. Wy żej wy mie nie ni za wod ni cy TA
Ro zum i jesz cze je den przed sta wi ciel
po wia tu kro to szyń skie go – Pa tryk Swo -

ra z ko by liń skie go Sam so na (kat. 85 kg),
a tak że Mag da le na Ma cios (LUKS Lub -
zi na), Mo ni ka Ski ba (UKS Niedź wia -
dek War sza wa), Mag da Skraj now ska
(KS Or ły Mi le jów), Mi chał Lu to (UKS
Niedź wia dek War sza wa), Ma te usz Lin -
ka (UKS Niedź wia dek War sza wa) i Ja -
cek Pier siak (KS Su mo ka Rze szów).

Spor tow cy naj pierw wal czy li o uzy -
ska nie kwa li fi ka cji, ana stęp nie re ali zo wa -
li zop ty ma li zo wa ny pro ces szko le nio wy,
uczest ni cząc w kon sul ta cjach i zgru po -
wa niach Ka dry Na ro do wej Pol skie go
Związ ku Su mo, za wo dach kra jo wych

i mię dzy na ro do wych oraz tre nin gach
klu bo wych. – Wło ży li w te przy go to wa -
nia ca łe ser ce, na do hyo zo sta wi li krew
ipot. Każ dy za wod nik su mien nie pra co -
wał. Na to miast wspo rcie, oprócz przy go -
to wa nia fi zycz ne go i psy cho lo gicz ne go,
waż ne jest rów nież szczę ście idys po zy cja
da ne go dnia – za zna cza Da riusz Ro zum. 

Przed ostat ni mi igrzy ska mi, któ re
od by ły się w 2017 ro ku we Wro cła wiu,

oświad czył, że je śli czło nek pol skiej re -
pre zen ta cji wy wal czy me dal, to on sam
po ko na tra sę z Wro cła wia do Kro to szy -
na na ro we rze, a je że li bę dzie to za wod -
nik z Kro to szy na, to dy stans dzie lą cy te
dwa mia sta prze mie rzy na pie cho tę…

Po la cy zdo by li wów czas dwa brą zo -
we me da le (za wod nicz ka z Lub zi ny i za -
wod nik z War sza wy), a pre zes PZS
zre ali zo wał obiet ni cę i zmie rzył się z tra -

są Wro cław -Kro to szyn na jed no śla dzie,
choć – jak wska zy wał – ła two nie by ło
(pi sa li śmy o tym na ła mach GLK). Czy
i dziś po ku si się o za kład? – Do od waż -
nych świat na le ży. Je śli za wod nik z Kro -
to szy na wy wal czy zło to, to prze ja dę
tra sę z Ber li na, bo tam lą du ję po po wro -
cie ze Sta nów, kon ty nu ując tra dy -
cję – na ro we rze. Trzy mam kciu ki
za wszyst kich spor tow ców i każ de mu
ży czę suk ce su – pod su mo wu je D. Ro -
zum. Su mo cy po wal czą w swo ich ka te -
go riach w so bo tę, 9 lip ca, a 10 lip ca
wszy scy wy star tu ją w ka te go rii open.
Trans mi sje z igrzysk bę dzie moż na oglą -
dać w Pol sa cie Sport.

OPRAC. (LE NA)

26 czerw ca jed nost ka Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Ła giew ni kach (gmi -
na Ko by lin) ob cho dzi ła swo je stu le cie.
Uro czy stość po łą czo na by ła z gmin ny -
mi ob cho da mi Dnia Stra ża ka.

Mszę świę tą w in ten cji stra ża ków od -
pra wił ks. pro boszcz Ka zi mierz Waw rzy -
niak. Na ob cho dy stu le cia ła giew nic kiej
jed nost ki, któ rej pre ze sem jest dh Jan Pa -
try as, przy by li m. in. Krzysz tof Gra bow -
ski – wi ce mar sza łek wo je wódz twa
wiel ko pol skie go, wi ce pre zes Za rzą du Od -
dzia łu Wo je wódz kie go Związ ku OSP RP
w Po zna niu, Sta ni sław Szczot ka – sta ro sta
kro to szyń ski,

To masz Le siń ski – bur mistrz Ko by li -
na, Piotr Chle bow ski – prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej w Ko by li nie, Grze gorz
Mar sza łek – wi ce pre zes Za rzą du Od dzia -
łu Wo je wódz kie go Związ ku OSP RP w Po -
zna niu, To masz Ni cie jew ski -pre zes
Od dzia łu Po wia to we go Związ ku Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych RP w Kro to szy nie,
st. Kpt. To masz Pa try as – do wód ca Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie, An drzej Mać ko wiak – pre zes Za rzą du
Miej sko -Gmin ne go OSP RP w Ko by li nie,
Piotr Po pów – ko men dant Za rzą du Miej -
sko -Gmin ne go OSP RP w Ko by li nie, Wie -
sław Po pio łek – rad ny Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go, Grze gorz Krecz -

mer – soł tys wsi Ła giew ni ki, a tak że licz ne
gro no miesz kań ców.

Po mszy od był się uro czy sty apel
w obec no ści licz nych pocz tów sztan da ro -
wych za pro szo nych jed no stek OSP. Waż -
nym mo men tem by ło przy zna nie OSP
Ła giew ni ki zło te go me da lu „Za za słu gi dla
po żar nic twa”, któ ry nada wa ny jest za dłu -
go let nią i ak tyw ną dzia łal ność. Po tem po -
świę co no prze ka za ny wcze śniej jed no st ce
sa mo chód ra tow ni czo -ga śni czy oraz fi gu -
rę św. Flo ria na.

Uro czy stość by ła rów nież oka zją
do uho no ro wa nia me da la mi i od zna cze -
nia mi wszyst kich za słu żo nych dla jed nost -
ki w Ła giew ni kach. Oko licz no ścio wy mi
gra wer to na mi na gro dzo no naj star szych

dru hów – Ta de usza Ga bry el czy ka, Bro ni -
sła wa Woj cie chow skie go, Ka zi mie rza

Frąsz cza ka, Sta ni sła wa Pie run ka, Ber nar da
Ja głę, Cze sła wa Szym cza ka, Syl we stra Ga -
bry el czy ka, Ma ria na Ko nar cza ka, Ze no -
na Ga bry el czy ka, Je rze go Kacz mar ka,
Lesz ka Bo gu szyń skie go, Krzysz to fa Waw -
roc kie go, Ka zi mie rza Krecz me ra, Zbi gnie -
wa Perza, Ry szar da Ma ty sia ka, Hie ro ni ma
Szy mu rę, Ta de usza Jo cha nia ka, Ste fa -
na Maj ner ta, Ja na Fa bia now skie go, Paw ła
Po lca, Ja na Pa try asa. 

Od zna ka mi „Za wy słu gę lat” wy róż -
nio no 37 dru hów OSP w Ła giew ni kach.
Wrę czo no też od zna ki „Mło dzie żo wa Dru -
ży na Po żar ni cza”. I tak Zło tą Od zna kę
MDP otrzy ma li Mi ko łaj Kacz ma rek i Bar -
tosz Ku rza wa, Srebr ną Od zna kę
MDP – Ad rian Szulc, Bar tosz Swę drac ki,

To biasz Ję dr ko wiak, Kac per Ma ty siak, Ma -
te usz Sza fra niak i Krzysz tof Perz, a Brą zo -
wą Od zna kę MDP – Bar tosz Szulc, Zo fia
Perz, Da wid Szulc i Fi lip Rol nik.

Od zna kę ho no ro wą „Za za słu gi dla
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go” wrę czo no
Grze go rzo wi Krecz me ro wi. Po nad to zgod -
nie z uchwa łą Pre zy dium Za rzą du Głów -
ne go Związ ku Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
Rzecz po spo li tej Pol skiej przy zna no: Zło ty
Znak Związ ku OSP RP dru ho wi Ja no wi
Pa try aso wi, zło ty me dal „Za za słu gi dla po -
żar nic twa” – dru ho wi Grze go rzo wi Krecz -
me ro wi, dru ho wi Ro ma no wi Cho ja ko wi,
dru ho wi An drze jo wi Ko strze wie, dru ho wi
Ka ro lo wi Maj ner to wi, srebr ny me dal
„Za za słu gi dla po żar nic twa” – dru ho wi
Łu ka szo wi Rol ni ko wi, dru ho wi Ar ka diu -
szo wi Kacz mar ko wi, dru ho wi Pio tro wi
Gul czo wi, dru ho wi Ra fa ło wi Perzo wi, brą -
zo wy me dal „Za za słu gi dla po żar nic -
twa” – dru ho wi Grze go rzo wi
Ję dr ko wia ko wi, dru ho wi Łu ka szo wi Maj -
ner to wi, dru ho wi Mi cha ło wi Sza fra nia ko -
wi, dru ho wi Pio tro wi Lar skie mu, od zna kę
Stra żak Wzo ro wy – dru ho wi Ma cie jo wi
Ko strze wie. 

– Wszyst kim stra ża kom z Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej w Ła giew ni kach gra -
tu lu ję ju bi le uszu i ży czę du żo si ły,
wy trwa ło ści i szczę śli wych po wro tów
z ak cji. Aby służ ba dru gie mu czło wie ko -
wi by ła za wsze źró dłem oso bi stej sa tys fak -
cji i spo łecz ne go uzna nia  – po wie dział
w trak cie uro czy sto ści bur mistrz To masz
Le siń ski.

(AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Jednostka w Łagiewnikach ma już 100 lat!
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Ja kiś czas te mu Za rząd Po wia tu Kro -
to szyń skie go zde cy do wał o zwol nie -
niu Iwo ny Wi śniew skiej ze sta no wi -
ska dy rek to ra Sa mo dziel ne go Pu -
blicz ne go Za kła du Opie ki Zdro wot -
nej. Na nie daw nej se sji Ra dy Po wia -
tu Kro to szyń skie go do tej spra wy od -
niósł się Grze gorz Król. 

– W uza sad nie niu zwol nie nia dy -
rek tor Wi śniew skiej czy ta my, że ist nia -
ło ry zy ko nie wy ko rzy sta nia
po zo sta łych środ ków z Rzą do we go
Fun du szu In we sty cji Lo kal nych. Czy
fak tycz nie jest za gro że nie utra ty
tych 9 mi lio nów zło tych lub nie wy ko -
rzy sta nia ich do koń ca ro ku? – do py -
ty wał rad ny Król. – Pro szę też
o in for ma cję, czy dy rek tor SPZOZ ma
obo wią zek udzie la nia peł no moc nic -
twa, np. w za kre sie za cią ga nia zo bo -
wią zań fi nan so wych, a tak że kto
w tym mo men cie od po wia da za za cią -
gnię te zo bo wią za nia. 

Od po wie dzi udzie lił sta ro sta Sta -
ni sław Szczot ka. – Ta kie za gro że nie
jesz cze ist nie je. Nie wiem, być mo że
kwe stia tych in we sty cji zo sta nie wy -
dłu żo na na ko lej ny rok. Z roz mów,
któ re prze pro wa dzi łem z par la men ta -
rzy sta mi, wy ni ka, iż jest ta ka moż li -
wość, że re ali za cja mo że być
prze dłu żo na, ale pew no ści nie mam.

W związ ku z tym nie mo gło tak być,
że za rząd po wia tu i rad ni po dej mo wa -
li uchwa ły mó wią ce o tym, że trze ba
wy ko nać mo der ni za cję sta rej czę ści
od dzia łu we wnętrz ne go czy chi rur gii,
a to się nie ste ty roz cią ga ło w cza sie. Po -
dob nie by ło z pro jek tem kosz to ry su
bu dyn ku na ul. Bo lew skie go 4, gdzie
chce my mieć Za kład Opie kuń czo -
-Lecz ni czy i Za kład Opie ki Pa lia tyw -
nej. Po za tym by ła dy rek tor nie
po tra fi ła roz ma wiać ze spe cja li sta mi
i sca lić za ło gi – od parł sta ro sta. 

S. Szczot ka do po wie dział, że ma
na dzie ję, iż spra wa środ ków z rzą do -
we go pro gra mu wy ja śni się na ko rzyść
po wia tu. Jak do dał, na po cząt ku lip ca

ma zo stać pod pi sa na umo wa z wy ko -
naw cą prac na te re nie szpi ta la. Pro ble -
mem jest jed nak to, iż Na ro do wy
Fun dusz Zdro wia nie wy ra ził zgo dy
na za wie sze nie dzia łal no ści od dzia łu
we wnętrz ne go na czas ro bót. 

Sta ro sta od niósł się też do dru giej
czę ści wy po wie dzi rad ne go Kró -
la. – Pra wo mó wi, iż za cią ga nie zo bo -
wią zań przez dy rek cję SPZOZ mu si
być po par te zgło sze niem do za rzą du
i za ak cep to wa niem. Tu taj nie mo że
być sa mo wo li. Chcę tyl ko przy po -
mnieć, że w prze szło ści nie ste ty ta ka
sa mo wo la za ist nia ła, kie dy to za cią ga -
no kre dy ty w róż nych pa ra ban -
kach – wy ja śnił. (LE NA)

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Ko by li nie wrę czo ne zo sta ły
Sty pen dia Bur mi strza. Naj lep szych
uczniów w ten spo sób uho no ro wa no
za bar dzo do bre wy ni ki w na uce oraz
wy bit ne osią gnię cia. 

Aby otrzy mać sty pen dium, ucznio -
wie mu sie li speł nić je den z okre ślo nych
wa run ków – uzy skać śred nią ocen co naj -
mniej 5,50 oraz wzo ro we lub bar dzo do -
bre za cho wa nie, być fi na li stą bądź
lau re atem kon kur su czy też olim pia dy
na szcze blu przy naj mniej wo je wódz kim

i uzy skać śred nią ocen na po zio mie mi ni -
mum 5,0 al bo mieć na swo im kon cie wy -
bit ne osią gnię cia w jed nej z dzie dzin na uki
lub sztu ki przy naj mniej na szcze blu wo je -
wódz kim i uzy skać śred nią ocen mi ni -
mum 5,0. 

Spo śród uczniów Szko ły Pod sta wo wej
w Ko by li nie wy róż nie ni zo sta li Ad rian na
Ada mek, Eryk Bar tecz ka, Ju lia Bi niak,
Mak sy mi lian Bro da, Mar cel Bru der, Mi -
chał Chu dy, Ka ta rzy na Frąc ko wiak, Le na
Gu cwa, Zo fia Jac kow ska, Mi łosz Kle pac ki,
An to ni Ko ła ta, Zo fia Ko ła ta, Ju lian Ko wal -
ski, Jo an na Łu czak, Ju lia Ma ślan ka, Ty mo -

te usz Ma ślan ka, Ma ja No wak, Ni ko dem
No wak, Ma ja Pa lusz kie wicz, Zo fia Perz,
Ali cja Pi luj ska, Ma ja Pierz cha ła, Oli wia
Pierz cha ła, Ma ja Polc, Ane ta Sie kier kow -
ska, Na ta sza Sku pin, Iwo Szcze pa niak, Ju -
lia Wal ko wiak, Ka ri na Woj cie chow ska,
Adam Za ryc ki i Zu zan na Zy ber. 

Ze Szko ły Pod sta wo wej w Smo li cach
sty pen dium otrzy ma li Aga ta An to nie -
wicz, Adam Jar czyń ski, Fran ci szek Kry -
siak, Mar ta Ko wal czyk oraz Ta tia na
Wie le biń ska. Szko łę Pod sta wo wą w Za le -
siu Ma łym re pre zen to wa ły dwie sty pen -
dyst ki – He le na Olesz czuk i Ame lia

Ro ba kow ska. Uho no ro wa no tak że dwo je
uczniów Bran żo wej Szko ły I stop nia w Ko -

by li nie – Ju lię Na bz dyk i Ni ko de ma Szy -
man kie wi cza. (LE NA)

Funk cjo na riu sze z Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie za trzy ma li 36-let nie go
miesz kań ca na sze go po wia tu, któ ry
od po wie za po sia da nie nar ko ty ków. 

Po li cjan ci za trzy ma li męż czy znę, re -
ali zu jąc za rzą dze nie Pro ku ra tu ry Kra jo wej
w Po zna niu. Mun du ro wi prze szu ka li
miej sce za miesz ka nia 36-lat ka i zna leź li
dwa wor ki z ty to niem oraz bia łą sub stan -
cją. Po spraw dze niu te ste rem wstęp nie
oka za ło się, iż jest to siar czan am fe ta mi ny.
W miesz ka niu za trzy ma ne go znaj do wa ło
się 833g ty to niu oraz 720 g am fe ta mi ny.
O za trzy ma niu po wia do mio no Pro ku ra tu -

rę Re jo no wą w Po zna niu, a do kład nie
Dział ds. Woj sko wych Wiel ko pol skie go Za -
miej sco we go De par ta men tu ds. Prze stęp -
czo ści Zor ga ni zo wa nej i Ko rup cji
Pro ku ra tu ry Kra jo wej, któ ry wy dał na kaz
za trzy ma nia męż czy zny. 36-lat ka prze wie -
zio no do sto li cy Wiel ko pol ski, gdzie zo stał
osa dzo ny w po li cyj nym aresz cie w Ko mi -
sa ria cie Po li cji Sta re Mia sto w Po zna niu. 

Zna le zio ne sub stan cje prze ka za no
do la bo ra to rium. Miesz ka niec po wia tu
kro to szyń skie go usły szy za rzut po sia da nia
znacz nej ilo ści nar ko ty ków, za co gro zi ka -
ra do dzie się ciu lat po zba wie nia wol no ści.
Za sto so wa no wo bec nie go tym cza so wy
areszt na okres trzech mie się cy. (LE NA)
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KOBYLIN

Uhonorowano najlepszych uczniów

Z POLICJI

Odpowie za posiadanie narkotyków
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Z SESJI

Co się stanie z pieniędzmi na szpital..?



27 czerw ca w Par ku Miej skim w Kro -
to szy nie oby ła się kon fe ren cja pra -
so wa, zwo ła na przez Sto wa rzy sze nie
Pol ska 2050 Kro to szyn, pod ha słem
„Czy w Kro to szy nie ma my kry zys
wła dzy?”.

Przed sta wi cie le sto wa rzy sze nia
po ru szy li kil ka te ma tów. Mag da le na
Pa szyn przy wo ła ła spra wę wy jaz du
do mia sta part ner skie go Fon te nay le
Com te. – Mło dzież cie szy się, że swo -
im tań cem mo że po ka zać, co ma my
naj lep sze go w Kro to szy nie. Co otrzy -
mu je w za mian? To nie praw do po dob -
ne, ale otrzy mu ją kosz ty owej
pro mo cji, a za ło ży ciel ka ze spo łu, cho -
re ograf ka i in struk tor ka w jed nej oso -
bie nie tyl ko po kry wa część kosz tów
wy jaz du, ale mu si po świę cić też część
wy na gro dze nia, mu si sko rzy stać
z urlo pu bez płat ne go – oznaj mi ła M.
Pa szyn, za sta na wia jąc się przy tym, czy
po dró żu ją cy z ze spo łem bur mistrz
Kro to szy na i oso by mu to wa rzy szą ce
rów nież po kry wa ły kosz ty wy jaz du.

Mó wio no tak że o Kro to szyń skim
Bu dże cie Oby wa tel skim. – Nie ste ty,
wy stę pu ją ba rie ry przy wpro wa dza niu

par ty cy pa cji spo łecz nej, np. nie chęć
do współ pra cy, wza jem na nie uf ność
oby wa te li i wła dzy, nie wy star cza ją ce
umie jęt no ści za wo do we pra cow ni ków
urzę du, za wod na ko mu ni ka cja lub jej
brak czy choć by oba wa przed wpro wa -
dza niem ja kich kol wiek zmian – stwier -
dzi ła M. Pa szyn, po da jąc ja ko przy kład
pro jekt, któ ry nie za kwa li fi ko wał się
do bu dże tu. – Pi sma do ty czą pro jek tu,
któ ry nie za kwa li fi ko wał się do KBO,
a pie nią dze na je go re ali za cję zo sta ły za -
bez pie czo ne. Z tre ści owych pism wy ni -
ka, że urząd ocze ku je in for ma cji
na te mat stop nia re ali za cji za da nia, a da -
lej, że po nie sio ne kosz ty zo sta ną ure gu -
lo wa ne na pod sta wie fak tur, któ re
wnio sko daw ca mu si wziąć na da ne
urzę du, a to w pol skim pra wie jest bez
szcze gól nych upo waż nień za ka za -
ne – ob ja śnia ła. 

W trak cie kon fe ren cji wska za no
rów nież na brak od dzia łu ge ria trii
w Kro to szy nie i wspo mnia no ak tu al -
ną sy tu ację zwią za ną z ko lej ną zmia ną
dy rek cji w SPZOZ w Kro to szy nie. 

Ja kiś czas po kon fe ren cji na pro fi -
lu fa ce bo oko wym Mia sta i Gmi ny
Kro to szyn po ja wi ło się oświad cze nie

od no szą ce się do po ru szo nych na niej
te ma tów. – Prze jazd kro to szyń skiej
de le ga cji z Kro to szy na do Fon te nay le
Com te zo stał sfi nan so wa ny przez
Urząd Miej ski, na to miast kosz ty za -
kwa te ro wa nia oraz wy ży wie nia na te -
re nie Fon te nay le Com te po no si li
fran cu scy go spo da rze. Wszy scy
uczest ni cy wy jaz du, w tym bur mistrz
i rad ni, po no si li wy łącz nie kosz ty za -
kwa te ro wa nia i wy ży wie nia (3 noc le -
gi) w dro dze do Fon te nay Le Com te (1
noc leg) wraz z po by tem w Wer sa lu
i Pa ry żu (2 noc le gi) w kwo cie 230 eu -
ro. Bi le ty wstę pów do wy bra nych
obiek tów by ły do dat ko wo płat ne i nie
prze kro czy ły kwo ty 46 eu ro. Uczest -
ni cy nie mie li obo wiąz ku ko rzy sta nia
z tych atrak cji. Człon ko wie ze spo łu
wraz z pa nią kie row nik Ar let tą Po lań -
ską otrzy ma li do fi nan so wa nie za pro -
mo wa nie mia sta i gmi ny pod czas
fe sti wa lu Bien na le ze środ ków Wy -
dzia łu Pro mo cji i Współ pra cy Urzę du
Miej skie go w Kro to szy nie w kwo -
cie 400 zł za oso bę oraz po 100 zł
na oso bę od Kro to szyń skie go To wa rzy -
stwa Przy jaź ni Pol sko -Fran cu skiej, czy -
li łącz nie 500 zł na oso bę, co zna czą co

ob ni ży ło koszt wy jaz du z oko -
ło 1070 zł na oko ło 570 zł. War to
wspo mnieć, że przy obec nie wy so kich
ce nach jest to rów ne kosz tom wy ciecz -
ki kra jo wej na 2-3 dni. Przed sta wi cie -
le Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie
zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem
otrzy ma li de le ga cje służ bo we, na to -
miast pa ni kie row nik nie mo gła zo stać
od de le go wa na przez urząd, gdyż nie
jest je go pra cow ni kiem. Bez za sad ne
jest tak że to, że nie pod ję to żad nych
dzia łań, któ re umoż li wi ły by od de le go -
wa nie pa ni Po lań skiej na czas wy jaz du
do Fran cji. Chcie li by śmy za zna czyć,
że w peł ni do ce nia my do ro bek Ze spo -
łu Tań ca Lu do we go Kro to sza nie i je -
ste śmy bar dzo dum ni z licz nej gru py
tań czą cej mło dzie ży, któ ra przy wie lu
oka zjach god nie re pre zen tu je nas nie
tyl ko w kra ju, ale tak że za gra ni cą.
Z uwa gi na to, że ze spół dzia ła
przy Kro to szyń skim Ośrod ku Kul tu -
ry, na tu ral nym ele men tem je go dzia -
łal no ści jest pro mo cja Mia sta i Gmi ny
Kro to szyn. Kie row nik ze spo łu jest za -
trud nio na na umo wę zle ce nie i sys te -
ma tycz nie otrzy mu je wy na gro dze nie
za swo ją pra cę. Oprócz te go Mia sto
i Gmi na Kro to szyn cał ko wi cie po kry -
wa kosz ty wy naj mu po miesz czeń,
z któ rych ko rzy sta ze spół. Na je go po -
trze by zo sta nie wy re mon to wa na sa la,
w któ rej od by wa ją się pró by. Za kup
stro jów lu do wych czy też udział w róż -
ne go ro dza ju warsz ta tach nie był by
moż li wy, gdy by nie do fi nan so wa nie
gru py przez Mia sto i Gmi nę Kro to -
szyn. Jed no cze śnie chcąc pod kre ślić
du że zna cze nie i war tość do rob ku kul -
tu ral ne go ww. wie lo krot nie na gra dza -
no za rów no pa nią Ar let tę Po lań ską, jak
i po szcze gól nych człon ków ze spo łu.
W la tach 2016-2021 przy zna no 47
na gród fi nan so wych: In au gu ra cja Ro -
ku Kul tu ral ne go 2016 – 21 osób (ju -

bi le usz ze spo łu), In au gu ra cja Ro ku
Kul tu ral ne go 2018 – 1 oso ba (Ar let -
ta Po lań ska), In au gu ra cja Ro ku Kul tu -
ral ne go 2019 – 1 oso ba (Ar let ta
Po lań ska), In au gu ra cja Ro ku Kul tu ral -
ne go 2021 – 24 oso by (ju bi le usz ze spo -
łu). Na wią zu jąc do ko lej ne go te ma tu,
ja kim by ła re ali za cja Kro to szyń skie go
Bu dże tu Oby wa tel skie go, nie praw dą
jest, że przy zmia nie uchwa ły nie kie ro -
wa li śmy się su ge stia mi miesz kań ców.
Wręcz prze ciw nie. W od po wie dzi
na uwa gi, ja kie otrzy my wa li śmy
od miesz kań ców, w ko lej nej edy cji
KBO bę dzie moż li wość skła da nia
wnio sków oraz gło so wa nia na KBO nie
tyl ko po przez plat for mę kon sul ta cyj ną,
ale tak że w wer sji pa pie ro wej. Przy chy -
li li śmy się tak że do gło sów miesz kań -
ców, zwięk sza jąc war tość każ de go
z re ali zo wa nych pro jek tów z 10%
na 20% su my prze zna czo nej na ten cel.
War to za zna czyć, że pod czas po sie dzeń
ko mi sji rad ni nie wnie śli żad nych do -
dat ko wych uwag co do for my uchwa ły
dot. KBO. Je że li cho dzi o nie wy ko rzy -
sta ną kwo tę 15 000 zł, nie zo sta ła ona
prze zna czo na na re ali za cją KBO, gdyż
je den z 10 wnio sków pod da nych
pod gło so wa nie uzy skał tyl ko 31 gło sów
na 50 wy ma ga nych i w związ ku z tym
ze wzglę dów for mal nych zo stał od rzu -
co ny. Wszel kie kosz ty zwią za ne z re ali -
za cją pro jek tów w ra mach KBO po no si
tyl ko i wy łącz nie Mia sto i Gmi na Kro -
to szyn, na to miast wnio sko daw cy nie
po no szą z te go ty tu łu żad nych kosz tów.
Ich udział w re ali za cji pro jek tu ogra ni -
cza się je dy nie do kon sul ta cji z od po -
wied nim wy dzia łem UM re ali zu ją cym
pro jekt – na pi sa no w oświad cze niu
władz gmi ny Kro to szyn. Wy wo ła ło ono
nie ma łe obu rze nie wśród in ter nau tów,
któ rzy nie szczę dzi li słów kry ty ki w ko -
men ta rzach. 

(LE NA)

Na bieżąco 5
KROTOSZYN

Czy w naszym mieście mamy kryzys władzy?
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Po prze rwie zwią za nej z epi de mią Po -
wia to wy Urząd Pra cy w Kro to szy nie zor -
ga ni zo wał dla przed się bior ców spo tka -
nie in for ma cyj no -szko le nio we „Pra co -
daw ca otwar ty na zmia ny”. 23 czerw ca
do au li Ce chu Rze miosł Róż nych przy by -
ło 34 przed sta wi cie li 29 lo kal nych firm.

Ce lem przed się wzię cia by ło nie tyl ko za -
cie śnie nie współ pra cy pu blicz nych służb za -
trud nie nia z pra co daw ca mi w kie run ku
wspól ne go roz wią zy wa nia pro ble mów lo kal -
ne go ryn ku pra cy, ale rów nież udzie le nie im

in for ma cji przy dat nych przy re ali za cji po li ty -
ki ka dro wej czy in we sty cji w roz wój za so bów
ludz kich, przy wy ko rzy sta niu Kra jo we go Fun -
du szu Szko le nio we go oraz po mo cy uchodź -
com z Ukra iny w zna le zie niu za trud nie nia,
rów nież te go wspie ra ne go przez urząd pra cy
(m. in. sta że, szko le nia, pra ce in ter wen cyj ne,
ro bo ty pu blicz ne, re fun da cja kosz tów wy po sa -
że nia lub do po sa że nia sta no wi ska pra cy).

Wy stą pie nia pre le gen tów z Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy, Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych,
Urzę du Skar bo we go oraz Po wia to we go Urzę du
Pra cy cie szy ły się du żym za in te re so wa niem i zo -

sta ły po zy tyw nie ode bra ne przez uczest ni ków
spo tka nia. Omó wio no ta kie za gad nie nia jak pla -
no wa ne zmia ny w pra wie pra cy, mob bing
w miej scu pra cy, zmia ny w świad cze niach w ra -
zie cho ro by i ma cie rzyń stwa, Pol ski Ład – za licz -
ki na po da tek do cho do wy (ostat nie zmia ny),
ak ty wi za cja uchodź ców wo jen nych z Ukra iny.

Or ga ni za cja spo tka nia w tak licz nym gro -
nie by ła moż li wa dzię ki uprzej mo ści Da rii
Szpur tacz, dy rek tor Ce chu Rze miosł Róż nych
w Kro to szy nie, któ ra nie od płat nie udo stęp ni -
ła sa lę i wspar ła or ga ni za cję przed się wzię cia.

OPRAC. (AN KA)

POWIATOWY URZĄD PRACY

Pracodawca otwarty na zmiany
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W dniach 24-27 czerw ca, po bli sko
trzy let niej prze rwie, spo wo do wa nej
pan de mią, w nie miec kiej gmi nie
part ner skiej Dier dorf prze by wa ła kil -
ku oso bo wa de le ga cja z Kro to szy -
na – człon ków To wa rzy stwa Współ -
pra cy Pol sko -Nie miec kiej Kro to szyn -
-Dier dorf, rad nych i urzęd ni ków,
z bur mi strzem Fran cisz kiem Mar -
szał kiem na cze le.

W so bo tę kro to szy nia nie zo sta li przy -
ję ci przez no wo wy bra ne go bur mi strza
Związ ku Gmin Dier dorf – Ma nu ela Se ile -
ra. Pod czas spo tka nia w nie daw no od da nej
do użyt ku sie dzi bie związ ku omó wio no
dal szą współ pra cę po mię dzy gmi na mi
oraz to wa rzy stwa mi.

Na rę ce bur mi strza Fran cisz ka Mar -
szał ka prze ka za no czek o war to ści 4 ty się -
cy eu ro, któ re ze bra no w ra mach trwa ją cej

czte ry ty go dnie ak cji na rzecz uchodź ców
z Ukra iny, prze by wa ją cych na te re nie gmi -
ny Kro to szyn. Ini cja to ra mi zbiór ki by li
człon ko wie Freun de skre is Dier dorf -Kro to -
szyn, w ści słej współ pra cy ze Związ kiem
Gmin Dier dorf.

So bot nie po po łu dnie spę dzo no w Ko -
blen cji, gdzie zwie dza no za byt ko wą część
mia sta oraz de lek to wa no się pięk ny mi wi -
do ka mi, spa ce ru jąc wzdłuż Re nu i Mo ze li.

W nie dzie lę na to miast kro to szy nia nie
wzię li udział w uro czy stym prze ka za niu
i po świę ce niu wo zu stra żac kie go Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej w El gert. Przy tej oka -
zji omó wio no te mat przy szłej współ pra cy
jed no stek OSP w Kro to szy nie i Dier dor fie.

Nie dziel ne po po łu dnie wy peł nił czas
spę dzo ny z gosz czą cy mi Po la ków ro dzi na -
mi. Wie czo rem od by ło się uro czy ste spo -
tka nie z by łym bur mi strzem Związ ku
Gmin Dier dorf – Hor stem Ras ba chem,
któ ry po 10 la tach pra cy na tym sta no wi -
sku prze szedł na za słu żo ną eme ry tu rę.
Bur mistrz Mar sza łek po dzię ko wał go spo -
da rzo wi za wie lo let nie i oso bi ste za an ga żo -
wa nie we współ pra cę na li nii
Dier dorf -Kro to szyn.

W pla nach jest wi zy ta de le ga cji sa -
mo rzą du Dier dor fu oraz gru py człon -
ków Freun de skre is Dier dorf -Kro to szyn
w na szym mie ście oraz spo tka nie człon -

ków ochot ni czych stra ży po żar nych obu
gmin, co po zwa la mieć na dzie ję na utrzy -
ma nie oży wio nych kon tak tów tak że
w przy szło ści. OPRAC. (AN KA)

PARTNERSTWO

Krotoszynianie w Dierdorfie

Od ja kie goś cza su w Kro to szy nie
funk cjo nu je Śro do wi sko we Cen trum
Zdro wia Psy chicz ne go dla dzie ci
i mło dzie ży. Pla ców ka mie ści się
w bu dyn ku przy ul. Ko ściusz ki 8
(I pię tro).

Środ ki na ów pro jekt po cho dzą
z Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go na la ta 2014-2020 w ra -
mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne -
go. Na te re nie po wia tu za da nie
re ali zo wa ne jest w part ner stwie Po wia to -
we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Kro -
to szy nie oraz Fun da cji AK ME z Po zna nia.
Pro jekt obej mu je in sty tu cjo na li za cję usług
spo łecz nych i zdro wot nych i słu ży po pra -
wie do stę pu do nich. 

Utwo rzo ne w Kro to szy nie cen trum
skie ro wa ne jest do 300 osób (dzie ci i mło -
dzie ży) oraz 80 osób z ro dzin uczest ni ków.
Ofe ru je do stęp do le ka rzy psy chia trów,
psy cho lo gów, te ra peu tów i pe da go gów,

któ rzy za pew nią wspar cie dzie ciom i mło -
dzie ży cier pią cym na za bu rze nia psy chicz -
ne, w róż ne go ro dza ju kry zy sach,
zma ga ją cych się z za bu rze nia mi na stro ju,
bo ry ka ją cych się z pro ble ma mi emo cjo nal -
ny mi. W cen trum pro wa dzo ne są kon sul -
ta cje i za ję cia gru po we dla ro dzi ców czy
opie ku nów dzie ci. Za pla no wa no też dzia -
ła nia in ter wen cyj ne, funk cjo nu je li nia kry -
zy so wa w Ośrod ku In ter wen cji
Kry zy so wej w Kro to szy nie, gdzie moż na

zgła szać oso by w na głej sy tu acji za gro że -
nia – nr tel. 602 384 357.

Dzię ki pro jek to wi po wstał ze spół pro -
fi lak tycz ny, któ re go ce la mi bę dą opra co wa -
nie stra te gii pro fi lak ty ki za bu rzeń
psy chicz nych dla spo łecz no ści lo kal nej, jej
ko or dy na cja i pro wa dze nie, współ pra ca
z part ne ra mi w spo łecz no ści lo kal nej,
wspar cie me ry to rycz ne in sty tu cji dzia ła ją -
cych w za kre sie zdro wia psy chicz ne go
na te re nie po wia tu. Dzia ła nia pro fi lak tycz -

ne pro wa dzo ne bę dą głów nie w szko łach. 
Cał ko wi ta war tość pro jek tu wy no -

si 3 726 614,10 zł. Do tej po ry cen trum
przy ję ło już 140 dzie ci, co po ka zu je, jak
bar dzo ta kie miej sce jest po trzeb ne. Pro -
ble mem jest jed nak zbyt ma ła ilość spe cja -
li stów w kra ju. Więk szość osób przy ję tych
do pla ców ki to dzie ci z my śla mi sa mo bój -
czy mi, po pró bach sa mo bój czych, zma ga -
ją ce się z za bu rze nia mi od ży wia nia
(ano rek sją lub bu li mią) oraz ma ją ce za so -

bą trau ma tycz ne do świad cze nia. – Psy -
chia trów dzie cię cych w Pol sce jest mniej
niż 500, z cze go część z nich jest jesz cze
w trak cie szko le nia. Na kon sul ta cję psy -
chia trycz ną dla dzie ci i mło dzie ży ak tu al -
nie trze ba cze kać dwa mie sią ce i to
w sek to rze pry wat nym. W sek to rze pu -
blicz nym jest oczy wi ście jesz cze trud niej,
szcze gól nie w mniej szych mia stach – mó -
wi ła An na So wa, psy chia tra dzie cię cy. 

– Nie je ste śmy pań stwo wą in sty tu cją
po wią za ną ze szko łą. U nas każ dy uczest -
nik jest trak to wa ny po part ner sku, nie ma -
my z nim od gór nej re la cji. To wa rzy szy my
tak na praw dę w każ dym pro ble mie, gdyż
po za kło po ta mi na tu ry psy cho lo gicz nej
po ma ga my też roz wią zy wać zwy kłe, co -
dzien ne spra wy. Je śli kto kol wiek czu je, że
po trze bu je roz mo wy, kon sul ta cji, chciał by
po dzie lić się z kimś swo imi trud no ścia mi,
prze my śle nia mi, a być mo że do wie dzieć
się cze goś od no śnie zdro wia psy chicz ne go,
to za pra sza my. Od po wie my na wszyst kie
py ta nia i my ślę, że zro bi my wszyst ko, co
mo że my w kwe stii zdro wia psy chicz ne -
go – pod su mo wa ła Zu zan na Wi li sow ska,
te ra peut ka. (LE NA)

POWIAT

W trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
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Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go Ja cek Za wod -
ny po ru szył te mat przy go to wań szkół
do no we go ro ku szkol ne go oraz re -
ali zo wa nych w pla ców kach oświa to -
wych re mon tów. 

Rad ny za py tał o pla no wa ne przy -
go to wa nia do no we go ro ku szkol ne -
go. – Okres wa ka cyj ny to czas
od po czyn ku dla uczniów i pra cow ni -
ków, ale rów nież czas wzmo żo nych
pla nów, re kru ta cji i re mon tów przed 1
wrze śnia. Wi dzę wie le po trzeb, któ re
są istot ne i waż ne do wy ko na nia w ro -
ku 2022. Ma jąc świa do mość, iż bu -
dżet po wia tu nie bę dzie w sta nie
wy trzy mać wie lu do dat ko wych kwe -
stii, pro szę o od po wiedź, jak wy glą da
bie żą ca sy tu acja or ga ni za cyj na i re -
mon to wo -bu dow la na w pla ców kach
oświa to wych – za ko mu ni ko wał J. Za -
wod ny. 

– W tej chwi li w sze ściu pla ców -
kach re ali zo wa ne są „in te li gent ne” pra -
cow nie, na któ re otrzy ma li śmy
do fi nan so wa nie z Urzę du Mar szał kow -
skie go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go

w Po zna niu. Je śli cho dzi o wy po sa że -
nie, to do użyt ku od da ne są pra cow nie
w Mło dzie żo wym Ośrod ku Wy cho -
waw czym w Koź mi nie Wlkp. oraz
w ZSP nr 2 w Kro to szy nie. W ZSP nr 1
i w ZSP nr 3 w Kro to szy nie trwa do po -
sa ża nie. W koź miń skim ZSP bra ku je
jesz cze za ku pu cią gni ka. Pra cow nia jest
rów nież w ZSS w Kro to szy nie – od po -
wie dział sta ro sta kro to szyń ski.

– Otrzy ma li śmy też do fi nan so wa -
nie z Pol skie go Ła du, ale pra ce zwią za -
ne z ty mi pro jek ta mi praw do po dob nie
nie bę dą re ali zo wa ne w te go rocz ne wa -
ka cje – kon ty nu ował Sta ni sław Szczot -
ka. – Mo że my przy go to wy wać się
do prze tar gów, na to miast re ali za cja na -
stą pi ra czej w 2023 ro ku, a nie któ re
pra ce, ta kie jak te w li ceum, gdzie za -
pla no wa no mo der ni za cję ka na li za cji,
mo gą po trwać jesz cze dłu żej.

Sta ro sta wy ra ził też oba wę, czy
do prze tar gów zgło szą się ofe ren ci. Do -
fi nan so wa nie wy no si bo wiem ty le, ile
wska zy wał kosz to rys pla no wa nych
prac, a przez zmie nia ją ce się w szyb -
kim tem pie ce ny mo że to sta no wić du -
ży pro blem. 

Przy po mnij my, że po wiat kro to -
szyń ski otrzy mał 8 483 000 zł na mo -
der ni za cję in fra struk tu ry edu ka cyj nej
w pla ców kach oświa to wych. W ra -
mach za da nia prze wi du je się prze bu -
do wę bu dyn ku warsz ta tów
bu dow la nych w ZSP nr 1 w Kro to szy -
nie (roz bu do wa sa li dy dak tycz nej, bu -
do wa ze spo łu sa ni tar ne go,
do sto so wa nie obiek tu do po trzeb osób
nie peł no spraw nych), pra ce przy za byt -
ko wym zam ku, któ rym za rzą dza ZSP
w Koź mi nie Wlkp. (wy mia na po kry -
cia da cho we go, sto lar ki okien nej
i utwar dze nie pla cu wraz z od cin kiem
dro gi do jaz do wej) oraz pra ce
przy kom plek sie bu dyn ków I LO
w Kro to szy nie (prze bu do wa sie ci ka -
na li za cji sa ni tar nej i desz czo wej oraz
wod nej, kom plek so wa mo der ni za cja
za go spo da ro wa nia te re nu, wy mia na
sto lar ki okien nej w ma łej sa li gim na -
stycz nej wraz z wy mia ną pod ło gi spor -
to wej, pra ce de kar skie na bu dyn ku sa li
oraz czę ści po kry cia da cho we go wraz
z kon struk cją i pra ca mi bla char ski mi
na bu dyn ku głów nym). 

(LE NA)

SZKOLNICTWO

Przygotowania do nowego roku szkolnego

 

SAMORZĄD

Absolutorium dla wójta Rozdrażewa

W czwar tek od by ła się se sja Ra dy
Gmi ny Roz dra żew, pod czas któ rej
rad ni udzie li li wój to wi Ma riu szo wi
Dy mar skie mu ab so lu to rium z ty tu łu
wy ko na nia bu dże tu za ubie gły rok.

Po za po zna niu się z ra por tem o sta nie
gmi ny rad ni jed no gło śnie przy ję li uchwa łę
wspra wie udzie le nia wo tum za ufa nia wój to -
wi. Uchwa lo ny na 2021 rok bu dżet gmi ny
Roz dra żew prze wi dy wał do cho dy w wy so -

ko ści 25 905 711,09 zł oraz wy dat ki na po -
zio mie 30 572 524 zł. Po uwzględ nie niu
zmian wpro wa dzo nych wcią gu ro ku do cho -
dy osta tecz nie wy nio sły 29 916 146,09 zł,
a wy dat ki 34 742 611,82. Zre ali zo wa -
no 100,77 pro cent pla nu do cho do we go
(30 146 656,59 zł) i 91,37 pro cent pla nu
wy dat ko we go (31 745 307,39 zł). 

Rad ni jed no gło śnie udzie li li ab so lu to -
rium wój to wi Ma riu szo wi Dy mar skie mu.

(LE NA)

KROTOSZYN

Dokonał kradzieży na basenie

29 czerw ca po li cjan ci z Ko mi sa ria tu
Po li cji w Koź mi nie Wlkp. zła pa li zło -
dzie ja, któ ry ukradł na te re nie ba se -
nu pie nią dze na sto lat ce. Męż czy zna
zo stał uka ra ny man da tem w wy so -
ko ści 500 zł.

Funk cjo na riu sze prze pro wa dza li kon -
tro lę ba se nu ką pie lo we go w Koź mi nie
Wlkp. Chwi lę po ich przy by ciu ob słu ga po -
in for mo wa ła, iż 14-let nia użyt kow nicz ka
ba se nu zgło si ła kra dzież pie nię dzy. Po roz -
mo wie z dziew czy ną funk cjo na riu sze usta -
li li, że przy szła tam z ko le żan ka mi, ma jąc
przy so bie pie nią dze, któ re za ro bi ła pod czas
pra cy se zo no wej. Po li cjan ci spraw dzi li te ren
ba se nu. W roz mo wie na sto lat ka wspo mnia -
ła, iż pie nią dze znaj do wa ły się w wo recz ku

stru no wym wraz z kart ką z jej ini cja ła mi.
Mun du ro wi zna leź li wspo mnia ny wo re -
czek za ogro dze niem ba se nu, ale był pu sty. 

Oglą da jąc na gra nia z mo ni to rin gu, po -
li cjan ci za uwa ży li, jak do brze zna ny im
męż czy zna pod cho dzi do pło tu i wy rzu ca
wo re czek. Męż czy zna bar dzo dziw nie się
za cho wy wał, gdy zo ba czył funk cjo na riu szy,
któ rzy prze pro wa dza li kon tro lę ba se nu. 

Po li cjan ci po je cha li do miej sca za -
miesz ka nia te go męż czy zny, któ ry na po -
cząt ku nie chciał przy znać się do wi ny.
Mun du ro wi po ka za li mu więc na gra nie
z mo ni to rin gu, po czym przy znał się
do kra dzie ży i zwró cił dziew czy nie pie nią -
dze. Za swój czyn 34-la tek zo stał uka ra ny
man da tem w wy so ko ści 500 zł. 

OPRAC. (LE NA)
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KROTOSZYN

Pomagamy Ukrainie!

Rad ny Grze gorz Król na nie daw nej
se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go
do py ty wał o bu do wę łącz ni ka ulic
Prze my sło wej i Mah le. Miesz kań cy
pierw szej z nich mu szą bo ry kać się
z pro ble ma mi zwią za ny mi z re ali za -
cją in we sty cji. 

Łącz nik ulic Prze my sło wej i Mah -
le ma znacz nie po pra wić sy tu ację ko -
mu ni ka cyj ną w Kro to szy nie.
Wia do mo bo wiem, że bo lącz ką na sze -
go mia sta są kor ki na dro gach. Pra ce
od stro ny ul. Mah le idą bar dzo spraw -
nie, po wsta ło już tam ron do. Nie co
ina czej spra wa ma się z dru giej stro ny,
przez co miesz kań cy ul. Prze my sło wej
ma ją utrud nio ne funk cjo no wa nie. 

– Pro szę o in for ma cje do ty czą ce

za koń cze nia in we sty cji dro go -
wej – łącz ni ka ulic Mah le i Prze my sło -
wej. Ja ki jest har mo no gram prac,
głów nie na ul. Prze my sło wej, gdyż
przy ul. Mah le pra ce są nie mal za koń -
czo ne, na to miast z dru giej stro ny nie -
co się śli ma czą. Od ja kie goś cza su
ist nie je tam du że utrud nie nie dla
miesz kań ców, któ rzy mu szą jeź dzić
po chod ni kach. Kie dy in we sty cja zo -
sta nie za koń czo na, a przy naj -
mniej – kie dy udroż nio ny zo sta nie
ten od ci nek dro gi? – py tał rad ny.

Wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski
wy ja śnił, iż ro bo ty w tym miej scu po -
stę pu ją w od po wied nim tem -
pie. – Pra ce na ul. Prze my sło wej
po le ga ją zu peł nie na czymś in nym niż
na ul. Mah le, gdzie nie by ło żad nej in -

fra struk tu ry i wszyst ko prze bie gło bez
pro ble mów. Od stro ny ul. Koź miń -
skiej ro bo ty nie na le żą do naj ła twiej -
szych, w grę wcho dzi tam bu do wa
ka na li za cji. Trze ba by ło zmie rzyć się
z za le wa niem wy ko pów. Na po cząt ku
by ło fa tal nie i do pie ro z cza sem sy tu -
acja się zmie ni ła – tłu ma czył P. Ra do -
jew ski, do da jąc, iż współ czu je
miesz kań com ul. Prze my sło wej. Wi ce -
sta ro sta wy ra ził na dzie ję, iż po zro bie -
niu ka na li za cji resz ta prac pój dzie
znacz nie spraw niej. 

Krzysz tof Je li now ski, dy rek tor Po -
wia to we go Za rzą du Dróg, uzu peł nił
wy po wiedź swo je go przed mów cy, wy -
li cza jąc pra ce już wy ko na ne na po -
szcze gól nych od cin kach. 

(LE NA)

Z SESJI

Czy budowa łącznika idzie zgodnie z planem?

Kro to szyn, jak wie le in nych miast pol skich, włą czył się
w po moc hu ma ni tar ną na rzecz oby wa te li Ukra iny,
któ rzy zo sta li w kra ju i wal czą z ro syj skim oku pan tem.

Ze bra ne da ry – od miesz kań ców Kro to szy na i Sul mie -
rzyc oraz part ner skie go po wia tu Ger mer she im i mia sta
Lütjen burg (Szle zwik -Holsz tyn), po za spo ko je niu po trzeb
uchodź ców prze by wa ją cych na te re nie na sze go po wia tu, zo -
sta ły prze ka za ne po przez Fun da cję Oby wa tel ska Wiel ko pol -
ska do mia sta Dni pro w środ ko wo -wschod niej Ukra inie.

Fun da cja Oby wa tel ska Wiel ko pol ska przy wspar ciu wie -
lu osób, sto wa rzy szeń czy firm za an ga żo wa ła się w do star cza -
nie po mo cy hu ma ni tar nej na Ukra inę. Prze ka za no róż ne go
ro dza ju asor ty ment, m. in. środ ki hi gie nicz ne, ręcz ni ki, po -
ście le, koł dry, ko ce, odzież, środ ki opa trun ko we, sprzęt stra -
żac ki, la tar ki, ba te rie, ar ty ku ły spo żyw cze.

OPRAC. (AN KA)

F
O

T
. 
W

y
d
z
ia

ł 
S

p
ra

w
 O

b
y
w

a
te

ls
k
ic

h
 U

M
K

ro
to

s
z
y
n



Kultura 9

W so bo tę na kro to szyń skim ryn ku
od był się pierw szy kon cert z te go -
rocz ne go cy klu WIĘC WIEC! Gwiaz dą
wie czo ru był ze spół T. Lo ve z cha ry -
zma tycz nym front ma nem – Muń -
kiem Stasz czy kiem.

So bot nie kon cer to wa nie otwo rzył wy -
stęp Ja na Klup sia wraz z ze spo łem w skła -
dzie: Da wid Ret tig, Ja cek Paw łow ski,
Da wid Se ku la i Piotr Paw łow ski. Mu zy cy
za chwy ci li słu cha czy swo imi au tor ski mi
kom po zy cja mi. Gru pa za gra ła też utwór
„To mo je mia sto”, któ ry zo stał na pi sa ny
na 600-le cie Kro to szy na i zwy cię żył w kon -
kur sie zor ga ni zo wa nym z oka zji ju bi le uszu. 

Ko lej nym ar ty stą, któ ry sta nął na kro -
to szyń skiej sce nie, był Da ryl Stro des z Los

An ge les. Jest to wo ka li sta i gi ta rzy sta blu -
eso wy, po ru sza ją cy się w sty li sty ce R&B,
funk i jazz. Po łą cze nie róż nych sty lów mu -
zycz nych spo tka ło się z mi łym przy ję ciem
przez kro to szyń ską pu blicz ność. 

Gwiaz dą wie czo ru był ze spół T. Lo ve.
Gru pa zo sta ła za ło żo no w 1982 ro ku.
Na po cząt ku ka rie ry two rzy ła utwo ry
w kli ma cie punk roc ka, ale z cza sem za czę -
ła ko rzy stać ze sty li sty ki reg gae, rock and
rol la, glam roc ka i pop roc ka. Więk szość al -
bu mów T. Lo ve zy ska ło sta tus zło tej pły ty.
Li de rem ze spo łu jest Zyg munt Mu niek
Stasz czyk, któ ry od pierw szych chwil
na sce nie zła pał zna ko mi ty kon takt ze
zgro ma dzo ną na kro to szyń skim ryn ku wi -
dow nią. Wo ka li sta zwró cił uwa gę na wy -
dzie lo ną, bi le to wa ną stre fę z krze seł ka mi,
któ rą okre ślił ja ko dziw ny po mysł. 

Ze spół roz po czął kon cert odwy ko na nia
utwo ru „Po chod nia”, w któ re go ory gi nal nej
wer sji śpie wa tak że Ka sia Sien kie wicz, bę dą -

ca czę ścią Kwia tu Ja bło ni. Nie za bra kło też
po nad cza so wych hi tów – „Nie, nie, nie”,
„King” czy „To wy cho wa nie”.  Dru gi kon cert
z cy klu WIĘC WIEC za pla no wa no na 20

sierp nia. Wów czas na sce nie wy stą pią The
Stal lions oraz Łoj ciec & Syn, a gwiaz dą wie -
czo ru bę dzie ze spół Hap py sad.

(LE NA)

WIĘC WIEC 

T.Love porwał krotoszyńską publiczność











Rozmaitości14 WTOREK, 5 LIPCA 2022

W tym ro ku od by wa się ósma edy cja
ogól no pol skie go kon kur su „Ab sol -
went Ro ku OHP”. W Huf cu Pra cy 15-
2 ko mi sja kon kur so wa za koń czy ła
eli mi na cje we wnętrz ne i wy ty po wa ła
uczest ni ków, któ rzy bę dą re pre zen -
to wa li kro to szyń ską jed nost kę
na szcze blu wo je wódz kim.

Kon kurs ma na ce lu za chę ce nie mło -
dzie ży do sys te ma tycz nej na uki oraz uczest -
nic twa w przed się wzię ciach o cha rak te rze
kul tu ral no -oświa to wym, za wo do wym czy
spor to wo -re kre acyj nym, mo ty wo wa nie
uczest ni ków do osią ga nia wy so kich wy ni -

ków w kształ ce niu, za cho wa niu i dzia łal no -
ści spo łecz no -za wo do wej, a tak że uświa do -
mie nie im, że ich suk ce sy są do strze ga ne
przez oto cze nie oraz na gra dza ne. 

– Ty pu jąc uczest ni ków, ko mi sja kon -
kur so wa wzię ła pod uwa gę wy róż nia ją ce
wy ni ki w na uce, fre kwen cję na za ję ciach
szkol nych i prak tycz nych, chęć cią głe go roz -
wi ja nia się oraz po sze rza nia swo jej wie dzy
i umie jęt no ści, ak tyw ność w przed się wzię -
ciach or ga ni zo wa nych przez OHP, jak rów -
nież przez pod mio ty ze wnętrz ne, a tak że
wy so ką kul tu rę oso bi stą i po sta wę god ną na -
śla do wa nia – za zna cza Ar tur Grę da, star szy
wy cho waw ca Huf ca Pra cy w Kro to szy nie. 

Po prze ana li zo wa niu do ku men ta cji
ko mi sja wy ty po wa ła po dwie naj ak tyw -
niej sze oso by w każ dej ka te go rii. Osta tecz -
nie wśród uczniów szko ły pod sta wo wej
zwy cię żył Mi ko łaj Ta ta rek, a dru gie miej -
sce za jął Ma nu el Ta la ga, na to miast w gru -
pie mło dzie ży ze szko ły bran żo wej
trium fo wa ła Ju lia Na bz dyk, a dru ga lo ka -
ta przy pa dła Klau dii Płu gow skiej.

Zwy cięz cy zo sta li na gro dze ni li sta mi
gra tu la cyj ny mi, dy plo ma mi oraz kar ta mi
po da run ko wy mi, ufun do wa ny mi przez
Wiel ko pol ską Wo je wódz ką Ko men dę
Ochot ni czych Huf ców Pra cy w Po zna niu.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Wyłoniono najlepszych absolwentów jednostki

Jak co ro ku Ochot ni cze Huf ce Pra cy
or ga ni zu ją ogól no pol ską ak cję „La to
OHP”. Ko men da Głów na sza cu je, że
weź mie w niej udział oko ło 250 jed -
no stek OHP i 10 tys. mło dzie ży
szkol nej i aka de mic kiej. We spół
z pra co daw ca mi przy go to wa ła po -
nad 5,5 tys. se zo no wych ofert pra cy. 

Pra cę za rob ko wą mo gą po dej mo wać
oso by, któ re ukoń czy ły 15. rok ży cia.
Ucznio wie i stu den ci naj czę ściej pra cu ją
w opar ciu o umo wy cy wil no -praw ne
(o dzie ło lub umo wę zle ce nie). Aby otrzy -
mać krót ko ter mi no we za trud nie nie, na le -
ży po sia dać do wód toż sa mo ści oraz
le gi ty ma cję szkol ną lub stu denc ką.

W przy pad ku osób nie peł no let nich nie -
zbęd na jest tak że pi sem na zgo da ro dzi ców
lub opie ku nów praw nych. Do czerw ca bie -
żą ce go ro ku za re je stro wa nych zo sta -
ło 7 797 osób. W nie któ rych bran żach, np.
ga stro no micz nej, wy ma ga na jest tak że
ksią żecz ka zdro wia. 

Wa ka cyj na pra ca nie wy ma ga za zwy -
czaj spe cjal nych kwa li fi ka cji. Ucznio wie
i stu den ci za trud nia ni są naj czę ściej ja ko
kol por te rzy ulo tek, an kie te rzy, pra cow ni cy
ma ga zy nów, mer chan di se rzy, te le mar ke te -
rzy, pra cow ni cy call cen ter, re cep cjo ni ści,
asy sten ci, se kre tar ki, ko re pe ty to rzy, a tak -
że po mo ce księ go we, biu ro we i ho stes sy. 

Już po nad pół to ra ty sią ca osób pod ję -
ło za trud nie nie. Wła ści cie le ma łej ga stro -

no mii przyj mu ją mło dych lu dzi na sta no -
wi ska sprze daw ców i pra cow ni ków ho te li.
Na chwi lę obec ną po nad 2500 osób skie -
ro wa nych jest do pra cy wa ka cyj nej. Se zo -
no wi pra cow ni cy po trzeb ni są też
w rol nic twie. Pra co daw cy po szu ku ją chęt -
nych do pra cy przy zbiór ce, prze twór stwie,
pa ko wa niu oraz sprze da ży owo ców i wa -
rzyw. Pła ca go dzi no wa nie mo że być niż -
sza od mi ni mal nej staw ki kra jo wej, czy li
od 19,70 zł brut to. Oso bom ocze ku ją cym
wyż szych za rob ków OHP po ma ga zna leźć
atrak cyj ną pra cę za gra ni cą – w tym przy -
pad ku wy ma ga ne są jed nak umie jęt no ści
ję zy ko we, a czę sto rów nież sto sow ne cer -
ty fi ka ty.

Kon sul tan ci OHP udzie la ją mło dzie -
ży wszel kich wska zó wek do ty czą cych
umów i spo so bów ne go cjo wa nia wa run -
ków pra cy. Obec nie jest po nad 3800 ofert
pra cy krót ko ter mi no wej. Po szu ku ją cy za -
trud nie nia po przez OHP mo gą też li czyć
na wspar cie w za kre sie po śred nic twa i do -
radz twa za wo do we go. W tym ro ku na sze -
ro kie wspar cie OHP mo że li czyć tak że
mło dzież z Ukra iny.

Dzia łal ność szko le nio wa OHP nie
ogra ni cza się do okre su wa ka cyj ne go. Spe -
cja li ści przez ca ły rok pro wa dzą naj prze róż -
niej sze kur sy za wo do we.
Do naj po pu lar niej szych na le żą szko le nia
z za kre su ob słu gi ma szyn – w tym ko pa -
rek, ko par ko -ła do wa rek i wóz ków jez dnio -
wych. Du żą po pu lar no ścią cie szą się też
kur sy ga stro no micz ne, fry zjer skie, ko sme -
tycz ne oraz wi za żu i sty li za cji.

OPRAC. (AN KA)

OHP

Kolejna edycja akcji LATO
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Gmi na Kro to szyn zo sta ła wy róż nio -
na za Skwer D -O -M (Dzia ła my -Od po -
czy wa my -Mo ty wu je my) w XI edy cji
kon kur su To wa rzy stwa Urba ni stów
Pol skich Od dział w Po zna niu pod ha -
słem „Naj le piej za go spo da ro wa na
prze strzeń pu blicz na Wiel ko pol sce”
pod pa tro na tem mar szał ka wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go.

W trak cie czerw co wej kon fe ren cji, or -
ga ni zo wa nej przez To wa rzy stwo Urba ni -
stów Pol skich Od dział w Po zna niu,
ogło szo no wy ni ki kon kur su i na gro dzo no
lau re atów. Na szej gmi nie przy zna no trze -
cią na gro dę za re ali za cję Skwe ru D -O -M,
któ ry znaj du je się przy Kro to szyń skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej. Dy plom ode bra ły Ewa
Bu kow ska, dy rek tor KBP, oraz Ma rio la Ko -
czo row ska, na czel nik Wy dzia łu Pro mo cji

i Współ pra cy w Urzę dzie Miej skim w Kro -
to szy nie.

– Na gro dę przy zna no za ini cja ty wę
spo łecz ne go dzia ła nia na rzecz me ta mor -
fo zy te re nu przy bi blio te ce pu blicz nej
w prze strzeń atrak cyj ną, wie lo funk cyj ną
i do stęp ną. Uzy ska no efekt miej sca przy -
ja zne go, któ re za spo ka ja po trze by miesz -
kań ców w za kre sie in te gra cji
mię dzy po ko le nio wej, ak ty wi za cji kul tu -
ral nej i re kre acji w oto cze niu pięk nej zie -
le ni. Sąd kon kur so wy do ce nił sze ro ko
za kro jo ne dzia ła nia Kro to szy na na po lu
po pra wy es te ty ki prze strze ni mia sta,
wśród któ rych ni niej sza in we sty cja
w spo sób szcze gól ny się wy róż nia po -
przez in te gra cję i za an ga żo wa nie róż nych
grup miesz kań ców w re ali za cję przed się -
wzię cia – na pi sa no o kro to szyń skim
Skwe rze D -O -M. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Skwer D-O-M ponownie nagrodzony

Stra ża cy z Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro -
to szy nie, we spół z funk cjo na riu szem
po li cji, prze pro wa dzi li roz po zna nie
ope ra cyj ne obo zu har cer skie go
w sta ni cy Bu czy na He le no pol. Głów -
nym ce lem przed się wzię cia by ła we -
ry fi ka cja wa run ków bez pie czeń stwa
oraz sta nu przy go to wa nia ka dry
i uczest ni ków wy po czyn ku na wy pa -
dek po ten cjal nych za gro żeń.

Stra ża cy, re ali zu jąc swo je czyn no ści,
w bu dyn ku go spo dar czym na tra fi li

na gniaz do owa dów błon ko skrzy dłych,
któ re nie zwłocz nie usu nę li. Po do kład nym
za po zna niu się z funk cjo no wa niem le śne -
go obo zo wi ska spraw dzi li rów nież spo so -
by mo ni to ro wa nia za gro żeń, wy zna czo ne
miej sca ewa ku acji, dro gi do jaz do we  oraz
moż li wo ści na wią zy wa nia łącz no ści ze
służ ba mi ra tun ko wy mi. Po nad to w ra -
mach dzia łań pod ha słem „Krę ci mnie bez -
pie czeń stwo” prze pro wa dzo no po ga dan kę
na te mat bez pie czeń stwa, któ ra do sto so -
wa na by ła do wa run ków te re no wych i wie -
ku słu cha czy. 

OPRAC. (AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO

Strażacy sprawdzili obóz harcerski
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Kro to szyń ska Li ga Dar ta za koń czy ła
tur nie je czwart ko we w se zo -
nie 2021/2022. Naj lep szym za wod -
ni kiem oka zał się Mi ko łaj Czaj ka. 

W 25 tur nie jach czwart ko wych ry wa -
li zo wa ło 57 za wod ni ków i za wod ni czek.
Czte rech z nich nie opu ści ło żad nych za wo -
dów, a by li to Mi ko łaj Czaj ka, Mar cin Wojt -
ko wiak, Da niel Bor ski i Pa weł Mu sie liń ski. 

Bez kon ku ren cyj ny w tym se zo nie
był M. Czaj ka, któ ry za grał aż 17 ra zy w fi -
na le (na 25), a w 14 z nich od niósł zwy cię -
stwo. Dru gie miej sce w kla sy fi ka cji

ge ne ral nej za jął Da niel Ku rzaw ski. Na trze -
ciej po zy cji upla so wał się Mar cin Wojt ko -
wiak, na czwar tej – Se ba stian Szo stak,

a na pią tej – Mar cin Kmie ciak. Naj lep sza
wśród ko biet by ła Syl wia Grześ ko wiak.

(LE NA)

DART

W czwartki najlepiej grał Mikołaj Czajka

Przy wy kli śmy już, że bie ga cze z po -
wia tu kro to szyń skie go star tu ją
w róż nych czę ściach kra ju. Tym ra -
zem uczest ni czy li w 11. Bie gu Trzech
Wież w Pru si cach oraz w Su per Ma -
ra to nie Gór Sto ło wych. 

W Su per Ma ra to nie Gór Sto ło wych
swo ich sił spró bo wa ło dwóch za wod ni ków
z po wia tu kro to szyń skie go. Do po ko na nia
mie li tra sę o dłu go ści 55 km. Na 72. miej -
scu w open i 24. w ka te go rii M30 skla sy fi -

ko wa ny zo stał Ja kub Mar ci niak z Koź min
Bie ga Ul tra Run ners (07: 46: 54). KS Kro -
tosz re pre zen to wał Szy mon Szyr ner, któ ry
upla so wał się na 173. po zy cji w open i 79.
w kat. M40 (08: 40: 08).

W Pru si cach, gdzie od był się 11. Bieg
Trzech Wież, nastar cie sta nę li przed sta wi cie -
le KS Kro tosz. Naj le piej z nich spi sał się Ser -
giusz Sój ka, któ ry li nię me ty mi nął ja ko
szes na sty za wod nik, adote go był dru gi wkat.
M20 (38: 01). Po nad to za wo dy ukoń czy li
Piotr Grzem pow ski (42: 38), Mi łosz Kacz -

ma rek (43:28), Krzysz tof Ka sprzak (47:05),
Ra fał Sój ka (50:54) oraz Jan Ja ru zel (57:10). 

W tej im pre zie po ka za li się rów nież re -
pre zen tan ci Kro to szyń skiej Gru py Bie go -
wej – Ra fał By strow ski (45: 21), Ka rol
Mar cisz (54: 38), Wio let ta By strow ska
(01: 04: 30) oraz Iwo na Sob ko wiak
(01: 12: 54), a tak że Wit kow ski Run ning
Te am – Szy mon Okrut nik (45: 08), Ry -
szard Mie rze jew ski (49: 32), Elż bie ta
Grusz czyń ska (56: 48) i Ka ta rzy na Kacz -
ma rek (59: 21). (LE NA)

BIEGI

Nasi zawodnicy nie próżnują 
 

  
  

F
O

T
. 
K

S
 K

ro
to

s
z

F
O

T
. 
A

rc
h
iw

u
m

 



Sport16 WTOREK, 5 LIPCA 2022

W nie dzie lę na kro to szyń skie Bło nie
przy je cha li si ła cze, by ry wa li zo wać
w za wo dach Mię dzy na ro do we go Pu -
cha ru Pol ski Strong man. Jed nym
z go ści spe cjal nych im pre zy był Ro -
bert Bur ne ika. 

Do Kro to szy na przy je cha ło sze ściu
zna ko mi tych za wod ni ków. Do ry wa li za cji
przy stą pi li Ma rek Czaj kow ski (ak tu al ny
mistrz Pol ski), Szy mon Ho le siń ski, Grze -
gorz Ła niew ski, Adam Rosz kow ski, Kry -
stian Ma ko wiec ki oraz Ma ros Ste fa niak
(Sło wa cja). Si ła cze mu sie li zmie rzyć się
z kil ko ma kon ku ren cja mi, m. in. z tak zwa -
nym spa ce rem far me ra, ze ga rem czy pod -
no sze niem plat for my. Trium fo wał
fa wo ryt – Ma rek Czaj kow ski. 

W wy da rze niu wzię li udział tak że go -
ście spe cjal ni. O opra wę mu zycz ną za dbał
DJ Mar co Sa vil le. Przed kro to szyń ski mi ki -
bi ca mi wy stą pił też ra per Pri mo ML. Wy -
cze ki wa nym go ściem był Ro bert Bur ne ika,
zna ny wszyst kim Hard ko ro wy Kok su, kul -
tu ry sta i za wod nik MMA. W cza sie za wo -
dów chęt nie roz da wał au to gra fy i po zo wał
do zdjęć z miesz kań ca mi Kro to szy na. 

Do na sze go mia sta za wi tał rów nież Ma -
te usz „Chiń czyk” Rę bec ki, za wod nik MMA
wa gi lek kiej oraz grap pler. Od 2018 ro ku jest
mi strzem or ga ni za cji FEN w wa dze lek kiej.

Emo cji na kro to szyń skim Bło niu nie
bra ko wa ło, a licz nie zgro ma dze ni ki bi ce
gło śno do pin go wa li za wod ni ków zma ga ją -
cych się z ko lej ny mi wy czer pu ją cy mi kon -
ku ren cja mi. (LE NA)

SPORTY SIŁOWE

Strongmani rywalizowali w Krotoszynie


