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BENICE

Jedna z największych
imprez w południowej
Wielkopolsce

POD NASZYM PATRONATEM

Brązowy medal Arona 
na światowych igrzyskach

Czytaj na str. 6

Czytaj na str. 15
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Aktualności2 WTOREK, 12 LIPCA 2022

W sa mej koń ców ce mi nio ne go ro ku
szkol ne go do Szko ły Pod sta wo wej
nr 3 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im.
Ja na Paw ła II w Kro to szy nie do tar ła
nie spo dzie wa na prze sył ka z Pa ła cu
Pre zy denc kie go. Znaj do wał się w niej
list od pre zy den to wej Aga ty Korn hau -
ser -Du dy wraz z pre zen ta mi od Na ro -
do we go Ban ku Pol skie go – ze sta -
wem ksią żek dla dzie ci z Ukra iny oraz
dwo ma gra mi edu ka cyj ny mi.

W li ście A. Korn hau ser -Du da pod kre -
śli ła, że wszyst kim nam za le ży, aby ukra iń -
skie dzie ci ucie ka ją ce przed woj ną czu ły się
w na szym kra ju nie tyl ko bez piecz ne, ale
tak że szczę śli we i mo gły kon ty nu ować na -
ukę. Nie zbęd na do te go jest na uka ję zy ka
pol skie go. 

W prze sył ce znaj do wał się ze staw pod -
ręcz ni ków do na uki ję zy ka pol skie go dla
dzie ci z Ukra iny, ale nie tyl ko – „Raz, dwa,
trzy i po pol sku mó wisz Ty!”. Ma on po -

móc go ściom w trud nej wę drów ce po za -
wi ło ściach pol sz czy zny. Do łą czo ne gry
edu ka cyj ne przy da dzą się na to miast
do uroz ma ice nia lek cji, przy bli żą pol ską
wa lu tę i na uczą pod staw eko no mii.

– Bar dzo dzię ku je my Pa ni Pre zy -
den to wej Aga cie Korn hau ser -Du dzie

oraz pre ze so wi Na ro do we go Ban ku Pol -
skie go Ada mo wi Gla piń skie mu za edu -
ka cyj ną prze sył kę, któ ra do tar ła
do na szych uczniów z Ukra iny – czy ta -
my na fa ce bo oko wym pro fi lu SP nr 3
w Kro to szy nie.

OPRAC. (AN KA)

SP NR 3 KROTOSZYN

Przesyłka z Pałacu Prezydenckiego
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Wraz z koń cem czerw ca Gmin ny
Ośro dek Kul tu ry w Ko by li nie za koń -
czył re ali za cję pro jek tu „Po łą cze ni
z kul tu rą” w ra mach pro gra mu „Kon -
wer sja Cy fro wa Do mów Kul tu ry”, do -
to wa ne go z fun du szy eu ro pej skich,
któ re go ope ra to rem jest Na ro do we
Cen trum Kul tu ry. Na to przed się -
wzię cia GOK otrzy mał do fi nan so wa -
nie w kwo cie 113 900 zło tych.

W cią gu ro ku pra cow ni cy ośrod ka
kul tu ry w Ko by li nie wzię li udział w jed -
nym szko le niu sta cjo nar nym, dwóch on li -

ne oraz sied miu we bi na riach, ofe ro wa nych
przez ope ra to ra. Spo za ofer ty Na ro do we -
go Cen trum Kul tu ry pra cow ni cy GOK -
-u zre ali zo wa li trzy szko le nia. Ich za kres
obej mo wał ob słu gę apa ra tu, pro gra my
do ob rób ki zdjęć i mon taż fil mów.

Dzię ki udzia ło wi w pro jek cie GOK
za ku pił li cen cje na pro gra my zoom i pa kiet
Ado be, wy po sa żył sa lę mul ti me dial ną
w trzy ka me ry, trzy sta ty wy, lam py stu dyj -
ne, ekran pro jek cyj ny oraz pro jek tor mul -
ti me dial ny, czte ry mi kro fo ny dy na micz ne,
czte ry sta ty wy mi kro fo no we, trzy mi kro -
fo ny po jem no ścio we, trzy DI -BO Xy, ze -

staw mi kro fo nów per ku syj nych, oświe tle -
nie (dwie gło wi ce WASH i trzy SPO Ty),
trzy li stwy led i oka blo wa nie. Po za tym
ośro dek wzbo ga cił się o dwa kom pu te ry
do pra cy z gra fi ką – je den sta cjo nar ny i je -
den lap top. 

Pro jekt obej mo wał rów nież dzia ła nia
uwzględ nia ją ce po trze by osób nie peł no -
spraw nych. W tym ce lu za ku pio no prze no -
śną pę tlę in duk cyj ną, ma ją cą na ce lu
wzmoc nie nie prze ka zy wa nych tre ści, a tak -
że film w pol skim ję zy ku mi go wym, przed -
sta wia ją cy i pro mu ją cy ko by liń ski ośro dek.

Koszt pro jek tu za mknął się w kwo -
cie 130 795,84 zł, z cze go 113 900,00 zł
sta no wi ła do ta cja, a wkład wła sny wy -
niósł 16 895,84 zł.

(AN KA)

GOK KOBYLIN

Połączeni z kulturą
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Aktualności 3

Dwie oso by tra fi ły do szpi ta la po wy -
pad ku, do ja kie go do szło 8 lip ca
na dro dze kra jo wej nr 15. Na od cin -
ku z Kro to szy na w kie run ku Koź mi na
Wlkp. zde rzy ły się dwa sa mo cho dy
oso bo we. 

Do zda rze nia do szło oko ło go dzi -
ny 12.15. Po otrzy ma niu zgło sze nia
na miej sce nie zwłocz nie uda ły się trzy za -
stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie, a tak że ka ret ka po go to wia
i po li cja. Jak się oka za ło, zde rzy ły się dwa
sa mo cho dy oso bo we, któ ry mi po dró żo -
wa ło łącz nie pięć osób. Wszy scy sa mo -
dziel nie opu ści li roz bi te po jaz dy i zna leź li
schro nie nie w sa mo cho dach osób po -
stron nych. 

– Stra ża cy po za bez pie cze niu miej sca
zda rze nia przy stą pi li do udzie la nia kwa li -
fi ko wa nej pierw szej po mo cy uczest ni kom
zda rze nia. Dwój ce ma łych dzie ci w ra -
mach wspar cia psy chicz ne go po da ro wa no

ma skot kę. Po tem oso ba mi po szko do wa ny -
mi za jął się Ze spół Ra tow nic twa Me dycz -
ne go – in for mu je st. kpt. To masz Pa try as
z Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej w Kro to szy nie. 

Po prze pro wa dze niu ba dań zde cy do -
wa no o prze wie zie niu dwój ki osób, w tym
jed ne go dziec ka, do Szpi tal ne go Od dzia łu
Ra tun ko we go. W roz bi tych po jaz dach

stra ża cy odłą czy li za si la nie w au tach oraz
za bez pie czy li wy cie ki pły nów tech nicz -
nych. Po czyn no ściach po li cjan tów po moc
dro go wa za bra ła roz bi te po jaz dy, a na stęp -
nie ruch na dro dze zo stał przy wró co ny
w obu kie run kach. Na czas pro wa dzo nych
dzia łań ra tow ni czych wy zna czo ne by ły ob -
jaz dy. Ak cja trwa ła dwie go dzi ny.

(AN KA)

Przed kil ko ma dnia mi ru szył pierw -
szy etap prac zwią za nych z bu do wą
chod ni ka na dział kach ko mu nal nych
w Ko by li nie. Dzię ki te mu po wsta nie
łącz nik z kost ki bru ko wej mię dzy uli -
ca mi Rę bie chow ską a Hen ry ka Sien -
kie wi cza. 

Pra ce w ra mach te go za da nia re ali zu -
je fir ma z Za le sia Wiel kie go. Na ten etap
ma te ria ły, czy li kost ka bru ko wa i obrze ża,
zo sta ły za ku pio ne z bu dże tu Ra dy Osie dla
w Ko by li nie.

(AN KA)

KOBYLIN

Trwa budowa łącznika
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WYPADEK

Zderzenie osobówek na krajówce

Spół ka Koź miń skie Usłu gi Ko mu nal -
ne otrzy ma pra wie 5 mi lio nów zło tych
do fi nan so wa nia na in we sty cje w ra -
mach go spo dar ki wod no -ście ko wej.

Za rząd wo je wódz twa wiel ko pol skie -
go 30 czerw ca za twier dził li stę in we sty cji
przy ję tych do udzie le nia po mo cy dla ope -
ra cji ty pu „Go spo dar ka wod no -ście ko wa”
w ra mach pod dzia ła nia „Wspar cie in we -
sty cji zwią za nych z two rze niem, ulep sza -
niem lub roz bu do wą wszyst kich
ro dza jów ma łej in fra struk tu ry, w tym in -
we sty cji w ener gię od na wial ną i w oszczę -

dza nie ener gii”, ob ję te go Pro gra mem Roz -
wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2014-
2020.

Na li ście zna lazł się wnio sek zło żo -
ny przez Koź miń skie Usłu gi Ko mu nal -

ne Sp. z o. o., któ ry obej mo wał na stę pu -
jąc in we sty cje: mo der ni za cja tech no lo -
gii uzdat nia nia wo dy na uję ciu
w Wał ko wie, bu do wa -od wiert stud ni
na uję ciu wo dy w Bo rzę cicz kach, mo -
der ni za cja tech no lo gii uzdat nia nia wo -
dy na uję ciu w Bo rzę cicz kach, wy mia na
od cin ka sie ci wo do cią go wej z azbe sto ce -
men tu (od uję cia wo dy do szko ły) w Bo -
rzę ci cach, bu do wa od cin ka ka na li za cji
od uli cy Pro stej w kie run ku Sta nie wa.
Łącz ny koszt tych przed się wzięć
to 4 998 550 zł net to.

OPRAC. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Prawie 5 milionów złotych dofinansowania!



Ostat nio gło śno zro bi ło się wo kół
pro ble mów, z ja ki mi mu si mie rzyć
się Ze spół Tań ca Lu do we go Kro to -
sza nie oraz je go kie row nik Ar let ta
Po lań ska. Na nie daw nej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie Ma riusz
Urba niak zło żył in ter pe la cję w tej
spra wie.

Me dial ną bu rzę wo kół Kro to szan
wy wo ła ła kon fe ren cja pra so wa przed -
sta wi cie li Sto wa rzy sze nia Pol ska 2050
Kro to szyn, pod czas któ rej po wie dzia -
no o wy jeź dzie ze spo łu do Fran cji, któ -
re go kosz ty po ło wicz nie by ły
po no szo ne przez uczest ni ków. W od -
po wie dzi Urząd Miej ski w Kro to szy -
nie w me diach spo łecz no ścio wych
za mie ścił oświad cze nie przed sta wia ją -
ce swój punkt wi dze nia. 

Na se sji Ra dy Miej skiej w Kro to -
szy nie Ma riusz Urba niak po sta no wił
zło żyć in ter pe la cję w opar ciu o pi smo,
ja kie zo sta ło wy sto so wa ne przez człon -
ków ze spo łu i ich ro dzi ców oraz człon -
ków Sto wa rzy sze nia Mi ło śni ków
Ze spo łu Lu do we go Kro to sza -
nie. – My, ro dzi ce dzie ci, człon ko wie
Ze spo łu Tań ca Lu do we go w Kro to szy -
nie oraz człon ko wie Sto wa rzy sze nia
Mi ło śni ków Ze spo łu Lu do we go Kro -
to sza nie, zwra ca my się do pań stwa
z proś bą o po moc w funk cjo no wa niu
Ze spo łu Tań ca Lu do we go Kro to sza -
nie. Ze spół od 20 lat jest wi zy tów ką
na sze go pięk ne go mia sta. Wy stę pu je
za rów no w kra ju, jak i za gra ni cą, a tak -
że, co rów nie waż ne, na te re nie na szej
ma łej oj czy zny, uświet nia jąc swo im
wy stę pem róż ne uro czy sto ści, choć by
do żyn ki po wia to we, po lo nez na 600-
le cie Kro to szy na, Kro to na lia i wie le in -
nych. Przy ze spo le wy cho wa ło się już
kil ka po ko leń dzie ci i mło dzie ży, sze -
rząc za mi ło wa nie do tań ca i pie śni lu -
do wych. Nie ste ty, w chwi li obec nej
ist nie je re al ne ry zy ko utra ty twór cy,
kie row ni ka i cho re ogra fa ze spo łu, pa -
ni Ar let ty Po lań skiej, po nie waż otrzy -
ma ła atrak cyj ną pro po zy cję pra cy
przy ze spo le Przy go da w Ryb ni ku.

Uczest ni cząc w kon cer tach na sze go
ze spo łu Kro to sza nie, mo że my re al nie
oce nić, że człon ko wie ze spo łu pre zen -
tu ją po ziom tań ca za wo do we go, mi mo
że wa run ki i środ ki fi nan so we są mi ni -
mal ne. Je że li chce my, aby śmy mo gli
na dal chlu bić się ze spo łem Kro to sza -
nie, mu si my wspo móc je go kie row nik
w dzia ła niach. W związ ku z tym zwra -
ca my się do pa na bur mi strza i pań stwa
rad nych o po moc dla ze spo łu, wspo -
ma ga jąc je go dzia łal ność po przez kil ka
kwe stii. Prze zna cze nie więk sze go
miej sca na gar de ro bę, gdyż obec na sy -
tu acja nie po zwa la na zwięk sze nie ko -
niecz nej z ra cji po sze rze nia re per tu aru
ilo ści stro jów. Rze czą nie odzow ną każ -
de go ze spo łu dzia ła ją ce go na od po -
wied nim po zio mie są za ję cia ze
śpie wu i ba le tu. Pro si my o za pew nie -
nie choć raz w mie sią cu za jęć z ba le tu
i śpie wu dla człon ków ze spo łu. Po moc
w zor ga ni zo wa niu ka pe li, a tak że
akom pa nia to ra na pró by, co tak na -

praw dę jest nie zbęd nym mi ni mum
każ de go ze spo łu tań ca lu do we go. Wy -
go spo da ro wa nie środ ków na za trud -
nie nie przez Kro to szyń ski Ośro dek
Kul tu ry (choć by na umo wę zle ce nie)
gar de ro bia nej, któ ra od cią ży pa nią Ar -
let tę w opie ce nad stro ja mi. W chwi li
obec nej pa ni Ar let ta sa ma zaj mu je się
wszyst kim, co do ty czy ze spo łu,
od prób, or ga ni za cji wy jaz dów i opie -
ki nad stro ja mi, któ rych – jak wie -
my – jest bar dzo du żo. Nie da się
ukryć, że sa mo przej rze nie i uło że nie
stro jów w gar de ro bie zaj mu je mnó -
stwo cza su. Pod pi sa nie z pa nią Ar let tą
umo wy na kie row ni ka Ze spo łu Tań ca
Lu do we go Kro to sza nie, wraz z przy -
zna niem od po wied nie go wy na gro dze -
nia, ade kwat ne go do wy ko ny wa nej
pra cy oraz wło żo ne go tru du i za an ga -
żo wa nia. Pro si my rów nież wziąć
pod uwa gę efek ty pra cy i od no szo ne
suk ce sy. Uwa ża my, że nie mo że my po -
zwo lić na utra tę ze spo łu, któ ry jest

sym bo lem na sze go mia sta, po zba wić
dzie ci i mło dzież szan sy na roz wój pa -
sji, moż li wo ści po zna wa nia in nych
kul tur i tra dy cji. Li czy my na pań stwa
po moc i zro zu mie nie oraz szyb kie
pod ję cie dzia łań – od czy tał pi smo rad -
ny Urba niak, pro sząc o je go po zy tyw -
ne roz pa trze nie. 

– Ma my w mie ście faj ne rze czy,
na któ re wy da je my pie nią dze, ale to
wszyst ko jest swe go ro dza ju wy -
dmusz ką – stwier dził rad ny Bar tosz
Ko siar ski. – Mi mo że da je my pie nią -
dze na sport i kul tu rę, jest to ma ło pro -
fe sjo nal ne. Za wsze, mi mo te go
wspar cia, na po ty ka my na ja kieś pro -
ble my. Je śli wie my, że pa ni Po lań ska
od lat pro wa dzi ten ze spół, a te pro ble -
my nie wy nik nę ły wczo raj, to dla cze -
go nie re agu je my wcze śniej?

Głos za brał tak że bur mistrz Fran -
ci szek Mar sza łek. – Zga dzam się ze
wszyst kim, co po zy tyw ne go zo sta ło
tu taj po wie dzia ne na te mat ze spo łu.

Je stem z nie go dum ny i nie raz to pod -
kre śla łem i dzię ko wa łem je go człon -
kom – pod kre ślił wło darz,
za pew nia jąc, że wnio sek zo sta nie wni -
kli wie prze ana li zo wa ny. Wy ra ził też
na dzie ję na wy pra co wa nie po ro zu mie -
nia. – Prze wrot nie po wiem, że pro po -
zy cja pra cy dla pa ni kie row nik pa dła
w trak cie wy jaz du do Ryb ni ka, któ ry
był do fi nan so wa ny przez Kro to szyń -
ski Ośro dek Kul tu ry – do dał bur -
mistrz. 

Do te ma tu od niósł się rów nież wi -
ce bur mistrz Ry szard Czusz ke. – Zna -
cze nie ze spo łu jest dla każ de go zna ne.
By li śmy też na ju bi le uszu ze spo łu i do -
sko na le ro zu mie my je go ro lę. Przy -
znam, że kil ka ra zy roz ma wia łem już
z pa nią Po lań ską. Je stem też umó wio -
ny na ko lej ną roz mo wę, po nie waż
uwa żam, że jest to naj lep sza dro ga, aby
zna leźć roz wią za nie sy tu acji. Kil ku -
krot nie roz ma wia łem z dy rek tor
KOK -u, któ ra stwier dzi ła, że jest
otwar ta na wszel kie pro po zy cje
uspraw nie nia pra cy ze spo łu. Bę dzie re -
mont sa li. Za ję cia wo kal ne i ba le to we
czy ka pe la są to te ma ty, któ re mo że my
po dej mo wać. Z przy czyn oso bi stych ta
ka pe la prze sta ła funk cjo no wać i nie
mie li śmy na to wpły wu. Być mo że po -
trzeb ne jest do dat ko we wspar cie, nie
kwe stio nu je my te go – do po wie dział
R. Czusz ke. 

W me diach spo łecz no ścio wych
Ar let ta Po lań ska za mie ści ła oświad cze -
nie, w któ rym po in for mo wa ła m. in.
o tym, iż pro po zy cja pra cy, ja ką otrzy -
ma ła, jest po no wie niem roz mów, któ -
re mia ły miej sce już kil ka lat te mu.
Do da ła, iż warsz ta ty w Ryb ni ku zor ga -
ni zo wa ła sa ma, bez wspar cia Urzę du
Miej skie go w Kro to szy nie. Na pi sa ła
też, iż mi mo za pro sze nia bur mistrz
Mar sza łek nie po ja wił się na kon cer cie
ju bi le uszo wym ze spo łu. W swo im wy -
stą pie niu od nio sła się do kwe stii po ru -
szo nych pod czas kon fe ren cji oraz
w oświad cze niu Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie, o któ rych już wcze śniej
pi sa li śmy. (LE NA) 

Na bieżąco4 WTOREK, 12 LIPCA 2022

WRACAMY DO TEMATU

Jaka przyszłość rysuje się przed zespołem ludowym Krotoszanie?



Więk szo ścią gło sów sul mie rzyc cy
rad ni udzie li li wo tum za ufa nia oraz
ab so lu to rium bur mi strzo wi Da riu -
szo wi Dę bic kie mu. W tych kwe -
stiach jed no myśl no ści nie by ło.

Po za po zna niu się z ra por tem
o sta nie gmi ny rad ni przy stą pi li do gło -
so wa nia w spra wie udzie le nia bur mi -
strzo wi wo tum za ufa nia. Dzie siąt ka
rad nych za gło so wa ła na tak, a prze ciw -
ny by li Ka ro li na Za bo rek -Ku law ska,
Ane ta Ku rza wa i Ra fał Ozga. 

Przed gło so wa niem rad na K. Za -
bo rek -Ku law ska od czy ta ła swo je
oświad cze nie. – Se sja ab so lu to ryj na
to czas oce ny pra cy bur mi strza za po -
przed ni rok. Chcia ła bym więc po dzie -
lić się swo imi spo strze że nia mi.
Nie wąt pli wie bur mistrz nie mo że za -
li czyć po przed nie go ro ku swo je go
urzę do wa nia do zbyt uda nych. To
okre śle nie w świe tle ne ga tyw nych fak -
tów, któ re za ist nia ły, moż na uznać
za dość ła god ne. Pierw szy i głów ny za -
rzut, ja ki moż na wy to czyć, to spo sób,
w ja ki prze pro wa dzo no re mont dro gi
na ul. Rol ni czej. W świe tle fak tów,
z któ ry mi ra da mo gła się za po znać
w cza sie ko mi sji i se sji w grud -
niu 2021 ro ku, wy ła nia się dość po -
nu ry ob raz pro ce su nad zo ru
nad ro bo ta mi. Je śli ja ko rad ni do wia -
du je my się, że bur mistrz po trze bu -
je 30 ty się cy zło tych do dat ko wych
środ ków z bu dże tu na dro gę, na któ -

rą do ta cja z Urzę du Mar szał kow skie -
go zo sta ła roz li czo na mie siąc wcze -
śniej, a re mont prak tycz nie nie zo stał
jesz cze roz po czę ty, nie spo sób nie
mieć żad nych wąt pli wo ści. Opi nia
praw na nie po zo sta wia wąt pli wo ści co
do ska li na ru szeń. Je dy ne sło wo, ja kie
przy cho dzi do gło wy, to skan dal.
Na tej sa mej ko mi sji bur mistrz wpro -
wa dza rad nych w błąd, oświad cza jąc,
że ma czas na roz li cze nie do ta cji
do koń ca grud nia 2021 ro ku, co oka -
zu je się nie praw dą po kon sul ta cji te le -
fo nicz nej ze skarb ni kiem mia sta. Co
z pod pi sa mi bur mi strza pod za koń -
czo ną mie siąc wcze śniej in we sty cją?
Czy moż na to uznać ja ko oświad cze -
nie nie praw dy? Co z dro gą na ul. Rol -
ni czej, któ ra za raz po re mon cie nie
nada wa ła się do użyt ku? Kto od po wie
za zwrot środ ków z Urzę du Mar szał -
kow skie go i kto za pła ci od set ki? Czy
spra wa ma ciąg dal szy w Pro ku ra tu rze
Re jo no wej w Kęp nie? Czy prze słu chi -
wa no pra cow ni ków urzę du, bur mi -
strza, rad nych? Czy za bez pie czo no
ca łą do ku men ta cję do ty czą cą in we sty -
cji oraz na gra nia z po sie dzeń ko mi sji
re wi zyj nej? Czy po wo ła no ko lej nych
świad ków do zło że nia wy ja śnień?
Na te py ta nia chcia ła bym otrzy mać
od bur mi strza ja sną od po wiedź. Ko -
lej ny za rzut, ja ki moż na w kie run ku
bur mi strza skie ro wać, od no si się
do kiep skie go nad zo ru nad pod le gły -
mi jed nost ka mi, w tym nad Za kła -

dem Usług Ko mu nal nych. Za miast
spój nej po li ty ki wi dzie li śmy w ubie -
głym ro ku cha os. Bur mistrz swe go
cza su przy czy nił się do za ini cjo wa nia
złej zmia ny w do brze do te go cza su
funk cjo nu ją cym za kła dzie. Do pro wa -
dzi ło to do od su nię cia wie lo let nie go
kie row ni ka i za po cząt ko wa ło praw -
dzi wą ka ru ze lę na zwisk na tym sta no -
wi sku. Po dob nie wy glą da ła
roz dmu cha na spra wa z przed szko -
lem, gdzie bur mistrz po noć zło żył do -
nie sie nie do or ga nów ści ga nia.
Bur mistrz za miast rzą dzić ule ga pre -
sji rad nych, co prze kła da się na ja kość
pra cy i wpro wa dza per ma nent ny ba -
ła gan w pod le głych mu jed nost -
kach – oznaj mi ła rad na, po ru sza jąc
jesz cze kil ka in nych wąt ków. 

Ko lej nym punk tem ob rad by ło
roz pa trze nie spra woz da nia z wy ko na -
nia bu dże tu za 2021 rok. Po cząt ko wo
do cho dy za kła da no na po zio -
mie 13 833 839,12 zł, a wy dat ki
w kwo cie 14 425 089,12 zł. Po wpro -
wa dze niu po nad dwu dzie stu zmian
do cho dy osta tecz nie wy nio -
sły 16 842 472,71, a wy dat -
ki – 18 205 259,81. Do cho dy
zre ali zo wa no w 104,78%, na to miast
wy dat ki na po zio mie 97,19%.

Je de nast ka rad nych opo wie dzia ła
się za udzie le niem ab so lu to rium bur -
mi strzo wi Da riu szo wi Dę bic kie mu.
Prze ciw ko za gło so wa li K. Za bo rek -Ku -
law ska i R. Ozga. (LE NA)

Na bieżąco 5
SULMIERZYCE

Radna ma burmistrzowi wiele do zarzucenia
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Kil ka dni te mu w Kro to szyń skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej zor ga ni zo wa no
spo tka nie z cy klu „Smacz ne go u Ar -
ka de go”, do fi nan so wa ne go z pro gra -
mu „Lo kal ne part ner stwa PAFW”, re -
ali zo wa ne go przez Aka de mię Roz -
wo ju Fi lan tro pii w Pol sce. 

Spo tka nie zor ga ni zo wa no dla miesz -
kań ców Kro to szy na i oko lic oraz go ści
z Ukra iny. Warsz ta ty zie lar skie pod ha słem
„Prze two ry, zio ła i siel skie ży cie” pro wa dzi -
ła Ka ta rzy na Geo r giou z fir my Wier szo ba -

ję dy. Uczest ni kom przy bli żo no wła ści wo -
ści lecz ni cze i ku li nar ne ro ślin z na szych
ogro dów, łąk i la sów. Dla go ści z Ukra iny
więk szość z nich by ła czymś no wym i nie -
zna nym. Mie li za tem oka zję le piej po znać
pol ską przy ro dę i śro do wi sko. 

K. Geo r giou, któ ra jest rów nież po et ką,
a z po cho dze nia lwo wian ką, przy go to wa ła
na spo tka nie utwo ry zwią za ne z te ma ty ką
mię dzy kul tu ro wą oraz wier sze za przy jaź -
nio nych po etów ukra iń skich, te ma tycz nie
na wią zu ją ce do Zie mi i przy ro dy. 

Na za koń cze nie pro wa dzą ca za pre zen -
to wa ła go ściom spo so by pro duk cji ma ści
i kre mów me to dą do mo wą. Każ dy z obec -
nych otrzy mał sło ik ma ści wro ty czo wej,
wy pro du ko wa nej w trak cie warsz ta tów.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Przetwory, zioła i sielskie życie 
– czyli smacznego u Arkadego!

Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu -
nal nej i Miesz ka nio wej w Kro to szy -
nie po da ro wa ło Mu zeum Re gio nal -
ne mu im. H. Ław ni cza ka za byt ko we
plan sze. 

Plan sze, któ re zo sta ły zna le zio ne w ma -
ga zy nach PGKiM, Ma rian Ja nas – pre zes
za rzą du spół ki – oraz Sła wo mir Pan -
fil – czło nek za rzą du – prze ka za li Pio tro wi
Mi ko łaj czy ko wi – dy rek to ro wi mu zeum. 

Do mu zeum tra fi ło osiem plansz. Sie -
dem z nich przed sta wia pla ny bu do wy kro -
to szyń skich wo do cią gów miej skich,
a spo rzą dzo ne zo sta ły w la tach 1899-
1900. Ostat nia plan sza nie jest zwią za -
na z po zo sta ły mi. Jest to bo wiem plan
Kro to szy na z 1950 ro ku, wy ko na ny przez
mgra inż. K. Grab skie go. 

Plan sze w naj bliż szym cza sie zo sta ną
pod da ne re no wa cji.

(LE NA)

PGKiM KROTOSZYN

Cenne pamiątki dla muzeum
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Za na mi XV Wy sta wa Zwie rząt, Rę -
ko dzie ła i Pro duk tów Re gio nal nych
w Be ni cach. Gwiaz dą im pre zy był ze -
spół Po wer Play, któ ry przy cią gnął
tłu my. Mi mo iż tym ra zem po go da
nie by ła zbyt sprzy ja ją ca – jak to za -
zwy czaj by wa ło, to jed nak do Be nic
przy by ło wie lu miesz kań ców po wia -
tu i nie tyl ko.

Wy sta wa w Be ni cach już daw no
na sta łe wpi sa ła się do ka len da rza waż -
nych wy da rzeń w po wie cie kro to szyń -
skim. Wy jąt kiem był rok 2020, kie dy
to epi de mia i to wa rzy szą ce jej ob ostrze -
nia zmu si ły or ga ni za to rów do od wo ła -
nia im pre zy. W tym ro ku wy sta wa
od by ła się już po raz pięt na sty. 

Na ofi cjal nym otwar ciu nie za bra -
kło par la men ta rzy stów i sa mo rzą dow -
ców. – To ju bi le uszo wa, pięt na sta
wy sta wa. Pa mię tam pierw sze edy cje te -
go wy da rze nia, wów czas by ły one
skrom niej sze, sce nę sta no wi ła przy cze -
pa, na któ rej soł tys Jan Zych wraz z soł -
ty sem Ust ko wa wy stę po wa li z róż ny mi
ze spo ła mi. To już hi sto ria. Dziś wy sta -
wa roz ro sła się do po tęż nych roz mia -
rów, jest to jed na z więk szych im prez
w po łu dnio wej Wiel ko pol sce. W tym
cza sie zmie ni ły się też Be ni ce, któ re
wy pięk nia ły, co w du żej mie rze jest za -
słu gą soł ty sa, któ ry jed no cze śnie jest
rad nym Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie
i o spra wy swo jej wsi bar dzo dba.
W tym miej scu w imie niu swo im oraz
rad nych chciał bym ser decz nie po dzię -
ko wać soł ty so wi, ra dzie so łec kiej oraz
wszyst kim oso bom, któ re pra cu ją
przy tej im pre zie. Dzię ku ję też urzęd -
ni kom, któ rzy tu taj ca ły czas po ma ga -
ją. Dziś go ści my tu tak że Urząd
Mar szał kow ski i my ślę, że za go ści tu
już na sta łe. Wszyst kim ży czę po zy -
tyw nych wra żeń i do brej za ba wy. Baw -
my się dziś, za po mnij my o wszyst kich
tro skach i pa mię taj my o współ dzia ła -
niu, współ pra cy, bo to wła śnie idea
współ dzia ła nia jest dziś w Be ni cach re -
ali zo wa na – mó wił bur mistrz Kro to -
szy na Fran ci szek Mar sza łek. 

– Dzię ku ję wam wszyst kim
za przy by cie, wy staw com za przy wie -
zie nie zwie rząt. Nie jest to pro sta spra -
wa, ale mi mo wszyst ko co ro ku uda je
się wam z na mi być. Dzię ku ję bur mi -
strzo wi, rad nym i wszyst kim, któ rzy
włą czy li się w or ga ni za cję te go wy da -
rze nia. Dziś od by wa się pięt na sta wy -
sta wa. Do dzie wią tej edy cji da wa li śmy

so bie ra dę sa mi, ale gdy prze kształ ci ło
się to w im pre zę ma so wą, kosz ty sta ły
się znacz nie więk sze. Gdy by nie po -
moc, nie by ło by tak du że go wy da rze -
nia. Sło wa wdzięcz no ści kie ru ję
do wszyst kich, któ rzy w ja ki kol wiek
spo sób przy czy ni li się do or ga ni za cji
wy sta wy – oświad czył Jan Zych, soł tys
Be nic i głów ny or ga ni za tor im pre zy.

Po czę ści ofi cjal nej przy szedł czas
na wy stęp mu zycz nej gwiaz dy.
Przed licz nie zgro ma dzo ną pu blicz no -
ścią za pre zen to wał się ze spół Po wer

Play, któ ry wy ko nu je mu zy kę z po gra -
ni cza di sco po lo i dan ce. Li der gru py,
Syl we ster Gaz da, w kil ka chwil po rwał
wi dow nię do wspól nej za ba wy. Pod -
czas kon cer tu nie za bra kło naj więk -
szych hi tów ze spo łu, jak choć by „Co
ma być, to bę dzie”. 

Do Be nic, jak co ro ku, przy je cha ło
wie lu wy staw ców. Zo ba czyć moż na

by ło mnó stwo zwie rząt, w tym ozdob -
ne ptac two czy kro wy. Po ja wi ły się tak -
że sta no wi ska z rę ko dzie łem, gdzie
do ku pie nia by ły prze róż ne rze czy, np.
ozdo by ogro do we. Chęt ni mo gli sko -
rzy stać z prze jażdż ki kon nej lub brycz -
ką. Wie le atrak cji cze ka ło
na naj młod szych uczest ni ków wy sta -
wy. Nie za bra kło oczy wi ście sto isk ga -
stro no micz nych oraz sta no wisk
róż nych firm czy in sty tu cji.

(LE NA)

BENICE

Jedna z największych imprez w południowej Wielkopolsce
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Funk cjo na riu sze Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Kro to szy nie za trzy ma -
li 24-let nie go miesz kań ca po wia tu
ostrow skie go, któ ry kradł olej na pę -
do wy z po jaz dów i ma szyn. Męż czyź -
nie gro zi ka ra do dzie się ciu lat po -
zba wie nia wol no ści. 

Po li cjan ci z Wy dzia łu Kry mi nal ne go
KPP w Kro to szy nie w cza sie wy ko ny wa -
nia czyn no ści służ bo wych uzy ska li in for -
ma cje do ty czą ce męż czy zny, któ ry,
po ru sza jąc się sa mo cho dem mar ki Volks -
wa gen, krad nie pa li wo w róż nych czę -
ściach po wia tu. Pierw sze kra dzie że
od no to wa no już w mar cu. W ma ju
i czerw cu po ja wi ły się ko lej ne zgło sze nia.
Funk cjo na riu sze po łą czy li te zda rze nia ze
so bą i wy ty po wa li po ten cjal ne go spraw cę,
któ ry po nad to jeź dził sa mo cho dem oso -
bo wym mi mo orze czo ne go pra wo moc -
nym wy ro kiem za ka zu pro wa dze nia
po jaz dów me cha nicz nych. 

Przy pusz cze nia po li cjan tów oka za ły
się traf ne. Za trzy ma no 24-lat ka z po wia tu
ostrow skie go, któ ry do pu ścił się sze ściu
kra dzie ży pa li wa, w tym trzech z wła ma -
niem. Męż czy zna ukradł łącz nie 1370 li -
trów ole ju na pę do we go. Za każ dym ra zem
na miej sce kra dzie ży uda wał się sa mo cho -
dem, mi mo za ka zu pro wa dze nia po jaz -
dów me cha nicz nych. 

Za trzy ma ny usły szał łącz nie 12 za -
rzu tów, któ re do ty czą kra dzie ży, kra dzie -
ży z wła ma niem oraz kie ro wa nia
po jaz dem po mi mo są do we go za ka zu. Po -
li cjan ci na dal pra cu ją nad tą spra wą
i spraw dza ją po dob ne zgło sze nia. 24-lat -
ko wi gro zi ka ra do dzie się ciu lat po zba -
wie nia wol no ści. 

(LE NA)

Ze spół Kro to sza nie ist nie je od 2001
ro ku. W swo ich sze re gach sku pia mło dzież
i dzie ci z na sze go po wia tu. Obec nie li czy
aż 115 osób, po dzie lo nych na czte ry gru -
py wie ko we. W re per tu arze ze spo łu są tań -
ce i pie śni re gio nu nie tyl ko
wiel ko pol skie go, ale tak że lu bel skie go, ka -
szub skie go, ło wic kie go, ślą skie go czy gó ra -
li ży wiec kich, jak rów nież tań ce na ro do we.
Kie row ni kiem ar ty stycz nym i cho re ogra -
fem ze spo łu jest Ar let ta Po lań ska.

Na wy sta wie obej rzeć moż na stro je lu -
do we, pa miąt ki z wy jaz dów, dy plo my, kro -
ni ki ze spo łu, zdję cia z wy stę pów.
Eks po zy cja znaj du je się na dru gim pię trze
bi blio te ki i bę dzie do stęp na do koń ca
sierp nia w go dzi nach jej otwar cia. Pla no -
wa ny jest fi ni saż wy sta wy. (AN KA)

Z POLICJI

Złodziej oleju napędowego złapany

WYSTAWA

Poznaj historię Krotoszan!

Z SESJI

W przyszłym roku 
automatów nie będzie?

Nie daw no pi sa li śmy o wnio sku, ja ki
rad ny Jan Zych zło żył w spra wie usu -
nię cia z te re nu pla cu za baw na kro -
to szyń skim Bło niu au to ma tów z za -
baw ka mi. Te mat ów po ru szył po -
now nie pod czas czerw co wej se sji
Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie.

Rad ny w imie niu ro dzi ców przy cho -
dzą cych ze swo imi po cie cha mi na Bło nie
wnio sko wał o usu nię cie bądź prze sta wie -
nie w in ne miej sce au to ma tów, w któ rych
moż na ku po wać za baw ki. Zda niem ro dzi -
ców od cią ga ją one dzie ci od za ba wy. 

Na nie daw nej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie J. Zych za py tał, ja kie do cho -

dy przy no szą owe au to ma ty oraz ile wy -
nio sły by ewen tu al ne ka ry zwią za ne z ze -
rwa niem umo wy z fir mą, do któ rej na le żą
te urzą dze nia. 

Od po wie dzi rad ne mu udzie lił bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek. – Kon kret -
nej od po wie dzi udzie li my na pi śmie.
Po wiem tyl ko, że roz ma wia łem z pre ze -
sem CSiR Wod nik i usta li li śmy, że
w przy szłym ro ku ta kie umo wy nie bę -
dą już za wie ra ne, na to miast roz wią zy wa -
nie obec nej w mo men cie, kie dy se zon
prak tycz nie za chwi lę się skoń czy, jest
nie co bez sen su – wy ja śnił wło darz Kro -
to szy na. 

(LE NA)
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Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na im. Ar ka de go Fie dle ra za pra sza do obej -
rze nia wy sta wy na te mat hi sto rii i dzia łal no ści Ze spo łu Tań ca Lu do we go
Kro to sza nie.
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W trak cie se sji Ra dy Miej skiej w Kro -
to szy nie po ru szo no te mat krót kie go
cza su pra cy przed szko li na wsiach.
Ta ki stan rze czy sta no wi du ży pro -
blem dla pra cu ją cych ro dzi ców. 

Rad na Sła wo mi ra Ka lak po pro si ła
o przed sta wie nie wnio sków z ba dań
spo łecz nych, prze pro wa dzo nych
wśród miesz kań ców gmi ny Kro to -
szyn, któ re do ty czy ły wy dłu że nia cza -
su pra cy od dzia łów przed szkol nych
w szko łach na te re nach wiej -
skich. – Wnio sku ję o roz wa że nie moż -
li wo ści uru cho mie nia od 1
wrze śnia 2022 ro ku od dzia łów przed -
szkol nych w wy zna czo nych pla ców -
kach oświa to wych wiej skich,
w któ rych czas pra cy bę dzie wy no sił
osiem go dzin dzien nie. Po wyż sze
wnio ski skła dam w opar ciu o roz mo -
wy z ro dzi ca mi dzie ci w wie ku przed -
szkol nym, któ rzy zgła sza ją
ko niecz ność utwo rze nia od dzia łów
czyn nych dłu żej niż pięć go dzin dzien -
nie ze wzglę du na oko licz no ści zwią -
za ne z ich pra cą i po trze ba mi
dzi siej szych cza sów. Zmie ni ła się rze -
czy wi stość ży cia na wsi. Nie któ re wio -
ski sta ją się sy pial nia mi Kro to szy na,
a za rzą dza ją cy mia stem i gmi ną Kro -
to szyn utrzy mu ją za sa dy pra cy szkół

wiej skich nie zmien ne od wie lu
lat – mó wi ła rad na. 

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
po wie dział, iż te mat przed sta wio ny
przez rad ną Ka lak był już wie lo krot nie
po ru sza ny. – Do sko na le o tym wie my.
Spro wa dza się to osta tecz nie do py ta -
nia, ilu by ło by chęt nych na te wy dłu -
żo ne za ję cia. Jest po trze ba dłuż szej
pra cy przed szko li. Kwe stia ta by ła już
kil ka ra zy zgła sza na i ana li zo wa na
przez nas – od rzekł bur mistrz. 

Głos w spra wie za brał tak że wi ce -
bur mistrz Ry szard Czusz ke. – To się
już dzie je. Z jed nej ze szkół ma my
zgło sze nia ro dzi ców i de kla ra cje, że 20
dzie ci bę dzie ko rzy stać z wy dłu żo ne -

go cza su pra cy przed szko la. Ro dzi ce
zgo dzi li się na po nie sie ni kosz tów, co
by ło na szym głów nym dy le ma tem, al -
bo wiem na wy dłu że nie cza su pra cy
po trze ba więk szej ilo ści środ ków fi -
nan so wych. Bę dzie to roz wa żo ne,
w sierp niu ma my te mat ko mi syj ny
i se syj ny – przy go to wa nie do no we go
ro ku szkol ne go – i wów czas ten te mat
bę dzie my re fe ro wać. Na dzi siaj sy tu -
acja jest ta ka, że sta ra my się od po wia -
dać na po trze by szkół i ro dzi ców dzie ci
uczą cych się w tych pla ców kach. Mi -
mo wa ka cji je ste śmy w kon tak cie z dy -
rek to ra mi, któ rych ta spra wa bę dzie
obej mo wa ła – wy ja śnił R. Czusz ke. 

(LE NA)

GMINA KROTOSZYN

Czy przedszkola wiejskie będą dłużej czynne?

6 lip ca ro ku st. bryg. Ma rek Ka lak,
peł nią cy obo wiąz ki ko men dan ta
po wia to we go Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Kro to szy nie, spo tkał
się z ab sol wen ta mi Szko ły Aspi -
ran tów PSP w Po zna niu, aby po -
gra tu lo wać awan so wa nym funk -
cjo na riu szom.

Są to stra ża cy peł nią cy służ bę
w Jed no st ce Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie. Po ukoń cze niu kwa li fi -
ka cyj ne go kur su za wo do we go
z dniem 4 lip ca na sto pień młod sze go
aspi ran ta awan so wa ni zo sta li mł. asp.
Łu kasz Bi nek, mł. asp. Piotr Niś kie -
wicz, mł. asp. Grze gorz Ho ry za.

(AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Ukończyli szkołę aspirantów

Pro blem zbyt ma łej ilo ści opa dów
po ru szył na nie daw nej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie Hie ro nim
Mar sza łek, soł tys Ust ko wa, bę dą cy
jed no cze śnie rad nym Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go. 

Hie ro nim Mar sza łek (na zdję ciu)
za ape lo wał o oszczę dza nie wo dy, jak
rów nież o jej gro ma dze nie. – Czy
w naj bliż szym cza sie wo do cią gi kro to -
szyń skie za mie rza ją oszczę dzać wo dę?
Je śli coś ta kie go mia ło by na stą pić, to
pro sił bym o in for ma cję z wy prze dze -
niem. Mam na my śli sfe rę pro duk cyj -
ną – mó wił soł tys Ust ko wa. – Swe go
cza su był ta ki po mysł, że by gro ma dzić
wo dę. Zgła szam więc wnio sek, aby
pań stwo prze zna czy li w ko lej nym bu -
dże cie skrom ne środ ki na każ dą for mę
gro ma dze nia wo dy. Nie ukry wam, że
naj le piej, że by by ło to przy obiek tach
uży tecz no ści pu blicz nej. Nie mniej
jed nak wnio sek skła dam też w imie -
niu in dy wi du al nych użyt kow ni ków
po se sji. Mó wię to ja ko rol nik i pro du -
cent. Gdy by nie deszcz, któ ry spadł
ostat nio, to w przy szłym ro ku ob ser -
wo wa li by śmy skok cen żyw no ści o 30
pro cent. Ry zy ko na dal ist nie je, gdyż
Wiel ko pol ska jest w su szy hy dro lo gicz -
nej – stwier dził. 

Od po wie dzi udzie lił bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek. – Je śli cho dzi
o oszczę dza nie wo dy, to wszy scy po -
win ni śmy to ro bić, jest to dla mnie
oczy wi stość. Pa mię tam roz mo wę
z ów cze sną am ba sa dor Izra ela w Pol -
sce, któ ra – bę dąc w Kro to szy nie – po -
wie dzia ła, że w Wiel ko pol sce nie
ma my ma ło wo dy, tyl ko źle nią go spo -
da ru je my. Za chę ca ła na wet do przy jaz -
du do Izra ela. Ten kraj wcze śniej
nie mal w ca ło ści był pu styn ny, a w cią -
gu dwu dzie stu lat za zie le nił się. Je śli
cho dzi o gro ma dze nie wo dy, swe go
cza su przy go to wa li śmy pro gram do fi -
nan so wa nia za ku pu zbior ni ków
do gro ma dze nia wo dy. Kie ro wa li śmy
ten pro gram do osób fi zycz nych,
a nad zór wo je wo dy stwier dził, że po -
wi nien być skie ro wa ny rów nież
do pod mio tów praw nych. Mo że wró -
ci my do te go pro gra mu. Skła da my i re -
ali zu je my też pro jek ty, obec nie
do ty czy to Ko bier na, gdyż nie we
wszyst kich obiek tach uży tecz no ści
pu blicz nej mo że my zre ali zo wać to
w opar ciu o tak ma łe kwo ty. Za le ży to
od wie lu czyn ni ków – tłu ma czył wło -
darz Kro to szy na, do da jąc, że w naj bliż -
szym cza sie wo do cią gi nie bę dą
wpro wa dza ły oszczęd no ści wo dy. 

(LE NA)

Z SESJI

Czy powinniśmy oszczędzać wodę?
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Kultura 9

Pię cio dnio we warsz ta ty „Ar ty stycz -
ny Ju nior”, or ga ni zo wa ne przez Kro -
to szyń ski Ośro dek Kul tu ry, do bie gły
koń ca. Tym ra zem pro wa dzo ne
dzia ła nia mia ły wy miar ty po wo te -
atral ny. 

Dzie ci po zna wa ły za gad nie nia zwią za -
ne z ak tor stwem, sce no gra fią, cho re ogra -
fią, ko stiu mo gra fią i two rzy ły swo ją
ada pta cję hi sto rii o Pro siacz ku z „Ku bu sia
Pu chat ka”. Za ję cia by ły wy peł nio ne pra cą
i do brą za ba wą. 

Warsz ta ty za koń czy ły się po ka zem
etiu dy „Sprzą ta nie u Pro siacz ka”, do któ -
rej ma li ak to rzy wła sno ręcz nie na pi sa li sce -
na riusz, stwo rzy li ko stiu my i sce no gra fię,
a na wet wy ko na li ma ki ja że. To by ła na der
kre atyw na i twór cza pra ca. 

– Mo że nie któ rzy zła pa li ar ty stycz ne -
go bak cy la i od wrze śnia do łą czą do na -
szych grup ar ty stycz nych? Już nie dłu go
bę dzie moż na obej rzeć na gra nie „Sprzą ta -
nia u Pro siacz ka” – po in for mo wał Kro to -
szyń ski Ośro dek Kul tu ry.

(AN KA)

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY

Kreatywne zajęcia teatralne

W dniach 15-23 lip ca stu den ci wzor -
nic twa i ar chi tek tu ry wnętrz Wyż szej
Szko ły Umie jęt no ści Spo łecz nych
im. Mi cha ła Iwasz kie wi cza w Po zna -
niu bę dą od kry wać uro ki Koź mi na
Wlkp. i szu kać in spi ra cji dla szki ców,
ry sun ków i ob ra zów.

Stu den ci po ja wią się w naj cie kaw -

szych miej scach mia sta i gmi ny na ple ne -
rze ma lar skim, któ re go efek ty bę dzie my
mo gli po dzi wiać w so bo tę, 23 lip ca, o go -
dzi nie 11.00 na dzie dziń cu zam ko wym,
gdzie za pla no wa no wy sta wę po ple ne ro wą.
Wstęp bez płat ny.

Przy po mnij my, iż po przed ni ple ner
ma lar ski w Koź mi nie Wlkp. od był się
w 2020 ro ku.

(AN KA)

SZTUKA

Plener malarski w Koźminie Wlkp.

 
 

F
O

T
. 
G

rz
e
g
o
rz

 P
ie

rz
c
h
a
ła

 (
z
d
ję

c
ie

 a
rc

h
iw

a
ln

e
)

F
O

T
. 
K

O
K



To i owo10 WTOREK, 12 LIPCA 2022

6 lip ca w Urzę dzie Sta nu Cy wil ne go
w Kro to szy nie od by ła się uro czy -
stość, w trak cie któ rej wrę czo no me -
da le „Za dłu go let nie po ży cie mał żeń -
skie” pa rom, któ re prze ży ły wspól nie
co naj mniej 50 lat. Uho no ro wa no 31
mał żeństw. 

Me dal zadłu go let nie po ży cie mał żeń skie
mo że otrzy mać pa ra, któ ra prze ży ła w jed -
nym związ ku mał żeń skim przy naj mniej 50
lat. Aby urząd sta nu cy wil ne go z te re nu za -
miesz ka nia ju bi la tów mógł prze słać wnio sek
do urzę du wo je wódz kie go, mał żon ko wie
mu szą wy ra zić pi sem ną zgo dę na wnio sko -
wa nie i na spraw dze nie nie ka ral no ści w pań -
stwo wym re je strze. Me dal na wnio sek
wo je wo dy przy zna je pre zy dent RP.

Na uro czy stość za pro szo no 31 par,
jed nak nie wszyst kie mo gły wziąć udział.
Gra tu la cje ju bi la tom zło ży li Re na ta
Pflantz – kie row nik Urzę du Sta nu Cy wil -
ne go w Kro to szy nie – oraz bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek. 

Tym ra zem me da le przy zna no na stę -
pu ją cym mał żeń stwom – Ma rii i Lesz ko -
wi Bie liń skim, An nie i Ka zi mie rzo wi
Ci choń skim, Kry sty nie i Le cho wi Fi ku -
som, Da nu cie i An drze jo wi Gra bow skim,
Ja ni nie i Aloj ze mu Gren dom, Kry sty nie
i Ja no wi Grzą kom, Sta ni sła wie i Hen ry ko -
wi Jan kow skim, Ha li nie i Ma ria no wi Jan -
kow skim, Gra ży nie i Ro ma no wi
Kie drzy nom, Ma rii i Edwar do wi Ko wa -
lom, Zo fii i Wie sła wo wi Ko wal skim, Wie -
sła wie i Ste fa no wi Ko za lom, Ma rii
i Hen ry ko wi Kry siom, Te re sie i Ste fa no wi
Li twi nom, Ur szu li i Ro ma no wi Mach ni -
kom, Bar ba rze i Lu dwi ko wi Mar szał kom,
Da nu cie i Mar ko wi Na wroc kim, Ja ni nie
i Hen ry ko wi Pa bi chom, Ma rii i Ja no wi
Prze kwa som, Jo lan cie i Aloj ze mu Ra do -

jew skim, Alek san drze i Sta ni sła wo wi Rej -
kom, Ma rii i Ma ria no wi Szcze śnia kom,
Agniesz ce i Zdzi sła wo wi Szku dłap skim,
Bar ba rze i Zyg mun to wi Szo piń skim, Gra -
ży nie i Ma ria no wi Szwał kom, Te re sie i An -
drze jo wi Śro dom, Ma rii i Ja no wi
Tom czy kom, Kry sty nie i Se we ry no wi

Wia tra kom, Kry sty nie i Sta ni sła wo wi Wia -
tra kom, Ce cy lii i Ja no wi Woj cie sza kom,
Te re sie i Zyg mun to wi Ziem biń skim. 

Ko lej ne uro czy sto ści z udzia łem dłu -
go let nich mał żeństw za pla no wa no na sier -
pień i wrze sień bie żą ce go ro ku.

OPRAC. (LE NA)

KROTOSZYN

Długoletnie pożycie małżeńskie
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1 lip ca w Bor ku Wiel ko pol skim (po wiat
go styń ski) od by ła się XX Piel grzym ka
Służb Mun du ro wych. Kro to szyń skich
stra ża ków re pre zen to wał peł nią cy obo -
wiąz ki ko men dan ta po wia to we go Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie
st. bryg. Ma rek Ka lak.

Piel grzym ka roz po czę ła się zbiór ką
uczest ni ków na pla cu tar go wym w Bor ku
Wiel ko pol skim. Przy by li m. in. po seł Jan
Dzie dzi czak, nad bryg. Da riusz Mat -
czak – wiel ko pol ski ko men dant wo je -

wódz ki, st. bryg. To masz Ba na szak – ko -
men dant po wia to wy PSP w Go sty niu, st.
bryg. Ma rek Ka lak – p. o. ko men dan ta po -
wia to we go PSP w Kro to szy nie, mł. bryg.
To masz Kie rzek – ko men dant po wia to wy
PSP w Śre mie, mł. bryg. Se ba stian Ko złow -
ski – ko men dant miej ski PSP w Lesz nie,
st. kpt. Szy mon Kle men ski – ko men dant
po wia to wy PSP w Ko ścia nie, dh Grze gorz
Mar sza łek – wi ce pre zes Za rzą du Od dzia -
łu Wo je wódz kie go ZOSP RP w Po zna niu,
dh An drzej Ma łec ki – pre zes Za rzą du Od -
dzia łu Po wia to we go ZOSP RP w Go sty -

niu, dh Mie czy sław Dę bo wiak – pre zes
Miej sko -Gmin ne go ZOSP RP w Bor ku
Wlkp., a tak że dru ho wie Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych, funk cjo na riu sze po li cji,
har ce rze czy Brac twa Kur ko we.  

Na ryn ku w Bor ku Wlkp. zło żo no
wią zan ki kwia tów przed ta bli cą pa miąt -
ko wą. Na stęp nie wszy scy uda li się
do Sank tu arium na Zdzie żu, gdzie rów -
nież zło żo no wią zan ki kwia tów
przed pa miąt ko wą ta bli cą oraz za pa lo no
zni cze na gro bach po wstań ców wiel ko -
pol skich. Mszy świę tej przy oł ta rzu po -

lo wym prze wod ni czył abp Sta ni sław Gą -
dec ki – prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
Epi sko pa tu Pol ski.

Po czę ści ofi cjal nej wszy scy go ście spo -
tka li się na stra żac kiej gro chów ce.

OPRAC. (AN KA)

6 lip ca 65 se nio rów za sia dło ra zem
na „grzyb ku” na bo isku spor to wym
w Ko by li nie, gdzie zor ga ni zo wa no in -
te gra cyj ne spo tka nie człon ków ko ła
nr 9 Pol skie go Związ ku Eme ry tów,
Ren ci stów i In wa li dów.

Oko li ca wy peł ni ła się gwa rem roz -
mów, śpie wu i za pa chem dy mu z ogni ska.
Or ga ni za to rzy spo tka nia za dba li o at mos -
fe rę im pre zy. Nie za bra kło ka wy i droż dżo -
we go plac ka oraz kieł ba sek sma żo nych
na ogni sku.

By ły też wspól ne śpie wy przy akom pa -
nia men cie akor de onu, jak rów nież plą sy
i tań ce. Wszy scy świet nie się ba wi li, ucząc
się grać w bo ule – grę to wa rzy ską z ele -
men ta mi zręcz no ścio wy mi. (AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Pielgrzymka służb mundurowych

KOBYLIN

Integracja seniorów
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Wa ka cyj ny okres to dla jed nych czas
od po czyn ku od co dzien nych za jęć,
a dla in nych okres wzmo żo nej, cięż -
kiej, wy tę żo nej pra cy. Zwięk szo ny
ruch ma szyn rol ni czych na dro gach,
od gło sy kom baj nów, cią gni ki kur su -
ją ce ze zbo żem i sło mą zwia stu ją
żni wa. Nie ste ty, na stra żac kich sta ty -
sty kach okres ten tak że od ci ska
swo je pięt no. 

Wzmo żo na ilość in ter wen cji stra żac -
kich w okre sie let nim do ty czy rów nież
zda rzeń po wsta łych pod czas róż no rod -
nych prac go spo dar skich. Wie le tra gicz -
nych wy pad ków czy po ża rów po wsta je

wsku tek nie za cho wa nia pod sta wo wych za -
sad bez pie czeń stwa przez rol ni ków za rów -
no pod czas prac na po lu, jak i w obej ściu.
Dla te go też war to przy po mnieć o pod sta -
wo wych za sa dach, zwią za nych ze zbie ra -
niem pło dów rol nych. 

Przed roz po czę ciem czyn no ści go spo -
dar czych na le ży spraw dzić stan ma szyn
rol ni czych. Wszyst kie ich ele men ty wy -
ma ga ją za bie gów kon ser wa cyj nych. Czę ści
po win ny być sma ro wa ne i kon tro lo wa ne
na bie żą co. Za tar te ło ży ska są naj częst szą
przy czy ną po ża rów kom baj nów zbo żo -
wych oraz pras do sło my. Na ru cho mych
czę ściach ma szyn na le ży za mon to wać bra -
ku ją ce osło ny. W cza sie róż nych na praw

czy re gu la cji na pę dy i sil ni ki po win ny być
wy łą czo ne. Przed przy stą pie niem do na -
praw, re gu la cji bądź czysz cze nia od cze kaj -
my, aż ob ra ca ją ce ele men ty za trzy ma ją się.
Nie odzow nym ele men tem wy po sa że nia
sprzę tu rol ni cze go jest spraw ny sprzęt ga -
śni czy do pro wa dze nia ewen tu al nych dzia -
łań ga śni czych. 

W cza sie trans por tu ma te ria łów ła -
dun ki mu szą być za bez pie czo ne
przed spa da niem, a ich mak sy mal na wy so -
kość od pod ło ża mo że wy no sić 4 me try.
Czę sto pod czas zbie ra nia pło dów oso by
prze miesz cza ją się na za cze pach, błot ni -
kach czy po de stach ro bo czych, co jest nie -
do pusz czal ne. 

Rol ni cy po win ni za pew nić bez pie -
czeń stwo so bie, ale tak że dzie ciom. Te po -
win ny mieć zor ga ni zo wa ne bez piecz ne
miej sce za baw, z da la od uży wa nych ma -
szyn rol ni czych. Dzie ci nie wol no prze wo -
zić na cią gni kach, kom baj nach czy
za ła do wa nych przy cze pach. Ru sza jąc po -
jaz da mi, na le ży upew nić się, czy w po bli -
żu nie ma ni ko go, po nie waż czę sto dzie ci
ja ko miej sce swo ich za baw wy bie ra ją ob ręb
ma szyn rol ni czych. Pra cu ją cy w po lu ro -
dzi ce mu szą pa mię tać, by w sta cyj ce po jaz -
du nie po zo sta wiać klu czy ków. Dziec ko
prze by wa ją ce w ka bi nie cią gni ka bez pro -
ble mu mo że go uru cho mić. Waż ne, aby
za bez pie czyć tak że stu dzien ki, szam ba

oraz in ne zbior ni ki, któ re w okre sie let nim
są w uży ciu przez pra cu ją cych rol ni ków.
Nie po zwa laj my dzie ciom na sa mo dziel ną
ob słu gę ma szyn rol ni czych, nie an ga żuj my
ich do prac nie bez piecz nych i szko dli wych.
Środ ki ochro ny ro ślin, de ter gen ty i za pał -
ki prze cho wuj my w miej scu nie do stęp -
nym dla naj młod szych. 

Szcze gól nej roz wa gi w tym okre sie wy -
ma ga uży wa nie ognia otwar te go. Ewen tu -
al ne pa le nie ty to niu jest do zwo lo ne je dy nie
w miej scach po zba wio nych ma te ria łów pal -
nych, od da lo nych od te re nu wy ko ny wa nia
prac żniw nych i wy stę po wa nia pal nych pło -
dów rol nych co naj mniej 10 m. Na to miast
cał ko wi cie za bro nio ne jest pa le nie ty to niu
przy ob słu dze sprzę tu, ma szyn i po jaz dów
pod czas zbio ru pal nych pło dów rol nych
oraz ich trans por tu. 

Po li cja przy po mi na, iż po ru sza nie
kom baj na mi czy cią gni ka mi i in ny mi ma -
szy na mi rol ni czy mi wy ma ga od po wied -
nich kwa li fi ka cji i do świad cze nia. Każ dy
uczest nik ru chu dro go we go ma obo wią zek
prze strze ga nia obo wią zu ją cych prze pi sów
o ru chu dro go wym i kie ro wa nia po jaz dem
speł nia ją cym okre ślo ne wy ma ga nia tech -
nicz ne, ta kie jak spraw nie dzia ła ją ca sy gna -
li za cja świetl na, trój kąt, któ ry wy róż nia
po jaz dy wol no bież ne, spraw ny układ ha -
mul co wy i kie row ni czy oraz bez piecz na
ka bi na. 

Naj więk szym utra pie niem kie row -
ców w okre sie let nim są kom baj ny rol ni -
cze. Czę sto zda rza się, że kom baj ni ści
po skoń czo nej pra cy na po lu wy jeż dża ją
na dro gi pu blicz ne z he de rem za cze pio -
nym z przo du ma szy ny. Zaj mu je on
wów czas znacz nie więk szą sze ro kość dro -
gi, a tym sa mym stwa rza du że utrud nie -
nia w ru chu oraz za gro że nie dla
po zo sta łych użyt kow ni ków dróg. Zgod -
nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi rol nik,
po ru sza jąc się kom baj nem po dro gach
pu blicz nych, ma obo wią zek zde mon to -
wa nia znaj du ją ce go się z przo du po jaz du
he de ra i prze trans por to wa nia go na spe -
cjal nym wóz ku. Po ru sza nie się z za mon -
to wa nym urzą dze niem tną cym z przo du
kom baj nu po wo du je, że kie ru ją cy ła mie
za sa dę zaj mo wa nia tyl ko pra we go pa sa
jezd ni oraz do pusz czal nej nor my sze ro -
ko ści po jaz du. Za to wy kro cze nie po li -
cjant mo że na ło żyć man dat w wy so ko ści
do 500 zło tych. Ja dąc ta kim po jaz dem,
na le ży tak że pa mię tać o obo wiąz ko wym
włą cze niu świa tła bły sko we go bar wy po -
ma rań czo wej. 

Stra ża cy i po li cjan ci pod kre śla ją – pra -
cu jąc roz waż nie i prze strze ga jąc za sad
BHP, chro ni my nie tyl ko ży cie i zdro wie,
ale uczy my tych za sad wła sne dzie ci. One
uważ nie nas ob ser wu ją i na śla du ją!

OPRAC. (AN KA)

Na czasie12 WTOREK, 12 LIPCA 2022

ROLNICTWO

Zadbajmy o bezpieczeństwo podczas żniw!

Wymagania dotyczące ustawiania stert, stogów i brogów 
– bezpieczne odległości:
Od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m, od budynków wykonanych z
materiałów niepalnych - 20 m, od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m, od
lasów i terenów zadrzewionych - 100 m, od urządzeń i przewodów energetycznych
wysokiego napięcia - 30 m, między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy
pożarowe - 30 m, od dróg wewnętrznych oraz granicy działki - 10 m.
Należy pamiętać, że wokół stogów i stert powierzchnia o szerokości co najmniej 2 m w
odległości 3 m od ich obrysu powinna być pozbawiona materiałów palnych. Strefa
pożarowa sterty i stogu nie może przekroczyć 1000 m2 / 5000 m3.
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Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry, we -
spół z kra kow skim sto wa rzy sze niem
Art Mu si cAr tist oraz Urzę dem Miej -
skim, za pra sza na dwa let nie kon -
cer ty w cy klu „Kro to szyń skie Kon cer -
ty Ka me ral ne”. Dla me lo ma nów bę -
dzie to oka zja do po słu cha nia mło -
dych, uta len to wa nych mu zy ków. 

Już 16 lip ca o godz. 18.00 w sa li ka -
me ral nej Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu -
ry  (Blac kro om) wy słu cha my  re ci ta lu
Mar ty ny Klupś -Rad ny (flet) oraz Wio let -
ty Flu dy -Tka czyk (for te pian). Wstęp jest
bez płat ny!

Mar ty na Klupś -Rad ny  ukoń czy ła
z wy róż nie niem stu dia ma gi ster skie
na Aka de mii Mu zycz nej w Kra ko wie
w kla sie fle tu prof. dr hab. Zbi gnie wa Ka -
mion ki. W 2018 r. ukoń czy ła staż ar ty -
stycz ny w UMFC w kla sie dr hab. Ur szu li
Ja nik w War sza wie, a w 2020 Stu dia Dok -
to ranc kie na Aka de mii Mu zycz nej w Kra -
ko wie w kla sie fle tu prof. dr hab.
Zbi gnie wa Ka mion ki, uzy sku jąc ty tuł dok -
to ra sztu ki. Umie jęt no ści in stru men tal ne
do sko na li ła pod czas współ pra cy m. in.
z prof. Bar ba rą Świą tek –Że la zny, prof. Je -
rzym Mro zi kiem, prof. Wal ly Has se, i prof.
Ja no sem Ba lin tem. Bra ła tak że udział
w mi strzow skich kur sach ka me ral nych,
pro wa dzo nych przez prof. Ma rię Szwaj ger -
–Ku ła kow ską. Mar ty na Klupś –Rad ny jest
lau re at ką kon kur sów ogól no pol skich
i mię dzy na ro do wych. Za swo je do ko na nia

ar ty stycz ne by ła nie rzad ko na gra dzo na
pre sti żo wy mi sty pen dia mi:

Fle cist ka wy ko na ła licz ne re ci ta le so -
lo we w kra ju i za gra ni cą, wy stę pu jąc tak -
że na róż nych fe sti wa lach (Wło chy, Wę gry,
Ho lan dia, Niem cy, Cze chy, Ru mu nia,
Fran cja). W ro ku 2014 wraz z pia nist ką dr
Iwo ną Po pław ską –Zi mow ską na gra ła pły -
tę CD pt. „So na ty Fle to we”. Ar tyst ka po -
szu ku je nie zna nych, pol skich kom po zy cji
i je in te pre tu je oraz pro pa gu je mu zy kę pol -
ską. Wy tę po wa ła so lo z Fil har mo nią Opol -
ską i współ pra cu je z Ope rą Kra kow ską,
a tak że z or kie strą COR da Cra co via. Jest
współ za ło ży ciel ką i wi ce pre zes sto wa rzy -
sze nia Art Mu si cAr tist. Pro wa dzi kla sę fle -
tu w Ze spo le Szkół Mu zycz nych im. M.
Kar ło wi cza w Kra ko wie. Od 2017 wy kła -
da na Aka de mii Mu zycz nej w Kra ko wie.
Pro wa dzi tak że warsz ta ty dla szkół mu -
zycz nych w Pol sce i za gra ni cą.

Wio let ta Flu da -Tka czyk jest pia nist ką,
ka me ra list ką, ko re pe ty tor ką, ab sol went ką
Aka de mii Mu zycz nej w Kra ko wie w kla -
sie for te pia nu dra hab. Ma riu sza Siel skie -
go. Jej ogrom ną pa sją jest sze ro ko po ję ta
ka me ra li sty ka i z nią przede wszyst kim
wią że swo ją przy szłość za wo do wą. Swo je
za in te re so wa nia kie ru je głów nie na współ -
pra cę z in stru men ta mi dę ty mi. Szcze gól -
ne miej sce w jej re per tu arze zaj mu ją
rów nież dzie ła ope ro we oraz li ry ka wo kal -
na. Z po wo dze niem uczest ni czy w wie lu
pro jek tach ope ro wych, ka me ral nych,
współ pra cu jąc tym sa mym z róż ny mi

ośrod ka mi kul tu ral ny mi oraz so li sta mi.
Pia nist ka zaj mu je się tak że pro pa go wa -
niem nie zna nej twór czo ści przede wszyst -
kim kom po zy to rów pol skich. Po świę ca
swo ją uwa gę na po szu ki wa nie za po mnia -
nych dzieł, któ re chcia ła by roz po wszech -
nić. Ja ko ka me ra list ka Ca pel li Cra co vien sis
zaj mu ję się mu zy ką ka me ral ną/wo kal ną
i so lo wą. Bar dzo bo ga ty wa chlarz re per tu -
aro wy pia nist ki, któ ry sta le się po sze rza,
obej mu je utwo ry z każ dej epo ki.

Wio let ta Flu da -Tka czyk pro wa dzi in -
ten syw ną dzia łal ność kon cer to wą, wy stę -
pu jąc so lo wo oraz ka me ral nie w kra ju
i za gra ni cą. Z po wo dze niem bra ła udział
ja ko pia nist ka w wie lu pre sti żo wych wy da -
rze niach mu zycz nych. Po nad to uzy ska ła
kil ka dzie siąt dy plo mów za wy róż nia ją cy
akom pa nia ment pod czas kon kur sów, fe sti -
wa li i prze słu chań ran gi ogól no pol skiej
oraz mię dzy na ro do wej. Za swo ją pra cę ar -
ty stycz ną otrzy ma ła wie le sty pen diów i na -
gród. Obec nie pra cu je na Aka de mii
Mu zycz nej im. Krzysz to fa Pen de rec kie go
w Kra ko wie na sta no wi sku wy kła dow cy
oraz w Ca pel li Cra co vien sis ja ko mu zyk -
-ka me ra li sta. Jest współ za ło ży ciel ką Sto wa -
rzy sze nia Art Mu si cAr tist, z ra mie nia
któ re go or ga ni zu je róż ne go ro dza ju kon -
cer ty oraz fe sti wa le.

Dru gi kon cert ka me ral ny za pla no wa -
no na 23 lip ca w Sa li klu bo wej No va Ki no -
va. Wy stą pią so pra nist ka Ka ta rzy na Wi wer
oraz gi ta rzy sta Krzysz tof Cy ran.

OPRAC. (AN KA)

KULTURA

Zapraszamy na koncerty kameralne

Wy róż nie ni ucznio wie klas VII i VIII
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi nie
Wlkp. uczest ni czy li w wy jeź dzie in te -
gra cyj nym „Ma jów ka na wo dzie”.
Pod opie ką Han ny Szy mu ry i dy rek to ra
Jac ka Za wod ne go mie li oka zję wziąć
udział w wy ciecz ce kra jo znaw czej
do Ośrod ka Edu ka cji Le śnej „Cen trum
Za rzą dza nia Łę ga mi” w Cze sze wie
oraz udać się w rejs sta tecz kiem
po War cie.

Wy ciecz kę przy go to wa li i sfi nan so -
wa li człon ko wie Sto wa rzy sze nia Wod nia -
ków w Koź mi nie Wlkp. By ła to na gro da
dla uczniów, któ rzy osią gnę li wy so kie wy -

ni ki w na uce w pierw szym okre sie mi nio -
ne go ro ku szkol ne go. Mło dzie ży to wa rzy -
szy li przed sta wi cie le wspo mnia ne go
sto wa rzy sze nia – Ja cek Si tarz, Le szek Le -
wan do wicz, To masz Za wor ski, Ire ne usz
Pa bich i Ro man Ga liń ski.

Po zwie dza niu Ośrod ka Edu ka cji Le -
śnej ucznio wie wy ru szy li w rejs stat kiem
po War cie. Z Cze sze wa do pły nę li do No -
we go Mia sta, gdzie uczest ni czy li w pie -
cze niu kieł ba sek, przy go to wa nym przez
człon ków Sto wa rzy sze nia Wod nia ków.
Dla uczniów by ło to cie ka we prze ży cie
oraz oka zja do ak tyw ne go i bez piecz ne go
wy po czyn ku nad wo dą pod okiem wy -
kwa li fi ko wa nej ka dry. 

– Ser decz nie dzię ku ję człon kom Sto -
wa rzy sze nia Wod nia ków w Koź mi nie
Wlkp. za cie ka wą ini cja ty wę, któ rą przy -
go to wa li dla uczniów koź miń skiej Je dyn -
ki. Wie rzę, że współ pra ca bę dzie na dal
owoc nie się ukła da ła, co umoż li wi mło -
dzie ży po zna nie bez piecz nych za sad
prze by wa nia nad wo dą i ak tyw ne spę dza -
nie cza su. Z pew no ścią by ły to re laks i za -
ba wa, ale rów nież ży wa lek cja przy ro dy,
wy cho wa nia do kul tu ry fi zycz nej i krze -
wie nia ak tyw no ści ru cho wej – sko men -
to wał Ja cek Za wod ny, dy rek tor SP nr 1
w Koź mi nie Wlkp.

OPRAC. (AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

W pięknych okolicznościach przyrody
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Roz po czął się na bór wnio sków dla
jed no stek OSP na do fi nan so wa nie
za ku pu sprzę tu ra tow ni cze go i wy po -
sa że nia. Moż na uzy skać wspar cie fi -
nan so we wy no szą ce na wet 100 pro -
cent kosz tów.

Od dział Wo je wódz ki Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych Rze -
czy po spo li tej Pol skiej im. gen. Sta ni sła -
wa Ta cza ka w Po zna niu, we
współ pra cy z sa mo rzą dem wo je wódz -
twa wiel ko pol skie go, or ga ni zu je na bór
wnio sków dla jed no stek Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych, któ re mo gą ubie gać
się o do fi nan so wa nie za ku pu wy po sa -
że nia oraz sprzę tu ra tow ni cze go.
Wnio ski moż na skła dać do 29 lip ca.

Na bór skie ro wa ny jest do jed no -
stek OSP, któ re na dzień 15 czerw ca
te go ro ku zło ży ły wy ma ga ny ra port
w SYS TE MIE OSP oraz na dzień 31
grud nia 2021 po wo ła ły jed nost kę ope -
ra cyj no -tech nicz ną (JOT). Jed nost ki
OSP mo gą uzy skać do fi nan so wa nie
na za kup wy po sa że nia w po sta ci
sprzę tu utrzy ma nia czy sto ści i im pre -
gna cji odzie ży bo jo wej, pomp po wo -
dzio wych, mo to pomp czy ze sta wów
na rzę dzi hy drau licz nych.

– Sa mo rząd wo je wódz twa wiel ko -
pol skie go kon ty nu uje re ali za cję pro -
jek tu pod no szą ce go po ziom
bez pie czeń stwa miesz kań ców Wiel ko -
pol ski oraz człon ków OSP, bio rą cych
bez po śred ni udział w dzia ła niach ra -

tow ni czych. W ra mach pro gra mu za -
ku pio ny zo sta nie spe cja li stycz ny
sprzęt, przy dat ny w dzia ła niach ra tow -
ni czych i przy pod to pie niach oraz za -
la niach. Jed nost ki OSP mo gą uzy skać
wspar cie fi nan so we wy no szą ce na -
wet 100 pro cent na za kup urzą dzeń
oraz wy po sa że nia ra tow ni cze go, któ re
pod czas ak cji w nie oce nio ny spo sób
uła twia i przy spie sza pra cę, nie stwa -
rza jąc zbęd ne go ry zy ka dla ra tow ni -
ków oraz ofiar – mó wi Krzysz tof
Gra bow ski, wi ce pre zes Za rzą du Od -
dzia łu Wo je wódz kie go ZOSP RP
w Po zna niu.

W ra mach dzia łań pro gra mo wych
prze pro wa dzo ny zo sta nie tak że pi lo -
taż Pro gra mu FIRST RE SPON DER
(Pierw szy Ra tow nik). Obej mu je on
szko le nie in struk to rów i ko or dy na to -
rów po wia to wych oraz wy po sa że nie
ich w ze sta wy ra tow ni cze. Szkol nie
z za kre su ra tow nic twa pod no si moż li -
wo ści ope ra cyj ne jed no stek i uczest ni -
ków szko leń, w re zul ta cie cze go ofia ry
bę dą mo gły od sa me go po cząt ku
otrzy mać fa cho wą po moc.

Wnio ski na le ży prze sy łać na ad res:
Od dział Wo je wódz ki Związ ku OSP
RP Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go,
ul. Nor wi da 14, 60-867 Po znań. Peł -
ne ogło sze nie tre ści na bo ru znaj du je
się na stro nie zo sprp. po znan. pl.

OPRAC. (AN KA)

ŹRÓ DŁO: URZĄD MAR SZAŁ KOW SKI 

WO JE WÓDZ TWA WIEL KO POL SKIE GO

STRAŻ POŻARNA

Ruszył nabór wniosków



Tro je za wod ni ków To wa rzy stwa Atle -
tycz ne go Ro zum Kro to szyn oraz je -
den przed sta wi ciel UKS Sam son Ko -
by lin re pre zen to wa ło nasz kraj pod -
czas Świa to wych Igrzysk – The
World Ga mes 2022. Brą zo wy me dal
ze Sta nów Zjed no czo nych przy wiózł
Aron Ro zum, któ ry wal czył w ka te go -
rii 115 kg. 

O me da le w Bir ming ham wal czy li
Alek san dra Ro zum, Le na An drze jak
i Aron Ro zum oraz Pa tryk Swo ra. Alek san -
dra i Aron od daw na mie li za pew nio ną
kwa li fi ka cję na igrzy ska, na to miast Le na
uzy ska ła tzw. dzi ką kar tę 1 lip ca (trzy dni
przed pla no wa nym wy lo tem). Pol skę w su -
mo re pre zen to wa ło łącz nie dzie się cio ro
spor tow ców. Po za czwór ką z na sze go po -
wia tu by li to Mag da le na Ma cios (LUKS
Lub zi na), Mo ni ka Ski ba (UKS Niedź wia -
dek War sza wa), Mag da le na 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) oraz Ja cek
Pier siak (KS Su mo ka Rze szów). 

Przed igrzy ska mi za wod ni cy naj pierw
wal czy li o uzy ska nie kwa li fi ka cji, a na 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. 

W no cy z so bo ty na nie dzie lę pol scy
su mo cy wy wal czy li trzy brą zo we me da le.
W ka te go rii 65 kg na trze cim stop niu po -
dium sta nę ła Mag da le na Ma cios, któ rej nie
uda ło się po ko nać Ja po nek – Yuki Oku to -
ni i Mi ku Yama na ki. Mo ni ka Ski ba za ję ła
trze cie miej sce w ka te go rii 80 kg, uzna jąc

wyż szość re pre zen tan tek Ja po nii – Sa ku ry
Ishii – oraz Ukra iny – Ka ry ny Ko le snik.
Trze ci brąz zdo był Aron Ro zum z kro to -
szyń skie go klu bu, któ ry wal czył w ka te go -
rii 115 kg. Nie zwy cię żo ny oka zał się
Ukra iniec Va zha Da iau ri, a na dru giej lo ka -
cie upla so wał się Shiou Fu ji sa wa z Ja po nii. 

Bli sko zdo by cia me da lu by ła tak że
Alek san dra Ro zum, ale osta tecz nie za ję ła
pią tą po zy cję. Tuż za po dium zna lazł się Ja -
cek Pier siak. (LE NA)

Sport 15

W pierw szy week end lip ca Mo ni ka
Jad czak bra ła udział w za wo dach
pod na zwą Susz Tria th lon. Kro to szy -
nian ka w aqu ath lo nie za ję ła trze cie
miej sce. 

Im pre za roz po czę ła się od zma gań
aqu ath lo ni stów.  Aqu ath lon  to od mia na
tria th lo nu, w któ rej się pły nie i bie gnie. Za -
tem nie ma tu taj jaz dy na ro we rze.

I wła śnie w aqu ath lo nie wy star to wa ła
Mo ni ka Jad czak. Dy stans 800 me trów
w wo dzie na sza za wod nicz ka po ko na ła
wcza sie11 mi nut i6 se kund. Po tem był bieg
na5km. Naprze bie gnię cie tra sy Mo ni ka po -
trze bo wa ła 23 mi nut i 18 se kund. Osta tecz -
nie kro to szy nian ka za ję ła trze cią lo ka tę
w Mi strzo stwach Pol ski w Aqu ath lo nie.

Jesz cze więk szą nie spo dzian ką by ło
przy zna nie Mo ni ce miej sca na mi strzo -

stwach Eu ro py Age -Gro up w Aqu ath lo -
nie, któ re od bę dą się we wrze śniu w Bil -
bao. (AN KA)

AQUATHLON

Monika Jadczak trzecia 
na mistrzostwach kraju

POD NASZYM PATRONATEM

Brązowy medal Arona na światowych igrzyskach

Re pre zen tan ci KS Kro tosz nie mal co
week end są wi docz ni na róż nych im -
pre zach spor to wych w kra ju. Na po -
cząt ku lip ca przed sta wi cie le na sze -
go klu bu ry wa li zo wa li w Su szu i Ja ro -
sław cu.

Po nad 500 bie ga czy wy star to wa ło
w ju bi le uszo wej 30. edy cji Mię dzy na ro do -
we go Bie gu po Pla ży. Im pre za po wró ci ła
do spor to we go ka len da rza po prze rwie
spo wo do wa nej epi de mią. Na za wod ni ków

cze ka ła tra sa o uroz ma ico nej na wierzch ni.
Uczest ni cy bie gli po as fal cie, duk tem le -
śnym, a tak że po pla ży ka mie ni stej i piasz -
czy stej. KS Kro tosz re pre zen to wał An drzej
Ma cie jew ski, któ ry do tarł do me ty z cza -
sem 01: 23: 48. 

Dwo je za wod ni ków kro to szyń skie go
klu bu wzię ło udział w Susz Tria th lo -
nie 2022. Do ry wa li za cji przy stą pi li Mo ni ka
Sob ko wiak i Ma ciej Sob ko wiak. Mo ni ka za -
ję ła szó stą lo ka tę w ka te go rii wie ko wej K35.

(LE NA)

BIEGI / TRIATHLON

KROTOSZanie na trasach
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W ostat ni week end czerw ca dru ży ny
pił kar skie z po wia tu kro to szyń skie go
za koń czy ły li go we zma ga nia w se zo -
nie 2021/2022. Mi mo iż run da wio -
sen na nie na le ża ła do naj ła twiej -
szych, szcze gól nie dla Astry Kro to -
szyn, na sze ze spo ły wal czy ły am bit -
nie i w ko lej nym se zo nie w kom ple -
cie na dal bę dą grać na po zio mie V li -
gi. Na prze strze ni ca łych roz gry wek
każ da z ekip mia ła lep sze i gor sze
mo men ty. Moż na po wie dzieć, że wa -
ha nia for my zda rza ły się im na der
czę sto, zwłasz cza dru ży nie kro to szyń -
skiej, któ ra do koń ca bro ni ła się
przed spad kiem. 

Dla Bia łe go Or ła Koź min Wlkp.
był to se zon po awan sie z kla sy okrę go -
wej. Mi mo te go to wła śnie ten ze spół
upla so wał się naj wy żej w ta be li – Or ły
za ję ły siód mą lo ka tę w ta be li V li gi
z do rob kiem 43 punk tów, co sta no wi
naj lep szy re zul tat wśród ekip z po wia -
tu kro to szyń skie go.

Po czą tek był dla koź mi nian trud -
ny. Wio sną spi sy wa li się le piej – od no -
to wa li sie dem zwy cięstw oraz
po czte ry po raż ki i re mi sy. Pod opiecz -
ni Ada ma Zie liń skie go trium fo wa li też
w po je dyn kach der bo wych. Naj pierw
po ko na li 2: 1 Astrę Kro to szyn, a póź -
niej 3: 1 Pia sta Ko by lin, nie ja ko po -
twier dza jąc do mi na cję na Zie mi
Kro to szyń skiej. 

– My ślę, że jak na be nia min ka
oraz bio rąc pod uwa gę po ziom, ja ki
re pre zen to wa ły dru ży ny, jest to przy -
zwo ite miej sce. Ja ko ze spół ma my jed -
nak ar gu men ty do te go, aby grać
o wyż sze ce le. Po ziom umie jęt no ści
rósł z me czu na mecz, co prze ło ży ło
się na so lid ne wy ni ki z ry wa la mi
z gór nej czę ści ta be li. Nie ste ty, zda rza -
ły nam się jed nak wpad ki z prze ciw -
ni ka mi ni żej no to wa ny mi. Z te go
miej sca chciał bym po dzię ko wać za -
wod ni kom za za an ga żo wa nie oraz
pro fe sjo nal ne po dej ście do tre nin gu,
me czu, co prze ło ży ło się na dys po zy -
cję i wy ni ki. Za tym szła rów nież do -
bra or ga ni za cja klu bu, o któ rą dba li
pre ze si i kie row nik. Dzię ki te mu każ -
dy z nas mógł się sku pić tyl ko i wy -
łącz nie na swo jej pra cy. Chciał bym
po dzię ko wać wszyst kim, któ rzy przy -
czy ni li się na wet w naj mniej szym
stop niu do roz wo ju klu bu. Cięż ka
pra ca wie lu osób spo wo do wa ła, że ja -
ko klub, za rów no wi ze run ko wo, jak
i spor to wo, wra ca my do na le ży te go
miej sca. Ob ra na dro ga po ka zu je, że
przy od po wied niej po mo cy mo że my
stać się jed nym z wio dą cych klu bów
w re gio nie, ze sta bil ną or ga ni za cją.
Jesz cze raz dzię ku ję wszyst kim
i do zo ba cze nia na bo iskach – pod su -
mo wał se zon na fa ce bo oko wym pro -

fi lu Bia łe go Or ła Koź min Wlkp.
Adam Zie liń ski, tre ner dru ży ny. 

Za koź miń skim ze spo łem, z do -
rob kiem mniej szym o czte ry punk ty,
upla so wał się Piast Ko by lin. W run -
dzie wio sen nej pod opiecz ni Krzysz -
to fa Ma tu sza ka gra li w krat kę.
Wy gra li czte ry ra zy, za li czy li trzy re -

mi sy, a po ko na ni scho dzi li z bo iska
aż osiem ra zy. 

– Ja ko tre ner, ale i ja ko za wod nik
czu ję du ży nie do syt po run dzie wio sen -
nej. Ocze ki wa li śmy zde cy do wa nie wię -
cej. Mi mo dłu gie go i trud ne go okre su
przy go to waw cze go wie rzy łem, że je ste -
śmy do brze przy go to wa ni do dru giej

od sło ny se zo nu, za rów no fi zycz nie, jak
i w kwe stii czy sto pił kar skich wa lo rów,
po par tych świa do mo ścią tak tycz ną. Bo -
isko jed nak za wsze we ry fi ku je. Dla nas
oka za ło się to bo le sne. Nie mniej jed nak
z każ dej lek cji na le ży wy cią gać wnio ski.
To na uka przede wszyst kim po ko ry
i świa do mo ści wszyst kich wo kół klu -

bu – sko men to wał po sta wę ko by liń skie -
go te amu tre ner Krzysz tof Ma tu szak,
któ ry przy znał jed no cze śnie, że ze
wzglę dów za wo do wych nie bę dzie peł -
nił tej funk cji w przy szłym se zo -
nie. – Chciał bym po dzię ko wać przede
wszyst kim pre ze so wi Ja no wi Li siec kie -
mu, któ ry ob da rzył mnie za ufa niem
i sta rał się stwo rzyć jak naj lep sze wa run -
ki do pra cy. Nie spo sób po mi nąć tu taj
chło pa ków, któ rzy ma ją ten klub w ser -
cu. To dzię ki nim mo ja pra ca, mi mo
trud no ści, spra wia ła mi ra dość – pod -
kre ślił K. Ma tu szak. 

Z ogro mem pro ble mów mu sia ła
zma gać się Astra Kro to szyn. Tuż
przed roz po czę ciem run dy wio sen nej
udział dru ży ny w roz gryw kach li go -
wych sta nął pod du żym zna kiem za py -
ta nie. Kło po ty ka dro we uda ło się
roz wią zać nie mal w ostat niej chwi li. 

Pił ka rzom nie by ło jed nak ła two.
Kro to szy nia nie ule ga li ry wa lom aż
dzie sięć ra zy, dwu krot nie zre mi so wa li
i od nie śli tyl ko trzy zwy cię stwa. Trud -
no ści nie opusz cza ły ze spo łu przez ca -
łą run dę. Pod ko niec roz gry wek
kon tu zji do zna ło kil ku za wod ni ków,
w tym obaj bram ka rze. Sy tu ację ura to -
wał Ja ro sław Rey er, któ ry wspo mógł
Astrę dzię ki trans fe ro wi me dycz ne mu.
Kro to szy nia nie do ostat niej chwi li wal -
czy li o utrzy ma nie w V li dze, któ re za -
pew ni li so bie do pie ro w wień czą cej
se zon ko lej ce, re mi su jąc z Ze fką Ko by -
la Gó ra. Astra za ję ła więc trzy na ste
miej sce z do rob kiem 29 punk tów. 

– Wszy scy wie my, ja ka by ła na sza
hi sto ria na po cząt ku run dy. Po trud -
nych prze my śle niach, roz mo wach,
spo tka niach uda ło się ze brać dru ży nę.
Wy star to wa li śmy, ale gdy wy da wa ło
się, że wszyst ko jest w po rząd ku, ko lej -
ni pił ka rze za czę li wy pa dać z gry. Kon -
tu zje, któ re nie po zwa la ły
kon ty nu ować za wod ni kom tre nin gów,
za czę ły nam po waż nie za gra żać. Na ko -
niec run dy przez kło po ty zdro wot ne
zo sta li śmy bez bram ka rzy. My ślę, że
trze ba się cie szyć, iż po tak trud nym
okre sie uda ło nam się utrzy mać. Od -
kąd współ pra cu ję z Astrą, nie pa mię -
tam, aby śmy mu sie li zma gać się
z ty lo ma trud no ścia mi jed no cze śnie.
Sy tu acja by ła dra ma tycz na, więc utrzy -
ma nie w V li dze jest nie mal cu dem.
Te raz, z no wym tre ne rem, bę dzie my
ro bić wszyst ko, aby skom ple to wać ze -
spół. Po ja wi się kil ka no wych twa rzy
i mam na dzie ję, że pój dzie nam le piej
niż w mi nio nym se zo nie. Li czy my też
na to, że wresz cie bę dzie my mo gli grać
na pły cie głów nej bo iska, na co cze ka ją
tak że ki bi ce – po wie dział Ma riusz Ra -
taj czak, pre zes Astry. No wym tre ne -
rem kro to szyń skiej dru ży ny zo stał
Le szek Kru tin.

(LE NA) 

PIŁKA NOŻNA

Trudny sezon z wahaniami formy


