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KSZTAŁCENIE

Przyszłe pielęgniarki 
będą mogły studiować 
w Krotoszynie

PIŁKA NOŻNA 

Piast wycofał 
się  z rozgrywek! Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 16

POWIAT

Co się dzieje 
za murami DPS-u 
w Zdunach? Czytaj na str. 8
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W pią tek, 29 lip ca, w sa li re pre zen -
ta cyj nej kro to szyń skie go ra tu sza od -
by ła się nad zwy czaj na se sja Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie, pod czas
któ rej go ściom z fran cu skie go mia -
sta part ner skie go Fon te nay -le -Com -
te nada no ty tu ły „Za słu żo ny dla Kro -
to szy na”.

Uro czy sta se sja Ra dy Miej skiej w Kro -
to szy nie zo sta ła zwo ła na z oka zji ob cho -
dów 25-le cia współ pra cy mię dzy
Kro to szy nem a fran cu skim mia stem part -
ner skim Fon te nay -le -Com te. – Choć dziś
świę tu je my 25-le cie na sze go part ner stwa,
to już trzy la ta te mu roz po czę li śmy ko lej -
ne ćwierć wie cze owoc nej współ pra cy, któ -
ra, je stem prze ko na ny, do cze ka się
na stęp nych wspa nia łych ju bi le uszów. Nie -
ste ty, po dob nie, jak mia ło to miej sce na ca -
łym świe cie, na na szej dro dze sta nę ła
pan de mia, któ ra nie po zwo li ła nam w od -

po wied nim cza sie świę to wać na szej rocz -
ni cy w Kro to szy nie, stąd dziś to świę to.
Pan de mia wy sta wi ła wszyst kich na praw -

dzi wą pró bę, pod czas któ rej wie le re la cji
i przy jaź ni mo gło ucier pieć. W na szym
przy pad ku by ło jed nak zu peł nie ina czej.
Mi mo tak trud ne go cza su, peł ne go ogra ni -
czeń i ma sy co dzien nych pro ble mów, pa -
mię ta li śmy o so bie na wza jem po przez
sta ły i za wsze ser decz ny kon takt. Jak mó -
wi zna ne przy sło wie, praw dzi wych przy ja -
ciół po zna je się w bie dzie – oznaj mił
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek. 

Włodarz Fon te nay -le -Com te Lu do vic
Hoc bon wrę czył wło da rzo wi Kro to szy na
szar fę bur mi strza Fon te nay -le -Com te.
Głów nym po wo dem zwo ła nia nad zwy -
czaj nej se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie
by ło jed nak wrę cze nie ak tów nada nia ty -
tu łu „Za słu żo ny dla Kro to szy na” Do mi ni -
que Char tier i An dre Char tie ro wi. 

Uro czy stość za koń czył krót ki kon cert
w wy ko na niu uczen ni cy Pań stwo wej Szko -
ły Mu zycz nej I stop nia w Kro to szy nie. 

(LE NA)

KROTOSZYN 

Ćwierćwiecze międzynarodowej przyjaźni 

Nie pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa
w Kro to szy nie bo ry ka się z pro ble -
mem bra ku bo iska. Koszt bu do wy
obiek tu jest bar dzo du ży, dla te go
spo łecz ność tej pla ców ki pro si
o wspar cie. 

Pla ców ka funk cjo nu je od 2009 ro ku,
a jej sie dzi ba znaj du je się przy ul. Zdu now -
skiej w Kro to szy nie. Nie pu blicz na Szko ła
Pod sta wo wa jest al ter na ty wą dla szkół
publicznych. Cią gły roz wój pla ców ki po -
zwa la jej po chwa lić się ofer tą wy kra cza ją -
cą po za stan dar dy na ucza nia,
a pro fe sjo nal na ka dra udo wod ni ła już nie
raz, że jest god na za ufa nia. 

Od po cząt ku szko ła zma ga się z bra -
kiem wła sne go bo iska. Lek cje wy cho wa nia
fi zycz ne go od by wa ją się więc w ha li spor -
to wej przy ul. Młyń skiej lub w in nych lo -
ka li za cjach, któ re są usta la ne każ de go
ro ku. Usta le nia dy rek cji pla ców ki z wła ści -

cie lem te re nu za mar ke tem obok szko ły
da ły efekt w po sta ci te go, iż ucznio wie mo -
gą ko rzy stać z do stęp nej zie le ni. Pla no wa -
na jest bu do wa bo iska wie lo funk cyj ne go
w tym miej scu. Koszt in we sty cji jest jed -
nak ogrom ny. Kwo ta, ja ką trze ba bę dzie
prze zna czyć na bu do wę wie lo funk cyj ne -
go bo iska mo du ło we go, wy no si oko ło 400
ty się cy zło tych i znacz nie prze kra cza moż -
li wo ści bu dże to we szko ły. 

Bo isko ma słu żyć nie tyl ko uczniom
Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej w Kro -
to szy nie, ale rów nież po zo sta łym miesz -
kań com mia sta, po go dzi nach pra cy
pla ców ki. Spo łecz ność szkol na ma za miar
wy ko rzy sty wać je do pro wa dze nia lek cji
wy cho wa nia fi zycz ne go, ale rów nież do or -
ga ni za cji róż nych tur nie jów spor to wych.
Aby to mo gło na stą pić, po trzeb ne jest
wspar cie, dla te go po sta no wio no utwo rzyć
zbiór kę na por ta lu zrzut ka. pl. 

OPRAC. (LE NA)

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Zbierają środki 
finansowe na boisko!
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Aktualności 3

Gmi na Kro to szyn ca ły czas jest za an -
ga żo wa na w ak cję po mo cy hu ma ni -
tar nej na rzecz oby wa te li Ukra iny.
Da ry w po sta ci ar ty ku łów spo żyw -
czych, che micz nych oraz odzie ży
prze ka za no do ukra iń skich ro dzin.
Tym ra zem do Ob wo du Dnie pro pe -
trow skie go tra fił sa mo chód stra żac -
ki, ufun do wa ny przez jed ne go
z miesz kań ców na szej gmi ny, któ ry
chce po zo stać ano ni mo wy.

Po jazd zo stał do po sa żo ny w sprzęt po -
żar ni czy, wę że, pi ły i pom pę, o co za dba li
kro to szyń scy stra ża cy z OSP, któ rzy rów -

nież po śred ni czy li w prze ka za niu wo zu
do Ob wo du Dnie pro pe trow skie go, a kon -
kret nie do Wy dzia łu Służ by Cy wil nej
Ukra iny, zaj mu ją ce go się sy tu acja mi awa -
ryj ny mi.

– Miesz kań cy na szej gmi ny oka za li
ogrom ne wspar cie dla Ukra iny. Bar dzo
dzię ku ję wszyst kim dar czyń com oraz stra -
ża kom z jed no stek OSP za or ga ni za cję
zbiór ki. Pra gnę też po dzię ko wać ano ni mo -
we mu dar czyń cy za wóz stra żac ki, któ ry
bar dzo przy da się w tym trud nym cza sie
służ bom ra tow ni czym na Ukra inie – sko -
men to wał spra wę bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek. (AN KA)

KROTOSZYN

Pojazd strażacki dla Ukrainy
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27 lip ca w Urzę dzie Miej skim w Kro -
to szy nie do szło do prze ka za nia sym -
bo licz nych cze ków w ra mach kon -
kur su „Pięk nie je wiel ko pol ska
wieś”, a tak że pod pi sa nia umów
w ra mach pro gra mu „Desz czów ka”. 

W spo tka niu udział wzię li wi ce mar -
sza łek wo je wódz twa wiel ko pol skie go
Krzysz tof Gra bow ski, wło da rze gmin, któ -
re otrzy ma ły do fi nan so wa nie, oraz przed -
sta wi cie le rad so łec kich wsi bio rą cych
udział w kon kur sie. 

Umo wy z sa mo rzą dow ca mi pod pi sa -
no w ra mach pro gra mu re ten cjo no wa nia
i wy ko rzy sty wa nia wód opa do wych z da -
chów bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej
na te re nie wo je wódz twa wiel ko pol skie go
w ce lu na wad nia nia te re nów zie lo -
nych – pod na zwą „Desz czów ka”. Gmi na
Koź min Wlkp. otrzy ma ła do fi nan so wa -
nie w wy so ko ści 100 ty się cy zło tych.

Środ ki te bę dą prze zna czo ne na bu do wę
sys te mu ma ga zy no wa nia i za go spo da ro -
wa nia wód opa do wych po przez czte ry
zbior ni ki re ten cyj ne o su ma rycz nej po -
jem no ści 40 m3w raz z punk tem czer pa -
nia wo dy oraz nie zbęd ną in fra struk tu rą.
Zbior ni ki bę dą gro ma dzić wo dę z da -
chów bu dyn ków przy ul. Flo riań skiej,

a wo da bę dzie wy ko rzy sty wa nia do na -
wad nia nia na wierzch ni bo isk. 

Dla gmi ny Kro to szyn prze wi dzia -
no 85 ty się cy zło tych na bu do wę pod ziem -
ne go sys te mu ma ga zy no wa nia wo dy
opa do wej wraz z in sta la cją umoż li wia ją cą
jej za go spo da ro wa nie przy Szko le Pod sta -
wo wej w Ko bier nie. 

Wi ce mar sza łek wo je wódz twa wiel ko -
pol skie go wrę czył też sym bo licz ne cze -
ki XII edy cji kon kur su „Pięk nie je
wiel ko pol ska wieś” w ra mach pro gra mu
Wiel ko pol ska Od no wa Wsi. So łec two Smo -
szew (gmi na Kro to szyn) otrzy ma ło wspar -
cie na pro jekt „Le śne skrza ty”, za kła da ją cy
bu do wę pla cu za baw i si łow ni ze wnętrz nej
w tej miej sco wo ści. Do fi nan so wa nie przy -
zna ne zo sta ło dla dwóch so łectw z gmi ny
Ko by lin – na pro jek ty „Dłu go łę ka sta wia

na wy po czy nek i re kre ację” oraz „Sta ry gród
łą czy po ko le nia – spo tkaj my się ra zem”. Pie -
nią dze tra fią tak że do so łec twa Wo le ni ce
(gmi na Roz dra żew) na za da nie „Bab ską ra -
dę ma my i te ren przy świe tli cy oży wia my”,
po le ga ją ce na za go spo da ro wa niu te re nu
przy świe tli cy wiej skiej. W Perzy cach (gmi -
na Zdu ny) z ko lei po wsta nie bo isko spor to -
wo -re kre acyj ne. W każ dym przy pad ku
do ta cja wy nie sie 50 ty się cy zło tych.

(LE NA) 

POWIAT

Kolejne środki finansowe dla samorządów

2 sierp nia w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Kro to szy nie, a tak że w Wie lo -
spe cja li stycz nym Szpi ta lu w Mi li czu
od by ły się wi de okon fe ren cje, w trak -
cie któ rych omó wio no moż li wo ści
kształ ce nia stu den tów na kie run ku
pie lę gniar stwa w Kro to szy nie.

Aka de mia Ka li ska stwo rzy moż li wość
ukoń cze nia stu diów I stop nia na kie run ku
pie lę gniar stwa w Kro to szy nie. O tej uczel ni
pod czas nie daw nej se sji Ra dy Po wia tu Kro -
to szyń skie go opo wie dział za stęp ca kanc le rza
i dy rek tor ad mi ni stra cyj ny Aka de mii Ka li -
skiej im. Sta ni sła wa Woj cie chow skie go – Łu -
kasz Mi ko łaj czyk. Aka de mia ma czte ry
wy dzia ły – Wy dział Po li tech nicz ny, Wy dział
Na uk Spo łecz nych, Wy dział Na uk o Zdro -
wiu oraz Wy dział Me dycz no -Spo łecz no -
-Tech nicz ny we Wrze śni. Rek to rem pla ców ki
jest prof. dr hab. n. med. An drzej Woj ty ła, le -
karz pe dia tra, a tak że by ły mi ni ster zdro wia.

Moż li wość kształ ce nia stu den tów
w Kro to szy nie ma przy czy nić się do te go,
aby wspo mnia na uczel nia sta ła się w przy -

szło ści Uni wer sy te tem Ka li skim, jak rów -
nież by Wy dział Na uk o Zdro wiu wzbo ga -
cił się o kie ru nek le kar ski. 

We wtor ko wej wi de okon fe ren cji
uczest ni czy li sta ro sta kro to szyń ski Sta ni -
sław Szczot ka, sta ro sta mi lic ki Sła wo mir
Strze lec ki oraz wi ce sta ro sta po wia tu kro -
to szyń skie go Pa weł Ra do jew ski. Moż li -
wość od by cia stu diów li cen cjac kich
w Kro to szy nie jest bo wiem efek tem wy -
pra co wa ne go po ro zu mie nia mię dzy dwo -
ma po wia ta mi i uczel nią.

– Być mo że wprzy szło ści uda się wKro -
to szy nie stwo rzyć fi lię Aka de mii Ka li skiej.
Nachwi lę obec ną cie szy my się, że Aka de mia
Ka li ska w po ro zu mie niu z Aka de mią Na uk
Sto so wa nych im. Hi po li ta Ce giel skie go
w Gnieź nie przej mie stu den tów, któ rzy roz -
po czę li już swo ją na ukę wKro to szy nie. Win -
nym przy pad ku mu sie li by koń czyć stu dia
w Gnieź nie al bo prze rwać je na da nym eta -
pie. Bar dzo się cie szy my, że to nie zo sta ło za -
prze pasz czo ne. Stu den ci prze ję ci przez
Aka de mię Ka li ską oraz no wi bę dą mu sie li
stu dio wać nie co dłu żej. Stu dia li cen cjac kie

obej mo wać bo wiem bę dą sie dem se me strów.
Kształ ce nie na kie run ku pie lę gniar skim da -
je nie tyl ko moż li wość speł nie nia za wo do we -
go, ale rów nież sa tys fak cjo nu je fi nan so wo
i po zwo li utrzy mać ro dzi nę. War to wspo -
mnieć, że pen sje pie lę gnia rek zna czą co zmie -
ni ły się na prze strze ni ostat nich
lat – po wie dział sta ro sta Szczot ka. 

– Kie dy w 1990 ro ku roz po czy na łem
swo ją pra cę za wo do wą, to w tym sa mym
ro ku do li ceum, w któ rym pra co wa łem,
przy szedł ostat ni rocz nik li ceum me dycz -
ne go. Wie le z tych osób pra cu je od daw na
w szpi ta lach. Utwo rze nie te go kie run ku
jest bar dzo waż ne. Przez la ta nie by ło moż -
li wo ści kształ ce nia się w oko li cy. Ze swo jej
stro ny mo gę za de kla ro wać, że Mi lic kie
Cen trum Me dycz ne bę dzie te dzia ła nia
wspie ra ło, stu den ci bę dą przyj mo wa ni
na sta że. Wzo rem sta ro sty kro to szyń skie -
go i Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go spró -
bu je my rów nież stwo rzyć pro gram
sty pen dial ny dla stu den tów – do po wie -
dział sta ro sta mi lic ki S. Strze lec ki. 

(LE NA)

KSZTAŁCENIE

Przyszłe pielęgniarki będą mogły studiować w Krotoszynie
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4 sierp nia na te re nie kom plek su
spor to wo -re kre acyj ne go w Kro to szy -
nie przy uli cy Spor to wej do szło
do po ża ru sa mo cho du do staw cze go.
Ogień uszko dził tak że ele wa cję ze -
wnętrz ną bu dyn ku ad mi ni stra cyj no -
-so cjal ne go, w któ rym znaj du ją się
m. in. szat nie pił kar skie. Na szczę -
ście stra ża kom szyb ko uda ło się
zneu tra li zo wać za gro że nie.

Gdy stra ża cy do je cha li na miej sce,
oka za ło się, że pa li się sa mo chód do staw -
czy, za par ko wa ny przy bu dyn ku na le żą -
cym do kom plek su spor to we go. Dla te go
znisz cze niu ule gła rów nież ele wa cja ze -
wnętrz na obiek tu.

Stra ża cy po da li łącz nie dwa prą dy
ga śni cze pia ny w na tar ciu na pa lą cy się
po jazd wraz z wy po sa że niem oraz prąd
ga śni czy wo dy, skie ro wa ny na ele wa cję
ze wnętrz ną bu dyn ku. Dzię ki spraw nej

ak cji szyb ko uda ło się stłu mić ogień
i ogra ni czyć stra ty w mie niu sta no wią -
cym część kom plek su spor to we go
na Bło niu. 

W dal szej czę ści ra tow ni cy od dy mi li
i prze wie trzy li obiekt, a roz grza ną kon -
struk cję sa mo cho du schło dzi li wo dą. Bu -
dy nek oraz spa lo ny po jazd spraw dzo no

urzą dze nia mi po mia ro wy mi, któ re po -
twier dzi ły cał ko wi tą li kwi da cję za gro że nia.  

W dzia ła niach ra tow ni czych uczest ni -
czy ły dwa za stę py ga śni cze z Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej PSP w Kro to szy nie
oraz funk cjo na riu sze po li cji, któ rzy re ali -
zo wa li czyn no ści do cho dze nio we. Ak cja
trwa ła jed ną go dzi nę i 40 mi nut. (AN KA)

POŻAR

Na terenie stadionu zapalił się samochód

W ostat nią so bo tę lip ca w Chwa li -
sze wie do szło do wy pad ku. Sa mo -
chód oso bo wy, któ rym po dró żo wa ło
pięć osób, ude rzył w drze wo. Trój ka
uczest ni ków zda rze nia zo sta ła prze -
trans por to wa na do szpi ta la.

Na miej sce skie ro wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz po jed nym z OSP Biad ki
i OSP Chwa li szew, a tak że Ze spół Ra tow -
nic twa Me dycz ne go i po li cję. Sa mo chód
oso bo wy ude rzył w przy droż ne drze wo
i blo ko wał ca łą sze ro kość jezd ni. Czte ry
oso by opu ści ły roz bi ty po jazd przed przy -
by ciem stra ży po żar nej, na to miast przy -
tom ny kie row ca po zo sta wał w au cie.
Opie kę nad po szko do wa ny mi spra wo wa ła
oso ba po stron na o wy kształ ce niu me dycz -
nym, któ ra aku rat tam tę dy prze jeż dża ła. 

Stra ża cy w pierw szej ko lej no ści udzie -
li li po mo cy me dycz nej kie row cy, jed no cze -
śnie wy ko nu jąc do stęp do nie go
przy uży ciu na rzę dzi hy drau licz nych. Na -

stęp nie ewa ku owa li go na de sce or to pe -
dycz nej w bez piecz ne miej sce, za pew nia -
jąc mu kom fort ter micz ny oraz wspar cie
psy chicz ne. 

Po zo sta łych uczest ni ków zda rze nia,
nie uskar ża ją cych się na żad ne do le gli wo -
ści, ulo ko wa no w po jeź dzie po żar ni czym
pod opie ką ra tow ni ka. Po przy by ciu ka ret -
ki po go to wia po szko do wa nym kie row cą
za ję li się ra tow ni cy me dycz ni, któ rzy zde -
cy do wa li o je go ho spi ta li za cji. 

Oka za ło się, że u ko lej nych dwóch
uczest ni ków wy pad ku wy stą pi ły do le gli -
wo ści bó lo we i ko niecz na by ła in ter wen cja
służb me dycz nych. Na miej sce we zwa no

więc ko lej ny Ze spół Ra tow nic twa Me dycz -
ne go, któ ry prze wiózł dwie oso by do szpi -
ta la w ce lu dal szej dia gno sty ki. 

Stra ża cy w uszko dzo nym po jeź dzie
odłą czy li aku mu la tor i za bez pie czy li wy -
cie ki pły nów eks plo ata cyj nych. Po czyn no -
ściach re ali zo wa nych przez po li cjan tów
sa mo chód prze miesz czo no na po bo cze,
na to miast za le ga ją cy na jezd ni olej sil ni ko -
wy oraz ele men ty ka ro se rii sa mo cho do wej
usu nię to za po mo cą pod ręcz ne go sprzę tu
bu rzą ce go i sor ben tu. 

Dzia ła nia ra tow ni cze trwa ły nie ca łe
dwie go dzi ny.

(AN KA)

CHWALISZEW

Osobówka uderzyła w drzewo
29 lip ca wie czo rem w miej sco wo ści
Trze mesz no (gmi na Roz dra żew) wy -
buchł po żar sto do ły. Na szczę ście
nikt nie od niósł ob ra żeń, uda ło się
tak że ewa ku ować zwie rzę ta z pło ną -
ce go bu dyn ku.

Na miej sce skie ro wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz po jaz dy ga śni cze z OSP Koź -
min Wlkp., OSP Czar ny Sad i OSP
Roz dra żew. W ak cji bra ła udział rów nież
gru pa ope ra cyj na, z ko men dan tem po wia -
to wym PSP w Kro to szy nie na cze le.

Ogniem ob ję te by ło wnę trze obiek -
tu, w któ rym znaj do wa ły się ko nie oraz
ba lo ty sło my i sia na. Na szczę ście wła ści -
ciel mie nia bez piecz nie ewa ku ował zwie -
rzę ta z bu dyn ku. Nikt nie od niósł
ob ra żeń cia ła. 

Stra ża cy po da li czte ry prą dy ga śni cze
wo dy w na tar ciu na pa lą ce się wnę trze sto -

do ły oraz w obro nie po zo sta łej czę ści
obiek tu. W ak cji wy ko rzy sta no pod no śnik
hy drau licz ny, kie ru jąc prąd wo dy na pa lą -
cą się więź bę da cho wą. Po stłu mie niu po -
ża ru stra ża cy we szli do sto do ły w ce lu
do ga sze nia ognia oraz prze szu ka nia bu -
dyn ku. Po tem obiekt prze wie trzo no i od -
dy mio no, zwięk sza jąc kom fort pra cy
ra tow ni ków. Ma te ria ły pal ne, zgro ma dzo -
ne w sto do le, zo sta ły prze gar nię te i do ga -
szo ne.  

– Na czas pro wa dzo nych dzia łań za -
pew nio no sta ły do stęp środ ka ga śni cze go,
or ga ni zu jąc za opa trze nie wod ne w opar ciu
o po bli ską sieć hy dran to wą. Ak cję stra ży
po żar nej wspie ra li funk cjo na riu sze po li cji,
za bez pie cza jąc te ren przed do stę pem osób
po stron nych – mó wi st. asp. Ma te usz Dy -
mar ski z KP PSP w Kro to szy nie. Po bli sko
trzech go dzi nach stra ża cy za koń czy li dzia -
ła nia.

(AN KA)

TRZEMESZNO

Stodoła w ogniu
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29 lip ca w wie ku 54 lat zmarł Adam
Zdu nek, na uczy ciel hi sto rii i geo gra fii
w Ze spo le Szkół Po nad pod sta wo -
wych nr 2 im. K. Li bel ta w Kro to szy nie. 

A. Zdu nek uro dził się 10 paź dzier ni -
ka 1967 ro ku. Ukoń czył stu dia na Uni wer sy -
te cie im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu,
zdo by wa jąc ty tuł ma gi stra na uk hu ma ni stycz -
nych. Po nad to skoń czył stu dia po dy plo mo we
z geo gra fii na Uni wer sy te cie Wro cław skim. 

Adam Zdu nek kształ cił mło dzież
w Ze spo le Szkół Po nad pod sta wo wych
nr 2 im. K. Li bel ta w Kro to szy nie, gdzie

uczył hi sto rii i geo gra fii. Po nad to był
człon kiem To wa rzy stwa Mi ło śni ków i Ba -
da czy Zie mi Kro to szyń skiej. Był też czę -
ścią ze spo łu re dak cyj ne go rocz ni ka
„Kro to szyn i oko li ce”, a tak że współ two -
rzył ko mi tet za ło ży ciel ski To wa rzy stwa
Przy jaź ni Kro to szyn -Mej sza go ła. 

– To bez wąt pie nia jed na z naj bar dziej
barw nych po sta ci, któ re sta nę ły namej dro dze
wza kre sie edu ka cji. Był czło wie kiem zwiel ką
pa sją, któ rą po tra fił za ra żać. Był świet nym roz -
mów cą, nie tyl ko w za kre sie wy kła da nych
przed mio tów– wspo mi na Da niel Bor ski, wy -
daw ca GLK, by ły uczeń A. Zdun ka.

– Mnie, ja ko dy rek to ro wi i przy ja cie lo -
wi, trud no po że gnać ta kie go czło wie ka, ja -
kim był Adam. Był to nie sa mo wi ty ko le ga,
czło wiek i na uczy ciel. Po tym, jak za mie ści -
łem na Fa ce bo oku wia do mość o je go śmier -
ci, po ja wi ły się pod nią ty sią ce wpi sów, któ re
tyl ko pie czę tu ją je go nie sa mo wi tość. Je go
wy pra wy by ły ab sor bu ją ce. By li śmy so bie
bli scy i wy ru sza li śmy nie jed no krot nie
wspól nie na róż ne eska pa dy. W cza sie cięż -
kiej cho ro by, kie dy wie dział już, że umie ra,
po je chał po że gnać się z gó ra mi, co po ka zu -
je, jak bar dzo je ko chał. Po zo sta ły po nim
wiel ki żal, smu tek i ogrom na pust ka – mó -
wi Ro man Olej nik, dy rek tor Ze spo łu Szkół
Po nad pod sta wo wych nr 2 w Kro to szy nie. 

(LE NA)

Na bieżąco 5

WSPOMNIENIE

Odszedł Adam Zdunek

Na se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go prze wod ni czą cy Ju liusz Pocz -
ta zło żył wnio sek o ogra ni cze nie to -
na żu na wy bra nych uli cach w Kro to -
szy nie. Do spra wy po sta no wi li się
od nieść przed sta wi cie le Mię dzy osie -
dlo we go Ze spo łu In ter wen cyj ne go. 

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go, Ju liusz Pocz ta, wnio -
sko wał o ogra ni cze nie to na żu po jaz dów
na uli cach Be nic kiej oraz Sło do -
wej. – Cho dzi o od ci nek od ul. Mic kie -
wi cza do ul. Ma słow skie go. Tą wą ską
dro gą pró bu ją jeź dzić sa mo cho dy cię -
ża ro we, któ re kie ru ją się w stro nę tej
spor nej sta cji pa liw. Uwa żam, że nie po -
win ny tę dy jeź dzić. Ich tra sa po win na
prze bie gać od dro gi kra jo wej, przez ul.
Kon sty tu cji 3 Ma ja, na par king dla nich
prze zna czo ny – obok dwor ca ko le jo we -
go. Jest też dru ga spra wa. Kie row cy zna -
leź li so bie spryt ny spo sób, aby omi jać
skrzy żo wa nie z sy gna li za cją świetl ną
na ul. Mic kie wi cza. Za miast cze kać
na świa tłach, skrę ca ją w ul. Flo riań ską,
a póź niej ja dą ul. Sło do wą. My ślę, że
w obu tych miej scach na le ża ło by ogra -
ni czyć to naż po jaz dów – ar gu men to -
wał wów czas Ju liusz Pocz ta. 

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka od po -
wie dział, iż na ul. Be nic kiej kie dyś pró -
bo wa no już wpro wa dzić ogra ni cze nie

to na żu po jaz dów. Po spo tka niu
z miesz kań ca mi, któ rzy pro te stu ją
w spra wie sta cji pa liw i to wa rzy szą -
cych jej in we sty cji, oka za ło się, iż oni
nie chcą, aby ta ko we ogra ni cze nie zo -
sta ło wpro wa dzo ne. Jak mó wił sta ro -
sta, swo ją de cy zję tłu ma czy li tym, że
zmia na or ga ni za cji ru chu spo wo du je
utrud nie nia dla kie row ców do jeż dża -
ją cych do in nych firm znaj du ją cych się
w oko li cach spor ne go te re nu. 

Po opi sa niu spra wy na na szych ła -
mach po sta no wi li się do niej od nieść
przed sta wi cie le Mię dzy osie dlo we go
Ze spo łu In ter wen cyj ne go, re pre zen tu -
ją ce go miesz kań ców osie dli nr 1,3 i 5
w Kro to szy nie. – Eks plo ato wa nie par -
kin gu i mię dzy osie dlo wych ulic, ja ko
ba zy sa mo cho do wej dla cięż kie go
sprzę tu trans por to we go i ma szyn bu -
dow la nych, ja ko prze strze ni ma ga zy -
no wej dla od pa dów, w tym od pa dów

cuch ną cych i wy cie ka ją cych spo wo do -
wa ne jest nie uza sad nio ną praw nie,
prze ra ża ją cą ab ne ga cją ad mi ni stra cji
sa mo rzą do wej mia sta. Spo wo do wa ne
jest to lek ce wa że niem pra wa, pod wa -
ża niem wy da nych de cy zji i wy ro ków
w spra wie, głów nie przez sta ro stę i wi -
ce sta ro stę, nie za leż nie od te go, jak bar -
dzo pró bu ją od su nąć od sie bie
od po wie dzial ność za po wsta ły stan
fak tycz ny. De cy zję pa na prze wod ni -
czą ce go miesz kań cy od bie ra ją ja ko
pierw szy od lat kon kret ny krok
urzęd ni ka, bę dą cy za mie rzo ną pró bą
do pro wa dze nia do ła du praw ne go
w kom plek sie sa mo wo li bu dow la -
nych. Czyn no ści pod ję te przez prze -
wod ni czą ce go praw do po dob nie
bę dą blo ko wa ne przez ad mi ni stra cję
sa mo rzą do wą mia sta, le ga li zu ją cą
opi sa ne sa mo wo le – czy ta my w pi -
śmie MZI. 

Przed sta wi cie le mię dzy osie dlo we go
ze spo łu po pro si li prze wod ni czą ce go Ra -
dy Po wia tu Kro to szyń skie go, aby zwró -
cił uwa gę na kil ka kwe stii. – Cy to wa ne
w ar ty ku le „na rze ka nie” miesz kań ców
do ty czy sta nu bez pra wia, z ja kim ma my
do czy nie nia w kom plek sie sa mo wo li
bu dow la nych, w tym na nie le gal nie
użyt ko wa nym przez cięż ki trans port
par kin gu. Pro jekt zmian ozna ko wa nia
ulic nie zo stał za ak cep to wa ny przez
miesz kań ców z uwa gi na fakt, że był on
ko lej ną pró bą urzęd ni ków wle ga li zo wa -
niu nie le gal ne go par kin gu. Pro jekt
zmian ozna ko wa nia ulic przed sta wio ny
przez Po wia to wy Za rząd Dróg i pa na
Paw ła Ra do jew skie go miał nadać ra my
praw ne dla nie le gal nej, sza rej stre fy
w dzia łal no ści par kin gu. Po twier dzi li to
na spo tka niu (w od po wie dzi na za py ta -
nie jed ne go z miesz kań ców) pre zen ter
ofe ro wa ne go pro gra mu, atak że P. Ra do -
jew ski, oświad cza jąc, że zmia na or ga ni -
za cji ru chu nie słu ży ogra ni cze niu
bez pra wia w dzia łal no ści kom plek su sa -
mo wo li bu dow la nych. By li śmy i sły sze -
li śmy. Ozna cza ło to, w oce nie
miesz kań ców, uto pie nie lek ką rę ką ko -
lej nych środ ków fi nan so wych mia sta dla
przy zwo le nia dla nie le gal nych dzia łal no -
ści w kom plek sie sa mo wo li bu dow la -
nych. Miesz kań cy ma ją
za gwa ran to wa ny wła ści wy mi de cy zja mi
za kaz ru chu po jaz dów cięż kich na par -
king (nie ode bra ny przez Pań stwo wy In -
spek to rat Nad zo ru Bu dow la ne go).
Miesz kań com jest przy kro, że do tych -

cza so we czyn no ści po dej mo wa ne przez
urzęd ni ków w każ dym przy pad ku są
pró bą le ga li zo wa nia kom plek su sa mo -
wo li bu dow la nych. Przy kła dem nie
do za ak cep to wa nia jest fakt, że do dnia
dzi siej sze go Po wia to wy Za rząd Dróg nie
ma wie dzy i nie od po wia da na py ta nia
miesz kań ców, któ ry zurzęd ni ków, atak -
że na czyj wnio sek po sta wił znak B18
na skrzy żo wa niu ul. Kon sty tu cji 3 Ma ja
z ul. Ma słow skie go, zmu sza ją cy wręcz
po jaz dy po wy żej8 ton doobo wiąz ko we -
go wjaz du po mię dzy osie dla miesz ka -
nio we, aby do je cha ły na nie le gal nie
eks plo ato wa ny par king – na pi sa li przed -
sta wi cie le Mię dzy osie dlo we go Ze spo łu
In ter wen cyj ne go.

Jed no cze śnie przed sta wi li swo je
ocze ki wa nia wo bec prze wod ni czą ce go
Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go. – Ocze -
ku je my: udo stęp nie nia wnio sku ozmia -
nę ozna ko wa nia ulic Be nic kiej
i Ma słow skie go (ma my oba wy, że słusz -
na pró ba wy eli mi no wa nia bez pra wia
przez pa na prze wod ni czą ce go zo sta nie
wy ko rzy sta na przez ad mi ni stra cję
do dal szej le ga li za cji bez praw ne go par -
kin gu i noc nej dzia łal no ści sta cji pa liw),
uzy ska nia wy ja śnie nia i udo stęp nie nia
pu blicz nie in for ma cji w spra wie sa mo -
wol ne go sta wia nia zna ków dro go wych
przez urzęd ni ków oraz udo stęp nie nia
opi nii praw nych biu ra praw ne go lub sta -
no wi ska prze wod ni czą ce go ra dy i rad -
nych w spra wie – oświad czy li
człon ko wie MZI. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Zarzucają urzędnikom lekceważenie prawa
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Trwa ją pra ce w ra mach za da nia pod na zwą
„Do sto so wa nie bu dyn ku Szko ły Pod sta wo -
wej w Ko bier nie do ośmio kla so we go sys te -
mu na ucza nia”. Mo der ni za cja ma po trwać
do grud nia.

Ce lem in we sty cji jest do sto so wa nie obiek -
tu do ośmio kla so we go sys te mu na ucza nia, ale
tak że do prze pi sów prze ciw po ża ro wych. W ra -
mach przed się wzię cia za pla no wa no po sze rze -
nie i prze bu do wę łącz ni ka dwóch czę ści szko ły,
prze bu do wę wia tro ła pu i ko mu ni ka cji, wy dzie -
le nie ko mu ni ka cyj ne czę ści przed szkol nej z wy -
ko na niem no we go wyj ścia na ze wnątrz, zmia nę
funk cji po miesz cze nia szat ni na bi blio te kę,
prze bu do wę czte rech sal lek cyj nych. Za koń cze -
nie prac za pla no wa no na gru dzień te go ro ku. 

(AN KA)

KOBIERNO

Ruszyła przebudowa szkoły

 
 

 

F
O

T
. 
A

rc
h
iw

u
m

 

F
O

T
. 
Z

S
P

 2
 w

 K
ro

to
s
z
y
n
ie



Na bieżąco6 WTOREK, 9 SIERPNIA 2022

F
O

T
. 
A

rc
h
iw

u
m

 

Z SESJI

Programy wspierające
mieszkalnictwo osób 
z niepełnosprawnością 

Na nie daw nej se sji Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go pod ję to de cy zję
o przy stą pie niu sa mo rzą du do re ali -
za cji dwóch pro gra mów. Stwo rzą one
do dat ko we moż li wo ści miesz ka nio -
we dla osób nie peł no spraw nych. 

Są to pro gra my wspie ra ją ce miesz -
kal nic two osób z nie peł no spraw no ścią
z pa kie tu „Sa mo dziel ność -Ak tyw -
ność -Mo bil ność!”. Je den z nich – „Do -
stęp ne miesz ka nie” – re ali zo wa ny jest
ze środ ków Pań stwo we go Fun du szu
Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw -
nych. – Ce lem pro gra mu jest wzrost
nie za leż no ści be ne fi cjen tów oraz uła -
twie nie im ak tyw no ści za wo do wej
i spo łecz nej po przez za pew nie nie
miesz ka nia wol ne go od ba rier ar chi -
tek to nicz nych, ja ko pod sta wy sa mo -
dziel ne go re ali zo wa nia pla nów
za wo do wych i spo łecz nych – czy ta my
w uza sad nie niu uchwa ły. 

Do fi nan so wa nie sta no wić ma do -
pła tę do za ku pu miesz ka nia po zba -
wio ne go ba rier ar chi tek to nicz nych,
znaj du ją ce go się w lo ka li za cji umoż li -
wia ją cej sa mo dziel ne opusz cze nie bu -
dyn ku. – Mó wi my o moż li wo ści
do fi nan so wa nia za ku pu miesz ka nia
dla oso by ze znacz nym stop niem nie -
peł no spraw no ści z dys funk cją na rzą -
du ru chu, po ru sza ją cej się na wóz ku,
po sia da ją cej miesz ka nie wła sne. W ra -
mach pro gra mu ist nie je moż li wość
do fi nan so wa nia do róż ni cy mię dzy
sprze da żą miesz ka nia wła sne go
a moż li wo ścią za ku pu miesz ka nia do -
stęp ne go w każ dej ka te go rii dla oso by
nie peł no spraw nej – wy ja śnił An drzej
Pio trow ski, dy rek tor Po wia to we go
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Kro to -

szy nie. Rad ni przy ję li uchwa łę w tej
spra wie jed no gło śnie. 

Pro gram „Miesz ka nie dla ab sol -
wen ta” rów nież re ali zo wa ny jest przez
PFRON. – Do fi nan so wa nie do ty czy
do pła ty do wy naj mu lo ka lu miesz kal -
ne go lub do mu jed no ro dzin ne go, speł -
nia ją cych in dy wi du al ne kry te rium
do stęp no ści dla be ne fi cjen ta – mó wi
uza sad nie nie uchwa ły. – W tym wy -
pad ku, mó wiąc o ab sol wen cie, ma my
na my śli oso bę, któ ra w cią gu ostat -
nich 36 mie się cy ukoń czy ła ja ką kol -
wiek szko łę. Pro gram obej mu je
do fi nan so wa nie do kosz tów wy naj mu
przez okres 3 lat. W pierw szym ro ku
ma my wa ru nek, że oso ba ta mu si szu -
kać moż li wo ści pod ję cia pra cy. Kwo ta
do fi nan so wa nia jest za leż na od dys -
funk cji da nej oso by i tak np. w przy -
pad ku oso by po ru sza ją cej się
na wóz ku w pierw szym ro ku wspar cie
wy no si 2600 zł, w dru gim – 1800 zł,
w trze cim – 100 zł. Po zo sta łe oso by,
np. z dys funk cją słu chu, otrzy ma ją
mniej sze do fi nan so wa nie – tłu ma czył
dy rek tor Pio trow ski. 

Rad ny Hie ro nim Mar sza łek za py -
tał, czy pro gram ma ogra ni cze nia
w kwe stii ilo ści osób, któ re by chcia ły
do nie go przy stą pić, a tak że czy już
wia do mo, ilu za in te re so wa nych ta ką
po mo cą się zgło si ło. Dy rek tor PCPR -
-u od rzekł, że pó ki co trud no okre ślić,
ile osób się zgło si. Wi ce sta ro sta Pa weł
Ra do jew ski do dał, iż Za rząd Po wia tu
Kro to szyń skie go bez wa ha nia przy stą -
pił do obu pro gra mów, gdyż – zda -
niem je go człon ków – są one bar dzo
po trzeb ne. Dru ga uchwa ła rów nież
zo sta ła przy ję ta jed no gło śnie. 

(LE NA)

Z SESJI

Sytuacja w szpitalu jest daleka od optymalnej?

W trak cie se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go Ma rian Wło sik od czy tał
list od miesz kań ca, skie ro wa ny
do Za rzą du Po wia tu Kro to szyń skie -
go. Au tor pi sma opo wie dział o spra -
wie swo jej bli skiej oso by, któ ra – je -
go zda niem – nie zo sta ła po trak to -
wa na w na le ży ty spo sób, gdy prze by -
wa ła w kro to szyń skim szpi ta lu. 

Jed nym z punk tów lip co wej se sji
Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go by ło
za twier dze nie spra woz da nia fi nan so -
we go oraz oce ny obec nej sy tu acji eko -
no micz no -fi nan so wej Sa mo dziel ne go
Pu blicz ne go Za kła du Opie ki Zdro -
wot nej w Kro to szy nie za 2021 rok.
Przy tej oka zji rad ny Ma rian Wło sik
po sta no wił od czy tać pi smo, ja kie za je -
go po śred nic twem do Za rzą du Po wia -
tu Kro to szyń skie go skie ro wał je den
z miesz kań ców. 

– Sy tu acja w kro to szyń skim szpi -
ta lu jest da le ka od opty mal nej. Po mi mo
ofi cjal ne go otwar cia no we go skrzy -
dła 13 ma ja bie żą ce go ro ku, w któ rym
uczest ni czy ło wie lu zna mie ni tych go -
ści, z po li ty ka mi na cze le, i wy po wia da -
nych gór no lot nych słów pro ble my nie
znik nę ły. Ca ły czas bo lącz ką kro to szyń -
skiej lecz ni cy jest brak per so ne lu szpi -
tal ne go. Do ty czy to za rów no le ka rzy,
jak i po zo sta łych przed sta wi cie li ka dry
me dycz nej. Szcze gól nie wi docz ne jest
to na in ter nie. Pa cjen ta mi od dzia łu we -
wnętrz ne go są za zwy czaj lu dzie star si,

scho ro wa ni. Wów czas brak ka dry me -
dycz nej jest szcze gól nie do le gli wy i nie -
ste ty nie sie za so bą kon se kwen cje.
Mo gę po twier dzić to na przy kła dzie
mo jej 91-let niej bab ci, któ ra kil ku krot -
nie by ła pa cjent ką te go od dzia łu. Pierw -
szy raz zna la zła się tam
w grud niu 2021 ro ku z po wo du wo do -
brzu sza. Do dziś nie do cze ka ła się pra -
wi dło wo po sta wio nej dia gno zy.
Po dej rze wa ny cią gle jest no wo twór, bo
me dy cy twier dzą, że na to wska zu ją ob -
ja wy kli nicz ne – pi sze au tor li stu. 

– Brak dia gno sty ki jest ko lej ną pię -
tą achil le so wą kro to szyń skie go szpi ta -
la. Nie wy ko na no pra wi dło wo na wet
zle co ne go ba da nia to mo gra ficz ne go
ja my brzusz nej i mied ni cy z kon tra -
stem. W lu tym po po wtó rze niu ba da -
nia od czyt wy ni ku unie moż li wił płyn
zgro ma dzo ny w ja mie brzusznej. Po -
da nie kon tra stu nie by ło moż li we
przez zbyt ni skie pa ra me try krwi. Gdy
tę spra wę ure gu lo wa no, te mat ba da nia
zo stał odło żo ny. Na py ta nia i su ge stie
ów cze sny or dy na tor po wie dział, iż
sko ro ko bie ta cier pi na no wo twór, to
ba da nie nie jest po trzeb ne. Nie po bra -
no też biop sji ani nie wy ko na no ba da -
nia gi ne ko lo gicz ne go. Ma to zwią zek
z po dej ściem, ja kie pa nu je na od dzia -
le. Po le ga ono w skró cie na bar dzo
oszczęd nym go spo da ro wa niu dia gno -
sty ką w szpi ta lu. Ba da nia wy ko ny wa -
ne są tam obec nie w ogra ni czo nym
wy mia rze, a jest to po dyk to wa ne

oszczęd no ścią. Pa trzy się przede
wszyst kim na fi nan se, a nie na pa cjen -
ta – stwier dził au tor pi sma, wska zu jąc
na to, iż le ka rze ma ją za wie le obo wiąz -
ków, co wy ni ka ze zbyt ma łej ka dry.
Za ape lo wał też do za rzą du, aby je go
człon ko wie od po wied nio po de szli
do wy bo ru no we go dy rek to ra SPZOZ
w Kro to szy nie. 

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go, Ju liusz Pocz ta, za pro -
po no wał, aby pi smo prze ka zać ko mi sji
skarg, wnio sków i pe ty cji. Krót ko
do spra wy od nio sła się Be ata Maj, peł -
nią ca obo wiąz ki dy rek to ra SPZOZ
w Kro to szy nie. – Nie mo gę się zgo dzić
przede wszyst kim ze stwier dze niem,
że nie wy ko nu je się dia gno sty ki ze
wzglę du na kosz ty. Z ca łą sta now czo -
ścią chcia ła bym pod kre ślić, że pa cjent
w na szym szpi ta lu jest dla nas naj waż -
niej szy. W kwe stii or ga ni za cyj nej, je śli
by ło tak, jak wska za no w pi śmie, to
oczy wi ście nie po win no mieć to miej -
sca. Chcia ła bym po wie dzieć, że je śli
cho dzi o de fi cyt le ka rzy, to szpi tal
w Kro to szy nie nie jest w tym te ma cie
od osob nio ny. Ro bi my wszyst ko, co
w na szej mo cy, aby za chę cić le ka rzy
do te go, że by chcie li tu taj pra co wać.
De kla ru ję w tym miej scu współ pra cę
z Aka de mią Ka li ską. Je śli cho dzi o in -
ne kwe stie, prze ana li zu je my to i wów -
czas od nio sę się do wszyst kich
po ru szo nych wąt ków – po wie dzia ła B.
Maj. (LE NA)
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W lip cu 49-oso bo wa gru pa dzie ci
i mło dzie ży z Sul mie rzyc prze by wa ła
na ko lo niach w Mi lów ce. Przez 10 dni
po zna wa li miej sco we atrak cje, ucząc
się jed no cze śnie, jak zdro wo, ak tyw -
nie i po ży tecz nie spę dzać czas wol ny.

Mło dzi sul mie rzy cza nie mie li oka zję za -
po znać się z hi sto rią, kul tu rą i wa lo ra mi
przy rod ni czy mi tej roz sła wio nej przez bra ci
Gol ców wio ski oraz z jej naj bliż szy mi oko li -
ca mi. Te mu ce lo wi słu ży ły wy ciecz ki po Mi -
lów ce, au to ka ro we prze jaz dy be skidz ką
pę tlą, po byt w uro kli wej Wi śle, wi zy ta w ko -
nia kow skiej Ga le rii „Naszań cach”, Mu zeum
Ustroń skim, Izbie Pa mię ci Je rze go Ku kucz -
ki w Isteb nej i na trój sty ku gra nic Pol ski,
Czech i Sło wa cji w Ja wo rzyn ce -Trzy cat ku.

Przez ca ły czas ko lo ni stom to wa rzy -
szy ły pięk ne wi do ki Be ski du Ślą skie go i Be -
ski du Ży wiec kie go, po nie waż Mi lów ka
le ży na sty ku tych pasm gór skich. O ile wy -
god nie i bez wy sił ku wje cha no wy cią giem
na Czan to rię, o ty le już spo rym wy zwa -
niem oka za ło się pie sze zdo by cie w upa le
szczy tu Ba ra niej Gó ry w Be ski dzie Ślą skim

oraz prze łę czy Prze gi bek w Be ski dzie Ży -
wiec kim, skąd naj wy tr wal sza gru pa mło -
dych pie chu rów uda ła się na pod bój
Ben dosz ki Wiel kiej.

Bar dzo cie ka wa by ła au to ka ro wa wy -
ciecz ka do Cie szy na, pod czas któ rej zwie -
dzo no pol ską część z pięk nym
hi sto rycz nym Wzgó rzem Zam ko wym,
a na stęp nie – po przej ściu Mo stu Przy jaź -
ni na rze ce Ol zie – tak że część cze ską.

Przez ca ły czas dziew czę ta i chłop cy
chęt nie gra li w gry i za ba wy świe tli co we.
Wy ko na li cie ka we pra ce pla stycz ne i ba wi li

się na trzech ko lo nij nych dys ko te kach.
W pro gra mie nie mo gło za brak nąć oczy wi -
ście ple ne ro wych ak tyw no ści, z ożyw czy mi
ką pie la mi w rze ce So le, za ję cia mi w miej sco -
wym par ku li no wym oraz pod cho da mi.
Tra dy cyj nie od był się ko lo nij ny chrzest,
a na ko niec – qu iz wie dzy ko lo nij nej.

Or ga ni za to rem wa ka cyj ne go wy jaz du
dzie ci i mło dzie ży do Mi lów ki by ła sul mie -
rzyc ka Miej ska Ko mi sja Roz wią zy wa nia
Pro ble mów Al ko ho lo wych, któ ra sfi nan -
so wa ła wy po czy nek 22 ko lo ni stom.  

OPRAC. (AN KA)

WAKACJE

Sulmierzyczanie wypoczywali w Milówce

PGKiM KROTOSZYN

Nowoczesny pojazd
usprawni pracę

Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu -
nal nej i Miesz ka nio wej w Kro to szy -
nie zy ska ło ko lej ny no wo cze sny
sprzęt. 27 lip ca mia ło ofi cjal ne prze -
ka za nie sa mo cho du ase ni za cyj ne -
go, któ ry bę dzie słu żył Za kła do wi
Wo do cią gów i Ka na li za cji w Kro to -
szy nie. 

W spo tka niu udział wzię li bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek, pre zes PGKiM, Ma -
rian Ja nas, oraz przed sta wi ciel fir my Ga mon
Trucks, któ ra jest pro du cen tem po jaz -
du. – Jest to sa mo chód z naj now szej sie ci
pro duk tów na szej fir my. Przy ja zny w ob słu -
dze i er go no micz ny, co po zwo li pra cow ni -
kom zwięk szyć ilość wy ko ny wa nych usług.
Nie pro du ku je my po jaz dów słu żą cych
do po ka zy wa nia na wy sta wach czy te stach.

Two rzy my sprzęt, któ ry ma pra co wać, być
pro sty w ob słu dze i speł niać ocze ki wa nia
pra cow ni ków, a tak że miesz kań ców, któ rzy
bę dą ko rzy stać z je go usług – mó wił przed -
sta wi ciel wspo mnia nej fir my. 

Pre zes Ma rian Ja nas zwró cił uwa gę
na fakt, iż w prze tar gu bra ło udział kil ka
firm zza na szej za chod niej gra ni cy, jed nak
naj lep szą ofer tę zgło si ła pol ska fir ma. 

Sa mo chód bę dzie słu żył Za kła do wi
Wo do cią gów i Ka na li za cji w Kro to szy nie
do ci śnie nio we go my cia ka na łów. Mo że on
jed no cze śnie myć i od sy sać nie czy sto ści.
Po jazd sam in for mu je ob słu gę o ewen tu al -
nych uster kach, sta nie da nych cie czy, a tak -
że o ko niecz no ści wpro wa dze nia zmian,
aby je go pra ca by ła bar dziej efek tyw na. Po -
sia da też zdal ne ste ro wa nie. 

(LE NA) 

KROTOSZYN

Najserdeczniejsze życzenia
dla szacownej jubilatki!

2 sierp nia pa ni Bo że na Waw rzy niak
z Kro to szy na ob cho dzi ła swo je set ne
uro dzi ny. Z tej oka zji ju bi lat kę od wie -
dził bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
w to wa rzy stwie Re na ty Pflantz – kie -
row nik Urzę du Sta nu Cy wil ne go
w Kro to szy nie.

Wło darz Kro to szy na wrę czył ju bi lat -
ce dy plom gra tu la cyj ny i kwia ty. Z ko lei
kie row nik USC od czy ta ła list gra tu la cyj ny,

prze sła ny pa ni Bo że nie przez pre mie ra
Ma te usza Mo ra wiec kie go. 

Ju bi lat ka po cho dzi z Sal ni. W 1949 ro -
ku wy szła za mąż za Sta ni sła wa Waw rzy nia -
ka, by łe go więź nia obo zu kon cen tra cyj ne go.
Za miesz ka li w Odo la no wie, a kil ka lat póź -
niej prze pro wa dzi li się do Kro to szy na. 

Pa ni Bo że na ma cór kę. Do cze ka ła się
też dwóch wnu ków oraz czwor ga pra wnu -
cząt. 

OPRAC. (LE NA)
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Ra da Po wia tu Kro to szyń skie go przy -
ję ła uchwa łę w spra wie przy stą pie nia
do re ali za cji pro jek tu „Otwie ra my
drzwi do ka rie ry uczniom ZSP nr 3
im. Ja na Paw ła II w Kro to szy nie”. 

Pro jekt re ali zo wa ny jest w ra mach
Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go na la ta 2014-2020. – Ce -
lem pro jek tu jest wzrost ja ko ści kształ ce -
nia za wo do we go uczniów i uczen nic
tech ni kum, wcho dzą ce go w skład Ze spo -
łu Szkół Po nad pod sta wo wych nr 3 w Kro -
to szy nie, przez wdro że nie do 30
czerw ca 2023 ro ku pro gra mu sta ży
i prak tyk, za jęć do dat ko wych, pod no szą -

cych kom pe ten cje za wo do we dla 60
uczniów, do sko na le nie kom pe ten cji za -
wo do wych sze ściu na uczy cie li oraz do po -
sa że nie pla ców ki w po mo ce dy dak tycz ne
i na rzę dzia nie zbęd ne do re ali za cji za jęć
z ucznia mi na po zio mie ja ko ścio wym, od -
zwier cie dla ją cym rze czy wi ste wa run ki
pra cy (dwie pra cow nie: ga stro no micz na
i me cha tro nicz na) – czy ta my w uza sad -
nie niu uchwa ły. 

Cał ko wi ta war tość pro jek tu wy nie -
sie 453 558,50 zł, z cze go 407 180,50 zł
sta no wi do fi nan so wa nie. Wkład wła sny
wnie sio ny bę dzie w po sta ci nie fi nan so wej.
Rad ni przy ję li uchwa łę jed no gło śnie. 

(LE NA)

KSZTAŁCENIE

Nowe możliwości rozwoju

POWIAT

Co się dzieje za murami DPS-u w Zdunach?

Kil ka dni te mu w pro gra mie, UWA GA
wy emi to wa no re por taż o Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej w Zdu nach, w któ -
rym do cho dzić ma do wie lu na ru -
szeń. Spra wę ujaw ni li by li pra cow ni -
cy pla ców ki. 

Zdu now ski ośro dek pro wa dzo ny
jest przez Zgro ma dze nie Sióstr Mi ło -
sier dzia św. Win cen te go a Pau lo. W pla -
ców ce prze by wa oko ło 70 miesz kań ców
w prze dzia le wie ko wym od przed szko -
la ków po se nio rów. Są to oso by z upo śle -
dze nia mi róż ne go stop nia. 

Re por taż o DPS -ie uka zał się
w TVN 1 sierp nia i jest efek tem dzia -
łań by łych pra cow ni ków pla ców ki,
któ rzy za nie po ko je ni pi sa li li sty z opi -
sem za cho dzą cych nie pra wi dło wo ści
do róż ne go ro dza ju in sty tu cji. 

Jed nym z roz mów ców re por ta żu
był 25-let ni miesz ka niec ośrod ka, któ -
ry prze by wa w nim od 15. ro ku ży -
cia. – Ro dzi na mnie po rzu ci ła, mat ka
po noć kar mi ła mnie al ko ho lem i tra fi -
łem tu taj. Przez mo je emo cje nie wy -
trzy my wa li ze mną i za pi na li mnie
w pa sy i ka ftan. Ro bi ły to sio stry i pa -
nie. Dzi siaj od by wa się to tak, że prze -
waż nie in ni miesz kań cy za pi na ją
swo ich ko le gów. Nie po wi nie nem te -
go ro bić, je śli od mó wię, to na pew no
bę dę mieć ja kąś ka rę – mó wił w re por -
ta żu pod opiecz ny pla ców ki. 

– To miej sce po ka zu je, jak nie po -
win na wy glą dać pra ca pra cow ni ka so -
cjal ne go. Na szą ro lą nie jest tyl ko
sta ra nie się o pie nią dze, ale przede
wszyst kim pro wa dze nie pra cy so cjal -
nej, czy li dą że nie do te go, aby jak naj -
bar dziej usa mo dziel nić jed nost kę.
Wiem, że nie któ rzy pod opiecz ni ni gdy
nie bę dą sa mo dziel ni, ale to nie zna czy,
że moż na z ni mi nic nie ro bić – wy po -
wie dzia ła się Ur szu la Ma jew ska, by ła
pra cow ni ca DPS w Zdu nach. 

– Ci lu dzie po cho dzą z róż nych
śro do wisk i ta ki dom, jak ten, po wi -
nien być dla nich azy lem, gdzie znaj -
dą mi łość, tro skę, opie kę. To, że ktoś
jest ubra ny, ma dach nad gło wą i je -
dze nie, to nie wy star czy – sko men to -
wa ła Jo an na Fry dryc ka, któ ra

rów nież nie gdyś pra co wa ła z zdu -
now skiej pla ców ce. Do da ła też, że
miesz kań cy, aby mieć do stęp do wła -
sne go te le fo nu, wy ko nu ją róż ne pra -
ce po rząd ko we. – Ja wiem, że
miesz kań cy są cho rzy, w więk szo ści
ma ją za bu rze nia psy chicz ne, ale te le -
fon to jest ich pry wat na rzecz i na wet
na noc nie po win ni ich od da wać, a te -
le fo ny tra fia ły na dy żur kę. By ły czy ta -
ne wia do mo ści miesz kań ców, z kim
i o czym pi szą – do po wie dzia ła J. Fry -
dryc ka. 

By łe pra cow ni ce za rzu ca ją dy rek cji
ośrod ka brak spe cja li stów, ta kich jak lo -
go pe da, czy psy cho log. Wska zu je się też
na fakt, iż miesz kań cy, któ rzy for mal -
nie po sia da li ku te mu moż li wość, nie
mo gli opusz czać ośrod ka, bę dą ce go
prze cież pla ców ką otwar tą. Li sta nad -
użyć jest znacz nie dłuż sza. Miesz kań -
com mia ły być za bie ra ne też pie nią dze,
któ re po win ny być prze zna czo ne na ich
pry wat ne wy dat ki. By ła pra cow ni ca
wska zu je na to, że po bra ne pie nią dze
by ły prze zna cza ne na wy po sa że nie biu -
ra, pa pier do dru kar ki czy łóż ka dla
miesz kań ców. – Od płat ność za po byt
w ośrod ku wy glą da tak, że 70 pro cent
do cho du miesz kań ca po bie ra ne jest
na po czet utrzy ma nia, po zo sta łe 30
pro cent to je go pie nią dze. Z tych pie -
nię dzy DPS zro bił so bie ta kie dru gie
źró deł ko do cho du. Z pie nię dzy miesz -
kań ców by ło ku po wa ne, np. wy po sa że -
nie biu ra. W ze szłym ro ku chłop cy
ku po wa li so bie łóż ka me dycz ne z szaf -
ka mi. Koszt jed ne go z nich wy no sił
oko ło 4 ty się cy zło tych. Był je den chło -
piec, z któ re go kon ta zo sta ły po bra ne
pie nią dze na ten cel, ale on na tym łóż -
ku nie spał – opo wie dzia ła by ła pra cow -
ni ca DPS. Nie gdy siej szy per so nel
wspo mi na też, że był zmu sza ny do fał -
szo wa nia do ku men ta cji i utrzy my wa -
nia fik cji. Pod zna kiem za py ta nia stoi
też daw ko wa nie le ków miesz kań com.
Pra cow ni cy zwra ca ją uwa gę, że daw ki
by wa ją za wy ża ne. O tym fak cie w cza -
sie na gra nia pro gra mu wspo mnia ła też
mat ka jed ne go z miesz kań ców. Jej zda -
niem, syn otrzy mu je zwięk szo ne daw -
ki le ków. 

Pod opiecz ny wy po wia da ją cy się
w re por ta żu opo wie dział też o tym, iż
w pla ców ce do cho dzi do prze mo cy sek -
su al nej mię dzy miesz kań ca mi. – Star -
si „do la tu ją” do młod szych. Wiem, że
tak nie moż na, dla te go nie raz chcia łem
to zgło sić na po li cję, ale nie mo gę te go
zro bić, bo jak? – po wie dział w re por ta -
żu je den z miesz kań ców. 

Oka zu je się, że sio stra pro wa dzą ca
zdu now ski ośro dek by ła już bo ha ter -
ką in ne go re por ta żu UWA GI. Wów -
czas pro wa dzi ła DPS w Cheł mie,
w któ rym mia ło do cho dzić do prze -
mo cy. Sio stra dy rek tor nie wy po wie -
dzia ła się w pro gra mie do ty czą cym
DPS -u w Zdu nach. Pla ców ki nad zor -
cze nie ma ją żad ne go wpły wu na wy -
bór dy rek to ra. Oso ba, któ ra ma peł nić
tę funk cję wska zy wa na jest przez zgro -
ma dze nie sióstr. 

Dom, w któ rym funk cjo nu je pla -
ców ka jest wła sno ścią Zgro ma dze nia
Sióstr Mi ło sier dzia św. Win cen te go
a Pau lo. Je śli cho dzi zaś o DPS, do to -
wa ny jest on przez gmi nę, na to miast
Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi -
nie prze ka zu je mu pie nią dze z urzę du
wo je wódz kie go. 

Ośrodek przeszedł kon tro lę urzę -
du wo je wódz kie go, któ ra wy ka za ła
nie pra wi dło wo ści za cho dzą ce w pla -
ców ce. Nie ste ty, część przy kła dów
przy to czo nych przez by łych pra cow ni -
ków zo sta ła po twier dzo na. – Je ste śmy
po kon tro li. Na dniach – wraz ze sta -
ro stą – ma my spo tkać się z sio strą wi -
zy ta tor ką. Na szym głów nym ce lem
jest uło że nie i wdro że nie pro gra mu
na praw cze go, na co sio stra dy rek tor
ma trzy dzie ści dni. Jest kil ka rze czy
do zro bie nia i bę dzie my te go ocze ki -
wać ja ko po wiat, ta kie jest też sta no wi -
sko sta ro sty. Trze ba bę dzie opra co wać
też har mo no gram kon tro li, do ty czą -
cych za pew nie nia stan dar du i po sza -
no wa nia god no ści miesz kań ców. Ta kie
sy tu acje nie mo gą się po wta rzać – po -
wie dział An drzej Pio trow ski, dy rek tor
PCPR w Kro to szy nie. 

Spra wą Do mu Po mo cy Spo łecz nej
wZdu nach zaj mu je się też pro ku ra tu ra. 

(LE NA)



Na bieżąco 9

F
O

T
. 
F

u
n
d
a
c
ja

 K
o
rb

a
 

W lip cu Fun da cja Kor ba roz po czę ła
pra ce zwią za ne z wy da niem Ka ta lo -
gu Pie śni Kro to szyń skich. Pro jekt
ma na ce lu oca le nie od za po mnie -
nia gi ną cej tra dy cji ust nej.

Głów nym za ło że niem pro jek tu jest
stwo rze nie ar chi wum tra dy cyj nych pie śni
z po wia tu kro to szyń skie go w for mie stro -
ny in ter ne to wej. Bę dzie ona zbio rem pie śni
lu do wych, śpie wa nych so lo i ze spo ło wo,
a ca pel la i z to wa rzy sze niem in stru men tów
pod czas róż nych świąt i zwy cza jów w ro ku
ob rzę do wym. Na stro nie znaj dą się na gra -

nia au dio i wi deo, za pi sy nu to we, zdję cia
oraz tek sty pio se nek w ję zy ku pol skim
i w tłu ma cze niu na ję zyk an giel ski, a tak że
opi sy śpie wa ków, ze spo łów czy opi sy et no -
gra ficz ne, od no szą ce się do lo ka li za cji.

Pro jekt za kła da rów nież pra cę z lo kal -
ną mło dzie żą, dzieć mi i oso ba mi do ro sły -
mi. Re ali zo wa ny bę dzie cykl warsz ta tów
w trzech miej sco wo ściach – w Kro to szy nie,
w Zdu nach i w Roz dra że wie, a wszyst ko to
we współ pra cy z miej sco wy mi ośrod ka mi
kul tu ry, mu ze ami i bi blio te ka mi. Za ję cia
pro wa dzo ne bę dą przez śpie wacz kę ze spo -
łu lu do we go – Mal wi nę Pa szek. 

Kro to szyn po sia da wy jąt ko wą tra dy -
cję. Re per tu ar wiej ski wy stę pu je bo wiem
w mie ście w nie zmie nio nej for mie. Jed -
ność re per tu aru folk lo ry stycz ne go wsi
i mia sta wy ma ga szcze gól nej uwa gi. Pie śni
kro to szyń skie ba da ne by ły przez wie lu et -
no mu zy ko lo gów już od lat 40. XX wie ku. 

Ak tu al ne in for ma cje zwią za ne z ka ta -
lo giem, jak i dzia łal no ścią Fun da cji Kor ba
moż na zna leźć na jej stro nie in ter ne to wej,
a tak że na Fa ce bo oku i In sta gra mie. 

Pro jekt współ fi nan so wa ny jest ze środ -
ków sa mo rzą du wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go. OPRAC. (LE NA)
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28 lip ca w Kro to szyń skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie dle ra
spo tka li się człon ko wie Klu bu Ko ne -
se ra Książ ki, by wy mie nić się opi nia -
mi na te mat prze czy ta nych ksią żek. 

Wśród po le ca nych ty tu łów zna la zły
się ostat nio za ku pio ne no wo ści, np.
„Uśpio na” A. Si nic kiej, „Lwow ska ko ły san -
ka” i „Wro cław skie tę sk no ty” M. Ko wal -
skiej czy „Gorz ki smak ma rzeń” A.
Kra siń skiej.

Na spo tka niu moż na by ło wy po ży -
czyć książ ki za pro po no wa ne przez bi blio -

te kar kę, któ re znaj du ją się w Wy po ży czal -
ni Dzia łu dla Do ro słych. Przy po mi na my,
że w okre sie wa ka cyj nym bi blio te ka za pra -

sza w godz. 9.00-17.00 (w śro dy od 13.00-
17.00). W so bo ty książ ni ca jest nie czyn na.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Wakacyjne spotkanie Klubu Konesera Książki 

Wie siek Pio trow ski po trze bu je
wspar cia, aby mógł wró cić do pra cy
i utrzy my wać swo ją ro dzi nę. Prze -
szko dą w je go pla nach jest kosz tow -
na ope ra cja, ja ką mu si przejść. 

Męż czy zna od lat cięż ko pra co wał
na lep szą przy szłość. Do star czał pacz ki i je -
dze nie, jed no cze śnie pra cu jąc na eta cie
w pie kar ni. Wraz ze swo ją part ner ką po -
cho dzą z wie lo dziet nych ro dzin i nie mie -
li ła twe go star tu w do ro słe ży cie, ale
o wszyst ko wspól nie wal czy li. W koń cu
uda ło im się do stać kre dyt hi po tecz ny
na za kup miesz ka nia do re mon tu. Po cza -
sie oka za ło się, że pra ce wy ge ne ru ją znacz -
nie więk sze kosz ty, niż wy da wa ło się
na po cząt ku. Ga lo pu ją ca in fla cja, wzrost
rat kre dy tu o 100 pro cent i pod wyż ki
wszel kich cen nie uła twia ją spra wy. 

W ma ju, pod czas wy ko ny wa nia pra cy,
Wie siek po czuł ból w oko li cy sta wu sko ko -
we go. Na po cząt ku nie prze jął się zbyt nio
tym fak tem, ale ból nie mi jał, a wręcz sta -
wał się co raz bar dziej uciąż li wy z każ dym
ko lej nym dniem. Po kil ku dniach urlo pu,
któ ry nie po mógł, Wie sław udał się do le -
ka rza, któ ry na pierw szej wi zy cie stwier -
dził nie zdol ność do pra cy, za le cił no sze nie
or te zy i wy ko na nie re zo nan su ma gne tycz -
ne go. Wy nik ba da nia wska zał, iż pro blem
jest znacz nie po waż niej szy, niż się wy da -
wa ło. Oka za ło się, iż męż czy zna ma po zry -

wa ne wię za dła, kil ka gan glio nów (bo le -
snych gu zów wy peł nio nych pły nem, któ re
czę sto po wsta ją po nie wy le czo nych ura -
zach) oraz uby tek ko ści pię ty. Z ta ki mi ura -
za mi Wie siek nie mo że wró cić do pra cy,
a na ope ra cję wy ko na ną w ra mach NFZ -
-u mu siał by cze kać oko ło 2-3 la ta. 

Uda ło się jed nak ze brać pie nią dze
na ope ra cję w pry wat nej kli ni ce. Męż czy -
znę cze ka ją jed nak jesz cze mie sią ce re kon -

wa le scen cji. Wie siek ma na utrzy ma niu ro -
dzi nę. Mu si też spła cać kre dyt hi po tecz ny,
dla te go zwró cił się o po moc i utwo rzył
zbiór kę na por ta lu zrzut ka. pl, któ ra no si
na zwę: Po kry cie kosz tów ope ra cji, nie -
zbęd nej, abym mógł wró cić do pra cy
i utrzy my wać mo ją ro dzi nę. Do tej po ry
(stan na 3 sierp nia) uda ło mu się ze brać
nie co po nad 4500 zł. 

OPRAC. (LE NA)

CHARYTATYWNIE

Pomóżmy Wieśkowi wrócić do pracy!
F

O
T
. 
z
rz

u
tk

a
.p

l 
F

O
T
. 
B

e
a
ta

 W
a
le

ń
s
k
a



Sport 15

W nie dzie lę na kro to szyń skim bło niu
od by ła się ko lej na edy cja bie gu
z prze szko da mi dla dzie ci Ru na way
Drog bruk Ju ior. Spor to wych emo cji
nie bra ko wa ło!

W ubie głym ro ku bieg zor ga ni zo -
wa no obok ha li spor to wo -wi do wi sko -
wej przy ul. Olim pij skiej
w Kro to szy nie. Te go rocz na edy cja po -
now nie od by ła się na te re nie zre wi ta -
li zo wa ne go bło nia. Do ry wa li za cji
przy stą pi ło oko ło 650 dzie ci. Mło dzi

spor tow cy star to wa li w czte rech gru -
pach wie ko wych od 4 do 13 lat. 

– To już trze cia edy cja eks tre mal ne -
go bie gu dla dzie ci. Roz po czy na li śmy
przed pan de mią, wów czas udział w im -
pre zie wzię ło 350 dzie ci. W ubie głym
ro ku wy star to wa ło po nad 400 mło dych

spor tow ców, a w tym ro ku znów po bi -
li śmy re kord! Cie szy my się nie zmier nie,
że bieg cie szy się tak du żym za in te re so -

wa niem. Wi ta my za wod ni ków i ich ro -
dzi ny. Je stem prze ko na ny, że wszy scy
już je ste ście zwy cięz ca mi, bo zde cy do -
wa li ście się na udział – po wie dział pod -
czas otwar cia wy da rze nia pre zes
Cen trum Spor tu i Re kre acji Wod nik
w Kro to szy nie – To masz Ni cie jew ski. 

Ru na way Drog bruk Ju nior nie na -
le ży do zwy kłych bie gów. Ry wa li za cja
to czy ła się na spe cjal nie przy go to wa nym
to rze o dłu go ści ki lo me tra. Na tra sie
uczest ni cy mu sie li po ko nać wie le róż -
no rod nych prze szkód. Nie oby ło się bez
prze ska ki wa nia przez płot ki, prze cho -
dze nia przez ro wy wy peł nio ne wo dą
i jed no cze sne go ubru dze nia się bło tem.
Dzie ci mu sia ły prze ci skać się przez opo -
ny, wspi nać się na prze szko dy, itp. Tuż
przed me tą za wod ni cy czoł ga li się
pod sa mo cho dem. Na tra sie, przy każ -
dej prze szko dzie, nad bez pie czeń stwem
naj młod szych czu wa li stra ża cy, któ rzy
dziel nie po ma ga li za pra wio nym w bo ju
spor tow com. Dzie ci star to wa ły w gru -
pach, a przed każ dym star tem od by wa -
ła się roz grzew ka. 

Emo cji by ło co nie mia ra, bo wiem
za wod ni cy z za cię ciem po ko ny wa li ko -
lej ne na po tka ne atrak cje. To wa rzy szą -
cy im ro dzi ce gło śno do pin go wa li
i mo ty wo wa li swo je po cie chy. Każ dy
uczest nik otrzy mał pa miąt ko wą ko -
szul kę, me dal oraz wo dę. 

Nie bra ko wa ło też atrak cji to wa -
rzy szą cych głów nej im pre zie. Dzie ci
mo gły ko rzy stać z dmu cha nych zam -
ków oraz róż nych sto isk. Jed no z nich
stwo rzy ło Przed się bior stwo Go spo -

dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej
w Kro to szy nie. Moż na by ło się więc
na pić, od po cząć i do wie dzieć się wie -
lu cie ka wych rze czy na te mat dzia łal -
no ści spół ki. Nie oby ło się bez
ma lo wa nia twa rzy. Od był się też fe sti -
wal ko lo rów. (LE NA)

BIEGI

Dzieci kontra przeszkody

Już w naj bliż szy week end pił kar skie
dru ży ny z po wia tu kro to szyń skie go
ro ze gra ją pierw sze spo tka nia li go we
w no wym se zo nie. Na V -li go wych bo -
iskach bę dzie my mo gli oglą dać je dy -
nie Astrę Kro to szyn i Bia łe go Or ła
Koź min Wlkp.

Oba ze spo ły z na sze go po wia tu ry -
wa li zu ją na po zio mie V li gi. Prócz nich
w III gru pie zna la zły się na stę pu ją ce
dru ży ny: GKS Rych tal,
KKS 1925 II Ka lisz, Ka nia Go styń,
Kłos Za nie myśl, Orzeł Mro czeń,
Ostro via 1909 Ostrów Wlkp., Piast
Cze ka nów, Piast Po niec, Kro bian ka
Kro bia, Ra wia Ra wicz, Vic to ria
Ostrze szów, War ta Śrem, Za wi sza Łę -
ka Opa tow ska oraz Ze fka Ko byl Gó ra. 

Koź miń skie Or ły roz po czę ły przy -
go to wa nia do se zo nu 12 lip -
ca. – W pla nach oprócz jed no stek
tre nin go wych by ło ro ze gra nie sze ściu

spa rin gów. Ro ze grać uda ło się pięć
z nich, z cze go przy no si ły one róż ny
sku tek. Okres wa ka cyj ny spo wo do wał,
iż bra ki ka dro we wy no si ły od trzech
nie obec no ści do na wet ośmiu, tak jak
mia ło to miej sce pod czas me czu z Ko -
ro ną Pia ski – po wie dział tre ner koź -
miń skich pił ka rzy – Adam Zie liń ski.
Tre nin gów przed no wym se zo nem nie
wzno wi li Ad rian Der wich i Ja kub Na -
my słow ski. Z ko lei Mi ko łaj Ko niecz ny
po sta no wił wró cić do CKS -u Zdu ny.
Dru ży na zy ska ła jed nak kil ku no wych

za wod ni ków, a są to: Da wid Krzy ża -
niak (Stal Ple szew), Pa tryk Zie liń ski
(KKS 1925 Ka lisz), Al bert Czaj ka
(wy cho wa nek klu bu, któ ry po wró cił
z Po lo nii Śro da Wlkp.) oraz Da wid
Pia sec ki, któ ry wzno wił tre nin gi
po roz bra cie z pił ką (dru ży ny mło dzie -
żo we Ja ro ty Ja ro cin). Pierw sze spo tka -
nie Or ły ro ze gra ją na wy jeź dzie
z GKS -em Rych tal.

Bez zmian nie oby ło się też w ka -
drze Astry Kro to szyn. Na bo isku
w nie bie sko -bia łych bar wach nie zo ba -

czy my już Łu ka sza Bu dzia ka, Bar to sza
Ja ry sza oraz Ar tu ra Bła żej cza ka.
Pod zna kiem za py ta nia stoi obec ność
Do mi ni ka Ję dr ko wia ka. Kon tu zja nie
po zwa la – pó ki co – na grę Ada mo wi
Sta szew skie mu. Do ze spo łu do łą czy li:
Pa tryk Po wa lisz (Ze fka Ko by la Gó ra),
Da mian Spa le niak (Rasz ko wian ka
Rasz ków), Da wid Pi róg (Kro bian ka
Kro bia), Pa tryk Wojt ko wiak (Piast Ko -
by lin), Wik tor Przy by ło wicz (Rasz ko -
wian ka Rasz ków). Za rząd klu bu
pro wa dzi jesz cze roz mo wy z kil ko ma
za wod ni ka mi. Kro to szy nia nie ro ze -

gra li spo tka nia spa rin go we. War to
przy po mnieć, iż Astra okres przy go to -
waw czy od by ła pod okiem no we go tre -
ne ra, a jest nim Le szek Kru tin.
Na mecz in au gu ra cyj ny kro to szy nia -
nie uda dzą się do Ra wi cza, gdzie zmie -
rzą się z miej sco wą Ra wią. – Mi ło jest
mi po in for mo wać, iż spo tka nia w tym
se zo nie bę dą już roz gry wa ne na bo -
isku głów nym. Za chę ca my więc ki bi -
ców do wspie ra nia na szych
pił ka rzy! – pod su mo wał pre zes kro to -
szyń skie go klu bu – Ma riusz Ra taj -
czak. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Nowy sezon – nowe wyzwania 



Dwie kro to szyń skie dru ży ny ry wa li zo -
wa ły w pół fi na le Mi strzostw Pol ski
Play are ny. Ze spół A Se ree Tee uzy skał
awans do fi na ło we go tur nie ju, gdzie
osta tecz nie nie uda ło mu się wejść
do stre fy me da lo wej. Z ko lei Pan com
Zdu ny wziął tak że udział w tur nie ju
For tu na Pu char Pol ski Play are na.

10 lip ca w War sza wie ro ze gra no
For tu na Pu char Pol ski Play are na.
W tym tur nie ju bio rą udział dru ży ny,
któ re wy wal czy ły wcze śniej Pu char
Mia sta. Kro to szyn trze ci raz z rzę du re -
pre zen to wał Pan com Zdu ny, któ ry
w lo kal nym fi na le po ko nał A Se ree Tee. 

Pan com tra fił do gru py G we spół
z ry wa la mi z War sza wy, Bia łe go sto ku
i Bart nicz ki. Nie ste ty, nasz te am od no -
to wał trzy po raż ki – 0: 2 z Ath le tic
Hor nets Bart nicz ka, 2: 3 z Su char ka -

mi Bia ły stok i 0: 2 z FC Gor lic ka War -
sza wa. Tym sa mym Pan com od padł
z dal szych roz gry wek. – Mie li śmy pro -
ble my ka dro we. Na tur nie ju nie wy -
stą pił nasz opty mal ny skład.
Szczę śli wie mi mo wszyst ko uda ło
nam się skom ple to wać so lid ną dru ży -
nę. Wal czy li śmy, ale prze ciw ni cy oka -
za li się sil niej si. Chcie li by śmy
po dzię ko wać Urzę do wi Miej skie mu
w Kro to szy nie za po moc w zor ga ni zo -
wa niu wy jaz du na tur niej – pod su mo -
wał Ra do sław Ko ło dziej, ka pi tan
Pan co mu.

W eli mi na cjach do kra jo wych mi -
strzostw pił ka rze ry wa li zo wa li 17 lip ca
na obiek cie Hut ni ka War sza wa. Do sto -
li cy przy je cha ło bli sko sto dru żyn. Na sze
mia sto w tym ro ku od or ga ni za to rów
otrzy ma ło aż pięć prze pu stek. Tra fi ły
one do Pan co mu, A Se ree Tee, Gu an ta -

na me ry, Igloo oraz Al ba tro sów. Z róż -
nych po wo dów do War sza wy po je cha ły
jed nak tyl ko AST i Pan com. 

Pan com zma ga nia w gru pie E roz -
po czął od po raż ki 0: 6 z FC Lu mum -
by Łódź. W ko lej nych me czach na si

pił ka rze gra li już znacz nie le piej i po -
ko na li 6: 3 Al ko po li ga mię Wro cław
oraz 4: 2 In Plus Po jem na Ha li na Wars.
W po je dyn ku o pierw sze miej sce
w gru pie ogra li 2: 1 GKS Bom ba Ra -
dzion ków. Po tem eki pa ze Zdun mie -

rzy ła się Si lver si te FC Łódź. Nie ste ty,
prze ciw nik oka zał się sil niej szy i zwy -
cię żył 2: 1. 

Ze spół A Se ree Tee tra fił do gru py
H, w któ rej cał ko wi cie do mi no wał.
W pierw szym po je dyn ku kro to szy nia -
nie roz bi li Han go ver 96 Prusz -
ków 10: 1, na stęp nie nie da li szans
Nie chcia nym FC Łódź (6: 1) i mi strzo -
wi Bia łe go sto ku (8: 2) oraz po ko na -
li 4: 2 Espor ti vo Ver so via. Dru ży na
AST z kom ple tem punk tów awan so -
wa ła da lej, by w me czu o wszyst ko za -
grać z te amem Ja ku bow skie To ruń,
na le żą cym do pol skiej czo łów ki sze -
ścio oso bo wej pił ki noż nej. Eki pa AST
zwy cię ży ła jed nak 5: 2, za pew nia jąc
so bie awans do naj lep szej szes nast ki
w kra ju. 

Ty dzień póź niej we Wro cła wiu ro -
ze gra no tur niej fi na ło wy mi strzostw.
Kro to szy nia nie w gru pie A wy gra -
li 4: 1 ze Śród mie ściem Gru dziądz
i 6: 1 z Si lver si te FC Łódź, a eki pie Bar -
tist To ruń ule gli 0: 1 i awan so wa li
z dru gie go miej sca do ćwierć fi na łu.
Nie ste ty, na tym eta pie zbyt moc na
oka za ła się dru ży na Dzba ny Łódź, po -
ko nu jąc nasz ze spół 4: 0. 

– Kie ru je my szcze gól ne po dzię -
ko wa nia do Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie za po moc w zor ga ni -
zo wa niu wy jaz du na eli mi na cje i mi -
strzo stwa Pol ski – po wie dział
Do mi nik Gó ral, je den z am ba sa do -
rów li gi w Kro to szy nie.

(LE NA)
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PLAYARENA

Nasze zespoły 
ze zmiennym szczęściem

Za rząd Pia sta Ko by lin po in for mo wał
o wy co fa niu dru ży ny se nio rów z V -li -
go wych roz gry wek! Po nad to pre zes
Jan Li siec ki oświad czył, iż nie bę dzie
star to wał w wy bo rach na sze fa klu bu.

Ko by li nia nie za koń czy li ubie gły
se zon na ósmej lo ka cie w ta be li V li gi.
Ze wzglę dów za wo do wych z funk cji
tre ne ra zre zy gno wał Krzysz tof Ma tu -
szak. Nic jed nak nie wska zy wa ło na to,
że ki bi ce ko by liń skiej dru ży ny usły szą
ta kie wie ści. 

Po wiel kich pro ble mach Astry
Kro to szyn przy szła ko lej na Pia sta.
Kro to szyń ski klub od stą pił od de cy zji
zre zy gno wa nia z li go wych roz gry wek.
Nie ste ty, za rząd Pia sta po in for mo wał,
iż po wie lu ana li zach i prze my śle niach
oraz roz mo wach pre ze sa klu bu z za -
wod ni ka mi i wła dza mi mia sta pod ję -
to de cy zję o wy co fa niu pierw sze go
ze spo łu se nio rów z V li gi. 

– Na sta ły cięż kie cza sy dla ama -
tor skiej pił ki noż nej. Ko by lin to zbyt
ma ła miej sco wość, by na tym po zio -
mie roz gry wek grać wy łącz nie wy cho -
wan ka mi. Przez la ta pił ka w Ko by li nie
opie ra ła się na za wod ni kach miej sco -
wych i gra czach z ze wnątrz, któ rzy sta -
no wi li wzmoc nie nie na szej dru ży ny.
W ostat nich la tach pił ka noż na w Pol -

sce, zwłasz cza na niż szych szcze blach,
za czę ła przy bie rać ta ki cha rak ter, ja ki
mnie, ja ko pre ze so wi urzę du ją ce -
mu 30 lat, prze stał się po do bać. Uwa -
żam, że zmie rza to w nie ko niecz nie
do brym kie run ku. W klu bach bra ku -
je mło dzie ży chęt nej do gry w pił kę,
za wod ni cy co raz czę ściej z ama tor skiej
pił ki noż nej pró bu ją ro bić źró dło do -
cho du po rów ny wal ne do wy pła ty pra -
cow ni czej. Do ta cja z bu dże tu gmi ny
nie tym ce lom ma słu żyć, za tem
wszyst kie środ ki fi nan so we po kła da ne
w tym za kre sie po cho dzą z pry wat -
nych fun du szy. My ślę, że nie o to
w pił ce ama tor skiej win no cho dzić.

Po nad to brak chęt nych do współ pra cy
w śro do wi sku klu bu i bra ki ka dro we
spra wi ły, że pod ją łem de cy zję o nie -
star to wa niu w naj bliż szych wy bo rach
do za rzą du klu bu. Ja ko pre zes pod ją -
łem wie le roz mów w po ten cjal ny mi
na stęp ca mi, by ra to wać V li gę w na -
szym mie ście, jed nak z uwa gi na brak
chęt nych zmu szo ny zo sta łem pod jąć
ta ką, a nie in ną de cy zję – czy ta my sta -
no wi sko pre ze sa Li siec kie go na fa ce bo -
oko wym pro fi lu Pia sta Ko by lin. 

Jan Li siec ki po dzię ko wał wszyst -
kim, z któ ry mi współ pra co wał
przez 30 lat peł nie nia funk cji pre ze sa. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Piast wycofał się z rozgrywek!

Za wod ni cy KS Kro tosz wzię li udział
w 13. edy cji Or len To ur de Po lo gne
Ama to rów – Me mo ria le Ry szar da
Szur kow skie go, któ ry zor ga ni zo wa -
no w Ar ła mo wie i oko li cach.

Na li nii star tu sta nę ło pół to ra ty sią ca
ko la rzy, któ rzy do po ko na nia mie li 75-ki -
lo me tro wą tra sę. Mu sie li zmie rzyć się
z du ży mi prze wyż sze nia mi i wspi nacz ka -
mi, m. in. pod Kal wa rię Pa cław ską czy Ho -
tel Ar ła mów. Do dat ko wym utrud nie niem
by ła po go da. Biesz cza dy przy wi ta ły ko la -
rzy desz czem, więc tra sa by ła bar dzo śli zga. 

Pierw szy do me ty do je chał Adam
Wój cik (Gru pa 7R Row mix Te am Ra ba
Wy żna) z cza sem 2:04:36. Wśród ko biet

trium fo wa ła So nia Cie ciel z Głu cho ła zów,
któ ra osią gnę ła re zul tat 2:20:10. 

W Biesz cza dach wy star to wa ła też licz -
na re pre zen ta cja KS Kro tosz. Ama tor ski
wy ścig To ur de Po lo gne ukoń czy li Ma rian
Pocz ta (3:00:30), Krzysz tof Ka sprzak
(3:03:24), Ka rol Mrocz kow ski (3:09:06),
Va le ry Mać ko wiak (3:11:54), Da mian
Wit kow ski (3:13:49), Pa weł Bła żu tycz
(3:15:23), Ka rol Olej ni czak (3:16:52),
Mo ni ka Sob ko wiak (3:17:14), Da riusz
Pocz ta (3:37:02), Ra fał Sój ka (3:37:26),
Da niel De plew ski (3:50:11), An drzej Ma -
cie jew ski (3:53:25), Piotr Ty czyń ski
(4:05:15) oraz Ka rol Ka łuż ny (4:30:00). 

(LE NA)

KOLARSTWO

Ścigali się w Arłamowie
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