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Czytaj na str. 8-9

� MOTORYZACJA

Amerykańskie pojazdy 
w Krotoszynie

Czytaj na str. 13

� SPORT

Astra odpadła 
z pucharowych rozgrywek

Czytaj na str. 16

INWESTYCJE

2,5 miliona
dofinansowania 
na krotoszyński stadion

Gmi na Kro to szyn otrzy ma ła do fi nan -
so wa nie z pro gra mu Mi ni ster stwa
Spor tu „Spor to wa Pol ska 2020”
w wy so ko ści 2,5 mln zło tych na mo -
der ni za cję sta dio nu na Bło niu.

Za da nie pod na zwą „Mo der ni za cja
in fra struk tu ry spor to wej – bo iska głów -
ne go, bo iska tre nin go we go oraz sta dio nu
lek ko atle tycz ne go na kro to szyń skim Bło -
niu” jest oczy wi ście jed nym z ele men tów

du żej in we sty cji – „Utwo rze nie ośrod ka
re kre acyj no -wy po czyn ko we go na kro to -
szyń skim Bło niu”.

W trak cie III Ogól no pol skie go Świę ta
„Wdzięcz ni Pol skiej Wsi” To masz Ni cie -
jew ski, pre zes CSiR Wod nik, ode brał
z rąk pre mie ra Ma te usza Mo ra wiec kie go
i mi ni ster spor tu Da nu ty Dmow skiej -An -
drze juk pro me sę w ra mach pro gra mu
„Spor to wa Pol ska 2020”. 

(AN KA) 

W mi nio nym ty go dniu nie mal każ de go
dnia do cho dzi ły do nas in for ma cje o ko -
lej nych za ra żo nych miesz kań cach po -
wia tu kro to szyń skie go. Tym sa mym
na na szym te re nie licz ba osób za ka żo -
nych ko ro na wi ru sem wzro sła o kil ka na -
ście no wych przy pad ków. 

We wto rek, 16 wrze śnia, w po wie cie od -
no to wa no czte ry przy pad ki za ra że nia. Po zy -
tyw ny wy nik te stu na CO VID -19 po twier -
dzo no u41-let niej ko bie ty – prze by wa wWy -
so ko spe cja li stycz nym Szpi ta lu Miej skim

w Po zna niu, a tak że u ko biet w wie ku 39
i 34 la ta oraz 43-let nie go męż czy zny – są
w do mo wej izo la cji. W śro dę i czwar tek
stwier dzo no po jed nym no wym przy pad ku.

W pią tek do gru py za ka żo nych do łą -
czy li męż czyź ni w wie ku 43, 58, 39 i 73 la -
ta, ko bie ty w wie ku 22 i 38 lat oraz dziec -
ko. Wszy scy są w izo la cji.

W so bo tę w kra ju padł re kord za ka -
żeń – po nad ty siąc, z cze go pra wie sto
w Wiel ko pol sce. Na szczę ście w na szym
po wie cie nie by ło żad ne go. Ale nie ste ty
w po znań skim szpi ta lu zmar ła 81-let nia

miesz kan ka Zie mi Kro to szyń skiej.
W nie dzie lę je den no wy przy pa dek

za ra że nia (44-let nia ko bie ta – izo la cja).
W mi nio ny po nie dzia łek po in for mo wa no
o czte rech oso bach z wi ru sem SARS -CoV -
-2. Są to trzy ko bie ty – w wie ku 34 i 58 lat
(izo la cja do mo wa) oraz 63 lata (szpi tal
w Po zna niu) i jed no dziec ko.

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia łek, 21
wrze śnia, go dzi na 12.00) w po wie cie kro to -
szyń skim od no to wa no 359 przy pad ków za -
ka że nia, 33 oso by zmar ły, wy zdro wia ło bli -
sko 300. W ca łym kra ju do tej po ry za ra że -
nie wi ru sem SARS -CoV -2 stwier dzo no
u 79 988 osób, zmar ło 2298, a wy le czo -
nych jest już 64 606. (AN KA)
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6 wrze śnia w Brze zi nach od by ła się
Bie sia da Folk lo ru Zie mi Ka li -
skiej 2020. Na sce nie za pre zen to -
wa ło się kil ka ze spo łów z po wia tu
kro to szyń skie go.

Re gio nal ny Prze gląd Ze spo łów Folk -
lo ry stycz nych Po łu dnio wej Wiel ko pol ski,
któ re go or ga ni za to rem jest Cen trum Kul -
tu ry i Sztu ki w Ka li szu, ist nie je w ka len -
da rzu wy da rzeń kul tu ral nych od po -
nad 40 lat. Od by wa się co dwa la ta
w Brze zi nach nie opo dal Ka li sza. 

Te go rocz na edy cja by ła wy jąt ko wa,
po nie waż or ga ni za to rzy mu sie li do sto so -
wać się do pa nu ją cych re stryk cji. Zre zy -
gno wa no z „po tań ców ki”, warsz ta tów
twór ców oraz wrę cze nia na gród. W tym
ro ku w kon kur sie wzię ło udział bli -
sko 400 ar ty stów. Na sce nie po ja wi ły się
gru py ta necz ne i śpie wa cze, ka pe le, in -
stru men ta li ści i śpie wa cy so lo wi. 

Ju ry zło żo ne z et no mu zy ko lo ga, et -
no cho re ogra fa i et no lo ga mia ło twar dy
orzech do zgry zie nia. Ar ty ści z na sze go
po wia tu mo gą po chwa lić się suk ce sa mi.
W ka te go rii ze spo łów śpie wa czych dru -
gie miej sce za jął ze spół Ka li na z No wej
Wsi, a na naj niż szym stop niu po dium
sta nę ły gru py Ko bie rzan ki, Lu to gnie -
wia cy i Ła giew ni cza nie. Z ko lei ze spół

Biad ko wian ki otrzy mał w tej ka te go rii
wy róż nie nie. Wśród so li stów śpie wa ków
pierw sze miej sce za ję ły Mał go rza ta Ol -
szew ska i Ma ria Pie ru nek, miesz kan ki
Lu to gnie wa. Na dru giej lo ka cie upla so -
wa ła się Cze sła wa Ja rysz z Ko bier na.
Trze cia po zy cja przy pa dła Ha li nie Wa łę -
sie z No wej Wsi. 

(LE NA)

FOLKLOR

Sukcesy artystów z naszego powiatu
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14 wrze śnia sta ro sta kro to szyń ski
po in for mo wał, iż ko mi sja kon kur so -
wa na no we go dy rek to ra SPZOZ
w Kro to szy nie wy bra ła Iwo nę Wi -
śniew ską.

O stanowisko sze fa kro to szyń skie -
go szpi ta la ubie ga ło się pię cio ro kan -
dy da tów. Wpraw dzie swój ak ces zgło -
si ło sześć osób, ale jed na kan dy da tu ra
zo sta ła od rzu co na ze wzglę dów for -
mal nych. Po prze pro wa dze niu roz -
mów z każ dym z nich ko mi sja, w taj -
nym gło so wa niu, zde cy do wa ła się po -
wie rzyć to sta no wi sko Iwo nie Wi -
śniew skiej ze Słup cy.

– (…) W swo jej pra cy za wo do wej
zdo by ła do świad cze nie za rów no
w kie ro wa niu pod mio tem lecz ni -
czym, jak rów nież w struk tu rach sa -
mo rzą do wych. (...) Pod czas roz mo wy
ko mi sja oce ni ła zna jo mość m. in.

prze pi sów w za kre sie usta wy o dzia łal -
no ści lecz ni czej, fi nan sów pu blicz -
nych oraz umie jęt no ści za rzą dza nia
per so ne lem. Pa ni Iwo na Wi śniew ska
za pre zen to wa ła pod czas roz mo wy
bar dzo szcze gó ło wo za ło że nia kon -
cep cyj ne funk cjo no wa nia Sa mo dziel -
ne go Pu blicz ne go Za kła du Opie ki
Zdro wot nej w Kro to szy nie w za kre sie
spraw or ga ni za cyj nych, eko no micz -
nych, za trud nie nia i ja ko ści świad czo -
nych usług. Do świad cze nie za wo do -
we w za rzą dza niu, a zwłasz cza treść
za pre zen to wa nej kon cep cji w szcze -
gól nie trud nym cza sie pan de mii zde -
cy do wa ło o jed no gło śnym wy bo rze
ko mi sji – czy ta my w uza sad nie niu
wy bo ru.

Już od 16 wrze śnia Iwo na Wi -
śniew ska ofi cjal nie ob ję ła sta no wi sko
dy rek tor kro to szyń skie go SPZOZ.
Bły ska wicz ne pod pi sa nie umo wy to

efekt jed no myśl nej de cy zji ko mi sji
kon kur so wej i Za rzą du Po wia tu.

– Dla mnie ar gu men tem prze ma -
wia ją cym za pa nią Iwo ną Wi śniew ską
by ło to, iż przez sie dem lat kie ro wa ła
po dob ną pla ców ką w Słup cy. Ja ko je -
dy na przed sta wi ła też bar dzo cie ka wą
pre zen ta cję mul ti me dial ną, w któ rej
za war ła in for ma cje o kom pe ten cjach
do pro wa dze nia szpi ta la. Wska za ła
też na no we moż li wo ści – mó wi An -
drzej Je rzak, je den z człon ków ko mi sji
kon kur so wej. Na der istot na by ła
obiet ni ca ścią gnię cia no wych le ka rzy -
-spe cja li stów do kro to szyń skie go szpi -
ta la. Bio rąc pod uwa gę de fi cyt ka dry
me dycz nej, był to waż ny ar gu ment. 

I. Wi śniew ską py ta no rów nież
o szcze gó ły jej kon flik tu z obec nym
sta ro stą słu pec kim, któ ry za koń czył
się zwol nie niem jej z kie ro wa nia szpi -
ta lem. – Jak się oka za ło, sąd pra cy to

jej przy znał ra cję i na ka zał wy pła ce nie
od szko do wa nia w wy so ko ści kwar tal -
nych apa na ży – wy ja śnia A. Je -
rzak. – Sy tu acja fi nan so wa SPZOZ
nie jest ła twa, a do dat ko wą trud no ścią
jest pa nu ją ca epi de mia. Trwa też roz -
bu do wa szpi ta la. Nie mniej ży czę pa ni
dy rek tor sa mych suk ce sów – do da je
skarb nik po wia tu.

– Mój głos otrzy ma ła, gdyż wy ka -
za ła się du żą wie dzą i kom pe ten cja -
mi – tłu ma czy z ko lei wi ce sta ro sta Pa -
weł Ra do jew ski. Jak za zna cza, dla nie -
go waż ny jest rów nież czyn nik ludz ki.
Dla te go chciał by, że by no wa dy rek tor
nie tyl ko wal czy ła o ca łą za ło gę, ale
i po tra fi ła spo koj nie i rze czo wo wy tłu -
ma czyć pra cow ni kom trud ne de cy zje.

Co istot ne, I. Wi śniew ska stwier -
dzi ła, iż za rzą dza nie ta ką jed nost ką
wy ma ga więk sze go na kła du pra cy niż
osiem go dzin. Dla te go zde cy do wa ła,

iż za miesz ka w Kro to szy nie, by nie do -
jeż dżać co dzien nie ze Słup cy. – Po -
twier dzam tę wia do mość. Pra cu je my
ze sta ro stą nad tym, by po móc jej w tej
kwe stii. Spra wę miesz ka nia roz wią że -
my do koń ca wrze śnia – za po wia da P.
Ra do jew ski.

(AN KA / PIK) 
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SŁUŻBA ZDROWIA

Iwona Wiśniewska nową szefową szpitala!

W Kro to szyń skim Ośrodku Kul tu ry
mia ło miej sce uro czy ste pod pi sa nie
umo wy na do fi nan so wa nie prze bu -
do wy sa li wi do wi sko wej. Cał ko wi ty
koszt in we sty cji to po nad 3,5 mi lio -
na zło tych
. 
Pod pi sa niu umo wy przez Jo an nę Ja -
roc ką – dy rek tor KOK -u – i mar szał ka
wo je wódz twa wiel ko pol skie go Mar ka
Woź nia ka to wa rzy szy li m. in. bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek, rad -
na sej mi ku wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go Jo an na Król -Trąb ka, wi ce bur -
mistrz Ry szard Czusz ke, skarb nik
gmi ny Grze gorz Ga lic ki oraz Mo ni ka
Król – księ go wa KOK -u. 

Na prze bu do wę wnę trza sa li wi do -
wi sko wej po by łej jed no st ce woj sko wej
i utwo rze nie w niej Jed nost ki Ak tyw -
no ści Kro to szyn KOK otrzy ma do fi -
nan so wa nie w wy so ko ści 2 483 000 zł

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 (WRPO 2014+). Cał ko -
wi ty koszt przed się wzię cia wy nie sie
na to miast 3 594 000 zł. 

– Wszyst kie pro jek ty bio rą ce
udział w kon kur sie by ły bar dzo waż -
ne spo łecz nie, tak jak ten. Dziś po zo -

sta je nam pod pi sać umo wę. Pro jekt
o war to ści po nad 3,5 mln zł bę dzie
do fi nan so wa ny w kwo cie pra wie 2,5
mln zł. Są to pie nią dze z Wiel ko pol -
skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go, czy li tej czę ści bu dże tu
unij ne go, któ rą od da no do dys po zy cji
sa mo rzą do wi wo je wódz twa. Zmo der -

ni zo wa na prze strzeń ma być jesz cze
bar dziej przy ja zna dla wszyst kich ce -
lów zwią za nych z Jed nost ką Ak tyw -
no ści Kro to szyn – po wie dział mar sza -
łek Ma rek Woź niak.

– Z nie skry wa ną ra do ścią cze ka -
łam na mo ment pod pi sa nia tej umo -
wy i moż li wo ści re ali za cji te go przed -
się wzię cia. Kro to szyń ski Ośro dek Kul -
tu ry od lat bo ry ka się z bra kiem ta kiej

sa li. Czę sto mu sie li śmy ko rzy stać z sa -
li ki no wej kosz tem bra ku emi sji se an -
sów fil mo wych. Sa la wi do wi sko wa bę -
dzie mia ła moż li wość po dzia łu
na mniej sze prze strze nie. Dzię ki te mu
pro jek to wi zy ska my też sal kę na an tre -
so li do mniej szych za jęć. Obiekt bę -
dzie do sto so wa ny do osób nie peł no -
spraw nych. Za ku pi my też spe cjal ny
sys tem au to ma tycz ne go in for mo wa -
nia miesz kań ców – dzię ki tech no lo gii
Blu eto oth – o tym, co się u nas bę dzie
dzia ło – wy ja śnia ła Jo an na Ja roc ka,
szefowa KOK-u. (LE NA)

KOK

2,5 miliona złotych na przebudowę sali widowiskowej
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Mar sza łek wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go Ma rek Woź niak pod pi sał
w Zdu nach umo wę na do fi nan so wa -
nie – w kwo cie 700 ty się cy zło -
tych – in we sty cji re ali zo wa nej 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 (WRPO 2014+). 

Gmi na Zdu ny prze pro wa dzi re -
no wa cję po ewan ge lic kie go ko ścio ła,
któ ry bę dzie peł nił funk cję obiek tu
kul tu ry. W ra mach in we sty cji prze -
wi dzia no od no wie nie ele wa cji i scho -
dów do za kry stii, wy mia nę sto lar ki
i udo stęp nie nie wie ży ja ko punk tu
wi do ko we go. Tym sa mym świą ty nia
sta nie się wi zy tów ką tu ry stycz ną
Zdun. Ma ją tam od by wać się kon cer -
ty i wy sta wy. Z wie ży bę dzie moż na
po dzi wiać za byt ki i za bu do wę mia -
sta. – Cie szę się, że mo że my do ło żyć

swo ją ce gieł kę do re ali za cji am bit -
nych pla nów bur mi strza To ma sza
Chu de go, któ ry ja kiś czas te mu za po -
wia dał, że chce ze Zdun uczy nić
miej sce nie zwy kle atrak cyj ne dla
miesz kań ców i tu ry stów. A to wy ma -
ga spo rych na kła dów fi nan so wych
i kon se kwen cji. Z przy jem no ścią

po raz ko lej ny przy jeż dżam w to
miej sce pod pi sać umo wę – tym ra -
zem ze sfe ry, któ ra jest mi szcze gól nie
bli ska, czy li z za kre su dzie dzic twa
kul tu ro we go. Ten pięk ny ko ściół po -
ewan ge lic ki nie wąt pli wie za słu gu je
na to, by po pra wić swo ją kon dy -
cję – oznaj mił M. Woź niak. (AN KA)

ZDUNY

Dotacja na renowację kościoła

KOŹMIN WLKP.

Zebrano prawie 38 litrów krwi!

Przed kil ko ma dnia mi w Koź mi nie
Wlkp. od by ła się ko lej na ak cja po bo -
ru krwi. Za re je stro wa no po nad stu
daw ców, z cze go 85 mo gło po dzie lić
się tą ży cio daj ną tkan ką. Uda ło się
ze brać 37.950 ml krwi.

Od go dzi ny 9.00 przy miej sco -
wym Klu bie Se nio ra usta wi ła się ko -
lej ka chęt nych do od da nia krwi. Re je -
stra cja ru szy ła 20 mi nut póź niej. Kil -
ku go dzin na ak cja po bo ru krwi od by -
wa ła się z za cho wa niem wszel kich
środ ków ostroż no ści, zwią za nych
z epi de mią ko ro na wiu sa.

Na 103 za re je stro wa nych daw -
ców 85 od da ło krew. Tym sa mym ze -
bra no nie mal 38 li trów ży cio daj nej
tkan ki. – Je stem bar dzo szczę śli wy
i dum ny z daw ców. Cie szy fakt, że
spo śród nich aż 11 osób od da ło krew
po raz pierw szy. Dzię ku ję z ca łe go
ser ca wszyst kim, któ rzy przy czy ni li
się do ko lej nej re kor do wej ak cji, mi -
mo bar dzo trud ne go dla nas wszyst -
kich okre su pan de mii – ko men tu je
Wie sław Głu szek, pre zes koź miń skie -
go klu bu krwio daw ców.

Do ak cji włą czy li się, po przez od -
da nie krwi, rów nież dru ho wie z OSP
z Koź mi na Wlkp., Wał ko wa, Czar ne -
go Sa du i Or li, koź miń scy har ce rze
oraz przed sta wi ciel miej sco we go ko -
mi sa ria tu po li cji. W. Głu szek za zna -
cza, iż isto tą te go pięk ne go przed się -
wzię cia nie jest po bi ja nie re kor dów,
lecz po moc bliź nie mu. Dla te go, mi -
mo że zbiór ka od by wa ła się z za sto so -
wa niem re żi mu sa ni tar ne go, sam za -
mie nił choć kil ka słów z każ dym daw -
cą. War to do dać, iż wszy scy mo gli li -
czyć na na gro dę. A by ło ich wie le, al -
bo wiem ak cję wspo mo gło aż 45 lo kal -
nych spon so rów. Każ dy z uczest ni -
czą cych w zbiór ce sam lo so wał nu -
mer, pod któ rym znaj do wał się kon -
kret ny pre zent.

Or ga ni za cja i suk ces ko lej nej ak cji
w Koź mi nie Wlkp. to efekt pra cy
wie lu osób. – W roz pro pa go wa nie
za an ga żo wa li się ka pła ni z pa ra fii
w Koź mi nie Wlkp. i Mo kro no sie
oraz lo kal ne me dia. Jak za wsze po ma -
ga li tak że ob słu ga Klu bu Se nio ra
i człon ko wie Za rzą du Klu bu HDK
PCK oraz dru ho wie z koź miń skiej
OSP i har ce rze – mó wi W. Głu szek,
pod kre śla jąc jed no cze śnie za słu gi wi -
ce pre ze sa klu bu, Zbi gnie wa Bo jan ka,
któ ry na co dzień od cią ża go od wie lu
obo wiąz ków, m. in. po zy sku je spon -
so rów. – Okre ślić go mia nem do bre -
go czło wie ka i przy ja cie la krwio daw -
ców to da le ce nie wy star cza ją ce mia -
no. Wła śnie współ pra ca z ta ki mi oso -
ba mi jak Zbi gniew jest bu du ją ca
i wska zu je, że dro ga ob ra na przed la -
ty jest wła ści wa – stwier dza szef koź -
miń skie go Klu bu HDK. 

Je śli pan de mia się nie roz sze rzy,
na 18 li sto pa da pla no wa na jest ko lej -
na zbiór ka krwi, tym ra zem w mu -
rach Ze spo łu Szkół Po nad pod sta wo -
wych im. Jó ze fa Mar ciń ca. – Wszyst -
kich chęt nych już dziś za pra szam.
Dzie le nie się da je wiel ką sa tys fak cję
i dzia ła od mła dza ją co na or ga nizm.
Po pa trz cie na mnie, każ da uda na
zbiór ka po wo du je, że sta ję się co raz
młod szy – śmie je się W. Głu szek. 

(PIK / AN KA) 
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5Na Bieżąco
KOŹMIN WLKP.

Inwestycja niezagrożona
Koź miń ski rad ny Ma rek Wiecz ny
pod czas po łą czo nych ob rad ko mi sji
sta łych ape lo wał do władz gmi ny
o pi lo to wa nie kwe stii bu do wy ścież -
ki pie szo -ro we ro wej na od cin ku Koź -
min Wlkp. – Sta niew.

Sta ra nia o tę in we sty cję trwa ją już
od kil ka lat. Na prze szko dzie jed nak
sta wał brak fun du szy. W tym ro ku
dłu go wy da wa ło się, że spra wa za koń -
czy się po dob nie. Wszyst ko zmie ni ło
się wraz z in for ma cją o bra ku do fi -
nan so wa nia do mo der ni za cji uli cy
Grę bow skiej. Po sta no wio no wów czas
o wy ko na niu wspo mnia nej ścież ki,
choć w kil ku eta pach. 

Trze ba by ło więc za bez pie czyć
w bu dże cie środ ki po trzeb ne
na pierw szy etap w kwo cie 35 tys. zł.
Bur mistrz Ma ciej Brat bor ski oznaj -
mił, że je śli jest już do ku men ta cja
na in we sty cję, to te raz mu si na stą pić
dal sza część za da nia. – In we sty cja po -
win na za koń czyć się do koń ca tej ka -
den cji sa mo rzą du. Eta py roz pi sa ne są
szcze gó ło wo na ten i ko lej ne trzy la -
ta – mó wił M. Brat bor ski. 

Ta uwa ga spo wo do wa ła, iż głos za -
brał Ma rek Wiecz ny. – Co z ko lej ny -
mi eta pa mi tej in we sty cji? Czy doj dą

do skut ku? – do py ty wał rad ny. Su ge -
ro wał przy tym, że po trze ba nad zo ru,
by nie sta ła się rzecz naj gor sza, czy li
za koń cze nie przed wcze sne prac na ja -
kimś od cin ku, w efek cie cze go ścież ka
za koń czy ła by się w po ło wie dro gi.
A to źle świad czy ło by o sa mo rzą dzie.

– Wszyst kim nam za le ży na zre -
ali zo wa niu tej in we sty cji w ca ło ści,
czy li aż do Sta nie wa. Jest kil ka po wo -
dów, dla któ rych to przed się wzię cie
jest tak istot ne. Wszak na tej tra sie
ma my do czy nie nia ze spo rym ru -
chem sa mo cho do wym – od po wie -
dział bur mistrz Koź mi na Wlkp.

Po za tym miesz kań cy chcą jak
naj czę ściej poruszać się ro we rem,
oczy wi ście w bez piecz nych wa run -
kach. – Bę dzie my za tem za bie ga li, by
ta in we sty cja do koń ca zo sta ła zre ali -
zo wa na – za zna czył An drzej No wac -
ki, prze wod ni czą cy Ko mi sji bu dże tu,
rol nic twa i spraw go spo dar -
czych. – Na szą ro lą, ja ko sa mo rzą -
dow ców, jest stwo rze nie pod staw
bez pie czeń stwa i w tej kwe stii – do -
po wie dział M. Brat bor ski, do da jąc, iż
nie za brak nie mu de ter mi na cji i spra -
wa ścież ki bę dzie le ża ła mu na ser cu
aż do za koń cze nia in we sty cji. 

PA WEŁ KRA WUL SKI

16 wrze śnia ru szył „Punkt po bo ru
ma te ria łu bio lo gicz ne go do prze pro -
wa dza nia te stu na obec ność ko ro na -
wi ru sa SARS -CoV -2”. Znaj du je się
w kon te ne rze przy bu dyn ku szpi ta la
na ul. Bo lew skie go 4-8 w Kro to szy nie.

Punkt jest czyn ny co dzien nie w go dzi -
nach 7.30-11.30. Dzia ła na za sa dach
punk tu dri ve -thru, a za tem prób ki po bie -
ra ne są tyl ko i wy łącz nie od osób prze by -
wa ją cych w sa mo cho dach. Wcze śniej na le -
ży się te le fo nicz nie za re je stro wać, dzwo -
niąc na nu mer 690 446 430. Szcze gó ło we
in for ma cje udzie la ne są pod czas re je stra cji.

Je że li po bra nie wy ma zu ma być wy -
ko ny wa ne u kie row cy, mu si on sa mo -
dziel nie przy je chać do punk tu po brań.
Je śli na to miast u pa sa że ra, po wi nien on
za jąć tyl ne sie dze nie od stro ny kie row cy.
Po za tym obaj po win ni miesz kać w jed -
nym go spo dar stwie. W sa mo cho dzie nie
mo gą prze by wać oso by trze cie.

– Po mię dzy 7.00 a 11.30 pro si my nie
par ko wać sa mo cho dów na dro dze obok
Izby Przy jęć szpi ta la – ape lu je Sła wo mir
Pa łasz, rzecz nik pra so wy SPZOZ w Kro to -
szy nie. – Ozna ko wa ny wjazd do punk tu
po brań wy ma zów w kie run ku CO VID -
-19 znaj du je się od ul. Bo lew skie go.
Do punk tu na le ży przy jeż dżać wy zna czo -

ną tra są i na umó wio ną wcze śniej go dzi -
nę – ob ja śnia S. Pa łasz.

Po do je cha niu do kon te ne ra na le ży za -
trzy mać sa mo chód w wy zna czo nym li nia -
mi miej scu, wy łą czyć sil nik i otwo rzyć szy bę
od stro ny oso by, któ ra bę dzie mia ła po bie ra -
ny wy maz. Pod żad nym po zo rem nie mo że
ona opusz czać po jaz du. Z per so ne lem moż -
na ko mu ni ko wać się po przez otwar tą szy bę.
Trze ba ze so bą mieć do ku ment toż sa mo ści
ze zdję ciem i nu me rem PE SEL.

Kie row ca i pa cjen ci zo bo wią za ni są
do pra wi dło we go no sze nia ma secz ki, za -
kry wa ją cej usta i nos. Oso ba, u któ rej po -
bie ra się wy maz, ściąga ma secz kę tyl ko
na ten mo ment.

Po po bra niu wy ma zu na le ży za ło żyć
ma secz kę i nie zwłocz nie od je chać ozna -
ko wa ną tra są. Wy jazd na ul. Bo lew skie go
znaj du je się po mię dzy bu dyn kiem Sta cji
Dia liz a Za kła dem Re ha bi li ta cji.

(AN KA) 

SZPITAL

Punkt pobierania wymazów

Droga dojazdu i wyjazdu dla pacjentów zarejestrowanych do badania.



1 wrze śnia z Gdań ska ru szył bieg,
któ ry me tę miał w Ber li nie. Tra sę
o dłu go ści 675 ki lo me trów uczest ni -
cy po ko na li w sześć dni. W 8. Bie gu
Fre edom Cha ri ty Run 2020 wzię li
udział m. in. człon ko wie Lions Clu bu
Kro to szyn.

Ce lem bie gu jest pod kre śle nie
wa gi do bro są siedz kich re la cji pol -
sko -nie miec kich oraz zbiór ka pie nię -
dzy – na wy po sa że nie Do mu dla
Dzie ci Au ty stycz nych w Po zna niu
oraz na roz bu do wę szko ły w Ki be ho
w Rwan dzie. Wię cej in for ma cji
na te mat cha ry ta tyw ne go aspek tu
im pre zy zna leźć moż na na por ta lu
zrzut ka. pl.

W bie gu uczest ni czy li tak że
człon ko wie kro to szyń skie go Lions
Clu bu – Ja cek Za wod ny i Sła wo mir
Bu ja kie wicz, a tak że Zbi gniew Ro ma -
ła, któ ry był kie row ni kiem tech nicz -
nym. Kro to szyń scy Lio ni 3 wrze śnia
po bie gli, we wspól nej szta fe cie, na od -
cin ku 17 km z Su che go La su do Po -
zna nia. 

– Mie li śmy moż li wość uczest ni -
czyć w mię dzy na ro do wym bie gu,
któ ry od by wa się na tra sie z Gdań ska
do Berlina. Uczest ni cy ak cen tu ją
w ten spo sób 75. rocz ni cę za koń cze -
nia II woj ny świa to wej, pod kre śla ją,
jak waż na jest współ pra ca pol sko -nie -
miec ka i zbie ra ją fun du sze na Dom
dla Dzie ci Au ty stycz nych w Po zna -
niu oraz roz bu do wę szko ły w Rwan -
dzie – ko men tu je J. Za wod ny. – Pięk -
na idea współ pra cy, in te gra cji i cha ry -
ta tyw ny cel to naj lep szy spo sób, by
uczest ni czyć we Fre edom Cha ri ty
Run. Za wsze po wta rzam so bie, że je -
stem zdro wy, a in ni nie ma ją ty le
szczę ścia, więc je śli mo gę, to po ma -
gam. Tym bar dziej bie gnąc, gdzie łą -
czę pa sję z po mo cą w szczyt nym ce lu.
Po pro stu bie gnę dla tych, co nie mo -
gą. Dla mnie to po ma ga nie przez bie -
ga nie. Wie rzę, że pro pa go wa nie idei
lio ni zmu – „We se rve” – prze ko -
na lu dzi i otwo rzy ich ser ca, dzię ki
cze mu uda się ze brać fun du sze
na wspo mnia ne wy żej ce le – pod kre -
śla J. Za wod ny. (AN KA) 
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CHARYTATYWNIE

Pomaganie przez bieganie

Po trze ba więk szej świa do mo ści i od -
po wie dzial no ści miesz kań ców za swo -
je czy ny, by upo rać się z pro ble mem
prze peł nio nych ko szów – to wspól na
kon klu zja koź miń skich rad nych
po oży wio nej dys ku sji w trak cie wrze -
śnio wej se sji.

Te mat po ja wił się po raz ko lej ny
pod czas ob rad Ra dy Miej skiej w Koź -
mi nie Wlkp. Wszak wia do mo nie
od dziś, że – prze mie rza jąc to mia -
sto – co i rusz na tknie my się na prze -
peł nio ne ko sze ulicz ne. Zwłasz cza
w cen trum od daw na wi dok ten de -
ner wu je miesz kań ców, któ rzy wska zu -
ją tak że na nie przy jem ny efekt za pa -
cho wy ta kie go sta nu rze czy. 

Dla cze go ko sze ulicz ne ki pią? – za -
sta na wia li się rad ni w Koź mi nie Wlkp.
Głos w spra wie za brał Ka rol Jan ko -

wiak (na zdję ciu). Prze wod ni czą cy Ko -
mi sji spraw spo łecz nych za ape lo wał
do wło da rzy o zwięk sze nie ilo ści ko szy
ulicz nych w mie ście. Obec nie ich licz -
ba oscy lu je w oko li cach stu. – Ko sze
ulicz ne są prze zna czo ne na drob ne od -
pa dy, jak choć by pa pier ki, pa ra go ny,
pest ki po owo cach – od po wie dział wi -
ce bur mistrz Ja ro sław Ra taj -
czak. – Gdy by by ły wy ko rzy sty wa ne
zgod nie z prze zna cze niem, to opróż -
nia nie ich je den raz w ty go dniu w zu -
peł no ści by wy star czy ło – za uwa żył. 

J. Ra taj czak zda je so bie spra wę, iż
tyl ko przy swo je nie wła ści wych wzor -
ców spo wo du je zmniej sze nie lub wy -
eli mi no wa nie pro ble mu. Dla te go su -
ge ro wał, by jak naj wię cej ener gii po -
świę cić na in for mo wa nie spo łe czeń -
stwa i za chę ca nie do zmia ny po stę po -
wa nia. 

A jak spra wa wy glą da z po rząd ko -
wa niem ko szy? Tę kwe stię wy ja śnia
Do mi nik Ra dwań ski, ko or dy na tor
Spół dziel ni So cjal nej „Vi vo”, któ ra re -
ali zu je rów nież to za da nie. Obec nie
ko sze ulicz ne są opróż nia ne dwa ra zy
w ty go dniu. Czę ściej, bo trzy ra zy
w ty go dniu, pra cow ni cy wy wo żą
śmie ci z ko szy w cen trum mia sta, tj.
Sta re go Ryn ku i ulic oka la ją cych.
Do po jem ni ków miesz kań cy jed nak
wrzu ca ją prze róż ne od pa dy, m. in. bu -
tel ki, po jem ni ki po spry ski wa czach,
pusz ki, opa ko wa nia po po sił kach, a na -
wet wor ki ze śmie cia mi z go spo darstw
do mo wych. Dzi wi to tym bar dziej, iż
każ da ro dzi na uisz cza opła tę śmie cio -
wą.

– Uisz cza jąc opła tę za wy wóz od -
pa dów ko mu nal nych, mo że my bez
ogra ni czeń wrzu cać je do wor ków

oraz ku błów. Ape lu je my do miesz -
kań ców, aby nie pod rzu cać śmie ci
z go spo darstw do mo wych do ko szy
ulicz nych, gdyż – po pierw sze – w za -

stra sza ją cym tem pie te po jem ni ki się
za peł nia ją, a po dru gie ge ne ru je to wy -
so kie kosz ty – stwier dza wi ce bur -
mistrz Koź mi na Wlkp.

Kosz ty wy wo zu od pa dów są, jak
wia do mo, nie ma łe. – Jesz cze kil ka lat
te mu na usu wa nie śmie ci nie wcho -
dzą cych w sys tem go spo dar ki od pa da -
mi ko mu nal ny mi prze zna cza li śmy 15
tys. zło tych rocz nie. Mam na my śli
śmie ci z ko szy ulicz nych, ro wów i dzi -
kich wy sy pisk. W tym ro ku za bez pie -
czy li śmy w bu dże cie 57 tys. zło tych
i już wie my, że to bę dzie za ma ło – ob -
ja śnia An drzej Se rek, skarb nik gmi ny.

Gmi na szu ka za tem roz wią zań, by
ogra ni czyć te wy dat ki. Od po cząt ku
te go ro ku m. in. pra cow ni cy spół dziel -
ni „Vi vo” se gre gu ją opa dy i da ją im tzw.
dru gie ży cie, pod da jąc re cy klin go wi.
Nic to jed nak nie da, je śli nie bę dzie
po pra wy ze stro ny miesz kań ców.
Na pew no jed nak koź miń ski sa mo -
rząd nie zwięk szy w naj bliż szym cza -
sie ilo ści ko szy na uli cach mia sta. 

(PIK)

KOŹMIN WLKP.

Temat przepełnionych koszy powraca

Ro dzi na, wła dze gmi ny i po wia tu, sa -
mo rzą dow cy, żoł nie rze z jed nost ki z Ja -
ro ci na oraz miesz kań cy uczest ni czy li
w uro czy stym otwar ciu ron da imie nia
Wła dy sła wa Na wroc kie go w Kro to szy -
nie. Ini cja tor te go wy da rze nia, pod puł -
kow nik Krzysz tof Na wroc ki, wska zy wał
na zna cze nie war to ści uni wer sal nych
w ży ciu każ de go czło wie ka. 

Uro czy stość od by ła się w nie dzie -
lę, 20 wrze śnia, na skrzy żo wa niu ulic
Ja snej i Łą ko wej w Kro to szy nie. Pa tro -
nem tam tej sze go ron da od po nad czte -
rech lat jest W. Na wroc ki. War to przy -
po mnieć, iż sta ło się to po przez jed no -
gło śne przy ję cie uchwa ły przez Ra dę
Miej ską w ma ju 2016 ro ku. 

Uro czy stość roz po czę ła się od od -
śpie wa nia hym nu pań stwo we go. Na -
stęp nie Piotr Mi ko łaj czyk, dy rek tor
Mu zeum Re gio nal ne go im. H. Ław ni -
cza ka, przy bli żył zgro ma dzo nym
barw ne ko le je ży cia W. Na wroc kie go
(1891-1940). Je go po sta wa jest ze
wszech miar god na na śla do wa nia,
gdyż od naj młod szych lat de wi zą te go
czło wie ka by ło słu że niu Bo gu i oj czyź -
nie. Ma jor Na wroc ki na po cząt -
ku II woj ny świa to wej zna lazł się w nie -

wo li so wiec kiej, skąd wkrót ce tra fił
do obo zu w Ko ziel sku, a w kwiet -
niu 1940 zgi nął w Ka ty niu od strza łu
w tył gło wy.

Po od sło nię ciu ta bli cy i po świę ce -
niu jej oraz ron da prze mó wił pod puł -
kow nik Na wroc ki. W swo im emo cjo -
nal nym wy stą pie niu zwró cił uwa gę
na kil ka spraw. Wska zał na prio ry te ty,
któ ry mi wi nien kie ro wać się czło wiek.
Jak pod kre ślił, na le ży za da wać so bie
nie ustan nie py ta nie, czy słu ży się oj -
czyź nie. – Trze ba pa trzeć na to zja wi -
sko sze ro ko. To nie tyl ko słu że nie Pol -
sce, ale też na szej ma lej oj czyź -

nie – Kro to szy no wi – czy ro dzi nie.
W koń cu ona jest na zy wa na naj mniej -
szą ko mór ką spo łecz ną – tłu ma czył
woj sko wy. 

Wspo mi na jąc nie któ re wy da rze -
nia z ży cia swe go przod ka i je go ro -
dzeń stwa, opo wia dał, jak na le ży po stę -
po wać. Wie le mó wił o si le przy jaź ni
oraz o pa mię ci. To dzię ki wy trwa ło ści
wie lu lu dzi, zwłasz cza mło dych, do -
szło to uro czy ste go otwar cia ron -
da. – Dla te go ser ce mo je się ra du je
na myśl, iż w Kro to szy nie nie bra ku je
pa trio tów – oznaj mił K. Na wroc ki. 

Za słu gi W. Na wroc kie go przy po -
mi na li też w swo ich oko licz no ścio -
wych prze mó wie niach Ma ria Grycz -
ka, re pre zen tu ją ca wo je wo dę wiel ko -
pol skie go Łu ka sza Mi ko łaj czy ka, oraz
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek. Koń -
co wym punk tem uro czy sto ści był apel
po le głych, za koń czo ny trzy krot ną sal -
wą ho no ro wą w wy ko na niu żoł nie rzy
z ja ro ciń skiej jed nost ki. 

PA WEŁ KRA WUL SKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

KROTOSZYN

Uroczyste otwarcia ronda imienia Władysława Nawrockiego
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12 wrze śnia w ra mach Eu ro pej skich
Dni Dzie dzic twa od był się „Kro to szyń -
ski za ułek hi sto rii”. Sto wa rzy sze nie Kro -
to chwi le, któ re by ło głów nym or ga ni za -
to rem te go wy da rze nia, przy go to wa ło
wie le atrak cji zwią za nych z dzie dzic -
twem na sze go mia sta.

„Kro to szyń ski za ułek hi sto rii” to
nie tu zin ko wa lek cja, w ra mach któ rej
za in te re so wa ni mo gli przyj rzeć się kil -
ku atrak cjom mia sta z nie co in nej per -
spek ty wy. Chęt ni ze bra li się naj pierw
przy ul. Zdu now skiej 6, gdzie moż na
by ło zo ba czyć ar chi wal ne fo to gra fie
miesz kań ców Kro to szy na. Tam też pro -
wa dzo no zbiór kę i di gi ta li za cję sta rych
fo to gra fii, a tak że warsz ta ty ar ty stycz ne
dla dzie ci i do ro słych.

Naj więk szą atrak cją by ły jed nak
spa ce ry z prze wod ni ka mi. Pierw szy po -
pro wa dził kro to szy nia nin An drzej
Chmie larz, któ ry wy ja śnił zgro ma dzo -
nym, dla cze go ze bra li się wła śnie
przy tej ka mien ni cy. – Wła ści cie lem
bu dyn ku był Ka zi mierz Ba jer le in.
W ro ku 1919 prze pro wa dził się
do Kro to szy na, gdzie wy ku pił nie miec -
ką dro ge rię przy ul. Zdu now skiej 10,
któ rą na zwał „Zie lo na Dro ge ria”. Z cza -
sem prze niósł swój sklep do wła snej ka -
mie ni cy przy ul. Zdu now skiej 6. W ro -
ku 1926 Ka zi mierz Ba jer le in, we spół
z Ja nem Ducz ma lem, za ło żył Szko łę
Dro gi stow ską (dziś ZSP nr 2), któ rą fi -
nan so wał z wła snych środ ków – opo -
wia dał A. Chmie larz. Co cie ka we, kie -
row ni kiem wspo mnia nej dro ge rii
przez la ta by ła je go sio stra.

Na stęp nie gru pa uda ła się na plac
Ja na Paw ła II, by po dzi wiać Ko ściół pw.
Św. Pio tra i Paw ła. Ów plac daw niej był
ogro dem klasz tor nym. W 1897 ro ku
wznie sio no na nim po mnik ku czci po -
le głych w woj nach pru sko -au striac kiej
i pru sko -fran cu skiej. W 1923 ro ku,
zmie nia jąc czte ry ta bli ce, usta no wio no
po mnik Wol no ści, znisz czo ny póź niej
przez hi tle row ców, a na stęp nie,
w 2006, zre kon stru owa ny.

Na stęp nym punk tem był daw ny
ho tel „Pod Bia łym Or łem”, gdzie moż -
na by ło się prze ko nać, jak prze bie ga ją
pra ce re mon to we te go za byt ko we go

obiek tu. Je go hi sto rię przy bli żył A.
Chmie larz. Nie gdyś obiekt ten był
miej scem spo tkań śmie tan ki to wa rzy -
skiej, któ ra wra ca ła np. z po lo wa nia.
Na ta kie spo tka nia przy by wa ły zna ne
oso bi sto ści, jak choć by Cze sław Sur ma -
ce wicz her bu Le li wa, pra dzia dek Na ta -
lii Ku kul skiej. Ten pierw szy, po od zy -
ska niu nie pod le gło ści, bur mistrz Zdun
zmarł w stycz niu 1926 ro ku wsku tek
nie szczę śli we go wy pad ku, po za wa le -
niu się ta ra su.

Po tem zwie dza ją cy prze szli przez
park Woj ska Pol skie go, po dro dze mi -
ja jąc za byt ko wy pa łac Ga łec kich.,
gdzie ma mieć sie dzi bę szko ła mu -
zycz na, by do trzeć do bu dyn ku nie -
gdy siej sze go aresz tu śled cze go. A.
Chmie larz przy po mniał hi sto rię te go
miej sca, zwłasz cza naj bar dziej krwa -
we go roz dzia łu z lat 1945-1956, kie -
dy wy ko ny wa no wy ro ki śmier ci. Wie -
lu pa mię ta ło to miej sce ja ko bu dy nek
ad mi ni stra cji nie ist nie ją cych za kła -
dów mię snych. W środ ku obej rza no
daw ne ce le, gdzie ma nie ba wem po -
wstać izba pa mię ci, jak i wyż sze kon -
dy gna cje, któ re ma ją w przy szło ści być
miesz ka nia mi so cjal ny mi. 

Ostat nim punk tem tej tra sy był
Ko ściół pw. Św. An drze ja Bo bo li, któ ry
po wstał w la tach 1788-90 dla licz nej
lud no ści wy zna nia ewan ge licz ne go.
Po II woj nie świa to wej świą ty nię prze -
ję li ka to li cy, a od 1979 ro ku ist nie je
przy nim pa ra fia. Nie ste ty, zgro ma -
dze ni nie mo gli po dzi wiać pięk na te go
ko ścio ła, gdyż za czy na ła się po ra na bo -
żeństw. 

Przy kro to szyń skiej Ba zy li ce Mniej -
szej, do któ rej gru pa się prze mie ści ła,

cze kał już ks. dr Alek san der Gen de ra,
pro boszcz pa ra fii i dzie kan de ka na tu
kro to szyń skie go. Ka płan przy bli żył hi -
sto rię świą ty ni, mó wił o jej związ kach
z Brać mi Cze ski mi. Oma wia jąc po wi -
kła ne lo sy fun da to rów, wska zał na ob -
raz Mat ki Bo skiej Li te rac kiej. Wspo -
mniał oSank tu arium Mat ki Bo żej Cier -
pli wie Słu cha ją cej z Ro kit na i o ob ra zie
Mat ki Bo żej. – Zna jąc hi sto rię po tom -
ków fun da to rów i wpa tru jąc się w ten
ob raz, za uwa ża my, że naj więk sza Dzie -
wi ca jest ko pią na szej Mat ki Bo żej Li te -
rac kiej – oznaj mił ksiądz Gen de ra, za -
pra sza jąc do zwie dze nia świą ty ni. 

Na stęp nie pa łecz kę prze jął An to ni
Kor sak. To on opro wa dzał po ra tu szu.
Przy po mi nał tak że o kil ku bra mach
mia sta. – Pa mię taj cie, daw niej lo ka cja
miast by ła in te re sem. Dla te go sta ra no
się, by miesz cza nie mie li do bre wa run -
ki do ży cia – tłu ma czył hi sto ryk. Wraz
z nim gru pa prze szła do Ko ścio ła pw.
Św. Fa bia na i Se ba stia na, zna ne go rów -
nież pod mia nem Św. Ro cha. Tam
moż na się by ło prze ko nać, jak prze bie -
ga re mont świą ty ni.

Po tem zwie dza ją cy przy by li w oko -
li ce Ko ścio ła pw. Św. Pio tra i Paw ła,
gdzie mo gli obej rzeć wnę trza przy le ga -
ją ce go do nie go Mu zeum Re gio nal ne go
im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka. Dy rek tor
tej pla ców ki, Piotr Mi ko łaj czyk, po ka zał
za rów no pod zie mia, jak i strych, gdzie
znaj du ją się cen ne obiek ty mu ze al ne.
Z ko lei przy zwie dza niu świą ty ni dr
Mał go rza ta Zu cho wicz opo wie dzia ła
o hi sto rii or ga nów i za gra ła na tym pięk -
nym in stru men cie. 

Zwień cze niem dnia był kon cert
szla gie rów mię dzy wo jen nych w wy ko -
na niu Kro to szyń skiej Or kie stry Dę tej. 

„Kro to szyń ski za ułek hi sto rii” od -
był się w ra mach Eu ro pej skich Dni
Dzie dzic twa. Pro jekt do fi nan so wa no
z pro gra mu Na ro do we go In sty tu tu
Dzie dzic twa – Wspól nie dla dzie dzic -
twa (Na ro do wy In sty tut Dzie dzic twa)
oraz ze środ ków gmi ny Kro to szyn.
Współ or ga ni za to ra mi wy da rze nia by ły
Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry, Cen -
trum Kro to szyń skich Ini cja tyw i Mu -
zeum Re gio nal ne im. H. Ław ni cza ka
w Kro to szy nie. PA WEŁ KRA WUL SKI

ZAUŁEK HISTORII

Krotoszyn z innej perspektywy
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Po wo li koń czy my se zon od po czy wa -
nia na ta ra sie i w ogro dzie. Nad -
szedł czas na wy pra nie po du szek
i pa ra so li ogro do wych.

Mnó stwo lu dzi uwiel bia spę dzać
czas na dwo rze. Ma rze niem więk szo ści
po sia da czy do mu jed no ro dzin ne go jest
miej sce do wy po czyn ku – w ogro dzie
lub na ta ra sie. Mo że my je za aran żo wać
na wie le spo so bów, w za leż no ści od na -
sze go gu stu i upodo bań. Stre fa re lak su
po win na być jed nak przede wszyst kim

wy god na. Aby osią gnąć po czu cie kom -
for tu, pro du cen ci me bli pro po nu ją np.
pro fi lo wa ne fo te le. 

To jed nak nie za wsze speł nia na sze
ocze ki wa nia i mi mo wszyst ko się ga my
po kla sycz ne roz wią za nie, czy li po dusz -
ki. Przy ich za ku pie szcze gól ną uwa gę na -
le ży zwró cić na ma te riał, z któ re go są wy -
ko na ne. Naj le piej zde cy do wać się na ma -
te ria ły syn te tycz ne.

Do brym roz wią za niem bę dą po -
szew ki uszy te z po lie stru czy z akry lu.
Obie tka ni ny szyb ko wy sy cha ją, są trwa łe
i od por ne na za bru dze nia. Je śli cho dzi
o wy peł nie nie po du szek, do brze wy brać
pian kę PUR, któ ra nie na sią ka wo dą,
a w przy pad ku za la nia szyb ko wy sy cha. 

Te raz, kie dy ro bi się co raz chłod -
niej, za sta na wia my się nad tym, co
zro bić z na szy mi po dusz ka mi. Mu si -
my je wy prać, aby czy ste cze ka ły na ko -
lej ne la to. Jak to zro bić? Po mo że nam
w tym Pral nia La gu na, miesz czą ca się
przy ul. 23 Stycz nia w Kro to szy nie.
Od da jąc na sze po dusz ki w rę ce za ło gi
pral ni, nie bę dzie my mu sie li mar twić
się o to, czy w do mu je do pie rze my
i czy ich nie znisz czy my. Do dat ko wo
La gu na jest cał ko wi cie eko lo gicz na
i nie uży wa żad nych środ ków che -
micz nych, co da je nam gwa ran cję bra -
ku wy stą pie nia uczu leń po kon tak cie
z na szą skó rą.

OPRAC. (LE NA)

PRALNIA LAGUNA

Żegnamy lato

Nie daw no od był się hip -ho po wy kon -
cert cha ry ta tyw ny. Zysk ze sprze da -
ży bi le tów i płyt zo stał prze zna czo ny
na re ha bi li ta cję Ma dzi Na mysł.

Im pre za, któ rej głów nym or ga ni -
za to rem był Da wid Kra kow ski, dzia -
ła ją cy pod pseu do ni mem DSR, od by -
ła się w sa li ka me ral nej Kro to szyń -
skie go Ośrod ka Kul tu ry. Na sce nie
po ja wi li się hip -ho po wi ar ty ści, ta cy
jak Ber ni aka Wonsz (Koź min
Wlkp.), SCRXW (Ko ścian), Ga ry
SNW (Kro to szyn), NE MO – Acid
Rap (Kro to szyn), Lo pez LPZ (Gry fi -
ce). Na koń cu wy stą pił DSR z pre -
mie ro wym ma te ria łem z no wej pły ty.

Mi ło śni cy hip -ho pu świet nie się
ba wi li. Zysk ze sprze da ży bi le tów
i płyt zo stał prze ka za ny na rzecz Ma -
dzi Na mysł, któ ra zma ga się z SMA

ty pu II. Ze bra ne pie nią dze po mo gą
w dal szym le cze niu i re ha bi li ta cji.
Pod czas im pre zy uda ło się ze -
brać 442,70 zł.

– Je stem bar dzo za do wo lo ny
z kon cer tu – pod su mo wu je Da wid
Kra kow ski DSR. – Uzbie ra li śmy
dość du żą kwo tę pie nię dzy. Or ga ni -
za cja by ła trud na, z po wo du pan de -
mii mu sie li śmy zmie nić pier wot ny
ter min. Gdy już wie dzia łem, że kon -
cert od bę dzie się w kon kret nym ter -
mi nie, to po zo stał mi mie siąc na za ła -
twie nie wszyst kich spraw. W li sto pa -
dzie pla nu ję ko lej ne wy da rze nie.
Wiem już, ko go chcę wes przeć. Oso -
by, któ re mi po mo gły, chcą dzia łać
da lej, a na wet po sze rzy ły mi się ho ry -
zon ty współ pra cy. My ślę, że po łą cze -
nie za ba wy z po mo cą to świet na spra -
wa. Chciał bym po dzię ko wać oso -
bom, któ re po mo gły w or ga ni za cji,

a by ły to Ju la Mu cha, Pau li na Szcze -
pa niak, Mar ce lin Szcze pa niak, Ma -
ciej Ga ry an tes, Ra fał Gniaz dow ski,
Bar tło miej Kaź mier czak, Ar ka diusz
Dwo jak, Ma te usz Idzior oraz Dj Sy -
fu. Wy ra zy wdzięcz no ści kie ru ję
rów nież w stro nę firm i or ga ni za cji.
Wspar cia udzie li li Kro to szyń ski
Ośro dek Kul tu ry, Stre et shop Kro to -
szyn, Piz ze ria Ve nus, Na Ro -

gu – Kro to szyn, Ho niart – Agen cja
Re kla mo wa, Cu kier nia Ły ska wa, Ar -
ma tu ra Ko złow ski, Me ble Stol rus,
Na za rok Tat too, Daf -Mal Usłu gi
Ogól no bu dow la ne, Me ble Siu dy,
Pie kar nia Wi tek, ikro to szyn. pl Ga ze -
ta In ter ne to wa, mia sto i gmi na Kro -
to szyn, Za kład fry zjer ski Agniesz ka
Sel wat oraz Ga ze ta Lo kal na KRO -
TO SZYN. (LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Zagrali dla Madzi!
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W obiek cie „Masz ta lar ni” w Roz dra -
że wie od by ło się uro czy ste spo tka -
nie władz gmi ny z ju bi la ta mi ob cho -
dzą cy mi zło te go dy. Ju bi le usz 50-le -
cia po ży cia mał żeń skie go świę to wa -
ło pięć par, a po nad to jed na ob cho -
dzi ła 55-le cie.

Pół wie ku wspól nie prze ży li już Ha li -
na i Ta de usz Dą brow scy z Dą bro wy, Ka zi -
mie ra i Sta ni sław Frąc ko wia ko wie z Dę -
bow ca, Lu cy na i Jan Grysz ko wie z Roz -
dra żew ka, Ma ria i Zbi gniew Ko sio ro wie

z Dą bro wy oraz Kry sty na i Ta de usz Zmy -
śle ni z Roz dra że wa. Z ko lei Cze sła wa i Jan
Boch no wie z Roz dra że wa mo gą się po -
chwa lić 55-let nim sta żem mał żeń skim.

Wójt Ma riusz Dy mar ski i prze wod ni -
czą cy Ra dy Gmi ny Wie sław Jan kow ski
wrę czy li pa rom me da le „Za dłu go let nie

po ży cie mał żeń skie”, nada ne przez pre zy -
den ta RP, pa miąt ko we dy plo my, upo min -
ki i kwia ty. Ju bi la tom zło żo no gra tu la cje
i ży cze nia. Czas spę dzo ny przy wspól nej
ka wie uświet nił wy stęp Ze spo łu Śpie wa -
cze go Ka li na z No wej Wsi.

OPRAC. (AN KA)

16 wrze śnia Kro to szyń ska Bi blio te -
ka Pu blicz na zor ga ni zo wa ła spo tka -
nie au tor skie z Jo lan tą Bar toś, au tor -
ką po wie ści, ab sol went ką dzien ni -
kar stwa i ko mu ni ka cji spo łecz nej
na Uni wer sy te cie Wro cław skim.
Na Skwe rze D -O -M pi sar ka pro mo -
wa ła swo ją naj now szą po -
wieść – „Te ne bris [1]”.

Przy go dę z li te ra tu rą roz po czę ła
od ba jek opo wia da nych młod sze mu bra -
tu, po tem po wsta ły licz ne hi sto rie pi sa ne
do szu fla dy. De biu to wa ła w 2016 ro ku

po wie ścią „Nie po kor na”. Po tem wy da ła
ta kie po zy cje jak „Jad”, „Fa tum”, „Obłęd”,
„Uwię zie ni w Ga le rii Lo chy”, „80 gra -
mów”, „Fu ria” czy „Stal ker”.

Tym ra zem pi sar ka pro mo wa ła naj -
now szą po wieść – „Te ne bris [1]”, któ rej
ak cja umiej sco wio na zo sta ła w Kro to szy -
nie. Jest to kry mi nał. Głów nym te ma tem
jest mor der stwo – gi nie mło da dziew czy -
na. Au tor ka po ru sza tak że waż ny pro blem
re la cji dzie ci -ro dzi ce, uświa da mia nam,
jak waż na jest roz mo wa i utrzy ma nie bli -
skich wię zi. Ostrze ga mło dzież przed zbyt
du żym za ufa niem przy za wie ra niu zna jo -

mo ści w In ter ne cie i pró bu je prze strzec, że
nie każ dy ma do bre za mia ry. 

J. Bar toś opo wie dzia ła tak że o in nej
swo jej po wie ści – „Stal ker”, któ rą na pi sa ła

na pod sta wie au ten tycz nych wy da rzeń.
Po ru sza w niej waż ny pro blem współ cze -
sne go świa ta, ja kim stał się tzw. stal king.

OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Krotoszyn ze zbrodnią w tle 

Od 8 do 14 wrze śnia w Huf cu Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie od by wał się
we wnętrz ny etap wo je wódz kie go
kon kur su mul ti me dial ne go „IV roz -
biór Pol ski”. Za naj lep szą pre zen ta -
cję uzna no pra cę Na ta lii Ste fań skiej.

Zgod nie z za ło że nia mi kon kurs miał
na ce lu za chę ca nie mło dzie ży do po zna -
wa nia trud nych dzie jów na szej oj czy zny,
kształ to wa nie po staw pa trio tycz nych
uczest ni ków OHP, po pu la ry za cję i do sko -
na le nie umie jęt no ści pra cy z pro gra ma mi
mul ti me dial ny mi, a tak że za chę ca nie

do pre zen to wa nia swo ich umie jęt no ści
twór czych.

Na kon kurs wpły nę ły czte ry pra ce.
Zda niem ko mi sji naj lep szą pre zen ta cję
przy go to wa ła Na ta lia Ste fań ska – uczen -
ni ca kla sy II Bran żo wej Szko ły I stop nia
„Fa cho wiec” w Kro to szy nie. 

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Konkurs multimedialny
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ROZDRAŻEW

Gratulacje za długoletnie pożycie małżeńskie



Tłu my uśmiech nię tych lu dzi, ryk sil -
ni ków i po kaz pięk nych ame ry kań skich
aut – tak moż na w skró cie pod su mo wać
Kro to Am car Spot. Trze cia edy cja te go wy -
da rze nia od by ła się w mi nio ną nie dzie lę.

Mi ło śni cy mo to ry za cji, któ rych
nie bra ku je w na szym po wie cie, już
od ra na po ja wia li się na ryn ku, by nie
tyl ko po dzi wiać sa mo cho do we cac ka,
ale też zaj rzeć pod ma skę, po roz ma -
wiać z wła ści cie la mi i do wie dzieć się
wie lu cie ka wo stek na te mat ame ry -
kań skich po jaz dów. 

W tym ro ku sa mo cho dy eks po -
no wa ne by ły wła ści we na ca łym ryn -
ku. Moż na by ło po dzi wiać nie mal ca -
ły prze krój mo to ry za cji ro dem
z USA. Nie któ rzy po dzi wia li sa mo -
cho dy oso bo we, in ni sta wa li przy po -
li cyj nych au tach. Wła ści cie le chęt nie
opo wia da li o swo ich ma szy nach, po -
ka zy wa li sil ni ki, a cza sa mi po zwa la li
za siąść za kie row ni cą.

Przed wej ściem do ra tu sza usta -
wio no punkt, w któ rym moż na by ło

za gło so wać na ulu bio ny po jazd. Ale
nie zdro wej ry wa li za cji nie by ło.
Wręcz prze ciw nie, uczest ni cy pod -
kre śla li na każ dym kro ku, że czu ją się
człon ka mi wiel kiej ro dzi ny mi ło śni -
ków sa mo cho dów. Kon kurs na naj -
ład niej sze au to zlo tu wy gra ła pa ra
z oko lic Po zna nia. – Na py ta nie „jak
się je dzie?” od po wia da my: „jak na ka -
na pie z kie row ni cą”, a na py ta nie „ile
pa li?” mó wi my: „wszyst ko” – sko -
men to wa li lau re aci.

Naj więk sza atrak cją zlo tu by ła
po po łu dnio wa pa ra da uli ca mi mia -
sta, któ ra na tra sie zgro ma dzi ła praw -
dzi we tłu my. Na za koń cze nie im pre -
zy uczest ni cy za pew nia li, iż je śli
za rok bę dzie moż li wość spo tka nia,
to znów za wi ta ją w na szym mie ście.

Co war te pod kre śle nia, or ga ni za -
to rzy zlo tu w tym ro ku za miast wpi -
so we go zbie ra li kar mę dla zwie rząt,
któ ra zo sta ła prze ka za na do schro ni -
ska.

(PIK / STA SIEK)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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MOTORYZACJA

Amerykańskie maszyny opanowały Krotoszyn
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Kro to szyń ska lek ko atle ty ka ma się
co raz le piej. Oprócz licz nych bie ga -
czy ama to rów co raz bar dziej do sze -
ro kiej świa do mo ści przebijają się
sprin te rzy tre nu ją cy pil nie w klu bie
KL Stal LA Ostrów Wlkp.

Mło dzi za wod ni cy od no szą spo re
suk ce sy. Nie daw no człon ko wie dru -
ży ny U’16, w któ rej zna leź li się Piotr
Rak i Mi chał Jo pek, zo sta li mi strza mi
re gio nu w szta fe cie 4 x 100 me trów.
Tym sa mym bę dą mie li oka zję za pre -
zen to wać swo je nie prze cięt ne moż li -
wo ści na mi strzo stwach kra ju w tej
ka te go rii wie ko wej w ostat ni week -
end wrze śnia. Wte dy to w Słup sku
od bę dzie się Ma ły Me mo riał im. Ja -
nu sza Ku so ciń skie go.

Ostrow ska sek cja lek ko atle tycz na
sku pia jesz cze dwóch in nych miesz -
kań ców Zie mi Kro to szyń skiej. To
nie zwy kle uta len to wa ni bie ga cze
star tu ją cy w ka te go rii U’18 – Da wid
Grzą ka oraz brat wspo mnia ne go
wcze śniej Mi cha ła – Ja kub Jo pek.
Wszyst ki mi zaj mu je się ostrow ski
tre ner, Mi chał Wal czak, pa sjo nat i by -
ły za wod nik kró lo wej spor tu, któ ry
od czte rech lat od po wia da za suk ce sy
klu bu. Wcze śniej głów nym tre ne rem
był tam je go oj ciec. 

Za trzy maj my się na chwi lę
na suk ce sie młod szej dwój ki z Kro to -
szy na. W bie gu szta fe to wym za wod -
ni cy ostrow skie go klu bu udo wod ni li
swo ją spor to wą wyż szość, wy gry wa -
jąc w spo sób bez dy sku syj ny. Suk ces
od bił się sze ro kim echem w Kro to -
szy nie, tak że dla te go, że jed nym

z człon ków tej szta fe ty jest syn pre ze -
sa Aka de mii Ta len tów, Łu ka sza Ra -
ka. – Oczy wi ście czu ję ogrom ną du -
mę z suk ce sów sy na. Zdo by cie te go
mi strzo stwa jest praw dzi wą wi sien ką
na tor cie i uko ro no wa niem ol brzy -
miej pra cy ca łej szta fe ty i jej szko le -
niow ca – oznaj mia Ł. Rak. 

Ja ko na uczy ciel wy cho wa nia fi -
zycz ne go i by ły pił karz Ł. Rak do sko -
na le zda je so bie spra wę, iż osią gnie cie
suk ce su po prze dzo ne jest za wsze po -
ko na niem roz licz nych trud no ści. Nie -
mniej by się prze bić, mu si „za iskrzyć”
wie le ele men tów. Do tych za li cza się
tre ning pod okiem pro fe sjo na li sty, sa -
mo za par cie i wy zna cze nie ce lu oraz
co dzien na mrów cza pra ca. – Chcę
pod kre ślić, iż te ce chy ma nie tyl ko
Piotr, ale i po zo sta ła trój ka spor t sme -
nów. Zwłasz cza Da wid Grzą ka jest ta -

len tem czy stej wo dy – twier dzi pre -
zes Aka de mii Ta len tów. 

Jak każ dy do bry ro dzic, gdy zo ba -
czył wy ni ki sy na w lek kiej atle ty ce,
po sta no wił za się gnąć ra dy u spe cja li -
stów. Dla te go przed trze ma la ty wy -
brał się z nim do Ostro wa Wlkp.
na spe cja li stycz ny tre ning. Pio tro wi
tak spodo ba ło się tam, iż od te go cza -
su tre nu je w po cie czo ła. W tym ro ku
zresz tą, by po świę cić się jesz cze bar -
dziej upra wia niu spor tu, zde cy do wał
się na roz po czę cie na uki w jed nym
z tam tej szych tech ni ków. W do mu
od daw na prio ry te ta mi są na uka
i sport. – I choć wiem, że Usa ina Bol -
ta nie wy cho wu ję, to li czę, że Piotr
osią gnie suk ces rów nież na tym po -
lu – do da je Ł. Rak.

A co mó wi tre ner szko le niow ców
mi strzow skiej szta fe ty? – Co do Pio -

tra po wiem krót ko – po sia da du ży ta -
lent, a spo tka nie go pod czas lek ko -
atle tycz nych czwart ków uwa żam
za nie zwy kłe szczę ście – przy zna -
je M. Wal czak. Jak stwier dza, Mi cha -
ła Jop ka od krył tro chę przez przy pa -
dek. Tre ner bo wiem nie ogra ni cza się
tyl ko do pro wa dze nia tre nin gów czy
cie ka wych za jęć, ale je go pra ca po le ga
też na śle dze niu ta bel i wy szu ki wa -
niu ta len tów z oko li cy. Wszyst kich
za pra sza na tre ning, na któ rym po ka -
zu je swo je me to dy pra cy i dro gę moż -
li wą do prze by cia. Nic za tem dziw ne -
go, że dziś zaj mu je się kil ku dzie się -
cio ma lek ko atle ta mi. 

Tak wła śnie do je go sek cji tra fi li
Ja kub Jo pek i Da wid Grzą ka. Szcze -
gól nie ten dru gi zda je się być jed nym
z asów w ta lii Wal cza ka, któ ry nie
ukry wa, że gdy przej rzał wy ni ki i zo -

ba czył, iż za wod nik w I kla sie szko ły
śred niej ska cze wzwyż 1,70 bez spe -
cja li stycz ne go tre nin gu, po sta no wił
mu się przy pa trzeć uważ niej. – Szyb -
ko zro zu mia łem, że to jed nak sprin -
ter. Zresz tą wy ni ki mó wią sa me
za sie bie. Dziś, po kil ku mie sią cach
ćwi czeń, je go ży cio wy re zul tat wy no -
si 11,07. Te go rocz ne ta be le w ka te go -
rii wie ko wej U’18 da ją mu siód me
miej sce w Pol sce. Li czę jed nak, że
pod czas MP U’18 w Ra do miu
w dniach 18-20 wrze śnia zaj mie
miej sce w czo ło wej szó st ce (ar ty kuł
na pi sa ny był przed 18 wrze śnia,
a na MP D. Grzą ka zdo był
brąz! – przyp. red) – mó wi M. Wal -
czak, pod kre śla jąc przy tym ta lent
kro to szyń skie go lek ko atle ty i uwa -
run ko wa nia ge ne tycz ne do sprin tu. 

Kro to szy nia nie są bar dzo ce nie ni
przez ostrow skie go tre ne ra. Nie mniej
obec nie zaj mu je się on oko ło 40 za -
wod ni ka mi, a tre nin gi na sta dio nie
przy ul. Ku so ciń skie go cie szą się wiel -
ką po pu lar no ścią. – Po ma ga ją mi
oczy wi ście wy dat nie w pro wa dze niu
za jęć oj ciec i mał żon ka, któ ra jeź dzi
na każ de du że za wo dy ze mną i tre -
nu je część spor tow ców. Cie szę się
rów nież z te go, że po ma ga mi ko le -
żan ka spe cja li zu ją ca się w tre no wa -
niu bie gów śred nich, Ka mi la Grze go -
row ska. Lek ka atle ty ka po now nie za -
ję ła w Ostro wie waż ne miej sce – za -
zna cza M. Wal czak i za pra sza ko lej -
nych mło dych za wod ni ków, któ rzy
by chcie li pójść w śla dy Ra ka, Jop ków
czy Grzą ki.

PA WEŁ KRA WUL SKI

LEKKA ATLETYKA

Utalentowani krotoszynianie odnoszą coraz większe sukcesy
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Ko lej ne wy so kie zwy cię stwo od niósł
w kla sie okrę go wej Bia ły Orzeł Koź -
min Wlkp. Tym ra zem koź mi nia nie
roz pra wi li się z Ogni wem Łą ko ci ny
na je go te re nie, wy gry wa jąc 4: 0.
Przy po mnij my, że ty dzień te mu Or ły
po ko na ły 5: 0 Olim pię. 

Pierw sza część spo tka nia by ła dość
wy rów na na. Obie dru ży ny ata ko wa ły, co
skut ko wa ło wie lo ma oka zja mi do zdo by -
cia bram ki. Bę dą cy w do brej dys po zy cji
bram ka rze ra dzi li so bie jed nak bez za rzu -
tu. Je dy ny gol przed prze rwą padł po rzu -
cie kar nym, wy ko rzy sta nym przez nie za -
wod ne go Krzysz to fa Cza bań skie go. 

Po zmia nie stron koź mi nia nie pod -
krę ci li tem po, a w do dat ku go spo da rze
mu sie li so bie ra dzić w dzie siąt kę po tym,
jak czer wo ną kart ką uka ra ny zo stał je den
z ich za wod ni ków. 

W 62. mi nu cie K. Cza bań ski po raz
dru gi wpi sał się na li stę strzel ców, ude rza -
jąc gło wą po do środ ko wa niu z pra wej stro -
ny. Nie dłu go po tem Ma te usz Pi ja now ski
wy szedł do pro sto pa dle za gra nej pił ki,

po czym po dał wzdłuż bram ki do Mar ce -
le go Skow roń skie go, a ten do peł nił for -
mal no ści. W 80. mi nu cie wy nik usta -
lił M. Pi ja now ski, wy ko rzy stu jąc sy tu ację
sam na sam z bram ka rzem. (LE NA)

Re pre zen tan ci SAC Ur sus Kro to szyn
uczest ni czy li w za wo dach w Skier -
nie wi cach. Był do pierw szy start
od dłuż sze go cza su.

Sy tu acja epi de micz na w kra ju zmu si -
ła or ga ni za to rów tur nie ju do po łą cze nia
za wo dów w trój bo ju si ło wym i w wy ci ska -
niu le żąc. W jed nym ter mi nie od by ły się
aż czte ry im pre zy spor to we z po dzia łem
na róż ne ka te go rie wie ko we. 

W Mi strzo stwach Pol ski Ju nio rek
i Ju nio rów oraz Mło dzie żow ców w Trój -
bo ju Si ło wym Kla sycz nym wy star to wał
Do mi nik Pi wo war. Był to je go uda ny de -
biut w ka te go rii 83 kg ju nio rów. Nasz za -
wod nik przy siadł 187,5 kg, wy ci snął le -
żąc 130 kg, a w mar twym cią gu uzy skał
wy nik 207,5 kg. Koń co wy re zul -
tat – 525 kg – po zwo lił mu na za ję cie
czwar te go miej sca. W Mi strzo stwach

Pol ski Se nio rów i We te ra nów w Trój bo ju
Si ło wym Kla sycz nym za pre zen to wał się
To masz Olej ni czak. W ka te go rii 93 kg
se nio rów re pre zen tant SAC Ur sus uzy -
skał 190 kg w przy sia dzie, 130 kg w wy -
ci ska niu le żąc i 230 kg w mar twym cią -
gu, co da ło mu łącz nie 550 kg i 11. po zy -
cję. Pe cho wy oka zał się start Ma riu sza

So ba la na Mi strzo stwach Pol ski w Wy ci -
ska niu Le żąc. Za wod nik w ka te go -
rii 83 kg se nio rów trzy krot nie spa lił pró -
bę na 150 kg. 

Re pre zen tan ci i Za rząd Sto wa rzy sze -
nia Atle ty ki Cięż kiej Ur sus Kro to szyn
dzię ku ją gmi nie Kro to szyn za wspar cie. 

(LE NA)

15Sport
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Nie daw no w Żer ko wie od by ło się
pod su mo wa nie se zo nu we współ za -
wod nic twie spor to wym SZS Wiel ko -
pol ska za rok szkol ny 2019/2020.
Szko ła Pod sta wo wa nr 8 im. M.
Skło dow skiej -Cu rie w Kro to szy nie
za ję ła wy so kie po zy cje w dwóch ka -
te go riach.

Ze wzglę du na ogra ni cze nia spo wo do -
wa ne pan de mią ko ro na wi ru sa pod su mo -
wa nie współ za wod nic twa SZS Wiel ko pol -
ska od by ło się do pie ro 11 wrze śnia. Mia -
nem lau re atów okre ślo no dzie sięć naj lep -
szych szkół w trzech ka te go riach wie ko -
wych: igrzy ska dzie ci – kla sy VI i młod sze,
igrzy ska mło dzie ży szkol nej – kla sy VII -
-VIII, szko ły po nad pod sta wo we. 

Ce re mo nia mia ła miej sce w pod czas
in au gu ra cji se zo nu 2020/2021. Wzię li
w niej udział m. in. Zdzi sław Urbań -
czyk – pre zes SZS Wiel ko pol ska – oraz
Li dia Cze chak – sta ro sta po wia tu ja ro ciń -
skie go.

Po raz pierw szy w hi sto rii kro to szyń -
ska Ósem ka zo sta ła lau re atem w dwóch
ka te go riach. Na po nad 600 kla sy fi ko wa -
nych pla có wek za ję ła dru gie miej sce
w igrzy skach mło dzie ży szkol nej oraz
czwar te w igrzy skach dzie ci. Na gro dę
ode bra li wi ce dy rek tor Sła wo mir Chle -
bow ski i Hu bert Wro nek – na uczy ciel
wy cho wa nia fi zycz ne go. Za wod ni ków re -
pre zen to wa li Ka ro li na Chu da, Re mi giusz
Gó ral ski i Ja kub Woź ny.

(LE NA) 

SPORT SZKOLNY

Krotoszyńska Ósemka 
w czołówce 

W Sul mie rzy cach od by ły się Otwar te
Mi strzo stwa Po wia tu w Za pa sach
w Sty lu Wol nym. Zna ko mi cie spi sa li
się re pre zen tan ci miej sco we go Olim -
pij czy ka, któ rzy zdo by li 15 me da li. 

Na za wo dy przy je cha li m. in. za pa śni -
cy z Po zna nia, Śro dy Wiel ko pol skiej czy
Gnie zna. W kla sy fi ka cji ge ne ral nej klu -
bów naj lep szy był So bie ski Po znań, wy -
prze dza jąc Olim pij czy ka, Za pa sy Ple wi -
ska, Tę czę Śro da Wlkp., Śląsk Mi licz,
Wiatr Wo łów i Hu sa rza Gnie zno. 

Spo śród przed sta wi cie li sul mie rzyc -

kie go klu bu zło te krąż ki wy wal czy li Prze -
my sław Wi zner, Fi lip Cier nie jew ski, Ni ko -
la Kro ma rek, Le na Kro ma rek, Igor Kro -
ma rek i Ni ko dem Pa ta las. Na dru gim stop -
niu po dium sta nę li Mag da le na Su cho -
rzew ska, Do mi ni ka Gro bel na, Mi ko łaj
Szy mań ski, Ty mo te usz Kot i Bar tosz Za -
widz ki, a brą zo we me da le zdo by li Da wid
Kra wiec, Prze my sław Su cho rzew ski, Na -
tan Kro ma rek i An to ni na Cier nie jew ska. 

Naj lep szą za wod nicz ką tur nie ju zo -
sta ła Ni ko la Kro ma rek z Olim pij czy ka,
a za naj lep sze go za pa śni ka uzna no Mi ko -
ła ja Ży to ze Ślą ska Mi licz. (LE NA)

ZAPASY

Gospodarze 15 razy na podium

ATLETYKA CIĘŻKA

Nietypowe zawody trójboistów

PIŁKA NOŻNA

Skuteczne Orły
OGNIWO ŁĄKOCINY – BIAŁY ORZEŁ

KOŹMIN WLKP. 0:4 (0:1)
BRAMKI: 
0:1 – Krzysztof Czabański (16' karny)
0:2 - Krzysztof Czabański (62)
0:3 – Marceli Skowroński (74)
0:4 – Mateusz Pijanowski (83)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Lis, Konopka,
Roszczak, Dolata, Maciejewski, Czabański,
Kaźmierczak (80' Nowakowski), Wciórka
(55' Skowroński), Borowczyk (85'
Hajdasz), Kamiński (65' Pijanowski)
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Sport16 WTOREK, 22 września 2020

W so bo tę Piast Ko by lin ograł na wy -
jeź dzie Wit co vię Wit ko wo. Go le dla
na szej dru ży ny strze li li Ma te usz Wa -
cho wiak i Ja kub Smek ta ła. 

Już pierw sze mi nu ty gry ob fi to wa ły
w ak cje z obu stron. Groź ny strzał od dał
Raj mund Siec la. Chwi lę póź niej Wit co via
mia ła szan sę po ro ze gra niu rzu tu roż ne -

go, ale ude rze nie za blo ko wał Szy mon
Wo siek. Kil ko ma zna ko mi ty mi in ter wen -
cja mi po pi sał się Pa tryk Wojt ko wiak. Je go
re fleks nie raz ra to wał dru ży nę przed stra -
tą go la. Pod ko niec pierw szej po ło wy go -
ście po win ni wyjść na pro wa dze nie.
Po pro sto pa dłym po da niu Ja ku ba Smek -
ta ły w sy tu acji sam na sam z bram ka rzem
zna lazł się Ma te usz Oli kie wicz, ale po mi -

nię cia gol ki pe ra nie zdo łał umie ścić pił ki
w siat ce. 

W dru giej od sło nie Piast był sku tecz -
niej szy. W 56. mi nu cie pił ka po pro sto pa -
dłym po da niu R. Siec li tra fi ła pod no gi
Ma te usza Wa cho wia ka, a ten mi nął
bram ka rza i skie ro wał fut bo lów kę do pu -
stej bram ki. Kil ka na ście mi nut póź niej
Do mi nik Sne la za grał do J. Smek ta ły, któ -
ry wy ko rzy stał nie po ro zu mie nie bram ka -
rza z obroń cą i wbiegł z pił ką do pu stej
bram ki. 

Dzię ki te mu zwy cię stwu ko by li nia -
nie do nie dzie li znaj do wa li się na po zy cji
wi ce li de ra li gi. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Piast coraz wyżej w tabeli
WITCOVIA WITKOWO 

– PIAST KOBYLIN 0:2 (0:0)
BRAMKI: 
0:1 – Mateusz Wachowiak (56)
0:2 – Jakub Smektała (75)
Piast: Wojtkowiak – Frąckowiak, A.
Kurzawa, Wosiek, Siepa, Smektała (93'
Lisiak), D. Snela, Siecla, Ma. Wachowiak
(85' K. Snela), Mt. Wachowiak (80' E.
Jędrzejak), Olikiewicz (90' Kokot)

W ósmej ko lej ce V li gi Astra Kro to -
szyn w Sul mie rzy cach zmie rzy ła się
z MKS -em Dą bie. Choć spo tka nie za -
koń czy ło się bez bram ko wym re mi -
sem, emo cji nie bra ko wa ło.

W pierw szej czę ści me czu gra by ła
dość wy rów na na. Na po cząt ku każ da
z ekip mia ła oka zję z rzu tu wol ne go.
W 22. mi nu cie je den z gra czy MKS -
-u groź nie ude rzał, lecz pił ka mi nę ła
bram kę Astry. Chwi lę póź niej Pa tryk Łu -
czak pró bo wał strza łu z prze wrot ki, lecz
bram karz nie dał się za sko czyć. 

Po prze rwie obie dru ży ny wy szły
na mu ra wę z jesz cze więk szą chę cią zdo -
by cia bram ki. Do brą oka zję na otwar cie
wy ni ku mie li w 51. mi nu cie kro to szy nia -
nie, kie dy to po po da niu Ma te usza Mi zer -
ne go P. Łu czak od dał moc ny strzał. Nie -
ste ty, pił ka prze le cia ła nad bram ką.
Po chwi li po ak cji MKS -u do brą in ter wen -
cją po pi sał się Szy mon Maj. Z ko lei gol ki -
pe ra go ści pró bo wał za sko czyć Łu kasz Bu -
dziak, rów nież bez po wo dze nia. 

Do koń ca me czu każ dy z ze spo łów
pró bo wał zdo być zwy cię ską bram kę. Nie
uła twia ły im te go de cy zje ar bi tra, któ re
nie jed no krot nie wy wo ły wa ły obu rze nie
za wod ni ków obu ekip. Osta tecz nie po je -
dy nek za koń czył się bez bram ko wym re -
mi sem. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Bez goli w Sulmierzycach

Kro to szyń ska Astra nie spro sta ła Pe -
li ka no wi Gra bów i prze gra ła po rzu -
tach kar nych. Mecz za koń czył się
wy ni kiem 1: 1. Tym sa mym na sza
dru ży na już po że gna ła się z pu cha ro -
wy mi roz gryw ka mi. 

W 10. mi nu cie miej sco wi wy szli
na pro wa dze nie. Po szyb kim ro ze gra niu
Oli wier Kru pa przy mie rzył z 20 me trów
i pił ka za trze po ta ła w siat ce. Pod ko niec
pierw szej po ło wy kro to szy nia nie za czę li
prze wa żać i co raz groź niej ata ko wać. Bli -
ski szczę ścia był Ma te usz Mi zer ny, któ ry
ude rzył na bram kę po do środ ko wa niu Ja -
ku ba Go liń skie go, ale bram karz Pe li ka na
za cho wał czy ste kon to.

W 75. mi nu cie go ściom uda ło się do -
pro wa dzić do re mi su, a na li stę strzel ców
wpi sał się J. Go liń ski. Ta ki wy nik utrzy -
mał się do koń ca spo tka nia i do wy ło nie -
nia zwy cięz cy po trzeb ne by ły rzu ty kar -
ne. W se rii je de na stek sku tecz ni by li Ar -
tur Pau ter i Łu kasz Bu dziak, a po my li li się

Ma te usz Mi zer ny i Szy mon Maj. W efek -
cie ry wa le wy gra li 4: 2. 

– Po je cha li śmy na ten mecz w skła -
dzie re zer wo wym. Ta ki był po czę ści nasz
plan, aby ogra li się mło dzi za wod ni cy,
któ rzy bar dzo cięż ko tre nu ją. Uwa żam,
że za pre zen to wa li się bar dzo do brze. Ma -
ło bra ko wa ło do zwy cię stwa, ale – jak
wia do mo – rzu ty kar ne to lo te ria. Chłop -
cy po ka za li się z do brej stro ny, szcze gól -
nie Ku ba Go liń ski oraz Alek san der Min -
ta. Mo że my być z nich na praw dę za do -
wo le ni – sko men to wał Ma riusz Ra taj -
czak, pre zes Astry.

(LE NA)

12 wrze śnia ama tor ska dru ży na
siat kar ska Easy An glo Trans TE AM
KRO TO SZYN wzię ła udział w tur nie ju
MI LA NOS CUP 2020, któ ry od był się
w Kar pa czu.

Kro to szyń ski ze spół w roz gryw kach
eli mi na cyj nych za no to wał jed ną po raż -
kę i dwa zwy cię stwa, dzię ki cze mu
awan so wał z dru gie go miej sca do dal szej
fa zy. W ćwierć fi na le kro to szy nia nie ule -
gli dru ży nie z Zie lo nej Gó ry, któ ra – jak

się po tem oka za ło – wy gra ła za wo dy.
Po wy gra nej z Bo le sław cem i prze gra nej
z Ze ni tem Easy An glo Trans TE AM
KRO TO SZYN zo stał skla sy fi ko wa ny
na szó stej po zy cji. Kro to szyń scy siat ka -
rze dzię ku ją za wspar cie fir mom: Kar
Dam Trans Da mian Py rzew ski z Kro to -
szy na, Ja kub Na wrat Usłu gi Trans por to -
we z Ko by li na, a tak że Easy An glo Trans
Mar cin Ja rus Ko by lin za ufun do wa nie
no wych stro jów.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Astra odpadła po rzutach karnych

SIATKÓWKA

Dobry występ w Karpaczu

ASTRA KROTOSZYN – MKS DĄBIE
0:0

Astra: Maj – Pauter, Jankowski, Olejnik,
Mizerny, Budziak, Powalisz (68'
Schneider), Polowczyk, Czołnik, Łuczak,
Lewandowski

PELIKAN GRABÓW 
– ASTRA KROTOSZYN 1:1 (1:0),

rzuty karne 4:2
BRAMKI:
1:0 – Oliwier Krupa (10)
1:1 – Jakub Goliński (75)
Astra: Minta, Goliński, Skrzypniak, Brink,
Pauter, Mizerny, Budziak, Polowczyk, Reyer
(63' Olejnik), Łuczak, Lewandowski (70'
Maj)
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