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Za koń czył się kon kurs or ga ni zo wa ny przez
El tom -bud. W po nie dzia łek, 15 mar ca,
w sie dzi bie fir my od by ło się uro czy ste wrę -
cze nie na gród lau re atom za ba wy.

Aby wziąć udział w kon kur sie, na le ża ło w ko -
men ta rzu pod po stem kon kur so wym do dać zdję -
cie maj ster ku ją ce go dziec ka. O wy gra nej de cy do -
wa ła licz ba po lu bień. Oka za ło się, że naj młod si
bar dzo lu bią wy ko ny wać prze róż ne pra ce.
Na zdję ciach mo gli śmy zo ba czyć m. in. ma łych
sto la rzy, me cha ni ków sa mo cho do wych czy „zło te
rącz ki”. 

W po nie dzia łek w sie dzi bie fir my El tom -bud
na gro dzo no lau re atów. Zwy cię skich fo to gra fii by -
ło dzie więć. Naj wię cej po lu bień spo śród zdjęć
speł nia ją cych wa run ki re gu la mi nu otrzy ma ła fo -
to gra fia Ka ro li ny Pa ter czyk. W rę ce jej sy nów, Ala -
na i Mak sy mi lia na, tra fi ła więc głów na na gro -
da – ta blet. Uśmie chów na twa rzach ma łych maj -
ster ko wi czów nie bra ko wa ło. (LE NA)

Aktualności2 WTOREK, 23 marca 2021

ZDUNY

Ulica Mickiewicza zamknięta

Uwa ga, kie row cy! Do 2 kwiet nia za -
mknię ta bę dzie uli ca Mic kie wi cza
w Zdu nach. Od po nie dział ku bo -
wiem re ali zo wa ny jest tam ostat ni
etap bu do wy jezd ni i chod ni ków.

Pra ce bu dow la ne po le ga ją na po ło że -
niu as fal tu i wy mia nie chod ni ków.

W związ ku z po wyż szym miesz kań cy po -
pro sze ni zo sta li o prze par ko wa nie sa mo -
cho dów. Miej sco wy urząd jed no cze śnie
prze pra sza za utrud nie nia. Wszel kie za -
py ta nia i uwa gi do ty czą ce pro wa dzo nych
ro bót moż na zgła szać te le fo nicz nie
(62 721 50 01) lub ma ilo wo (zdu -
ny@zdu ny.pl). (AN KA)

POD NASZYM PATRONATEM

Laureaci zostali nagrodzeni
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Zgod nie z prze wi dy wa nia mi w mi nio nym ty go dniu dzien ny
wskaź nik przy pad ków za ka żeń wi ru sem SARS -CoV -2 prze kro -
czył licz bę 25 ty się cy. W związ ku z tym na śro do wej kon fe ren -
cji pra so wej mi ni ster Adam Nie dziel ski ogło sił roz sze rze -
nie – od 20 mar ca – ob ostrzeń na ca ły kraj. Ma ją one obo wią -
zy wać do 9 kwiet nia. 

– Trze cia fa la epi de mii przy spie sza, mu si my pod jąć zde cy -
do wa ne kro ki. Głów ną przy czy ną gwał tow ne go wzro stu za ka -
żeń jest bry tyj ska od mia na ko ro na wi ru sa. Je śli sy tu acja dra stycz -
nie się po gor szy, nie wy klu cza my wpro wa dze nia ko lej nych ob -
ostrzeń – tłu ma czył szef re sor tu zdro wia. 

Od 20 mar ca do 9 kwiet nia w ca łej Pol sce swo ją dzia łal ność
mu szą za wie sić ho te le (wy jąt kiem są m. in. ho te le ro bot ni cze,
a tak że noc le gi świad czo ne w ra mach po dró ży służ bo wych), ga -
le rie han dlo we (z wy jąt kiem skle pów spo żyw czych, ap tek i dro -
ge rii, sa lo nów pra so wych, księ gar ni, skle pów zoo lo gicz nych i z ar -
ty ku ła mi bu dow la ny mi, pral ni, a tak że usług fry zjer skich,
optycz nych, ban ko wych), te atry, mu zea, ga le rie sztu ki (moż li we
jest or ga ni zo wa nie prób i ćwi czeń oraz wy da rzeń on li ne), ki na,
ba se ny (wy jąt kiem są ba se ny w pod mio tach wy ko nu ją cych dzia -
łal ność lecz ni czą i dla człon ków ka dry na ro do wej), sau ny, so la ria,

łaź nie tu rec kie, sa lo ny od chu dza ją ce, ka sy na, sto ki nar ciar skie,
klu by fit ness i si łow nie, obiek ty spor to we (mo gą dzia łać wy łącz -
nie na po trze by spor tu za wo do we go i bez udzia łu pu blicz no ści).

Je śli cho dzi o szko ły, to wszy scy ucznio wie, a więc tak że ci
z klas I -III szkół pod sta wo wych, do 9 kwiet nia bę dą się uczyć
zdal nie. Po nad to mi ni ster stwo za le ca pra cę on -li ne – wszę dzie
tam, gdzie jest to moż li we. Jak za po wie dział A. Nie dziel ski, mu -
si my wró cić do try bu pra cy zdal nej. – Bar dzo waż ne jest z punk -
tu wi dze nia ogra ni cze nia mo bil no ści, a więc i trans mi sji wi ru sa,
by wró cić do try bu pra cy, ja ki zna my z je sie ni i wio sny. Za le ca -
my więc pra cę zdal ną w mak sy mal nym za kre sie – oznaj mił.

– Trud na sy tu acja zwią za na z CO VID -19 wy ma ga ogra ni -
cze nia na szej ak tyw no ści spo łecz nej – nie ste ty tak że pod czas
świąt wiel ka noc nych. Je śli chce my wró cić do cza sów sprzed pan -
de mii, mu si my być od po wie dzial ni. Po win ni śmy więc roz wa -
żyć, czy w okre sie świąt nie ogra ni czyć na szych kon tak tów wy -
łącz nie do gro na naj bliż szej ro dzi ny, a ewen tu al ne spo tka nia
prze ło żyć na in ny, bar dziej bez piecz ny czas. Wie le za le ży od nas
sa mych. Dbaj my o sie bie i swo ją ro dzi nę. Pa mię taj o za cho wa niu
dy stan su, de zyn fek cji rąk, no sze niu ma secz ki i czę stym wie trze -
niu po miesz czeń – czy ta my w ko mu ni ka cie re sor tu zdro wia. 

Wła dze nie zde cy do wa ły się na za mknię cie ko ścio łów. Obo -
wią zu je je dy nie ogra ni cze nie w ilo ści osób, tj. jed na mo że przy pa -
dać na 15 m2 po wierzch ni. Nie wpro wa dzo no tak że ogra ni czeń
w prze miesz cza niu się.

Jak za po wie dzia no, je że li wszyst kie po wyż sze ob ostrze nia
nie po mo gą w ob ni że niu licz by za ka żo nych, ko lej ne de cy zje bę -
dą już mia ły cha rak ter ty po we go lock dow nu.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

Me ta lo wych po jem ni ków w kształ cie
ser ca, do któ rych moż na wrzu cać
pla sti ko we na kręt ki, cią gle przy by -
wa. Ko lej ne dwa po ja wi ły się na te re -
nie gmi ny Ko by lin.

Jed no, z ini cja ty wy miesz kań ców so -
łec twa Wy ga nów, sta nę ło przy tam tej szej
wiej skiej sa li. – Wiem, że na si miesz kań cy
od daw na zbie ra li na kręt ki, cza sem tyl ko

nie wie dzie li, gdzie je od dać. Te raz te go
pro ble mu nie bę dą mie li – sko men to wał
spra wę Ta de usz Eliasz, soł tys wsi. 

Ko lej ne ser ce na na kręt ki po sta wio no
w Ła giew ni kach. Miej sco wi przed się bior -
cy – Piotr Gulcz, Grze gorz Krecz mer, To -
masz Maj nert, Ra fał Perz oraz Łu kasz Rol -
nik – za ku pi li nie zbęd ny ma te riał. Po jem -
nik nie od płat nie wy ko nał Za kład Ślu sar -
ski Sła wo mi ra Po lań skie go. 

Za chę ca my wszyst kich do za peł nia -
nia po jem ni ków na kręt ka mi, by w ten
spo sób po ma gać po trze bu ją cym dzie -
ciom. (AN KA)

3Aktualności

GMINA KOBYLIN

Coraz więcej serc!

16 mar ca funk cjo na riu sze i pra cow -
ni cy kor pu su służ by cy wil nej z Ko -
men dy Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie prze -
ka za li dru hom Jed no stek Ochro ny
Prze ciw po ża ro wej wcze śniej przy go -
to wa ne ulot ki, za chę ca ją ce spo łe -
czeń stwo do szcze pie nia się prze ciw -
ko CO VID -19. 

Ulot ki za wie ra ją pod sta wo we in for -

ma cje o szcze pion kach, spo so bach za pi sa -
nia się na szcze pie nie i moż li wo ściach
uzy ska nia po mo cy stra ża ków w kwe stii
trans por tu do punk tu szcze pień.

Ko lej ny etap dys try bu cji ulo tek
do skrzy nek pocz to wych miesz kań ców
po wia tu kro to szyń skie go jest re ali zo wa ny
przez dru hów z jed no stek OSP w ra mach
wspar cia Na ro do we go Pro gra mu Szcze -
pień. 

OPRAC. (AN KA)
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Strażacy rozprowadzają ulotki
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Po li cjan ci z ze spo łu Ru chu Dro go we -
go w Kro to szy nie za trzy ma li 18-lat -
ka, któ ry miał przy so bie znacz ną
ilość nar ko ty ków. Gro zi mu do dzie -
się ciu lat po zba wie nia wol no ści.

Pod ko niec lu te go funk cjo na riu sze
przy jed nej z pa tro lo wa nych ulic za uwa -
ży li nie pra wi dło wo za par ko wa ny po jazd
mar ki Re nault. Pod czas kon tro li po li cjan -
ci wy czu li sil ną woń ma ri hu any, wy do by -
wa ją cą się z wnę trza sa mo cho du. Po do -
kład nym prze szu ka niu au ta w ba gaż ni ku
zna le zio no znacz ną ilość nar ko ty ków róż -
ne go ro dza ju. Mun du ro wi za bez pie czy li
sub stan cje psy cho ak tyw ne, a za trzy ma ny
tra fił do po li cyj ne go aresz tu.

W miej scu za miesz ka nia 18-lat ka
zna le zio no ko lej ne środ ki odu rza ją ce.
Łącz nie za bez pie czo no 3,5 kg nar ko ty -
ków – 1 kg ma ri hu any, 75 szt. ta ble tek ec -
sta sy oraz 2.5 kg środ ków za stęp czych

w po sta ci do pa la czy, a po nad to wa gę, luf -
ki oraz wo recz ki stru no we.

Na wnio sek Pro ku ra tu ry Re jo no wej
w Kro to szy nie wo bec za trzy ma ne go za -
sto so wa no do zór. – Po sia da nie nar ko ty -
ków, bez wzglę du na ich ro dzaj, jest
w Pol sce nie le gal ne i za gro żo ne ka rą

do trzech lat po zba wie nia wol no ści.
W przy pad ku po sia da nia znacz nych ilo -
ści nar ko ty ków ka ra mo że być wyż -
sza – od ro ku do 10 lat wię zie nia – przy -
po mi na Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so -
wy KPP w Kro to szy nie.

(AN KA)
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Z POLICJI

18-latek odpowie za posiadanie narkotyków

22 mar ca Kro to szyń ska Bi blio te ka
Pu blicz na, po ge ne ral nym re mon cie,
wzno wi ła dzia łal ność. W związ ku
z wpro wa dzo ny mi ob ostrze nia mi
do 9 kwiet nia obo wią zy wać bę dą no -
we za sa dy ko rzy sta nia z książ ni cy.

Pó ki co czy tel ni cy nie mają wol ne go
do stę pu do pół ek. W ce lu wy po ży cze nia
na le ży stwo rzyć li stę ksią żek. Moż na je
rów nież za mó wić te le fo nicz nie bądź ma -
ilo wo (wy po ży czal nia dla dzie ci i mło -
dzie ży – tel. 575 250 522, e -ma il: wdla -

dzie ci@bi blio te ka.kro to szyn.pl / wy po ży -
czal nia dla do ro słych – tel. 791 150 507,
e -ma il: wdla do ro slych@bi blio te ka.kro to -
szyn.pl). 

Za mó wie nie po win no za wie rać nr
kar ty bi blio tecz nej, au to ra i ty tuł za ma -
wia nej książ ki, te le fon kon tak to wy. Książ -
ki bę dą do od bio ru w na stęp nym dniu ro -
bo czym.

Wcho dzą cy na te ren bi blio te ki zo bo -
wią za ni są do za sło nię cia ust i no sa
przy po mo cy ma secz ki oraz bez względ -
nej de zyn fek cji rąk. Po nad to obo wią zu je

za cho wa nie dy stan su spo łecz ne go – mi -
ni mum 2 me try. 

Jest też no wość. W ce lu zwro tu ksią -
żek/au dio bo oków za le ca się ko rzy sta nie
z ca ło do bo wej wrzut ni, któ ra umiesz czo na
jest przy wej ściu do bi blio te ki. Zwro ty bę dą
od pi sa ne z kon ta czy tel ni ka w na stęp nym
dniu ro bo czym. Książ ki moż na rów nież
od dać przy sta no wi sku bi blio te ka rza. Każ -
da z nich bę dzie pod da wa na trzy dnio wej
kwa ran tan nie. Do 30 kwiet nia nie bę dą na -
li cza ne ka ry za prze trzy my wa nie ksią żek.

Przy po mnij my, że w bu dyn ku kro to -
szyń skiej bi blio te ki zre ali zo wa no in we sty -
cję pod na zwą „Prze bu do wa z roz bu do wą
o szyb win do wy ze wnętrz ny bu dyn ku
Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej wraz
ze zmia ną aran ża cji i ko lo ry sty ki wnętrz”.
Na re ali za cję te go pro jek tu książ ni ca uzy -
ska ła z Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go do fi nan so wa nie w wy -
so ko ści 2 mi lio nów zło tych w ra mach Na -
ro do we go Pro gra mu Roz wo ju Czy tel nic -
twa – Prio ry tet 2. In fra struk tu ra bi blio -
tek 2016-2020. Koszt in we sty cji wy -
niósł 3 mln zł. (AN KA)

KROTOSZYN

Biblioteka wznawia działalność

Z POLICJI
Stracił prawo jazdy za nadmierną prędkość
Z pręd ko ścią 107 km/h je chał w te -
re nie za bu do wa nym w na szym po -
wie cie 62-letni mieszkaniec po wia tu
ostrow skie go. Po li cjan ci za trzy ma li
męż czyź nie pra wo jaz dy i uka ra li go
man da tem w wy so ko ści 400 zł oraz
punk ta mi kar ny mi. Do zda rze nia do -
szło 14 mar ca. 

62-la tek stra cił więc do ku men ty
upraw nia ją ce do kie ro wa nia po jaz da mi.
Za kie row ni cę sa mo cho du bę dzie mógł
wsiąść do pie ro za trzy mie sią ce.

Pa mię taj my, że nad mier na pręd kość,
w po łą cze niu z pa nu ją cą ak tu al nie zmien -
ną au rą, mo że przy czy nić się do po waż -
nych w skut kach zda rzeń dro go wych. Po -
li cjan ci ape lu ją o roz są dek za kie row ni cą!

– Prze ce nia nie wła snych umie jęt no -
ści, bra wu ra za kie row ni cą oraz nad mier -
na pręd kość – to jed ne z przy czyn tra ge -
dii na dro gach. Naj le piej wie dzą o tym
funk cjo na riu sze z dro gów ki, któ rzy pod -

czas swo jej służ by czę sto pro wa dzą czyn -
no ści na miej scu po waż nych w skut kach
wy pad ków dro go wych. Od wpro wa dze -
nia prze pi sów za ostrza ją cych sank cje wo -
bec kie ru ją cych po jaz da mi, któ rzy po peł -
nią naj cięż sze z na ru szeń w ru chu dro go -
wym, mi nę ło już pa rę lat. Nie ste ty, wciąż
zda rza ją się oso by, któ re o tym za po mi na -
ją lub świa do mie lek ce wa żą obo wią zu ją ce
nor my. Świad czą o tym ko lej ne za trzy -
ma ne pra wa jaz dy za prze kro cze nia pręd -
ko ści do pusz czal nej w ob sza rze za bu do -
wa nym (po wy żej 50 km/h) – in for mu je
po li cja.

(AN KA)
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Jak po in for mo wał kro to szyń ski szpi tal,
w związ ku z de cy zją wo je wo dy wiel ko -
pol skie go, od 17 mar ca SPZOZ w Kro -
to szy nie w swo ich struk tu rach zo bo -
wią za ny zo stał do re ali za cji świad czeń
opie ki zdro wot nej w kwe stii za po bie ga -
nia, prze ciw dzia ła nia i zwal cza nia CO -
VID -19 po przez za pew nie nie 20 łó żek
dla pa cjen tów z po dej rze niem lub po -
twier dze niem za ka że nia SARS -CoV -2.

– Osta tecz na licz ba łó żek dla ta kich
pa cjen tów wzro śnie do 50. W tej licz bie

znaj do wać się bę dą czte ry łóż ka in ten -
syw nej te ra pii (re spi ra to ro we). Cho rzy le -
cze ni bę dą w bu dyn ku szpi ta la przy ul.

Mic kie wi cza – czy ta my w ko mu ni ka cie
SPZOZ w Kro to szy nie.

Szpi tal przy ul. Mic kie wi cza pro wa -
dzić bę dzie tak że – po za pa cjen ta mi po -
dej rza ny mi lub cho ry mi na CO VID -
-19 – przyj mo wa nie cho rych in ter ni -
stycz nych i chi rur gicz nych w try bie pil -
nym. Od dzia ły zlo ka li zo wa ne w kom -
plek sie bu dyn ków przy ul. Bo lew skie -
go 4-8 i 14 w Kro to szy nie oraz w Koź mi -
nie Wlkp. pra cu ją w try bie do tych cza so -
wym.

(AN KA)

SŁUŻBA ZDROWIA

Łóżka dla pacjentów COVID-owych
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Ak cja „Ró żo wa skrzy necz ka” to od dol -
na ini cja ty wa, któ rej ce lem jest wal ka
z wy klu cze niem men stru acyj nym
oraz za pew nie nie sze ro kie go do stę pu
do bez płat nych środ ków hi gie ny oso -
bi stej dla żeń skiej czę ści spo łecz no ści
w prze strze ni pu blicz nej. Ta kie skrzy -
necz ki po ja wi ły się już na kro to szyń -
skim ra tu szu, w szko łach na terenie
gmi ny Kro to szyn oraz w Szko le Pod -
sta wo wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

Jak wska zu ją sta ty sty ki, 4 pro cent
Po lek nie ma pie nię dzy na za kup tych
środ ków. To bli sko 500 000 osób.

Z trud no ścia mi spo wo do wa ny mi nie -
do stęp no ścią do pod pa sek itp. w in -
sty tu cjach pu blicz nych spo tkać się
moż na wszę dzie. Brak środ ków hi gie -
ny oso bi stej w to a le tach wy klu cza
płeć pięk ną i ogra ni cza jej moż li wo ści.
Od bie ra jej pra wo do god nej i kom for -
to wej men stru acji, któ ra jest nie zby -
wal ną czę ścią żeń skiej fi zjo lo gii.

Na włą cze nie się do tej ak cji, nio -
są cej po pra wę kom for tu co dzien nej
eg zy sten cji dziew cząt, po zy tyw nie
za re ago wa ło 11 szkół pod sta wo wych
pro wa dzo nych gmi nę Kro to szyn. 19
mar ca ró żo we skrzy necz ki i ma te ria ły

pro mu ją ce ak cję zo sta ły prze ka za ne
za in te re so wa nym pla ców kom. Przed -
się wzię cie w ca ło ści ma cha rak ter nie -
od płat ny. Waż ne je dy nie, by spo tka ło
się z od ze wem ze stro ny miesz kań -
ców spo łecz no ści lo kal nej.

Do ak cji przy stą pi ły szko ły pod -
sta wo we nr 1, 4, 7, 8 w Kro to szy nie,
a tak że w Be ni cach, Biad kach, Chwa -
li sze wie, Go rzu pi, Ko bier nie, Lu to -
gnie wie i Świn ko wie.

War to przy po mnieć, iż po mysł
za wie sze nia ró żo wej skrzy necz ki
na ra tu szu, od cze go wszyst ko się za -
czę ło, zgło sił na gru dnio wej se sji Ra dy

Miej skiej w Kro to szy nie rad ny Pa weł
Si ko ra. – „Ró żo wa skrzy necz ka” to
ak cja po le ga ją ca na za pew nie niu po -
wszech ne go do stę pu do środ ków hi -
gie ny oso bi stej w prze strze ni pu blicz -
nej. Moż na te go do ko nać przez wy -
wie sze nie me ta lo wych ró żo wych
skrzy ne czek, wy peł nio nych ar ty ku ła -
mi hi gie nicz ny mi, we wspól nej prze -
strze ni pu blicz nej na sze go mia sta.
Koszt utrzy ma nia te go pro jek tu nie
obar cza jed nak w ża den spo sób urzę -

du. O za opa trze nie dba bo wiem opie -
kun, któ ry wspól nie z fun da cją or ga -
ni zu je co ja kiś czas zbiór kę ar ty ku łów
hi gie nicz nych, a póź niej suk ce syw nie
umiesz cza je w skrzy necz ce – wy ja -
śniał w grud niu rad ny Si ko ra.

Do ak cji przy łą czy ła się rów nież
Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Koź mi nie
Wlkp. Ra da Ro dzi ców, dzia ła ją ca
przy tej pla ców ce, pod ję ła decyzję
o za ku pie ró żo wej skrzy necz ki. 

(AN KA)

AKCJA SPOŁECZNA

Różowe skrzyneczki w Krotoszynie i Koźminie Wlkp.
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W związ ku z trud ną sy tu acją epi de -
micz ną w ca łym kra ju wpro wa dza ne
są tak że ogra ni cze nia w do stę pie
pe ten tów do in sty tu cji pu blicz nych,
ta kich jak choć by urzę dy miej skie.
Ko mu ni ka ty w tej spra wie opu bli ko -
wa li m. in. bur mi strzo wie Ko by li -
na i Sul mie rzyc.

– W tro sce o bez pie czeń stwo
i zdro wie miesz kań ców gmi ny oraz
pra cow ni ków urzę du miej skie go ape -
lu ję, aby w cza sie pa nu ją cej epi de mii
wszel kie moż li we spra wy za ła twiać
te le fo nicz nie, elek tro nicz nie lub ko -
re spon den cyj nie – za ko mu ni ko wał
To masz Le siń ski, bur mistrz Ko by li -
na. Nu mer te le fo nicz ny do urzę du
to 65 548 24 01, a wy kaz nu me rów
we wnętrz nych do po szcze gól nych
pra cow ni ków zna leźć moż na na stro -
nie www.ko by lin.pl. Ad res ma ilo wy

to um@ko by lin.pl. Nie zmien nie ist -
nie je rów nież moż li wość zło że nia pi -
sma/wnio sku do skrzyn ki pocz to wej,
znaj du ją cej się na bu dyn ku ra tu -
sza. – Pro szę o od po wie dzial ne roz -
wa że nie ko niecz no ści przy by cia
do Urzę du Miej skie go! Ob słu ga pe -
ten tów re ali zo wa na jest w ho lu urzę -
du, w związ ku z czym pro szę o wcho -
dze nie po je dyn czo i kie ro wa nie się
do okien ka ka sy/punk tu in for ma cyj -
ne go w ce lu przy wo ła nia od po wied -
nie go pra cow ni ka. W ho lu mo że
prze by wać tyl ko jed na oso ba, ze
wzglę du na prze strze ga nie za sad bez -
pie czeń stwa oraz ochro nę da nych
oso bo wych i po uf no ści za ła twia nych
spraw. Oso by to wa rzy szą ce, z wy jąt -
kiem oso by to wa rzy szą cej oso bie
z nie peł no spraw no ścią, tłu ma cza ję -
zy ka mi go we go, peł no moc ni ka lub
ro dzi ca z dziec kiem, nie bę dą mo gły

po dejść do sta no wi ska ra zem z oso bą
ob słu gi wa ną. Pe ten ci po win ni no sić
ma skę ochron ną – czy ta my w ko mu -
ni ka cie bur mi strza Ko by li na, któ ry
jed no cze śnie przy po mi na, że wszel -
kie opła ty i po dat ki moż na wpła cać
na in dy wi du al ne ra chun ki ban ko we,
wska za ne w de cy zjach wy mia ro wych
lub na ra chu nek ban ko wy – Bank
Spół dziel czy w Kro to szy nie od dział
w Ko by li nie - 39 8410 1039 0000
0475 2000 0001. 

– W związ ku ze wzro stem licz by
za cho ro wań na CO VID -19 oraz obo -
wią zu ją cy mi ob ostrze nia mi wpro wa -
dzam ogra ni cze nia w do stę pie klien -
tów do Urzę du Miej skie go w Sul mie -
rzy cach – na pi sał w ko mu ni ka cie
bur mistrz Da riusz Dę bic ki. – Ze
wzglę du na bez pie czeń stwo swo je
i in nych pro szę, aby ogra ni czać wi zy -
ty w urzę dzie do mi ni mum. Je że li
jed nak za ła twie nie spra wy wy ma ga
oso bi ste go sta wien nic twa, pro szę, by
w urzę dzie po ja wi ła się tyl ko oso ba,
któ rej da na spra wa do ty czy i któ ra

nie wy ka zu je żad nych ob ja wów cho -
ro bo wych. Klien ci po win ni no sić
ma skę ochron ną.

Ob słu ga klien tów od by wa się
w ho lu urzę du, w związ ku z czym po -
win ni oni wcho dzić po je dyn czo i kie -
ro wać się do okien ka w ce lu przy wo -
ła nia od po wied nie go pra cow ni ka.
Przy sta no wi sku mo że prze by wać tyl -
ko jed na oso ba. Oso by to wa rzy szą ce,
z wy jąt kiem oso by to wa rzy szą cej oso -

bie z nie peł no spraw no ścią, tłu ma cza

ję zy ka mi go we go, peł no moc ni ka lub

ro dzi ca z dziec kiem, nie mo gą po -

dejść do sta no wi ska ra zem z oso bą

ob słu gi wa ną. Miesz kań cy pro sze ni są

o kon takt te le fo nicz ny bądź ma ilo wy

(62 722 32 01, 62 722 32 25, 62 72

2 32 18; fax. 62 722 34 75; e -ma il:

um@sul mie rzy ce.pl). (AN KA)

7Na Bieżąco
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HUFIEC PRACY 15-2

Przed powrotem na rynek pracy

Pra cow ni cy Huf ca Pra cy 15-2 i Mło -
dzie żo we go Cen trum Ka rie ry w Kro -
to szy nie zor ga ni zo wa li spo tka nie
szko le nio we z ab sol went ka mi, któ re
obec nie zaj mu ją się wy cho wy wa -
niem dzie ci i nie są czyn ne za wo do -
wo, lecz pla nu ją nie ba wem po wró cić
na ry nek pra cy.

Spo tka nie od by ło się w ma łym gro -
nie, z za cho wa niem wszel kich za sad sa ni -
tar nych, zwią za nych z pa nu ją cą epi de mią.
Uczest nicz ki szko le nia po zna wa ły swo je
moc ne i sła be stro ny oraz ćwi czy ły au to -
pre zen ta cję przed po ten cjal nym pra co -
daw cą. Po moc do rad cy za wo do we go

w tym za kre sie po mo gła zmniej szyć po -
czu cie stre su zwią za ne go z po wro tem
na ry nek pra cy. 

Spo tka nie by ło tak że oka zją do wspo -
mnień z okre su na uki. Wy cho waw ca, po -
zo sta jąc w kon tak cie z ab sol wen ta mi
za po śred nic twem por ta li spo łecz nych,
pro sił ich o zdję cia do przy go to wa nia pre -
zen ta cji pod ty tu łem „Ży cie i pa sje ab sol -
wen tów”. Spo ro ab sol wen tów prze sła ło
fo to gra fie z miejsc pra cy, z ro dzi na mi czy
z re ali zo wa nia swo ich pa sji. Czas wspo -
mnień był umi lo ny po czę stun kiem ufun -
do wa nym przez Wiel ko pol ską Wo je -
wódz ką Ko men dę Ochot ni czych Huf -
ców Pra cy w Po zna niu. OPRAC. (AN KA)

Nie raz już pi sa li śmy o tym, że na te re -
nie sta dio nu przy uli cy Strze lec kiej
w Ko by li nie do cho dzi do ak tów wan -
da li zmu. Zda rza ło się na wet, że pod -
pa la no sie dzi ska na try bu nach. Wie le
ra zy też po zo sta wia no tam po roz rzu -
ca ne bu tel ki, dzie siąt ki pe tów, opa ko -
wa nia po je dze niu. Sło wem – urzą -
dza no so bie śmie cio wi sko.

W ta kich sy tu acjach obu rze nia nie
krył bur mistrz Ko by li na i już ja kiś czas te -

mu za po wia dał, że być mo że na sta dio nie
zo sta nie za in sta lo wa ny mo ni to ring.

I rze czy wi ście, wła dze gmi ny pod ję ły
ta ką de cy zję w ce lu za pew nie nia bez pie -
czeń stwa osób tam prze by wa ją cych oraz
mie nia, któ re czę sto by wa ło nisz czo ne.

Obec nie na te re nie te go obiek tu
spor to we go trwa ją pra ce zwią za ne z mon -
ta żem mo ni to rin gu wi zyj ne go. Obej mie
on sa lę Pi la wa, grzy bek, try bu ny oraz te -
ren bo iska spor to we go i Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry. (AN KA)

KOBYLIN
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Ka dra wy cho waw cza Huf ca Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie pod su mo wa ła
lo kal ny etap kon kur su pla stycz no -li -
te rac kie go pt. „Wiel ka noc pędz lem
i pió rem ma lo wa na”. Wy ło nio no trzy
lau re at ki.

Za da niem uczest ni ków by ło wy ko na -
nie pra cy pla stycz nej i li te rac kiej, na wią -
zu ją cej te ma tycz nie do ob cho dów naj -
waż niej szych świąt chrze ści jań skich, czy li
Wiel ka no cy. Głów nym ce lem kon kur su
by ło za chę ce nie mło dzie ży do prze my -

śleń zwią za nych z prze ży wa niem te go
wy jąt ko we go cza su. 

Spo śród zgło szo nych prac ko mi sja
kon kur so wa wy bra ła trzy naj lep sze, któ -
re, w jej opi nii, naj bar dziej od zwier cie dla -
ły te ma ty kę. Na gro dzo no za tem trzy
uczest nicz ki: Klau dię Prze woź ną, Wik to -
rię Sie ra czek i Ame lię No wac ką – uczen -
ni ce szkół bran żo wych I stop nia, współ -
pra cu ją cych z huf cem. Lau re at ki otrzy -
ma ły dy plo my i bo ny po da run ko we,
ufun do wa ne przez WWK OHP w Po zna -
niu. OPRAC. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Wielkanoc pędzlem 
i piórem malowana

21 mar ca to Świa to wy Dzień Ze spo -
łu Do wna. Po pu lar ną me to dą oka za -
nia so li dar no ści z oso ba mi z tri so -
mią chro mo so mu 21 jest za ło że nie
dwóch róż nych skar pe tek. Tak też
uczy ni li lo kal ni urzęd ni cy oraz
ucznio wie kro to szyń skich szkół.

Da ta ob cho dów dnia osób z ze spo -

łem Do wna nie jest przy pad ko wa. Jej
ame ry kań ski za pis – 3/21 – sym bo li zu je
trze ci chro mo som w dwu dzie stej pierw -
szej pa rze, któ re go obec ność jest głów ną
przy czy ną tej cho ro by. Ce lem ob cho dów
te go dnia jest zwró ce nie uwa gi na to, że
oso by z ze spo łem Do wna po win ny mieć
za gwa ran to wa ną cał ko wi tą ak cep ta cję
w spo łe czeń stwie, jak i peł ną moż li wość

ko rzy sta nia ze swo ich praw. W po przed -
nich la tach róż ne or ga ni za cje za pra sza ły
do udzia łu w licz nych wy da rze niach i im -
pre zach zwią za nych z ob cho da mi Świa to -
we go Dnia Ze spo łu Do wna. W tym ro ku
jed nak epi de mia spo wo do wa ła wie le
ogra ni czeń. 

Na szczę ście jest wie le spo so bów
na to, by oka zać so li dar ność z oso ba mi
z do dat ko wym chro mo so mem. Naj po pu -
lar niej szym z nich jest ubie ra nie ko lo ro -
wych skar pet nie do pa ry, fo to gra fo wa nie
ich i za miesz cza nie zdjęć na por ta lach
spo łecz no ścio wych z od po wied ni mi hasz -
ta ga mi. Tak wła śnie zro bi li pra cow ni cy
Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie, jak
rów nież ucznio wie wie lu szkół z na sze go
po wia tu. Na fa ce bo oko wych pro fi lach
tych pla có wek po ja wi ło się mnó stwo
zdjęć i słów wy ra ża ją cych so li dar ność
z oso ba mi z ze spo łem Do wna.

(LE NA) 

#WDSD

Kolorowe skarpetki wyrazem solidarności 
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15Sport

W Bu da pesz cie od był się Eu ro pej ski
Tur niej Kwa li fi ka cyj ny do Igrzysk
Olim pij skich w To kio. Nie ste ty, bra -
cia Ba ra no wie w sto li cy Wę gier nie
wy wal czy li prze pu stek do naj waż -
niej szej spor to wej im pre zy.

Tur niej w Bu da pesz cie sta no wił
pierw szą w tym ro ku szan sę dla za pa śni -
ków na uzy ska nie kwa li fi ka cji do igrzysk.
W pol skiej eki pie zna leź li się po cho dzą cy
z Kro to szy na bra cia Ra dek i Ro bert Ba ran. 

Re pre zen tu ją cy na co dzień Grun -
wald Po znań Ra do sław ry wa li zo wał w ka -
te go rii 97 kg. W pierw szej wal ce po ko nał

Szwaj ca ra Sa mu ela Scher re ra 2: 1
na punk ty. Nie ste ty, w po je dyn ku ćwierć -
fi na ło wym Ba ran mu siał uznać wyż szość
re pre zen tan ta Nie miec – Eri ka Sve na
Thie le.

Ro bert Ba ran z LKS Ce ra mik Kro to -
szyn wal czył w ka te go rii 125 kg.
W ćwierć fi na ło wej kon fron ta cji kro to szy -
nian uległ 2: 3 na punk ty Sha mi lo wi Sha -
ri po vo wi z Ro sji. 

Ko lej ną szan są dla za pa śni ków
na zdo by cie prze pu stek na igrzy ska w To -
kio bę dą kwa li fi ka cje świa to we, któ re od -
bę dą się w ma ju.

(LE NA)

ZAPASY

Nasi zawodnicy 
na razie bez kwalifikacji

18 mar ca ZA KSA Kę dzie rzyn -Koź le,
któ rej za wod ni kiem jest po cho dzą cy
z Kro to szy na Łu kasz Kacz ma rek,
zmie rzy ła się w pół fi na le Li gi Mi -
strzów z Ze ni tem Ka zań. Po pa sjo nu -
ją cym po je dyn ku pol ski ze spół zwy -
cię żył 3: 2.

W ćwierć fi na le roz gry wek kę dzie rzy -
nia nie tra fi li na Cu ci ne Lu be Ci vi ta no va.
Pod opiecz ni Ni ko li Grbi cia po ko na li
trud ne go prze ciw ni ka, eli mi nu jąc go
po zło tym se cie. 

Pół fi na ło wy po je dy nek w Ka za niu le -
piej roz po czę ła ZA KSA, któ ra po kontrze
Łu ka sza Kacz mar ka pro wa dzi ła 3: 1. Ro sja -
nie jed nak bły ska wicz nie do pro wa dzi li
do wy rów na nia i z każ dą mi nu tą za czę li
co raz sku tecz niej ata ko wać, lecz za spra wą
Se me niu ka go ście zła pa li kon takt z prze -
ciw ni ka mi. Nie ste ty, nasz ze spół po peł niał
zbyt wie le błę dów w po lu ser wi so wym
oraz w ofen sy wie, że by za gro zić miej sco -
wym. Par tię za koń czył atak po blo ku
Earvi na Nga pe tha i Ru bin wy grał 25: 22. 

Go spo da rze zna ko mi cie roz po czę li
dru gi set i do pro wa dzi li do wy ni ku 12: 5.
Siat ka rze ZA KSY wzię li się za od ra bia nie

strat. Mnó stwo pro ble mów Ro sja nom
spra wia ły za gryw ki Kacz mar ka. W koń -
ców ce tej par tii prze wa ga miej sco wych
stop nia ła do za le d wie jed ne go punk tu.
Ze nit wy trzy mał jed nak na pór eki py
z Kę dzie rzy na -Koź la i dru gą od sło nę rów -
nież wy grał do 22.

W trze ciej par tii wy nik dłu go oscy lo -
wał wo kół re mi su, ale Ro sja nie w de cy du -

ją cej fa zie pro wa dzi li 24: 22 i wy da wa ło
się, że już jest po spra wie. Na sza dru ży -
na nie pod da ła się. Siat ka rze z Ka za nia nie
wy ko rzy sta li dwóch pi łek me czo wych, co
wy raź nie do da ło skrzy deł pol skiej eki pie.
Po za żar tej wal ce ZA KSA wy gra ła tę par -
tię 29: 27!

Zde pry mo wa ni gra cze ro syj skie go ze -
spo łu po peł nia li co raz wię cej błę dów
i w ko lej nym se cie znów gó rą by li kę dzie -
rzy nia nie, zwy cię ża jąc do 22.

Po czą tek tie -bre aka był bar dzo wy -
rów na ny. Z cza sem jed nak go spo da rze
za czę li wy pra co wy wać prze wa gę. Pod -
opiecz ni N. Grbi cia szyb ko nad ro bi li
stra ty, a po dwóch świet nych za gryw -
kach Kacz mar ka oraz błę dzie Bed no rza
w ofen sy wie wy szli na pro wa dze -
nie 12: 10. Po tem pro wa dzi li 14: 12
i mie li dwie pił ki me czo we. Miej sco wi
jesz cze zdo ła li do pro wa dzić do re mi su,
ale po tem dwa punk ty zdo by li kę dzie -
rzy nia nie i zwy cię stwo ZA KSY sta ło się
fak tem! 

Re wanż zo sta nie ro ze gra ny w Kę -
dzie rzy nie -Koź lu w naj bliż szą śro dę
o godz. 18.00. 

(LE NA)

SIATKÓWKA

ZAKSA z Kaczmarkiem w składzie 
bliżej finału Ligi Mistrzów!
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14 mar ca na strzel ni cy LOK w Kro to -
szy nie od był się XVIII Me mo riał Alek -
san dra Ta lar czy ka. Do ry wa li za cji
przy stą pi ło 56 za wod ni ków i za wod -
ni czek. 

Za wo dy zo sta ły zor ga ni zo wa ne przez
Po wia to wy Za rząd LOK, przy fi nan so -
wym wspar ciu Urzę du Miej skie go w Kro -
to szy nie oraz Przed się bior stwa Go spo -
dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej, któ -
re go pra cow ni kiem był A. Ta lar czyk.

W za wo dach wzię li udział re pre zen -
tan ci SP nr 3 w Kro to szy nie, SP nr 4
w Kro to szy nie, Li ceum Ogól no kształ cą ce -
go w Kro to szy nie, ZSP nr 2 w Kro to szy nie
oraz ZSP nr 3 w Kro to szy nie, a tak że se -
nio rzy z Ko ła Śro do wi sko we go i za wod ni -
cy nie zrze sze ni. Uczest ni cy zo sta li po dzie -
le ni na czte ry ka te go rie wie ko we. Strze la -
no z ka ra bi nu i pi sto le tu pneu ma tycz ne -
go. Za wo dy prze pro wa dzo no z za cho wa -
niem wszel kich za sad sa ni tar nych. 

W ry wa li za cji dru ży no wej mło dzi -
ków zwy cię ży ła eki pa z SP nr 4 w Kro to -
szy nie w skła dzie: Mał go rza ta Ćwik, Szy -
mon Kacz ma rek i Je rzy Ża ruk. W ka te go -
rii ju nio rów młod szych naj lep szy był tak -
że te am z SP nr 4 w Kro to szy nie – Szy -
mon Wa len dow ski, Wik tor Gó rec ki i Ka -
mil Do la ta. 

In dy wi du al nie wśród mło dzi ków
pierw sze miej sce za jął Pa tryk Ma ty siak
(SP nr 3 w Kro to szy nie), wy prze dza jąc
Mał go rza tę Ćwik (SP nr 4 w Kro to szy nie)
i Je rze go Ża ru ka (SP nr 4 w Kro to szy nie).
W gro nie ju nio rów młod szych w kpn -10
na po dium sta nę li Mi łosz Mar sza łek (SP
nr 3 w Kro to szy nie), Wik tor Gó rec ki oraz
Szy mon Wa len dow ski (obaj z SP nr 4
w Kro to szy nie), a w ppn -10 pierw sze trzy
lo ka ty za ję li Pa tryk Ma ty siak, Pa weł Wia -
trak i Mi łosz Mar sza łek (wszy scy z SP nr 3
w Kro to szy nie). 

Za rów no w kpn -10, jak i w ppn -10
ju nio rów trium fo wa ła Mar ty na Wa sie lak

(ZSP nr 3 w Kro to szy nie), a Ma te usz Sro -
ka i Bo rys Sta szew ski (obaj ZSP nr 2
w Kro to szy nie) po dzie li li się spra wie dli -
wie po zo sta ły mi miej sca mi na po dium. 

W kpn -10 se nio rów zwy cię ży ła Mo -
ni ka Jad czak (nie zrze szo na), wy prze dza -
jąc Ro ber ta Wa sie la ka (ŚK) i An to nie go
Azgie ra (ŚK), na to miast w ppn -10 pierw -
szy był R. Wa sie lak, dru gi – Ma riusz Min -
ta (ŚK), a trze cia – M. Jad czak. 

W tur nie jach 1-strza łu i rzu tów lot -
ka mi uczest ni czy ło 32 za wod ni ków.
W pierw szym naj lep szy był B. Sta szew ski,
w dru gim P. Wia trak. 

(LE NA)

STRZELANIE

Kolejny Memoriał Aleksandra Talarczyka
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W dniach 13-14 mar ca w Bia ło gar -
dzie od by ły się za wo dy Pu cha ru Pol -
ski Ka de tów w Za pa sach w Sty lu
Wol nym. Na po dium sta nę ło dwóch
za wod ni ków z na sze go po wia tu.

W tur nie ju star to wa ło 197 za pa śni -
ków, re pre zen tu ją cych 65 klu bów z kra ju.
W tym gro nie nie za bra kło za wod ni ków
z po wia tu kro to szyń skie go.

Spo śród przed sta wi cie li LKS Ce ra -
mik Kro to szyn naj le piej po ra dził so bie

Hu bert Krzy żań ski, któ ry wy wal czył brą -
zo wy me dal w ka te go rii 51 kg. Na siód -
mej lo ka cie upla so wał się Da mian Ro sie -
wicz (110 kg), a na dzie wią tej – Mi ko łaj
Adam czew ski (65 kg). 

UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce re pre -
zen to wa ło dwóch za pa śni ków. W ka te go -
rii 65 kg na naj niż szym stop niu po dium
sta nął Prze my sław Wi zner. Z ko lei Szy -
mon Gi ba sie wicz za jął szes na ste miej sce
w kat. 60 kg. 

(LE NA)

Sport16 WTOREK, 23 marca 2021

Za na mi dwie ko lej ki run dy wio sen -
nej roz gry wek pił kar skiej V li gi i kla -
sy okrę go wej. Na na stęp ne me cze
bę dzie my mu sie li po cze kać kil ka ty -
go dni, o ile nie dłu żej. Ze wzglę du
na wpro wa dze nie no wych ob ostrzeń
w ca łym kra ju Wiel ko pol ski Zwią zek
Pił ki Noż nej pod jął de cy zję o za wie -
sze niu roz gry wek.

Pił kar skie dru ży ny z na sze go po -
wia tu uda nie roz po czę ły run dę wio -
sen ną. Za rów no Astra Kro to szyn
i Piast Ko by lin, jak i gra ją cy w okrę -
gów ce Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.
na in au gu ra cję zdo by ły kom plet
punk tów. W dru giej ko lej ce kro to szy -
nia nie i koź mi nia nie za no to wa li po -
raż ki, a eki pa z Ko by li na wy wal czy ła
trzy punk ty bez gry, ja ko że Lew Po -
go rze la wy co fał się z roz gry wek. 

Po ogło sze niu przez mi ni stra
zdro wia no wych ob ostrzeń, któ re
obo wią zu ją od 20 mar ca w ca łym kra -
ju, Wiel ko pol ski Zwią zek Pił ki Noż -
nej po in for mo wał o za wie sze niu roz -
gry wek pił kar skich. Za tem po wtó rzył
się sce na riusz z ubie głe go ro ku. 

– Wła dze pań stwo we nie opu -
bli ko wa ły jesz cze zmian w roz po -

rzą dze niu, ja kie ma ją obo wią zy wać
od naj bliż szej so bo ty, jed nak że
zgod nie z za po wie dzia mi, wpro wa -
dzo ne ma ją zo stać roz wią za nia,
któ re funk cjo no wa ły już wcze śniej.
Je śli ta kie do nie sie nia się po twier -
dzą, moż li wość uczest nic twa w za -
ję ciach spor to wych i roz gryw kach
zo sta nie ogra ni czo na do wą skiej
gru py spo łecz nej. Brak szans
na speł nie nie okre ślo nych wy mo -
gów przez ogół klu bów po wo du je,
że Zwią zek zmu szo ny jest za wie sić
roz gryw ki na czas obo wią zy wa nia
za ostrzo nych prze pi sów – na pi sa -
no w ko mu ni ka cie WZPN jesz cze
przed week en dem. 

Obec ne re gu la cje pił kar skie zo bo -
wią zu ją do za koń cze nia se zo nu
do koń ca czerw ca. Je śli ten ter min nie
zo sta nie zmie nio ny, a ob ostrze nia bę -
dą prze dłu ża ne, mo że po wtó rzyć się
sy tu acja z ze szłe go ro ku, kie dy to se -
zon za koń czo no bez ro ze gra nia spo -
rej czę ści ko le jek. Je śli pił ka rze bę dą
mo gli wró cić na bo iska od ra zu
w week end po 9 kwiet nia, to Astrę
cze ka po je dy nek z Or łem Mro czeń,
Piast za gra ze Zjed no czo ny mi Ry -
chwał, a Bia ły Orzeł zmie rzy się
z Olim pią Brze zi ny. Wte dy ze spo ły
z tych lig bę dą mia ły tak że po trzy za -
le głe me cze do ro ze gra nia. 

(LE NA)

ZAPASY

Dwa brązowe krążki naszych kadetów
PIŁKA NOŻNA

Powtórka sprzed roku

W dniach 13-14 mar ca w Rop czy -
cach (woj. pod kar pac kie) od by ły się
Mi strzo stwa Pol ski Se nio rów i Ju nio -
rów w Su mo. To już ko lej ne za wo dy,
na któ rych bry lo wa li re pre zen tan ci
klu bów z na sze go po wia tu.

W mi strzo stwach ry wa li zo wa ło po -
nad 200 za wod ni ków. Przed sta wi cie le To -
wa rzy stwa Atle tycz ne go Ro zum Kro to -
szyn oraz UKS Sam son Ko by lin łącz nie
wy wal czy li 19 me da li in dy wi du al nych
i czte ry w zma ga niach dru ży no wych.

W gro nie ju nio rek Zu zan na Kry stek
z TA Ro zum by ła naj lep sza w ka te go rii
+75 kg oraz w open. Z ko lei Mi ko łaj Mro -
wiń ski sta nął na naj wyż szym stop niu po -
dium w kat. 80 kg ju nio rów. 

W se nior skiej ry wa li za cji dwa ko lej ne
krąż ki z naj cen niej sze go krusz cu zdo by ła
Z. Kry stek (+80 kg i open). Zło to zgar nę -
ła tak że Alek san dra Ro zum w ka te go -
rii 65 kg, a w open by ła dru ga. Na trze ciej
lo ka cie upla so wa ła się Le na An drze jak
(65 kg). Wśród se nio rów zło ty me dal wy -
wal czył Ke win Ro zum (92 kg), a brą zo -
wy – M. Mro wiń ski (85 kg). 

W zma ga niach dru ży no wych se nior -
ki kro to szyń skie go klu bu za ję ły pierw sze
miej sce, ju nior ki się gnę ły po sre bro, a se -
nio rzy upla so wa li się na trze ciej lo ka cie.

Z eki py UKS Sam son Ko by lin brą zo -
we me da le wy wal czy ły ju nior ki – Wir gi -
nia Ro szek (50 kg) oraz Alek san dra Ho -
rem za (65 kg i open). Da wid Lesk trium -
fo wał w kat. 55 kg ju nio rów.

W gro nie se nio rek sre bro zgar nę ła
We ro ni ka Sza fra niak (+80 g), a brą zo we
krąż ki zdo by ły Ju lia Jan ko wiak (55 kg)
oraz Kin ga Sro czan (80 kg). W kat. 85 kg
se nio rów naj lep szy oka zał się Pa tryk Swo -
ra, na to miast Piotr Si ko ra był trze ci
w kat. 77 kg. W dru ży nów ce ko by liń skie
ju nior ki by ły trze cie. 

W trak cie mi strzostw pre zes Pol -
skie go Związ ku Su mo wrę czył Zło tą
Ho no ro wą Od zna kę PZS Mar ko wi Ko -
niecz ne mu, któ ry jest szko le niow cem
TA Ro zum Kro to szyn, ka dry na ro do -
wej se nio rów, mło dzie żow ców i ju nio -
rów. Za rząd związ ku przy znał mu też
na gro dę za je go do ko na nia na ni wie
szko le nio wej. 

(LE NA)

SUMO

Medalowe żniwo w Ropczycach

7 mar ca od był się V Zi mo wy Pół ma -
ra ton/Ćwierć ma ra ton Łęk no. W za -
wo dach wy star to wa ła licz na gru pa
bie ga czy z na sze go po wia tu.

Pier wot nie im pre za pla no wa na by ła
na 24 stycz nia, ale ze wzglę du na pa nu ją -
ce ob ostrze nia or ga ni za to rzy, czy li bie gi.
wlkp oraz wspie ra ją ce gru pę Le śnic two
Łęk no, pod ję li de cy zję o prze nie sie niu za -
wo dów na ma rzec. 

W bie gu wzię ło udział pra wie 200 za -
wod ni ków. Do wy bo ru mie li dwa dy stan -
se – pół ma ra to nu (21,097 km) lub
ćwierć ma ra to nu (10,55 km). Bie ga cze
mu sie li zmie rzyć się z bar dzo zróż ni co -
wa ną pod wzglę dem na wierzch ni tra są.
Ogrom ną jej za le tą by ły jed nak pięk ne
oko licz no ści przy ro dy, któ rą moż na by ło
po dzi wiać pod czas bie gu. 

W Łęk nie po ja wi ła się licz na eki pa re -
pre zen tan tów KS Kro tosz. Na dłuż szej

tra sie naj le piej po ra dzi li so bie Pa tryk Kar -
wik (01: 29: 25 – siód me miej sce) oraz
Piotr Grzem pow ski (01: 29: 52). Po nad to
dy stans pół ma ra to nu po ko na li Ar tur Ma -
rek (01: 37: 41), Ka rol Mrocz kow ski
(01: 37: 48), Ser giusz Sój ka (01: 46: 00),
To masz Kna pik (01: 46: 01), Ra fał Sój ka
(01: 46: 04), Szy mon Szyr ner
(01: 47: 00), Łu kasz Za jąc (01: 47: 02),
Krzysz tof Ka sprzak (01: 49: 28), Bo gu -
mi ła Ta naś (01: 49: 28), Ja cek Ra taj ski
(01: 54: 45) i Pa weł Bła żu tycz
(01: 54: 58). 

Z ko lei na krót szej tra sie star to wa li
An drzej Ma cie jew ski (00: 51: 37), Jan Ja -
ru zel (00: 56: 19), Bog dan Pa ry sek
(01: 04: 10), Piotr Ty czyń ski (01: 04: 14)
oraz Va le ry Mać ko wiak (01: 30: 31).

Adam Pro kop czuk z Kro to szyń skiej
Gru py Bie go wej zde cy do wał się na dłuż -
szą tra sę i upla so wał się na 19. miej scu
z cza sem 01: 36: 17. (LE NA)

BIEGI

Mocna ekipa Krotosza
startowała w Łęknie
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