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iś
n
ie

w
s
k
a



Aktualności2 WTOREK, 9 marca 2021

Two ja re stau ra cja ma pro ble my? Po -
trzeb ny jest jej więk szy pre stiż?
Chcesz to zmie nić? Zgłoś się do słyn -
ne go pro gra mu „Ku chen ne re wo lu -
cje”! Mag da Ges sler z pew no ścią
spra wi, że Two ja re stau ra cja bły ska -
wicz nie wsko czy na wyż szy po ziom!

Zgło sze nia moż na wy sy łać na ad res: re -
stau ra cje@tvn.pl. W zgło sze niu war to opi -
sać hi sto rię miej sca i ser wo wa ne me nu,
a tak że wska zać na pro ble my, z ja ki mi re -
stau ra cja się bo ry ka, oraz na pi sać, na ja ką po -
moc Mag dy Ges sler li czy wła ści ciel lo ka lu.

Zgła sza ją cy oczy wi ście po wi nien po -
dać na mia ry te le adre so we, a przede
wszyst kim nu mer te le fo nu. Wszel kie
szcze gó ły bę dą oma wia ne z wła ści cie lem
wy bra nej re stau ra cji. Co istot ne – ku -
chen ne re wo lu cje są bez płat ne!

UWA GA! Zgła sza jąc chęć udzia łu
w pro gra mie, po wo łaj się na ni niej szą pu -
bli ka cję! (AN KA)

KULINARIA

Zgłoś swoją restaurację do KUCHENNYCH REWOLUCJI!
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SP 3 KROTOSZYN

Uczniowie realizują
ciekawy projekt

W tym ro ku szkol nym Szko ła Pod sta -
wo wa nr 3 w Kro to szy nie bie rze udział
w trze ciej edy cji pod pro jek tu „Cy fro wa
Ma pa Do rze cza War ty”, re ali zo wa ne -
go w ra mach pro gra mu „Cy fro wa
Szko ła Wiel ko polsk@ 2020”. Chęć
udzia łu w przed się wzię ciu wy ra zi ło 12
uczniów z kla sy VIa oraz 12 z kla sy
VIIa. Tym sa mym stwo rzo no dwie gru -
py pro jek to we.

Pod pro jekt zo stał opra co wa ny przez
Ośro dek Do sko na le nia Na uczy cie li w Po -
zna niu przy współ pra cy z ka drą na uko wą
Uni wer sy te tu Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu. Opie ku na mi w SP nr 3 są An -
na Ziaj ka oraz Ma ri ka Na my ślak.

Każ da z dwóch grup re ali zu je dwa te -
ma ty pro jek to we: ucznio wie kl.
VIa – „Ha łas w śro do wi sku –źró dła,
zmien ność w cza sie i w prze strze ni oraz
wpływ na ja kość ży cia” i „Ce ny wy bra -
nych ar ty ku łów żyw no ścio wych w mo jej
miej sco wo ści oraz na ob sza rze do rze cza
War ty”; ucznio wie kla sy VIIa -„Kwa śne
desz cze, ich ge ne za, zmien ność se zo no wa

i zróż ni co wa nie prze strzen ne” oraz „Lo -
ka li za cja dzi kich wy sy pisk”.

Ce lem pod pro jek tu jest bu do wa nie
i po głę bia nie związ ków uczniów z „ma łą
oj czy zną”, po zna nie struk tur i za leż no ści
w śro do wi sku spo łecz no -przy rod ni czym
po przez ana li zę re la cji w cza sie i prze -
strze ni, na by cie umie jęt no ści pra cy me to -
dą pro jek tu oraz iden ty fi ka cji pro ble mów
na uko wych, sta wia nie hi po tez oraz zdol -
ność ich uza sad nia nia, uświa do mie nie
uży tecz no ści po zna nych na rzę dzi i me -
tod ma te ma ty ki do opi sy wa nia, roz wią zy -
wa nie pro stych pro ble ma ów ży cia spo -
łecz ne go i przy ro dy.

Ucznio wie, bio rąc udział w re ali za cji
za dań pro jek to wych, wy ko rzy stu ją róż ne
przy rzą dy po mia ro we, tech no lo gie in for -
ma tycz ne, sto su ją od po wied nie tech ni ki
ob li cze nio we. Przy pra cy w pod pro jek cie
ko rzy sta ją z otrzy ma nych urzą dzeń: ta -
ble tów, sen se disc oraz apli ka cji na smart -
fo nach/ ta ble tach „No ise Cap tu re”. Szko ła
uzy ska ła rów nież sta cję me te oro lo gicz ną
NE XUS, któ ra zo sta ła już za in sta lo wa -
na na bu dyn ku. OPRAC. (AN KA)
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Pro ku ra tu ra wnio sła o ka rę sze ściu
lat po zba wie nia wol no ści dla księ -
dza, któ ry nie gdyś peł nił po słu gę
w Koź mi nie Wlkp. i Chwa li sze wie.
Du chow ny jest oskar żo ny o mo le sto -
wa nie nie let nie go. 2 mar ca w Ple sze -
wie roz po czął się pro ces 52-let nie go
ka pła na, któ re go hi sto rię za pre zen -
to wa li bra cia Se kiel scy w gło śnym fil -
mie „Za ba wa w cho wa ne go”. 

Oskar żo ny ksiądz nie gdyś był wi ka -
riu szem w pa ra fii w Koź mi nie Wlkp.
Pra co wał też w Sy co wie, Ple sze wie,
Ka li szu i Lu bi ni Ma łej. W 2012 ro ku
ob jął pa ra fię w Chwa li sze wie, gdzie
był pro bosz czem przez czte ry la ta.
W 2016 ro ku, ku ogrom ne go za sko -
cze niu miesz kań ców tej miej sco wo -
ści, zo stał od wo ła ny przez bi sku pa ka -
li skie go Edwar da Ja nia ka. 
Jak pi sał w ma ju ubie głe go ro ku je -
den z ogól no pol skich por ta li in ter -
ne to wych, w chwa li szew skiej pa ra fii
ów ksiądz po strze ga ny był ja ko cie -
pły, po moc ny, cha ry zma tycz ny i tro -
skli wy du chow ny, moc no an ga żu ją -
cy się w ży cie wsi. Dla te go wie lu pa -
ra fian by ło zdzi wio nych de cy zją
o od wo ła niu księ dza Ar ka diu sza H.
Po ja wia ły się róż ne do my sły. Do Ka -
li sza uda ła się na wet de le ga cja miesz -
kań ców, by po znać po wo dy od wo ła -
nia du chow ne go. Wspo mnia ny por -
tal in for mo wał, iż więk szość miesz -
kań ców by ła w szo ku, do wie dziaw -
szy się o je go prze stęp stwach sek su -
al nych na dzie ciach, choć po dob no
plot ki o ta kich czy nach krą ży ły już
wcze śniej. 
W fil mie bra ci Se kiel skich, wy emi to -
wa nym bli sko rok te mu, trzej dziś już
do ro śli męż czyź ni da li szo ku ją ce
świa dec two te go, jak ksiądz mo le sto -
wał ich, gdy by li jesz cze dzieć mi. Jak
po in for mo wał Ma ciej Me ler, rzecz nik

pra so wy Pro ku ra tur Okrę go wej
w Ostro wie Wlkp., Ar ka diu szo wi H.
za rzu co no, że po mię dzy wrze -
śniem 1998 a ma jem 2000 w Ple sze -
wie, z gó ry po wzię tym za mia rem, do -
pu ścił się prze stępstw o cha rak te rze
sek su al nym na szko dę 15-let nie go
po krzyw dzo ne go. 
Du chow ny po cząt ko wo nie przy zna -
wał się do wi ny, lecz – za siadł szy
na ła wie oskar żo nych – przy znał się
do za rzu ca nych mu czy nów, jed no -
cze śnie pro sząc o wy ba cze nie. W sa li
są do wej tłu ma czył swo je po stę po wa -
nie tym, że był wte dy mło dy, miał
pro ble my ży cio we i nie po tra fił za pa -
no wać nad emo cja mi. 
Pro ku ra tu ra wnio sła o ka rę sze ściu lat
po zba wie nia wol no ści. Do dat ko wo
do ma ga się za ka zu ja kie go kol wiek

kon tak to wa nia się oskar żo ne go z po -
krzyw dzo nym przez osiem lat oraz
za ka zu zaj mo wa nia sta no wisk za wo -
do wych zwią za nych z wy cho wa niem,
edu ka cją, le cze niem czy opie ką dzie ci
i mło dzie ży przez dzie sięć lat, a tak że
za są dze nia kosz tów są do wych, któ re
po wsta ły w związ ku z roz pra wą.
Obroń ca oskar żo ne go wniósł o rok
i sześć mie się cy – w za wie sze niu
na pięć lat, tłu ma cząc to złym sta nem
zdro wia księ dza i je go kiep ską sy tu -
acją ma te rial ną. Wy rok miał za paść 8
mar ca (już po za mknię ciu te go wy da -
nia GLK – przyp. red.). 
W tej spra wie Ku ria Die ce zjal na
w Ka li szu wy da ła oświad cze -
nie. – W związ ku z pro ce sem kar -
nym pro wa dzo nym prze ciw ko ks.
Ar ka diu szo wi H., któ ry przy znał się
do wi ny i prze pro sił za swo je po stę po -
wa nie, z wiel kim sza cun kiem od no si -
my się do osób przez nie go po krzyw -
dzo nych, wy ra ża my im na szą so li dar -
ność, prze pra sza my za krzyw dy, któ -
rych do zna ły oraz je ste śmy go to wi
do nie sie nia im po mo cy. W pro wa -
dzo nym rów no cze śnie pro ce sie ka -
no nicz nym ocze ku je my na de cy zje
Sto li cy Apo stol skiej, któ rą za mie rza -
my po in for mo wać o wy ro ku są du
pań stwo we go, gdy tyl ko za pad -
nie – czy ta my w oświad cze niu z 3
mar ca, pod pi sa nym przez ks. Mar ci -
na Pa pu ziń skie go, rzecz ni ka pra so we -
go ku rii.
Ofia ry oskar żo ne go księ dza oświad -
cze nie to uzna ły za ko lej ne pu ste i nic
nie zna czą ce sło wa i za gryw kę
przed ubie ga niem się o niż szy wy -
miar ka ry. War to do dać, iż do pro ku -
ra tu ry zgło si ło się jesz cze sześć osób
z in for ma cja mi, że tak że by ły ofia ra -
mi Ar ka diu sza H., lecz spra wy te się
przedaw ni ły i śledz twa umo rzo no. 

(AN KA)

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Koź mi nie Wlkp. przy ję ta zo sta -
ła uchwa ła wpro wa dza ją ca li mi ty od -
pa dów do star cza nych do Punk tu Se -
lek tyw ne go Zbie ra nia Od pa dów Ko mu -
nal nych. Jak tłu ma czył bur mistrz, ta ka
de cy zja by ła ko niecz na, by utrzy mać
opła ty na obo wią zu ją cym po zio mie. 

Bio rąc pod uwa gę ro sną ce kosz ty
trans por tu i za go spo da ro wa nia od pa -
dów, sa mo rząd koź miń ski, po dob nie
jak wie le in nych, po sta no wił sko rzy -
stać z pra wa do wpro wa dze nia li mi -
tów do ty czą cych od pa dów ko mu nal -
nych. Te mat ten wy wo łał burz li wą
dys ku sję pod czas po sie dze nia ko mi sji
sta łych ra dy. W koń cu jed nak uda ło
się wy pra co wać kom pro mis i za pro -
po no wać zmia ny. 

– Od stycz nia za czął funk cjo no -
wać Punkt Se lek tyw ne go Zbie ra nia
Od pa dów Ko mu nal nych. To, co spo -
tka ło nas w pierw szych ty go dniach je -
go dzia ła nia, prze szło na sze naj śmiel -
sze wy obra że nia – ob ja śniał spra wę
bur mistrz Ma ciej Brat bor -
ski. – W związ ku z tym, by utrzy mać
po ziom opłat, któ ry ma my w tej chwi -
li, ko niecz ne jest wpro wa dze nie pew -
nych li mi tów. Pro po no wa li śmy
mniej sze, na to miast po dys ku sji
na ko mi sjach i po uwzględ nie niu pań -
stwa su ge stii pro po nu ję zmia ny
do pro jek tu uchwa ły, któ ry otrzy ma -

li ście pier wot nie. My ślę, że zmia ny te
są ko rzyst ne dla miesz kań ców i dla sa -
mej go spo dar ki od pa da mi ko mu nal -
ny mi, za któ rą je ste śmy od po wie -
dzial ni i któ rą mu si my fi nan so wać.
Trud no uwie rzyć, że ktoś co ro ku re -
mon tu je miesz ka nie i od sta wia set ki
ki lo gra mów gru zu bądź co ro ku wy -
mie nia me ble. Chcę tyl ko przy po -
mnieć, że wie le z od pa dów, któ re
przyj mu je my w PSZOK -u, w ogó le
nie po win no tam tra fiać, bo wiem
ktoś ku pu ją cy no wą lo dów kę czy in ny
sprzęt ma pra wo żą dać od sprze da ją -
ce go, by ten ode brał sta ry. To wy ni ka
chy ba z na szych daw nych przy zwy -
cza jeń, że zo sta wia my sprzęt z my ślą,
iż mo że jesz cze się przy da, a po ja ki -
miś cza sie i tak go wy wo zi my. W efek -
cie kosz ty po no si my my, a nie ci, któ -
rzy są do te go zo bli go wa ni – stwier -
dził bur mistrz Koź mi na Wlkp. 

Zmia ny obej mu ją trzy ro dza je od -
pa dów ko mu nal nych. Je śli cho dzi
o od pa dy bu dow la ne i roz biór ko we, to
do PSZOK -u bę dzie moż na do star czyć
je w ilo ści do 600 kg raz na dwa la ta
z jed ne go go spo dar stwa. Zu ży tych
opon zdać moż na osiem sztuk raz
na dwa la ta. Je śli zaś cho dzi o od pa dy
wiel ko ga ba ry to we, to z jed ne go go spo -
dar stwa do mo we go bę dzie moż na do -
star czyć do PSZOK -u do 600 kg raz
na dwa la ta. Uchwa ła przy ję ta zo sta ła
jed no gło śnie. (LE NA)

3Aktualności
NA WOKANDZIE

Proces księdza oskarżonego 
o molestowanie nieletniego

KOŹMIN WLKP.

Wprowadzono limity 
w odpadach
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Pod czas se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go
Ja ro sław Ku biak, w imie niu Klu bu Rad nych Pra -
wa i Spra wie dli wo ści, zło żył wnio sek o roz wią za -
nie umo wy z Ta de uszem Ste fa nia kiem o do -
radz two dla Za rzą du Po wia tu. Jest on bo wiem
do rad cą w przed mio cie nad zo ru nad dzia łal no -
ścią bie żą cą i in we sty cyj ną szpi ta la. 

Rad ni z Klu bu Pra wa i Spra wie dli wo ści uwa -
ża ją, że stwo rze nie ta kiej funk cji by ło bez pod -
staw ne i bez praw ne. – Szpi tal, a na wet ca ły
SPZOZ, nie pro wa dzą dzia łal no ści in we sty cyj -
nej, gdyż nie na le ży to do ich usta wo wych i sta tu -
to wych za dań – czy ta my w uza sad nie niu wnio -
sku. – Przez pra wie dwa la ta rze ko mo świad czo -
nych usług do rad czych przez Ta de usza Ste fa nia -
ka nie po wstał ani je den do ku ment po twier dza -
ją cy je go czyn no ści do rad cze wo bec Za rzą du. Za -
uwa żyć przy tym na le ży, że zgod nie z wo lą usta -
wo daw cy w pod mio cie lecz ni czym nie bę dą cym
przed się bior cą ist nie je ra da spo łecz na, „wy po sa -
żo na w kom pe ten cje do rad cze, opi nio twór cze

i ini cja tor skie – na pi sa li rad ni z Klu bu PiS, we -
dług któ rych do rad ca Za rzą du Po wia tu nie wy -
ko nu je swo ich czyn no ści oraz nie po sia da ku te -
mu od po wied nich kwa li fi ka cji me ry to rycz nych. 

Z ta kim sta no wi skiem nie zgo dzi ło się kil -
ku rad nych, któ rzy uwa ża ją, że Klub PiS wy ol -
brzy mia za rzu ty wo bec do rad cy. Te mat wy -
wo łał burz li wą dys ku sję. Rad ny Ku biak po in -

for mo wał, że spra wa zo sta ła zgło szo na do Re -
gio nal nej Izby Ob ra chun ko wej oraz do pro ku -
ra tu ry. Pa dła rów nież pro po zy cja, że by
do przed sta wio nych za rzu tów usto sun ko wa li
się za rów no Za rząd, jak i Ta de usz Ste fa niak,
bo tyl ko to da obiek tyw ny ob raz. – Naj lep -
szym peł no praw nym roz wią za niem by ło by
prze gło so wa nie tej spra wy. Pra gnę tyl ko przy -
po mnieć, że mie li cie pań stwo moż li wość spo -
tka nia się z pa nem Ste fa nia kiem i te go ty pu
su ge stii, by go zwol nić i że się nie na da je, nie
by ło na tym spo tka niu. Chcę tyl ko przy po -
mnieć, że w mo men cie przyj mo wa nia bu dże -
tu na 2021 rok au to po praw ki by ły prze gło so -
wy wa ne osob no. Wów czas obec ny wnio sko -
daw ca, pan Ku biak, gło so wał za przy zna niem
wy na gro dze nia dla pa na Ste fa nia ka. Prze ciw
był tyl ko rad ny Ma rian Wło sik. Cze kam
na prze ka za nie mi te go wnio sku. Gdy bę dę
miał go na pi śmie, bę dę my ślał, co moż na
w kwe stii tych za rzu tów zro bić. Je śli ktoś jed -
nak ma wie dzę na te mat po peł nio ne go prze -
stęp stwa, a tak z tych wy po wie dzi wy ni ka, na -
le ży to zgło sić do or ga nów ści ga nia – od po -
wie dział sta ro sta Sta ni sław Szczot ka. 

(LE NA)

Z SESJI

Domagają się rozwiązania umowy z doradcą

SMOSZEW

Kolizja na krajówce
4 mar ca w Smo sze wie do szło do ko -
li zji trzech sa mo cho dów. Na szczę -
ście ni ko mu nic po waż ne go się nie
sta ło.

Zda rze nie mia ło miej sce w go dzi nach
po po łu dnio wych na tra sie Kro to -
szyn -Ostrów Wlkp. – Kie ru ją ca sa -
mo cho dem mar ki Volks wa gen
miesz kan ka po wia tu ostrow skie go
nie za cho wa ła bez piecz nej od le gło ści
od po prze dza ją ce go ją po jaz du mar ki
Re nault, w re zul ta cie cze go do szło
do ude rze nia w tył au ta, któ re na stęp -
nie wje cha ło w ko lej ny po jazd – mó -
wi Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy
Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro -
to szy nie. 

Na miej scu ko li zji dzia ła li stra ża -
cy z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie i Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w Biad kach oraz funk cjo na -

riu sze po li cji. Dro ga przez pe wien
czas by ła cał ko wi cie za blo ko wa na. 

Na szczę ście ża den z uczest ni ków
zda rze nia nie ucier piał. – Szczę śli wie
nic ni ko mu się nie sta ło. Wszy scy kie -
ru ją cy po jaz da mi by li trzeź wi. Pro wa -
dzą ca sa mo chód mar ki Volks wa gen
zo sta ła uka ra na man da tem – do po -
wia da P. Szcze pa niak. 

(LE NA)



5Na Bieżąco

1 mar ca był Na ro do wym Dniem Pa -
mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych. Dla te go
też wła dze sa mo rzą do we po wia tu
oraz gmin Kro to szyn i Zdu ny od da ły
cześć bo ha te rom nie pod le gło ścio -
we go pod zie mia, któ rzy gi nę li, wal -
cząc o su we ren ność na sze go kra ju.

1 mar ca w Zdu nach wią zan ki kwia -
tów pod po mni kiem Ofiar To ta li ta ry -
zmów przy ko ście le pa ra fial nym zło ży li
se kre tarz gmi ny An na Pie trzak -Fi glak
oraz Mi łosz Zwie rzyk – kie row nik Wy -
dzia łu Go spo dar ki, Rol nic twa i Roz wo ju
w miej sco wym urzę dzie. 

W Zdu nach szcze gól nie pie lę gnu je
się pa mięć o ma jo rze Fran cisz ku Ja skul -
skim ps. „Za goń czyk”, któ ry zo stał za mor -
do wa ny w 1947 ro ku przez funk cjo na riu -
szy po wo jen ne go apa ra tu bez pie czeń -
stwa. F. Ja skul ski przez ja kiś czas miesz kał
w Zdu nach. 

Z ko lei 2 mar ca de le ga cje władz sa -
mo rzą do wych po wia tu – na cze le z wi ce -
sta ro stą Paw łem Ra do jew skim, gmi ny
Kro to szyn – na cze le z bur mi strzem
Fran cisz kiem Mar szał kiem, a tak że mło -
dzie ży szkol nej, re pre zen to wa nej przez
uczniów Szko ły Pod sta wo wej w Lu to -
gnie wie, zło ży ły wią zan ki kwia tów
pod ta bli cą upa mięt nia ją cą Żoł nie rzy
Wy klę tych w Par ku Dwor co wym w Kro -

to szy nie. Na stęp nie de le ga cje uda ły się
na kro to szyń ski cmen tarz, by tam uczcić

pa mięć po le głych w bi twie pod Be ni ca mi
w 1946 ro ku. (AN KA)

KROTOSZYN / ZDUNY

Pamięć o bohaterach wciąż żywa
RADA POWIATU

Zbigniew Brodziak 
nowym szefem komisji

W trak cie nie daw nej se sji Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go od wo ła no do -
tych cza so we go prze wod ni czą ce go
Ko mi sji skarg, wnio sków i pe ty cji.
Sta no wi sko to po wie rzo no Zbi gnie -
wo wi Bro dzia ko wi.

Przy po mnij my, iż w paź dzier ni -
ku ubie głe go ro ku funk cjo na riu sze
Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Po -
zna niu za trzy ma li dwóch urzęd ni -
ków i jed ne go przed się bior cę z Kro to -
szy na. Wo bec urzęd ni ków za sto so wa -
no areszt tym cza so wy. Jed nym z nich
był wła śnie do tych cza so wy prze wod -
ni czą cy Ko mi sji skarg, wnio sków i pe -
ty cji, jed no cze śnie peł nią cy funk cję
pu blicz ną w Przed się bior stwie Go -
spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio -
wej w Kro to szy nie. Spra wa do ty czy
przyj mo wa nia ko rzy ści ma jąt ko wych
w za mian za ko rzyst ne dla wy bra -
nych przed się bior ców roz strzy ga nie
prze tar gów na pra ce bu dow la no -re -
mon to we obiek tów za rzą dza nych
przez PGKiM. W stycz niu te go ro ku
sąd prze dłu żył tym cza so wy areszt dla
urzęd ni ków. 

W związ ku z po wyż szym rad ni
po wia to wi z klu bu Pra wa i Spra wie -
dli wo ści wy sto so wa li do sta ro sty pi -

smo, w któ rym wnio sko wa li o od wo -
ła nie ów cze sne go prze wod ni czą ce go
wspo mnia nej ko mi sji z po wo du nie -
uczest ni cze nia w jej po sie dze niach
i in nych pra cach ra dy po wia tu. 

W trak cie nie daw nej se sji rad ni
jed no gło śnie pod ję li de cy zję o od wo -
ła niu do tych cza so we go sze fa owej ko -
mi sji, po czym funk cję tę po wie rzy li
Zbi gnie wo wi Bro dzia ko wi. By ła to je -
dy na kan dy da tu ra, a zgło sił ją Wie -
sław Po pio łek, wska zu jąc na do świad -
cze nie Z. Bro dzia ka i je go du żą wie -
dzę z za kre su sa mo rząd no ści.

Więk szość rad nych po par ła Z.
Bro dzia ka i to on zo stał no wym sze -
fem Ko mi sji skarg, wnio sków i pe ty cji.
Prze ciw ny był tyl ko Ja ro sław Ku biak,
a Grze gorz Król, An drzej Skrzyp czak
i Ma rian Wło sik wstrzy ma li się od gło -
su (wszy scy to rad ni PiS).

– Bar dzo dzię ku ję rad nym za za -
ufa nie, ja kim mnie ob da rzy li, po wie -
rza jąc sta no wi sko prze wod ni czą ce go
ko mi sji. To bar dzo od po wie dzial na
funk cja i za pew niam, że bę dę ją peł nił
z na le ży tą sta ran no ścią. A trze ba wie -
dzieć, że nie są to ła twe spra wy i na le -
ży do nich pod cho dzić z roz wa gą,
a nie kie ru jąc się emo cja mi – sko men -
to wał spra wę Z. Bro dziak. (AN KA)
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Z POLICJI

Straciła ponad 100 tysięcy złotych!

Kro to szyń ska po li cja znów ostrze ga
przed oszu sta mi wy łu dza ją cy mi pie -
nią dze. Tym ra zem miesz kan ka na -
sze go po wia tu pa dła ofia rą oszu sta
po da ją ce go się za agen ta CBA. Ko -
bie ta stra ci ła po nad 100 ty się cy zło -
tych!

Funk cjo na riu sze po li cji od daw na
ape lu ją o roz wa gę. Nie ste ty, prze stęp cy
nie od pusz cza ją i wy ka zu ją się co raz więk -
szą kre atyw no ścią. Spo so bów na wy łu -
dza nie pie nię dzy wciąż przy by wa. Po li -
cjan ci cią gle przyj mu ją zgło sze nia do ty -
czą ce wy łu dzeń „na wnucz ka”, „na po li -
cjan ta”, „na żoł nie rza”, a na wet na „bon
tu ry stycz ny”. Mi mo nie ustan ne go uczu -
la nia przez służ by na te go ty pu prze stęp -
stwa wie lu lu dzi wciąż wy ka zu je się nad -
mier ną uf no ścią. 

Nie daw no funk cjo na riu sze kro to -
szyń skiej po li cji zo sta li po wia do mie ni
o ko lej nym oszu stwie. Ofia rą prze stęp cy
oka za ła się być 46-let nia miesz kan ka po -
wia tu kro to szyń skie go. Z ko bie tą skon tak -

to wał się osob nik po da ją cy się za agen ta
CBA, oświad cza jąc, że mo że ona po móc
w dzia ła niach służb, prze le wa jąc na wska -
za ne kon to 110 ty się cy zło tych. 46-lat ka
tak wła śnie po stą pi ła – prze la ła na owo
kon to ogrom ną kwo tę pie nię dzy. Nie ste ty,
pa dła ofia rą oszu stwa. 

Funk cjo na riu sze przy po mi na ją, iż
przed sta wi cie le CBA, CBŚ oraz po li cji ni -
gdy nie pro szą o prze ka za nie pie nię dzy,
nie dzwo nią z ta kim żą da niem, jak rów -
nież nie in for mu ją te le fo nicz nie o pro wa -
dzo nych dzia ła niach. Po li cjan ci jed no cze -
śnie ape lu ją o za cho wa nie ostroż no ści
w kon tak tach z nie zna jo my mi; o to, by
nie in for mo wać ni ko go, w ja kim ban ku
i ja kie oszczęd no ści po sia da my. Pa mię taj -
my, by ni gdy na czy jeś po le ce nie nie po -
bie rać go tów ki, nie prze ka zy wać jej ni ko -
mu, nie pod pi sy wać żad nych do ku men -
tów oraz nie ujaw niać swo ich da nych.
Po od by ciu po dej rza nej roz mo wy po win -
ni śmy nie zwłocz nie za dzwo nić pod nu -
mer alar mo wy 112. 

(LE NA)

3 mar ca po li cjan ci ode bra li zgło sze -
nie od mat ki 30-let nie go agre syw ne -
go męż czy zny, któ ry praw do po dob -
nie był pod wpły wem środ ków odu -
rza ją cych. Pod czas in ter wen cji służb
ra tow ni czych męż czy zna zmarł.

Mat ka 30-lat ka we zwa ła po li cję,
po nie waż jej syn za cho wy wał się bar -
dzo agre syw nie. – O go dzi nie 14.35
ko bie ta za dzwo ni ła na nu mer alar -

mo wy 112, pro sząc o in ter wen cję
w do mu. Po in for mo wa ła, że jej 30-
let ni syn, praw do po dob nie pod wpły -
wem środ ków psy cho ak tyw nych,
awan tu ru je się i jest agre syw ny – in -
for mu je Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra -
so wy kro to szyń skiej po li cji. Z ra cji te -
go, że po li cjan ci już wcze śniej przyj -
mo wa li po dob ne zgło sze nia do ty czą -
ce 30-lat ka, na miej sce wy sła no dwa
pa tro le. 

Gdy funk cjo na riu sze do tar li
pod wska za ny ad res, za sta li tam po -
bu dzo ne go i agre syw ne go męż czy -
znę. Wi dok po li cjan tów nie uspo ko ił
męż czy zny, a ci by li w koń cu zmu sze -
ni go obez wład nić i we zwać Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go – Po -
wstrzy ma li go przy uży ciu chwy tów
obez wład nia ją cych i za ło ży li mu kaj -
dan ki. Do przy jaz du po go to wia
z męż czy zną ca ły czas był kon takt
słow ny, cią gle był jed nak po bu dzo ny
i ubli żał po li cjan tom. Przy by li
na miej sce ra tow ni cy me dycz ni po -
da li męż czyź nie śro dek uspo ka ja ją cy.
Po chwi li me dy cy stwier dzi li u nie go
brak od de chu – mó wi P. Szcze pa -
niak. Na tych miast pod ję to re ani ma -
cję, któ ra trwa ła oko ło 50 mi nut. Nie -
ste ty, 30-lat ka nie uda ło się ura to wać. 

Funk cjo na riu sze po in for mo wa li
o spra wie Pro ku ra tu rę Re jo no wą
w Kro to szy nie. Trwa ją ce śledz two
ma usta lić, co by ło przy czy ną śmier ci
mło de go męż czy zny. 

(LE NA)

Przez dwa dni pro wa dzo no po szu ki -
wa nia 50-let nie go męż czy zny ze Sta -
rej Ob ry (gmi na Koź min Wlkp.). Nie -
ste ty, nie uda ło się go od na leźć ży -
we go. Jak się oka za ło, 50-la tek po -
peł nił sa mo bój stwo. 

Męż czy zna wy szedł z do mu w no cy z 2
na3 mar ca. Odtej po ry nie na wią zy wał kon -
tak tu z ro dzi ną. Wy cho dząc za brał ze so bą
do ku men ty i te le fon, któ ry po zo sta wał wy -
łą czo ny. 50-la tek zo sta wił list po że gnal ny,
więc ist nia ło re al ne za gro że nie ży cia.

Kro to szyń scy po li cjan ci roz po czę li
po szu ki wa nia. Do ak cji przy łą czy ło się
wie le osób. W su mie bra ło w niej
udział 35 ra tow ni ków z gru py Szu ka my
i Ra tu je my wraz z psem ra tow ni czym
spe cjal no ści te re no wej, stra ża cy z jed no -
stek OSP w Koź mi nie Wlkp., Czar nym
Sa dzie i Do biesz czy nie oraz po li cjan ci
z ko mi sa ria tu w Koź mi nie Wlkp. 

Prze szu ki wa no wy zna czo ne sek to ry.
Po sze rzo no ob szar dzia łań o po wiat ja ro -
ciń ski. Po li cjan ci ape lo wa li do wszyst kich
osób, któ re wi dzia ły męż czy znę lub sa mo -

chód, któ rym się po ru szał, aby na tych -
miast skon tak to wa ły się z po li cją. Mi mo
sta rań wszyst kich lu dzi włą czo nych w po -
szu ki wa nia ich fi nał oka zał się tra gicz ny. 

W kom plek sie le śnym, po ło żo nym
na te re nie po wia tu ja ro ciń skie go, ze -
spół po ru sza ją cy się qu adem od na lazł
sa mo chód męż czy zny, a w je go po bli żu

rów nież po szu ki wa ne go – bez oznak
ży cia. Nie ste ty, 50-la tek po peł nił sa mo -
bój stwo. 

(LE NA)

KROTOSZYN 

Zagadkowa śmierć 30-latka

KOŹMIN WLKP. / JAROCIN

Tragiczny finał poszukiwań
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ZDUNY 

Co dalej z targowiskiem?

Pod czas se sji Ra dy Miej skiej
w Zdu nach, któ ra od by ła się 24 lu -
te go, rad na Sła wo mi ra Kuś po ru -
szy ła te mat miej sco we go tar go wi -
ska. Od ja kie goś cza su bo wiem
ono nie funk cjo nu je. 

Rad na Sła wo mi ra Kuś zwró ci ła się
do bur mi strza z py ta niem, czy ist nie je
moż li wość wzno wie nia je go dzia łal no -
ści, na wet je śli wią za ło by to się ze zmia -
ną lo ka li za cji. – Nie daw no zo stał zli -
kwi do wa ny targ w Zdu nach. Miesz -
kań cy bar dzo się tym fak tem mar twią,
dla te go chcia łam za py tać, czy nie moż -
na zmie nić lo ka li za cji tar go wi ska. Po -
my śla łam o miej scu u zbie gu ulic Sul -
mie rzyc kiej i Ostrow skiej, tak zwa -
nym „maj da nie”. Być mo że by ła by to
od po wied nia lo ka li za cja, że by raz
w ty go dniu ten targ mógł dzia -
łać – mó wi ła rad na.  Spra wa tar go wi -
ska jest jed nak dość skom pli ko wa na,
po nie waż wła ści ciel te re nu, na któ rym
funk cjo no wa ło ono wcze śniej, pó ki co
nie wy wią zu je się z wa run ku umo wy

kup na, mó wią ce go o tym, że jest on zo -
bo wią za ny pro wa dzić tar go wi sko
przez 20 lat od za ku pu te go miej sca
od gmi ny. – Zwró ci li śmy się do wła ści -
cie la te re nu o zor ga ni zo wa nie tar go wi -
ska, gdyż ta ki wa ru nek zo stał mu po -
sta wio ny, kie dy na był od gmi ny to
miej sce. Za tem przez 20 lat wi nien on
udo stęp nić miesz kań com ten te ren
pod tar go wi sko. Cze ka my oczy wi ście
na je go od po wiedź. Pó ki co więc ty mi
środ ka mi for mal no -praw ny mi wzy -
wa my wła ści cie la do re ali za cji zo bo -
wią zań. In na ścież ka jest ta ka, że moż -
na rze czy wi ście zor ga ni zo wać tar go -
wi sko na wspo mnia nym „maj da nie”.
Jest to te ren gmin ny, ale wią za ło by się
to oczy wi ście z pew ną in we sty cją. To
jest moż li we, lecz w pierw szej ko lej no -
ści chce my wy eg ze kwo wać zo bo wią -
za nia, któ re ma na ło żo ne wła ści ciel te -
re nu – wy ja śnił Mi łosz Zwie rzyk
(na zdję ciu), kie row nik Wy dzia łu Go -
spo dar ki, Rol nic twa i Roz wo ju Urzę du
Miej skie go w Zdu nach. 

(LE NA)

Pod ko niec lu te go w Ze spo le Szkół
Po nad pod sta wo wych w Koź mi nie
Wlkp. prze pro wa dzo no dwa kon kur -
sy – „Po pu la ry za cja spo so bów za po -

bie ga nia upad kom osób w go spo -
dar stwie rol nym” oraz „Pro mo cja
me tod pra cy ogra ni cza ją cych ry zy ko
cho rób ukła du ru chu”. 

Ze wzglę dów epi de micz nych

przed się wzię cia zor ga ni zo wa no w for -

mie on li ne. W szran ki sta nę li ucznio -

wie klas tech ni kum rol ni cze go. Do ry -

wa li za cji przy stą pi ło aż 150 osób. Pa -

tro nat nad kon kur sa mi ob ję ła Ka sa Rol -

ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne -

go – pla ców ka te re no wa z Kro to szy na.

Szkol nym ko or dy na to rem ak cji był na -

uczy ciel Mar cin Bo row czyk. 

W pierw szym z wy mie nio nych

kon kur sów trium fo wał Ja kub Szklan ny

(kla sa IV), wy prze dza jąc Kac pra Stró ży -

ka (kla sa IV), Alek san drę Szczot kę (kla -

sa II) i Mi cha ła Le śnia ka (kla sa IV).

W dru gim kon kur sie naj lep szy oka zał

się Szy mon Za wor ski (kla sa II), a za nim

upla so wa li się Ju liusz Kraw czyk (kla sa

I), Jan Fol ty no wicz (kla sa I) i Bła żej

Zych (kla sa I). Naj lep si ucznio wie otrzy -

ma li cie ka we na gro dy. 

(AN KA)

ZSP KOŹMIN WLKP.

Rolnicze konkursy

W ko by liń skim urzę dzie do szło
do spo tka nia bur mi strza To ma sza
Le siń skie go z przed sta wi cie la mi
Sto wa rzy sze nia Hi sto rycz no -Eks plo -
ra cyj ne go „Kro to szyn”, któ rzy na te -
re nie gmi ny chcą re ali zo wać pro jekt
po szu ki wa nia za byt ków pod na zwą
„Ko by lin – za ko pa na hi sto ria”.

W ga bi ne cie wło da rza Ko by li na go -
ści li Krzysz tof Hau za, Da riusz Ma łec ki,
Ro man Ster nal i Ire ne usz Wró blew ski.
Ce lem pro jek tu jest wy ko rzy sta nie nie za -

bu do wa nych grun tów gmin nych w ba da -
niach po wierzch nio wych, pro wa dzo nych
z po mo cą de tek to rów me ta li. Dzię ki te -
mu do wie my się, czy zie mia kry je ja kieś

przed mio ty zna czą ce dla lo kal nej hi sto rii.
Zna le zio ne rze czy po szu ki wa cze za mie -
rza ją prze ka zać do Mu zeum Zie mi Ko by -
liń skiej. OPRAC. (AN KA)

KOBYLIN

Będą szukać zabytkowych przedmiotów
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Uczest nicz ki Huf ca Pra cy 15-2
w Kro to szy nie ry wa li zo wa ły w kon -
kur sie z cy klu „Naj spraw niej szy
w za wo dzie 2021” w ka te go rii ku -
charz. Zwy cię ży ła uczen ni ca Bran żo -
wej Szko ły I stop nia w Odo la no wie,
wy prze dza jąc dwie przed sta wi ciel ki
bran żów ki z Ko by li na.

Kon kurs, skie ro wa ny do te go rocz -
nych ab sol wen tów szkół bran żo wych
współ pra cu ją cych z jed nost ką, prze pro -
wa dzo no w pra cow ni ga stro no micz nej

Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Kro to szy -
nie. Ko mi sji kon kur so wej prze wod ni czył
Ry szard Ziaj ka – in struk tor prak tycz nej
na uki za wo du. Wy da rze nie od by ło się
z za cho wa niem wszel kich re guł sa ni tar -
nych, zwią za nych z pa nu ją ca epi de mią. 

W pierw szym eta pie na le ża ło roz -
wią zać test spraw dza ją cy po ziom wie dzy
teo re tycz nej z za kre su ga stro no mii.
W dru giej czę ści re ali zo wa no za da nie
prak tycz ne – trze ba by ło wy ko nać trzy
ze sta wy po traw skła da ją cych się z ko tle ta
de vo la il le z ziem nia ka mi pu ree oraz su -

rów ką z po ra. Wszyst kie uczest nicz ki do -

sko na le po ra dzi ły so bie za rów no z teo rią,

jak i prak ty ką. 

Naj lep sza oka za ła się Ka ro li na Bar -

gen da z Bran żo wej Szko ły I stop nia

w Odo la no wie, dru gie miej sce za ję ła Oli -

wia Si biak z Bran żo wej Szko ły I stop nia

w Ko by li nie, a trze cia by ła Pa try cja Sień -

ko, ko lej na przed sta wi ciel ka ko by liń skiej

pla ców ki. 

Uczest nicz ki otrzy ma ły na gro dy

w for mie bo nów po da run ko wych i dy plo -

my ufun do wa ne przez Wiel ko pol ską Wo -

je wódz ką Ko men dę OHP w Po zna niu.

(AN KA)

Wydarzenia8 WTOREK, 9 marca 2021

HUFIEC PRACY 15-2

Informatyczny konkurs

KSZTAŁCENIE

Kulinarne zmagania

Wy cho waw cy Huf ca Pra cy 15-2
w Kro to szy nie zor ga ni zo wa li kon -
kurs in for ma tycz ny dla mło dzie ży.
Trium fo wał Ni ko dem Szy man kie -
wicz – uczeń Bran żo wej Szko -
ły I stop nia w Ko by li nie.

Kon kurs miał na ce lu roz bu dze nie
za in te re so wań uczest ni ków in for ma ty ką,
zmo ty wo wa nie ich do sa mo dziel ne go
stwo rze nia au tor skiej pra cy mul ti me dial -
nej oraz spraw dze nie wia do mo ści z ob słu -
gi pro gra mów z pa kie tu Of fi ce.

Część teo re tycz na od by ła się w try -
bie zdal nym. Mło dzież roz wią zy wa ła
test z wie dzy ogól nej na te mat sys te -

mów in for ma tycz nych. Pierw szy etap
wy ło nił czwór kę uczest ni ków, któ rzy
w dru giej czę ści kon kur su znów roz wią -
zy wa li test oraz wy ko ny wa li za da nia
prak tycz ne na kom pu te rach. Ich za da -
niem by ło przed sta wie nie pra cy mul ti -
me dial nej pt. „Mo je za in te re so wa nia
w obiek ty wie”. Ca łe przed się wzię cie
prze pro wa dzo no z za cho wa niem za sad
re żi mu sa ni tar ne go.

Zwy cięz cą zo stał Ni ko dem Szy man -
kie wicz z Bran żo wej Szko ły I stop nia
w Ko by li nie. Lau re at bę dzie re pre zen to -
wał kro to szyń ski hu fiec na kon kur sie wo -
je wódz kim, któ ry od bę dzie się 11 mar ca.

(AN KA)

1 mar ca tra dy cyj nie Mu zeum Re gio -
nal ne im. H Ław ni cza ka w Kro to szy -
nie zor ga ni zo wa ło Wie czor ni cę Pa -
mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych. Tym ra -
zem wy da rze nie to od by ło się w Ko -
ście le pw. Św. Ap. Pio tra i Paw ła
w Kro to szy nie. 

Wszyst kich przy by łych przy wi tał ks.
kan. Grze gorz Jóź wic ki. Z ko lei Piotr Mi -
ko łaj czyk, dy rek tor kro to szyń skie go mu -
zeum, za po wie dział te ma ty kę te go rocz -
nej wie czor ni cy. Póź niej głos za brał Da -
niel Szcze pa niak, ku stosz mu zeum i hi -
sto ryk od wie lu lat zaj mu ją cy się za gad -

nie nia mi zwią za ny mi z lo kal nym pod zie -
miem an ty ko mu ni stycz nym. 

D. Szcze pa niak omó wił struk tu rę
i dzia łal ność Or ga ni za cji Mło dzie żo wej
AK „Ze msta”, Związ ku Mło dych Or łow -
ców i Pol skie go Woj ska Pod ziem ne go.
Pierw sza z nich dzia ła ła od paź dzier ni -
ka 1949 do czerw ca 1950. Za ło żo na zo -
sta ła na po le ce nie ma jo ra Fran cisz ka Ja -
skul skie go ps. „Za goń czyk”. Or ga ni za cja
ob ser wo wa ła bu dy nek Po wia to we go
Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go,
któ ry znaj do wał się przy ul. Be nic kiej
w Kro to szy nie. Za prze sta nie jej dzia łal no -
ści spo wo do wa ne by ło wzmo żo ną ak tyw -

no ścią ko mu ni stów oraz de kon spi ra cją. 
Zwią zek Mło dych Or łow ców za ło żo -

no w paź dzier ni ku 1952. Je go za ło ży cie -
lem, a za ra zem przy wód cą był Jó zef Frąc -
ko wiak. Or ga ni za cja zaj mo wa ła się kol -
por ta żem ulo tek. Dzia ła nia ZMO za koń -
czy ły się wraz z aresz to wa niem Sta ni sła -
wa Gę stwy, człon ka or ga ni za cji, któ ry zo -
stał po prze słu cha niu wy da lo ny z Li ceum
Ogól no kształ cą ce go w Koź mi nie Wlkp.

Pol skie Woj sko Pod ziem ne dzia ła ło
na te re nie Sta rej Ob ry. Or ga ni za cję tę po -
wo ła no w li sto pa dzie 1949. Dzia łal ność
za koń czy ła już w czerw cu 1950, kie dy
aresz to wa no wszyst kich jej człon ków. 

Póź niej uczest ni cy wie czor ni cy wy -
słu cha li pie śni pa trio tycz nych w wy ko na -
niu chó ru pa ra fial ne go pod kie row nic -
twem dr Mał go rza ty Zu cho wicz. 

W ostat niej czę ści uro czy sto ści dy -
rek tor mu zeum przy bli żył po stać ks.
Wła dy sła wa Gur ga cza, któ ry był ka pe la -
nem Pol skiej Pod ziem nej Ar mii Nie pod -
le gło ścio wej. Zo stał aresz to wa ny 2 lip -
ca 1949, a 13 sierp nia ska za no go na ka rę
śmier ci. Wy rok wy ko na no na stęp ne go
dnia. 

W tym ro ku, ze wzglę du na pa nu ją cą
epi de mię, uczest ni cy wie czor ni cy nie
uda li się wspól nie pod daw ny areszt śled -
czy przy ul. Sien kie wi cza. Or ga ni za to rzy
za chę ci li jed nak, aby każ dy in dy wi du al -
nie zło żył hołd prze śla do wa nym i mor do -
wa nym bo ha te rom.

(LE NA)

KROTOSZYN

Bohaterom cześć i chwała!
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KRUS

Konkurs
Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo -
łecz ne go ogło si ła dru gą edy cję Ogól -
no pol skie go Kon kur su dla Dzie ci
na Ry mo wan kę o Bez pie czeń stwie
w Go spo dar stwie Rol nym. Ak cja
skie ro wa na jest do dzie ci w wie -
ku 11-14 lat, któ rych przy naj mniej
je den z ro dzi ców lub opie kun praw ny
pod le ga ubez pie cze niu spo łecz ne -
mu rol ni ków w okre sie przyj mo wa -
nia zgło szeń do kon kur su.

Za da nie kon kur so we po le ga na uło że -
niu ry mo wan ki pro mu ją cej pra wi dło we
na wy ki i za cho wa nia dzie ci, od no szą ce się
do pra cy i za ba wy na te re nie go spo dar -
stwa rol ne go, a tak że po pu la ry zu ją cej wy -
kaz czyn no ści szcze gól nie nie bez piecz -
nych, zwią za nych z pro wa dze niem go spo -
dar stwa, któ rych nie na le ży po wie rzać
dzie ciom po ni żej 16 lat.

Ry mo wan kę do kon kur su zgła sza ro -
dzic/opie kun praw ny dziec ka, ubez pie -
czo ny w Ka sie Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go.

Na 20 lau re atów z naj więk szą licz bą
punk tów cze ka ją atrak cyj ne na gro dy rze -
czo we. Każ da o war to ści ok. 600 zło tych.

Od po wie dzi na do dat ko we py ta nia
moż na uzy skać, dzwo niąc pod nu mer
Biu ra Pre wen cji – 22 592 64 10. Wię cej
in for ma cji oraz re gu la min kon kur su znaj -
dzie cie na stro nie www.krus.gov.pl. 

OPRAC. (AN KA)
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Ze spół Szkół Po nad pod sta wo wych
nr 2 im. K. F. Li bel ta ofe ru je kan dy -
da tom na uczniów sze ro ki wy bór za -
wo dów. Po nad to mo że się po chwa -
lić wy so ki mi wy ni ka mi, ja kie mło -
dzież osią ga na eg za mi nach ma tu -
ral nych oraz za wo do wych.

ZSP nr 2 wy róż nia wie le aspek tów.
Pierw szym z nich jest lo ka li za cja w cen -
trum mia sta. Obok szko ły znaj du ją się licz -
ne przy stan ki, przy któ rych krzy żu ją się
dro gi więk szo ści li nii au to bu so wych. Pla -
ców ka jest przy sto so wa na do na ucza nia
osób z róż ny mi stop nia mi nie peł no spraw -
no ści. Ko lej ną rze czą, któ ra wy róż nia ZSP

nr 2, jest ak ty wi za cja uczniów. Ma ją oni bo -
wiem wpływ na po dej mo wa ne de cy zje, do -
ty czą ce ży cia szkol ne go, za rów no w kwe stii
pra cy szko ły, jak i od stro ny kul tu ral nej. 

Waż ną ce chą ZSP nr 2 jest sze ro ki
wy bór kie run ków kształ ce nia. Pla ców ka
ofe ru je na ukę na pro fi lach: tech nik in for -
ma tyk, tech nik pro gra mi sta, tech nik re -
kla my, tech nik eko no mi sta, tech nik han -
dlo wiec, tech nik ho te lar stwa, tech nik ży -
wie nia i usług ga stro no micz nych, tech nik
tech no lo gii żyw no ści oraz prze twór ca
mię sa na po zio mie szko ły bran żo wej. 

Ucznio wie są ob ję ci We wnątrz sz kol -
nym Sys te mem Do radz twa Za wo do we -

go, co uła twia im wy bór dal sze go kształ -
ce nia i pla no wa nie ka rie ry za wo do wej.
Po nad to szko ła ofe ru je atrak cyj ne prak ty -
ki, nie tyl ko w lo kal nych fir mach, ale rów -
nież w tak pre sti żo wych miej scach jak re -
stau ra cje Ka ro la Okra sy, ho te le z wy so -
kim stan dar dem ob słu gi czy też na pro -
mach. Zdo by te pod czas prak tyk do świad -
cze nie po zwa la mło dym lu dziom zna leźć
do brą pra cę. 

ZSP nr 2 mo że się po chwa lić suk ce sa -
mi na uko wy mi. O wy so kiej ja ko ści kształ -
ce nia świad czą bar dzo do bre wy ni ki osią -

ga ne przez uczniów za rów no na eg za mi -
nach ma tu ral nych, jak i na eg za mi nach
po twier dza ją cych kwa li fi ka cje za wo do -
we. Pla ców ka uzy ska ła ty tuł „Srebr nej
Szko ły” w ran kin gu Fun da cji Edu ka cyj nej
Per spek ty wy, w któ rym każ de go ro ku jest
naj wy żej kla sy fi ko wa nym tech ni kum
w na szym re gio nie. 

Na uczy cie le ZSP nr 2 przy wią zu ją
rów nież du żą uwa gę do na wy ków ży wie -
nio wych wśród mło dzie ży. Ucznio wie
do wia du ją się, jak pro wa dzić zdro wy tryb
ży cia. Pe da go dzy zwra ca ją uwa gę na pro -
blem mar no wa nia żyw no ści oraz prze ka -
zu ją wie dzę na te mat me tod jej prze twa -
rza nia, aby zmi ni ma li zo wać wy rzu ca nie
je dze nia. (LE NA)

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Szkoła z wieloma możliwościami 

Trze cia edy cja Mło dzie żo wych Mi sji
Go spo dar czych re ali zo wa na jest
przez Cen trum Wspar cia Rze mio sła,
Kształ ce nia Du al ne go i Za wo do we go
w Ka li szu, we współ pra cy z Wiel ko -
pol skim Kla strem Lot ni czym. Tym ra -
zem od by wa się pod ha słem „Sce na -
riu sze przy szło ści roz wo ju prze my słu
lot ni cze go w sub re gio nie ka li skim”. 

Te go rocz na mi sja ma na ce lu pro -
mo cję bran ży lot ni czej w sub re gio nie
ja ko do bre go miej sca przy szło ści za -
wo do wej oraz roz wi ja nie kom pe ten -
cji przy szło ści u mło dzie ży.

Czym są za tem Mło dzie żo we Mi sje
Go spo dar cze? To in no wa cyj ny pro jekt,
w ra mach któ re go dzie więć ze spo łów,
skła da ją cych się z uczniów szkół po nad -
pod sta wo wych i stu den tów Aka de mii
Ka li skiej, dzię ki współ pra cy z fir ma mi
z bran ży lot ni czej, za pro jek tu je sce na -
riu sze przy szło ści dla lot nic twa, za kła -
dów pro duk cyj nych oraz pra cow ni ków.
Do dat ko wo mło dzież współ pra co wać
bę dzie z ośrod ka mi zaj mu ją cy mi się
pla no wa niem przy szło ści i tren da mi.
Jed ną ze szkół za an ga żo wa nych w pro -
jekt jest ZSP nr 3 w Kro to szy nie.

– Przy go to wa nie sce na riu szy po -
zwo li uświa do mić uczniom tren dy,

nie pew no ści zwią za ne z przy szło ścią
roz wo ju bran ży lot ni czej, a tak że za pla -
no wać dla niej moż li we dro gi po stę po -
wa nia. Fir mom na to miast po zwo li
na po zna nie per spek ty wy uczniów
w za kre sie przy szło ści ich bran ży – wy -
ja śni ła Mag da le na Se ku ra -No wic ka,
dy rek tor CWRK DiZ w Ka li szu. Te -
mat przy szło ści i tren dów jest obec nie
nie zwy kle ak tu al ny, bio rąc pod uwa gę
cho ciaż by zmia ny, ja kie w go spo dar ce,
dzia łal no ści firm i funk cjo no wa niu lu -
dzi po czy ni ła pan de mia.

Dzię ki ak tyw ne mu udzia ło wi
w Mło dzie żo wych Mi sjach Go spo dar -
czych mło dzież ma szan sę spraw dzić
się w wy zwa niach, roz wi nąć kom pe -
ten cje przy szło ści i re al nie za pla no wać
dal szą ścież kę edu ka cyj ną i za wo do wą. 

Mi sje za in au gu ro wa no 1 mar ca
pod czas spo tka nia on li ne, w któ rym
wzię li udział rów nież go ście: Pau li na
Stoch nia łek – człon ki ni Za rzą du Wo -
je wódz twa Wiel ko pol skie go, Do ro ta
Ki nal – dy rek tor De par ta men tu Edu -
ka cji i Na uki Urzę du Mar szał kow skie -
go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go.

– Pierw szy mar ca to usta no wio ny
przez or ga ni za cję Hu ma ni ty+ Dzień
Przy szło ści”, za tem to ide al ny czas, że -
by ce le bro wać to, co nas cze ka, do cze -
go dą ży my, co chce my zmie niać. To
wy jąt ko wy czas, aby sku piać w tym
dniu ta kie wy da rze nia jak in au gu ra cja
Mło dzie żo wych Mi sji Go spo dar -
czych, któ re są pierw szym kro kiem
w kre owa niu na szej lo kal nej przy szło -
ści – stwier dzi ła P. Stoch nia łek.

– Mło dzie żo we Mi sje Go spo dar -
cze to for ma in no wa cyj ne go do radz -
twa za wo do we go, wy cho dzą ce go po -
za ra my szkol ne, po za ra my sys te mu
edu ka cji. To dzia ła nie, w któ rym da -
je my mło dym oso bom moż li wość
spraw dze nia się i ucze nia pod czas
roz wią zy wa nia kon kret nych za dań,
uczy my kry tycz ne go my śle nia, po -
dej mo wa nia de cy zji, od po wie dzial -
no ści za pra cę oraz współ pra cy w ze -
spo le – tłu ma czy ła D. Ki nal.

Do udzia łu w pro jek cie zgło si ło się
w tej edy cji aż 63 uczest ni ków, któ rzy
pod czas sied miu wir tu al nych spo tkań
warsz ta to wych z prak ty ka mi bę dą
opra co wy wać swo je po my sły. W skład
każ de go ze spo łu wcho dzą ucznio wie
szkół po nad pod sta wo wych oraz stu -
den ci Aka de mii Ka li skiej z Wy dzia łu
Za rzą dza nia i Wy dzia łu Po li tech ni ki,
a tak że opie kun, w któ re go ro lę wcie la -
ją się na uczy cie le, do rad cy za wo do wy
i pe da go dzy szkol ni. Wy pra co wa ne
sce na riu sze przy szło ści po zna my 30
kwiet nia na uro czy stej ga li pod su mo -
wu ją cej pro jekt.

Te go rocz ny mi part ne ra mi pro -
jek tu są: Wiel ko pol ski Kla ster Lot ni -
czy, RE HAU Pol ska, Pratt & Whit ney
Ka lisz, Wy twór nia Sprzę tu Ko mu ni -
ka cyj ne go „PZL -KA LISZ” S.A., Mey -
er To ol Po land Sp. z o. o., MB Ae ro -
spa ce Tech no lo gies (Po land) Sp. z o.
o., HS Ka lisz Sp. z o. o., ZAP -ME -
CHA NI KA Sp. z o. o., Aka de mia Ka -
li ska im. Pre zy den ta Sta ni sła wa Woj -
cie chow skie go, Pol skie To wa rzy stwo
Stu diów nad Przy szło ścią.

W ini cja ty wę za an ga żo wa ne
są I Li ceum Ogól no kształ cą ce w Ka li -
szu, III Li ceum Ogól no kształ cą ce
w Ka li szu, Ze spół Szkół Eko no micz -
nych w Ka li szu, Ze spół Szkół Eko no -
micz nych w Ostro wie Wlkp., Ze spół
Szkół Tech nicz nych w Ostro wie
Wlkp., Ze spół Szkół nr 2 w Ostrze -
szo wie oraz Ze spół Szkół Po nad pod -
sta wo wych nr 3 w Kro to szy nie.

Ca łość dzia łań fi nan so wa na jest
z bu dże tu Sa mo rzą du Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go po przez Cen trum
Wspar cia Rze mio sła, Kształ ce nia Du -
al ne go i Za wo do we go w Ka li szu. 

Wię cej in for ma cji na te mat dzia -
łal no ści CWRK DiZ w Ka li szu znaj -
dzie cie na stro nie www.cwrk diz.ka -
lisz.pl. OPRAC. (AN KA) 

CWRKDiZ KALISZ

Po raz trzeci wystartowały Młodzieżowe Misje Gospodarcze
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W lu tym za koń czył się kon kurs fo to -
gra ficz ny „Smo li ce w obiek ty wie”.
Or ga ni za to ra mi ak cji, skie ro wa nej
do miesz kań ców Smo lic, Ra szew
i Zdzię taw, by li rad ny Ka rol Kem pa,
soł tys wsi oraz Ra da So łec ka. 

Za naj lep sze uzna no fo to gra fie Ma te -
usza Mo raw skie go i Mar ty Osiń skiej, z ko -
lei An nie Błoch przy zna no wy róż nie nie.
Lau re aci otrzy ma li na gro dy w po sta ci bo -
nów do skle pu Me dia Expert, ufun do wa -
ne przez rad ne go K. Kem pę.

Or ga ni za to rzy dzię ku ją wszyst kim
uczest ni kom kon kur su, któ rzy uwiecz ni li
na zdję ciach pięk ną zi mo wą au rę.

(AN KA)

Wy cho waw cy Huf ca Pra cy 15-2
w Kro to szy nie zor ga ni zo wa li zdal ny
kon kurs z cy klu „Naj spraw niej szy
w za wo dzie”. Tym ra zem spraw dzo -
no zna jo mość prze pi sów BHP i pra -
wa pra cy.

Wie dza o tych za gad nie niach jest bar -
dzo istot na w pra cy za wo do wej. Kon kurs
miał na ce lu pod nie sie nie ja ko ści i efek tyw -
no ści pro ce su przy go to wa nia za wo do we go
uczest ni ków OHP, mo ty wo wa nie do dal -
sze go roz wo ju i upo wszech nie nia wie dzy
na te mat pra w i obo wiąz ków pra cow ni ka.

Aby umoż li wić udział jak naj więk -
szej licz bie osób, kon kurs prze pro wa dza -
no przez trzy dni, w cza sie do god nym dla
uczest ni ków. Przed się wzię cie spo tka ło się
z ogrom nym za in te re so wa niem ze stro ny
mło dzie ży. 

Naj lep szy wy nik osią gnę ła Klau dia
Prze woź na – uczen ni ca Bran żo wej Szko -
ły I stop nia w Ze spo le Szkół Po nad pod sta -
wo wych w Zdu nach. Trium fa tor ka bę -
dzie re pre zen to wać kro to szyń ski hu fiec
na eta pie wo je wódz kim, któ ry za pla no -
wa no na 18 mar ca. 

(AN KA)

SMOLICE

Zimowe pejzaże w obiektywie

HUFIEC PRACY 15-2

Przepisy BHP znają bardzo dobrze
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Pod ko niec lu te go do bie gła koń ca
zbiór ka od pa dów rol ni czych na te re -
nie gmi ny Ko by lin. Koszt przed się -
wzię cia wy niósł pra wie 80 ty się cy
zło tych. 

W ca ło ści za da nie zo sta ło sfi nan so -
wa ne ze środ ków Na ro do we go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w ra mach pro gra mu „Usu wa nie od pa -
dów z fo lii rol ni czych, siat ki i sznur ka
do owi ja nia ba lo tów, opa ko wań po na wo -
zach i ty pu Big Bag”. 

Cał ko wi ta ma sa ze bra nych od pa dów
wy nio sła 161,060 Mg (fo lie – 109,280
Mg, po zo sta łe – 51,780 Mg). Za da nie re -

ali zo wa ła fir ma z Ło dzi, któ rej za da niem
był od biór, prze wóz i uty li za cja od pa dów.

(AN KA)

KOBYLIN

Zbiórka odpadów rolniczych zakończona

1 mar ca de le ga cja z Ko men dy Po -
wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Kro to szy nie, na cze le z ko men -
dan tem mł. bryg. To ma szem Po la -
kiem, uda ła się na Skwer Żoł nie rzy
Wy klę tych, by zło żyć hołd żoł nie -
rzom pol skie go po wo jen ne go pod -
zie mia nie pod le gło ścio we go i an ty -
ko mu ni stycz ne go, któ rzy sta wia li
opór so wie ty za cji Pol ski.

1 mar ca to Na ro do wy Dzień Pa mię ci
Żoł nie rzy Wy klę tych. Świę to zo sta ło

usta no wio ne przez Sejm RP w 2011 ro -
ku, aby upa mięt nić tych, któ rzy w obro -
nie nie pod le głe go by tu Pań stwa Pol skie -
go, wal cząc o pra wo do sa mo sta no wie nia
i urze czy wist nie nie dą żeń de mo kra tycz -

nych spo łe czeń stwa pol skie go, z bro nią
w rę ku, jak i w in ny spo sób, prze ciw sta wi -
li się so wiec kiej agre sji i na rzu co ne mu si łą
re żi mo wi ko mu ni stycz ne mu.

OPRAC. (AN KA)

KROTOSZYN

Strażacy złożyli hołd Żołnierzom Wyklętym
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Miesz ka ją ca w Roz dra że wie Oli wia
Grzon ka od ja kie goś cza su ry wa li zu -
je w spo rcie syl wet ko wym w ka te go -
rii bi ki ni fit ness. Od no si suk ce sy na -
wet na are nie świa to wej, a sport jest
jej ogrom ną pa sją.

Przy go da Oli wii roz po czę ła się
pod ko niec 2018 ro ku. Wła śnie wte dy
uda ła się ze swo im oj cem do jed nej
z kro to szyń skich si łow ni. – Po mie sią -
cu ćwi czeń po wie dzia łam ta cie, że
chcia ła bym wy star to wać w za wo dach
syl wet ko wych, a do kład nie w So po cie,
któ re od by wa ją się co ro ku w lip cu.
Od sa me go po cząt ku mia łam więc cel.
Ta ta stwier dził wów czas, że sko ro tak
po waż nie o tym mó wię, to trze ba zna -
leźć mi tre ne ra. Ta kim wła śnie spo so -
bem wpa dłam w szał die ty, tre nin -
gów, car dio i cią głe go po zo wa nia
przed lu strem. Je stem świa do ma te go,
że wspar cie, któ re otrzy ma łam od ta -
ty, by ło w du żym stop niu spo wo do -
wa ne fak tem, iż kul tu ry sty ka by ła je go
ma rze niem z mło dzień czych lat. My -
ślę, że to jed no z tych uczuć, któ re każ -
dy ro dzic chce po czuć, pa trząc na swo -
je dziec ko – za szcze pi łem w niej mo ją
pa sję, wca le na to nie na ci ska jąc – wy -
ja śnia dziew czy na. 

Oli wia wie, że jej oj ciec, choć mo -
że nie w peł ni świa do mie, od dzie ciń -
stwa wpro wa dzał ją w świat kul tu -
ryst ki. – Pa mię tam, że co mie siąc
przy cho dzi ła no wa ga zet ka zwią za na
z kul tu ry sty ką. Ma my ich w do mu

ca łą ko lek cję. W szaf kach znaj do wa ły
się od żyw ki biał ko we. Lu bi łam je pić
ja ko dziec ko, by ły pra wie jak ka kao,
ale ja ko że by ły po de bra ne ta cie, to
zde cy do wa nie zy ski wa ły sma -
ku – wspo mi na z uśmie chem mło da
spor t smen ka. 

Oli wia bar dzo szyb ko prze ko na -
ła się, że przy go to wa nia do star tów to
bar dzo dłu ga dro ga. Do pie ro

po dwóch la tach od po ja wie nia się
w jej gło wie pierw szej my śli o udzia le
w tur nie jach po raz pierw szy sta nę ła
na sce nie. – Spor ty syl wet ko we nie
mo gą być chwi lo wą za jaw ką. Je śli
chcesz być uty tu ło wa nym za wod ni -

kiem, mu sisz za ko chać się w ta kim
sty lu ży cia i w ca łym pro ce sie bu do -
wa nia syl wet ki, a nie tyl ko w pu cha -
rach i licz bie ob ser wu ją cych na por -
ta lach spo łecz no ścio wych. Dla cze go
uży wam sfor mu ło wa nia: styl ży cia?
Każ dy, kto choć przez chwi lę był
na die cie i mu siał od mó wić bab ci
pla cusz ka lub tłu ste go scha bo we go,
zro zu mie, co chcę prze ka zać – po -

cząt ki by wa ją cięż kie – pod kre śla
roz dra że wian ka. 

Oso by, któ re po świę ca ją się swo -
im pa sjom, bar dzo czę sto spo ty ka ją
się z nie zro zu mie niem ze stro ny ota -
cza ją ce go ich spo łe czeń stwa, szcze -

gól nie je śli te pa sje wią żą się z róż ne go
ro dza ju wy rze cze nia mi. Czę sto spo -
ty ka się z tym rów nież Oli wia,
zwłasz cza, że jej hob by wy ma ga
od niej du żo pra cy i od ma wia nia so -
bie wie lu rze czy, co dla in nych mo że
być nie co dziw ne.  – Na sze oto cze nie
nie za wsze ro zu mie, po co kon tro lu -
je my je dze nie, za rów no je śli cho dzi
o je go skład, jak i o ilość. Lu dzie nie

za wsze ro zu mie ją też, dla cze go za -
miast iść na im pre zę, wo li my po ło żyć
się wcze śniej spać, by na stęp ne go
dnia móc zro bić swo je po ran ne car -
dio i so lid ny tre ning. Zmie nia jąc swój
styl ży cia, zmie niasz rów nież swo je
oto cze nie. Uwa żam jed nak, że je śli
do ko nu je się te go wy bo ru z wła snej
wo li, to nie od czu wa się te go ja ko wy -
rze cze nia. Lu dzie, któ ry mi ota czam
się obec nie, są przy mnie i wspie ra ją
mnie, czy to ro dzi na, czy przy ja cie le.
Ni gdy nie spra wia ją mi przy kro ści,
wy po mi na jąc, że z po wo du mo jej die -
ty coś tra cę – tłu ma czy na sza roz -
mów czy ni. Oli wia jest w peł ni świa -
do ma te go, ile sport dał jej wia ry
w sie bie i od wa gi do re ali za cji ma -
rzeń. 

Spor ty syl wet ko we, jak i wszyst -
kie in ne dys cy pli ny, wy ma ga ją
od osób, któ re się ni mi fa scy nu ją, wie -
le pra cy i ogrom ne go za cię cia oraz
upo ru. Oli wia przy go to wu je się
do star tów w opar ciu o sper so na li zo -
wa ny sys tem. – Przy go to wa nia do za -
wo dów to okre sy ma so we i re duk cje,
któ re się prze pla ta ją. Sku pię się na re -
duk cji, bo to na jej koń cu znaj du je się
cel, czy li po ka za nie syl wet ki na sce -
nie. Re duk cja po le ga na zmniej sze niu

ka lo rycz no ści die ty, zwięk sze niu ilo -
ści car dio i nie zmien nych tre nin gach
si ło wych. Po zo wa nie tre nu je się za -
rów no w okre sie ma so wym, jak i re -
duk cji, choć nie ukry wam, że w tym
dru gim cza sie du żo przy jem niej pa -
trzy się w lu stro, bo le piej wi dzi się
efek ty pra cy. Przed sa my mi za wo da -
mi bar dzo dba my o na wil że nie skó ry,
aby bron zer, któ ry bę dzie my na kła -
dać przed wyj ściem, przy jął się jak
naj le piej. Bron ze rów uży wa się
w tym spo rcie dla ujed no li ce nia ko lo -
ru skó ry wszyst kich za wod ni ków
oraz dla pod kre śle nia mię śni. Chwi lę
przed wej ściem na sce nę, gdy ma ki -
jaż, strój i wło sy są już go to we, „pom -
pu je my” się i wkle pu je my oliw -
kę – opo wia da O. Grzon ka. 

Oli wia ma za so bą je den se zon
star to wy, a kon kret niej se zon je sien -
ny. Ja kiś czas te mu uda ło jej się od -
nieść ogrom ny suk ces. Zdo by ła brą -
zo wy me dal w ka te go rii ju nio rek
młod szych na mi strzo stwach świa ta,
któ re od by ły się w Ru mu nii. Obec nie
jest w trak cie re duk cji do nad cho dzą -
ce go se zo nu. Ma oczy wi ście spor to we
pla ny. W kwiet niu za mie rza wy star -
to wać na mi strzo stwach Pol ski. Ży -
czy my po wo dze nia! (LE NA)

PASJE

Trzeba zakochać się w takim stylu życia!
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W ostat nią nie dzie lę lu te go re pre -
zen tan ci UKS Olim pij czyk Sul mie rzy -
ce wal czy li w VII Mię dzy na ro do wym
Tur nie ju o Pu char Bur mi strza Mia sta
Bie la wa / Otwar tych Mi strzo stwach
Dol ne go Ślą ska Ka de tów i Ka de tek
w Za pa sach. Na si za pa śni cy wró ci li
z za wo dów z trze ma me da la mi. 

Tur niej zgro ma dził 150 za wod ni ków
i za wod ni czek, re pre zen tu ją cych 21 klu -

bów z Pol ski i Czech. W tym gro nie zna la -
zło się pię cio ro przed sta wi cie li sul mie rzyc -
kie go klu bu. Naj le piej po ra dził so bie Prze -
my sław Wi zner, któ ry trium fo wał w ka te -
go rii 65 kg. Srebr ny krą żek wy wal czy ła
Do mi ni ka Gro bel na (73 kg), a na naj niż -
szym stop niu po dium sta nął Szy mon Gi -
ba sie wicz (60 kg). Za rów no Prze my sław
Su cho rzew ski (38 kg), jak i Ni ko la Kro ma -
rek (53 kg) ukoń czy li zma ga nia na pią tej
lo ka cie. (LE NA)

ZAPASY

Sulmierzyczanie 
z trzema medalami

W ha li spor to wo -wi do wi sko wej
przy ul. Olim pij skiej w Kro to szy nie
od by ły się Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
Mło dzi ków i Mło dzi czek oraz w Mi ni -
za pa sach. W za wo dach ry wa li zo wa -
ło pra wie 140 za wod ni ków z dzie -
wię ciu klu bów z Wiel ko pol ski, w tym
z LKS Ce ra mik Kro to szyn oraz UKS
Olim pij czyk Sul mie rzy ce. 

Eki pa Ce ra mi ka, z do rob kiem kil ku -
na stu me da li, zna la zła się na trze ciej lo ka -
cie w kla sy fi ka cji klu bo wej. W ry wa li za cji
mło dzi ków zło te krąż ki wy wal czy li Szy -
mon Jó ze fiak (30 kg), Se ba stian Fi lip czak
(75 kg), Ka rol Ro sie wicz (85 kg) i Woj -
ciech Ozóg (100 kg), na dru gim stop niu
sta nę li Ro bert Za koń ski (52 kg) i Mar cel
Wojt kow ski (62 kg), a brąz zdo by li Ar tur
Ga ler (62 kg) i Pa tryk Krzyś ków (75 kg).

W gro nie mło dzi czek trium fo wa ła
Klau dia Mi ko łaj czyk (39 kg), a Wik to ria
Le siń ska (39 kg), Ana sta zja Ulicz na (46
kg) i Ma ja Jo cha niak (54 kg) zgar nę ły
brąz. W mi ni za pa sach na dru gich lo ka -
tach zma ga nia ukoń czy li An dre Sta cho -

wiak (27 kg), Mi chał Ozóg (35 kg) i An to -
ni Szy ma now ski (46 kg), a brą zo we me -
da le wy wal czy li Mi ko łaj Ulicz ny (32 kg),
Kry stian Ostoj ski (32 kg), Ma ciej Ulicz ny
(36 kg) i Ka ro li na Mi ko łaj czyk (36 kg). 

Na szó stej po zy cji w kla sy fi ka cji klu -
bo wej upla so wał się UKS Olim pij czyk
Sul mie rzy ce. Wśród mło dzi ków na trze -
cim stop niu po dium sta nął Ty mo te usz
Kot (35 kg), a w zma ga niach mło dzi czek

sre bro zdo by ła Ni ko la Kro ma rek (54 kg).
W mi ni za pa sach pierw sze miej sce za jął
Igor Kro ma rek (19 kg), na dru giej lo ka cie
zna lazł się An to ni Gi ba sie wicz (19 kg),
a z brą zo wy mi krąż ka mi do do mów wró -
ci li Na tan Si ko ra (27 kg), Ni ko dem Pa ta -
las (29 kg), Da wid Kra wiec (46 kg), Emi -
lia Kru chow ska (27 kg), Le na Kro ma rek
(31 kg) i Ju lia Kru chow ska (33 kg). 

(LE NA)

ZAPASY

Ceramik trzeci, Olimpijczyk szósty
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W nie dzie lę Piast Ko by lin zmie rzył
się na wy jeź dzie z MKS -em Dą bie.
Na sza dru ży na za gra ła do bry mecz
i gład ko zwy cię ży ła 3: 0. 

Od po cząt ku spo tka nia ko by li nia nie
prze wa ża li nad go spo da rza mi. Przy nio sło
to wy mier ny efekt w 28. mi nu cie, kie dy
to otwo rzy li wy nik. Wszyst ko za spra wą
ude rze nia z dy stan su Ma te usza Wa cho -
wia ka i sku tecz ne go wy koń cze nia ak cji
przez Ja ku ba Smek ta łę. Kil ka mi nut póź -
niej go ście pod wyż szy li na 2: 0. Po do -
środ ko wa niu przez J. Smek ta łę z rzu tu

roż ne go pił kę gło wą do siat ki skie ro wał
To masz Ko kot. 

W dru giej od sło nie go spo da rze pró -
bo wa li od ro bić stra ty. Wpraw dzie do brze
ope ro wa li pił ką, lecz nic z te go nie wy ni ka -
ło. Ma ło te go, w 64. mi nu cie Piast po zba -
wił ry wa li złu dzeń, strze la jąc trze cie go go -
la. J. Smek ta ła wy ko rzy stał nie po ro zu mie -
nie bram ka rza i obroń cy MKS -u i wpa ko -
wał fut bo lów kę do pu stej bram ki. Jak się
oka za ło, by ło to ostat nie tra fie nie w tym
me czu i tym sa mym ko by li nia nie uda nie
roz po czę li run dę wio sen ną, od no sząc
pew ne zwy cię stwo. (LE NA)

Sport16 WTOREK, 9 marca 2021

Na in au gu ra cję run dy wio sen nej
Astra Kro to szyn zmie rzy ła się ze Zjed -
no czo ny mi Ry chwał. Na bo isku w Po -
go rze li kro to szy nia nie zwy cię ży li 2: 1.

Zjed no cze ni w po cząt ko wej fa zie me -
czu stwo rzy li so bie dwie sy tu acje po rzu -
tach roż nych. W obu przy pad kach jed nak
do bry mi in ter wen cja mi po pi sał się Szy -
mon Maj. W 24. mi nu cie sę dzia po dyk to -
wał rzut kar ny dla Astry. Z 11 me trów
bram ka rza ry wa li po ko nał Łu kasz Bu -
dziak. W ko lej nych mi nu tach kro to szy -
nia nie pró bo wa li stwa rzać za gro że nie
pod bram ką Zjed no czo nych, lecz nie
prze kła da ło się to na kon kre ty. Krót ko
przed koń cem pierw szej po ło wy wy da wa -
ło się, że go ście do pro wa dzi li do wy rów -
na nia, ale za nim pił ka prze kro czy ła li nię
bram ko wą, sę dzia prze rwał ak cję. 

Po zmia nie stron znów bli scy szczę ścia
by li za wod ni cy z Ry chwa ła, kie dy to po rzu -

cie wol nym z bocz nej stre fy bo iska je den
z nich do bi jał pił kę. Jed nak i tym ra zem
sku tecz nie in ter we nio wał gol ki per Astry. 

W 73. mi nu cie, po za gra niu Ar tu ra
Pau te ra z rzu tu wol ne go, fut bo lów kę gło -
wą do siat ki skie ro wał Adam Sta szew ski.
Ry wa li by ło stać tyl ko na jed no tra fie nie
w koń ców ce me czu i kro to szyń ski ze spół
wzbo ga cił się o kom plet punk tów. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Pewna wygrana
koźmińskich Orłów

W pierw szej ko lej ce run dy wio sen -
nej pił kar skiej kla sy okrę go wej Bia ły
Orzeł Koź min Wlkp. po dej mo wał Za -
wi szę Łę ka Opa tow ska. Go spo da rze
zwy cię ży li 2: 0 po tra fie niach Woj cie -
cha Ka miń skie go i Krzysz to fa Ra tyń -
skie go. 

Spo rym utrud nie niem dla pił ka -
rzy był sil ny wiatr. W pierw szej po ło -
wie spo tka nia obie dru ży ny stwa rza ły
so bie do god ne sy tu acje, ale bra ko wa -
ło sku tecz ne go wy koń cze nia. Miej -
sco wym jed nak uda ło się wyjść
na pro wa dze nie. W 24. mi nu cie gry
wy nik otwo rzył Woj ciech Ka miń ski,
po ko nu jąc bram ka rza strza łem z 20
me trów.

Po prze rwie go spo da rze wy szli
na mu ra wę z po sta no wie niem pod -
wyż sze nia wy ni ku. Wpraw dzie go -
ście pró bo wa li do pro wa dzić do re mi -
su, ale to koź mi nia nie w 69. mi nu cie
po raz dru gi te go dnia zna leź li dro gę
do bram ki ry wa li. Krzysz tof Ra tyń -
ski prze jął pił kę w środ ko wej stre fie
bo iska, po mknął le wą stro ną,
po czym za koń czył so lo wą ak cję ude -
rze niem w dłu gi róg bram ki, usta la -
jąc – jak się po tem oka za ło – re zul tat
kon fron ta cji.

– Wiatr bar dzo kom pli ko wał po -
czy na nia obu dru żyn. Na dru gą po ło -

wę wy szli śmy z na sta wie niem, aby
zwięk szyć pro wa dze nie i utrzy mać
ze ro z ty łu. Ko niec koń ców się uda ło,
choć nie oby ło się bez pro ble mów.
Ze spół z Łę ki Opa tow skiej za wie sił
po przecz kę wy so ko i na pew no bę -
dzie trud nym prze ciw ni kiem dla
wie lu ze spo łów w tym se zo nie – sko -
men to wał in au gu ra cyj ny po je dy nek
run dy wio sen nej Łu kasz Ko nop ka,
za wod nik Bia łe go Or ła. 

W prze rwie zi mo wej do koź miń -
skiej dru ży ny do łą czy ło kil ku no wych
za wod ni ków. Do Bia łe go Or ła po wró -
cił do brze zna ny ki bi com Ja kub Na -
my słow ski. Po la tach spę dzo nych
w po bli skich klu bach dru ży nę za si lił
też Krzysz tof Ra tyń ski. Po pół rocz -
nym wy po ży cze niu koź mi nia nie od -
zy ska li Fi li pa Oleś ko wa. Po nad to
w ka drze zna leź li się rów nież Mar cin
Szym ko wiak i Eryk Ja now ski. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Piast wypunktował gospodarzy

PIŁKA NOŻNA

Astra rozpoczęła rundę od zwycięstwa

ASTRA KROTOSZYN 
– ZJEDNOCZENI RYCHWAŁ 

2:1 (1:0)
BRAMKI:
1:0 – Łukasz Budziak (24' karny)
2:0 – Adam Staszewski (72)
2:1 – Eryk Oksiak (88)
ASTRA: Maj – Nasalski, Jankowski,
Staszewski (90' Łuczak), Budziak,
Błażejczak, Juszczak (80' Brink), Reyer,
Czołnik, Ziemiański (70' Ishchuk), Pauter

MKS DĄBIE – PIAST KOBYLIN 
0:3 (0:2)

BRAMKI:
0:1 – Jakub Smektała (28)
0:2 – Tomasz Kokot (32)
0:3 – Jakub Smektała (64)
PIAST: Wojtkowiak – Ratajczak, Kokot, A.
Kurzawa, Siepa, Wciórka (73' K. Snela), M.
Kurzawa (77' Frąckowiak), Wosiek, Mac.
Wachowiak, Smektała, Mt. Wachowiak
(85' Lisiak) 

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP.
- ZAWISZA ŁĘKA OPATOWSKA 

2:0 (1:0)
BRAMKI:
1:0 – Wojciech Kamiński (24)
2:0 – Krzysztof Ratyński (69)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Mucha,
Konopka, Maciejewski, Hajdasz (92'
Janowski), Ratyński (75' Namysłowski),
Kamiński (68' Rój), Nowakowski (72'
Oleśków), Szymkowiak (87' Kęsy),
Borowczyk, Czabański


