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� KROTOSZYN

Powstanie park handlowy

Czytaj na str. 5

� ZDUNY

Targowisko 

wznawia działalność

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 

I URODA

Czytaj na str. 8-9

� POD NASZYM PATRONATEM

Konkurs Visusa

rozstrzygnięty

Czytaj na str. 10

� KULINARIA

Impuls w Sieci Dziedzictwa

Kulinarnego Wielkopolska

Czytaj na str. 11

� CHARYTATYWNIE

Ratujmy serce Alana!

Czytaj na str. 14

DZIŚ W NU ME RZE 

Czytaj na str. 4

KROTOSZYN

Radni rozpatrywali 
skargę MZI

Czytaj na str. 15

PIŁKA NOŻNA 

Derby powiatu dla Astry



Trwa ją pra ce zwią za ne z re wi ta li za -
cją bu dyn ku ki na Przed wio śnie. War -
tość in we sty cji opie wa na bli sko dwa
mi lio ny zło tych. Za da nie ma być zre -
ali zo wa ne do koń ca ma ja te go ro ku.

In we sty cja ta sta no wi ostat ni etap
szer sze go pro jek tu – „Przy sto so wa nie
Alei Po wstań ców Wlkp. w Kro to szy nie,
bu dyn ku ki na Przed wio śnie oraz kro to -
szyń skie go Bło nia do re ali za cji ce lów Lo -
kal ne go Pro gra mu Re wi ta li za cji”. Jest on
współ fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro -
pej skiej w ra mach Wiel ko pol skie go Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la -
ta 2014-2020 (po życz ka nie sta no wią ca
po mo cy pu blicz nej). Umo wę na re wi ta li -
za cję bu dyn ku ki na za war to na kwo -
tę 1 969 992,85 zł.

W ra mach te go za da nia prze wi dzia -
no prze bu do wę po miesz czeń po by łym
klu bie „Fa bu ła” na par te rze obiek tu wraz

z za go spo da ro wa niem te re nu. W re zul ta -
cie po wsta nie wie lo funk cyj na, ka me ral na
sa la ki no wo -wi do wi sko wa -klu bo wa, po sia -
da ją ca aku sty kę i izo la cję dźwię ko wą oraz
kli ma ty za cję. Do dat ko wo bu dy nek zo sta -
nie wy po sa żo ny m. in. w mo duł płyn ne go
ściem nia nia oświe tle nia, pro jek tor full
HD, am pli tu ner wraz z sys te mem gło śni -
ków, krze sła, sto li ki, prze no śną sce nę oraz
ser wer, na któ ry tra fia ją fil my. 

Na te re nie obok ki na sta ra na -
wierzch nia as fal to wa zo sta nie za stą pio na

kost ką gra ni to wą. Po ja wią się też no we ro -
śli ny i ele men ty ma łej ar chi tek tu ry. Z ko -
lei ele wa cja zo sta nie od no wio na i do cie -
plo na. W po miesz cze niach wy mie nio ne
i roz bu do wa ne bę dą in sta la cja wo do cią -
go wa, ka na li za cja sa ni tar na, wen ty la cja
me cha nicz na i kli ma ty za cja oraz in sta la -
cja elek trycz na. Na te re nie przy le głym
do bu dyn ku doj dzie do wy mia ny in sta la -
cji ka na li za cji desz czo wej i sa ni tar nej oraz
przy łą cza wo do cią go we go.

(AN KA)
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HUFIEC PRACY 15-2

Majowa jutrzenka

KROTOSZYN

Wkrótce zobaczymy kino w nowej odsłonie

Ka dra wy cho waw cza Huf ca Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie prze pro wa dzi -
ła lo kal ny etap kon kur su pla stycz no -
-fo to gra ficz ne go „Mo ja ma jo wa ju -
trzen ka”. Ko mi sja kon kur so wa wy ło -
ni ła tro je lau re atów i przy zna ła dwa
wy róż nie nia. 

Za da nie po le ga ło na wy ko na niu pra -
cy pla stycz nej, na wią zu ją cej te ma tycz nie
do ob cho dów 230. rocz ni cy uchwa le nia
Kon sty tu cji 3 Ma ja i upa mięt nia ją cej oso -
by, któ re przy czy ni ły się do jej po wsta nia.
Ju ry wy ło ni ło trój kę lau re atów. Au to ra mi

zwy cię skich prac by li Ame lia No wac ka,
Pa tryk Baj ka i We ro ni ka Ad ler. Po nad to
Alek san drze Wał kow skiej i Ju li cie An -
drze jew skiej przy zna no wy róż nie nia. 

Na gro da mi dla lau re atów by ły bo ny
po da run ko we, ufun do wa ne przez WWK
OHP w Po zna niu oraz pry wat nych spon -
so rów. Kon kurs miał na ce lu za chę ce nie
mło dzie ży do prze my śleń zwią za nych
z prze ży wa niem świąt na ro do wych,
wska za nie na zna cze nie pol skiej fla gi
i barw na ro do wych, jak rów nież po sze rza -
nie wie dzy na te mat waż nych wy da rzeń
w hi sto rii Pol ski. (AN KA)

SP KOBIERNO

Ciekawe zajęcia dla pierwszaków

Ucznio wie kla sy pierw szej Szko ły
Pod sta wo wej w Ko bier nie 10 ma ja
uczest ni czy li w za ję ciach w ra mach
ak cji „Ca ła Pol ska Czy ta Dzie ciom”.

Spo tka nie zor ga ni zo wa ły bi blio te kar -
ka Mar le na Ka sprzak z fi lii nr 2 Kro to -
szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej i opie kun -

ka – Iwo na Fi la. Dzie ci wy słu cha ły ba jecz -
ki „Gdy za pad nie noc” Ta de usza Ku bia ka.
Po tem mia ły za za da nie od ga dy wa nie za -
wo dów w for mie ka lam bu rów. Na za koń -
cze nie za jęć pierw szo kla si ści wrę czy li bi -
blio te kar kom kwia ty z oka zji ich świę -
ta – Dnia Bi blio te ka rza.

(AN KA)

Od 24 mar ca trwa ją szcze pie nia prze -
ciw CO VID -19 dla służb mun du ro wych.
W gro nie za szcze pio nych są oczy wi ście
stra ża cy z po wia tu kro to szyń skie go. 

Oso by, któ re wcze śniej za de kla ro wa -
ły chęć za szcze pie nia się, przy ję ły pierw -
szą daw kę szcze pion ki w punk tach szcze -
pień w Wo je wódz kim Szpi ta lu Ze spo lo -
nym w Ka li szu oraz w Szpi ta lu Po wia to -
wym w Ostro wie Wlkp.

Pro ces szcze pie nia ko lej nych grup
stra ża ków, za rów no z Ko men dy Po wia to -

wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to -
szy nie, jak i dru hów z Ochot ni czych Stra -
ży Po żar nych, od by wał się zgod nie z przy -
ję tym har mo no gra mem.

W ra mach pro wa dzo nej ak cji pierw -
szą daw kę przy ję ło do tych czas 130 stra ża -
ków z po wia tu kro to szyń skie go – 23
funk cjo na riu szy PSP i 107 dru hów OSP.
Do 30 kwiet nia w Wiel ko pol sce za szcze -
pio no 1182 funk cjo na riu szy PSP i 4284
dru hów OSP, a tak że 175 ra tow ni ków
wod nych i pod mio tów współ dzia ła ją cych.

OPRAC. (AN KA)

ZDROWIE

Strażacy się szczepią

Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Koź mi -
nie Wlkp. pod ję ła współ pra cę z Fun -
da cją San tan der Bank Pol ska w ce -
lu po lep sze nia ba zy dy dak tycz nej.
Dzię ki te mu uda ło się po zy skać
środ ki na stwo rze nie no wej kla so -
pra cow ni. 14 ma ja mia ło miej sce
ofi cjal ne jej otwar cie. 

Pie nią dze na ma te ria ły bu dow la ne
po cho dzi ły rów nież z bu dże tu gmi ny
Koź min Wlkp. oraz od lo kal nych dar -
czyń ców. Po nad to pro jekt wspar ła Ra da
Ro dzi ców. W ra mach re mon tu wy ko na -
no pod wie sza ny su fit, wy mie nio no
oświe tle nie, wy rów na no i po ma lo wa no
ścia ny oraz za ło żo no płyt ki, za mon to wa -
no no we wie sza ki i od świe żo no me ble.
Pra ce re mon to we zre ali zo wa li pra cow ni -
cy ob słu gi koź miń skiej pla ców ki.

W ofi cjal nym otwar ciu kla so pra cow -
ni udział wzię li bur mistrz Ma ciej Brat -

bor ski, Ha li na Krau ze – dy rek tor I Od -
dzia łu San tan der Bank w Kro to szy nie, Ja -
cek Za wod ny – dy rek tor SP nr 1, Pau li na
Ja nic ka – wy cho waw czy ni kla sy VIIIb
wraz z uczen ni ca mi. W imie niu spo łecz -
no ści uczniow skiej dy rek tor Za wod ny
zło żył po dzię ko wa nia za po moc w po zy -
ska niu środ ków od Fun da cji San tan der
na re mont ba zy dy dak tycz nej. Jak mó wił,
ten czas jest szcze gól ny, bo dzie ci wra ca ją

do na uki sta cjo nar nej po kil ku mie sięcz -
nym po by cie w do mach i na uce zdal nej. 

Szef Je dyn ki po dzię ko wał za nie zwy -
kłą hoj ność i za an ga żo wa nie w roz wój pla -
ców ki oświa to wej, ofiar ność i wspar cie
umoż li wia ją ce lep sze wa run ki na uki
uczniom. Po ofi cjal nym otwar ciu kla so -
pra cow ni go ście obej rze li Izbę Pa mię ci
Szko ły, gdzie za po zna li się ze 150-let nią
hi sto rią pla ców ki. (AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Współpraca z Fundacją Santander
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Przed kil ko ma dnia mi od by ło się po -
sie dze nie Ko mi sji skarg, wnio sków
i pe ty cji Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie, pod czas któ re go roz pa try wa no
skar gę zło żo ną przez Mię dzy osie dlo -
wy Ze spół In ter wen cyj ny. Ko mi sja
po now nie uzna ła skar gę za bez za -
sad ną. 

Dzia ła nia miesz kań ców kro to -
szyń skich osie dli nr 1, 3 i 5 nie usta ją.
Po raz ko lej ny po sta no wi li zło żyć
skar gę do Ko mi sji skarg, wnio sków
i pe ty cji. Pod czas po sie dze nia, któ re
od by ło się 15 kwiet nia, człon ko wie
ko mi sji po sta no wi li na na stęp ne spo -
tka nie za pro sić skła da ją cych skar gę
w ce lu wy słu cha nia ich sta no wi ska
w kwe stiach w niej po ru szo nych. 

Tak więc ko lej ne po sie dze nie od -
by ło się 13 ma ja. Skar ga zło żo na
przez Mię dzy osie dlo wy Ze spół In ter -
wen cyj ny do ty czy ła oczy wi ście funk -
cjo no wa nia jed nej z kro to szyń skich
sta cji pa liw oraz przy le ga ją ce go
do niej par kin gu i po bli skie go skła do -
wi ska. Cią gną ca się od kil ku lat spra -
wa na dal spę dza sen z po wiek miesz -
kań com. 

– W związ ku z to le ro wa niem
od lat wszyst kich na ru szeń prze pi -
sów obo wią zu ją ce go pra wa przez in -
we sto ra i wła dzę pu blicz ną oraz
przez fakt uzna wa nia przez Ko mi sję
skarg, wnio sków i pe ty cji nie zmien -
nie od lat ja ko bez za sad ne sta ra nia
miesz kań ców o do pro wa dze nie
do prze strze ga nia obo wią zu ją cych
prze pi sów pra wa (w tym pra wa sta -
no wio ne go przez bur mi strza) miesz -
kań cy po na wia ją swój sprze ciw dla
przy zwo le nia, ak cep to wa nia, sys te -
ma tycz ne go pod wa ża nia prze pi sów
pra wa i po sta no wień do ty czą cych
oma wia nych in we sty cji te go in we sto -
ra. W związ ku z tym miesz kań cy

wno szą po now nie o prze ana li zo wa -
nie przez KSWiP za sad no ści wszyst -
kich skarg i pe ty cji przed sta wio nych
przez miesz kań ców i MZI dla osie dli
nr 1, 3 i 5 w Kro to szy nie i wy da nie
po now nie sta no wi ska w spra wie
z uwzględ nie niem przy wo ła nych no -
wych fak tów w to le ro wa nia bez pra -
wia – czy ta my w tre ści pi sma.

Przed sta wi cie le MZI pod par li
swo ją skar gę de cy zja mi oraz orze cze -
nia mi wy da ny mi przez Po wia to wy
In spek to rat Nad zo ru Bu dow la ne go,
Wo je wódz ki In spek to rat Ochro ny
Śro do wi ska oraz Wo je wódz ki Sąd
Ad mi ni stra cyj ny. – Dzi kie, bez praw -
ne skła do wi sko od pa dów, nie do pusz -
czal ne pla nem za bu do wy, nie do -
pusz czal ne z uwa gi na brak wa run -
ków śro do wi sko wych od dzia ły wa nia
na śro do wi sko, po zwo leń i de cy zji,
któ re go dzia łal ność nie le gal na jest ak -
cep to wa na przez bur mi strza od lat,
zo sta je w koń cu za mknię te de cy zją
WIOŚ. Nie le gal ny par king, ab so lut -

nie nie le gal ny dla cięż kie go trans por -
tu sa mo cho do we go, zgod nie z de cy -
zją WIOŚ i pi sem ny mi zo bo wią za -
nia mi in we sto ra, zło żo ny mi
przed Re gio nal nym Dy rek to rem
Ochro ny Śro do wi ska w Po zna niu,
nie ode bra ny przez PINB w Kro to szy -
nie, z orze cze niem o nie le gal no ści
przez Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra -
cyj ny w Po zna niu, da lej pro wa dzi
nie le gal ną bez praw ną dzia łal ność go -
spo dar czą (od sze ściu lat) tyl ko dla te -
go, że tak po sta no wił in we stor, a po -
zwa la ją na to urzęd ni cy oraz wła dza
sa mo rzą do wa mia sta, w tym bur -
mistrz, któ ry nie wi dzi na ru sza nia
prze pi sów pra wa w nie le gal nej, bez -
praw nej dzia łal no ści par kin gu.
W tym miej scu uza sad nio ne jest
przy wo łać se sję Ra dy Miej skiej z 4
kwiet nia 2019 ro ku, na któ rej bur -
mistrz zo stał zo bo wią za ny przez rad -
nych do zgło sze nia nie le gal nych dzia -
łal no ści do or ga nów ści ga nia, co zo -
sta ło za ak cep to wa ne przez rad nych

w gło so wa niu. W tym miej scu na le ży
po sta wić py ta nia: skąd brak re ak cji
bur mi strza, na ja kiej pod sta wie praw -
nej ten brak wy stę pu je oraz w czy im
in te re sie jest brak re ak cji bur mi -
strza? – uza sad nia ją swo ją skar gę
miesz kań cy.

W trak cie ob rad ko mi sji przed sta -
wi cie le MZI mie li szan sę za pre zen to -
wać swo je sta no wi sko. W dys ku sji
wzię li udział tak że rad czy ni praw na
An na Szcze pa niak oraz Mi chał Ku -
rek – na czel nik Wy dzia łu Go spo dar -
ki Ko mu nal nej, Ochro ny Śro do wi ska
i Rol nic twa w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie. Głos w spra wie za bra -
li człon ko wie ko mi sji skarg – Ma riusz
Urba niak i Ce za ry Gren da. 

Rad ny Gren da wy ra ził zro zu mie -
nie dla fru stra cji miesz kań ców, twier -
dząc jed no cze śnie, iż mó wie nie o bra -
ku dzia łań ze stro ny bur mi strza i rad -
nych uwa ża za bez za sad ne. Rad ni
wska za li na pro blem ha ła su, ja ki ge -
ne ru ją sa mo cho dy cię ża ro we, któ re

ko rzy sta ją ze wspo mnia ne go par kin -
gu. Wy ra zi li rów nież za nie po ko je nie
w kwe stii bez pie czeń stwa dzie ci, któ -
re prze jeż dża ją na ro we rach czy rol -
kach przez nie ogro dzo ny te ren, na le -
żą cy do in we sto ra. 

MZI do skar gi do łą czył pi smo ze
swo imi ocze ki wa nia mi. – Przed sta -
wio na ar gu men ta cja są dów po twier -
dza bez spor nie nie le gal ność dzia łań
in we sto ra, co sta no wi me ry to rycz ne
uza sad nie nie dla zło żo nej przez
miesz kań ców skar gi. Ocze ku je my, że
po za, jak się wy da je – oczy wi stym,
zo bo wią za niem bur mi strza do na -
tych mia sto we go pod ję cia sku tecz -
nych dzia łań eli mi nu ją cych bez pra -
wie na te re nie je go ju rys dyk cji uza -
sad nio ne jest w opar ciu o wcze śniej
już ana li zo wa ny art. 157 usta wy z 27
kwiet nia 2001 ro ku pra wa ochro ny
śro do wi ska, aby na okres do chwi li
za koń cze nia się to czą cych po stę po -
wań ad mi ni stra cyj nych, są do wych
i kar nych wpro wa dzić na mo cy
uchwa ły Ra dy Miej skiej cza so we
ogra ni cze nie w funk cjo no wa niu sta -
cji pa liw, skła do wi ska od pa dów oraz
par kin gu, któ re we dług są dów dzia ła -
ją bez praw nie, a do dat ko wo ska la
nie pra wi dło wo ści jest dla miesz kań -
ców bar dzo uciąż li wa i ne ga tyw nie
od dzia łu je na śro do wi sko – na pi sa li
miesz kań cy. 

Rad czy ni An na Szcze pa niak wy ja -
śni ła jed nak, że pod ję cie ta kiej uchwa -
ły bez od po wied nich na rzę dzi praw -
nych jest w tym mo men cie nie moż li -
we. Fi nal nie ko mi sja od rzu ci ła skar gę,
uzna jąc ją za bez za sad ną – przy trzech
gło sach na tak i dwóch prze ciw. Rad ni
zwró ci li uwa gę, iż pro blem jest bar dzo
zło żo ny i roz bu do wa ny, co jesz cze bar -
dziej utrud nia zna le zie nie je go roz wią -
za nia.

(LE NA)

KROTOSZYN

Radni rozpatrywali skargę MZI

F
O

T
. 
A

rc
h
iw

u
m



5Na Bieżąco

14 ma ja na dro dze gmin nej po mię -
dzy Ko bier nem a Dą bro wą do szło
do wy pad ku. Sa mo chód oso bo wy
zje chał z jezd ni i ude rzył w drze wo.
Kie row ca z ob ra że nia mi cia ła tra fił
do szpi ta la.

Zgło sze nie o zda rze niu wpły nę ło
do Sta no wi ska Kie ro wa nia Ko men dan ta
Po wia to we go PSP w Kro to szy nie o go dzi -
nie 3.25. Na miej sce na tych miast skie ro -
wa no dwa za stę py z kro to szyń skiej Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie, a tak że Ze spół Ra tow nic twa Me dycz -
ne go i po li cję.

Jak się oka za ło, w roz bi tym sa mo -
cho dzie oso bo wym znaj do wał się przy -
tom ny kie row ca z wi docz ny mi ob ra że -
nia mi cia ła. Po za bez pie cze niu i oświe -
tle niu miej sca zda rze nia stra ża cy przy -
stą pi li do udzie la nia kwa li fi ko wa nej

pierw szej po mo cy oso bie po szko do wa -
nej. Nie dłu go po tem przy był Ze spół Ra -
tow nic twa Me dycz ne go, któ ry zba dał
kie row cę. Pod ję to de cy zję o prze wie zie -
niu męż czy zny do Szpi tal ne go Od dzia łu
Ra tun ko we go. 

W roz bi tym po jeź dzie stra ża cy odłą -
czy li aku mu la tor. Po nad to prze szu ka li
po bli ski te ren, by się upew nić, że sa mo -
cho dem po dró żo wa ła jed na oso ba. Dzia -
ła nia służb ra tow ni czych trwa ły oko ło 45
mi nut. (AN KA)

WYPADEK

Osobówka uderzyła w drzewo

Wkrót ce w Kro to szy nie ru szy bu do -
wa par ku han dlo we go Mo zai ka.
Obiekt o po wierzch ni ok. 6000 m2
bę dzie no wo cze snym miej scem,
w któ rym miesz kań cy bę dą mo gli
zro bić co dzien ne za ku py. 

Ofer ta 16 skle pów zna nych ma rek,
w tym skle pu spo żyw cze go fir my AL DI, dla
któ rych w więk szo ści bę dzie to pierw sza i je -
dy na lo ka li za cja w mie ście, za pew ni atrak -
cyj ność i wy jąt ko wość te go miej sca. Zre wi ta -
li zo wa ny te ren i ar chi tek tu ra bu dyn ku au -

tor stwa pra cow ni pro jek to wej ASA STO -
ŻEK AR CHI TEK CI, na wią zu ją ca do hi sto -
rycz nych obiek tów prze my sło wych, któ re
funk cjo no wa ły w tym kwar ta le ulic, oprócz
funk cji han dlo wej stwo rzą przy ja zną i funk -
cjo nal ną prze strzeń miej ską, któ ra na trwa łe
wpi sze się w ob raz mia sta. 

Re ali za cja in we sty cji pla no wa na jest
od ma ja 2021 do mar ca 2022, kie dy to
prze wi du je się otwar cie obiek tu dla klien -
tów. Ge ne ral nym wy ko naw cą in we sty cji
jest fir ma BU DREM z Ostro wa Wlkp.

OPRAC. (AN KA) 

KROTOSZYN

Powstanie park handlowy
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11 ma ja w jed nym z miesz kań bu -
dyn ku wie lo ro dzin ne go na uli cy Bo -
lew skie go w Kro to szy nie czuj nik
tlen ku wę gla za alar mo wał miesz -
kań ców o nie bez pie czeń stwie.
Na miej sce na tych miast we zwa no
straż po żar ną.

Do dzia łań za dys po no wa no trzy za -
stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie. Stra ża cy, wy po sa że ni
w sprzęt po mia ro wy i środ ki ochro ny in -
dy wi du al nej, spraw dzi li miesz ka nie
pod ką tem wy stę po wa nia ga zów nie bez -
piecz nych w at mos fe rze. Urzą dze nie wy -
ka za ło śla do we ilo ści tlen ku wę gla,
w związ ku z czym ra tow ni cy prze wie -
trzy li miesz ka nie oraz spraw dzi li po zo sta -
łe lo ka le. Sprzęt po mia ro wy nie wy ka zał
obec no ści tlen ku wę gla. Za gro że nia nie
stwier dzo no tak że w prze wie trzo nym
miesz ka niu. 

Wpraw dzie okres grzew czy ma my
już za so bą, lecz nie zwal nia nas to z obo -
wiąz ku re gu lar ne go spraw dza nia sta nu
tech nicz ne go in sta la cji i urzą dzeń, w któ -
rych od by wa się pro ces spa la nia pa li wa
sta łe go, cie kłe go lub ga zo we go. Stra ża cy
ape lu ją, by śmy pa mię ta li o usu wa niu za -
nie czysz czeń z prze wo dów ko mi no wych
(dy mo wych, spa li no wych i wen ty la cyj -
nych). Czysz cze nie spra wia, że ciąg jest
lep szy, a po nad to za po bie ga uszko dze niu
ko mi na, do któ re go mo że dojść np. w sy -
tu acji za pa le nia się sa dzy w prze wo dach
ko mi no wych. Za nie czysz czo ny ko min
mo że być tak że przy czy ną złe go spa la nia
pa li wa i po wsta wa nia tru ją ce go tlen ku
wę gla. Bar dzo czę sto na sze zdro wie i ży cie
za le ży od dba ło ści o prze wo dy ko mi no we,
dla te go też po wie rzaj my wy ko ny wa nie
tych czyn no ści oso bom po sia da ją cym nie -
zbęd ną wie dzę, sprzęt i kwa li fi ka cje.

(AN KA)

ZAGROŻENIA

Tlenek węgla atakuje 
nie tylko w sezonie grzewczym
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W koń cu na de szły tak dłu go wy cze ki -
wa ne cie płe dni. Po ra scho wać kurt -
ki i cie płe swe try do sza fy. Naj pierw
jed nak trze ba za jąć się ich wy czysz -
cze niem. 

Wio sna w tym ro ku wy jąt ko wo dłu go
ka za ła nam na sie bie cze kać. Mu sie li śmy
wy trwać aż do ma ja, by wresz cie na de szły
cie plej sze, sło necz ne dni. Naj wyż szy czas
na po rząd ki w sza fach. Za nim jed nak
scho wa my zi mo we rze czy – ta kie jak kurt -
ki, bez rę kaw ni ki czy gru be swe try – aby

ustą pi ły miej sca let nim ubra niom, mu si -
my je wy prać. Nie jest to wca le ta ka ła twa
spra wa. Źle do bra ny pro gram pra nia mo że
spo wo do wać wie le szkód. Zi mo we ele -
men ty na szej gar de ro by mo gą nie tyl ko
stra cić swój pier wot ny ko lor, ale na wet fa -
son. Po nad to wkład pu cho wy lub syn te -
tycz ny, któ ry znaj du je się w kurt kach
i bez rę kaw ni kach, mo że utra cić mięk kość
bądź zro lo wać się, co zmniej szy je go war -
tość ter micz ną. 

Aby oszczę dzić so bie ner wów i ko -
niecz no ści ku po wa nia je sie nią no wej kurt -

ki, war to sko rzy stać z usług Pral ni La gu na.
Fir ma mie ści się przy ul. 23 Stycz nia
w Kro to szy nie. War te pod kre śle nia jest to,
że La gu na uży wa je dy nie wo dy i w peł ni
bio de gra do wal nych środ ków pio rą cych, co
po wo du je brak szko dli wo ści dla na szej
skó ry, jak i dla śro do wi ska. Jest to rów nież
do sko na łe roz wią za nie dla aler gi ków
i osób zma ga ją cych się z uczu le nia mi
na róż ne go ro dza ju środ ki. Od da jąc na szą
zi mo wą gar de ro bę w rę ce pro fe sjo na li -
stów, zy sku je my pew ność, że nie ule gnie
ona znisz cze niu ani nie stra ci swo ich wła -
ści wo ści. Je śli szcze gól nie za le ży nam
na cza sie, pral nia ofe ru je rów nież usłu gi
eks pre so we. 

(LE NA)

PRALNIA LAGUNA

Pożegnaj zimowe ciuchy

Miesz kań cy Zdun ma ją po wo dy
do za do wo le nia. Od śro dy, 19 ma ja,
po now nie funk cjo no wać bę dzie
miej sco we tar go wi sko, któ re
od dłuż sze go cza su po zo sta wa ło za -
mknię te z po wo du nie po ro zu mień
z wła ści cie lem te go te re nu.

Tar go wi sko funk cjo no wać bę dzie
po dob nie jak przed za mknię ciem,
z tą róż ni cą, że zo sta nie prze su nię -
te – ze wzglę dów bez pie czeń -
stwa – w głąb pla cu. Jak czy ta my
w ko mu ni ka cie na stro nie in ter ne to -
wej zdu now skie go urzę du, tar go wi -
sko znów bę dzie dzia łać dzię ki
uprzej mo ści lo kal ne go przed się bior -
cy za wia du ją ce go tym te re nem. Po -
nad to gmi na Zdu ny zle ci opra co wa -
nie pla nu po wsta nia pla cu tar go we go

w miej scu, w któ rym kie dyś od by wa -
ły się tar go wi ska, na te re nie zwy cza jo -
wo zwa nym „maj da nem”.

Przy po mnij my, że prze py chan ki
zwią za ne z te ma tem tar go wi ska
w Zdu nach trwa ły od ja kie goś cza su.
Spra wę tę już w lu tym na se sji Ra dy
Miej skiej po ru szy ła Sła wo mi ra Kuś.
W imie niu miesz kań ców za py ta ła
wów czas, czy ist nie je moż li wość
wzno wie nia dzia łal no ści tar gu, na wet
je śli wią za ło by to się ze zmia ną lo ka li -
za cji. Mi łosz Zwie rzyk, kie row nik
Wy dzia łu Go spo dar ki, Rol nic twa
i Roz wo ju w Urzę dzie Miej skim
w Zdu nach, wy ja śniał wów czas, iż
spra wa nie jest pro sta. Wła ści ciel te re -
nu zo bli go wa ny jest przez 20 lat udo -
stęp niać go miesz kań com pod tar go -
wi sko. Wła dze gmi ny wzy wa ły przed -

się bior cę środ ka mi for mal no -praw ny -
mi do re ali za cji zo bo wią za nia.

Na se sji pod ko niec kwiet nia, z ra -
cji te go, iż nic się nie zmie nia ło w po -
wyż szej spra wie, rad na Kuś wró ci ła
do te ma tu. – Czy oso ba, któ ra ma ten
plac i jest zo bo wią za na wy naj mo wać
go pod tar go wi sko, a któ ra nie wy wią -
zu je się z umo wy, po zo sta nie bez kar -
na? Je śli ten pro blem się nie roz wią -
zał, to czy w ta kim ra zie na tar go wi -
sko zo sta nie prze zna czo ne in ne miej -
sce? Miesz kań cy wciąż do py tu -
ją – mó wi ła rad na. 

– Przed się bior ca rze czy wi ście nie
wy wią zu je się z umo wy. Nam po zo -
sta je dro ga są do wa po to, by od zy skać
ten grunt al bo przy mu sić przed się -
bior cę do wy wią za nia się z umo wy.
Te raz praw do po dob nie do ce lo wo
prze zna czy my środ ki bu dże to we
na urzą dze nie tar go wi ska gdzieś
na na szym grun cie. Jed no cze śnie
pro wa dzi my roz mo wy z przed się -
bior cą, któ ry mógł by grunt – nie do -
kład nie ten sam, ale w bar dzo bli skim
po ło że niu – pod tar go wi sko uży -
czyć – tłu ma czył w kwiet niu bur -
mistrz To masz Chu dy. – W każ dym
ra zie pra cu je my nad tym, że by tar go -
wi sko w Zdu nach by ło i z pew no ścią
ono bę dzie – obie cy wał wło darz
Zdun. Mi nę ły trzy ty go dnie i ta za po -
wiedź się zi ści ła. 

(AN KA / LE NA)

ZDUNY 

Wreszcie rusza targowisko

W Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Kro to -
szy nie od był się po wia to wy fi nał kon -
kur su hi sto rycz ne go „Po wsta nie
wiel ko pol skie w po wie cie kro to szyń -
skim – dzie je i tra dy cje”. Zwy cięz cą
oka zał się uczeń z SP Rosz ki. 

Kon kurs skie ro wa ny był do uczniów
klas IV -VI szkół pod sta wo wych. Te go rocz -
ną edy cję zor ga ni zo wa ła Szko ła Pod sta wo -
wa nr 1 im. Po wstań ców Wiel ko pol skich,
a pa tro nat ob ję ły Sta ro stwo Po wia to we
oraz Urząd Miej ski w Kro to szy nie. Kon -
kurs przy go to wa ła i prze pro wa dzi ła na -
uczy ciel ka hi sto rii, Re na ta Wit czak.

W szran ki sta nę ło 12 uczest ni ków.
Wy ło nio no tro je lau re atów. Trium fo wał
Piotr Grze siek (SP w Rosz kach / pod kie -
run kiem Ar ka diu sza Szwar ca), dru ga lo -
ka ta przy pa dła Ja ku bo wi Ziem biń skie mu
(SP nr 3 w Kro to szy nie / pod kie run kiem
A. Szwar ca), a trze cie miej sce za ję ła Pa try -
cja Teo dor czyk (SP w Roz dra że wie /
pod kie run kiem Ja ro sła wa No wac kie go).

Or ga ni za to rzy dzię ku ją wszyst kim
uczniom za udział w kon kur sie, opie ku -
nom za przy go to wa nie ich do kon kur su,
a tak że A. Szwar co wi za pra cę w ko mi sji
kon kur so wej.

(AN KA)

SP NR 1 KROTOSZYN

Rozstrzygnięcie konkursu historycznego
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W mi nio ną so bo tę w ca łej Pol sce od -
by ła się Noc Mu ze ów. Otwar te dla
zwie dza ją cych by ło rów nież Mu -
zeum Re gio nal ne im. Hie ro ni ma
Ław ni cza ka w Kro to szy nie. 

Kro to szyń skie mu zeum włą czy ło
się w ak cję już po raz dzie wią ty.
Współ or ga ni za to rem wy da rze nia był
Urząd Miej ski w Kro to szy nie. Zwie -
dza ją cy mo gli li czyć na cie ka we atrak -
cje. W Ko ście le pw. Św. Ap. Pio tra
i Paw ła od był się kon cert dr Mał go rza -
ty Zu cho wicz, któ ra wy ko na ła kil ka
kla sycz nych utwo rów or ga no wych. 

Pod czas noc ne go zwie dza nia
moż na by ło za po znać się z eks po zy cją

sta łą. W sa li wy staw cza so wych do -
stęp na dla miesz kań ców by ła eks po -
zy cja mo de lar ska Pio tra Mi ko łaj czy -
ka, dy rek to ra kro to szyń skie go mu -
zeum. Wy świe tla ny był rów nież mul -
ti me dial ny po kaz slaj dów, przed sta -
wia ją cy ar chi wal ne fo to gra fie na sze go
mia sta oraz syl wet ki je go wy bit nych
miesz kań ców. 

W wy da rze nie włą czy ła się też ga -
le ria Re fek tarz, któ ra udo stęp ni ła wy -
sta wę cza so wą pt. „Per spek ty wy co -
dzien no ści”. Za pre zen to wa no na niej
pra ce Agniesz ki So wi sło -Przy był. 

Atrak cją te go rocz nej edy cji „No cy
Mu ze ów” był kon kurs, po le ga ją cy

na li cze niu pre zen to wa nych na wy -
sta wie eks po na tów. Wzię ło w nim
udział 41 osób, a po śród tych, któ re
udzie li ły od po wie dzi naj bliż szej
praw dy, roz lo so wa no osiem na gród.
Ich fun da to ra mi by ły mu zeum i ma -
gi strat. Upo min ki moż na ode brać
w mu zeum od 18 ma ja w go dzi -
nach 10.00-16.00. W gro nie lau re -
atów zna leź li się Iwo na Choj nic ka,
Da rek Chu da, Ma ria Chu da, Oskar
Na mysł, Piotr Na mysł, Szy mon Woj -
cie chow ski, Ma ria Zdrach i Prze mek
Zdrach. Zwie dza nie od by wa ło się

oczy wi ście z za cho wa niem wszel kich
obo wią zu ją cych norm sa ni tar -
nych. – Spo dzie wa łem się znacz nie
mniej szej fre kwen cji, więc po zy tyw -
nie się zdzi wi łem. Oka za ło się, że
zwie dza ją cych by ło spo ro. Bar dzo się
cie szę, bo za sta na wia li śmy się, czy
jest sens or ga ni zo wać w tym ro ku
„Noc Mu ze ów”. Był sens zde cy do wa -
nie, choć mu sie li śmy z kil ku po my -
słów zre zy gno wać przez sy tu ację epi -
de micz ną – mó wi Piotr Mi ko łaj czyk,
dy rek tor kro to szyń skie go mu zeum.

(LE NA)

 
 

 

MUZEUM

Sobotnie zwiedzanie nocną porą
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Nie daw no za koń czył się kon kurs or -
ga ni zo wa ny przez Ga le rię Opty ki Vi -
sus „Spójrz na świat przez mu zycz ne
oku la ry”. 12 ma ja od by ło się ofi cjal -
ne wrę cze nie na gród.

Aby wziąć udział w ak cji, na le ża ło
w ko men ta rzu pod po stem kon kur so -
wym, znaj du ją cym się na fa ce bo oko wym
pro fi lu Ga le rii Opty ki Vi sus, do pi sać dwa
ko lej ne, sa mo dziel nie wy my ślo ne wer sy
do po cząt ko we go frag men tu wier sza
„Oku la ry” Ju lia na Tu wi ma. 

Oso by, któ re wzię ły udział w ry wa li -
za cji o oku la ry z ko lek cji The Rol ling Sto -
nes, wy ka za ły się nie la da kre atyw no ścią.
Ko mi sja kon kur so wa oce nia ła stwo rzo ne
wer sy pod ką tem kre atyw no ści i po praw -
no ści ję zy ko wej. Po burz li wych ob ra dach
głów ną na gro dę po sta no wio no przy znać
Jo an nie Osiń skiej. Lau re at ka uzgod ni ła
z wła ści cie lem Ga le rii Opty ki Vi sus za -
mia nę na gro dy na bon o tej sa mej war to -
ści na do wol ne usłu gi w je go punk cie. 

Już nie ba wem ko lej na od sło na kon -
kur su, dla te go za chę ca my do uważ ne go
śle dze nia fa ce bo oko we go pro fi lu fir my. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Autorzy najlepszych wersów zostali nagrodzeni

11 ma ja w Ko by li nie od by ło się uro -
czy ste pod su mo wa nie gmin ne go
kon kur su pla stycz ne go o te ma ty ce
eko lo gicz nej dla przed szko la ków pt.
„Za mień śmieć na przy dat ną
rzecz – czy li dru gie ży cie rol ki po pa -
pie rze to a le to wym”. Kon kurs zor ga -
ni zo wa ło miej sco we przed szko le
pod pa tro na tem Wy dzia łu In we sty -
cji, Roz wo ju i Ochro ny Śro do wi ska
w Urzę dzie Miej skim w Ko by li nie.

Na kon kurs wpły nę ło 58 prac ze
wszyst kich przed szko li z te re nu gmi ny. 7
ma ja w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry ob -
ra do wa ło ju ry w skła dzie: Syl wia Wa cho -

wiak (in spek tor oświa ty), Ani ta Da niel -
czyk (na czel nik Wy dzia łu In we sty cji,
Roz wo ju i Ochro ny Śro do wi ska), Wie -
sław Po pio łek (in spek tor ochro ny śro do -
wi ska i rol nic twa). Ko mi sja nie mia ła ła -
twe go za da nia, al bo wiem pra ce kon kur so -
we by ły bar dzo cie ka we, po my sło we i róż -
no rod ne. 

Ju ry wy ło ni ło lau re atów z dwóch ka -
te go riach wie ko wych – 3-4 la ta oraz 5-6
lat. W obu przy zna no miej sca 1-3 oraz
do dat ko wo trzy wy róż nie nia za szcze gól -
ne wa lo ry ar ty stycz ne. Ogło sze nie wy ni -
ków oraz uro czy ste wrę cze nie na gród lau -
re atom od by ło się 11 ma ja w sa li przy pla -
cu An drze ja Gla be ra. Or ga ni za to rzy

przy go to wa li też na gro dy po cie sze nia dla
wszyst kich uczest ni ków kon kur su. 

Przed się wzię cie mia ło na ce lu pro pa -
go wa nie po staw pro eko lo gicz nych
i kształ to wa nie po czu cia od po wie dzial -
no ści za przy ro dę, zwró ce nie uwa gi na ko -
niecz ność se gre ga cji od pa dów, moż li wość
i spo so by ich po now ne go wy ko rzy sta nia,
roz bu dza nie kre atyw no ści i in wen cji
twór czej dzie ci oraz zwięk sze nie efek tyw -
no ści pra cy z uzdol nio ny mi przed szko la -
ka mi. 

W Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry
od 29 ma ja do 7 czerw ca bę dzie moż na
zo ba czyć wy sta wę po kon kur so wą. 

(AN KA)

KOBYLIN

Ekologiczny konkurs dla przedszkolaków

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej im. A. Fie dle ra mia ło miej sce
roz strzy gnię cie kon kur su „Co wiesz
o Świa to wym Dniu Książ ki i Praw
Au tor skich?”. Wy ło nio no czwo ro lau -
re atów.

Kon kurs po le gał na udzie le niu od po -
wie dzi na trzy py ta nia zwią za ne z Dniem

Książ ki oraz za re ko men do wa niu lek tu ry
war tej prze czy ta nia. Lau re ata mi zo sta li
Mag da le na Gło wien kow ska, Agniesz ka
Wło dar czyk, Ka ta rzy na Ku ja wa i Wi told
Blan dzi. Na gro dy ufun do wa ły Kro to -
szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na i To wa rzy -
stwo Mi ło śni ków i Ba da czy Zie mi Kro to -
szyń skiej.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Laureaci wyłonieni

W dniach 10-11 ma ja Hu fiec Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie zor ga ni zo wał
dla mło dzie ży roz gryw ki pa int bal la.
Uczest ni cy mu sie li wy ka zać się nie
tyl ko spraw no ścią, ale tak że umie -
jęt no ścią współ dzia ła nia w gru pie. 

Ze spo ły re pre zen tu ją ce szko ły współ -
pra cu ją ce z kro to szyń ską jed nost ką ry wa -
li zo wa ły po mię dzy so bą, re ali zu jąc róż ne
sce na riu sze – „Fla ga”, „Mon te Cas si no”,
„Enig ma”, „De ath match”. Uczest ni cy
zma gań mu sie li więc od na leźć się w roz -
ma itych sy tu acjach lo so wych i sto so wać
okre ślo ne tak ty ki. 

Pa int ball po za spraw no ścią fi zycz ną
wy ma ga od gra czy za sto so wa nia od po -

wied nich stra te gii, od po wie dzial no ści
za gru pę, pra cy ze spo ło wej. Jest za tem nie
tyl ko atrak cyj nym spo so bem spę dze nia
cza su, ale tak że stu dium od dzia ły wań
i za cho wań w dru ży nie. 

Pierw sze go dnia w szran ki sta nę li
ucznio wie bran żo wych szkół I stop nia
z Kro to szy na i Odo la no wa, a dru gi dzień
za re zer wo wa ny był dla przed sta wi cie li
pla có wek ze Zdun i Ko by li na.

Za ba wie sprzy ja ła do sko na ła po go da,
któ ra za gwa ran to wa ła do bre hu mo ry
uczest ni kom. Re kre acja by ła moż li wa
dzię ki fi nan so we mu wspar ciu Wiel ko pol -
skiej Ko men dy OHP w Po zna niu oraz
szczo drym spon so rom.

(AN KA)

REKREACJA

Paintballowe emocje
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W czwar tek, 13 ma ja, w Spo łecz nej
Szko le Pod sta wo wej w Kro to szy nie
od by ły się 'Drzwi otwar te'. Na przy by -
łych go ści cze ka ły licz ne atrak cje.

Ze bra nych ro dzi ców wraz
z dzieć mi przy wi ta ła Elż bie ta Do mi -
niak, dy rek tor pla ców ki. Przy oka zji
opo wie dzia ła o tym, jak dzia ła kie ro -
wa na przez nią szko ła. 

Dla go ści ucznio wie przy go to wa li
wy stę py ar ty stycz ne. Moż na więc by -
ło zo ba czyć po ka zy tań ca stan dar do -

we go czy lu do we go. Ro dzi ce dzie ci
uczą cych się w SSP przy go to wa li z ko -
lei słod ki po czę stu nek. Po nad to ma li

go ście mo gli uczest ni czyć w za ję ciach
pla stycz nych, przy rod ni czych, spor -
to wych oraz z ro bo ty ki. 

– Dzię ku je my za obec ność, za to,
że chcie li ście po znać nas i na szą szko -
łę. Kto nie mógł być, a ma py ta nia do -
ty czą ce dzia łal no ści na szej pla ców ki,
za pra szam do kon tak tu – mó wi Elż -
bie ta Do mi niak. – Dzię ku ję rów nież
na szym uczniom oraz na uczy cie lom,
któ rzy wy ra zi li chęć po mo cy w przy -
go to wa niu te go spo tka nia – do da je.

(AN KA)

OŚWIATA

Drzwi otwarte w Społecznej Szkole Podstawowej
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3-let ni Alan z oko lic Ju tro si na uro dził
się z cięż ką wa dą ser ca. Je dy nym ra -
tun kiem dla chłop ca jest ope ra cja
w Sta nach Zjed no czo nych. Kosz ty le -
cze nia i po by tu w USA są jed nak
ogrom ne. 

Ro dzi ce Ala na wie dzą, czym jest
śmierć. W 2016 ro ku stra ci li cór kę. Los ich
nie oszczę dza i ze słał ko lej ną tra ge dię. By li
bar dzo szczę śli wi, kie dy do wie dzie li się, że
spo dzie wa ją się dziec ka. Pod czas ba dań
pre na tal nych oka za ło się jed nak, że ich sy -
nek uro dzi się z wa dą ser ca – ano ma lią Eb -
ste ina. Le ka rze ostrze ga li, by przy go to wać
się na naj gor sze. Dla ro dzi ców by ły to bar -
dzo trud ne chwi le. Ba li się, że stra cą rów -
nież syn ka. 

Ala nek uro dził się 27 lu te go 2018 ro -
ku. Mi mo wa dy ser ca otrzy mał 10 punk -
tów w ska li Ap gar. Pierw sze trzy ty go dnie
swo je go ży cia spę dził na od dzia le kar dio lo -

gii dzie cię cej. Tam ro dzi na do świad czy ła
cięż kich chwil. Alan prze żył epi zod czę sto -
skur czu nad ko mo ro we go, któ ry na szczę -
ście ustą pił sa mo ist nie. 

Ano ma lia Eb ste ina to wa da do ty czą ca
za staw ki, któ ra jest znie kształ co na i znaj du -
je się w nie wła ści wym miej scu. W przy pad -
ku Ala na pra wą część ser ca two rzy gi gan -
tycz ny przed sio nek i mi kro sko pij na pra wa
ko mo ra ser ca. Ro dzi ce Ala na roz po czę li
po szu ki wa nia in for ma cji na te mat cho ro by
ich dziec ka. Po zna li in ne cho re dzie ci oraz
ich ro dzi ny. Chło piec opu ścił szpi tal, ale to
nie ozna cza, że je go wal ka się za koń czy ła.
Na pierw szy rzut oka nie wi dać, że Ala nek
zma ga się z tak cięż ką cho ro bą. Jest po god -
nym i peł nym chę ci do ży cia dziec kiem.
Pod czas wy sił ku si nie ją mu jed nak usta.
Ro dzi ce ca ły czas pil nu ją, aby się nie for so -
wał. Na ser dusz ko źle wpły wa tak że upał
czy wszel kie in fek cje. Na wet nie wiel ka go -
rącz ka po wo du je przy spie sze nie ak cji ser ca. 

Je dy ną szan są
dla chłop ca jest ope -
ra cja. W Pol sce ża -
den le karz się jej nie
po dej mie. Wy ko nu -
je się ją jed nak wSta -
nach Zjed no czo -

nych. Do brą wia do mo ścią jest to, że wy star -
czy jed na ope ra cja, aby na pra wić wa dę ser -
dusz ka Ala na. W USA znaj du je się szpi tal,
któ ry spe cja li zu je się w le cze niu wła śnie te -
go ro dza ju cho rób – Chil dren's Ho spi tal of
Pit ts burgh. Ro dzi ce chłop ca wy sła li tam do -
ku men ta cję me dycz ną. Od po wiedź, ja ką
otrzy ma li jest jed no znacz na – ope ra cja jest
ko niecz na. Szczę śli wie ro dzi na Alan ka tra -
fi ła na pro fe so ra Jo se da Si lvę, któ ry spe cja li -
zu je się w le cze niu ano ma lii Eb ste ina. Jest
au to rem no wa tor skiej me to dy le cze nia. Do -
ko nu je peł nej re kon struk cji ser ca, przy wra -
ca jąc pra wą ko mo rę do na tu ral nych roz mia -
rów i na pra wia za staw kę trój dziel ną, do -
kład nie na śla du jąc jej ana to mię – uży wa
do te go wła snej tkan ki pa cjen ta, dzię ki cze -
mu or ga nizm jej nie od rzu ca. Zre kon stru -
owa na za staw ka u dziec ka ro śnie wraz

z wie kiem, przez co nie ma po trze by jej póź -
niej szej wy mia ny i po wta rza nia ope ra cji. 

Ope ra cja w Sta nach jest dla Alan ka
szan są na ży cie, tak jak dla wie lu in nych
dzie ci, któ re by ły pa cjen ta mi pro fe so ra Si -
lvy. Wy ma ga to jed nak ogrom nej kwo ty
pie nię dzy. Do kosz tów le cze nia i za kwa te -
ro wa nia do cho dzi koszt trans por tu me -
dycz ne go. Chło piec mu si le cieć spe cjal nym
sa mo lo tem w asy ście le ka rzy i pie lę gnia rek.
Po trze ba po nad 850 ty się cy zło tych.
Na kon cie zbiór ki utwo rzo nej na sie po ma -
ga. pl pó ki co uda ło się ze brać oko ło 25% tej
su my. Ala no wi moż na po móc, do ko nu jąc
wpłat wła śnie przez tę fun da cję. Do dat ko -
wo moż na brać udział w li cy ta cjach róż -
nych przed mio tów i usług na spe cjal nie
utwo rzo nej gru pie na Fa ce bo oku – Ser ce
Ala na, a tak że w wy jąt ko wej ak cji, któ ra po -
le ga na wy ko ny wa niu przez no mi no wa ne
oso by – uwiel bia nej przez chłop -
ca – „Ogór ko wej pio sen ki” i do ko ny wa niu
wpłat na je go kon to. Ak cja oznaczona jest
na Fa ce bo oku – #Ogór ko wy Chal lan ge dla
Alan ka. 

(LE NA)

Różności14 WTOREK, 18 maja 2021

Wa ga 3970 g, wzrost 59 cm. 7 ma ja
na świat przy szedł Bru no Urba niak, syn na -
sze go Part ne ra biz ne so we go, Ad ria na Urba -
nia ka, wła ści cie la fir my Sha ring De sign, i je -
go Żo ny. Szczę śli wym Ro dzi com skła da my
ser decz ne gra tu la cje, a ca łej, już te raz trzy -
oso bo wej Ro dzin ce ży czy my wszel kiej po -
myśl no ści. Niech Wam się da rzy!

(RED)

GRATULACJE
DLA RODZICÓW!

POD NASZYM PATRONATEM

Ratujmy serce Alana!
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W nie dzie lę Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.
po dej mo wał LKS Czar ny las. Go spo -
da rze roz gro mi li ry wa li aż 6: 1. 

Od po cząt ku spo tka nia koź mi nia nie
zde cy do wa nie prze wa ża li i w pierw szej
po ło wie da li praw dzi wy po pis gry. Już
w 5. mi nu cie wy nik otwo rzył Mar cin
Szym ko wiak. Nie dłu go póź niej bram ka -
rza go ści po ko nał Mar ce li Skow roń ski.
W 20. mi nu cie by ło już 3:0, a na li stę
strzel ców po raz dru gi wpi sał się Szym ko -
wiak. Pięć mi nut póź niej ten za wod nik
skom ple to wał hat tric ka. Jesz cze
przed prze rwą Oskar Ma cie jew ski sil nym
ude rze niem po ko nał gol ki pe ra ry wa li. 

Po zmia nie stron go ście nie co się oży -
wi li i za czę li stwa rzać sytuacje strze lec kie,
ale prze wa ga miej sco wych by ła na ty le du -
ża, że mo gli so bie po zwo lić na tro chę lu -
zu. Kil ko ma do bry mi in ter wen cja mi po -
pi sał się Ma te usz Wro nec ki. W 54. mi nu -
cie gry Krzysz tof Ra tyń ski do grał do Woj -

cie cha Ka miń skie go, a ten skie ro wał pił kę
do siat ki. Przy jezd nych stać by ło je dy ne
na ho no ro we tra fie nie. Krót ko przed koń -
cem me czu Fran ci sco da Si lva Ebert po ko -
nał koź miń skie go bram ka rza, usta la jąc re -
zul tat kon fron ta cji.

(LE NA)

W dniach 7-8 ma ja w No wi nach od -
by ły się za wo dy Pu cha ru Pol ski Mło -
dzi ków i Ka de tów w Su mo. Przed sta -
wi cie le klu bów z na sze go po wia tu
jak zwy kle za pre zen to wa li się z do -
brej stro ny.

Za wo dy w No wi nach ko ło Kielc zgro -
ma dzi ły bli sko 300 spor tow ców z 30 klu -
bów z ca łej Pol ski. Wśród nich nie za bra -
kło re pre zen tan tów UKS Sam son Ko by -
lin oraz To wa rzy stwa Atle tycz ne go Ro -
zum Kro to szyn. 

Eki pa z Ko by li na zgro ma dzi ła 11 me -
da li, co po zwo li ło jej za jąć trze cie miej sce
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Na naj wyż szym
stop niu po dium sta nę li Ka mi la Ko niecz -
na (mło dzicz ki, +65 kg), An to ni Cze ba -
tu ra (mło dzi cy, 55 kg) oraz – aż trzy ra zy
-An to ni Gren da (mło dzi cy, 60 kg i 65 kg
/ ka de ci, 65 kg). Srebr ne me da le zdo by li
Kac per Ma ty siak (mło dzi cy, 55 kg) i Ka -

mi la Ko niecz na (ka det ki, +70 kg), a brą -
zo we – An to ni Cze ba tu ra (mło dzi -
cy, 50 kg / ka de ci, 65 kg), Kac per Ma ty -
siak (mło dzi cy, 60 kg) oraz Ka mi la Ko -
niecz na (ka det ki, open). 

Z gro na za wod ni ków TA Ro zum zło -
to w ka te go rii 50 kg mło dzi ków wy wal -

czył Mak sy mi lian Bon dzior. Dru gie miej -
sce w tym sa mym prze dzia le wa go wym
za jął Fi lip Urba niak. Brą zo we me da le
zgar nę li Bar tosz Staś ko wiak (mło dzi -
cy, 65 kg) i Pa tryk Sta niek (ka de ci, +95
kg). 

(LE NA)

W so bo tę na bo isku w Sul mie rzy -
cach ro ze gra no dru gie w tym se zo -
nie pił kar skie der by po wia tu kro to -
szyń skie go. Mi mo że po pierw szej
po ło wie pro wa dził Piast Ko by lin, to
jed nak zwy cię sko z tej kon fron ta cji
wy szła Astra Kro to szyn.

Ter min der bo we go spo tka nia ide -
al nie zbiegł się z mo men tem lu zo wa -
nia ob ostrzeń. Po raz pierw szy bo -
wiem w run dzie wio sen nej mecz mo -
gli obej rzeć ki bi ce, choć oczy wi ście
w ogra ni czo nej li czeb no ści. 

Wy nik me czu w 19. mi nu cie
otwo rzył Mar cin Ku rza wa, któ ry
w za mie sza niu w po lu kar nym
Astry po rzu cie wol nym skie ro wał
gło wą pił kę do bram ki. W pierw szej
od sło nie już nic się nie zmie ni ło
i do szat ni na prze rwę w lep szych
na stro jach scho dzi li ko by li nia nie.
Po zmia nie stron kro to szy nia nie się
oży wi li i za czę li stwa rzać do god ne
sy tu acje. W 56. mi nu cie do wy rów -
na nia do pro wa dził Ma te usz Zie -
miań ski, któ ry skie ro wał do siat ki
pił kę za gra ną przez Mak sy ma Ish -
chu ka. Chwi lę póź niej po ko lej nym
fau lu sę dzia po ka zał czer wo ny kar -
to nik Do mi ni ko wi Sne li. To był
new ral gicz ny mo ment, al bo wiem
po zej ściu z bo iska ka pi ta na Pia sta
osła bio ny ze spół po zwo lił się zdo mi -
no wać go spo da rzom. 

W 73. mi nu cie w za mie sza niu
w po lu kar nym go ści naj przy tom niej
za cho wał się Ka mil Czoł nik, wy pro -
wa dza jąc swo ją dru ży nę na pro wa -

dze nie. Kro to szy nia nie stwa rza li ko -
lej ne oka zje, lecz bra ko wa ło im szczę -
ścia. Nie wie le bra ko wa ło, by do re mi -
su do pro wa dził Ja kub Smek ta ła, lecz
je go strzał z rzu tu wol ne go zna ko mi -
cie obro nił Bar tosz Ja rysz. W koń -
ców ce me czu bram karz Pia sta stra cił
czuj ność i wy szedł zbyt da le ko
z bram ki, co nie umknę ło uwa dze
Łu ka sza Bu dzia ka, któ ry skie ro wał
pił kę do siat ki, usta la jąc re zul tat der -
bo we go po je dyn ku. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Derby powiatu dla Astry
PIŁKA NOŻNA 

Strzelecki popis Orłów

SUMO

Zmagania młodzików i kadetów

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 
- LKS CZARNY LAS 6:1 (5:0)

BRAMKI:
1:0 – Marcin Szymkowiak (5)
2:0 – Marceli Skowroński (12)
3:0 – Marcin Szymkowiak (20)
4:0 – Marcin Szymkowiak (25)
5:0 – Oskar Maciejewski (35)
6:0 – Wojciech Kamiński (54)
6:1 – Francisco da Silva Ebert (87)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Janowski,
Mucha, Roszczak, Maciejewski, Ratyński,
Kamiński (77' Kęsy), Skowroński (65' Rój),
Szymkowiak, Borowczyk (55' Hajdasz),
Czabański 

ASTRA KROTOSZYN – PIAST
KOBYLIN 3:1 (0:1)

BRAMKI: 
0:1 – Marcin Kurzawa (19)
1:1 – Mateusz Ziemiański (56)
2:1 – Kamil Czołnik (73)
3:1 – Łukasz Budziak (90)
ASTRA: Jarysz – Brink (45' Ishchuk),
Skrzypniak (60' Nasalski), Olejnik,
Mizerny, Budziak, Błażejczak, Reyer,
Czołnik, Ziemiański (80' Rebelka), Łuczak
(45' Juszczak)
PIAST: Wojtkowiak – Frąckowiak, Wosiek,
A. Kurzawa, Siepa (72' K. Wachowiak),
Ratajczak, M. Kurzawa, D. Snela, Ma.
Wachowiak, Smektała, Mt. Wachowiak
CZERWONA KARTKA: D. Snela (62)
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8 ma ja za wod nicz ki UKS Sho dan
Zdu ny ry wa li zo wa ły w Otwar tych Mi -
strzo stwach Opolsz czy zny. Ko lej ne go
dnia do wal ki o me da le przy stą pi li
chłop cy w Mi strzo stwach Pol ski Sho -
to kan Ju nio rów. Z obu wy da rzeń zdu -
now scy ka ra te cy wró ci li z me da la mi. 

Do Prud ni ka po je cha ły naj młod sze
re pre zen tant ki UKS Sho dan Zdu ny. Był
to ich pierw szy start po prze rwie spo wo -
do wa nej ob ostrze nia mi epi de micz ny mi.
Mi mo to dziew czę ta świet nie się spi sa ły,
zdo by wa jąc pięć me da li. 

W ry wa li za cji in dy wi du al nej naj le -

piej po ra dzi ła so bie Alek san dra Adam ska,
któ ra zwy cię ży ła w ka te go rii ka ta 8 lat,
po ko nu jąc w fi na le swo ją klu bo wą ko le -
żan kę, An nę Cho mę. A. Adam ska wy -
wal czy ła po nad to brą zo wy krą żek w ka -
ta 9 lat. W zma ga niach dru ży no wych
zdu now skie dziew czę ta dwu krot nie sta -
nę ły na naj wyż szym stop niu po dium.
Dru ży na w skła dzie: A. Adam ska, Na ta -
sza Adam ska i A. Cho ma by ła naj lep sza
w ka ta dru ży no wym 10 lat i młod sze,
a ze spół w skła dzie A. Adam ska, N.
Adam ska i Mar ta Streu bel za jął pierw sze
miej sce w ka ta dru ży no wym 11-13 lat. 

Na za jutrz do ry wa li za cji w Mi strzo -
stwach Pol ski Sho to kan Ju nio rów przy -
stą pi ła mę ska część UKS Sho dan Zdu ny.
In dy wi du al nie naj le piej spi sał się Ja kub
Ro mań ski, trium fu jąc w ku mi te mło dzi -
ków 14-15 lat. Fi na ło we star cie nie by ło
dla Ja ku ba ła twe, gdyż je go prze ciw nik

był znacz nie wyż szy. Dzię ki od po wied -
niej stra te gii i sil nej psy chi ce uda ło mu się
jed nak zdo być ty tuł mi strza kra ju. Trze -
cie miej sce w ku mi te ka de tów 16-17 lat
za jął Ja kub For ma now ski. W tej sa mej ka -
te go rii na pią tej lo ka cie upla so wał się
Mau ry cy Ma cia szek. 

Re pre zen tan ci Sho da na wy wal czy li
też dwa me da le w kon ku ren cjach dru ży -
no wych. J. Ro mań ski, J. For ma now ski
i M. Ma cia szek zna leź li się na dru giej po -
zy cji w ka ta ka de tów 16-17 lat oraz
na trze ciej w ka ta ju nio rów 18-20 lat. 

(LE NA)

Sport16 WTOREK, 18 maja 2021

8 ma ja Igor Ham rol star to wał
w Ogól no pol skich Za wo dach Pły -
wac kich HUT NIK 2021 w Gło go wie.
Re pre zen tant KS Kro tosz wró cił z im -
pre zy ze srebr nym me da lem.

Nasz pły wak, mi mo prze rwy w tre -

nin gach na ba se nie, za pre zen to wał się
zna ko mi cie. Na dy stan sie 50 m sty lem
grzbie to wym zdo był bo wiem srebr ny krą -
żek. Z ko lei w wy ści gu na 100 m sty lem
do wol nym uzy skał czas 1: 10,87, któ ry
jest je go no wym re kor dem ży cio wym.

(AN KA)

PŁYWANIE

Srebro Igora

KARATE

Medalowy weekend Shodana
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