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DZIŚ W NU ME RZE 

SŁUŻBA ZDROWIA 

Radni zaniepokojeni
wypowiedzeniami składanymi
przez personel medyczny

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Po wia -
tu Kro to szyń skie go zgło szo no dwie
in ter pe la cje do ty czą ce od dzia łu re ha -
bi li ta cyj ne go w Koź mi nie Wlkp. oraz
kro to szyń skie go szpi ta la. Rad nych
nie po ko ją skła da ne przez per so nel
wy po wie dze nia umów o pra cę.

Ja ko pierw szy głos w spra wie nie -
po ko ją cej spra wy, zwią za nej z re zy -
gna cją z pra cy przez pra cow ni ków
od dzia łu re ha bi li ta cji w Koź mi nie

Wlkp., jak rów nież szpi ta la po wia to -
we go, za brał rad ny Mar cin Le -
śniak. – Ma jąc na uwa dze nie po ko ją -
ce in for ma cje, ja kie do cie ra ją do nas
ja ko rad nych po wia tu kro to szyń skie -
go, do ty czą ce re zy gna cji, wraz z wy -
po wie dze niem umów o pra cę, przez
część per so ne lu me dycz ne go,
w szcze gól no ści od dzia łu re ha bi li ta -
cji w Koź mi nie Wlkp. oraz szpi ta la
w Kro to szy nie, pra gnie my wy ra zić
swo je za nie po ko je nie za ist nia łą sy tu -

acją oraz oba wę od no śnie dal sze go
funk cjo no wa nia tych pla có wek. Jed -
no cze śnie zwra ca my się z za py ta -
niem, czy fak tycz nie do szło do te go
ty pu dzia łań przez część per so ne lu
me dycz ne go oraz czy w związ ku
z tym ist nie je re al na oba wa o za kłó ce -
nie pra cy od dzia łu i szpi ta la w ko lej -
nych mie sią cach – przed sta wił in ter -
pe la cję M. Le śniak w imie niu swo im
oraz rad ne go Pio tra Osu cha. 

dokoń� czenie na stronie 3
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Je de na ście za stę pów stra ży po żar nej
wal czy ło w ostat ni dzień ma ja z po ża -
rem skła do wi ska od pa dów w Lu to -
gnie wie. Dzia ła nia służb ra tow ni -
czych trwa ły dzie więć go dzin. 

Na ak cję 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 oraz po jed nym z jed -
no stek OSP Lu to gniew, OSP Be ni ce,
OSP Kro to szyn, OSP Ko by lin, OSP
Smo li ce i OSP Zdu ny. Na miej sce
uda ła się rów nież gru pa ope ra cyj na
pod do wódz twem ko men dan ta po -
wia to we go PSP w Kro to szy -
nie – bryg. To masz Po la ka.
Gę sty, czar ny dym wi docz ny był z od -
le gło ści kil ku ki lo me trów. W związ ku
z tym do dzia łań skie ro wa no tak że spe -
cjal ny ra tow ni czy kon te ner ze sprzę -
tem OUO z KP PSP w Ostro wie Wlkp.

Jak się oka za ło, pa li ła się ster ta skła do -
wa nych ma te ria łów z two rzyw
sztucz nych. Po żar za gra żał in nym
ma te ria łom pal nym, któ re znaj do wa -
ły się na pla cu. Stra ża cy naj pierw po -

da li dwa prą dy ga śni cze na pa lą ce się
ma te ria ły. 
– Po przy by ciu ko lej nych za stę pów
prze gru po wa no si ły i środ ki oraz
wpro wa dzo no do dzia łań pod no śnik
hy drau licz ny, z któ re go po da no ko -
lej ny prąd ga śni czy. Po stłu mie niu
ognia udo stęp nio ną przez wła ści cie la
ła do war ką te le sko po wą wy wo żo no
nad pa lo ne od pa dy na przy le gły te ren,
gdzie stra ża cy do ga sza li je wo dą – re -
la cjo nu je st. kpt. To masz Pa try as z KP
PSP w Kro to szy nie.
Wkrót ce na miej sce do tar ła dru ga ła -
do war ka te le sko po wa. Z po mo cą dro -
na ca ły czas na bie żą co mo ni to ro wa -
no roz wój po ża ru. Na ko niec dzia łań
te ren spraw dzo no urzą dze nia mi po -
mia ro wy mi, któ re po twier dzi ły li -
kwi da cję za gro że nia. Przez kil ka go -
dzin dro ga kra jo wa nr 36, przy któ rej
zlo ka li zo wa ne jest skła do wi sko, by ła
za blo ko wa na. Po li cja zor ga ni zo wa ła
ob jaz dy. (AN KA)

LUTOGNIEW

Wielki pożar składowiska odpadów
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ŁAGIEWNIKI

Staw będzie zasypany

Ta ką de cy zję pod ję li miesz kań cy wsi
Ła giew ni ki (gmi na Ko by lin). Cho dzi
o zbior nik przy miej sco wej sa li.
W tym miej scu po wsta nie par king. 

Dwa mie sią ce te mu gmi na Ko by lin
pod pi sa ła umo wę na opra co wa nie do ku -
men ta cji za sy pa nia sta wu w Ła giew ni -
kach, a wów czas po ja wi ły się wśród miesz -
kań ców gło sy, że mo że jed nak to przed -
wcze sna de cy zja. Dla te go w tej miej sco -
wo ści zor ga ni zo wa no spo tka nie w owej
spra wie. Zde cy do wa no, że każ dy z miesz -

kań ców bę dzie mógł się wy po wie dzieć
w kwe stii wspo mnia ne go zbior ni ka.

Soł tys wraz z przed sta wi cie la mi Ra -
dy So łec kiej od wie dza li po szcze gól ne do -
mo stwa i zbie ra li gło sy. Jak się po tem oka -
za ło, 209 osób opo wie dzia ło się za za sy pa -
niem sta wu, a prze ciw ko by ły 22. W su -
mie zwró co no się do 275 upraw nio nych
do za bra nia gło su miesz kań ców, 44 nie
uda ło się za stać w do mu. Tak więc staw
zo sta nie za sy pa ny, a w tym miej scu po -
wsta nie par king.

(AN KA)

KONKURS

Pocztówki z gminy Kobylin

W Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Ko by -
li nie roz strzy gnię to kon kurs „Pocz tów -
ka z gmi ny Ko by lin”. W dwóch ka te go -
riach wy ło nio no po trzech lau re atów.

Na kon kurs wpły nę ło 36 fo to gra fii.
W ju ry zna leź li się in spek tor Han na Hej -
duk, ani ma tor ka Ja gien ka Grze siak oraz
in spek tor Pa weł Wa sie lew ski. 

W gru pie dzie ci pierw sze miej sce
przy zna no Mi cha ło wi Pło szaj cza ko wi (fo -

to gra fia „Pa łac smo lic ki”), dru gą lo ka tę za -
ję ła Ju lia Pło szaj czak („Smo lic ki park wio -
sną”), a trze cia by ła Oli wia Gier lik („Za -
byt ko we i zja wi sko we Smo li ce”).

W ka te go rii do ro słych trium fo wał
Adam Stan kow ski („Wschód słoń ca – Le -
śnic two Ku kli nów”), wy prze dza jąc Wie sła -
wa Kup czy ka („Ko by lin – sta cja no cą”)
oraz Ma rię Ję dr ko wiak („Lu strza ny pa łac”).

(AN KA)
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dokoń� czenie ze strony 1
Po dob ną in ter pe la cję zło żył Klub

Rad nych Oby wa tel skie go Po ro zu mie -
nia Sa mo rzą do we go, w któ re go skład
wcho dzą Ja cek Za wod ny, Zbi gniew
Bro dziak i Hen ryk Jan kow ski. – Zwra -
ca my się z uprzej mą proś bą o wy ja śnie -
nie sy tu acji na od dzia le re ha bi li ta cyj -
nym w Koź mi nie Wlkp. Klub Rad -
nych OPS 27 ma ja pod jął de cy zję, aby
spraw dzić, jak wy glą da sy tu acja na od -
dzia le re ha bi li ta cyj nym w Koź mi nie
Wlkp. – po wie dział rad ny J. Za wod ny,
któ ry już roz ma wiał z kie row nicz ką
od dzia łu, Iza be lą La ber -Na po rą. – Nie -
po koi nas na głe wy po wie dze nie pa ni
kie row nik. Z na szych in for ma cji wy ni -
ka, że to nie je dy na oso ba, któ ra zło ży ła
wy po wie dze nie, a ko lej ne ma ją ta ki za -
miar. W związ ku z trud ną sy tu acją epi -
de mio lo gicz ną w kra ju i kło po ta mi
z do koń cze niem roz bu do wy szpi ta la
po wia to we go w Kro to szy nie jest to ko -

lej ny cios w za bez pie cza nie ży cia
i zdro wia miesz kań ców po wia -
tu – oznaj mił J. Za wod ny. Rad ni za -
wnio sko wa li o pil ne zwo ła nie ra dy spo -
łecz nej SPZOZ w Kro to szy nie i po in -
for mo wa nie ich o jej usta le niach. 

Za nie po ko je nie spra wą wy ra ził
rów nież sta ro sta Sta ni sław Szczot ka,
któ ry za pew nił, że po sta ra się zwo łać
ra dę spo łecz ną jak naj szyb ciej. Po in -
for mo wał też, że na naj bliż sze spo tka -
nie za rzą du w tej spra wie zo sta ła za -
pro szo na dy rek tor SPZOZ w Kro to -
szy nie. Dal szej od po wie dzi w tej kwe -
stii udzie li ła wła śnie sze fo wa szpi ta la,
Iwo na Wi śniew ska. – Ja ko dy rek cja
SPZOZ w Kro to szy nie de kla ru ję, iż
usto sun ku je my się do te go na pi śmie,
ale do pie ro wów czas, gdy do ko na my
peł ne go wy ja śnie nia za ist nia łej sy tu -
acji, bo jest to spra wa dla nas bar dzo
świe ża. Mo gę tyl ko po twier dzić, że
w dniu wczo raj szym i przed wczo raj -

szym, w póź nych go dzi nach noc -
nych, wpły nę ły dwa wy po wie dze nia
le ka rzy pra cu ją cych na koź miń skim
od dzia le re ha bi li ta cji. Nie mia ły one
ja kie go kol wiek uza sad nie nia. Po -
zwól cie pań stwo, iż ja ko dy rek cja do -
ko na my wy ja śnie nia tej spra wy.
Spró bu je my zro bić wszyst ko, co
w na szej mo cy. Z ubo le wa niem
przyj mu ję fakt, że to nie pra co daw ca
do wia du je się o rze ko mych przy czy -
nach wy po wie dze nia, a wie le in nych
osób. Nie mnie oce niać, cze mu to ma
słu żyć, ale mam na dzie ję, że na szym
wspól nym do brem jest ra to wa nie
zdro wia i ży cia pa cjen tów – na szych
miesz kań ców – i przede wszyst kim
świad cze nie usług na naj wyż szym
po zio mie – oświad czy ła I. Wi śniew -
ska. Z ko lei rad ny Ja ro sław Ku biak
wspo mniał, iż tę spra wę sy gna li zo wał
już kil ka mie się cy te mu. 

(LE NA)

SŁUŻBA ZDROWIA

Radni zaniepokojeni wypowiedzeniami
składanymi przez personel medyczny
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Pod czas se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go Zbi gniew Bro dziak,
w imie niu Ra dy Osie dla nr 8 w Kro -
to szy nie, zło żył in ter pe la cję do ty czą -
cą chod ni ka na uli cy Ki liń skie go. Za -
da nie to ma być uję te w bu dże cie
na ko lej ny rok. 

Sy gna li zo wa na przez Zbi gnie wa
Bro dzia ka (na zdję ciu) po trze ba re -
mon tu do ty czy chod ni ka na ul. Ki liń -
skie go, na od cin ku od ul. Koź miń -
skiej do ul. Le le we la, po le wej stro -
nie. – Chod nik, o któ rym mo wa, jest
jed nym z pierw szych wy ko na nych
na tym osie dlu. Róż ne go ro dza ju pra -
ce, ta kie jak ro bo ty te le ko mu ni ka cyj -
ne, przy łą cza do bu dyn ków, bu do wa
in sta la cji in ter ne to wej i te le wi zji ka -
blo wej, spo wo do wa ły znacz ne po gor -
sze nie sta nu ja ko ścio we go wy żej wy -
mie nio ne go cią gu pie sze go. Chod nik
sta no wi doj ście do cmen ta rza pa ra -

fial ne go, dzie ci i mło dzie ży do szkół,
a ak tu al nie stwa rza du że za gro że nie
dla po ru sza ją cych się tam osób nie -
peł no spraw nych. Po wyż szy te mat
po ru sza ny był wie lo krot nie na ze bra -
niach Ra dy Osie dla nr 8 w Kro to szy -
nie. Wy cho dząc na prze ciw re ali za cji
re mon tu, RO nr 8 pod ję ła de cy zję

o za ku pie kost ki bru ko wej o war to -
ści 7 ty się cy zło tych – na pi sał w in ter -
pe la cji rad ny Bro dziak. 

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka po in -
for mo wał, iż roz ma wiał już na ten te -
mat z bur mi strzem Kro to szy na,
Fran cisz kiem Mar szał kiem. – Spró -
bu je my to zro bić w spo sób na stę pu ją -
cy – w pro jek cie bu dże tu na 2022
rok uj mie my pew ną pu lę środ ków fi -
nan so wych na to za da nie, czy li 50
pro cent. Je śli dru gą po ło wę do ło ży
gmi na, to ten chod nik po wi nien być
wy re mon to wa ny w przy szłym ro ku.
Nie chciał bym te go ro bić sump tem
Po wia to we go Za rzą du Dróg, po nie -
waż póź niej są uwa gi, że krzy wo, że
nie do brze, że za dłu go itd. Dy rek tor
Je li now ski nie ma zbyt du żo pra cow -
ni ków fi zycz nych i ma ją oni co ro -
bić – od po wie dział sta ro sta. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Remont chodnika dopiero w przyszłym roku
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SPZOZ KROTOSZYN

Wolne terminy na szczepienia
Jak po in for mo wał SPZOZ w Kro to -
szy nie, ist nie je moż li wość za re je -
stro wa nia się na wol ne ter mi ny
(od 9 czerw ca), w któ rych moż na za -
szcze pić się prze ciw ko CO VID -19
szcze pion ką fir my Pfi zer -BioN Tech.

Szcze pie nie od by wa się w Pi lo ta żo -
wym Punk cie Szcze pień Po wszech nych
w Kro to szy nie, któ ry dzia ła w ha li spor to -
wo -wi do wi sko wej przy ul. Olim pij -
skiej 10. Szpi tal ofe ru je krót kie ter mi ny
po mię dzy re je stra cją a szcze pie niem.

Przy po mi na my, że re je stra cji moż na
do ko nać po przez:

– stro nę in ter ne to wą: www.gov.pl
– ogól no pol ską bez płat ną in fo li -

nię – 989
– te le fo nicz nie – re je stra cja punk tu

szcze pień: 512 016 086, 512 016 087
lub 797 357 043 – od po nie dział ku
do piąt ku w godz. 7.30-15.00

– wy peł nie nie for mu la rza zgło sze -

nio we go na miej scu w punk cie szcze pień
lub na ogól no pol skiej stro nie in ter ne to -
wej www.szcze pi my się.pa cjent.gov.pl

– wy sła nie SMS -a o tre ści Szcze pi my -
Sie pod nu mer 664 908 556.

OPRAC. (AN KA)

Z SESJI

Wyremontują drogę w Sapieżynie?
O złym sta nie na wierzch ni dro gi we
wsi Sa pie żyn (gmi na Koź min Wlkp.)
mó wił na nie daw nej se sji Ra dy Po wia -
tu Kro to szyń skie go Ja cek Za wod ny. 

Rad ny Za wod ny (na zdję ciu)
zgło sił spra wę w imie niu soł ty sa wsi
Sa pie żyn, Do mi ni ka Dy mar skie -
go. – Zwra cam się z uprzej mym za -
py ta niem od no śnie re mon tu dro gi
w Sa pie ży nie. Swo ją in ter pe la cję kie -
ru ję na proś bę soł ty sa tej że wsi. Bar -
dzo pro szę pa na Krzysz to fa Je li now -
skie go, dy rek to ra Po wia to we go Za -
rzą du Dróg, o usta le nie z soł ty sem
szcze gó łów re mon tu dro gi. Wiem, że
wcze śniej skła dał on w tej spra wie pi -
smo. Pro szę o za ję cie sta no wi ska i od -
po wiedź, kie dy i jak dro ga bę dzie re -
mon to wa na – oznaj mił J. Za wod ny. 

K. Je li now ski za pew nił, że skon -
tak tu je się z soł ty sem Sa pie ży na, aby
usta lić za kres prac, któ re zo sta ną wy -

ko na ne na tym od cin ku dro -
gi. – O usta le niach, któ rych do ko na -
my z pa nem soł ty sem, po in for mu je -
my pa na rad ne go – od po wie dział
szef PZD.

(LE NA)

POWIAT

Pobocze zostanie uporządkowane
Ja ro sław Ku biak na se sji Ra dy Po wia -
tu Kro to szyń skie go zwró cił się z wnio -
skiem o upo rząd ko wa nie po bo cza
dro gi na tra sie Smo li ce -Ro go że wo.

Spra wy zwią za ne z utrzy ma niem
dróg po wia to wych są czę stym te ma -
tem pod czas ob rad Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go. Tym ra zem rad ny
Ja ro sław Ku biak (na zdję ciu) zło żył
in ter pe la cję do ty czą cą po bo cza
przy dro dze na od cin ku Smo li ce -Ro -
go że wo, któ re przez swój stan po wo -
du je gro ma dze nie wo dy desz czo wej
na jezd ni, co sta no wi za gro że nie dla
po ru sza ją cych się tą dro gą po jaz dów. 

– Po bo czem dro gi spły wa wo da
desz czo wa do kra tek ka na li za cyj nych,
jest ono za mu lo ne przez za le ga ją cą zie -
mię i po ro śnię tą tra wę. Pod czas ulew -
ne go desz czu wo da nie ma gdzie spły -
wać i za le ga na jezd ni, stwa rza jąc nie -

bez pie czeń stwo dla kie row ców – tłu -
ma czył rad ny. Od po wie dzi w tym te -
ma cie na proś bę sta ro sty Sta ni sła wa
Szczot ki udzie lił Krzysz tof Je li now ski,
dy rek tor Po wia to we go Za rzą du Dróg.
Jak za pew nił, w naj bliż szym cza sie
PZD zaj mie się tym pro ble mem i upo -
rząd ku je po bo cze tak, aby wo da mo gła

swo bod nie spły wać i nie za gra żać
uczest ni kom ru chu dro go we go. – Je śli
cho dzi o sys tem od wod nie nia na od -
cin ku Smo li ce -Ro go że wo, to po 15
czerw ca zaj mie my się udroż nie niem
te go spły wu, że by nie po wsta wa ły już
żad ne utrud nie nia w tej kwe -
stii – oznaj mił dy rek tor PZD. (LE NA)
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12 czerw ca na te re nie gmi ny Ko by -
lin ru szy zbiór ka od pa dów wiel ko ga -
ba ry to wych. Ak cja za koń czy się 18
czerw ca.

W dniu wy wo zu do go dzi ny 7.00 od -
pa dy na le ży wy sta wić przed po se sję lub
na chod nik w spo sób nie stwa rza ją cy za -
gro że nia i utrud nie nia dla ru chu dro go -
we go. Szcze gó ło wy har mo no gram zbiór ki
na te re nie gmi ny Ko by lin zna leźć moż na
na stro nie in ter ne to wej Związ ku Mię -
dzyg min ne go EKO SIÓ DEM KA.

Do od pa dów wiel ko ga ba ry to wych za -
li cza my tap cza ny, wer sal ki, fo te le, łóż ka,
sto ły, krze sła, ka na py, me ble, ele men ty
sto lar ki, okna (bez szyb), dy wa ny, wy kła -
dzi ny, me ta le, wóz ki dzie cię ce, ma te ra ce,
koł dry, ro we ry, za baw ki du żych roz mia -
rów, umy wal ki, musz le to a le to we, drzwi,
zu ży te urzą dze nia elek tro nicz ne i elek -
trycz ne, sprzęt AGD i RTV. Pa mię tać na -
le ży, że od pa da mi wiel ko ga ba ry to wy mi
nie są aku mu la to ry, eter nit, far by, opo ny,
od pa dy bu dow la ne i po re mon to we.

(AN KA)

KONARZEW

Rekreacyjna akcja charytatywna
W nie dzie lę, 13 czerw ca, so łec two
Ko na rzew za pra sza na Re kre acyj ną
Ak cję Do bro czyn ną „Dla Są sia da”.
Dla bie ga czy, ro we rzy stów, mo to cy -
kli stów i pie chu rów or ga ni za to rzy
przy go tu ją spe cjal ne tra sy. 

Tym spo so bem so łec two Ko na rzew
po sta no wi ło po móc nie peł no spraw ne mu
miesz kań co wi tej wsi. Pan Se ba stian
ma 44 la ta, uro dził się z roz sz cze pem krę -
go słu pa. Ak tu al nie po ru sza się tyl ko
po do mu, z po mo cą kul w obu wiu or to -
pe dycz nym.

Z po wo du skom pli ko wa nej sy tu acji
do mo wej przez la ta nie wy cho dził z do -
mu. Sy tu acja ta ule gła zmia nie i pan Se ba -
stian chce być uczest ni kiem ży cia na ze -
wnątrz, by wać wśród są sia dów. By to by ło
moż li we, po trzeb ny jest sku ter elek trycz -
ny, któ ry kosz tu je oko ło 10 ty się cy zło -
tych. Do brzy lu dzie z oto cze nia po sta ra li
się i po ma ga ją w uzy ska niu wspar cia in -
sty tu cjo nal ne go z PFRON i opie ki spo -
łecz nej. Bra ku je na dal 2 tys. zł, któ re mu -
si wpła cić wnio sko daw ca ja ko wkład wła -
sny.  W ze bra niu tej kwo ty ma po móc ak -
cja „Dla Są sia da”. Dla bie ga czy, ro we rzy -
stów, mo to cy kli stów i pie chu rów przy go -
to wa ne bę dą re kre acyj ne tra sy, któ re moż -

li we bę dą do po ko na nia dla ama to rów ak -
tyw ne go wy po czyn ku. W tro sce o bez pie -
czeń stwo uczest ni ków za pew nio na też
bę dzie po moc me dycz na.

Udział w wy da rze niu jest bez płat ny,
ale każ dy bę dzie mógł wpła cić do bro wol -
ny da tek na cel ak cji – do pusz ki bądź
po przez ter mi nal płat ni czy. Zwo len ni cy
tra dy cyj ne go prze ka zu ban ko we go mo -

gą wpła cić da ro wi znę na kon to:
97 84101026 2003 0202 5223 0001,
Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie, z do pi -
skiem Da ro wi zna dla Se ba stia na. Po nad to
zbiór ka uru cho mio na jest tak że na stro -
nie www.po ma gam.pl/se ba stia n44. 

Za chę ca my do ak tyw ne go udzia łu
w ak cji oraz do wspar cia pa na Se ba stia na.

OPRAC. (AN KA)

GOSPODARKA KOMUNALNA

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych 
w Kobylinie
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W ostat ni dzień ma ja Miej sko -Gmin -
ny Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej
w Kro to szy nie zor ga ni zo wał w Dzien -
nym Do mu Se nio ra fe styn z oka zji
Dnia Dziec ka. Wy da rze nie to by ło
pierw szym eta pem pro jek tu so cjal -
ne go „Z uśmie chem na wa ka cje”.

Dru gim eta pem bę dzie zor ga ni zo wa -
nie kon kur su pla stycz ne go na za koń cze -
nie wa ka cji pt. „Wspo mnie nia z wa ka cji”.

Fe styn z oka zji Dnia Dziec ka był oka -
zją do wspól nej za ba wy, in te gra cji oraz na -
uki to le ran cji. W im pre zie uczest ni czy ły
dzie ci w wie ku 6-11 lat i ro dzi ce z ro dzin

ob ję tych po mo cą MGOPS oraz se nio rzy
z Dzien ne go Do mu „Se nior+”. Dzie ci
z ro dzi ca mi zo sta ły ugosz czo ne słod kim
po czę stun kiem z na po ja mi i mia ły moż li -
wość sko rzy sta nia z róż nych atrak cji, ta -
kich jak dmu cha na zjeż dżal nia, na uka do -
je nia kro wy, gry i za ba wy. Moż na się by ło
wy ka zać umie jęt no ścia mi ar ty stycz ny mi
pod czas de ko ro wa nia muf fi nek czy wy -
ko ny wa nia prac pla stycz nych. Zor ga ni zo -
wa no rów nież po kaz ku glar ski. Za ba wy
od by wa ły się przy akom pa nia men cie mu -
zy ki. Spo tka nie za koń czy ło się wspól nym
gril lo wa niem. Każ de z uczest ni czą cych
dzie ci otrzy ma ło pre zent z oka zji świę ta
naj młod szych.

Pro jekt „Z uśmie chem na wa ka cje”
ma na ce lu in te gra cję dzie ci, mi łe i atrak -
cyj ne spę dze nie cza su, prze ciw dzia ła nie
ne ga tyw nym za cho wa niom czy ak ty wi -
za cję śro do wi ska lo kal ne go w dzia ła niach
na rzecz naj młod szych. Pro jekt zo stał zre -

ali zo wa ny dzię ki licz nym spon so rom oraz
part ne rom, któ rzy ufun do wa li na gro dy
i upo min ki oraz przy czy ni li się do za pew -
nie nia atrak cji i po czę stun ku. Part ne ra mi

ak cji by li bur mistrz Kro to szy na, Dzien ny
Dom „Se nior+”, Szko ła Pod sta wo wa nr 5
w Kro to szy nie oraz Kro to szyń ska Bi blio -
te ka Pu blicz na. OPRAC. (AN KA)

FESTYN

Dzień Dziecka w domu seniora

Wo lon ta riat dzia ła ją cy w Ze spo le
Szkół Po nad pod sta wo wych im. J.
Mar ciń ca w Koź mi nie Wlkp. wspie ra
bu do wę Ho spi cyj ne go Do mu Anioł -
ków dla dzie ci wal czą cych z cho ro -
ba mi no wo two ro wy mi. 

Ucznio wie udzie la ją cy się w wo lon ta -
ria cie szkol nym po sta no wi li zbie rać pie -
nią dze, któ ry mi we sprą bu do wę Ho spi -
cyj ne go Do mu Anioł ków, po wsta ją ce go
w Za le sza nach (woj. pod kar pac kie). Pra ce
bu dow la ne po stę pu ją, ale są uza leż nio ne
od do pły wu fi nan so we go. Aby po móc,
moż na wpła cić do wol ny da tek na kon to
Fun da cji „Z Ser ca dla Ser ca” bądź po przez
stro nę in ter ne to wą do ma niol kow. pl.

Pie nią dze moż na rów nież wrzu cać
do pu szek wo lon ta riu szy z ZSP w Koź mi nie
Wlkp., któ rzy bę dą pro wa dzić zbiór kę naten
szczyt ny cel na te re nie szko ły do 18 czerw ca. 

Ho spi cyj ny Dom dla Anioł ków ma
być wy jąt ko wym miej scem, prze zna czo -

nym dla dzie ci wal czą cych z cho ro ba mi
no wo two ro wy mi. Bar dzo waż ne jest to, że
zo sta nie on urzą dzo ny zu peł nie ina czej niż
te go ty pu pla ców ki. Nie bę dzie w nim sal,
tyl ko po ko je z ko lo ro wy mi ścia na mi, dzie -
cię cy mi ma lun ka mi, biur ka mi i wy god ny -
mi fo te la mi. Wszyst ko po to, aby dom ten

był swe go ro dza ju od skocz nią od trud nej
co dzien no ści ma łych pa cjen tów. Cią gle
jed nak po trze ba po mo cy fi nan so wej, aby
to wspa nia łe miej sce mo gło po wstać. Dla -
te go wraz z wo lon ta riu sza mi ZSP w Koź -
mi nie Wlkp. za chę ca my do wspar cia tej
pięk nej ini cja ty wy. (LE NA)

ZSP KOŹMIN WLKP.

Wspomagają budowę domu dla chorych dzieci
GMINA KOBYLIN

Paulina Elias sołtysem Rojewa

1 czerw ca prze pro wa dzo no ze bra nie wy bor cze w ce lu wy bra nia soł ty sa oraz
człon ka Ra dy So łec kiej w Ro je wie (gmi na Ko by lin). W gło so wa niu uczest ni -
czy ło 39 miesz kań ców na 112 upraw nio nych.

Ze wzglę dów epi de mio lo gicz nych i sa ni tar nych wy bo ry prze pro wa dzo no na świe -
żym po wie trzu. Na no wą soł tys Ro je wa wy bra no jed no gło śnie Pau li nę Elias. Z ko lei
w wy ni ku wy bo rów uzu peł nia ją cych do Ra dy So łec kiej w tym gre mium zna lazł się Ma -
rek So wiń ski. (AN KA)



W mi nio ny pią tek w Ko by li nie zor ga -
ni zo wa no ki no sa mo cho do we. Za in -

te re so wa ne oso by mo gły obej rzeć
film „Wie rzę w cie bie”.

By ła to pierw sza te go ty pu ak cja
w Ko by li nie. Or ga ni za to rem wy da rze nia
był Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Ko by li -
nie. Aby za re zer wo wać miej sce, na le ża ło
zgło sić się pod po da ny wcze śniej nu mer
te le fo nu i po dać nu mer re je stra cyj ny sa -
mo cho du, któ rym za mie rza ło się przy je -
chać na se ans. Ki no sa mo cho do we zo sta -
ło zor ga ni zo wa ne na te re nie sta dio nu
przy ul. Strze lec kiej. Wstęp był cał ko wi cie
bez płat ny.

W wy da rze niu wzię ło udział kil ka -
dzie siąt osób, któ re zje cha ły się, aby obej -
rzeć film mu zycz ny „Wie rzę w cie bie”.
Mi mo prze lot nych opa dów desz czu od -
biór był zna ko mi ty. 

(LE NA)
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Wie czo rem 5 czerw ca do Sta no wi ska
Kie ro wa nia Ko men dan ta Po wia to we -
go w Kro to szy nie wpły nę ło zgło sze nie
o po ża rze la su so sno we go przy uli cy
Mah le. Na za jutrz, krót ko przed po łu -
dniem, stra ża cy po now nie mu sie li in -
ter we nio wać w tym miej scu.

Do so bot nie go zda rze nia za dys po no -
wa no dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow ni -
czo -Ga śni czej w Kro to szy nie oraz je den
z miej sco wej OSP. Du ża ilość su chej tra -
wy i trzci ny po mię dzy drze wo sta nem

mia ła wpływ na in ten syw ność roz wo ju
po ża ru. Na szczę ście stra ża kom szyb ko
uda ło się opa no wać sy tu ację. Spa le niu
ule gło 100 me trów kwa dra to wych po szy -
cia le śne go oraz su chej tra wy na nie użyt -
kach. Ak cja stra ży po żar nej trwa ła pół to -
rej go dzi ny. 

Na stęp ne go dnia o go dzi nie 11.30
kro to szyń scy stra ża cy znów zo sta li we zwa -
ni do po ża ru la su przy ul. Mah le. Jak się bo -
wiem oka za ło, po ja wi ły się tam ko lej ne za -
rze wia ognia. Ra tow ni cy po da li na nie je -
den prąd ga śni czy wo dy i szyb ko za że gna li

nie bez pie czeń stwo. Miej sce po ża ru zo sta -
ło spraw dzo ne ka me rą ter mo wi zyj ną – za -
gro żeń nie stwier dzo no.  Straż po żar na
przy po mi na, iż w la sach na sze go re gio nu
od kil ku dni obo wią zu je naj wyż szy sto pień
zagrożenia po ża ro we go. Ry zy ko za pró sze -
nia ognia jest więc bar dzo du że. Wy star czy
naj mniej sza iskra, rzu co ny nie do pa łek pa -
pie ro sa, by wznie cić po żar.

Stra ża cy i le śni cy ape lu ją za tem o za -
cho wa nie szcze gól nych środ ków ostroż -
no ści pod czas spę dza nia cza su wol ne go
na ło nie na tu ry. Nie ste ty, więk szość po ża -
rów w la sach spo wo do wa na jest umyśl ny -
mi pod pa le nia mi bądź nie ostroż no ścią
lu dzi, któ rzy prze by wa ją w po bli żu ta -
kich te re nów. (AN KA)

POŻAR

Paliło się w lesie
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KULTURA

Samochodowy seans filmowy
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Ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad pod -
sta wo wych w Zdu nach uczest ni czy li
w warsz ta tach ku li nar nych. Mło dzież
po zna ła wie le taj ni ków za wo du,
w któ rym się kształ ci.

Warsz ta ty od by ły się w ra mach pro -
jek tu WPRO „Do bre kształ ce nie mia rą
suk ce su”. Za ję cia w zdu now skiej szko le
pro wa dził Mar cin Pon del, wła ści ciel re -
stau ra cji Pa sja. Jest on ku cha rzem z dłu -
go let nim sta żem, któ ry już w mło do ści
lu bił go to wać. Otwo rzył wła sną re stau ra -
cję, w któ rej speł nia się za wo do wo. 

Pod czas warsz ta tów mło dzież uczy ła
się przede wszyst kim te go, jak ła two
i szyb ko przy go to wać wy kwint ne da nia.
Ucznio wie by li za sko cze ni tym, co po ka -
zał im szef kuch ni, czy li fak tem, że z ma -
łej ilo ści pro duk tów moż na przy go to wać
wy szu ka ne da nia. Do kształ ca li się nie tyl -
ko w go to wa niu, ale i przy glą da li się, jak

moż na po da wać po tra wy, aby wy glą da ły
jak naj bar dziej atrak cyj nie. Mo gli skosz to -
wać za rów no wy traw nych, jak i słod kich,
a tak że tra dy cyj nych dań.

Do wie dzie li się też, ja kie moż li wo ści
da je pro wa dze nie wła snej re stau ra cji oraz

ja ki mi przy mio ta mi po wi nien ce cho wać
się do bry szef kuch ni. Pro wa dzą cy za ję cia
opo wie dział uczniom o pro duk tach, któ -
re wy twa rza do swo je go lo ka lu oso bi ście,
a są to m. in. ocet jabł ko wy czy róż ne go ro -
dza ju wy ro by ma sar skie. (LE NA)

ZSP ZDUNY

Dobre kształcenie miarą sukcesu
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31 ma ja w Kro to szy nie od był się
hap pe ning z oka zji Dni Ro dzi ciel -
stwa Za stęp cze go. Atrak cji dla naj -
młod szych nie bra ko wa ło. 

Wy da rze nie z oka zji Dni Ro dzi ciel stwa
Za stęp cze go zo sta ło zor ga ni zo wa ne we
współ pra cy Po wia to we go Cen trum Po mo -
cy Ro dzi nie w Kro to szy nie oraz Sto wa rzy -
sze nia Za stęp cze go Ro dzi ciel stwa „Fa mu ła”.
W ubie głym ro ku ob cho dy świę ta zo sta ły
bar dzo ogra ni czo ne z po wo du pan de mii.
Tym ra zem moż li wa by ła or ga ni za cja hap -
pe nin gu. Po za opie ku na mi za stęp czy mi
i dzieć mi wzię li w nim udział tak że przed -
sta wi cie le sa mo rzą du po wia to we go – wi ce -
sta ro sta Pa weł Ra do jew ski, prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu Ju liusz Pocz ta oraz rad -
ni – Ire na Rę ko sie wicz i Grze gorz Król.

Pod czas świę to wa nia roz strzy gnię to
kon kurs na ha sło pro mu ją ce ideę za stęp -
cze go ro dzi ciel stwa. Zwy cięz com wrę czo -

no na gro dy w for mie bo nów na ko la cje
w kro to szyń skich re stau ra cjach, któ re
ufun do wa ne zo sta ły przez Sta ro stwo Po -
wia to we w Kro to szy nie oraz dy rek to ra
PCPR -u – An drze ja Pio trow skie go. W ra -
mach po dzię ko wa nia za trud wy cho wa -
nia wrę czo no też upo min ki ro dzi com za -
wo do wym oraz oso bom pro wa dzą cym
ro dzin ne do my dziec ka. 

Po nad to od by ła się kon fe ren cja pra so -
wa, w któ rej uczest ni czy li przed sta wi cie le
ro dzin, Sto wa rzy sze nia „Fa mu ła”, PCPR -
-u i sa mo rzą du po wia to we go, jak rów nież
pre zes Są du Re jo no we go w Kro to szy -
nie – Zu zan na Le nar czyk – i ku ra tor za -
wo do wa ro dzin na – Ma rze na Wo siek. By -
ła to oka zja do po dzie le nia się swo imi do -
świad cze nia mi i opo wie dze nia o trud no -

ściach, z ja ki mi mu szą mie rzyć się ro dzi ny
za stęp cze. Po ru szo no tak że nie zwy kle
waż ną spra wę, ja ką jest ogra ni czo na do -
stęp ność le ka rzy spe cja li stów oraz te ra peu -
tów w naj bliż szej oko li cy. Z pro ble ma mi
ro dzin za po zna li się sa mo rzą dow cy, któ rzy
obie ca li po szu kać roz wią zań uła twia ją cych
ro dzi nom dzia ła nia zwią za ne z opie ką
nad dzieć mi, któ re do nich tra fia ją. 

Ze sta ty styk spo rzą dzo nych na ko -
niec ro ku 2020 wy ni ka, iż na te re nie po -
wia tu kro to szyń skie go dzia ła ją: 41 ro dzin

za stęp czych spo krew nio nych, 49 ro dzin
nie za wo do wych, trzy ro dzi ny za wo do we
oraz dwa ro dzin ne do my dziec ka. Nie ma
na to miast po go to wia ro dzin ne go. Licz ba
dzie ci w ro dzi nach za stęp czych oraz usa -
mo dziel nia ją cych wy cho wan ków tych ro -
dzin w na szym po wie cie wy no si 166.
Naj częst szy mi przy czy na mi umiesz cza -
nia dzie ci w ro dzi nach za stęp czych
w ubie głym ro ku by ły za nie dby wa nie ich
przez ro dzi ców oraz uza leż nie nia. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Dni Rodzicielstwa Zastępczego

Za na mi XX Ogól no pol ski Ty dzień Czy -
ta nia Dzie ciom w ra mach ak cji „Ca ła
Pol ska czy ta dzie ciom – 20 mi nut
dzien nie, co dzien nie!” W przed się wzię -
cie pod ha słem „Lu bi my czy tać pol -
skich au to rów” włą czy ła się jak za wsze
Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na.

Głów nym or ga ni za to rem ak cji jest
Fun da cja „AB CXXI – Ca ła Pol ska czy ta
dzie ciom”. Czy ta nie dziec ku wpły wa na je -
go roz wój emo cjo nal ny, bu du je więź z ro -
dzi ca mi, uczy ję zy ka i my śle nia, roz wi ja pa -
mięć i wy obraź nię. Po nad to jest to świet ny

spo sób na po ży tecz ne spę dza nie wol ne go
cza su. W Kro to szy nie dzie ciom czy ta ły
zna ne oso by – bur mistrz Fran ci szek Mar -
sza łek, Jo an na Król -Trąb ka – dy rek tor De -
par ta men tu In ży nie rii Miej skiej w Kro to -
szy nie, Ma rio la Ko czo row ska – na czel nik
Wy dzia łu Pro mo cji i Współ pra cy w Urzę -
dzie Miej skim w Kro to szy nie, Wal de mar
Wuj czyk – ko men dant Stra ży Miej skiej,
Piotr Mi ko łaj czyk – dy rek tor Mu zeum Re -
gio nal ne go im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka.

Kro to szyń ska bi blio te ka skła da po -
dzię ko wa nia wszyst kim, któ rzy za an ga żo -
wa li się w ak cję. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Znane osoby czytały dzieciom
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Wy dział Eko no micz ny Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu zor ga ni -
zo wał V edy cję Ogól no pol skie go
Kon kur su „Zo stań eko no mi stą”.
W gro nie lau re atów zna la zły się
uczen ni ce Ze spo łu Szkół Po nad pod -
sta wo wych nr 2 im. K. Li bel ta w Kro -
to szy nie.

Kon kurs skie ro wa ny był do uczniów
szkół po nad pod sta wo wych i miał na ce -
lu wspie ra nie roz wo ju osób wy róż nia ją -
cych się wie dzą eko no micz ną. Do ry wa -
li za cji przy stą pi li też przed sta wi cie le Ze -

spo łu Szkół Po nad pod sta wo wych nr 2
im. K. Li bel ta. 

Naj le piej po wio dło się Bar ba rze
Re szel i Ju lii Szulc, któ re w pierw szym
eta pie na pi sa ły esej „Eko no mia i fi nan -
se z per spek ty wy mło de go czło wie ka”.
Uda ło im się awan so wać do ko lej ne go
eta pu – fi na ło we go. Uczen ni ce ZSP
nr 2 zna la zły się w ści słej dzie siąt ce naj -
lep szych uczniow skich ze spo łów. Pre -
zen to wa ły wy ni ki ba dań eko no micz -
nych, nad któ ry mi pra co wa ły, two rząc
esej. Ka pi tu ła by ła pod wra że niem wy -
so kie go po zio mu me ry to rycz ne go wy -

stą pie nia dziew cząt z kro to szyń skiej
szko ły. 

Osta tecz nie B. Re szel i J. Szulc za ję ły
trze cie miej sce w kon kur sie. Tym sa mym,
ja ko lau re at ki, otrzy ma ły za świad cze nia
upraw nia ją ce do przy ję cia na stu -
dia I stop nia bez ko niecz no ści udzia łu
w po stę po wa niu kwa li fi ka cyj nym pod -
czas re kru ta cji na kie run ki ofe ro wa ne
przez Wy dział Eko no micz ny Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. 

Oprócz lau re atek w kon kur so we
szran ki sta nę li tak że Kac per Wit kow ski,
We ro ni ka Szym czak, Mo ni ka Wa li szew -
ska, Lau ra Sia ma, Na ta lia Ra taj czak, Alek -
san dra Ta lar czyk oraz Kor ne lia Ra taj czak. 

(LE NA)
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ZSP NR 2 KROTOSZYN

Laureatki konkursu ekonomicznego
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W ostat ni week end ma ja we Wro cła -
wiu od by ły się Aka de mic kie Mi strzo -
stwa Pol ski w Ka ra te WKF. Da wid
For tu niak z ASW Nip pon Kro to szyn
dwu krot nie sta nął na po dium.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 105 ka ra -
te ków, re pre zen tu ją cych 31 uczel ni z ca -
łe go kra ju. Wśród nich zna lazł się Da wid
For tu niak, któ ry jest za wod ni kiem ASW
Nip pon Kro to szyn, jak rów nież stu den -
tem Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go
we Wro cła wiu. 

Nasz ka ra te ka wy wal czył ty tuł wi ce -
mi strza Pol ski w ku mi te +84 kg, a po nad -
to wraz z ko le ga mi z uczel ni sta nął na naj -
niż szym stop niu po dium w ku mi te dru -
ży no wym. Wro cław ska Aka de mia Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go za ję ła trze cia miej -
sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. (LE NA)

KARATE

Sukcesy Dawida Fortuniaka

Bar dzo do brze za pre zen to wa ła się
Mo ni ka Jad czak w za wo dach z cy klu
Gar min Iron Tria th lon w Płoc ku. To
naj więk sza i naj star sza im pre za tria -
th lo no wa or ga ni zo wa na w Pol sce.

Za wod ni cy i za wod nicz ki ry wa li zo -
wa li na trzech dy stan -
sach: 1/8 IM, 1/4 IM oraz 1/2 IM. Etap
pły wac ki tra dy cyj nie od był się w Za le wie
So bót ka, na stęp nie uczest ni cy mu sie li
upo rać się z jed nym z naj słyn niej szych
i naj trud niej szych do bie gów do T1

pod Wzgó rze Tum skie, a po tem ru szy li
na tra sę ko lar ską, któ ra pro wa dzi ła w kie -
run ku miej sco wo ści Bi sku pi ce. Ostat nim
eta pem był bieg uro kli wy mi ulicz ka mi
Sta re go Mia sta. 

Na dy stan sie 1/8 IM (475 m pły wa -
nia, 22,5 km jaz dy na ro we rze
oraz 5,275 km bie gu) star to wa ła Mo ni ka
Jad czak. W gru pie ko biet wy prze dzi ły ją
tyl ko dwie ry wal ki i kro to szyń ska za wod -
nicz ka za ję ła trze cią lo ka tę (Na tu ral Epo
Te am; 01: 20: 33). War to do dać, iż był to
pierw szy start Mo ni ki, od kie dy roz po -

czę ła współ pra cę z tre ne rem Da nie lem Ja -
ki miu kiem z Na tu ral EPO Te am.

(AN KA)

TRIATHLON

Udany start Moniki

W Su wał kach od by ły się Mi strzo -
stwa Pol ski Ka de tek i Ka de tów
w Su mo. Star to wa li w nich – z po wo -
dze niem – re pre zen tan ci trzech klu -
bów z na sze go po wia tu. 

Za wo dy mia ły nace lu wy ło nie nie ka de -
tów i ka de tek, któ rzy znaj dą się w skła dzie

re pre zen ta cji Pol ski na Mi strzo stwa Eu ro -
py 2021. Do ry wa li za cji przy stą pi li su mo cy
z trzech klu bów z po wia tu kro to szyń skie go. 

Za wod ni cy To wa rzy stwa Atle tycz ne -
go Ro zum Kro to szyn sta wa li na po dium
trzy ra zy. Dwa srebr ne me da le wy wal czył
Pa tryk Sta niek – w ka te go riach +95 kg
oraz open. Trze cie miej sce za jął Da wid

Woź ni czak (kat. 85 kg), któ ry upla so wał
się też na 9. lo ka cie w kat. open. Po nad to
TA Ro zum Kro to szyn re pre zen to wa li Pa -
tryk Staś ko wiak i Fi lip Adam ski. 

Z do rob kiem dwóch me da li z Su -
wałk wró ci ła eki pa UKS Sam son Ko by lin.
Brą zo we krąż ki zdo by li Klau dia Ma ty siak
(kat. 65 kg) i Mar cin Ad ler (kat. 95 kg).

Na pią tych po zy cjach pla so wa li się Ni ko la
Ro szek (kat. 60 kg), Ka mi la Ko niecz na
(kat. +70 kg), An to ni Cze ba tu ra (kat. 55
kg) oraz Igor Ła sic ki (kat. +95 kg). W mi -
strzo stwach ry wa li zo wa li tak że Ani ta
Ma lesz ka, Na ta lia Wojt ko wiak, Ana sta zja
Ło pa czyk, Ad rian na Bie der mann i Alek -
san der Cze ba tu ra.

UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce re pre -
zen to wa ło tro je za wod ni ków. Na po dium
sta nął Szy mon Gi ba sie wicz, któ ry wy wal -
czył brąz w kat. 65 kg. W tej sa mej ka te go -
rii Prze my sław Wi zner był dwu na sty.
Z ko lei Do mi ni ka Gro bel na za ję ła ósme
miej sce w kat. +70 kg. 

(LE NA) 

SUMO

Nasi kadeci stawali na podium MP 
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BIEGI

Zawodnicy Krotosza
nie próżnują

W ostat ni week end ma ja trzech
przed sta wi cie li KS Kro tosz star to wa -
ło w Cross Uraz Du ath lo nie, a je den
wy brał się do Ko ścia na na za wo dy
tria th lo no we. Po nad to gru pa bie ga -
czy – w ra mach ma łej re kom pen sa -
ty za to, że nie od był się Bieg Kro to -
sa – prze bie gła dy stans 10 km.

Jak wia do mo, w ostat nią nie dzie lę
ma ja w nor mal nych, tj. nie epi de micz -
nych, cza sach or ga ni zo wa no Bieg Kro to sa.
W tym ro ku jed nak ta im pre za znów nie
do szła do skut ku. Dla te go część za wod ni -
ków KS Kro tosz, by po czuć choć na miast -
kę at mos fe ry tych za wo dów, wspól nie,
tre nin go wo po ko na ła dy stans 10 ki lo me -
trów, wspo mi na jąc mi nio ne edy cje Bie gu
Kro to sa.

Dzień wcze śniej trzej re pre zen tan ci
kro to szyń skie go klu bu – Ka rol Mrocz -
kow ski, Krzysz tof Ka sprzak i Ka rol Olej ni -
czak – za de biu to wa li w Cross Uraz Du -
ath lo nie w Ura zie nie da le ko Wro cła wia.
Uczest ni cy mie li do po ko na nia 10 km bie -
giem i 40 km ro we rem, a na stęp nie mu sie -
li prze biec jesz cze 5 km. Cros so wa tra sa
z kil ko ma pod jaz da mi i pod bie ga mi nie
na le ża ła do ła twych, a do dat ko we utrud -
nie nia za wod ni kom za pew nił or ga ni za tor,
źle za bez pie cza jąc tra sę. Mi mo tych trud -
no ści przed sta wi cie le Kro to sza mie li
ogrom ną sa tys fak cję ze swo je go de biu tu. 

Z ko lei Pa weł Bła żu tycz wy star to wał
w Gre at man Tria th lo nie Ko ścian -No wy
Dę biec. Na dy stan sie 1/8 IM uzy skał
czas 01: 14: 25. 

(AN KA)
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Igor Ham rol, re pre zen tu ją cy KS Kro -
tosz, ry wa li zo wał w Ogól no pol skich
Za wo dach Pły wac kich „TER -
MY 2021” w Po zna niu. Nasz za wod -
nik po pra wił aż trzy re kor dy ży cio we.

Im pre za przy cią gnę ła oko ło 600 pły -
wa ków z 36 klu bów. Star tu ją cy w ka te go -
rii 12 lat Igor Ham rol po pra wił swo je re -

kor dy ży cio we we wszyst kich kon ku ren -
cjach, w któ rych brał udział.

Na 100 m sty lem grzbie to wym za jął
trze cie miej sce z cza sem 1: 20,41,
na 200 m sty lem zmien nym był czwar ty
z wy ni kiem 2: 55,30, a na 50 m sty lem
grzbie to wym zna lazł się na pią tej po zy cji
z re zul ta tem 0: 36,60.

(AN KA)

Świet nie spi sał się po cho dzą cy z Ko -
by li na Łu kasz Wa cho wiak na Mi -
strzo stwach Pol ski Mło dzie żow ców
w Te ni sie Sto ło wym w Gli wi cach. Re -
pre zen tu ją cy ZKS Zie lo na Gó ra za -
wod nik zdo był trzy me da le.

Ł. Wa cho wiak ry wa li zo wał w sin glu,
de blu, grze mie sza nej oraz grze dru ży no -
wej. Po zło ty krą żek się gnął w grze mie sza -

nej, gra jąc w pa rze z Ka ta rzy ną Wę grzyn
(KU AZS UE Wro cław). Tym sa mym po -
wtó rzył osią gnię cie z ze szłe go ro ku. W de -
blu ko by li nia nin, gra jąc ze swo im klu bo -
wym ko le gą – Pio trem Chłod nic kim, wy -
wal czył sre bro. Z ko lei dru ży na w skła -
dzie: Ł. Wa cho wiak, P. Chłod nic ki, Emil
Mi chal ski za ję ła trze cią lo ka tę. W zma ga -
niach sin gli stów Łu kasz był pią ty. 

(AN KA)

W czwar tek Astra Kro to szyn zmie rzy -
ła się z GKS -em Som pol no. O pierw -
szej po ło wie moż na po wie dzieć, że
jest do za po mnie nia, ale za to w dru -
giej mie li śmy fe sti wal go li. 

W pierw szej od sło nie na bo isku nie wie -
le się dzia ło, więc do szat ni na prze rwę pił ka -
rze scho dzi li przy bez bram ko wym re mi sie.
War to je dy nie od no to wać, iż tuż przedprze -
rwą Ma te usz Mi zer ny i je den z gra czy GKS -
-u zde rzy li się gło wa mi tak nie for tun nie, że
ko niecz ne by ło szy cie w szpi ta lu.

Po zmia nie stron po cząt ko wo nic nie
za po wia da ło po pi sów strze lec kich.
Wszyst ko zmie ni ło się w 65. mi nu cie,
kie dy to Ma te usz Zie miań ski otwo rzył
wy nik strza łem z dy stan su. Póź niej fau lu
we wła snym po lu kar nym do pu ścił się
Da riusz Rey er, co nie umknę ło uwa dze ar -
bi tra, któ ry po dyk to wał je de nast kę dla
miej sco wych. Rzut kar ny na go la za mie -
nił Pa tryk Gra bo wiec ki. Kro to szy nia nie

bły ska wicz nie od po wie dzie li. Po wrzut ce
Ka mi la Czoł ni ka do siat ki po raz dru gi te -
go dnia tra fił M. Zie miań ski. Sześć mi nut
póź niej w sy tu acji sam na sam z bram ka -
rzem GKS -u zna lazł się Łu kasz Bu dziak
i by ło 3: 1 dla Astry. Nie dłu go po tem
Adam Gru ber ski po ko nał kro to szyń skie -
go bram ka rza strza łem zza po la kar ne go.
Wy nik spo tka nia usta lił M. Zie miań ski.
Po szyb kiej kontrze Adam Sta szew ski wy -
ło żył pił kę M. Zie miań skie mu, a ten skie -
ro wał ją do pu stej bram ki, za li cza jąc tym
sa mym hat tric ka. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Worek z bramkami rozwiązał się w drugiej połowie

W śro dę ko lej ne zwy cię stwo od nio -
sła dru ży na Pia sta Ko by lin. Nasz ze -
spół tym ra zem ograł eki pę Po lo nu -
sa Ka zi mierz Bi sku pi na jej te re nie.

Od po cząt ku me czu go ście sto so wa li
śred ni pres sing, po zwa la jąc prze ciw ni -
kom na roz gry wa nie pił ki na ich po ło wie.
W 24. mi nu cie Ma te usz Wa cho wiak
otwo rzył wy nik kon fron ta cji. 

W dru giej czę ści gry ko by li nia nie
sku pi li się na od bio rze pił ki i szyb kich ata -
kach, co w koń co wej fa zie spo tka nie przy -
nio sło efekt w po sta ci dwóch go li. Na 2: 0
pod wyż szył Da mian Ra taj czak, a zwy cię -
stwo przy pie czę to wał Ma ciej Wa cho wiak.
War to też wspo mnieć o do brej po sta wie
bar dzo mło de go bram ka rza Pia sta. 

– Cie szy fakt za cho wa nia czy ste go
kon ta przez pięt na sto let nie go bram ka rza,
któ ry do pie ro sta wia pierw sze kro ki w se -
nior skiej pił ce. W tym me czu w na szym

skła dzie za bra kło aż czte rech pod sta wo -
wych za wod ni ków – Szy mo na Woś ka,
Ja ku ba Smek ta ły, Pa try ka Wciór ki i Pa -
try ka Wojt ko wia ka. Ogrom ne bra wa dla

ca łe go ze spo łu za po sta wę, cha rak ter oraz
po zo sta wie nie zdro wia i sił na bo -
isku – sko men to wał Do mi nik Sne la, ka -
pi tan Pia sta. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Piast na zwycięskim szlaku
PŁYWANIE

Trzy rekordy życiowe

TENIS STOŁOWY

Trzy medale na mistrzostwach kraju

POLONUS KAZIMIERZ BISKUPI 
– PIAST KOBYLIN 0:3 (0:1)

BRAMKI:
0:1 – Mateusz Wachowiak (24)
0:2 – Damian Ratajczak (72)
0:3 – Maciej Wachowiak (80)
PIAST: Klejewski – K. Snela (87' Lisiak), A.
Kurzawa, Ma. Wachowiak, Mt. Wachowiak,
Siecla, Siepa, M. Kurzawa, D. Snela,
Frąckowiak (80' K. Wachowiak), Ratajczak

W dwóch im pre zach star to wa li
w ostat ni week end ma ja re pre zen -
tan ci SAC Ur sus Kro to szyn. Na si za -
wod ni cy po ka za li, że są w zna ko mi -
tej for mie.

Naj pierw we Wro cła wiu od by ły się
Mi strzo stwa Pol ski Służb Mun du ro wych
w Wy ci ska niu Sztan gi Le żąc. Dla
Agniesz ki Zim mer mann, re pre zen tu ją cej
Ko men dę Po wia to wą Po li cji w Kro to szy -
nie, był to pierw szy start po prze rwie cią -
żo wej. Na sza za wod nicz ka w trze ciej pró -

bie uzy ska ła wy nik 67,5 kg, któ ry za pew -
nił jej triumf w ka te go rii wa go wej
do 52 kg, a tak że w kla sy fi ka cji open se -
nio rek! Re zul tat ten jest jej no wym re kor -
dem ży cio wym. 

Na za jutrz przed sta wi cie le SAC Ur -
sus przy stą pi li do ry wa li za cji o Pu char
Pol ski w Trój bo ju Si ło wym Kla sycz nym.
Za wo dy od by ły się w Ka to wi cach. Świet -
nie spi sał się Ma ciej Pa tan, star tu ją cy
w ka te go rii ju nio rów do lat 16, w prze -
dzia le wa go wym +74 kg. To był bar dzo
uda ny de biut te go za wod ni ka. Ma ciej

w przy sia dzie osią gnął 155 kg, wy ci snął
le żąc 90 kg, a w mar twym cią gu uzy skał
wy nik 177,5 kg. Koń co wy re zul -
tat 422,5 kg za pew nił mu dru gie miej sce,
choć do ostat nich po dejść za cię cie wal -
czył o zło to. 

Ro bert Nie dziel ski star to wał w ka te -
go rii we te ra nów (40-49 lat) w prze dzia le
wa go wym +83 kg. Re pre zen tant kro to -
szyń skie go klu bu uzy skał 200 kg w przy -
sia dzie, 137,5 kg w wy ci ska niu le żąc
i 215 kg w mar twym cią gu, co da ło łącz ny
re zul tat 552,5 kg. R. Nie dziel ski za de biu -

to wał w sil nie ob sa dzo nej ka te go rii we te -
ra nów. Ko lej ne po dej ścia za li czał z co raz
więk szą swo bo dą mi mo zwięk sza ją ce go

się cię ża ru. Za li czył wszyst kie dzie więć
po dejść, co jest nie la da wy czy nem, szcze -
gól nie dla de biu tan ta. (LE NA)

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Sukcesy reprezentantów Ursusa

GKS SOMPOLNO – ASTRA
KROTOSZYN 2:4 (0:0)

BRAMKI: 
0:1 – Mateusz Ziemiański (65)
1:1 – Patryk Grabowiecki (74' karny)
1:2 – Mateusz Ziemiański (76)
1:3 – Łukasz Budziak (82)
2:3 – Adam Gruberski (86)
2:4 – Mateusz Ziemiański (88)
ASTRA: Jarysz (46' Maj)– Reyer,
Skrzypniak, Jankowski, Olejnik, Mizerny
(46' Ziemiański), Staszewski (90'
Ishchuk), Budziak (80' Rebelka),
Błażejczak, Juszczak (85' Łuczak), Czołnik
(90' Brink)
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W nie dzie lę Astra Kro to szyn po dej -
mo wa ła Rasz ko wian kę Rasz ków.
Go spo da rze nie po zo sta wi li ry wa lom
złu dzeń co do te go, któ ra dru ży na
jest lep sza, i roz gro mi li ich 8: 0.

Kro to szy nia nie wy szli na pro wa dze -
nie w 8. mi nu cie dzię ki nie for tun ne mu
tra fie niu Krzysz to fa Wal cza ka, któ ry za -
sko czył swo je go bram ka rza. Chwi lę póź -
niej moc nym ude rze niem na 2: 0 pod -
wyż szył Ma te usz Mi zer ny. W 37. mi nu -
cie na li stę strzel ców wpi sał się Ka mil
Czoł nik, a tuż przed prze rwą po dwój ko -
wej ak cji Ma te usza Zie miań skie go i Łu ka -
sza Bu dzia ka ten dru gi tra fił do siat ki. 

W dru giej od sło nie go spo da rze nie
spo czę li na lau rach. Już na po cząt ku
po po da niu M. Mi zer ne go pił kę w bram -
ce umie ścił Mak sym Ish chuk. Czte ry mi -
nu ty póź niej po strza le Fi li pa Brin ka fut -
bo lów ka od bi ła się od słup ka, ale gracz
Astry zdą żył do niej do paść i po ko nał gol -

ki pe ra Rasz ko wian ki. Bli ski szczę ścia był
też Oskar Re bel ka, lecz tra fił pił ką w słu -
pek. W 71. mi nu cie po za gra niu M. Ish -
chu ka tra fie nie za li czył Pa tryk Łu czak.
W koń ców ce spo tka nia wy nik usta lił M.
Ish chuk, wy ko rzy stu jąc sy tu ację sam
na sam z bram ka rzem. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Strzelecki popis Astry

ASTRA KROTOSZYN –
RASZKOWIANKA RASZKÓW 

8:0 (4:0)
BRAMKI:
1:0 – Krzysztof Walczak (8' samobójcza)
2:0 – Mateusz Mizerny (11)
3:0 – Kamil Czołnik (37)
4:0 – Łukasz Budziak (45)
5:0 – Maksym Ishchuk (46)
6:0 – Filip Brink (50)
7:0 – Patryk Łuczak (71)
8:0 – Maksym Ishchuk (89)
ASTRA: Maj – Nasalski, Skrzypniak,
Jankowski, Olejnik, Mizerny (60' Praczyk),
Staszewski (46' Ishchuk), Budziak (46'
Błażejczak), Juszczak (46' Łuczak), Czołnik
(46' Brink), Ziemiański (46' Rebelka)

W nie dzie lę Piast Ko by lin za grał
na wła snym obiek cie z ple szew ską
Sta lą. Po trzech ko lej nych zwy cię -
stwach tym ra zem nasz ze spół zszedł
z bo iska po ko na ny.

War to nad mie nić, iż Stal w run dzie
wio sen nej na swo im bo isku po ko na ła
wszyst kich ry wa li, ale na wy jaz dach zdo -
by ła tyl ko je den punkt. Prze ła ma nie na -
stą pi ło wła śnie w Ko by li nie. 

W pierw szej od sło nie żad nej z dru -
żyn nie uda ło się zdo być bram ki. W ze -
spo le go ści świet ną oka zję na otwar cie wy -
ni ku za prze pa ścił Pa tryk Adam ski. Kon -
tro wer sje wy wo łał brak po dyk to wa nia
rzu tu kar ne go po fau lu na Je re mim Wa -
biń skim. Ple sze wia nom głów nie za gra żał
Ja kub Smek ta ła, któ ry pró bo wał za sko -
czyć bram ka rza strza ła mi z dy stan su. 

W 58. mi nu cie Da mian Sta siak,
po do gra niu J. Wa biń skie go, po ko nał ko -
by liń skie go gol ki pe ra. W koń ców ce wy -
nik spo tka nia usta lił Pa tryk Adam ski,
po asy ście To ma sza Za wa dy. 

W tym ty go dniu Piast ro ze gra dwa
me cze wy jaz do we – w śro dę z Ze fką Ko -
by la Gó ra, a w nie dzie lę z Pia stem Cze ka -
nów. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Dobra passa przerwana

PIAST KOBYLIN – STAL PLESZEW
0:2 (0:0)

BRAMKI: 
0:1 – Damian Stasiak (58)
0:2 – Patryk Adamski (85)
PIAST: Wojtkowski – Siepa, A. Kurzawa,
Siecla, Ratajczak, D. Snela, M. Kurzawa,
Ma. Wachowiak (89' Lisiak), K. Snela,
Smektała, Mt. Wachowiak (13' Wciórka)

W so bo tę Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.
zmie rzył się z Ba ry czą Jan ków Przy -
godz ki na jej te re nie. Nasz ze spół
zde mo lo wał miej sco wych, wy gry wa -
jąc aż 9: 1.

Koź mi nia nie od po cząt ku mie li
znacz ną prze wa gę nad ry wa la mi. Efek -
tem te go był pierw szy gol w 14. mi nu cie
me czu. Wy nik otwo rzył Ja kub Na my -
słow ski. Kil ka na ście mi nut póź niej
na 2: 0 dla Bia łe go Or ła pod wyż szył Ro -
bert No wa kow ski. 

W dru giej po ło wie go ście da li praw -
dzi wy po pis strze lec ki. Naj pierw sy tu ację
sam na sam z bram ka rzem wy ko rzy stał
Woj ciech Ka miń ski. Ko lej ne dwa tra fie nia
by ły dzie łem Mar ci na Szym ko wia ka, któ ry
do ko nał te go w cią gu pię ciu mi nut. W 61.
mi nu cie koź miń ski gracz prze jął pił ką
po dłu gim za gra niu od bram ka rza za li nię
de fen sy wy i ulo ko wał ją w siat ce. Nie dłu go
po tem zwiódł obroń cę, mi nął gol ki pe ra
i skie ro wał fut bo lów kę do pu stej bram ki.

Kwa drans przed koń cem W. Ka miń -
ski po raz dru gi wy grał po je dy nek z bram -
ka rzem Ba ry czy. Go spo da rzom uda ło się
zdo być ho no ro we tra fie nie po ude rze niu
z rzu tu kar ne go, po dyk to wa ne go za za -
gra nie pił ki rę ką przez Hu ber ta Rosz cza -
ka. Koź mi nia nie w ostat nich mi nu tach
jesz cze trzy krot nie zna leź li dro gę
do bram ki ry wa li. Na 7: 1 pod wyż szył Ja -
kub Kę sy, po chwi li Mar cin Szym ko wiak
trze ci raz te go dnia wpi sał się na li stę
strzel ców, a ka no na dę Or łów za koń czył
Krzysz tof Ra tyń ski, od da jąc strzał do pu -
stej bram ki.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Demolka w Jankowie Przygodzkim

BARYCZ JANKÓW PRZYGODZKI 
– BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 

1:9 (0:2)
BRAMKI: 
0:1 – Jakub Namysłowski (14)
0:2 – Robert Nowakowski (33)
0:3 – Wojciech Kamiński (57)
0:4 – Marcin Szymkowiak (61)
0:5 – Marcin Szymkowiak (65)
0:6 – Wojciech Kamiński (75)
1:6 – Dawid Płaczek (81' karny)
1:7 – Jakub Kęsy (83)
1:8 – Marcin Szymkowiak (84)
1:9 – Krzysztof Ratyński (88)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Konopka,
Roszczak, Hajdasz, Janowski (72'
Kasprzak), Maciejewski (79' Borowczyk),
Namysłowski, Nowakowski (62'
Skowroński), Borowczyk (67' Ratyński),
Szymkowiak (85' Lis), Kamiński (76' Kęsy) 


