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� NA SYGNALE

Dwa wypadki – cztery
poszkodowane osoby
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� GMINA ZDUNY 

Konsultacje społeczne
zakończone

Czytaj na str. 4

� GOSPODARKA KOMUNALNA

Ruszyła budowa PSZOK-u
w Krotoszynie

Czytaj na str. 5

� KOŹMIN WLKP.

Jubileuszowa akcja 
poboru krwi

Czytaj na str. 7

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� SPORT

Dwa zespoły KS Krotosz 
w IV lidze 

Czytaj na str. 15

DZIŚ W NU ME RZE 

KOŹMIN WLKP.

Inwestor odstąpił 
od swoich planów

Nie daw no wśród miesz kań ców Koź -
mi na Wlkp. nie po kój wy wo ła ła pew -
na in we sty cja, z po zo ru zwy czaj na.
W pla nach by ła bu do wa za kła du
do pro duk cji ener gii elek trycz nej. Oka -
za ło się jed nak, że w obiek cie tym do -
pusz cza ło by się moż li wość ter micz ne -
go prze kształ ca nia od pa dów nie bez -
piecz nych. Miej sco wy Urząd Mia sta
i Gmi ny bar dzo szyb ko wy dał ko mu ni -
kat, iż w związ ku z pro te sta mi in we -
stor zre zy gno wał z bu do wy za kła du. 

Ja kiś czas te mu na jed nym z por -
ta li spo łecz no ścio wych miesz kan ka
Koź mi na Wlkp. opu bli ko wa ła in for -
ma cje, z któ rych wy ni ka ło, iż
przy uli cy Trans por to wej ma po -
wstać no wo cze sny za kład do pro -
duk cji ener gii elek trycz nej. Koź mi -
nian ka za mie ści ła rów nież treść ob -
wiesz cze nia wło da rza Koź mi -
na. – In for mu ję o wy da niu de cy zji
o śro do wi sko wych uwa run ko wa -
niach zgo dy na re ali za cję przed się -

wzię cia po le ga ją ce go na bu do wie
no wo cze sne go za kła du do pro duk cji
ener gii elek trycz nej na dz. Nr 470/6
ob ręb Koź min Wlkp. Jed no cze śnie
za wia da miam, że każ dy za in te re so -
wa ny ma moż li wość za po zna nia się
z tre ścią wy da nej de cy zji oraz do ku -
men ta cją spra wy w sie dzi bie Urzę -
du Mia sta i Gmi ny Koź min
Wlkp. – czy ta my w pi śmie. 

dokoń� czenie na stronie 3



13 czerw ca od by ła się trze cia edy cja
Ko by liń skie go Raj du Ro we ro we go.
W im pre zie wzię ło udział po nad 50
osób. Or ga ni za to rem był Gmin ny
Ośro dek Kul tu ry.

Uczest ni cy, po dzie le ni na trzy gru py,
ru szy li w tra sę sprzed bu dyn ku Gmin ne -

go Ośrod ka Kul tu ry. Po dro dze do Ła -
giew nik za trzy ma no się przy sa li wiej skiej
w Fi ja ło wie, gdzie dzię ki uprzej mo ści
Alek san dry Ko ściel nej moż na by ło bez -
piecz nie od po cząć. 

Ko lej ny przy sta nek był w Ła giew ni -
kach, gdzie ro we rzy ści mie li oka zję obej -
rzeć miej sco wy pa łac, o któ rym opo wie -

dział Jan Pa try as, kie row nik tam tej sze go
go spo dar stwa. Po nad to opro wa dził go ści
po oko licz nym par ku, w któ rym ro sną ol -
brzy mie, sta re dę by, bę dą ce obec nie po -
mni ka mi przy ro dy. Na der uro kli wy oka -
zał się spi chlerz, gdzie moż na by ło obej -
rzeć daw ne ma szy ny do ob rób ki zbóż.

Naj więk szą atrak cję przy go to wa no
przy sa li wiej skiej, gdzie od by ło się eks cy -
tu ją ce i za pie ra ją ce dech „Ro we ro we
show” w wy ko na niu Jo na sza Pa kul skie go.
Je go umie jęt no ści na wszyst kich wy war ły
ol brzy mie wra że nie. Po nie zwy kłym po -
ka zie przy szedł czas na pie cze nie kieł ba -
sek w ogni sku, a po po si le niu się każ dy
mógł spró bo wać swo ich sił w kon kur sach.
Po tych wszyst kich atrak cjach ro we rzy ści
bez piecz nie wró ci li do Ko by li na.

Udział w raj dzie był cał ko wi cie bez -
płat ny, ale przy oka zji zor ga ni zo wa no
zbiór kę do pusz ki na rzecz Na ta lii Spru -
ty – miesz kan ki Ko by li na. Or ga ni za to rzy
raj du skła da ją po dzię ko wa nia za współ -
pra cę i po moc wszyst kim oso bom za an -
ga żo wa nym w or ga ni za cję te go wy da rze -
nia – J. Pa try aso wi, soł ty so wi Grze go rzo -

wi Krecz me ro wi, OSP Ła giew ni ki, Wie -
sła wo wi Kup czy ko wi, Ali cji Grzem pow -
skiej, Agniesz ce Czwoj drak oraz pa niom
z KGW Ła giew ni ki. Szcze gól ne po dzię ko -
wa nia kie ru ją do spon so rów, któ ry mi by li

Hur tow nia NO WAK, Pie kar nia „U Ja -
na”, Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie
(od dział Ko by lin) i sklep spo żyw czo -prze -
my sło wy Grze gorz Krecz mer.

(AN KA)

Gmi na Koź min Wlkp. otrzy ma 600
ty się cy zło tych z Rzą do we go Fun du -
szu In we sty cji Lo kal nych na mo der -
ni za cję kom plek su spor to we go
przy uli cy Flo riań skiej. 

Na bór de dy ko wa ny był dla gmin,
w któ rych nie gdyś funk cjo no wa ły pań -
stwo we przed się bior stwa go spo dar ki rol -
nej. Na ogło szo nej przez pre mie ra Ma te -
usza Mo ra wiec kie go li ście wnio sków, któ -
re otrzy ma ły do ta cję z Rzą do we go Fun du -
szu In we sty cji Lo kal nych, zna lazł się tak że
ten zło żo ny przez gmi nę Koź min Wlkp.

Przy zna ne wspar cie fi nan so we
w kwo cie 600 tys. zł bę dzie wy ko rzy sta -
ne na prze bu do wę kom plek su spor to -
we go przy ul. Flo riań skiej. Na miej scu

kor tów te ni so wych po wsta nie no we bo -
isko do pił ki noż nej z na wierzch nią syn -
te tycz ną.

(AN KA)
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KOŹMIN WLKP.

Wsparcie finansowe na przebudowę kompleksu sportowego

REKREACJA

Niedziela na rowerze

KROTOSZYN

Nowe godziny pracy
punktu Drive-Thru

Od 13 czerw ca obo wią zu ją no we go -
dzi ny otwar cia punk tu po bo ru ma te -
ria łu bio lo gicz ne go do prze pro wa dza -
nia te stu na obec ność ko ro na wi ru sa
SARS -CoV -2, któ ry znaj du je się na ul.
Bo lew skie go 4-8 w Kro to szy nie.

Te raz punkt czyn ny jest w po nie -
dział ki, śro dy oraz piąt ki, w go dzi nach
od 8.00 do 10.00 – do ty czy ba dań re fun -

do wa nych przez Na ro do wy Fun dusz
Zdro wia.

Je śli zaś cho dzi o ba da nia ko mer cyj ne,
bez skie ro wa nia od le ka rza, to po bie ra nie
wy ma zów od by wa się od po nie dział ku
do piąt ku, w godz. 11.00-12.00, w Pra cow -
ni Dia gno sty ki Mi kro bio lo gicz nej (Pra cow -
nia Bakteriologii) na ul. Młyń skiej 2 w Kro -
to szy nie (wej ście od stro ny szpi ta la przy ul.
Bo lew skie go). (AN KA)



W so bo tę nad ra nem, nie mal w tym
sa mym cza sie, na te re nie na sze go
po wia tu do szło do dwóch groź nych
wy pad ków. Po szko do wa ne zo sta ły
aż czte ry oso by.

O go dzi nie 03.40 na uli cy Ko by liń -
skiej w Kro to szy nie po jazd cię ża ro wy zde -
rzył się z sa mo cho dem oso bo wym.
Do 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 stra ża ków z miej sco -
wej OSP, jak rów nież po li cję i ze spo ły ra -
tow nic twa me dycz ne go. 

Gdy służ by ra tow ni cze do tar ły
na miej sce, w sa mo cho dzie mar ki Maz da
znaj do wa ły się dwie po szko do wa ne oso -
by. Wy ko rzy stu jąc sprzęt hy drau licz ny,
stra ża cy wy ko na li do stęp do ko bie ty sie -
dzą cej za kie row ni cą zde for mo wa ne go
po jaz du, po czym ją ewa ku owa no. W wy -
pad ku bra ło udział rów nież ma łe dziec ko,

któ re znaj do wa ło się pod opie ką osób po -
stron nych. Kie row ca po jaz du cię ża ro we -
go nie od niósł żad nych ob ra żeń i sa mo -
dziel nie opu ścił cią gnik sio dło wy. 

Oso by po szko do wa ne prze ka za no
pod opie kę ze spo łom ra tow nic twa me -
dycz ne go. Po za koń cze niu czyn no ści re -
ali zo wa nych przez funk cjo na riu szy po li -
cji z jezd ni usu nię to ele men ty ka ro se rii
sa mo cho do wej i zneu tra li zo wa no wy cie -

ki pły nów tech nicz nych. W trak cie dzia -
łań ra tow ni czych ruch na dro dze kra jo wej
był wstrzy ma ny.

Dru gi wy pa dek zda rzył się tuż
przed godz. 4.00 w Or pi sze wie. Na miej -
sce skie ro wa no je den za stęp z Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej oraz stra ża ków z OSP
Rosz ki i OSP Or pi szew, a tak że Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go i po li cję. Jak
się oka za ło, sa mo chód oso bo wy mar ki

Peu ge ot wy padł po za ob ręb jezd ni i da -
cho wał. Kie ru ją ca sa mo dziel nie opu ści ła
uszko dzo ny po jazd, lecz z uwa gi na po -
nie sio ne ob ra że nia wy ma ga ła in ter wen cji
służb me dycz nych.

Stra ża cy udzie li li po szko do wa nej
kwa li fi ko wa nej po mo cy, po czym prze ka -
za li ją Ze spo ło wi Ra tow nic twa Me dycz -

ne go. Zde cy do wa no o prze wie zie niu ko -
bie ty do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko -
we go w ce lu dal szej dia gno sty ki. Na ko -
niec ak cji stra ża cy usu nę li z dro gi po zo -
sta ło ści po wy pad ku.

Straż po żar na ape lu je do kie row ców
o ostroż ną jaz dę i roz wa gę na dro gach.
Przed na mi okres wa ka cyj ny, któ ry cha -
rak te ry zu je się zwięk szo nym na tę że niem
ru chu na dro gach, wi docz nym w sta ty -
sty kach do ty czą cych zda rzeń dro go wych.
Zdej mij my no gę z ga zu! (AN KA)
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W sie ci za wrza ło. In ter nau ci nie

prze bie ra li w sło wach w ko men ta rzach
pod po stem za miesz czo nym przez miesz -
kan kę Koź mi na. – Czy wła dze mia sta
pro wa dzi ły kon sul ta cje spo łecz ne
z miesz kań ca mi? W koń cu ta in we sty cja
ma ogrom ny wpływ na na sze ży cie, gdyż
w prze ciw nym ra zie ta ka zgo da nie mu -
sia ła by być wy da wa na – pi sa ła jed na z in -
ter nau tek. 

Skąd aż tak wiel kie obu rze nie?
Otóż, pod bu do wą za kła du do pro -
duk cji ener gii elek trycz nej kry ły się
bo wiem tre ści, któ re zwró ci ły szcze -
gól ną uwa gę i wy wo ła ły fa lę sprze ci -
wu koź mi nian wo bec in we sty cji.
Roz po czę ły się więc po szu ki wa nia
wszel kich in for ma cji na te mat pla no -
wa nej bu do wy. Je den z in ter nau tów
od na lazł ra port od dzia ły wa nia
na śro do wi sko. – W związ ku z tym,
że ener gia elek trycz na ma po wsta -
wać na dwóch in sta la cjach do ter -
micz ne go prze kształ ca nia od pa dów
nie bez piecz nych i in nych niż nie bez -
piecz ne, w tym od pa dów me dycz -
nych i we te ry na ryj nych, to zgod nie
z Roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów
z dnia 10 wrze śnia 2019 ro ku
w spra wie przed się wzięć mo gą cych
zna czą co od dzia ły wać na śro do wi -
sko na le ży je za li czyć do przed się -
wzięć mo gą cych za wsze zna czą co
od dzia ły wać na śro do wi sko – tak
brzmi frag ment ra por tu. 

Za miesz cze nie te go pi sma
na por ta lu spo łecz no ścio wym wy wo -
ła ło jesz cze więk sze obu rze nie miesz -
kań ców, któ rzy ma ją żal do rad -
nych. – Na su wa się pod sta wo we py -
ta nie – dla cze go ża den z rad nych, tak
czę sto wy po wia da ją cych się na por ta -
lach spo łecz no ścio wych, nie za bie ra
gło su w tej spra wie? Dla cze go mil czą?
Miesz kań cy chęt nie po zna ją ich sta -
no wi sko w tej spra wie – cze ka -
my! – na pi sa ła jed na z in ter nau -
tek. – Mnie naj bar dziej iry tu je fakt,
że coś ta kie go ma po wstać w bli skim
są siedz twie szko ły. Szko ły, w któ rej
dzie ci co dzien nie spę dza ją prze rwy
na bo isku. Szko ły, w któ rej za ję cia
wy cho wa nia fi zycz ne go oraz in ne od -
by wa ją się na świe żym po wie -
trzu – wy ra zi ła swo je za nie po ko je nie
in na miesz kan ka Koź mi na. 

Koź mi nia nie za po wie dzie li, iż nie
od pusz czą. – „Od pa dów nie bez piecz -
nych i in nych” – czy li mo że tam być
wszyst ko. Trze ba dać wło da rzom kil ka
dni na wy ja śnie nie, a po tem je dy nie pa -
ra liż mia sta wcho dzi w grę, aby śmy by -
li sły szal ni – na pi sał użyt kow nik jed ne -
go z por ta li spo łecz no ścio wych. Miesz -
kań cy zgod nie za po wie dzie li, iż bę dą
wal czyć o swo je i wy sto su ją pe ty cję
sprze ci wia ją cą się bu do wie za kła du. 

Kil ka dni póź niej na stą pi ło jed -
nak coś nie ocze ki wa ne go. Na pro fi lu
fa ce bo oko wym mia sta i gmi ny Koź -

min Wlkp. opu bli ko wa ny zo stał ko -
mu ni kat. – W związ ku z fa lą nie po -
ko jów spo łecz nych, ja kie wy wo ła ła
pla no wa na bu do wa no wo cze sne go
za kła du do pro duk cji ener gii elek -
trycz nej przy ul. To wa ro wej w Koź -
mi nie Wlkp., bur mistrz mia sta i gmi -
ny pod jął roz mo wy z in we sto rem.
Na sku tek tych roz mów in we stor od -
stą pił od pla nu re ali za cji tej in we sty -
cji – czy ta my w oświad cze niu. Miesz -
kań cy jed nak oba wia ją się, że jest to
je dy nie chwi lo we wy ci sze nie spra wy. 

Wi ce bur mistrz Koź mi na Wlkp.
Ja ro sław Ra taj czak twier dzi, że nie
ma po wo dów, aby nie ufać in we sto ro -
wi. – Ja ko urzęd nik mo gę się je dy nie
opie rać na do ku men tach, ja kie po sia -
dam. Wy da jąc de cy zję śro do wi sko -
wą, rów nież opie ra li śmy się tyl ko
i wy łącz nie na do ku men tach, ja kie
ma my. Naj waż niej sze są wła śnie do -
ku men ty, a z nich wy ni ka, że in we -
stor re zy gnu je z tej in we sty cji. Je śli
zaś cho dzi o sa mą in we sty cję – to jest
kwe stia spoj rze nia na ca łą spra wę tro -
chę sze rzej, a już na pew no bez emo -
cji, któ re – jak wia do mo – cza sem
bio rą gó rę i wów czas rzu ca się ter mi -
na mi ta ki mi jak „spa lar nia”, „za gro że -
nie” itd. Co do za mie rzeń in we sty cyj -
nych, to ta ką de kla ra cję ma my i ja
bym się na niej opie rał. Nie wi dzę po -
wo dów, aby w nią nie wie rzyć – sko -
men to wał J. Ra taj czak. (LE NA)

KOŹMIN WLKP.

Inwestor odstąpił 
od swoich planów
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NA DRODZE

Cztery osoby poszkodowane w dwóch wypadkach
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14 czerw ca na dro dze kra jo wej
w po bli żu miej sco wo ści Biad ki sa -
mo chód do staw czy zje chał z jezd ni
i ude rzył w przy droż ne drze wo. W wy -
pad ku po szko do wa na zo sta ła jed na
oso ba. 

Na ak cję za dys po no wa no za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz z OSP Biad ki, jak rów nież
Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go i po li -
cję. Na miej sce po jaz dem roz po znaw czo -
-ra tow ni czym udał się rów nież ko men -
dant po wia to wy PSP. 

Jak się oka za ło, sa mo chód do staw czy
zje chał z dro gi i ude rzył w drze wo. Kie -
row ca bu sa znaj do wał się we wnątrz po jaz -
du. Po li cjan ci wstrzy ma li ruch na tym od -
cin ku dro gi. Po za bez pie cze niu te re nu
stra ża cy, z po mo cą na rzę dzi hy drau licz -
nych, na tych miast wy ko na li do stęp
do po szko do wa ne go męż czy zny, któ re go
na stęp nie ewa ku owa no na ze wnątrz. Jed -

no cze śnie wy zna czo na ro ta mo ni to ro wa -
ła stan przy tom ne go uczest ni ka wy pad -
ku, udzie la jąc mu po mo cy me dycz nej. 

Po przy by ciu służb me dycz nych po -
szko do wa ne go prze nie sio no do ka ret ki
po go to wia. Po wy ko na niu szcze gó ło wych
ba dań 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. 

Na ko niec dzia łań stra ża cy usu nę li
z jezd ni po zo sta ło ści po zda rze niu. Ak cja
służb ra tow ni czych trwa ła po nad trzy go -
dzi ny. Ruch na dro dze kra jo wej zo stał
przy wró co ny. (AN KA)

NA DRODZE

Samochód dostawczy uderzył w drzewo

Gmi na Zdu ny za koń czy ła etap po -
sze rzo nych kon sul ta cji spo łecz nych,
do ty czą cych opra co wa nia miej sco -
wych pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go wsi Cha chal nia.
Miesz kań cy i wła ści cie le dzia łek
w trak cie spo tkań zgło si li swo je
uwa gi i wy ra zi li opi nie.

12 ma ja od by ło się za po wie dzia ne
spo tka nie otwar te on li ne z miesz kań ca mi
i wła ści cie la mi dzia łek w ce lu za pre zen to -
wa nia kon cep cji za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go wsi. W spo tka niu wzię li
udział bur mistrz To masz Chu dy, An na
Pie trzak -Fi glak – se kre tarz gmi ny, pra -
cow ni cy Urzę du Miej skie go w Zdu -
nach – Mi łosz Zwie rzyk, Mag da le na
Kraw czyk, Mag da le na Gro bel na – oraz
urba ni sta. Za pre zen to wa no wów czas
kon cep cję obu pla nów i wy ja śnio no pro -
ce du rę pla ni stycz ną. Każ dy z miesz kań -
ców miał moż li wość za da nia py ta nia i wy -

po wie dze nia się w kwe stii prze zna cze nia
te re nów w Cha chal ni.

Ty dzień póź niej, rów nież w for mie
zdal nej, przed sta wi cie le sa mo rzą du zdu -
now skie go roz ma wia li na te mat przy szło -
ści Cha chal ni z rad ny mi Ra dy Miej skiej
w Zdu nach. Rad ni zo sta li po in for mo wa -

ni o do tych cza so wych, jak i ko lej nych
dzia ła niach pro wa dzo nych w ra mach
kon sul ta cji spo łecz nych. Do py ty wa li
o prze zna cze nie te re nów le śnych
pod ewen tu al ną za bu do wę oraz o pla ny
zwięk sze nia ob sza rów miesz ka nio wych
na ob sza rze wsi.

Dla osób, któ re z róż nych przy czyn
nie mo gły sko rzy stać ze spo tkań on li -
ne, 22 ma ja pra cow ni cy UM zor ga ni zo -
wa li punkt kon sul ta cyj ny w świe tli cy
wiej skiej w Cha chal ni. Uczest ni cy spo tka -
nia mie li oka zję wy ra zić swo je opi nie od -
no śnie kon cep cji MPZP. 

Jed ną z naj waż niej szych kwe stii po -
ru sza nych pod czas spo tkań, oprócz moż -
li wo ści zwięk sze nia w Cha chal ni miejsc
pod za bu do wę miesz ka nio wą, by ła spra -
wa prze zna cze nia w miej sco wym pla nie
te re nu pod dzia łal ność mar ke tu, któ re go
we wsi bra ku je.

War to przy po mnieć, że Gmi na Zdu -
ny na re ali za cję tych dzia łań otrzy ma ła
po nad 30 tys. zło tych dofinansowania
z fun du szy eu ro pej skich. 

OPRAC. (AN KA)

GMINA ZDUNY

Konsultacje zakończone
F

O
T.

 w
w

w
.z

du
ny

.p
l

F
O

T.
 S

. 
K

al
ak

 (
pk

r2
4.

pl
) 



5Na Bieżąco

F
O

T.
 E

K
O

 S
IÓ

D
E

M
K

A

Jak po in for mo wał SPZOZ w Kro to -
szy nie, 15 czerw ca funk cję or dy na -
to ra Od dzia łu Po łoż ni czo -Gi ne ko lo -
gicz ne go w Kro to szy nie (ul. Bo lew -
skie go) za czął peł nić dr n. med. Sła -
wo mir Ząb czyń ski.

Dok tor Sła wo mir Ząb czyń ski jest le -
ka rzem spe cja li stą w za kre sie po łoż nic -
twa i gi ne ko lo gii, ab sol wen tem Aka de -

mii Me dycz nej w Ło dzi. Wcze śniej pra -
co wał w szpi ta lach w Ra wi czu, Wscho -
wie, Kro to szy nie, Ja ro ci nie, Mi li czu. Je -
go za in te re so wa nia za wo do we do ty czą
m. in. znie czu le nia po ro du, prze pro wa -
dza nia za bie gów la pa ro sko po wych, le -
cze nia po chwo wych za bu rzeń sta ty ki
na rzą du rod ne go.

Oprócz or ga ni za cji bie żą cej pra cy
naj waż niej szym za da niem no we go or dy -
na to ra bę dzie przy go to wa nie i prze pro wa -
dze nie prze no sin od dzia łu do bu dyn ku
szpi ta la przy ul. Mic kie wi cza.

OPRAC. (AN KA)

SŁUŻBA ZDROWIA

Nowy ordynator oddziału  
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W Sul mie rzyc kim Do mu Kul tu ry
pod pi sa na zo sta ła umo wa z fir mą,
któ ra wy ko na re mont stro pu pod da -
sza w bu dyn ku tej in sty tu cji. Koszt
za da nia wy nie sie 147 898,19 zł
brut to.

W ra mach tej in we sty cji prze wi dzia -
no ocie ple nie i wy ko na nie pod ło gi na stro -
pie pod da sza nie użyt ko we go nad sa lą wi -
do wi sko wą oraz wy ko na nie su fi tu pod -
wie sza ne go od stro ny sa li. Za da nie ma być
zre ali zo wa ne do koń ca sierp nia. 

Przy po mnij my, iż w mar cu Sul mie -
rzyc ki Dom Kul tu ry po zy skał na wy mia -
nę sto lar ki okien nej oraz za kup wy po sa że -

nia do fi nan so wa nie w wy so ko ści 52 tys.
zł z Mi ni ster stwa Kul tu ry Dzie dzic twa
Na ro do we go i Spor tu z pro gra mu „In fra -
struk tu ra Do mów Kul tu ry 2021”. Po zo -

sta łe dwa po dza da nia, czy li wy mia na sto -
lar ki okien nej w sa li wi do wi sko wej oraz za -
kup 150 krze seł i 35 sto łów, są na eta pie
pro ce du ry za py ta nia ofer to we go. (AN KA)

SULMIERZYCE

Podpisali umowę na remont stropu
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GOSPODARKA KOMUNALNA

Ruszyła budowa PSZOK-u
w Krotoszynie

Na po cząt ku czerw ca ru szy ła bu do -
wa Punk tu Se lek tyw nej Zbiór ki Od -
pa dów Ko mu nal nych w Kro to szy nie
przy ul. Ce glar skiej. In we sty cja re ali -
zo wa na jest w ra mach pro jek tu „Bu -
do wa i mo der ni za cja Punk tu Se lek -
tyw nej Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal -
nych wraz z in fra struk tu rą to wa rzy -
szą cą na te re nie Związ ku Mię dzyg -
min ne go EKO SIÓ DEM KA”. 

Punkt w Kro to szy nie jest jed nym
z czte rech, któ re są bu do wa ne na te re nie
dzia łal no ści Związ ku Mię dzyg min ne go
EKO SIÓ DEM KA w ra mach wspo mnia -
ne go pro jek tu. Po zo sta łe po wsta ją
w Rze mie cho wie (gmi na Ko by lin), Zdu -
nach i Sul mie rzy cach. Ca ły pro jekt uzy -
skał do fi nan so wa nie w wy so ko ści 85

pro cent kosz tów kwa li fi ko wa nych ze
środ ków Fun du szu Spój no ści w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra
i Śro do wi sko”.

Za kres in we sty cji obej mu je wy bu do -
wa nie no wo cze sne go PSZOK -u wraz ze
ścież ką edu ka cyj ną. W punk cie tym
miesz kań cy bę dą mo gli po zbyć się od pa -
dów pro ble mo wych, m. in. wiel ko ga ba ry -
to wych, bio de gra do wal nych, bu dow la -
nych czy re mon to wych oraz opon od sa -
mo cho dów oso bo wych i jed no śla dów, zu -
ży te go sprzę tu elek trycz ne go i elek tro -
nicz ne go, a tak że od pa dów se gre go wa -
nych, tj. opa ko wań ze szkła czy z two rzyw
sztucz nych, opa ko wań wie lo ma te ria ło -
wych, jak rów nież pa pie ru, tek tu ry oraz
po pio łu.

OPRAC. (AN KA)



Szko ła Pod sta wo wa w Ku kli no wie,
we współ pra cy z Gmin nym Ośrod -
kiem Kul tu ry w Ko by li nie, zor ga ni zo -
wa ła I Po wia to wy Kon kurs Po ezji
Śpie wa nej „Vo ice Po eti ca”. Mło dzi
ar ty ści ry wa li zo wa li w dwóch ka te -
go riach. Pa tro nat nad im pre zą ob jął
sta ro sta kro to szyń ski. 

W ju ry kon kur so wym za sie dli dr
Mał go rza ta Zu cho wicz, Jo an na Ja roc ka,
Mał go rza ta Kru pa i Łu kasz Przy by szew -
ski. W ka te go rii uczniów szkół pod sta wo -
wych pierw sze miej sce ex aequo przy zna -
no Da mia no wi Woź nia ko wi (SP w Zdu -
nach) oraz Zo fii Sty bur skiej (SP w Ku kli -

no wie). Dru ga lo ka ta przy pa dła Wik to rii
Ski bie (SP w Ku kli no wie), a trze cią po zy -
cję, tak że ex aequo. za ję li Ser giusz Pie cho -
wicz (SP w Zdu nach) i Adam Ja rus (SP
w Za le siu Ma łym). 

W gru pie mło dzie ży ze szkół po nad -
pod sta wo wych naj lep sza oka za ła się
Wik to ria Łu ko wiak (Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. H. Koł łą ta ja w Kro to szy -
nie). Dru gie miej sce za ję li Zu zan na Go -
ści niak i Ma ciej Gaw roń ski (Ze spół
Szkół Po nad pod sta wo wych im. J. Mar -
ciń ca w Koź mi nie Wlkp.), a trze cia lo ka -
ta przy pa dła Kac pro wi Bo ży kow skie mu
(ZSP im. Ja na Ki liń skie go w Zdu nach).
Po nad to przy zna no wy róż nie nie Ad -

rian nie Bie der mann (Bran żo wa Szko -
ła I stop nia w Ko by li nie).

Sta ro stę kro to szyń skie go re pre zen to -
wał Prze my sław Wój cik, na czel nik Wy -
dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu. Ja ko
mi ło śnik po ezji śpie wa nej, pod su mo wał
kon kurs, chwa ląc wy so ki po ziom ar ty -
stycz ny uczest ni ków. Jak przy znał, te
pięk ne chwi le z mu zy ką i po ezją na dłu go
po zo sta ną w je go pa mię ci.

Dy rek tor i gro no pe da go gicz ne SP
w Ku kli no wie ser decz nie dzię ku ją sta ro -
ście Sta ni sła wo wi Szczot ce za ob ję cie pa -
tro na tem kon kur su, spon so rom za życz li -
wość, hoj ność i bez in te re sow ną po moc,
dy rek cji i pra cow ni kom Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry za po moc w or ga ni za cji
kon kur su oraz Ma rio li Woj cie chow -
skiej – dy rek tor Ze spo łu Szko ła Pod sta wo -
wa i Przed szko le w Ko by li nie. (AN KA)

Na Bieżąco6 WTOREK, 22 czerwca 2021

F
O

T.
 S

P
 K

uk
lin

ów
KOBYLIN

Konkurs poezji śpiewanej

SP GORZUPIA

Debata na ważny temat

Ucznio wie kla sy VIII Szko ły Pod sta -
wo wej w Go rzu pi wzię li udział w nie -
ty po wej lek cji bio lo gii, któ ra po łą czo -
na by ła... z ję zy kiem pol skim. 

Na za ję ciach mło dzież wzię ła udział
w de ba cie, któ ra za ty tu ło wa na zo sta ła
„ZOO – za i prze ciw”. Ucznio wie by li po -
dzie le ni na dwie gru py. Każ da z nich mia -
ła za pre zen to wać ar gu men ty zwią za ne
z po da nym te ma tem. Do dys ku sji ucznio -
wie przy go to wa li się na lek cji ję zy ka pol -
skie go. 

Uczest ni cy rze tel nie przed sta wi li
swo je sta no wi ska na te mat ogro dów zoo -
lo gicz nych. Osta tecz nie żad na z grup nie

zwy cię ży ła, a ucznio wie do szli do wspól -
ne go wnio sku, iż ist nie nie ta kich miejsc
jest praw do po dob nie nie unik nio ne, jed -
nak naj istot niej sze jest za pew nie nie jak
naj lep szych wa run ków dla zwie rząt ży ją -
cych w nie wo li. Mło dzież stwier dzi ła
też, że na oso by, któ re na ru sza ją pra wo
w za kre sie ochro ny bez pie czeń stwa i ży -
cie zwie rząt, po win ny być na kła da ne na -
le ży te ka ry. 

Pro jekt miał na ce lu po sze rze nie wie -
dzy wśród uczniów na te mat form ochro -
ny zwie rząt oraz dzia łal no ści ogro dów
zoo lo gicz nych, jak rów nież spraw dze nie
umie jęt no ści ję zy ko wych, je śli cho dzi
o udział w de ba cie. (LE NA)
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W pierw szą nie dzie lę czerw ca
w Koź mi nie Wlkp. prze pro wa dzo no
już 25. ak cję po bo ru krwi. Chęt nych
do od da nia krwi nie bra ko wa ło, co
jest bar dzo bu du ją ce. 

Ca ła ak cja od by ła się oczy wi ście
z za cho wa niem wszel kich środ ków
ostroż no ści, wy ni ka ją cych z sy tu acji
epi de micz nej. Krew od da wa li tak że
dru ho wie z OSP Koź min Wlkp., OSP
Wał ków i OSP Or la oraz koź miń scy
har ce rze. W su mie za re je stro wa ło
się 90 daw ców, a 71 mo gło od dać
krew. Łącz nie ze bra no 31.660 ml tej
ży cio daj nej tkan ki.

– Je stem bar dzo szczę śli wy
i dum ny z daw ców, któ rzy od po wie -
dzie li na apel i po dzie li li się cząst ką
sie bie pod czas ju bi le uszo wej ak cji.
Cie szy rów nież fakt, że spo śród za re -
je stro wa nych sied mio ro daw ców
po raz pierw szy od da ło krew. Nie -
moż li we po raz ko lej ny sta ło się re al -
ne i praw dzi we. Dzię ku ję z ca łe go ser -
ca wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do ko lej nej pięk nej ak cji, mi mo bar -
dzo trud ne go dla nas wszyst kich
okre su pan de mii. Dzię ki hoj no ści
ofia ro daw ców wszy scy daw cy, któ -

rzy od da li krew, w do wód wdzięcz -
no ści zo sta li ob da ro wa ni upo min ka -
mi. W roz pro pa go wa nie przed się -
wzię cia za an ga żo wa li się ka pła ni z pa -
ra fii pw. Św. Sta ni sła wa BM i pw. Św.
Waw rzyń ca w Koź mi nie Wlkp. oraz
z pa ra fii Mo kro nos, Wał ków i Roz -
dra żew. W or ga ni za cję ak cji by li za -
an ga żo wa ni jak za wsze człon ko wie
Za rzą du Klu bu HDK PCK, dru ho -
wie z OSP Koź min Wlkp., har ce rze

z koź miń skie go huf ca oraz wo lon ta -
riusz ki. Opie kun ce sa li gim na stycz -
nej dzię ku ję ser decz nie za po świę co -
ny czas i po moc w przy go to wa niu lo -
ka lu. Eki pie z RCKiK w Ka li szu i OT
w Kro to szy nie dzię ku ję za spraw ne
prze pro wa dze nie ak cji i mi łą at mos -
fe rę – pod su mo wał Wie sław Głu -
szek, pre zes Klu bu HDK PCK
przy UMiG w Koź mi nie Wlkp. 

OPRAC. (AN KA)

7Wydarzenia

KOŹMIN WLKP.

Oddając krew – dajesz życie!
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Ze spół Szkół Po nad pod sta wo wych
nr 2 im. Ka ro la Li bel ta w Kro to szy nie
zor ga ni zo wał kon kurs fo to gra ficz ny
„Zie lo no mi – mo ja oko li ca w obiek -
ty wie”. Naj lep sze zdję cie, we dług ju -
ry, wy ko nał Do mi nik Mi chel.

Kon kurs skie ro wa ny był
do uczniów klas VII i VIII szkół pod sta -
wo wych z te re nu gmi ny Kro to szyn. Ce -
lem przed się wzię cia by ło zwró ce nie
uwa gi mło dzie ży na ota cza ją cą przy ro -
dę. Or ga ni za to rzy, ma jąc na uwa dze to,

iż mło dzi lu dzie ostat nie mie sią ce spę -
dza li głów nie przed mo ni to ra mi kom -
pu te rów, chcie li za chę cić ich do po zna -
nia wa lo rów przy rod ni czych gmi ny
Kro to szyn. Kon kurs zo stał ogło szo ny
jesz cze w okre sie zdal ne go na ucza nia,
a więc udział w nim był do sko na łym
pre tek stem do spa ce rów czy wy cie czek
ro we ro wych. 

Ucznio wie za chwy ci li ko mi sję swo -
imi fo to gra fia mi, któ re udo wad nia ją, iż
na wet w naj bliż szym oto cze niu moż na
zna leźć nie zwy kle ma low ni cze miej sca.
Zwy cię skie zdję cie wy ko nał Do mi nik
Mi chel, uczeń Szko ły Pod sta wo wej nr 5
im. M. Ko per ni ka w Kro to szy nie. Dru -
gie miej sce za ję ła Klau dia Prze kwas ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 3 im. Ja na Paw -
ła II w Kro to szy nie, a trze cia lo ka ta
przy pa dła Hen ry ko wi Bu niow skie mu
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 8 im. M.
Skło dow skiej -Cu rie. 

Głów ny mi spon so ra mi kon kur su by -
ły Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie oraz
Ra da Ro dzi ców przy ZSP nr 2. 

(LE NA)

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Moja okolica w obiektywie
HUFIEC PRACY 15-2

Śladami poezji Baczyńskiego 
W Huf cu Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
zor ga ni zo wa no lo kal ny etap Wo je -
wódz kie go Kon kur su Re cy ta tor skie -
go „Śla da mi Po ezji Krzysz to fa Ka mi -
la Ba czyń skie go”. Zwy cię ży ła Na ta -
lia Dwo rac ka.

Każ dy z uczest ni ków kon kur su miał
za za da nie na grać te le fo nem ko mór ko -
wym wła sną re cy ta cję jed ne go wier sza Ba -
czyń skie go. Ko mi sja oce nia ją ca bra ła
pod uwa gę m. in. prze kaz tre ści, zro zu -
mie nie, umie jęt ne ope ro wa nie środ ka mi
wy ra zu, ogól ny wy raz ar ty stycz ny oraz
au ten tycz ność wy ko na nia. 

Po szcze gó ło wej ana li zie wszyst -
kich na grań pierw sze miej sce przy zna -
no Na ta lii Dwo rac kiej – uczen ni cy kla -
sy trze ciej Bran żo wej Szko ły w Ko by li -
nie. Zwy cięż czy ni bę dzie re pre zen to -
wać kro to szyń ską jed nost kę na eta pie
wo je wódz kim. 

Uczest ni cy otrzy ma li na gro dy w po -
sta ci bo nów po da run ko wych, ufun do wa -
nych przez WWK OHP w Po zna niu. 

(AN KA)
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Dwaj ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
nr 4 w Kro to szy nie zna leź li się w fi -
na le Wo je wódz kie go Kon kur su Wie -
dzy o Gen. Jó ze fie Ru fi nie Wy bic kim
i Pol skich Sym bo lach Na ro do wych.
Obaj po raz ko lej ny upla so wa li się
na czo ło wych miej scach.

Fi nał szó stej edy cji kon kur su od był
się w Mu zeum Śrem skim. Do de cy du ją -
cej ry wa li za cji przy stą pi ło 22 uczniów
w trzech ka te go riach wie ko wych. Kro to -
szyń ską Czwór kę re pre zen to wa ło dwóch
uczniów kla sy VII – Kac per Igna siak i Pa -
weł Wi tek, któ rzy wcze śniej po myśl nie
prze szli pierw szy etap.

Uczest ni cy zma gań mu sie li wy ka zać
się wie dzą na te mat ży cia i dzia łal no ści Jó -
ze fa Wy bic kie go, pod sta wo wych re aliów
epo ki, w któ rej żył, a tak że miejsc zwią za -
nych z je go ży cio ry sem, jak rów nież zna jo -
mo ścią pol skich sym bo li na ro do wych
i ich hi sto rii. 

Po ogło sze niu wy ni ków oka za ło się,
że w ka te go rii klas VII -VIII pierw sze miej -
sce za jął Kac per Igna siak z SP nr 4,
a na trze ciej lo ka cie zna lazł się ko lej ny
przed sta wi ciel tej pla ców ki – Pa weł Wi -
tek. Opie ku nem tej dwój ki był Sła wo mir
Kra marz. Ucznio wie ci od trzech lat
uczest ni czą w tym kon kur sie i za wsze zaj -

mu ją miej sca na po dium! Moż na więc
stwier dzić, że sta li się eks per ta mi w kwe -
stii ży cio ry su ge ne ra ła J. Wy bic kie go. 

Kon kurs miał na ce lu przy bli że nie
uczniom po sta ci gen. J. Wy bic kie go,
twór cy słów Ma zur ka Dą brow skie go, któ -
ry część ży cia spę dził w Ma niecz kach,
a tak że pro pa go wa nie wie dzy o pol skich
sym bo lach na ro do wych

Przed się wzię cie zre ali zo wa no w ra -
mach za da nia pod na zwą „Wy bic ki – Re -

ak ty wa cja VII”, a współ fi nan so wa ne by ło
przez Ku ra to rium Oświa ty w Po zna niu.
Pa tro nat ho no ro wy ob jął wiel ko pol ski ku -
ra tor oświa ty. Or ga ni za to ra mi kon kur su
by ły Unia Go spo dar cza Re gio nu Śrem -
skie go – Śrem ski Ośro dek Wspie ra nia
Ma łej Przed się bior czo ści, Sto wa rzy sze nie
Mi ło śni ków Dzie dzic twa Na ro do we go
im. Gen. Jó ze fa Wy bic kie go oraz Mu -
zeum Śrem skie. 

(AN KA)

SP NR 4 KROTOSZYN

O Wybickim wiedzą niemal wszystko
BIBLIOTEKA

Edukacyjny piknik 
dla przedszkolaków 

Na po cząt ku czerw ca Kro to szyń ska
Bi blio te ka Pu blicz na zor ga ni zo wa ła
dla dzie ci z przed szko li „Miś Usza -
tek” i „U Zu zi” pik nik pod ha słem
„Z eko lo gią za wsze po dro dze”. Im -
pre za od by ła się na Skwe rze D -O -M,
znaj du ją cym się przy książ ni cy. 

W pik ni ku uczest ni czy li też przed -
sta wi cie le Nad le śnic twa Kro to szyn.
W spe cjal nym na mio cie Ma ciej Niż -
niow ski i Ra do sław Ba łęcz ny pro wa dzi li
za ję cia edu ka cyj ne z ele men ta mi za ba wy
do ty czą ce fau ny i flo ry la sów z na sze go
te re nu.

Im pre zę zor ga ni zo wa no w ra mach
pro jek tu „Miesz (k) amy na Skwe rze”, do -
fi nan so wa ne go przez Pol sko -Ame ry kań -
ską Fun da cję Wol no ści w ra mach pro gra -
mu Part ner stwa Lo kal ne.

A ko lej ne spo tka nie na Skwe rze D -O -
-M już 24 czerw ca (czwar tek). Wte dy od -
bę dzie się Świę to Ziół, skie ro wa ne do mi -
ło śni ków i zwo len ni ków sto so wa nia ziół
w kuch ni, ko sme ty ce i me dy cy nie. W wy -
da rze niu weź mie udział po et ka Ka ta rzy -
ną Geo r giou. W pla nach jest de gu sta cja
zio ło wych her bat, na le wek i ma ści, przy -
go to wa nych z ze bra nych przez pi sar kę
ziół po lnych. (AN KA) 
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W Huf cu Pra cy 15-2 w Kro to szy -
nie zor ga ni zo wa no Kon kurs
Mul ti me dial ny pod ha słem
„Spor tow cy god ni na śla do wa -
nia”. Pierw sze miej sce za ję ła
Klau dia Płu gow ska. 

W pre zen ta cjach do mi no wa ły
ta kie po sta cie pol skie go spor tu jak
Ro bert Le wan dow ski, Ani ta Wło -
dar czyk, Ja kub Błasz czy kow ski czy
Ka rol Bie lec ki. Ko mi sja kon kur so wa
na gro dzi ła trzy oso by. Trium fo wa ła
Klau dia Płu gow ska z kla sy II Bran żo -
wej Szko ły I stopnia „Fa cho wiec”

w Kro to szy nie. Dru gie miej sce przy -
zna no jej ko le żan ce z kla sy – Do mi -
ni ce Goź dzic kiej, a trze cia lo ka ta
przy pa dła Ni ko de mo wi Szy man kie -
wi czo wi z kla sy I Bran żo wej Szko -
ły I stop nia w Ko by li nie.

Kon kurs miał na ce lu za chę ce -
nie mło dzie ży do po zna nia naj wy -
bit niej szych pol skich spor tow ców
oraz ich osią gnięć, po pu la ry za cję
i do sko na le nie umie jęt no ści pra cy
z pro gra ma mi mul ti me dial ny mi
oraz roz wi ja nie wy obraź ni i kre -
atyw no ści.

(AN KA)

KONKURS

Sportowcy godni naśladowania

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 „CV in ne niż zwy -
kle”. W dwóch ka te go riach wy ło nio -
no po jed nej lau re at ce.

Kon kurs miał na ce lu uświa do -
mie nie mło dzie ży isto ty pro ce su re -
kru ta cyj ne go oraz utrwa le nie wia do -
mo ści na te mat pra wi dło wo na pi sa ne -
go ży cio ry su.

W ka te go rii pla stycz nej trium fo wa -
ła Na ta lia Dwo rac ka z III kla sy Bran żo -
wej Szko ły I stop nia w Ko by li nie,
a w ka te go rii fo to gra ficz nej za naj lep szą
uzna no pra cę Klau dii Prze woź nej
z III kla sy Ze spo łu Szkół Po nad pod sta -
wo wych w Zdu nach. Wy róż nio ne pra -
ce „po wal czą” w wo je wódz kim eta pie
kon kur su.

(AN KA) 

KONKURS

CV inne niż zwykle
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12 czerw ca w Zie lon ce obok War -
sza wy od był się mię dzy na ro do wy
tur niej Grand Prix Ma zo via Ka ra te
WKF. Świet nie za pre zen to wa ła się
eki pa UKS Sho dan Zdu ny, któ ra za -
ję ła trze cie miej sce w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej. 

W za wo dach star to wa ło 320 ka ra te -
ków z 30 klu bów z Pol ski, Sło wa cji
i Szwaj ca rii. UKS Sho dan re pre zen to wa -
ła dzie wię cio oso bo wa gru pa. Zdu no wia -

nie za mel do wa li się w War sza wie już
w pią tek, a więc mie li czas na spa cer
po Sta rów ce, któ ry miał być dla nich
chwi lą wy tchnie nia przed so bot ni mi
zma ga nia mi. 

Łącz ny do ro bek przed sta wi cie li Sho -
da na to 10 me da li – 5 zło tych, 3 srebr ne
i 2 brą zo we. W ka ta dru ży no wym ju nio -
rów młod szych i ju nio rów naj lep szy był
te am w skła dzie: Mau ry cy Ma cia szek, Ja -
kub Ro mań ski i Eryk Szym czak. In dy wi -
du al nie zło te krąż ki zdo by li J. Ro mań ski
(ka ta ju nio rów młod szych oraz ku mi -
te 14-15 lat -57 kg), M. Ma cia szek (ku mi -
te 16-17 lat +76 kg) i Ja ro sław Adam ski
(ka ta ma sters B).

Na dru giej lo ka cie w ka ta dru ży no -
wym 12-13 lat upla so wał się ze spół
w skła dzie: Na ta sza Adam ska, Alek san -
dra Adam ska i Mar ta Streu bel. Sre bro
wy wal czy ła też mę ska dru ży na w ku mi te
dru ży no wym ju nio rów – M. Ma cia szek,
J. Ro mań ski i E. Szym czak, a tak że M.
Streu bel w ka ta 10-11 lat. Na trze cim
stop niu po dium sta nę ły A. Adam ska (ka -
ta 8-9 lat) oraz Ka ta rzy na Tra fan kow ska
(ka ta ko biet). Po nad to N. Adam ska by ła
pią ta w ka ta 10-11 lat, a An na Sta ni sław -
ska siód ma w ka ta 12-13 lat. Dzię ki ta -
kim wy ni kom UKS Sho dan zo stał skla sy -
fi ko wa ny na trze ciej po zy cji.

(LE NA)

KARATE

Shodan trzeci w klasyfikacji generalnej

W dru gi week end czerw ca de bli ści
ry wa li zo wa li w IX Otwar tym Tur nie ju
w Te ni sie Ziem nym w Grach Po dwój -
nych o Pu char Bur mi strza Kro to szy -
na. Trium fo wał du et z Odo la no wa. 

Za wo dy zor ga ni zo wa ło Kro to szyń -
skie To wa rzy stwo Te ni so we. Do dwu -
dnio wej ry wa li za cji przy stą pi ło 12 par
z czte rech są sia du ją cych ze so bą po wia -
tów. Mecze roz gry wa no w trzech lo ka li -
za cjach – na kor tach KTT, na kor tach
przy Za jeź dzie pod Szysz ka mi oraz
na kor tach IKS -u Spar ta kus Koź min
Wlkp. Od ćwierć fi na łów wszyst kie po je -
dyn ki to czo ne by ły już na kor tach KTT. 

Na eta pie 1/4 fi na łu An drzej Kaź -
mier czak i Ma ciej Kę dzier ski po ko na li
Wie sła wa Bo ro do i Mar ka Ma sta lie rza,
Wal de mar Wro nec ki i Wie sław Ber ger
ule gli Ja ro sła wo wi Ku char skie mu i Ma -
cie jo wi Prze woź ne mu, Grze gorz Krusz ka
i Do mi nik Fi szer ogra li Wło dzi mie rza

Mi cha ło wi cza i To ma sza Ły sa ka, a Fi lip
Je rzyk i Bar tosz Mach nik wy gra li z Ry -
szar dem Greut zma che rem i Krzysz to -
fem Ma ty lą. 

Po je dyn ki pół fi na ło we ro ze gra no
w nie dzie lę. Pa ra G. Krusz ka / D. Fi szer

po ko na ła A. Kaź mier cza ka i M. Kę dzier -
skie go, a F. Je rzyk i B. Mach nik od pra wi li
z kwit kiem M. Prze woź ne go i J. Ku char -
skie go.

W fi na le du et z Odo la no wa – G.
Krusz ka i D. Fi szer – nie dał szans re pre -

zen tan tom KS „Wiór ki” Kro to szyn, zwy -
cię ża jąc w dwóch se tach 6: 3, 6: 3. Trze cie
miej sce za ję ła pa ra A. Kaź mier czak / M.
Kę dzier ski, po ko nu jąc 6: 1, 6: 4 M. Prze -
woź ne go i J. Ku char skie go. 

Za rząd Kro to szyń skie go To wa rzy -
stwa Te ni so we go kie ru je po dzię ko wa nia
do bur mi strza Fran cisz ka Mar szał ka

za ob ję cie pa tro na tu nad tur nie jem oraz
ufun do wa nie pu cha rów i na gród. Po dzię -
ko wa nia na le żą się tak że licz nym spon so -
rom, któ rzy wspar li or ga ni za cję za wo dów,
a w szcze gól no ści fir mie Ga bi -Plast, któ ra
ufun do wa ła po czę stu nek dla uczest ni -
ków. 

(LE NA)

TENIS ZIEMNY

Debliści walczyli o Puchar Burmistrza 
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W pierw szych w tym se zo nie za wo -
dach z cy klu Pu cha ru Pol ski PZ Ki -
te ko lej ny suk ces od nio sła Ju lia
Da ma sie wicz. Koź mi nian ka za ję ła
dru gie miej sce w ka te go rii open
ko biet. 

Pierw sze w se zo nie za wo dy od by ły
się w kom plek sie wy po czyn ko wym „Cha -
łu py 3”. Choć wa run ki po go do we nie
sprzy ja ły za wod ni kom, gdyż wiatr w tym
cza sie był bar dzo sła by, uda ło się prze pro -
wa dzić łącz nie szes na ście wy ści gów. 

Ju lia Da ma sie wicz upla so wa ła się
na dru gim miej scu w ka te go rii open ko -
biet. Wy prze dzi ła ją je dy nie Mag da le na
Woy cie chow ska. Za koź mi nian ką zna la -
zła się Iza be la Sa tr jan. 

Ko lej nym pu cha ro wym przy stan -
kiem bę dą za wo dy w Re wie, któ re ro ze -
gra ne zo sta ną w dniach 2-4 lip ca. 

(LE NA)

Kro to szyń scy te ni si ści sto ło wi za koń -
czy li nie daw no roz gryw ki li go we.
W na stęp nym se zo nie w jed nej li dze
za gra ją dwie dru ży ny KS Kro tosz. 

Na za koń cze nie se zo nu w ha li spor -
to wej przy ul. Młyń skiej ro ze gra no we -
wnątrz klu bo we mi strzo stwa. Wzię ło
w nich udział 11 te ni si stów, za rów no
tych gra ją cych na po zio mie IV li gi, jak
i tych, któ rzy w tym se zo nie że gna ją się
z V li gą. Ry wa li za cja by ła bar dzo wy rów -
na na. Po czte ro go dzin nych zma ga niach
sys te mem każ dy z każ dym oka za ło się, iż
zwy cięz cą zo stał Bar tosz Ko strze wa. 

Dru gie miej sce za jął Krzysz tof Ko -
wal ski, a na naj niż szym stop niu po dium
sta nął Bar tosz Dą brow ski. Na ko lej nych
lo ka tach upla so wa li się Kon rad Mia zek,
Sła wo mir Grzel ski, Se ba stian Sta niew ski,
Ad rian Kos smann, Sta ni sław Gdy nia,
Szy mon Drze wiec ki, Pa weł Mul ka i Wło -
dzi mierz Kry stek. 

Pierw szy ze spół Kro to sza za koń czył
roz gryw ki IV li gi na szó stej lo ka cie. Choć
ce lem te ni si stów by ła wal ka o po dium, to
jed nak jest to naj lep szy re zul tat od kil ku
lat. Dru ży na wy stę po wa ła w skła dzie S.
Grzel ski, To masz Olej nik, K. Miazek, K.
Ko wal ski i P. Mul ka. Se zon za koń czo no
po ro ze gra niu run dy za sad ni czej. Z po wo -
du epi de mii nie od by ło się pięć do dat ko -
wych me czów w gru pach mi strzow skiej
i spad ko wej. 

Suk ces od nio sła dru ga dru ży na KS
Kro tosz, koń cząc V -li go we roz gryw ki
na cze le ta be li z kom ple tem dzie się ciu
zwy cięstw. Ozna cza to, że w przy szłym
se zo nie oba kro to szyń skie te amy bę dą ry -
wa li zo wa ły na po zio mie IV li gi. W zwy -

cię skiej eki pie gra li A. Kos smann, S. Gdy -
nia, B. Ko strze wa, B. Dą brow ski, S. Sta -
niew ski, W. Kry stek i S. Drze wiec ki. Ce -
lem pierw sze go ze spo łu bę dzie wal ka
o po dium, na to miast dru ga dru ży na chce
się utrzy mać w IV li dze. 

War to wspo mnieć, że w trak cie mi -
nio ne go se zo nu KS Kro tosz stwo rzył sek -
cję dzie cię cą. W szczy to wym mo men cie
w tre nin gach bra ło udział 15 mło dych
adep tów te ni sa sto ło we go. Bez płat ne za ję -
cia pod okiem A. Kos sman na i S. Gdy ni
od by wa ły się na wet trzy ra zy w ty go dniu. 

Pod opiecz ni KS Kro tosz wy stą pi li
na tur nie ju w Mi li czu, gdzie zwy cię ży li
w swo ich ka te go riach. Pan de mia wy mu -
si ła za wie sze nie za jęć. Klub za pra sza
jed nak mło dych mi ło śni ków te ni sa sto -
ło we go na tre nin gi, któ re od by wać się
bę dą od sierp nia. Bę dą bez płat ne, a do -
dat ko wo Kro tosz za pew nia za wod ni -
kom sprzęt do tre no wa nia. Dzia ła nia
klu bu moż na śle dzić na Fa ce bo -
oku – KS Kro tosz Kro to szyn – Sek cja
Te ni sa Sto ło we go. 

(LE NA)

TENIS STOŁOWY

Dwa zespoły Krotosza w jednej lidze

13 czerw ca Mo ni ka Jad czak star to -
wa ła na dy stan sie 1/8 iron man
w za wo dach „Gar min Iron Tria th lon
Śle sin 2021”. Uta len to wa na spor t -
smen ka z Kro to szy na by ła naj lep sza
w swo jej ka te go rii, a w open ko biet
upla so wa ła się tuż za po dium.

Do Śle si na przy je cha ło bli sko ty siąc
za wod ni czek i za wod ni ków. To naj więk -
sza im pre za z za wo dów cy klu Gar min
Iron Tria th lon, or ga ni zo wa nych przez La -
bo sport na te re nie ca łej Pol ski. Uczest ni cy
mie li do wy bo ru trzy dy stan -
se – 1/2 IM, 1/4 IM oraz 1/8 IM.

Na tym ostat nim ry wa li zo wa ła Mo -
niak Jad czak, któ ra mia ła 475 me trów
do prze pły nię cia, 22,5 km jaz dy ro we rem
oraz 5,275 km do prze bie gnię cia. Wa run -
ki by ły trud ne, gdyż po go da by ła nie sta -
bil na – sil ny wiatr, na prze mian zim no
i sło necz nie. Kro to szy nian ka po ko na ła
tra sę w cza sie 1: 12: 07 i za ję ła czwar te
miej sce wśród ko biet, a w ka te go rii K20
by ła naj lep sza.

(AN KA)

TRIATHLON

Kolejny sukces Moniki

KITE BOARDING

Srebrny medal Julii

Zna ko mi cie spi sał się Igor Ham rol
na Let nich Mi strzo stwach Okrę gu
Opol skie go w Pły wa niu. Mło dy za -
wod nik KS Kro tosz wy wal czył dwa
brą zo we me da le.

Za wo dy od by ły się na ba se nie 50-
me tro wym. Ry wa li zo wa ło w nich 238

pły wa ków z 25 klu bów. Igor był trze ci
za rów no na dy stan sie 100 m sty lem do -
wol nym, jak i na 200 m sty lem zmien -
nym. W obu wy ści gach usta no wił re -
kor dy ży cio we – na 100 m uzy skał wy -
nik 1: 14,30, a 200 m po ko nał w cza -
sie 3: 02,60.

(AN KA)

PŁYWANIE

Igor dwa razy na podium
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W przed ostat niej ko lej ce kla sy okrę -
go wej z wiel kim przy tu pem pierw sze
miej sce na ko niec se zo nu za pew ni ła
so bie dru ży na Bia łe go Or ła Koź min
Wlkp. Nasz ze spół roz bił na wy jeź -
dzie CKS Zbiersk aż 7: 1. 

Tym sa mym koź mi nia nie awan so wa li
do V li gi, a więc na szcze bel, w któ rym ry -
wa li zu ją Astra Kro to szyn i Piast Ko by lin.

Od po cząt ku so bot nie go spo tka nia
koź miń ski ze spół dyk to wał wa run ki gry.
Pierw szą bram kę po do środ ko wa niu
z rzu tu roż ne go zdo był gło wą Krzysz tof
Cza bań ski. Kil ka mi nut póź niej na 2: 0
pod wyż szył Szy mon Haj dasz. Nie dłu go
po tem po fau lu na Mar ci nie Szym ko wia -
ku sę dzia wska zał na wap no, a rzut kar ny
wy ko rzy stał K. Cza bań ski. Tuż
przed prze rwą po ak cji M. Szym ko wia ka
i Mar ce le go Skow roń skie go ten dru gi tra -
fił do siat ki. 

Krót ko po roz po czę ciu dru giej od sło -
ny ude rze niem z 15 me trów po raz trze ci
te go dnia do siat ki tra fił K. Cza bań ski.
W 74. mi nu cie po do środ ko wa niu z le wej
stro ny pił kę do bram ki gło wą skie ro wał

Ka mil Rój. Siód me tra fie nie do ło żył Ja -
kub Kę sy, po ko nu jąc bram ka rza CKS -
-u po so lo wej ak cji. 

Tuż przed koń cem miej sco wi strze li li
ho no ro we go go la. Sy tu ację sam na sam
z gol ki pe rem wy ko rzy stał Pa tryk Soł ty siak.

W ostat niej ko lej ce se zo nu Bia ły
Orzeł zmie rzy się z Pe li ka nem Gra bów. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Orły wygrały ligę!

W so bo tę Astra Kro to szyn za no to -
wa ła trze cią po raż kę z rzę du.
Na bo isku w Sul mie rzy cach kro to -
szy nia nie ule gli 1: 3 Po lo nu so wi Ka -
zi mierz Bi sku pi. 

Wynik spotkania otworzył w 20.
minucie Krzysztof Słowiński, który po

kontrze swojego zespołu znalazł się w
sytuacji sam na sam z bramkarzem Astry
i nie zmarnował okazji. Kwadrans
później, po niemal identycznej akcji, na
2:0 podwyższył Łukasz Wawrzyniak.  

Na początku drugiej odsłony
gospodarze zmniejszyli straty.
Skutecznym strzałem z dystansu popisał

się Mateusz Mizerny. Gospodarze
stwarzali sobie kolejne sytuacje, lecz
brakowało im szczęścia. Do tego doszły
jeszcze problemy kadrowe. Gdy około 80.
minuty kontuzji doznał Wiktor Praczyk,
okazało się, że nie ma go kto zastąpić.
Astra musiała więc dokończyć spotkanie
w dziesiątkę. Goście to wykorzystali i w
końcówce przypieczętowali zwycięstwo
po trafieniu Mateusza Szymańskiego.

W ostatnim meczu sezonu
krotoszynianie zmierzą się z Vitcovią
Witkowo.

(LENA)

PIŁKA NOŻNA 

Polonus lepszy od Astry

CKS ZBIERSK – BIAŁY ORZEŁ
KOŹMIN WLKP. 1:7 (0:4)

BRAMKI: 
0:1 – Krzysztof Czabański (18)
0:2 – Szymon Hajdasz (26)
0:3 – Krzysztof Czabański (33' karny)
0:4 – Marceli Skowroński (42) 
0:5 – Krzysztof Czabański (48)
0:6 – Kamil Rój (74)
0:7 – Jakub Kęsy (82)
1:7 – Patryk Sołtysiak (90)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki (85' Pietrowski) –
Janowski, Roszczak, Mucha, Hajdasz (70'
Kasprzak), Czabański, Namysłowski (60'
Nowakowski), Skowroński (60' Rój),
Borowczyk (70' Kęsy), Szymkowiak,
Kamiński (75' Borowczyk) 

W przed ostat niej w tym se zo nie ko -
lej ce V li gi Piast Ko by lin za grał
na wła snym obiek cie z Or łem Mro -
czeń. Miej sco wi za gra li do bry mecz
i po ko na li sil ne go ry wa la 3: 0. 

Spo tka nie roz po czę ło się pe cho wo
dla go spo da rzy, gdyż w pierw szym kwa -

dran sie po fau lu w po lu kar nym ar bi ter
wska zał na je de na sty metr. Na szczę ście
z ude rze niem z rzu tu kar ne go po ra dził
so bie Pa tryk Wojt ko wiak. 

W dal szej fa zie me czu ko by li nia nie
stwa rza li so bie do god ne sy tu acje. Jed ną
z nich wy ko rzy stał Ma te usz Wa cho wiak
i na prze rwę miej sco wi scho dzi li w do -
brych na stro jach. 

W dru giej od sło nie pił ka rze Pia sta
zdo mi no wa li prze ciw ni ków i co chwi lę
stwa rza li za gro że nie pod ich bram ką.
Na 2: 0 pod wyż szył M. Wa cho wiak,
a zwy cię stwo przy pie czę to wał Ja kub
Smek ta ła. 

– Wy gra na w ostat nim me czu
przed wła sną pu blicz no ścią na pew no cie -
szy. To spo tka nie by ło jed nak dla nas
szcze gól ne, po nie waż po pra wie dwu let -
niej prze rwie spo wo do wa nej kon tu zją
do gry wró cił wy cho wa nek Pia sta – Kry -
stian Ję drze jak, co za pew ne cie szy wszyst -
kich sym pa ty ków ko by liń skiej pił -
ki – sko men to wał Do mi nik Sne la, ka pi -
tan dru ży ny. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Piast wypunktował Orła

PIAST KOBYLIN 
– ORZEŁ MROCZEŃ 3:0 (1:0)

BRAMKI: 
1:0 – Mateusz Wachowiak (45)
2:0 – Mateusz Wachowiak (54)
3:0 – Jakub Smektała (60)
PIAST: Wojtkowiak (80' Klejewski) –
Siepa, A. Kurzawa, D. Snela, Ratajczak
(85' K. Jędrzejak), Ma. Wachowiak (75'
Lisiak), M. Kurzawa, Siecla, K. Snela (70'
K. Wachowiak), Smektała, Mt. Wachowiak
(80' Frąckowiak)

ASTRA KROTOSZYN – POLONUS
KAZIMIERZ BISKUPI 1:3 (0:2)

BRAMKI:
0:1 – Krzysztof Słowiński (20)
0:2 - Łukasz Wawrzyniak (36)
1:2 – Mateusz Mizerny (48)
1:3 – Mateusz Szymański (90)
ASTRA: Jarysz – Nasalski, Skrzypniak,
Jankowski, Mizerny, Błażejczak, Ishchuk
(80' Maj), Czołnik, Praczyk, Ziemiański,
Rebelka (70' Łuczak)


