
Gwał tow ne bu rze, któ rym to wa rzy -
szy ły in ten syw ne opa dy desz czu, by -
ły przy czy ną licz nych za lań i pod to -
pień na te re nie po wia tu kro to szyń -
skie go. W no cy z czwart ku na pią tek
oraz w piąt ko wy po ra nek stra ża cy
in ter we nio wa li 26 ra zy.

Pierw sze zgło sze nie do Sta no wi ska
Kie ro wa nia Ko men dan ta Po wia to we go
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy -
nie wpły nę ło w czwar tek o go dzi -
nie 22.46 i do ty czy ło za la nej piw ni cy
na te re nie jed nej z po se sji przy uli cy Ple -
szew skiej w Koź mi nie Wlkp. Ko lej nych
zgło szeń przy by wa ło z mi nu ty na mi nu -
tę. W więk szo ści przy pad ków stra ża cy in -
ter we nio wa li w związ ku z za la ny mi piw -
ni ca mi czy pod to pie nia mi ulic. Od no to -
wa no 24 te go ty pu zda rze nia. 

Po nad to w Ła giew ni kach, naj praw -
do po dob niej na sku tek wy ła do wa nia at -
mos fe rycz ne go, za pa li ło się drze wo. Jed -
na in ter wen cja do ty czy ła pla my ole ju
na ul. Ko by liń skiej w Kro to szy nie.

W dzia ła nia zwią za ne z usu wa niem
skut ków gwał tow nych burz za an ga żo wa ni

by li stra ża cy z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej w Kro to szy nie oraz jed no stek OSP
Kro to szyn, Koź min Wlkp., Czar ny Sad,
Zdu ny, Za le sie Wiel kie, Biad ki, Ka niew,
Lu to gniew, Ko bier no i Chwa li szew. Łącz -
nie w ak cjach bra ły udział 33 za stę py. 

(AN KA)
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� SAMORZĄD
Radni zaniepokojeni
potencjalnymi
inwestycjami

Czytaj na str. 3
� KULTURA
Małgorzata Ostrowska
gwiazdą wieczoru

Czytaj na str. 6

� WYDARZENIE

XIV edycja wystawy 
w Benicach

Czytaj na str. 10-11

� SPORT

Nasi sumocy 
w europejskiej czołówce

Czytaj na str. 15

DZIŚ W NU ME RZE POWIAT

Liczne podtopienia po intensywnych ulewach
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Przez trzy ko lej ne ty go dnie
od za koń cze nia ro ku szkol ne go
Bi blio te ka Pu blicz na Gmi ny
i Mia sta Zdu ny re ali zu je pro jekt
„W wa ka cyj nej bi blio te ce świat
po zna ję”, do fi nan so wa ny przez
Mi ni ster stwo Kul tu ry, Dzie dzic -
twa Na ro do we go i Spor tu.

Uczest ni czą ce w pro jek cie dzie ci
do wia du ją się wie lu cie ka wo stek
o Au stra lii, Afry ce, Gre cji, Wiel kiej
Bry ta nii, a tak że o Pol sce. Przez ko lej -
ne dwa ty go dnie po dob ne za ję cia
pro wa dzo ne bę dą w bi blio te kach
w Basz ko wie i Ko na rze wie.

(AN KA) 

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej od by ło się spo tka nie z po dróż ni -
kiem Mi cha łem Szu li mem, za ty tu ło -
wa ne „Wśród dzi kich ple mion Etio -
pii”. Uczest ni cy wy słu cha li wie lu cen -
nych i prak tycz nych in for ma cji na te -
mat te go naj go ręt sze go miej sca
na Zie mi.

Z te go wła śnie kra ju po cho dzą ka wa,
naj star szy czło wiek na Zie mi i Ar ka Przy -
mie rza. To tam moż na się prze ko nać, jak
sma ku je sfer men to wa ny na le śnik, to tam
moż na być świad kiem pew nej dziw nej
ce re mo nii ini cja cyj nej męż czyzn i na kar -
mić hie ny. Oprócz gar ści cen nych i prak -
tycz nych in for ma cji na te mat Etio pii M.
Szu lim za brał pu blicz ność w od wie dzi ny
do dzi kich ple mion. To by ła na praw dę fa -
scy nu ją ca, peł na nie spo dzia nek po dróż.

M. Szu lim to wo ka li sta, gi ta rzy sta,
kom po zy tor i au tor tek stów w ze spo le Pla -
te au, po dróż nik i au tor blo ga in spi ro wa ne -
go po dró ża mi, twór ca au dy cji ra dio wej
„Miej sce za miej scem”, au tor dwóch ksią -
żek – zbio rów fe lie to nów po dróż ni czych.

Spo tka nie od by ło się w ra mach pro -
jek tu do fi nan so wa ne go z Pol sko -Ame ry -
kań skiej Fun da cji Wol no ści – Aka de mii
Roz wo ju Fi lan tro pi w Pol sce „Miesz (k)
amy na Skwe rze”.

OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Opowieści 
z Etiopii

KROTOSZYN

Kiedy ruszą prace 
na ul. Kobylińskiej?

Pod czas czerw co wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie rad ny Pa weł Si -
ko ra do py ty wał o roz po czę cie prze -
bu do wy trzech skrzy żo wań na ul. Ko -
by liń skiej. 

Za kor ko wa ne uli ce w Kro to szy nie
nie są ni czym nad zwy czaj nym, w za sa -
dzie to już tak po wszech ne zja wi sko, że
ni ko go nie dzi wi. Pro blem jesz cze się po -
głę bił, kie dy roz po czę ły się re mon ty kro -
to szyń skich ulic. Naj więk sze utrud nie nia
moż na za uwa żyć na ul. Ostrow skiej. Pra -
ce na dro dze kra jo wej ge ne ru ją ogrom ne
utrud nie nia dla kie row ców. 

Cze ka ją nas jed nak ko lej ne re mon ty,
tym ra zem cho dzi o prze bu do wę trzech
skrzy żo wań na ul. Ko by liń skiej – z ul.
Osad ni czą, ul. Gru dziel skie go i ul. Ma ga -
zy no wą. Pier wot nie pla no wa no, iż pra ce
roz pocz ną się w kwiet niu, ale nie do szło
to do skut ku. Uwa gę na ten fakt zwró cił
na se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie Pa -
weł Si ko ra (na zdję ciu), a od po wie dzi

udzie lił mu Mi chał Ku rek, na czel nik Wy -
dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal nej, Ochro ny
Śro do wi ska i Rol nic twa. 

– Tak na praw dę to pra ce na ul. Ko -
by liń skiej mia ły ru szyć rów no z pra ca mi
na ul. Koł łą ta ja. Oka za ło się jed nak, że już
po prze ka za niu pla cu bu do wy fir ma, któ -
ra wy gra ła prze targ, ma jesz cze ja kieś pro -
ble my uzgod nie nio we. Z te go, co mi wia -
do mo, one na dal ist nie ją. Cho dzi tu taj
o bran żę ga zo wą i ener ge tycz ną. Część
z uzgod nień jest jesz cze po pra wia na
w Po zna niu. W związ ku z tym na dzień
dzi siej szy nikt nie wie, kie dy te pra ce ru -
szą. Być mo że bę dzie to w lip cu, jed nak że
naj pierw uak tu al nio ne mu szą zo stać
wspo mnia ne uzgod nie nia, po nie waż pra -
ce z ni mi zwią za ne po win ny być wy ko na -
ne ja ko pierw sze – tłu ma czył M. Ku rek.

We dle wcze śniej szych prze wi dy wań
prze bu do wa skrzy żo wań mia ła za koń -
czyć się w sierp niu, lecz wia do mo już, że
ter min ów wy dłu ży się o co naj mniej dwa
mie sią ce. (LE NA)

ZDUNY

Dzieci poznają świat
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W trak cie czerw co wej se sji Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go rad ni z gmi ny
Koź min Wlkp. zło ży li dwie in ter pe la -
cje w spra wie du żych in we sty cji, któ -
re mia ły być re ali zo wa ne na tym te -
re nie. 

In ter pe la cje, w imie niu swo im
oraz Pio tra Osu cha i Mar ci na Le śnia -
ka, od czy tał rad ny Ja cek Za wod ny.
Pierw sza do ty czy ła roz bu do wy i bu -
do wy chlew ni. – Ja ko rad ni po cho -
dzą cy z gmi ny Koź min Wlkp. wy ra -
ża my za nie po ko je nie moż li wo ścią
roz bu do wy i bu do wy ko lej nych wiel -
kich chlew ni. Wy ra ża my swo ją tro -
skę o roz wój po wia tu kro to szyń skie -
go i pro wa dzo nej go spo dar ki rol nej
na tym te re nie. Świa do me i pla no wa -
ne rol nic two jest istot nym czyn ni -
kiem go spo dar ki kra ju. Jed nak zbyt
du że za gęsz cze nie przed się biorstw
rol nych na ma łej prze strze ni po wo -
du je ne ga tyw ne skut ki dla śro do wi -
ska, a co za tym idzie – du że bra ki
wo dy – i jest uciąż li we dla czło wie -
ka – oznaj mił J. Za wod ny. 
Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka (na zdję -
ciu) za pew nił, iż nie jest zwo len ni -
kiem te go ty pu in we sty cji na te re nie
po wia tu kro to szyń skie go, wska zu jąc
przy tym na kwe stię de fi cy tu wo -
dy. – Je śli wy so ka ra da przy go to wa ła -
by opi nię na ten te mat, to by ła by ona
na pew no po moc na sta ro ście. Je stem
zmo ty wo wa ny, że by nie wy da wać
zgo dy na od wier ty na stud nie dla ja -
kich kol wiek tak du żych in we sty cji
na te re nie ca łe go po wia tu, rów nież
w gmi nie Koź min Wlkp. Aby in we -

sty cja mo gła być re ali zo wa na, mu si
być za bez pie cze nie w wo dę. Je ste śmy
pu sty nią w ro zu mie niu bra ku wo dy
na te re nie pły ty kro to szyń sko -koź -
miń skiej, w związ ku z czym nie mo -
że być tak, że bę dzie wo da dla zwie -
rząt, a nie bę dzie wo dy dla lu dzi – za -
ko mu ni ko wał sta ro sta. 

Dru ga in ter pe la cja ty czy ła pla no -
wa nej bu do wy za kła du do pro duk cji
ener gii elek trycz nej, w któ rym do -
pusz cza ło by się moż li wość ter micz -
ne go prze kształ ca nia od pa dów nie -
bez piecz nych. – W związ ku z po ja -
wia ją cy mi się in for ma cja mi w prze -
strze ni pu blicz nej oraz zwo ła niem
nad zwy czaj nej se sji Ra dy Miej skiej
w Koź mi nie Wlkp., do ty czą cej spa -
lar ni od pa dów nie bez piecz nych
na te re nie tej gmi ny, zwra ca my się
z uprzej mą proś bą o za ję cie sta no wi -
ska w tej spra wie. Zwra ca my się rów -

nież z za py ta niem, czy ta ka in we sty -
cja jest zgod na z dzia ła nia mi stra te -
gicz ny mi i pla ni stycz ny mi po wia tu
kro to szyń skie go – oświad czył rad ny
Za wod ny. 

Sta ro sta po in for mo wał, iż in we -
stor od stą pił od bu do wy. – Je śli cho -
dzi o spra wę za kła du, wiem o nim tyl -
ko z re la cji me dial nych oraz z roz -
mów z bur mi strzem Koź mi na Wlkp.
Z te go, co mi wia do mo, wnio sko daw -
ca wy co fał się z in we sty cji. Na to miast
rze czy wi ście, de cy zje – za rów no śro -
do wi sko wa, jak i o wa run kach za bu -
do wy – zo sta ły wy da ne. Je że li wnio -
sek o wy da nie po zwo le nia na bu do -
wę wpły nie do po wia tu, to spró bu je -
my wy stą pić do Wo je wódz kie go In -
spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska
o po now ne prze ana li zo wa nie kwe stii
za gro że nia dla śro do wi ska – wy ja śnił
S. Szczot ka. (LE NA)

Z SESJI

Radni zaniepokojeni ewentualnymi inwestycjami 
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GAŁĄZKI

Ogień w zakładzie stolarskim

5 lip ca w miej sco wo ści Ga łąz ki (gmi -
na Koź min Wlkp.) do szło do po ża ru
za kła du sto lar skie go. Pra cow ni cy
szyb ko za re ago wa li, ale sa mo dziel nie
nie da li ra dy uga sić ognia. Dzia ła nia
stra ża ków trwa ły po nad 6,5 go dzi ny.

Na miej sce wy sła no trzy za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie, dwa z koź miń skiej OSP
oraz po jed nym z OSP Czar ny Sad, OSP
Bo rzę cicz ki, OSP Wrot ków i OSP Kro to -
szyn. Pa li ła się wia ta, w któ rej skła do wa -
ne by ły de ski i tro ci ny. Po żar roz prze -
strze nił się na dach przy le ga ją ce go
do niej za kła du sto lar skie go.

Stra ża cy po da li dwa prą dy ga śni cze
w na tar ciu na pa lą cy się obiekt oraz

dwa w obro nie za gro żo ne go obiek tu.
Po stłu mie niu ognia przy stą pio no
do czę ścio wej roz biór ki po kry cia da cho -
we go oraz za bu do wy pod da sza sto lar ni,
że by do trzeć do ukry tych za rze wi i je
do ga sić. 

Po cał ko wi tym uga sze niu po ża ru
na ze wnątrz usu nię to nad pa lo ne, drew -
nia ne ele men ty kon struk cji da cho wej
oraz wy po sa że nia za kła du i skła do wa ne
drew no. Obiekt od dy mio no, prze wie -
trzo no i spraw dzo no ka me rą ter mo wi zyj -
ną – urzą dze nie po twier dzi ło li kwi da cję
za gro że nia. W ce lu ochro ny za kła du
przed ewen tu al nym desz czem stra ża cy
po mo gli za bez pie czyć plan de ką znisz czo -
ny dach.

(AN KA)
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Pod czas se sji Ra dy Gmi ny Roz dra -
żew, któ ra od by ła się 7 lip ca, rad ni
gło so wa li nad udzie le niem ab so lu to -
rium wój to wi Ma riu szo wi Dy mar -
skie mu z ty tu łu wy ko na nia bu dże tu
za 2020 rok. 

Pier wot nie bu dżet gmi ny Roz dra żew
za kła dał do cho dy na po zio -
mie 23 734 602,16 zł, a wy dat ki w kwo -
cie 26 741 964,16 zł. Po zmia nach wpro -
wa dzo nych w 2020 ro ku do cho dy
ukształ to wa ły się w wy so ko -

ści 27 551 878,53 zł, na to miast wy dat ki
wy nio sły 25 795 926,03 zł. 

Głów ną przy czy ną zmniej sze nia wy -
dat ków jest prze su nię cie ter mi nu in we -
sty cji do ty czą cej od wier tu stud ni głę bi no -
wych na uję ciu w Dą bro wie. Wpływ na to
mia ła też epi de mia, któ ra wy mu si ła re zy -
gna cję z pla no wa nych wy da rzeń kul tu ral -
nych czy spor to wych oraz ob cho -
dów 750-le cia Roz dra że wa. 

Rad ni jed no gło śnie udzie li li ab so lu -
to rium wój to wi Ma riu szo wi Dy mar skie -
mu. (LE NA)

ROZDRAŻEW

Absolutorium dla wójta

Na czerw co wej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie pod ję to uchwa łę
w spra wie nada nia nazw czte rem
uli com. Trzy z nich znaj du ją się
w Kro to szy nie, a jed na w Ko bier nie.

Uli cy ozna czo nej ja ko dział ka
nr 3974/21 nada no na zwę Ko bal to wa.
Jest ona po łą czo na z ul. La zu ro wą w Kro -
to szy nie – po dob nie jak ko lej na uli ca,
któ rą na zwa no Nie bie ską. Z ko lei dro dze

znaj du ją cej się przy ul. Le śnej nada no
mia no Ja go do wej. Uli cę w Ko bier nie, któ -
ra łą czy się z ul. Spa ce ro wą, na zwa no So -
sno wą. 

– Po trze ba nada nia no wych nazw
ulic na te re nie Kro to szy na oraz Ko bier -
na za szła w związ ku z roz po czę ciem bu -
do wy no wych bu dyn ków na nie ru cho -
mo ściach przy le głych. Z wnio skiem
o nada nie nazw ulic zwró ci li się wła ści cie -
le dróg. Pro po zy cje zo sta ły omó wio ne
na po sie dze niu ze spo łu do spraw na zew -
nic twa ulic i za opi nio wa ne po zy tyw nie.
Nada nie no wych nazw ulic umoż li wi
usta le nie nu me rów po rząd ko wych – czy -
ta my w uza sad nie niu uchwa ły, któ rą rad -
ni przy ję li jed no gło śnie. (LE NA)

Z SESJI

Nazwano cztery kolejne ulice

Rad ny Mi ro sław Gań ko na se sji Ra -
dy Miej skiej w Kro to szy nie zło żył
wnio sek o utwar dze nie ścież ki pro -
wa dzą cej do dep ta ku. 

Cho dzi o ścież kę, któ ra łą czy ul.
Więź niów Po li tycz nych z dep ta -
kiem. – Zwra cam się z tą proś bą w imie -
niu miesz kań ców. Od ul. Więź niów Po -
li tycz nych bie gnie ta ka ścież ka, któ ra
pro wa dzi do dep ta ku. Po ru sza się tam tę -
dy bar dzo wie le osób – za rów no dzie ci,
jak i do ro słych. Stąd też proś ba, aby po -

zy tyw nie roz pa trzyć wnio sek o utwar -
dze nie te go od cin ka – tłu ma czył M.
Gań ko (na zdję ciu). 

Od po wie dzi udzie lił bur mistrz Fran -
ci szek Mar sza łek. Jak po in for mo wał, pra -
ce zwią za ne z utwar dze niem ścież ki naj -
praw do po dob niej zo sta ną wy ko na -
ne. – Po sta ra my się ten wnio sek zre ali zo -
wać, tym bar dziej że ma my na sta nie
kost kę uży wa ną, więc po zo sta je tyl ko
kwe stia ro bo ci zny – po wie dział wło darz
mia sta.

(LE NA)

KROTOSZYN

Ścieżka będzie utwardzona
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KROTOSZYN

Pożar kamienicy 
na ulicy Zdunowskiej

W no cy 4 lip ca w ka mie ni cy na uli cy
Zdu now skiej w Kro to szy nie wy buchł
po żar. Ogień w bu dyn ku na le żą cym
do zwar tej za bu do wy w ści słym cen -
trum mia sta sta no wił bar dzo du że
za gro że nie dla są sied nich obiek tów. 

Zgło sze nie do Sta no wi ska Kie ro -
wa nia Ko men dan ta Po wia to we go PSP
w Kro to szy nie wpły nę ło o go dzi -
nie 01.33. Na miej sce nie zwłocz nie
skie ro 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 OSP Kro to szyn i OSP
Zdu ny. 

Jak się oka za ło, pa li ło się miesz ka nie
na pierw szym pię trze, klat ka scho do wa
oraz pod da sze użyt ko we. Pło mie nie wy -
cho dzi ły przez otwo ry okien ne i prze do -
sta wa ły się rów nież na dach. Nikt na sta łe
tam nie miesz kał, ale – jak po in for mo wa -

no stra ża ków – w bu dyn ku mo gły prze -
by wać oso by bez dom ne.

Stra ża cy po da li je den prąd ga śni czy
pia ny sprę żo nej w na tar ciu do wnę trza
miesz ka nia oraz prąd ga śni czy wo dy,
przy wy ko rzy sta niu pod no śni ka hy drau -
licz ne go, na dach bu dyn ku. Dzię ki te mu
ogra ni czy li roz prze strze nia nie się po ża ru.
Jed no cze śnie prze szu ki wa no po miesz -
cze nia. W są sied nim miesz ka niu, nie ob ję -
tym po ża rem, prze by wa ła jed na oso ba,
któ rą ewa ku owa no na ze wnątrz. 

Po uga sze niu ognia stra ża cy od dy mi li
i prze wie trzy li bu dy nek, po czym przy -
stą pi li do usu wa nia nad pa lo nych ele men -
tów kon struk cji da chu i wy po sa że nia
miesz ka nia. Na ko niec dzia łań obiekt
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. Ak cja trwa ła nie co po nad czte ry go -
dzi ny. (AN KA)
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Re wi ta li za cja kom plek su spor to wo -
-re kre acyj ne go na kro to szyń skim
Bło niu trwa. Choć na dal jest to plac
bu do wy, na te ren któ re go obo wią zu -
je cał ko wi ty za kaz wstę pu, to nie ste -
ty już do cho dzi tam do ak tów wan -
da li zmu i za śmie ca nia. 

Na te re nie kompleksu spor to wo -re kre -
acyj ne go bę dą m. in. pięk ny sta dion, ska te -
park, plac za baw czy tor ro we ro wy. Te ren
nie zo stał jesz cze oddany do użyt ku. Opóź -
nie nia są spo wo do wa ne sze re giem prac do -
dat ko wych. Mi mo iż obo wią zu je tam cał ko -
wi ty za kaz wstę pu, to ja kiś czas te mu na fa -
ce bo oko wym pro fi lu KRO TO SZYN po ja -
wi ły się zdję cia świad czą ce o tym, że wie le
osób igno ru je za kaz, a co gor sza – za śmie ca
to miej sce i de wa stu je róż ne przed mio ty.
Zda rza ją się też oso by ko rzy sta ją ce z urzą -

dzeń, któ re nie zo sta ły jesz cze oddane
do użyt ku. Śmie ci, któ re są po rzu ca ne
na te re nie bu do wy, świad czą o tym, że od -
by wa ją się tam li ba cje al ko ho lo we.

Po za miesz cze niu zdjęć do ku men tu ją -
cych ak ty wan da li zmu w sie ci roz go rza ła

dys ku sja. Co za sta na wia ją ce, wie lu in ter na -
tów uwa ża, że pro ble mem nie jest de wa sta -
cja, a prze dłu ża ją ca się bu do wa. Nie któ rzy
twier dzą, że mło dzież, któ ra od by wa ła
zdal ne na ucza nie, jest spra gnio na spo tkań
ze zna jo my mi i dla te go wcho dzi na ten te -
ren. Czy jed nak tym na le ży uspra wie dli -
wiać nisz cze nie i za śmie ca nie miej sca, któ -
re jesz cze nie zo sta ło od da ne do użyt ku..? 

– Z uwa gi na wła sne bez pie czeń -
stwo, ale przede wszyst kim obo wią zu ją ce
prze pi sy pra wa przy po mi na my, że nie -
zmien nie obo wią zu je cał ko wi ty za kaz
wstę pu dla osób nie upraw nio nych na ca -
ły te ren bu do wy, a chęć sko rzy sta nia
z obiek tów nie mo że być uspra wie dli wie -
niem dla wtar gnię cia oraz przede wszyst -
kim za śmie ca nia i de wa sto wa nia mie nia,
któ re jest do brem wspól nym wszyst kich
miesz kań ców. Zde cy do wa na więk szość
te go ty pu przy pad ków, do któ rych do -
cho dzi zresz tą w ca łym mie ście, jest zgła -
sza na na po li cję – czy ta my w ko mu ni ka -
cie kro to szyń skie go urzę du.

(LE NA)

KROTOSZYN

Teren jeszcze zamknięty, 
ale wandalom to nie przeszkadza

Ule wy, któ re na wie dzi ły w ostat nim
cza sie Kro to szyn i oko li ce, przy spo -
rzy ły wie le pra cy stra ża kom. Miesz -
kań cy mia sta zwra ca ją uwa gę, iż za -
la ne dro gi to efekt nie pra wi dło we go
funk cjo no wa nia stu dzie nek. 

Nie jed no krot nie pi sa li śmy o pro ble -
mach, z któ ry mi mu szą się zma gać miesz -
kań cy na sze go mia sta w cza sie in ten syw -
nych opa dów desz czu. No to rycz nie za le -
wa ny jest m. in. od ci nek ul. Ko by liń skiej
pod wia duk tem ko le jo wym. W trak cie
nie daw nych ulew spa ra li żo wa na zo sta ła
du ża część Kro to szy na. Po wo dem te go
by ły za la ne uli ce. Peł ne rę ce ro bo ty mie li
też funk cjo na riu sze po li cji, któ rzy dba li
o za bez pie cze nie nie prze jezd nych dróg. 

Miesz kań cy ja ko przy czy nę ta kich
pro ble mów wska zu ją za nie czysz czo ne
stu dzien ki, któ re pod czas ob fi tych opa -
dów nie ra dzą so bie z od bie ra niem wo dy.
Kro to szy nia nie twier dzą, że kil ka lat te -
mu by ły one czysz czo ne znacz nie czę -
ściej, niż dzie je się to obec nie. 

Spra wę tę na czerw co wej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie po ru szy ła rad na

Sła wo mi ra Ka lak. – Ostat nio, kie dy mie -
li śmy ta ki ulew ny deszcz, wie le miejsc
w Kro to szy nie by ło za la nych. Nie mó wię
tu taj tyl ko o od cin ku ul. Ko by liń skiej
pod wia duk tem. W mo men cie ule wy
znaj do wa łam się na kro to szyń skim ryn ku
i mo gę stwier dzić, że Ma ły Ry nek był zu -
peł nie za la ny, wo da do cho dzi ła do okien
wy sta wo wych. Chcia łam tyl ko za py tać,
jak czę sto czysz czo ne przez PGKiM są
stu dzien ki. Mam ta ką in for ma cję, że po -
dob no kie dyś by ły czysz czo ne dość czę -
sto, a te raz nie ko niecz nie się to od by wa.

Być mo że na le ża ło by zwró cić na to uwa -
gę, że by sy tu acje zwią za ne z za la nia mi się
nie po wta rza ły – mó wi ła S. Ka lak.

Pod ko niec se sji, nie uzy skaw szy od -
po wie dzi, rad na wy ra zi ła na dzie ję, iż in -
for ma cja zo sta ła przy ję ta i stu dzien ki bę -
dą czysz czo ne. Wte dy głos za brał bur -
mistrz Kro to szy na. – My ślę, że pan na -
czel nik Ku rek przy jął tę in for ma cję i nie
bę dzie my się już roz wo dzić nad ty mi
stu dzien ka mi – oznaj mił Fran ci szek
Mar sza łek. 

(LE NA)

KROTOSZYN 

W trakcie ulew miasto jest sparaliżowane

BIBLIOTEKA

Święto ziół z pisarką

Pod ko niec czerw ca sa la kon fe ren -
cyj na Ar ka dy w Kro to szyń skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej wy peł ni ła się aro -
ma tem świe żych ziół i pa rzo nych
her bat, a tak że po ezją. A wszyst ko
to za spra wą Świę ta Ziół i spo tka nia
z wro cław ską po et ką Ka ta rzy ną
Geo r giou. 

Pi sar ka za pro si ła go ści do świa ta ziół
i opo wie dzia ła, jak waż ne jest prze by wa -
nie na ło nie na tu ry. Pod czas ca ło dnio we -
go spo tka nia róż ne gru py wie ko we mo gły
się do wie dzieć, ja kie zio ła ro sną w na -
szych przy do mo wych ogród kach, na łą -

kach i w la sach. K. Geo r giou mó wi ła
o zbie ra niu i prze cho wy wa niu ziół, o spo -
rzą dza niu na le wek, ma ści i olej ków, o ich
wła ści wo ściach lecz ni czych.

Spo re za in te re so wa nie wśród ze bra -
nych wy wo ła ła na lew ka z czer wo ne go
mu cho mo ra, któ rą się sto su je do wcie ra -
nia przy ży la kach. Opo wie ści o zio łach
i wszel kich da rach na tu ry prze pla ta ne by -
ły wier sza mi z to mi ków au tor ki. 

Wy da rze nie by ło sfi nan so wa ne ze
środ ków Pol sko -Ame ry kań skiej Fun da cji
Wol no ści w ra mach pro jek tu „Miesz (k)
amy na Skwe rze D -O -M”.

OPRAC. (AN KA)
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W pierw szą so bo tę lip ca od był się
pierw szy w tym ro ku kon cert z cy klu
,,Więc Wiec!”. Gwiaz dą wie czo ru by -
ła Mał go rza ta Ostrow ska. 

Kon cer ty w ra mach cy klu „Więc
Wiec!” sta ły się już w na szym mie cie tra -
dy cją kul tu ral ną. W ubie głym ro ku pan -
de mia i to wa rzy szą ce jej ob ostrze nia spo -
wo do wa ły, iż zor ga ni zo wa no tyl ko je den
kon cert. W tym ro ku Kro to szyń ski Ośro -
dek Kul tu ry za po wia da, że na jed nym wy -
da rze niu się nie skoń czy. 

So bot ni kon cert za in au gu ro wał ze spół
Fal se Expe rien ce. Gru pę two rzą Pa weł Za -
wor ski (wo kal i gi ta ra), Eryk Ku la (gi ta ra
pro wa dzą ca, wo kal to wa rzy szą cy), Fi lip
Sie radz ki (bas) oraz Krzysz tof No wac ki
(per ku sja). Two rzo ną przez nich mu zy kę
moż na wpi sać w nurt po cząt ku lat 90.
W mi nio nym ro ku ze spół wy dał de biu -
tanc ki mi ni al bum „Black He art”. Obec nie
pra cu je nad peł nym al bu mem. Mu zy cy re -
je stru ją utwo ry sa mi w stu diu, któ re zbu -
do wa li we wła snej sto do le. Wy stęp Fal se
Expe rien ce był bar dzo ener ge tycz ny. 

Ja ko dru gi na sce nie po ja wił się So -
snow ski, zna ny ze swo je go cha rak te ry -
stycz ne go, za chryp nię te go gło su. Jest zdo -
byw cą wie lu waż nych na gród mu zycz -
nych, a je go pierw sza pły ta zo sta ła no mi -
no wa na do ubie gło rocz nych Fry de ry ków.
Je go utwo ry, ta kie jak „Deszcz” czy „Da -
lej”, pod bi ły ser ca słu cha czy i szyb ko zaj -
mo wa ły wy so kie po zy cje na li stach prze -
bo jów. Kro to szyń ska pu blicz ność rów -

nież bar dzo cie pło przy ję ła So snow skie go,
a je go fa ni mie li oka zję na być pły ty, któ re
oso bi ście pod pi sy wał po kon cer cie. 

Gwiaz dą wie czo ru by ła do sko na le
zna na wo ka list ka – Mał go rza ta Ostrow -

ska, któ ra nie gdyś zwią za na by ła z ze spo -
łem Lom bard. Gdy współ pra co wa ła z tą
gru pą, kil ku krot nie zdo by ła ty tuł wo ka -
list ki ro ku, na gra ła 10 płyt i za gra ła po -
nad 1100 kon cer tów w Pol sce i po za jej

gra ni ca mi. W 1999 ro ku wy da ła pierw -
szą pły tę so lo wą – „Al che mia”. Ar tyst ka
przy cią gnę ła tłu my na kro to szyń ski ry nek
po to, by po rwać pu blicz ność po nad cza -
so wy mi hi ta mi, ta ki mi jak „Szkla na po go -
da” czy „Śmierć dys ko te ce”. Wy ko na ła też
now sze utwo ry ze swo ich so lo wych al bu -
mów. Nie za bra kło tak że le gen dar nej
„Me lu zy ny” z „Po dró ży Pa na Klek sa”.
Kon cert Mał go rza ty Ostrow skiej na pew -
no zo sta nie na dłu go za pa mię ta ny przez
kro to szyń skich wi dzów. 

(LE NA)

WIĘC WIEC! 

Sobotni wieczór z dobrą muzyką

BIBLIOTEKA

Promocja tomiku wierszy
Józefa Zdunka

Pod ko niec czerw ca w Kro to szyń -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej im. Ar ka -
de go Fie dle ra mia ła miej sce pro mo -
cja naj now sze go to mi ku wier szy Jó -
ze fa Zdun ka pt. „Czas wy peł nio ny”.

Mo de ra to rem spo tka nia był Ja -
nusz Urba niak, któ ry przed sta wił do -
ro bek po etyc ki Jó ze fa Zdun ka. Au tor
jest po wszech nie zna ny spo łecz no ści
lo kal nej ja ko na uczy ciel, pe da gog, tu -
ry sta, hi sto ryk, re gio na li sta, spo łecz -
nik, ko lek cjo ner eks li bri sów i wi do kó -
wek. Kil ka wier szy J. Zdun ka zo sta ło
na gro dzo nych w kon kur sie li te rac -
kim „Mi łość nie jed no ma imię”.
W 2014 ro ku za de biu to wał wy da -
niem książ ko wym po ezji „Po że gna nia
nie ustan ne”. Ko lej ne je go to mi ki to
„Świa tło i cie nie” (2016), „Wąt pie -
nia” (2017), „La bi rynt” (2018), „Do -
ty ka nie na dziei” (2020).

– Wa chlarz te ma tycz ny to mi ku,
któ ry od da ję do rąk sza now nych Czy -
tel ni ków, jest sze ro ki. Głów ny wą tek
sta no wią za gad nie nia fi lo zo ficz ne,
do ty czą ce ludz kiej eg zy sten cji
w świe cie wie lo ści wy bo rów, pre zen -
to wa ne z po zy cji róż nych ról ży cio -
wych. Nie brak tak że od wo ła nia
do miejsc i sy tu acji, rów nież ta kich,
w któ rych tra ci my po czu cia bez pie -
czeń stwa i wol no ści. Po ja wia ją się py -
ta nia, ja ki czło wiek ma wpływ na to,
kim jest i je go od dzia ły wa nie na spo -
łe czeń stwo, w któ rym ży je – na pi sał
au tor w sło wie wstęp nym do naj now -
sze go to mi ku wier szy.

J. Zdu nek po dzię ko wał spon so -
rom i przy ja cio łom, któ rzy wspar li
wy da nie te go to mi ku, a na stęp nie
prze czy tał wy bra ne wier sze. Pu blicz -
ność mia ła moż li wość za da wa nia py -
tań. OPRAC. (AN KA)
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W mi nio nym ro ku szkol nym ucznio -
wie kla sy IV Szko ły Pod sta wo wej im.
Bi sku pa Mi cha ła Ko za la w Ko bier -
nie, pod kie run kiem wy cho waw czy ni
Do mi ni ki Sta sik, przy stą pi li do mię -
dzy na ro do we go pro jek tu edu ka cyj -
ne go „Emo cja”, wspie ra ją ce go roz -
wój spo łecz ny i emo cjo nal ny dzie ci.

Pro jekt ów ma na ce lu kształ to wa nie
po staw spo łecz nych u dzie ci wo bec in no -
ści, roz bu dza nie w uczniach wia ry w sie -
bie oraz wła sne moż li wo ści, ak ty wi za cję
na zro zu mie nie in no ści u in nych osób,
wy cho wa nie w ta kich war to ściach jak to -

le ran cja, ak cep ta cja, wy ro zu mia łość, sza -
cu nek i wraż li wość.

Dzię ki prze pro wa dzo nym za ję ciom
ucznio wie do wie dzie li się, co to są emo -
cje, jak się na zy wa ją, czym się cha rak te ry -
zu ją i w ja ki spo sób moż na je wy ra żać.
Czwar to kla si ści roz bu dza li wia rę we wła -
sne moż li wo ści, roz wi ja li wy obraź nię,
fan ta zję oraz kre atyw ność, po sze rza li ho -
ry zon ty, kształ to wa li po czu cie sza cun ku
do sie bie i in nych osób. 

Po nad to dzię ki udzia ło wi w pro jek cie
dzie ci uświa do mi ły so bie, ja ki wpływ ma -
ją wy po wia da ne przez nie sło wa. Od kry -
wa ły swo je moc ne oraz słab sze stro ny,

uczy ły się po ko ny wać trud no ści, a przede
wszyst kim wzro sło ich po czu cie wła snej
war to ści i sa mo świa do mość.

Zre ali zo wa ny w szko le w Ko bier nie
pro jekt obej mo wał pięć mo du łów – „Kre -
atyw ność”, „Wy obraź nia”, „Moc słów”,
„Rów ność”, „Oswa ja nie stra chu”. Pięć ra -
zy w ro ku na uczy ciel sku piał się na na -
ucza niu jed nej war to ści i miał do dys po -
zy cji wie le spo so bów na to za da nie, jak
choć by czy ta nie ba jek i opo wia dań, oma -
wia nie z dzieć mi kon kret nych cech i za -
cho wań, od gry wa nie sce nek i ról, roz mo -
wy itp. 

OPRAC. (AN KA)

SP KOBIERNO

Wspieranie emocjonalnego rozwoju
SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Pogromcy byków...
ortograficznych

Kil ka dni przed za koń cze niem ro ku
szkol ne go w Szko le Pod sta wo wej
nr 1 w Koź mi nie Wlkp. roz go rza ła
wal ka z by ka mi oro gra ficz ny mi.
Ucznio wie klas czwar tych wzię li bo -
wiem udział w „Or to gra ficz nej cor ri -
dzie”, ry wa li zu jąc o ty tuł „Po grom -
ców by ków”, czy li naj lep szej kla sy
w dzie dzi nie or to gra fii. 

Ucznio wie roz wią zy wa li or to gra ficz ne
re bu sy, krzy żów ki i ka lam bu ry. W bie ga -
nym dyk tan dzie mu sie li wy ka zać się nie tyl -
ko spraw no ścią in te lek tu al ną, ale tak że fi -
zycz ną. Or to gra ficz na cor ri da by ła jed nym
z za dań, a jed no cze śnie zwień cze niem ca ło -
rocz nej pra cy uczniów w ra mach in no wa cji

pe da go gicz nej, ma ją cej na ce lu dba łość o po -
praw ność or to gra ficz ną wśród dzie ci. 

– Cie szę się, że po po wro cie do szko -
ły zre ali zo wa no pro jekt „Or to gra ficz na
cor ri da”. We dług po my słu na uczy ciel ki
ję zy ka pol skie go, Ewy Goc kiej, po wsta ła
no wa tor ska ini cja ty wa na uki po przez za -
ba wę i in te gra cję na świe żym po wie trzu.
Był to do bry mo ment, by pod su mo wać
na ukę zdal ną i sta cjo nar ną oraz po wtó -
rzyć za sa dy oro gra ficz ne, po dej mu jąc
wal kę z „by ka mi”. Gra tu lu ję i dzię ku ję
na uczy cie lom, któ rzy przy go to wa li i zre -
ali zo wa li kre atyw ny pro jekt na uki po -
przez za ba wę – sko men to wał Ja cek Za -
wod ny, dy rek tor koź miń skiej Je dyn ki.

(AN KA)
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Piz ze ria Ve nus, któ ra znaj du je się
przy alei Po wstań ców Wiel ko pol skich
w Kro to szy nie, dzia ła na lo kal nym
ryn ku ga stro no micz nym już od 10
lat. Ostat nio lo kal pod jął współ pra cę
z Kro to szyń ską Li gą Dar ta. 

Do sko na le zna na kro to szyń skim
sma ko szom Piz ze ria Ve nus roz po czę -
ła swo ją dzia łal ność w 2011 ro ku.
Pier wot ną lo ka li za cją nie był jed nak
Kro to szyn, a Roz dra żew, a pla ny wła -
ści cie la by ły zu peł nie in ne. – Na po -
cząt ku nie chcia łem otwie rać piz ze -
rii, tyl ko ca te ring. Oka za ło się to jed -
nak dość pro ble mo wym przed się -

wzię ciem. Zna leź li śmy lo kal w Roz -
dra że wie, w któ rym wcze śniej by ła
piz ze ria, a więc był on już przy go to -

wa ny do te go ro dza ju dzia łal no -
ści – wspo mi na Se ba stian Kre mer,
wła ści ciel Ve nus. 

Za ło ga lo ka lu nie ustan nie udo -
sko na la ła swo je umie jęt no ści, a po pra -
wie trzech la tach dzia łal no ści piz ze ria
prze nio sła się do Kro to szy na i od te go
cza su mie ści się przy alei Po wstań ców
Wiel ko pol skich. W me nu oprócz kla -
sycz nych wer sji piz zy znaj dzie my też
ta kie, do któ rych re cep tu ry są cał ko -
wi cie au tor skie. W Ve nus mo że my
zjeść też róż ne go ro dza ju sa łat ki, ma -
ka ro ny i wie le in nych smacz nych dań.
Ce lem ca łej za ło gi piz ze rii jest cią gły
roz wój. W ostat nim cza sie Ve nus
pod ję ła współ pra cę z Kro to szyń ską Li -

gą Dar ta, co ozna cza, że tam wła śnie
roz gry wa na bę dzie więk szość tur nie -
jów. – Prze mek Paw lic ki, pre zes Kro -
to szyń skiej Li gi Dar ta, na ma wiał
mnie na to już ja kiś czas te mu. Na po -
cząt ku nie by łem prze ko na ny co
do te go po my słu. Gra w dar ta ko ja rzy -
ła mi się ra czej z kli ma tycz ny mi ba ra -
mi, a nie z piz ze rią. Stwier dzi li śmy
jed nak, że trze ba się roz wi jać, nie
moż na stać w miej scu, mu si my iść
z du chem cza su. Do tar ło do nas, że to
bę dzie do bry kie ru nek – przy zna je S.
Kre mer. 

Wła ści ciel Piz ze rii Ve nus nie
ukry wa, że współ pra ca z KLD ukła da
się po myśl nie. – Już w mo men cie
mon to wa nia sprzę tu oka za ło się, że
dar te rzy to bar dzo faj ni lu dzie. Są
bar dzo otwar ci i za pra szam ich
do mo je go lo ka lu w jak naj licz niej szej
gru pie. Po ka za li mi nie co in ny kie ru -
nek ga stro no mii niż ten, w któ rym

sze dłem do tej po ry – oznajmia S.
Kre mer. 

W po dob nym to nie wy po wia da
się pre zes Kro to szyń skiej Li gi Dar -
ta. – Na Ve nus zde cy do wa li śmy się
ze wzglę du na spo rą po wierzch nię,
gdzie mo gli śmy umie ścić sprzęt.
Wie dzie li śmy, że wa run ki do gry bę -
dą bar dzo do bre. Nie po my li li śmy
się – gra nam się świet nie, co po twier -
dza ją rów nież przy jezd ni za wod ni cy.
Przy oka zji mo że my po si lić się pysz -
nym je dze niem, co tak że jest du żym
plu sem. Współ pra ca na ten mo ment
ukła da się bar dzo do brze i mam na -
dzie ję, że tak już po zo sta nie – stwier -
dza Prze my sław Paw lic ki.
Współ pra ca Ve nus z KLD przy no si
po zy tyw ne skut ki dla każ dej ze stron.
Od te raz w piz ze rii moż na nie tyl ko
zjeść zna ko mi tą piz zę, ale i po grać ze
zna jo my mi w dar ta, uroz ma ica jąc so -
bie wol ny czas. (LE NA)

PIZZERIA VENUS

Rozwój gwarancją sukcesu
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Kil ka dni przed za koń cze niem ro ku
szkol ne go ucznio wie kla sy VIa Szko -
ły Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi nie
Wlkp. wzię li udział w wy ciecz ce in te -
gra cyj nej do Wi ta szyc. Był to dla nich
fan ta stycz nie spę dzo ny czas.

Pa łac Wi ta szy ce sta no wi nie by wa łą
ozdo bę miej sco wo ści. Po ło żo ny w roz le -
głym par ku, ku si po dróż nych do sko na łą
kuch nią i sty li zo wa ny mi wnę trza mi. Go -
ścin ność jest wi zy tów ką pa ła cu, jak i dwo -
ru, w któ rym znaj du ją się mu zea dwóch
im pe riów – na po le oń skie go oraz Lor da
Va de ra i Kanc le rza, zna nych z fil mów
„Star wars”. Ko lek cja wła ści cie la pa ła cu
jest im po nu ją ca.

Ale Pa łac Wi ta szy ce to nie tyl ko Mu -
zeum Bi tew Na po le oń skich czy Mu zeum
Fil mo we „Gwiezd nych Wo jen”. To rów -
nież Pa łac Umy słu – edu ka cja, in te gra cja,
roz ryw ka. W czę ści in te gra cyj no -roz ryw -

ko wej ucznio wie uczest ni czy li m. in.
w warsz ta tach LE GO i elik sa rium, gdzie
two rzy li ma gicz ne elik si ry zio ło we. Po -
zna li tak że pod sta wy fech tun ku mie -
czem. Sprzęt spor to wy i mu zycz ny, tram -
po li ny, le ża ki, ko ce, gry plan szo we, pięk ny
te ren par ko wy – wszyst ko by ło do ich dys -
po zy cji. To był pięk ny i wy jąt ko wy dzień. 

– Po po wro cie uczniów ze zdal nej
edu ka cji przy go to wa li śmy sze reg dzia łań
in te gru ją cych – Dzień Dziec ka, wy ciecz -
ki, kon kur sy, roz gryw ki spor to we i raj dy
ro we ro we. Faj ną ini cja ty wą by ło dzia ła nie
„Ak cja – in te gra cja”, przy go to wa ne przez
wy cho waw czy nię kla sy – An nę Kaj. Pod -
czas wy ciecz ki kra jo znaw czej by ła edu ka -
cja, in te gra cja i jed no cze śnie roz ryw ka.
Kre atyw ny pro jekt po zwo lił z pew no ścią
zin te gro wać się dzie ciom, ale rów nież ak -
tyw nie spę dzić czas w ostat nich dniach
na uki – po wie dział Ja cek Za wod ny, dy -
rek tor koź miń skiej szko ły. (AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Integracja w Witaszycach

6 lip ca był dla kro to szyń skich stra ża -
ków dniem in ten syw nych dzia łań
pre wen cyj nych. Naj pierw na straż ni -
cy go ści li oni dzie ci uczest ni czą ce
w pół ko lo nii or ga ni zo wa nej przez
Spo łecz ną Szko łę Pod sta wo wą,
a po tem wi zy to wa li obóz har cer ski
w Ja snym Po lu.

Spo tka nie z dzieć mi z SSP ob fi to wa ło
w atrak cje. Dla naj młod szych przy go to -
wa no sta no wi ska edu ka cyj ne, tym sa -
mym łą cząc za ba wę z na uką. Dzie ci po -
zna ły spe cy fi kę służ by stra żac kiej, sprzęt
ra tow ni czy, za sa dy udzie la nia po mo cy
oso bom w sta nach na głe go za gro że nia ży -
cia oraz bez piecz ne go wy po czyn ku w do -
mu. Wy ko rzy sta no do te go mo bil ny sy -
mu la tor za gro żeń. 

Póź niej stra ża cy do ko na li roz po zna -
nia ope ra cyj ne go obo zu har cer skie go
w Ja snym Po lu. Głów nym ce lem wi zy ty

by ła we ry fi ka cja wa run ków bez pie czeń -
stwa na te re nie re kre acyj nym oraz sta nu
przy go to wa nia ka dry i uczest ni ków let -
nie go wy po czyn ku na wy pa dek po ten -
cjal nych za gro żeń. Stra ża cy za po zna li się
z funk cjo no wa niem obo zo wi ska, a po -
nad to spraw dzi li spo so by mo ni to ro wa nia
za gro żeń, wy zna czo ne miej sca ewa ku acji,

dro gi do jaz do we oraz moż li wo ści na wią -
zy wa nia łącz no ści ze służ ba mi ra tun ko -
wy mi.

Przy oka zji prze pro wa dzo no tak że
po ga dan kę na te mat bez pie czeń stwa
w okre sie wa ka cyj nym, do sto so wa ną
do naj młod szej gru py słu cha czy. 

OPRAC. (AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych
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Ja kiś czas te mu prze pro wa dzi li śmy
roz mo wę vi deo z Da riu szem Ro zu -
mem, pre ze sem Pol skie go Związ ku
Su mo. Głów nie roz ma wia li śmy o wy -
stę pie za wod ni ków z po wia tu kro to -
szyń skie go na mi strzo stwach Eu ro -
py, któ re od by ły się w ro syj skim Ka -
za niu. Szef PZS nie krył za do wo le nia
z wy ni ków osią gnię tych przez na -
szych spor tow ców.

We spół z Da riu szem Ro zu mem
w roz mo wie uczest ni czył Mi ko łaj
Mro wiń ski, za wod nik To wa rzy stwa
Atle tycz ne go Ro zum Kro to szyn, któ -
ry wy wal czył ty tuł mi strza Eu ro py
U’21 w ka te go rii 85 kg. Mło dy spor -
to wiec opo wie dział o tym, jak za czę ła
się je go przy go da z su mo. Pre zes PZS
zwró cił uwa gę na to, iż Mi ko łaj ma
pre dys po zy cje do osią ga nia wiel kich
suk ce sów w tej dys cy pli nie spor tu. 

D. Ro zum mó wił o tym, jak ra -
dzi li so bie na si za wod ni cy na ME
w Ka za niu. – Me da le wśród se nio -
rów są przede wszyst kim od zwier cie -
dle niem si ły se nior skiej. Nie mo że to
być jed nak do wo dem na moc ca łe go
te amu. Trze ba po wie dzieć, że bar dzo
do brze po wal czy li se nio rzy, ale też
wy jąt ko wo spi sa ło się ich za ple cze.
Pa trzy my na to oczy wi ście pod ką -
tem wy ni ków – wszak se nio rzy mu -
szą zdo by wać me da le, bo bez te go
zwią zek bę dzie miał skrom niej szy
ko lej ny rok bu dże to wy – ale rów nież
pod ką tem te go, ja kie ma my per spek -
ty wy na ko lej ne la ta. Mo gę stwier -
dzić, że nie bo ję się te go, jak bę dzie
wy glą da ło pol skie su mo za rok, dwa
czy za dzie sięć lat. Ten pro ces, któ ry
roz po czę li śmy la ta te mu, mam
na my śli roz wój su mo w kra ju, rze -
czy wi ście się spraw dził. Tak więc nie
mar twię się o przy szłość su mo. Mo gę
się tyl ko cie szyć z te go, że by łem
świad kiem wie lo krot ne go wy słu cha -
nia na sze go hym nu. Dla mnie, ja ko
dla pre ze sa Pol skie go Związ ku Su mo,

ale też kro to szyń skie go klu bu, by ła to
naj więk sza przy jem ność w Ka za -
niu – przy znał D. Ro zum. 

Pod czas ry wa li za cji w Ka za niu
do fi na łu w ka te go rii 65 kg awan so -
wa ły dwie re pre zen tant ki Pol -
ski – kro to szy nian ka Alek san dra Ro -
zum oraz Mag da le na Ma cios. – Mag -
da jest bar dzo do świad czo ną za wod -
nicz ką, ale trze ba po wie dzieć, że Oli
wie lo krot nie w tym se zo nie uda ło się
wy grać. To, że fi nał sta no wił we -
wnętrz ną spra wę Po lek, by ło dla
mnie bar dzo mi łe. Pierw sza awan so -
wa ła Mag da, co mnie bar dzo ucie szy -
ła, bo po ko na ła wie lo krot ną mi strzy -
nię świa ta z Ukra iny. Ola o fi nał wal -
czy ła z Ro sjan ką, bar dzo moc ną za -
wod nicz ką. Kie dy oka za ło się, że mo -
ja cór ka awan so wa ła, pod sze dłem
do obu za wod ni czek i po wie dzia łem,
że re zul tat wal ki fi na ło wej już mnie
w ogó le nie ob cho dzi. Nie wiem, czy
by łem do koń ca szcze ry, bo za wsze
tak jest, że oj cow ska du sza i ser ce bio -
rą tro chę gó rę. Mu szę jed nak po wie -
dzieć, że sta ram się być oj cem ca łej ro -
dzi ny su mo. Sta ram się pro pa go wać
ideę spor to wej ro dzi ny na szej dys cy -
pli ny – wy ja śnił pre zes PZS. 

D. Ro zum opo wie dział rów nież
o Aro nie Ro zu mie, któ ry wró cił z Ro -

sji z dwo ma brą zo wy mi krąż ka mi.
Jak tłu ma czył, za wod nik star tu je
w ka te go rii wa go wej 115 kg, ma jąc
znacz nie niż szą wa gę od swo ich ry -
wa li. Aron przy go to wu je się
do igrzysk świa to wych, któ re od bę dą
się w Sta nach Zjed no czo nych w przy -
szłym ro ku. Uzy skał już bo wiem
kwa li fi ka cję na tę im pre zę. 

Na ko niec D. Ro zum opo wie dział
o Zu zan nie Kry stek, któ ra w ostat nim
cza sie od no si mnó stwo suk ce -
sów. – Zu zan na to kro to szy nian ka
mło de go po ko le nia, do mi na tor ka ka -
te go rii cięż kiej, jesz cze osiem na sto lat -
ka. Nie dłu go bę dzie wal czy ła w Sie dl -
cach w swo jej ka te go rii do lat 18, po -
dob nie jak Mi ko łaj Mro wiń ski.
Chciał bym po wie dzieć, że pod czas
mi strzostw Eu ro py zdo mi no wa li oni
gru pę do 21 lat. Zu za ma bar dzo do -
bre wa run ki, jest dziew czy ną z cha -
rak te rem i nie da ła żad nych szans
swo im ry wal kom w Ro sji. Od pu ści li -
śmy jej start wśród se nio rek, to jesz cze
nie ten czas. Ona by ła już po dwóch
tur nie jach U’21 i U’23 bar dzo zmę -
czo na i tre ne rzy słusz nie uzna li, by jej
nie prze cią żać. Mu si my pa trzeć
na roz wój mło dych za wod ni czek
przez pry zmat przy szło ści – pod kre -
ślił D. Ro zum. (LE NA)

SUMO

Europejski czempionat w ocenie prezesa PZS

W nie daw nej roz mo wie z na mi Da -
wid Grzą ka opo wie dział swo ją spor -
to wą hi sto rię. Mło dy lek ko atle ta,
na co dzień re pre zen tu ją cy KS Stal
LA Ostrów Wlkp., mó wił o swo ich
am bi cjach i ce lach, o krę tej dro dze
do suk ce sów. 

Pierw sze kro ki w spo rcie Da wid,
jesz cze ja ko dziec ko, sta wiał w Aka de -
mii Pił kar skiej Re is sa. – Chy ba więk -
szość osób za czy na w Pol sce od pił ki
noż nej. Spra wia ło mi to du żą ra dość.
Po zna łem tam rów nież oso by, z któ -
ry mi mam kon takt do dziś – wspo -
mi nał spor to wiec. Na pił ce noż nej się
jed nak nie skoń czy ło. Oj ciec Da wi da
za czął tre no wać cross fit, sta jąc się
z cza sem in spi ra cją dla sy -
na. – Stwier dzi łem, że pój dę z ta tą
i zo ba czę, czy jest to coś dla
mnie – wy ja śnił Da wid. 

Po ja kimś cza sie D. Grzą ka za -
prze stał upra wia nia spor tu. – My śla -
łem, że już ni gdy nie wró cę do spor tu.
Nie spo dzie wa łem się, że wszyst ko
się zmie ni. Po ukoń cze niu szko ły
w Kro to szy nie stwier dzi łem, że nie
znaj dę tu taj dal szej dro gi dla sie bie.
W żad nej ze szkół po nad pod sta wo -
wych w na szym mie ście nie by ło kie -
run ku, któ ry by mnie za in te re so wał,
dla te go po sta no wi łem po szu kać cze -
goś w Ostro wie Wlkp. Kie ru nek dla
sie bie od na la złem w Ze spo le Szkół
Tech nicz nych. Kie dy już roz po czą -
łem na ukę, pew ne go ra zu na uczy ciel
wy cho wa nia fi zycz ne go po in for mo -
wał o za wo dach pił kar skich. Stwier -
dzi łem, że spró bu ję. Po sze dłem więc
na lek cję, któ ra po świę co na by ła
na spraw dze nie uczniów i wy bra nie
je de nast ki, któ ra po je dzie na tur niej.
Na uczy ciel po wie dział mi wów czas,
że za bie rze mnie na tę im pre zę
pod wa run kiem, że za ty dzień po ja dę
z nim na za wo dy lek ko atle tycz ne.
Tak też się sta ło, ska ka łem wte dy
wzwyż. Uda ło mi się osią gnąć wy -
nik 175 cm. Wte dy na pi sał do mnie
tre ner KS Stal LA Ostrów
Wlkp. – mó wił kro to szy nia nin. Przy -
pa dek zde cy do wał o tym, że Da wid
zo stał za wod ni kiem ostrow skie go
klu bu. Po spraw dze niu umie jęt no ści

tre ner stwier dził, że mło dy spor to -
wiec ma ide al ne wa run ki do star tów
na krót kich dy stan sach. By ło to w li -
sto pa dzie 2019 ro ku. Od te go cza su
Da wid od niósł wie le suk ce sów na are -
nie kra jo wej. Ostat nio wy star to wał
w szta fe cie se nio rów w kra jo wych mi -
strzo stwach. Te amo wi z ostrow skie go
klu bu uda ło się za jąć bar dzo wy so kie,
szó ste miej sce. – Ten start dał mi
do my śle nia w kwe stii te go, że mo gę
bar dzo du żo osią gnąć w spo rcie, nie
tyl ko w Pol sce, ale i na are nie mię dzy -
na ro do wej. Nie czu łem się gor szy
od mo ich prze ciw ni ków – przy znał
mło dy spor to wiec. 

Da wid pod czas roz mo wy opo -
wie dział, jak wy glą da je go dzień, jak
łą czy sport z obo wiąz ka mi ucznia.
Wy ja wił też, ja ka jest je go wa da, ja ko
spor tow ca. – Wy da je mi się, że jest to
re ak cja na blo kach. To mój wiel ki mi -
nus – zdra dził. Opo wie dział rów nież
o swo jej re la cji z oj cem, któ ry bar dzo
wspie ra go w ka rie rze. Wspo mniał
o am bit nych pla nach na przy szłość,
zwią za nych ze star tem w igrzy skach
olim pij skich. 

(LE NA)

LEKKA ATLETYKA

W sporcie może 
jeszcze wiele osiągnąć
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Bar dzo uda ne wy stę py w im pre zach
bie go wych ma za so bą Ani ta Jad -
czak. Re pre zen tant ka Kro to szyń skiej
Gru py Bie go wej w czerw cu dwu krot -
nie sta nę ła na dru gim stop niu po -
dium w swo jej ka te go rii wie ko wej.

Po nad 200 za wod ni czek i za wod ni -
ków po ja wi ło się na star cie V Dy sz ki Pię -
ciu Sta wów w Jan ko wie Przy godz kim. By -
ła to pierw sza im pre za bie go wa z cy klu
„Po wiat Ostrow ski Bie ga”. Wśród ko biet
naj szyb sza by ła Ol ga Ka zi mi ro wa, któ ra

dy stans 10 km po ko na ła w cza sie 42: 40.
Ani ta Jad czak osią gnę ła czas 50: 27

i w ka te go rii K40 zo sta ła skla sy fi ko wa na
na dru gim miej scu.

Ko lej ne za wo dy, w któ rych star to wa -
ła kro to szyń ska bie gacz ka, od by ły się
w No wych Skal mie rzy cach. Uczest ni cy 3.
Dy sz ki Skal mie rzyc kiej zma ga li się nie
tyl ko z nie co dłuż szym dy stan sem – bo
za miast za po wia da nych 10 km mu sie li
po ko nać pra wie 11 km – ale tak że z upal -
ną au rą. Na tra sę ru szy ło oko ło 170 bie ga -
czy. A. Jad czak uzy ska ła czas 56: 36 i po -
now nie za ję ła dru gą lo ka tę w kat. K40. 

(AN KA)

BIEGI

Anita Jadczak dwa razy na podium
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W pierw szą nie dzie lę lip ca nad za le -
wem Za dę bie od był się pią ty etap
cy klu Gar min Iron Tria th lon. Na star -
cie sta nę ło bli sko 500 za wod ni ków
i za wod ni czek. W tym gro nie zna la -
zła się też Mo ni ka Jad czak.

Uczest ni cy Gar min Iron Tria th lon
Skier nie wi ce mie li do wy bo ru 1/2 iron -
man, 1/4 iron man oraz 1/8 iron man. M.

Jad czak ry wa li zo wa ła na naj krót szym dy -
stan sie, gdzie do prze pły nię cia by -
ło 0,5 km, do prze je cha nia ro we -
rem 22,5 km i do prze bie gnię -
cia 5,275 km. 

Kro to szy nian ka za ję ła dru gie miej sce
wśród ko biet z cza sem 1: 13,15. Wy prze -
dzi ła ją tyl ko Ali cja Pysz ka -Ba zan, któ ra
w kla sy fi ka cji open upla so wa ła się
na czwar tej po zy cji. (AN KA)

TRIATHLON

Kolejny udany start Moniki

Ju lia Bie law na star to wa ła na Ter mach
Mal tań skich w Po zna niu w Pły wac kich
Otwar tych Mi strzo stwach Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go. Za wod nicz ka KS
Kro tosz w dwóch kon ku ren cjach po -
pra wi ła swo je re kor dy ży cio we.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło bli sko 400
pły wa czek i pły wa ków, re pre zen tu ją -
cych 51 klu bów, m. in. z Po zna nia, Je le -
niej Gó ry, Świd ni cy, Ko ni na, Lesz na, Byd -
gosz czy czy Wro cła wia. 

Ju lia Bie law na z KS Kro tosz star to wa ła
w ka te go rii open. Na 100 m sty lem kla sycz -
nym za ję ła szó ste miej sce z cza -
sem 1: 20,56, któ ry jest jej no wym re kor -
dem ży cio wym. Szó sta by ła tak że na 200 m
sty lem kla sycz nym i w tej kon ku ren cji rów -
nież usta no wi ła re kord ży cio wy – 3: 04,16.
Z ko lei na 50 m sty lem kla sycz nym na sza
za wod nicz ka upla so wa ła się na dzie sią tej lo -
ka cie z re zul ta tem 36,19. (AN KA)

PŁYWANIE

Dwa rekordy Julii Bielawnej
W ostat ni week end czerw ca ro ze gra -
no XXI Mi strzo stwa Po wia tu Kro to -
szyń skie go w Te ni sie Ziem nym
w Grach Po je dyn czych o Pu char Sta -
ro sty Kro to szyń skie go. Or ga ni za to -
rem za wo dów by ło Kro to szyń skie To -
wa rzy stwo Te ni so we. 

Po je dyn ki od by wa ły się na kor tach
KTT przy ul. Ogro dow skie go w Kro to szy -
nie oraz na obiek tach IKS -u Spar ta kus
Koź min Wlkp. i KS Wiór ki Kro to szyn.
Uczest ni cy po dzie le ni by li na pięć ka te go -
rii – ko bie ty open, męż czyź ni open,
M+45 lat, M+55 lat oraz M+65 lat. 

W ry wa li za cji ko biet naj lep sza oka za -
ła się An na Boch na, któ ra wy prze dzi ła
Agniesz kę Kie li bę i We ro ni kę Ro ba kow -
ską. W ka te go rii open męż czyzn wszyst -
kich ry wa li ograł Bar tosz Mach nik. Dru -
gie miej sce za jął Kac per Grze siń ski, a trze -
ci był Woj ciech Mar ci niak. 

W kat. +45 bez kon ku ren cyj ny był Pa -
weł Owczarz, a za nim upla so wa li się Ja ro -
sław Ku char ski i Ma ciej Prze woź ny.
W kat. +55 trium fo wał Ma rek Ma sta -
lierz, wy prze dza jąc Mi ro sła wa Bo ro do
i Sła wo mi ra Min tę. W naj star szej gru pie
naj lep szy był Je rzy Rę dzi kow ski, dru ga lo -
ka ta przy pa dła Le cho sła wo wi Se ra fi nia -
ko wi, a trze cie miej sce za jął Krzysz tof Tu -
rzań ski. 

Za rząd KTT dzię ku je za współ pra cę
przy or ga ni za cji tur nie ju IKS -owi Spar ta -
kus Koź min Wlkp. oraz KS Wiór ki Kro to -
szyn, a tak że spon so rom za ufun do wa nie
na gród. Po dzię ko wa nia skie ro wa ne są
rów nież w stro nę Sta ro stwa Po wia to we go
w Kro to szy nie za ob ję cie pa tro na tu
nad im pre zą oraz ufun do wa nie pu cha -
rów.

(LE NA)

TENIS ZIEMNY

Singliści walczyli o mistrzostwo powiatu


