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Czytaj na str. 2
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POWIAT

Silny wiatr łamał drzewa 
i uszkadzał dachy

WTOREK 22 LUTEGO 2022
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POWIAT

Stan dróg nie jest zły...
Jest fatalny!

Czytaj na str. 3



W pierw szym se me strze te go ro ku
szkol ne go Szko ła Pod sta wo wa nr 1
w Koź mi nie Wlkp. przy stą pi ła do re -
ali za cji Prio ry te tu 3. Na ro do we go
Pro gra mu Roz wo ju Czy tel nic twa 2.0
na la ta 2021-2025 – za kup no wo ści
wy daw ni czych oraz ele men tów wy -
po sa że nia do bi blio tek szkol nych
i pe da go gicz nych. Tym sa mym pla -
ców ka otrzy ma ła 15 tys. zł do fi nan -
so wa nia.

Za tę kwo tę za ku pio no po nad 250
ksią żek, sto li ki, pu fy, krze sła, sie dzi ska,
fo tel do mi ni czy tel ni. Dzię ki udzia ło wi
w pro gra mie bi blio te ka wzbo ga ci ła swój
księ go zbiór nie tyl ko o lek tu ry szkol ne,
ale i o książ ki zgod ne z po trze ba mi i za -
in te re so wa nia mi mło dych czy tel ni ków.
Ich za kup był bo wiem kon sul to wa ny
z ucznia mi, na uczy cie la mi i ro dzi ca mi.
Uwzględ nio no tak że po trze by osób nie -
peł no spraw nych – za ku pio no książ ki
z du żą czcion ką, a tak że bez tek stu, pic -
tu re bo oki – do omó wie nia, opo wia da -
nia, oglą da nia, książ ki ła twe
w czy ta niu – bez dwu zna ków, jak rów -
nież po zy cje, któ re po ru sza ją te ma ty kę
nie peł no spraw no ści – dla na uczy cie li

i ro dzi ców, al bo ta kie, któ re po ru sza ją
pro ble my in te gra cji, de pre sji, to le ran cji,
prze mo cy oraz wy ro zu mia ło ści i po mo -
cy in nym – dla dzie ci. Ko or dy na to rem
szkol nym pro jek tu jest Mo ni ka Raś.

– To już ko lej ny pro jekt, któ ry re -
ali zu je my w bie żą cym ro ku szkol nym.
Wła śnie za koń czy li śmy do po sa ża nie
bi blio te ki szkol nej. Obec nie ca łość
two rzy Mul ti me dial ne Cen trum Bi -
blio tecz ne. Za ku pio ne wo lu mi ny
i me ble bę dą słu ży ły na szym uczniom.
Cie szę się, że mo że my two rzyć co raz
lep sze wa run ki do edu ka cji na szym
dzie ciom, tym bar dziej że wła śnie
wró ci ły z edu ka cji zdal nej do szko -
ły – ko men tu je Ja cek Za wod ny, dy rek -
tor koź miń skiej Je dyn ki. 

Na ro do wy Pro gram Roz wo ju
Czy tel nic twa 2.0 to pro gram uchwa -
lo ny na la ta 2021-2025 przez Ra dę
Mi ni strów w ce lu po pra wy sta nu
czy tel nic twa w Pol sce po przez
wzmac nia nie ro li bi blio tek pu blicz -
nych, szkol nych i pe da go gicz nych ja -
ko lo kal nych ośrod ków ży cia
spo łecz ne go, sta no wią cych cen trum
do stę pu do kul tu ry i wie dzy. 

(AN KA)

Aktualności2 WTOREK, 22 LUTEGO 2022

W dru giej po ło wie mi nio ne go ty go -
dnia sil ne wia try na wie dzi ły nasz po -
wiat. Bar dzo nie sprzy ja ją ca au ra
wszyst kim da ła się we zna ki. Stra ża -
cy mie li mnó stwo pra cy. W czwar tek
i so bo tę od no to wa no łącz nie po -
nad 80 in ter wen cji. 

Pierw sze czwart ko we zgło sze nie
wpły nę ło już o go dzi nie 04.55. Te go
dnia stra ża cy w po wie cie kro to szyń -
skim wy jeż dża li na ak cje zwią za ne ze
skut ka mi wi chu ry aż 55 ra zy. W 14
przy pad kach trze ba by ło po móc w za -
bez pie cze niu uszko dzo nych po -
wierzch ni da cho wych. Sie dem ra zy
ra tow ni cy po ma ga li w za bez pie cze niu
li nii ener ge tycz nych, na któ re nie bez -
piecz nie po chy lo ne by ły drze wa.
W jed nym przy pad ku stra ża cy uda li
się roz po znać za gro że nie w związ ku
ze zda rze niem dro go wym w miej sco -
wo ści Czar ny Sad, gdzie sil ny po -
dmuch wia tru ze pchnął przy cze pę
sa mo cho du cię ża ro we go do ro wu.
Kie row ca nie od niósł żad nych ob ra -
żeń. Po zo sta łe 33 in ter wen cje po le ga -
ły na usu wa niu po wa lo nych na dro gi
pu blicz ne drzew lub nie bez piecz nie
zwi sa ją cych nad chod ni ka mi ko na -
rów. Na szczę ście nikt nie zo stał po -
szko do wa ny. 

Te go dnia wgmi nie Kro to szyn straż
po żar na in ter we nio wa ła22 ra zy, wgmi -
nie Zdu ny – 13, w gmi nie Ko by -
lin – 11, w gmi nie Koź min Wlkp. – 7,
w Sul mie rzy cach – 2. W dzia ła niach
zwią za nych z usu wa niem skut ków ano -
ma lii po go do wych uczest ni czy ło 280
ra tow ni ków i 64 po jaz dy ra tow ni cze.

So bo ta by ła ko lej nym dniem zma -
gań ze skut ka mi sil ne go wia tru. – Po -

mi mo nie sprzy ja ją cych wa run ków at -
mos fe rycz nych i du żej ilo ści zgło szeń
alar mo wych każ dy miesz ka niec po -
wia tu kro to szyń skie go otrzy mał po -
moc ade kwat ną do sy tu acji. Choć
w wie lu przy pad kach ucier pia ło mie -
nie, cie szy fakt, że po raz ko lej ny nikt
nie od niósł żad nych ob ra żeń – po in -
for mo wał ze spół pra so wy Ko men dy
Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Kro to szy nie.

W so bo tę stra ża cy in ter we nio wa -
li 31 ra zy. Pierw sze zgło sze nie zwią za -
ne ze skut ka mi sil nych wia trów
od no to wa no już o go dzi nie 03.39.
Aż 26 in ter wen cji po le ga ło na usu wa -
niu wia tro ło mów, z cze go w dzie się ciu
przy pad kach drze wa sta no wi ły za gro -
że nie dla bu dyn ków bądź in fra struk -

tu ry prze sy ło wej. Trzy ak cje po le ga ły
na za bez pie cze niu uszko dzo nych po -
wierzch ni da cho wych na bu dyn kach
miesz kal nych bądź in nych obiek tach
bu dow la nych. Po nad to raz ko niecz ne
by ło za bez pie cze nie ze rwa ne go ba ne -
ru re kla mo we go, w jed nym przy pad -
ku cho dzi ło o roz po zna nie za gro że nia
na jed nej z po se sji. Te go dnia naj wię -
cej, bo aż 15 ra zy, stra ża cy in ter we nio -
wa li w gmi nie Ko by lin. W gmi nie
Kro to szyn od no to wa no 13 zda rzeń,
w gmi nie Koź min Wlkp. mia ły miej -
sce dwie in ter wen cje, a w gmi nie Roz -
dra żew – jed na. W so bot nie dzia ła nia,
zwią za ne z usu wa niem skut ków po ry -
wi stych wia trów, za an ga żo wa no 221
ra tow ni ków i 40 po jaz dów ra tow ni -
czych. (AN KA)

PO WIAT

Sil ny wiatr ła mał drze wa i uszka dzał da chy

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Doposażyli szkolną bibliotekę 

F
O

T
. 
S

z
y
m

o
n
 S

ik
o
ra

 (
O

S
P

 K
o
ź
m

in
 W

lk
p
.)

F
O

T
. 
S

P
 1

 K
o
ź
m

in
 W

lk
p
.



Aktualności 3

18 lu te go od by ło się po sie dze nie Ko -
mi sji spraw spo łecz nych Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go. Rad ny Ja cek
Za wod ny po ru szył te mat, któ ry spę -
dza sen z po wiek wie lu miesz kań -
com. Cho dzi o stan dróg, nad któ ry -
mi pie czę spra wu je Po wia to wy Za -
rząd Dróg. 

W trak cie usta la nia po rząd ku ob -
rad ko mi sji rad ny Za wod ny po sta no wił
po no wić wnio sek rad ne go Mar ci na Le -
śnia ka, prze wod ni czą ce go Ko mi sji bu -
dże to wo -go spo dar czej, któ ry ten zgło sił
pod czas po sie dze nia tej że, do ty czą cy
ja ko ści dróg po wia to wych oraz dzia łal -
no ści Po wia to we go Za rzą du
Dróg. – Je stem bar dzo za nie po ko jo ny
obec ną sy tu acją, ja ką ma my po zi mie
na dro gach po wia to wych – oświad czył
J. Za wod ny. Wnio sek zo stał po par ty
przez rad ne go Pio tra Osu cha. 

Jed nym z punk tów ob rad ko mi sji
by ła in for ma cja o sta nie bez pie czeń -
stwa i po rząd ku pu blicz ne go w po wie -
cie kro to szyń skim w 2021 ro ku, któ rą
przed sta wił ko men dant Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Kro to szy nie. Py ta -
nie w tej kwe stii za dał rad ny Osuch,
chcąc do wie dzieć się, czy miesz kań cy
po wia tu zgła sza li w ostat nim cza sie

uszko dze nia po jaz dów, spo wo do wa ne
złym sta nem na wierzch ni dróg,
a w szcze gól no ści na od cin ku Koź min
Wlkp.-Or la. – Ostat ni week end był tak
zwa nym czar nym week en dem na dro -
gach po wia tu kro to szyń skie go. By łem
prze ra żo ny i zszo ko wa ny tym, co mia -
ło miej sce. Nie znam peł nych da nych,
bo po dej rze wam, że nie wszy scy ta kie
sy tu acje zgła sza li. Ma my oko ło 20 in -
for ma cji z sa mych gmin Koź min
Wlkp. i Roz dra żew, po trzy zgło sze nia
z gmin Zdu ny i Ko by lin oraz dzie więć
no ta tek z gmi ny Kro to szyn. To są ofi -
cjal ne da ne. Po li cjan ci je cha li w te miej -
sca i zmie rzy li dziu ry w na wierzch ni
dróg – po in for mo wał ko men dant. 

Przed sta wio no tak że in for ma cję
o wy ko ny wa nych przez Po wia to wy Za -
rząd Dróg pra cach na dro gach po wia -
to wych w okre sie od li sto pa da
do lu te go. – Opa dy at mos fe rycz ne
spo wo do wa ły to, że w swo jej ka rie rze
za wo do wej nie wi dzia łem jesz cze ta -
kie go znisz cze nia dróg – przy znał
Krzysz tof Je li now ski, dy rek tor
PZD. – We dług mnie je dy nym po wo -
dem tej sy tu acji nie jest mróz, ale bar -
dzo du że za wil go ce nie grun tu. 

– W związ ku z dziu ra mi na dro -
dze Koź min Wlkp.-Or la zwró ci łem się

z proś bą o pil ną in ter wen cję – po wie -
dział J. Za wod ny. – Jak po in for mo wa -
li mnie miesz kań cy, ten od ci nek jest
bar dzo nie bez piecz ny i za gra ża ży ciu.
Oso bi ście to spraw dzi łem 10 i 11 lu -
te go. Po twier dzi ło się to, że na dro dze
są „ja py”, jak okre śla ją to miesz kań cy.
Spra wa ta zo sta ła zgło szo na 9 lu te go
w for mie in ter pe la cji do sta ro sty kro -
to szyń skie go. Pro blem ten zgła sza łem
już w ma ju 2021 ro ku. 11 lu te go dziu -
ry czę ścio wo zo sta ły za kle jo ne. Na jed -
nej z ko mi sji, po nad dwa la ta te mu,
mó wi li śmy, że do dróg trze ba bę dzie
wró cić, gdy już szpi tal zo sta nie od da -
ny do użyt ku. Na dzień dzi siej szy ani
nie ma od da ne go szpi ta la, ani dro gi
po wia to we nie są zro bio ne. Je śli za py -
ta my miesz kań ców, co jest dla nich
naj waż niej sze, to od po wie dzą, że zdro -
wie. Na to miast w wy bo rach bę dą roz -
li czać rad nych za ja kość dróg, a ta
w po wie cie kro to szyń skim nie jest zła.
Jest fa tal na! Dy rek tor PZD po wie -
dział, że po zi mie stan tych dróg jest
zły. Chcia łem tyl ko po wie dzieć, że zi -
ma jesz cze trwa. Bo ję się, co bę dzie
za mie siąc, sko ro dro gi są w ta kim sta -
nie w tej chwi li. Przy po mnę to, co po -
wie dział ko men dant po li cji – 35
zgło szeń w week end, z cze go 20

w gmi nie Koź min Wlkp., co ozna cza,
że stan dróg na te re nie gmi ny, któ rą re -
pre zen tu ję, nie jest zły – jest fa tal ny!
Tu już ta kie zwy kłe środ ki za rad cze
nic nie da ją. Trze ba pod jąć sze ro kie
dzia ła nia. Bar dzo pro szę, że by rze tel -
nie prze ana li zo wać tę sy tu ację, by nie
za sko czy ła nas ona po now nie – za ape -
lo wał rad ny. 

Dy rek tor PZD od rzekł, że w tej
chwi li moż na je dy nie wy ko ny wać pra -
ce emul sją na zim no i na pra wiać tyl ko
du że uszko dze nia. – Je stem w sta nie
zro zu mieć, że wa run ki at mos fe rycz ne
za sko czy ły wszyst kich, nie tyl ko nasz
PZD – włą czył się do dys ku sji P.
Osuch. – Je stem w sta nie zro zu mieć,
że ro bi cie ty le, ile mo że cie. Cie szę się,
że te naj więk sze dziu ry zo sta ły zro bio -
ne. Wiem, że prze targ na wy bór wy ko -
naw cy na na pra wę na wierzch ni ma są
na go rą co do pie ro bę dzie. Ten week -

end to był jed nak dra mat, co po twier -
dza ko men dant. Szczę śli wie na od cin -
ku dro gi, o któ rym szcze gól nie
dys ku tu je my, nikt nie zgi nął. Wiem
o kil ku dra ma tycz nych in cy den tach.
Za bra kło mi tam zna ku ostrze gaw cze -
go dla kie row ców. Bie rze my wspól nie
od po wie dzial ność za bez pie czeń stwo
na dro gach – pod kre ślił rad ny. 

Dy rek tor Je li now ski za pew nił, że
pro po zy cja ozna ko wa nia zo sta nie
prze ana li zo wa na. Rad ny Grze gorz
Król za uwa żył, że stan dróg jest wy ni -
kiem wie lo let nie go za nie dba nia.
Wspo mniał też, że w są sied nich po -
wia tach sy tu acja nie jest tak dra ma -
tycz na jak w na szym. Z ko lei Ju liusz
Pocz ta, prze wod ni czą cy Ra dy Po wia -
ty Kro to szyń skie go, za pew nił, że
przy pla no wa niu ko lej ne go bu dże tu
dro gi bę dą spra wą prio ry te to wą. 

(LE NA)

RADA POWIATU

Stan dróg nie jest zły... Jest fatalny!



W Ze spo le Szkół Po nad pod sta wo -
wych nr 2 im. K. Li bel ta w Kro to szy -
nie Fun da cja Au di to rium prze pro wa -
dzi ła warsz ta ty. Te ma ty ka za jęć
obej mo wa ła ochro nę kon su men tów,
pra wo cy wil ne oraz me dia cje.

Już po raz trze ci Fun da cja Au di to rium
z sie dzi bą we Wrze śni, we współ pra cy z rad -
cą praw nym – me ce nas Ka ro li ną Bart ko -
wiak -Du dzik, pro wa dzi ła w kro to szyń skiej
pla ców ce wy kła dy z ele men ta mi warsz ta -
tów. Te ma tem za jęć by ły za gad nie nia pra wa

ochro ny kon su men tów, pra wa cy wil ne go
oraz me dia cji.  Za ję cia prze zna czo ne by ły
w szcze gól no ści dla uczniów klas tech ni -
kum eko no micz ne go, któ rzy w pod sta wie
pro gra mo wej kształ ce nia za wo do we go ma -
ją obo wią zek od by cia kur su z przed mio tu
o na zwie pra wo. W wy kła dach wzię li też
udział ucznio wie z kie run ków tech nik re -
kla my i tech nik han dlo wiec. Mło dzież dzię -
ki za ję ciom mia ła moż li wość po sze rze nia
wie dzy z za kre su za gad nień praw nych,
a w szcze gól no ści tych do ty czą cych praw
kon su men tów. OPRAC. (LE NA)

Na bieżąco4 WTOREK, 22 LUTEGO 2022

Kil ka dni te mu ko men dant po wia to -
wy po li cji w Kro to szy nie insp. Ma riusz
Ja śniak go ścił w ga bi ne cie bur mi -
strza Ko by li na. To masz Le siń ski wrę -
czył swo je mu go ścio wi no we urzą -
dze nie do ba da nia za war to ści al ko -
ho lu w or ga ni zmie iBlow Pro mi ler. 

Za kup al ko ma tu dla funk cjo na riu szy
po li cji sfi nan so wał Urząd Miej ski w Ko by -
li nie. Urzą dze nie bę dzie wy ko rzy sty wa ne
przez mun du ro wych w co dzien nej służ bie
i przy czy ni się do po pra wy bez pie czeń stwa
na dro gach po wia tu kro to szyń skie go.

(AN KA) 

KOBYLIN

Alkomat dla policjantów

UMiG Koź min Wlkp. po in for mo wał,
że punkt kon sul ta cyj ny dla osób uza -
leż nio nych oraz ich ro dzin funk cjo nu -
je pod no wym ad re sem – w Klu bie
Se nio ra przy ul. Stę szew skie go 2.

W no wym miej scu te ra peu ta bę dzie

peł nił dy żur raz w ty go dniu – we wtor ki.
Na spo tka nia moż na umó wić się te le fo -
nicz nie – 535 908 888. Po ra dy dla miesz -
kań ców są bez płat ne dzię ki fi nan so wa niu
dzia łań punk tu kon sul ta cyj ne go ze środ -
ków po cho dzą cych z opłat za ko rzy sta nie
z ze zwo leń na sprze daż na po jów al ko ho lo -

wych w ra mach re ali za cji za dań Gmin ne -
go Pro gra mu Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia
Pro ble mów Al ko ho lo wych oraz Prze ciw -
dzia ła nia Nar ko ma nii. 

Naj bliż sze ter mi ny spo tkań z te ra peu -
tą: 22 lu te go (od 8.30 do 11.00), 1 mar ca
(od 8.30 do 11.00), 8 mar ca (od 16.00
do 18.30), 15 mar ca (od 8.30
do 11.00), 22 mar ca (od 16.00
do 18.30), 29 mar ca (od 8.30 do 11.00).

OPRAC. (LE NA)

KOŹMIN WLKP. 

Nowa lokalizacja

16 lu te go do szło do spo tka nia rad -
nych Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go
z ra mie nia Pra wa i Spra wie dli wo ści
z po sła mi To ma szem Ław ni cza kiem
i Zbi gnie wem Do la tą. Sa mo rzą dow -
cy roz ma wia li z po li ty ka mi o Pol -
skim Ła dzie. 

Spo tka nie od by ło się w biu rze po sel -
skim PiS -u na kro to szyń skim ryn ku. Rad -
ni po wia to wi na proś bę miesz kań ców

zwró ci li uwa gę po słów na prio ry te to we dla
nich wnio ski, ja kie po wiat chce zło żyć
w ra mach ko lej nej edy cji rzą do we go pro -
gra mu Pol ski Ład. Na si sa mo rzą dow cy
pod kre śli li, iż jak waż ną spra wą są in we sty -
cje zwią za ne z re mon ta mi I Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go w Kro to szy nie, Ze spo łu
Szkół Po nad pod sta wo wych w Koź mi nie
Wlkp. oraz ZSP nr 1 w Kro to szy nie. Szko -
ły te, ich zda niem, od wie lu lat zma ga ją się
z nie do in we sto wa niem ze stro ny po wia tu

i tyl ko rzą do we wspar cie mo że umoż li wić
tak po waż ne in we sty cje. 

Ko lej nym te ma tem by ły cią gi pie szo -
-ro we ro we. W ra mach rzą do we go fun du -
szu pla no wa na jest bu do wa ścież ki
na tra sie Kro to szyn -Or pi szew, co po pra wi
bez pie czeń stwo osób po ru sza ją cych się tą
tra są. Kro to szyń scy sa mo rzą dow cy uwa ża -
ją, że po łą cze nie po szcze gól nych miej sco -
wo ści ze sto li cą po wia tu jest bar dzo waż ne,
a two rze nie bez piecz nych ście żek pie szo -
-ro we ro wych mo że prze ło żyć się na wy bór
zdrow sze go try bu ży cia przez miesz kań -
ców. 

(LE NA)

POLITYKA

Radni spotkali się z posłami

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Poszerzali wiedzę z zakresu prawa

14 lu te go w Ko men dzie Po wia to wej
PSP w Kro to szy nie od by ło się spo -
tka nie zwią za ne z pu bli ka cją roz po -
rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji w spra wie
świad cze nia ra tow ni cze go dla stra -
ża ków -ra tow ni ków OSP.

Ko men dant po wia to wy bryg. To masz
Po lak po wi tał przed sta wi cie li sa mo rzą du

te ry to rial ne go oraz ko men dan tów miej -
sko -gmin nych ZOSP RP, a je go za stęp ca,
bryg. Ma rek Ka lak, po pro wa dził spo tka nie. 

W związ ku z licz ny mi py ta nia mi ze
stro ny przed sta wi cie li jed no stek OSP z te -
re nu na sze go po wia tu omó wio no wspo -
mnia ne roz po rzą dze nie, od po wie dzia no
na wszel kie py ta nia i roz wia no po ja wia ją -
ce się wąt pli wo ści.

OPRAC. (AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Omówiono sprawę
świadczenia ratowniczego
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Na bieżąco 5

16 lu te go wła dze gmi ny Kro to szyn
wzię ły udział w kon fe ren cji on li ne
z wła dza mi part ner skie go mia -
sta – Oki no shi my. Omó wio no dal szą
współ pra cę. 

Kro to szyn współ pra cu je z Oki no shi -
mą w ra mach umo wy miast part ner skich
od 2016 ro ku. W kon fe ren cji wzię li udział
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek, wi ce bur -
mistrz Ry szard Czusz ke, prze wod ni czą ca
Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie An na Si ko -
ra oraz Da riusz Ro zum – pre zes To wa rzy -
stwa Atle tycz ne go Ro zum Kro to szyn,
rad ny po wia to wy. Oki no shi mę re pre zen -
to wa li bur mistrz Ko sei Ike da, wi ce bur -

mistrz Ta ka hi sa Oba, na czel nik Wy dzia łu
Prze my słu, Han dlu i Tu ry sty ki Urzę du
Mia sta Oki no shi ma – Na bo ru To rii, za -
stęp ca na czel ni ka – Ta ka hi ro Wa da, przed -
sta wi ciel Związ ku Su mo Wysp
Oki – Osa mu Yoshiy ama, prze wod ni czą -
cy Ko mi sji Edu ka cji – Not su oraz tłu macz -
ka i ko or dy na tor ka współ pra cy po stro nie
Wysp Oki – Iza be la Ra czyń ska. 

Roz ma wia no o wie lu istot nych dla
obu miast spra wach, do ty czą cych przy szłej
współ pra cy i pla nów jej roz wo ju. Pod su -
mo wa no za da nia, któ re uda ło się zre ali zo -
wać do tej po ry. Obie stro ny wy mie ni ły się
po glą da mi i spo strze że nia mi od no śnie po -
my słów na współ pra cę. OPRAC. (LE NA)

KROTOSZYN

Polsko-japońska współpraca

16 lu te go na dro dze w Ne po mu ce -
no wie (gmi na Ko by lin) do szło
do zde rze nia dwóch sa mo cho dów.
Je den z kie row ców zo stał prze wie -
zio ny do szpi ta la. 

– Po li cjan ci usta li li, że 78-let ni
miesz ka niec Kro to szy na, kie ru jąc sa -
mo cho dem mar ki Mer ce des Vi to,
pod czas włą cza nia się do ru chu nie
udzie lił pierw szeń stwa prze jaz du, do -
pro wa dza jąc do zde rze nia z po jaz dem
mar ki Opel Astra, któ ry pro wa dzi -
ła 26-let nia miesz kan ka Kro mo -
lic – po in for mo wał Piotr Szcze pa niak,
ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie. 

Na miej sce wy pad ku skie ro wa no
rów nież dwa 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 Ku kli nów
i OSP Ko by lin. – Jed na z osób uczest -
ni czą cych w zda rze niu sa mo dziel nie
opu ści ła po jazd i nie uskar ża ła się

na żad ne do le gli wo ści. Dru ga znaj do -
wa ła się w sa mo cho dzie – po wie dział
st. kpt. To masz Pa try as z KP PSP
w Kro to szy nie. 

Z uwa gi na de for ma cję ka ro se rii
sa mo cho du stra ża cy przy uży ciu na -
rzę dzi hy drau licz nych do sta li się
do oso by po szko do wa nej, a na stęp nie
udzie li li jej kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy. Po przy jeź dzie Ze spo łu Ra -

tow nic twa Me dycz ne go zde cy do wa no
o prze wie zie niu kie row cy bu sa
do szpi ta la w Kro to szy nie. 

Stra ża cy odłą czy li aku mu la to ry
w roz bi tych po jaz dach i za bez pie czy li
wy cie ki pły nów tech nicz nych. Po wy -
ko na niu czyn no ści przez funk cjo na -
riu szy po li cji au ta usu nię to z jezd ni
i przy wró co no ruch na dro dze w obu
kie run kach. (LE NA)

WYPADEK

Nie udzielił pierwszeństwa przejazdu

8 lu te go w Sąd Re jo no wy w Kro to -
szy nie za sto so wał wo bec 46-let nie -
go miesz kań ca po wia tu kro to szyń -
skie go areszt na okres dwóch mie -
się cy. Jak in for mu je pro ku ra tu ra, za -
rzu ca mu się wie lo let nie znę ca nie
się nad żo ną.

46-la tek od 2001 ro ku do 13 li sto -
pa da 2021 miał znę cać się nad swo ją żo -
ną po przez sto so wa nie prze mo cy
fi zycz nej i psy chicz nej. 13 li sto pa da mu -
sia ła in ter we nio wać po li cja, gdyż męż -

czy zna rze ko mo du sił po szko do wa ną
ko bie tę.

– We dług zgro ma dzo ne go ma te ria łu
do wo do we go męż czy zna kon tro lo wał jej
roz mo wy te le fo nicz ne, wy wo ły wał awan -
tu ry i wy zy wał sło wa mi wul gar ny mi. Uży -
wał prze mo cy, ko piąc ją po po ślad kach,
rów nież wte dy, kie dy by ła w cią ży. Ude rzał
ją w gło wę, wy krę cał rę ce i rzu cał na kost -
kę bru ko wą. Wy le wał na nią wo dę do my -
cia pod łóg, za stra szał i nie wy pusz czał
z do mu. Zmu szał do klę cze nia i gro ził spa -
le niem do mu, wy rzu ce niem jej z nie go.

Miał wy sta wiać jej rze czy przed dom. Od -
gra żał się wy ry wa niem wło sów i wy bi ciem
zę bów. Zmu szał ją tak że do od by wa nia sto -
sun ków sek su al nych. Usta lo no, że 13 li sto -
pa da 2021 męż czy zna miał du sić ko bie tę,
trzy ma jąc ją za szy ję. Spo wo do wa ło to otar -
cia na skó rze i na ru sze nie na rzą dów cia ła
na okres po ni żej sied miu dni. 8 lu te go Sąd
Re jo no wy w Kro to szy nie, po za po zna niu
się z ma te ria ła mi zgro ma dzo ny mi przez
pro ku ra tu rę, za sto so wał wo bec 46-let nie -
go męż czy zny śro dek za po bie gaw czy w po -
sta ci tym cza so we go aresz to wa nia na okres
dwóch mie się cy. Po stę po wa nie jest w to -
ku – in for mu je Ma ciej Me ler, rzecz nik pra -
so wy Pro ku ra tu ry Okrę go wej w Ostro wie
Wlkp. (FE NIX)

KROTOSZYN

20 lat znęcał się nad żoną?
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Sza cu nek do ksią żek przy rze ka li
ucznio wie kla sy I be nic kiej szko ły
pod sta wo wej pod czas pa so wa nia
na czy tel ni ków. Uro czy stość od by ła
się 14 lu te go.

Bi blio te ka szkol na i miej sco wa fi lia nr 6
Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej za pro si -
ły ma łych czy tel ni ków oraz ich wy cho waw czy -
nię na uro czy ste pa so wa nie. Spo tka nie
zor ga ni zo wa ły Re na ta Gut iBe ata Kor dus -Ty -
siak. Ucznio wie za po zna li się z re gu la mi -
na mi bi blio tek, do wie dzie li się, jak
wy po ży czać książ ki. W czę ści kul mi na cyj -
nej zło ży li uro czy ste przy rze cze nie, że bę -

dą ko chać i sza no wać książ ki, ko rzy sta jąc
z ich mą dro ści, a tak że su mien nie wy peł -
niać obo wiąz ki czy tel ni ka. Po przy rze cze -

niu zo sta li pa so wa ni na czy tel ni ków. Do -
ko na ły te go pa nie bi blio te kar ki „cza ro dziej -
skim pió rem, otwie ra ją cym świat ksią żek”.
Każ dy no wy czy tel nik otrzy mał książ kę,
za kład kę i słod ki upo mi nek oraz „List
do ro dzi ców”„, w któ rym opi sa no za le ty
czy ta nia ksią żek. (AN KA)

BENICE

Pasowani na czytelników

Ogło szo no wy ni ki pro jek tu gran to we -
go „Wspar cie dzie ci z ro dzin pe ge -
erow skich w roz wo ju cy fro -
wym – Gran ty PPGR”. Wśród za kwa li -
fi ko wa nych do do fi nan so wa nia wnio -
sków zna la zły się trzy zło żo ne przez
gmi ny z po wia tu kro to szyń skie go. 

Ce lem pro jek tu jest wspar cie ro dzin
po pe ge erow skich z dzieć mi w za kre sie do -
stę pu do sprzę tu kom pu te ro we go oraz
do in ter ne tu. Do fi nan so wa nie moż na by -
ło otrzy mać na sprzęt kom pu te ro wy

z urzą dze nia mi pe ry fe ryj ny mi i ak ce so ria -
mi oraz nie zbęd nym opro gra mo wa niem,
umoż li wia ją cych pra cę zdal ną, w tym ak -
ce so ria i opro gra mo wa nie dla osób z nie -
peł no spraw no ścia mi; na ubez pie cze nie
za ku pio ne go sprzę tu; na usłu gę za pew nia -
ją cą do stęp do in ter ne tu na sprzę cie za ku -
pio nym w ra mach pro jek tu, w przy pad ku
gdy opie kun praw ny w świad cze niu wska -
że na brak moż li wo ści jej za pew nie nia. 

W związ ku z du żym za in te re so wa -
niem kon kur sem i prze kro cze niem kosz -
tów re ali za cji pro gra mu Cen trum

Pro jek tów Pol ska Cy fro wa zmniej szy ła
kwo tę do fi nan so wa nia na za kup sprzę tu
z 3500 zł na 2500 zł za kom pu ter sta cjo -
nar ny lub lap top oraz ze 1500 zł
na 1000 zł za ta blet. 

Naj więk sze do fi nan so wa nie w na -
szym po wie cie przy zna no gmi nie Koź min
Wlkp. – 351 315 zł. Środ ki te bę dą prze -
zna czo ne na sprzęt dla 115 uczniów. Gmi -
na Kro to szyn otrzy ma wspar cie
na po zio mie 272 800 zł, na to miast gmi -
na Zdu ny – 120 000 zł. 

(LE NA)

PROJEKT

Ponad 744 tys. zł dla gmin powiatu krotoszyńskiego
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W śro dę, 16 lu te go, w Szko le Pod -
sta wo wej nr 3 im. Ja na Paw -
ła II w Kro to szy nie go ści li ra tow ni cy
me dycz ni z fir my Trans me d24. Prze -
ka za li uczniom wie le waż nych in for -
ma cji z za kre su pierw szej po mo cy
me dycz nej. 

W za ję ciach uczest ni czy li ucznio wie
klas dru gich i trze cich. Ra tow ni cy me dycz -
ni za po zna li dzie ci z za wo dem, ja ki wy ko -
nu ją. Przed sta wi li też po szcze gól ne
ele men ty wy po sa że nia ka ret ki po go to wia. 

Ucznio wie mie li moż li wość utrwa le -
nia za sad udzie la nia pierw szej po mo cy.

W ra mach tej czę ści za jęć ćwi czy li
pod okiem ra tow ni ków wy ko ny wa nie re -
su scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej na fan -
to mach. 

Po sia da nie wie dzy i umie jęt no ści z za -
kre su pierw szej po mo cy jest nie wąt pli wie
bar dzo waż ne i mo że ura to wać ko muś
zdro wie, a na wet ży cie. Ucznio wie kro to -
szyń skiej szko ły do sko na le zda ją so bie z te -
go spra wę, dla te go z du żym
za in te re so wa niem i za an ga żo wa niem
uczest ni czy li w spo tka niu. Ich chęć po głę -
bia nia wie dzy prze ro sła ocze ki wa nia ra -
tow ni ków me dycz nych. 

(LE NA)

SP NR 3 KROTOSZYN

Ważna lekcja pod okiem ratowników
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19 lu te go to waż na da ta w hi sto rii
Kur ko we go Brac twa Strze lec kie go
w Kro to szy nie. Wła śnie te go dnia
w 1667 ro ku przez kró la Ja na Ka zi -
mie rza za twier dzo ny zo stał do ku -
ment Ka ta rzy ny Roz dra żew skiej, da -
ją cy po czą tek tej or ga ni za cji.

Kro to szyń skie Kur ko we Brac two
Strze lec kie jest jed nym z naj star szych
w Wiel ko pol sce oraz naj star szym w po wie -
cie. Po wsta ło dzię ki Ka ta rzy nie Roz dra -
żew skiej, któ ra wy sta wi ła do ku ment
przed 1667 r., za twier dzo ny przez kró la Ja -
na Ka zi mie rza 19 lu te go 1667 r. Od te go
wła śnie dnia li czo ny jest po czą tek brac twa.
W 1769 r. ukoń czo no bu do wę strzel ni cy
przy dzi siej szej ul. Ostrow skiej. Do te go
cza su bra cia sa mi wy bie ra li miej sca
do strze lań.

W 1793 r. Zie mia Kro to szyń ska zo sta -
ła włą czo na w skład Kró le stwa Prus w wy -
ni ku dru gie go roz bio ru Pol ski.
Kro to szy nia nie zrze sze ni w brac twie bra li

wów czas udział dzia ła niach nie pod le gło -
ścio wych i zry wach na ro do wo -wy zwo leń -
czych. W wy ni ku kon flik tów
na ro do wo ścio wych Niem cy prze ję li brac -
two w po ło wie XIX w. Do pie ro pod ko niec
stu le cia pol scy rze mieśl ni cy i kup cy zdo -
by li więk szość w brac twie. Peł ną swo bo dę
or ga ni za cja otrzy ma ła do pie ro po od zy ska -
niu przez Pol skę nie pod le gło ści.

W okre sie mię dzy wo jen nym dzia ła -
cze brac twa uczest ni czy li w uro czy sto -
ściach na te re nie mia sta, ale tak że po wia tu
Okrę gu Ostrow skie go i w Wiel ko pol sce.
In for ma cje o dzia łal no ści or ga ni za cji
na prze ło mie lat 20. i 30. XX w. nie są bli -
żej zna ne. W la tach 30. wy bu do wa no no -
wą sie dzi bę przy ul. Świę to krzy skiej
(ak tu al nie ul. Brac twa Kur ko we go). Wśród
dzia ła czy brac twa w tym cza sie znaj du ją
się na zwi ska dzia ła czy pa trio tycz nych i po -
wstań ców wiel ko pol skich. Dzia łal ność
brac twa prze rwał wy buch II woj ny świa to -
wej. Nie wia do mo, kie dy zo sta ło re ak ty wo -
wa ne, ale bez wąt pie nia ist nia ło w 1947 r.

Wte dy to or ga ni za cja otrzy ma ła no wy
sztan dar na wią zu ją cy do 280-let niej tra dy -
cji. Jak wszyst kie brac twa w kra ju, rów nież
kro to szyń ska or ga ni za cja zo sta ła zli kwi do -
wa na na po cząt ku lat 50.

De cy zję o re ak ty wa cji zjed no cze nia
bractw pod ję to w Kór ni ku w 1990 r. Kro -
to szyń skie brac two re ak ty wo wa no w 1994
r. 22 stycz nia po wsta ła gru pa ini cja tyw na,
któ ra opra co wa ła sta tut i wy stą pi ła z wnio -
skiem o po wsta nie or ga ni za cji do Są du
Wo je wódz kie go w Ka li szu. Ten za twier -
dził or ga ni za cję de cy zją z 28 mar ca. Rok
póź niej brac two od zy ska ło strzel ni cę
przy ul. Brac twa Kur ko we go, a tak że otrzy -
ma ło sztan dar. Gru pa li czy ła wów czas oko -
ło 30 osób. Obec nie zrze sza 38 osób,
z cze go 28 człon ków zwy czaj nych, 7 kan -
dy da tów na człon ków i 3 człon ków ho no -
ro wych. W 2021 ro ku brac two za ku pi ło
ar ma tę czar no pro cho wą, któ ra uświet nia
je go dzia łal ność. Kur ko we Brac two Strze -
lec kie w Kro to szy nie or ga ni zu je każ de go
ro ku wie le wy da rzeń.

OPRAC. (LE NA)

ŹRÓ DŁO: Kur ko we Brac two Strze lec kie 

w Kro to szy nie – kbskro to szyn. pl
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BRACTWO KURKOWE

355 lat działalności!
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Mar ka Wi nia ry w ra mach pro gra mu
„Po ma ga my w go to wa niu i nie mar -
no wa niu” otwo rzy ła ko lej ny punkt
dzie le nia się żyw no ścią. Tym ra zem
ja dło dziel nię po sta no wio no ulo ko -
wać w Kro to szy nie. 

Ja dło dziel nia fir my Wi nia ry, któ ra
stwo rzo na zo sta ła we współ pra cy z Fun da -
cją CHOPS, sta nę ła przy Miej sko -Gmin -
nym Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej
przy uli cy Ko by liń skiej w Kro to szy nie.
W uro czy stym otwar ciu punk tu udział
wzię li bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek,

Ro man Żar nec ki – pre zes Fun da cji
CHOPS, Li dia Paw łow ska – kie row nik
Sek cji Po mo cy Śro do wi sko wej, a tak że pra -
cow ni cy so cjal ni MGOPS w Kro to szy nie. 

Ja dło dziel nia to po miesz cze nie funk -
cjo nu ją ce na za sa dach lo dów ki. Moż na
w niej zo sta wić żyw ność, któ rą ma się
w nad mia rze. Z dru giej stro ny moż na czę -
sto wać się tym, co zo sta wi li w niej in ni. Ja -
dło dziel nia jest po łą cze niem wal ki
z ubó stwem żyw no ścio wym i dzia łań
w kie run ku za prze sta nia mar no wa nia je -
dze nia. 

OPRAC. (LE NA)

KROTOSZYN

Nie marnujmy jedzenia!



Wydarzenia 9

W Huf cu Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
wy cho waw czy nie Alek san dra Spru ta
i Syl wia Wit kow ska zor ga ni zo wa ły
ko lej ne po ka zo we za ję cia z cy klu
„Pre zen tu je my za wo dy naj młod -
szym”. Tym ra zem uczniom z za przy -
jaź nio nej kla sy Ib Szko ły Pod sta wo -
wej w Ko by li nie po ka za no taj ni ki fry -
zjer stwa. 

Do udzia łu w pre zen ta cji za an ga żo wa -
no mło dzież z klas trze cich. Z uwa gi
na zbli ża ją ce się eg za mi ny cze lad ni cze za -
ję cia by ły do sko na łą oka zją do spraw dze nia

się w bez po śred nim kon tak cie z ma ły mi
klien ta mi. Na spo tka nie z dzieć mi przy go -
to wa no sa lo nik fry zjer ski pod na zwą „We -
so łe Fry zur ki”. 

Swo je pro fe sjo nal ne sta no wi ska fry -
zjer skie przy go to wa ły San dra Ma lesz ka
i Aga ta Mro czek, uczen ni ce Bran żo wej
Szko ły I stop nia w Ko by li nie. Ma li go ście
na der chęt nie ko rzy sta li z usług fry zje rek
z Huf ca Pra cy 15-2. Wśród dziew czy nek
naj więk szą po pu lar no ścią cie szy ły się ko -
lo ro we war ko czy ki, a chłop com do gu stu
przy pa dły sty li za cje fry zur ko lo ro wym
spray em. 

Po nad to dzie ci sa mo dziel nie, in stru -
owa ne przez uczest nicz ki huf ca, mia ły
oka zję wy ko ny wać fry zu ry na spe cjal nych
głów kach tre nin go wych. Przy oka zji do -
wie dzia ły się wie lu cie ka wych rze czy o róż -
nych za bie gach pie lę gna cyj nych, po zna ły
na rzę dzia, któ ry mi po słu gu je się fry zjer.
Mo gły za da wać py ta nia i po znać bli żej pra -
cę w tym za wo dzie. 

Na za koń cze nie ucznio wie ko by -
liń skiej SP pięk nie po dzię ko wa li za za -
ję cia oraz wy ra zi li chęć udzia łu
w ko lej nych. 

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Zaprezentowały dzieciom zawód fryzjera 
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W dniach 11-13 lu te go w Rze szo wie
od by ły się Ha lo we Mi strzo stwa Pol -
ski Ju nio rów w Lek kiej Atle ty ce.
W gro nie star tu ją cych nie za bra kło
za wod ni ków z po wia tu kro to szyń -
skie go. Część z nich przy wio zła z im -
pre zy me da le.

W trzy dnio wych zma ga niach
w ha li Uni wer sy tec kie go Cen trum
Lek ko atle tycz ne go wzię ło udział po -
nad ty siąc osób. Wśród nich zna la zły
się m. in. uczen ni ce Ze spo łu Szkół Po -
nad pod sta wo wych im. J. Mar ciń ca

w Koź mi nie Wlkp., sio stry Stemp niak,
re pre zen tu ją ce bar wy KS Ener ge tyk
Po znań. Star sza z nich, Pau li na, wy star -
to wa ła w bie gu na 1500 m w ka te go rii
U’20. Osią gnę ła czas 4: 35,47 i za ję ła
trze cie miej sce. Dla jej sio stry Zo fii był
to de biut w za wo dach ta kiej ran gi. Mi -
mo to w bie gu na 1000 m w kat. U’18
upla so wa ła się na dzie wią tej po zy cji
z wy ni kiem 3: 05,76. 

W Rze szo wie ry wa li zo wa li tak że
lek ko atle ci z na sze go po wia tu tre nu ją -
cy w KS STAL „LA” Ostrów Wlkp.
Zna ko mi cie spi sał się Da wid Grzą ka,

któ ry zdo był brą zo wy me dal w bie gu
na 60 m w kat. U’20 z cza sem 6,85,
wy rów nu jąc tym sa mym re kord
Ostro wa Wlkp. i usta na wia jąc no wy
re kord ży cio wy. 

W fi na le B bie gu na 200 m U’18
zna leź li się Mi chał Jo pek i Piotr Rak.
Obaj ze szli jed nak z bież ni od ra zu
po star cie, a po wo dem ta kiej de cy zji
by ło oszczę dza nie sił na cze ka ją cy ich
go dzi nę póź niej fi na ło wy bieg w szta -
fe cie mie sza nej 4x400 m. Mi chał
i Piotr wraz z Oli wią Klar i Dag ma rą
Adam cio upla so wa li się na trze cim

miej scu z re zul ta tem 3: 43,96.  Po cho -
dzą ca z Dą bro wy Ewa Piasz czyń ska za -
pre zen to wa ła się na to miast w szta fe cie
mie sza nej 4x400 m U’20 wraz z Kac -

prem Zim nia kiem, Ju lią Uła sik i Cy -
pria nem Adam cio. Ten ze spół uzy skał
czas 3: 41,71 i zo stał skla sy fi ko wa ny
na pią tej lo ka cie. (LE NA)

W ostat nim cza sie gło śno zro bi ło się
o pro ble mach se nior skiej dru ży ny
kro to szyń skiej Astry. Dzię ki licz nym
po my słom, dzia ła niom i wspar ciu
wie lu osób nasz ze spół na dal bę dzie
ry wa li zo wał w roz gryw kach V li gi. 

Z Ma riu szem Ra taj cza kiem, pre -
ze sem Astry Kro to szyn, nie daw no
prze pro wa dzi li śmy roz mo wę vi deo.
Szef klu bu prze ka zał na der smut ne
wie ści. Wszy scy mi ło śni cy lo kal nej pił -
ki noż nej za sta na wia li się, co bę dzie
da lej z dru ży ną se nio rów. Wła dze klu -
bu po in for mo wa ły bo wiem, że przez
trud ną sy tu ację ka dro wą i fi nan so wą
nad ze spo łem wi si wid mo wy co fa nia
się z roz gry wek li go wych. 

– Sy tu acja, w ja kiej się zna leź li -
śmy, jest bar dzo dra ma tycz na i ro bi my
wszyst ko, że by ten klub ra to wać, ale
nie jest ła two. Uwa żam jed nak, że pro -
blem jest nie tyl ko mój i za rzą du klu -
bu, ale i mia sta – stwier dził pre zes
Astry. M. Ra taj czak opo wie dział, jak
wy glą da ła sy tu acja ka dro wa ze spo łu
na po cząt ku przy go to wań do run dy
wio sen nej. Nie dość, że za wod ni ków
chcą cych być czę ścią bia ło -nie bie skich
nie by ło wie lu, to pod czas pierw sze go
spa rin gu trzech z nich do zna ło kon tu -
zji. Po zo sta ło więc za le d wie dzie się ciu
pił ka rzy go to wych do gry. 

De cy zja o wy co fa niu się z roz gry -
wek wy da wa ła się za rzą do wi je dy nym

roz sąd nym roz wią za niem. – Je śli wy -
co fa li by śmy ze spół w tym mo men -
cie – jest po czą tek ro ku, to klub nie
ma żad nych za le gło ści wo bec tre ne ra,
za wod ni ków, wo bec fir my trans por to -
wej czy związ ku. Ode szli by śmy z czy -
stą kar tą, bez żad nych dłu gów.
Nie ste ty, wów czas spa dli by śmy dwie
kla sy ni żej. Nie wy obra żam so bie te go,
ale nikt z nas nie chce ro bić nic na si łę.
Nie chcę, że by pro blem wró cił za pół
ro ku – wy ja śniał M. Ra taj czak. 

Dzię ki na gło śnie niu trud nej sy tu -
acji kro to szyń skie go klu bu zna la zło się
wie le osób, któ re w róż ny spo sób chcą
po móc. – Jest od zew spo łe czeń stwa.
Do sta li śmy wia do mość z Wiel ko pol -
skie go Związ ku Pił ki Noż nej, że nie
mo że być tak, aby ta ki klub znik nął
z pił kar skiej ma py. Wie le osób dzwo -

ni ło. Wszyst kim za le ży na tym, że by
ten sta dion żył, że by coś się tu taj dzia -
ło. To bar dzo do bre, że ma my spo łe -
czeń stwo, któ re mu za le ży na tym, by
coś się dzia ło w tym mie ście. Mo że ki -
bi ce nie cho dzą na me cze, jest ich bar -
dzo ma ło, ale nie tyl ko u nas, a w ca łej
Pol sce. Ki bi ce chcą ga le rii zdjęć i skró -
tów po me czu, zro bi li się bar dzo wy -
god ni – oce nił pre zes. 

Oprócz spon so rów, któ rzy
od daw na wspie ra ją Astrę, zna la zły się
też no we fir my, któ re wy ra zi ły chęć
po mo cy. Ode zwa li się też za wod ni cy,
jed nym z nich jest Da riusz Rey er, któ -
ry po sta no wił wró cić do gry w Astrze.
W ostat nich dniach za rząd klu bu po -
in for mo wał, że wspie rać bę dzie ich
Tar get One Agen cy, któ ra po sta no wi -
ła prze ka zy wać część zy sku z bi le tów

na im pre zy, któ re od by wać się bę dą
w Kro to szy nie. Na swo im fa ce bo oko -
wym pro fi lu Astra po in for mo wa ła
też, że w naj bliż szej run dzie ich po czy -
na nia wpie rać bę dą na stę pu ją ce fir my:
In ter mar che Kro to szyn, Au to part ner,
APM De ve lo per, Stol rus, Mark pol,
Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie, Ze -
spół Szkół Tech nicz no -Ogól no kształ -
cą cych w Kro to szy nie, Na glak oraz
Sha ring De si gne Stu dio Gra ficz ne. 

Cie ka wym po my słem, któ ry zro -
dził się w cza sie dzia łań ra tun ko wych,
są kar ne ty. Ak cja po le ga na tym, że
każ dy bę dzie mógł za ku pić kar net
na run dę wio sen ną, któ ry bę dzie sym -
bo licz ną ce gieł ką na roz wój Astry.
Koszt to 150 zł. Bę dzie on upo waż niał
do wej ścia na wszyst kie do mo we me -
cze bia ło -nie bie skich do koń ca se zo -
nu 2021/2022. Kar ne ty są uni kal ne
i bę dzie moż na za ku pić je je dy nie

w tym se zo nie. Bez wąt pie nia bę dzie
to świet na pa miąt ka dla wszyst kich ki -
bi ców. Mo że być to też zna ko mi ty po -
mysł na pre zent dla mi ło śni ka lo kal nej
pił ki noż nej. W ce lu za ku pie nia kar ne -
tu na le ży zgło sić się po przez pro fil fa -
ce bo oko wy Astry bądź skon tak to wać
się te le fo nicz nie z pre ze sem klu bu
(607 940 804) lub kie row nicz ką dru -
ży ny (781 491 038). 

Dzię ki wspar ciu i za an ga żo wa niu
wie lu osób dru ży na se nio rów mo gła
wró cić do tre nin gów i przy go to wu je
się do run dy wio sen nej. Ma my na dzie -
ję, że wszyst kie pod ję te dzia ła nia przy -
nio są ocze ki wa ne efek ty, by ze spół
mógł bez pro ble mów ry wa li zo wać
w roz gryw kach li go wych i piąć się
w gó rę ta be li. (LE NA)

Sport 15
PIŁKA NOŻNA

Astra jednak wraca do gry!

LEKKA ATLETYKA

Medalowe występy na mistrzostwach kraju 
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12 lu te go przed sta wi cie le KS Kro -
tosz star to wa li w dwóch im pre -
zach – Zi mo wym Bie gu Trzech Je zior
oraz 31. Ha lo wych Mi strzo stwach
Pol ski w Lek kiej Atle ty ce Ma sters.

Po ze szło rocz nej prze rwie tym ra -
zem 19. edy cja Zi mo we go Bie gu Trzech Je -
zior w Trze mesz nie do szła do skut ku.
Bie ga cze mie li do wy bo ru dwa dy stan -

se – 5 i 15 km. Po go da sprzy ja ła uczest ni -
kom, gdyż by ło bar dzo sło necz nie. 

Na dłuż szym dy stan sie trium fo wał Fi -
lip Jań czak, któ ry do biegł do me ty w cza -
sie 50: 54. Wśród ko biet naj lep sza oka za ła
się Bia ło ru sin ka Kat sia ry na Pta shuk
(56: 53). Na 5 km zwy cięz ca mi by li Pa weł
Świąt kow ski (18: 11) i Zo fia Ma liń ska
(21: 43).  KS Kro tosz na 15-ki lo me tro wej
tra sie re pre zen to wa ło 13 za wod ni ków.

Naj le piej po ra dził so bie Da niel Ma rek, dla
któ re go był to de biut w bar wach kro to -
szyń skie go klu bu. Za jął on 18. miej sce
w open oraz 6. w ka te go rii M40 (58: 00).
Na dru giej po zy cji w ka te go rii M50 skla sy -
fi ko wa ny zo stał Ka rol Olej ni czak, zaj mu -
jąc jed no cze śnie 24. lo ka tę w open
(59: 01). Po nad to na dłuż szym dy stan sie
wy star to wa li Jo an na Olej ni czak, Pa weł Bła -
żu tycz, Da niel De plew ski, Jan Ja ru zel, Mi -
łosz Kacz ma rek, Krzysz tof Ka sprzak,
To masz Kna pik, Bog dan Pa ry sek, Grze -
gorz Paw lik, Ja cek Ra taj ski i Piotr Ty czyń -
ski. Na krót szej tra sie ry wa li zo wa li Va le ry
Mać ko wiak oraz Da riusz Pocz ta. 

Te go sa me go dnia w Are nie To ruń od -
by wa ły się 31. Ha lo we Mi strzo stwa Pol ski
w Lek kiej Atle ty ce Ma sters. Do zma gań
przy stą pi ło po nad 500 za wod ni ków i za -
wod ni czek z ca łej Pol ski. Re pre zen tu ją cy
KS Kro tosz Cze sław Sien kie wicz wy wal -
czył ty tuł wi ce mi strza kra ju w ka te go rii
M60 w bie gu na 3000 m, uzy sku jąc
czas 11: 57,50. 

(LE NA)

BIEGI

Udane starty reprezentantów Krotosza

13 lu te go ze spo ły z po wia tu kro to -
szyń skie go roz gry wa ły me cze w ra -
mach X ko lej ki III li gi te ni sa sto ło we -
go. Te go dnia na szym dru ży nom za -
bra kło szczę ścia.

KS Kro tosz ry wa li zo wał z LKS -em
Orzeł Wy soc ko Wiel kie. Mi mo iż kro to -
szy nia nie sto czy li z ry wa la mi wie le wy rów -
na nych po je dyn ków, to po nie śli wy so ką
po raż kę 3: 11. Do brze te go dnia za pre zen -
to wał się Bar tosz Ko strze wa, któ re mu uda -
ło się po ko nać li de ra Or ła. Punkt dla na szej
eki py zdo był To masz Olej nik. Bez zdo by -

czy punk to wej po zo sta li Kon rad Mia zek,
Sła wo mir Grzel ski i Piotr Szy ja. Po tym
spo tka niu kro to szy nia nie spa dli na dzie -
isią te miej sce w ta be li. 

Nie co le piej pre zen to wa li się te ni si ści
LKS -u Spół dziel ca Ko by lin, któ rzy na wła -
snym te re nie zmie rzy li się z PKS -em Piast
Po niec. Mi mo po raż ki ko by li nia nie nie
ma ją się cze go wsty dzić, gdyż ich prze ciw -
nik aspi ru je do awan su do II li gi. Dla Spół -
dziel cy punk to wa li Ry szard Bru der (2,5),
Ro bert Wa cho wiak (2) i Klau dia Wa cho -
wiak (1,5). 

(LE NA)

TENIS STOŁOWY 

Trzynastka była pechowa
dla naszych drużyn 

W obiek tach spor to wych Uni wer sy -
te tu im. Ada ma Mic kie wi cza zor ga -
ni zo wa no In do or Tria th lon Po znań.
W tria th lo no wych za wo dach pod da -
chem zna ko mi tą for mę za pre zen to -
wa ła Mo ni ka Jad czak.

In do or Tria th lon Se ries to cykl za wo -
dów pod da chem, któ re od by wa ją się
w czte rech mia stach – w Gdy ni, War sza -
wie, Po zna niu oraz Pia secz nie. 13 lu te go
tria th lo ni ści po raz pierw szy ry wa li zo wa li
w obiek tach spor to wych Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mic kie wi cza. Mie li do po ko na -
nia 600 me trów w wo dzie, 15 ki lo me trów
na ro we rach ma gne tycz nych i 3 ki lo me try
na bież ni me cha nicz nej.

W gro nie ko biet bez a pe la cyj nie zwy -
cię ży ła Mo ni ka Jad czak, kro to szy nian ka re -
pre zen tu ją ca Na tu ral EPO Da sh ra dę

Ra cing Te am. Na sza za wod nicz ka uzy ska -
ła czas 47 mi nut i 22 se kun dy, wy prze dza -
jąc Da rię Ki sie lew ską (Aka de mia Wojsk
Lą do wych) z wy ni kiem 49: 13 i Mar ty nę
Le wan dow ską (Sqo ora Tra ining) z re zul ta -
tem 49: 00.

– Je stem bar dzo za do wo lo na z te go
wy ni ku, bo wiem jesz cze ty dzień te mu by -
łam prze zię bio na. Na szczę ście te raz jest
już wszyst ko w po rząd ku. Pły wam od siód -
me go ro ku ży cia, więc ten etap był dla
mnie bar dzo ła twy i przy jem ny. Uwiel -
biam kon takt z wo dą. Naj słab szą mo ją
stro ną jest ro wer, ale pró bo wa łam po pro -
stu ci snąć „na mak sa”, ile sił w no gach.
Na bież ni da wa łam z sie bie wszyst ko do sa -
me go koń ca. Na praw dę nie są dzi łam, że
wy gram, ale uda ło się! – pod su mo wa ła
swój wy stęp zwy cięż czy ni In do or Tria th -
lon Po znań. (AN KA)

TRIATHLON

Triumf Moniki w Poznaniu
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