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W Krotoszynie
walczyli o tytuły
mistrzów Polski!

Czytaj na str. 14
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Ca ła spo łecz ność Szko ły Pod sta wo -
wej nr 1 im. Straj ku Dzie ci Koź miń -
skich 1906/1907 w Koź mi nie Wlkp.
sta ra się wspie rać dzie ci, któ re są
uchodź ca mi wo jen ny mi i w ostat nim
cza sie tra fi ły do tej pla ców ki. Jed ną
z pod ję tych ini cja tyw jest ak cja „Ple -
ca czek po wi tal ny dla ukra iń skich
ma lu chów”.

Po my sło daw czy nią jest An na Wy -
bie ra ła. – Wcho dząc w bliż sze re la cje
z dzieć mi, do strze ga my strach, ja ki im
to wa rzy szy icię żar tra ge dii, ja ki no szą ze
so bą. Dla te go DZIA ŁA MY! – pod kre -
śla ini cja tor ka ak cji, któ ra we spół ze swo -
imi ko le żan ka mi – Ba sią, Mał go sią,
Anią, Ma rze ną i Mo ni ką – prze pro wa -
dzi ła zbiór kę, w efek cie któ rej ze bra -
no 160 ple cacz ków! Zna la zły się w nich
wo da mi ne ral na, so czek, mus owo co wy,
sło dy cze, przy tu lan ka, chu s tecz ki hi gie -
nicz ne i na wil ża ne, ko lo ro wan ka i kred -
ki, czy li wszyst ko to, co mo że umi lić czas
ma łe mu dziec ku w trud nej po dró ży. 

W zbiór kę włą czy ła się ca ła spo -
łecz ność szkol na – ucznio wie, ro dzi -
ce, na uczy cie le, pra cow ni cy
ad mi ni stra cji i ob słu gi, ale tak że
przy ja cie le Je dyn ki – za rów no z Koź -
mi na Wlkp., jak i Ja ro ci na. – Dzię -
ku je my Wszyst kim za wspar cie
i po moc. Ra zem mo że my wię -
cej! – mó wi A. Wy bie ra ła. Ple cacz ki
zo sta ły prze trans por to wa ne na pol -
ską gra ni cę, gdzie tra fi ły do dzie ci
zmę czo nych po dró żą z Ukra iny.

Rów no le gle ze bra no rów nież kil -
ka na ście du żych ple ca ków, wy po sa -
żo nych w ma te ria ły szkol ne, tj.
ze szy ty, dłu go pi sy i ołów ki, tecz ki,
blo ki, far by, kred ki, śnia da niów ki itp.
Zo sta ły one wrę czo ne ukra iń skim
dzie ciom pod czas spo tka nia z dy rek -
to rem Jac kiem Za wod nym. – Kie dy
wrę cza li śmy dzie ciom ple ca ki, by ło
wi dać, jak w ich oczach za pa la ją się
iskier ki, a ra dość ogar nia ich od stóp
do głów. I to wła śnie jest isto tą na -
szych dzia łań – po da ro wać dzie ciom

uśmiech – za zna cza A. Wy bie ra -
ła. – Dzia ła my da lej. Wi dzi my, że po -
moc jest nie ustan nie po trzeb na.
Je ste śmy głę bo ko prze ko na ni, że
dzię ki tym dzia ła niom prze ka zu je my
na szym uczniom do bre wzor ce
i wzbu dza my w nich po kła dy em pa -
tii, a w szcze gól no ści otwie ra my
na dru gie go czło wie ka – do po wia da.

– Co raz wię cej dzie ci z Ukra iny
tra fia do szkół w gmi nie Koź min
Wlkp. Część z nich nie ste ty nie po sia -
da żad ne go wy po sa że nia szkol ne go.
Stąd po mysł gro na pe da go gicz ne go, by
przy go to wać ak cję, któ ra po mo że im
mi ło zo stać po wi ta ny mi w no wej szko -
le. Sta ra li śmy się dzie ci po wi tać i god -
nie przy jąć, wie dząc, że prze ży ły już
wie le smut ku, wi dząc skut ki woj ny
w swo im kra ju. Ma my na dzie ję, że bę -
dą się do brze czuć i po mo że my im
prze trwać trud ne chwi le w no wym
miej scu – ko men tu je Ja cek Za wod ny,
dy rek tor koź miń skiej Je dyn ki. 

(AN KA)

F
O

T
. 
A

rc
h
iw

u
m

 S
P

 1
 K

o
ź
m

in
 W

lk
p
.

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Podarować ukraińskim dzieciom uśmiech!

30 mar ca w re stau ra cji Pod Szysz ka -
mi 29 par mał żeń skich z te re nu gmi -
ny Koź min Wlkp. świę to wa ło ju bi le -
usz 50-le cia wspól ne go ży cia w mał -
żeń stwie, któ ry przy pa dał w po przed -
nim ro ku, ale ze wzglę du na epi de -
mię uro czy stość zo sta ła prze ło żo -
na na póź niej szy ter min. 

Wszyst kich ze bra nych na uro czy stym
spo tka niu po wi ta ła An na Ja śniak, kie row -
nik Urzę du Sta nu Cy wil ne go w Koź mi nie

Wlkp. Z ko lei bur mistrz Ma ciej Brat bor -
ski oraz wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej Woj ciech Dyk cik uho no ro wa li
sza cow nych ju bi la tów me da la mi „Za dłu -
go let nie po ży cie mał żeń skie”, nada ny mi
przez pre zy den ta RP. 

Sa mo rzą dow cy zło ży li mał żeń stwom
gra tu la cje za pół wie ku ży cia w jed nym
związ ku oraz naj ser decz niej sze ży cze nia po -
myśl no ści i zdro wia. Uro czy stość śpie wem
i mu zy ką uświet ni ła do sko na le wszyst kim
zna na Ka pe la znad Or li. (AN KA)

KOŹMIN WKLP.

50-lecie pożycia małżeńskiego
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Na se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go Hen ryk Jan kow ski zło żył
po raz ko lej ny trzy in ter pe la cje. Je go
proś by bo wiem na dal nie do cze ka ły
się re ali za cji. 

Rad ny od czy tał po raz ko lej ny
swo je in ter pe la cje. Nie któ re z po ru -
szo nych spraw mia ły zo stać za ła twio -
ne już w 2019 ro ku. – Jesz cze raz
zwra cam się z uprzej mą proś bą o usu -
nię cie gar bu znaj du ją ce go się na środ -
ku dro gi po wia to wej w cią gu
ko mu ni ka cyj nym Roz dra żew -Trze -
mesz no. Po nad to pro szę o wy ko na nie
droż no ści prze pu stu dro go we go
na skrzy żo wa niu dro gi po wia to wej
z dro gą gmin ną, pro wa dzą cą w kie -
run ku be to niar ni, oraz o ze bra nie po -
bo cza z jezd ni. In for mu ję, że
wy mie nio ne pra ce mia ły być wy ko na -
ne do koń ca lu te go bie żą ce go ro -
ku – oświad czył rad ny Jan kow ski. 

– Po now nie pro szę też o do ko na -

nie na pra wy ścież ki pie szo -ro we ro wej
przy ul. Ple szew skiej w Roz dra że wie
na od cin ku oko ło 100 me trów,
od skrzy żo wa nia w kie run ku Trze -
mesz na do wy so ko ści wej ścia
na cmen tarz pa ra fial ny. In for mu ję, że
le wa stro na ścież ki, pa trząc od stro ny
cen trum Roz dra że wa, na ca łej dłu go -
ści jest wgię ta i roz jeż dża się, a kost ki
bru ko we w wie lu miej scach są za pad -
nię te. Zły stan tech nicz ny te go cią gu
ko mu ni ka cyj ne go stwa rza trud no ści
w po ru sza niu się pie szych i ro we rzy -
stów, a w szcze gól no ści dzie ci. Na pra -
wa ścież ki mia ła być wy ko na na
do po ło wy li sto pa da 2019 ro ku.
Na dru gą in ter pe la cję do ty czą cą te go
za gad nie nia otrzy ma łem od po wiedź,
że za da nie bę dzie zre ali zo wa ne w po -
ło wie paź dzier ni ka 2021 ro -
ku – stwier dził rad ny. 

H. Jan kow ski przy po mniał też
trze cią in ter pe la cję, do ty czą cą utwar -
dze nia czę ści skrzy żo wa nia ul. Ple -

szew skiej z ul. Ko ściusz ki w Roz dra że -
wie. Wjazd ten w prze szło ści był po -
sze rza ny i utwar dzo ny zo stał tyl ko
z jed nej stro ny, na to miast dru ga stro -
na ma na wierzch nię grun to wą. Miej -
sce jest bar dzo nie bez piecz ne.
Pierw szy ter min na wy ko na nie te go
za da nia zo stał wy zna czo ny na ko niec
sierp nia 2019 ro ku, a ko lej ny, po po -
no wie niu in ter pe la cji, na ko niec trze -
cie go kwar ta łu 2021 ro ku. 

Od po wie dzi rad ne mu udzie li
Krzysz tof Je li now ski, dy rek tor Po wia -
to we go Za rzą du Dróg. – Na po przed -
nich ko mi sjach in for mo wa łem
o du żych znisz cze niach, któ re są
na dro gach po wia to wych po okre sie zi -
mo wym. Mo że to nie by ła zi ma ty po -
wa, ale bar dzo ob fi ta w opa dy
at mos fe rycz ne. Ak tu al nie nie ro bi my
nic in ne go po za kle je niem dziur ma są
na zim no. Po nad to na pew no pań stwo
za uwa ży li ście, że fir ma, któ ra wy gra ła
prze targ na re mon ty emul sją i gre sa mi,

pro wa dzi już pra ce na na szych dro gach.
Ca ły po wiat zo stał po dzie lo ny na trzy
re gio ny – gmi na Roz dra żew i gmi na
Koź min, gmi na Ko by lin i gmi na Zdu -
ny oraz gmi na Kro to szyn i mia sto Sul -
mie rzy ce. Wspie ra my jesz cze fir mę
w miej scach, w któ rych są naj więk sze
ubyt ki, ma są na zim no. Chciał bym pro -
wa dzić te ro bo ty do okre su wiel ka noc -
ne go i póź niej za jąć się za le gło ścia mi,
o któ rych mó wił rad ny Jan kow ski. Bę -
dzie my to wszyst ko nad ra bia li, ale pó -
ki co wszyst kie rę ce są na po kła dzie, bo
sa mi pań stwo wie cie, ile jest tych znisz -

czeń. Je śli cho dzi o skrzy żo wa nie ulic
Ple szew skiej i Ko ściusz ki, po sze rzy li -
śmy moc no tę dro gę i wy re mon tu je my
je ca łe w ra mach prac ma są na go rą co.
Ze ścież ką ma my pro blem, gdyż chod -
nik jest o wie le wy żej niż po la i je go
obrze ża po pro stu „zjeż dża ją” w kie run -
ku pól upraw nych, dla te go w tym ro ku
zro bi my moc niej sze za bez pie cze nie
sta ry mi kra węż ni ka mi, że by chod nik
nie ule gał ob su nię ciu. My ślę, że
do okre su let nie go o tym te ma cie za po -
mni my – tłu ma czył K. Je li now ski. 

(LE NA)

Z SESJI

Co z naprawami drogowymi w gminie Rozdrażew? 

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Miej skiej w Zdu -
nach rad ni przy ję li uchwa łę w spra wie wy zna -
cze nia miej sca do pro wa dze nia han dlu w piąt -
ki i so bo ty przez rol ni ków i ich do mow ni ków. 

Ja ko miej sce do pro wa dze nia han dlu przez
rol ni ków wy zna czo no te ren tar go wi ska po ło żo -
ne go przy ul. Tar go wej w Zdu nach. – Usta wa
z dnia 29 paź dzier ni ka 2021 r. o uła twie niach
w pro wa dze niu han dlu w piąt ki i so bo ty przez
rol ni ków i ich do mow ni ków w art. 3 na kła da
na gmi nę obo wią zek wy zna cze nia w dro dze
uchwa ły miej sca do pro wa dze nia han dlu w piąt -
ki i so bo ty przez rol ni ków i ich do mow ni ków.
Jed no cze śnie sta no wi, że ra da gmi ny, wy zna cza -
jąc miej sce, bie rze pod uwa gę w szcze gól no ści do -
god ną ko mu ni ka cję, bli ską lo ka li za cję w cen trum
da nej gmi ny lub mia sta bądź bli ską lo ka li za cję
miejsc atrak cyj nych tu ry stycz nie – czy ta my
w uza sad nie niu uchwa ły. 

W uchwa le zna lazł się tak że sto sow ny re gu -
la min pro wa dze nia han dlu. Rad ni przy ję li ją jed -
no gło śnie. (LE NA)

Re gu la min han dlu przez rol ni ków i ich do mow ni ków w wy zna czo nych
miej scach

§ 1. 1. Re gu la min han dlu przez rol ni ków i ich do mow ni ków w wy zna -
czo nych miej scach, zwa ny da lej Re gu la mi nem okre śla za sa dy ko rzy sta nia
z tar go wi ska zlo ka li zo wa ne go na dz. nr 1138/5 po ło żo ne go przy ul. Tar go -
wej w Zdu nach i do ty czy wy łącz nie han dlu wy ko ny wa ne go przez rol ni ków
i ich do mow ni ków w piąt ki i so bo ty. 

2. Tar go wi sko jest czyn ne w piąt ki i so bo ty od godz. 6.00 do godz. 12.00. 
§ 2. 1. Upraw nie ni do pro wa dze nia han dlu w wy zna czo nych miej scach

są rol ni cy i ich do mow ni cy 
2. Upraw nie ni do pro wa dze nia han dlu są zo bo wią za ni w szcze gól no ści do: 
1) po sia da nia przy so bie do ku men tów po twier dza ją cych sta tus rol ni ka

w ro zu mie niu art. 6 pkt 1 usta wy z dnia 20 grud nia 1990 r. o ubez pie cze -
niu spo łecz nym rol ni ków lub sta tus ich do mow ni ka w ro zu mie niu art. 2
pkt 2 usta wy z dnia 29 paź dzier ni ka 2021 r. o uła twie niach w pro wa dze niu
han dlu w piąt ki i so bo ty przez rol ni ków i ich do mow ni ków;

2) po sia da nia przy so bie do ku men tu po twier dza ją ce go toż sa mość;
3) prze strze ga nia Re gu la mi nu;
4) prze strze ga nia prze pi sów sa ni tar no -epi de mio lo gicz nych i prze ciw po -

ża ro wych oraz in nych obo wią zu ją cych w ob ro cie to wa ro wym;
5) za cho wa nie czy sto ści w ob rę bie zaj mo wa ne go sta no wi ska za rów no

w trak cie sprze da ży, jak i po jej za koń cze niu;
6) uprząt nię cia zaj mo wa ne go miej sca po za koń cze niu han dlu. 

§ 3. 1. Na te re nie tar go wi ska pro wa dzo na bę dzie sprze daż pro duk tów
rol nych, spo żyw czych oraz wy ro bów rę ko dzie ła wy two rzo nych w go spo dar -
stwie rol nym. 

2. Sprze daż ar ty ku łów spo żyw czych po win na od by wać się zgod nie z wy -
mo ga mi za war ty mi w od ręb nych prze pi sach, a w szcze gól no ści zgod nie
z prze pi sa mi sa ni tar ny mi i we te ry na ryj ny mi do ty czą cy mi bez pie czeń stwa
żyw no ści i ży wie nia oraz ja ko ści han dlo wej ar ty ku łów spo żyw czych.

§ 4. 1. Na tar go wi sku za bra nia się:
1) pro wa dze nia gier ha zar do wych i lo so wych bez ze zwo le nia wy da ne go

na pod sta wie od ręb nych prze pi sów; 
2) wno sze nia oraz uży wa nia ma te ria łów i sub stan cji nie bez piecz nych;
3) sprze da ży to wa rów w dro dze pu blicz nych lo so wań lub prze tar gów;
4) po zo sta wia nia po za koń cze niu han dlu wóz ków, skrzy nek, in nych opa -

ko wań i urzą dzeń han dlo wych; 
5) za śmie ca nia i za nie czysz cza nia te re nu tar go wi ska.
§ 5. Han del na uli cach przy le głych do tar go wi ska jest za bro nio ny. 
§ 6. Rol ni cy oraz ich do mow ni cy prze by wa ją cy na tar go wi sku po win ni

wy ko ny wać swo je czyn no ści han dlo we w ta ki spo sób, aby nie prze szka dzać
i nie za gra żać in nym w sprze da ży i za ku pie to wa rów. 

§ 7. Upo waż nio ny mi do prze pro wa dza nia kon tro li prze strze ga nia ni -
niej sze go re gu la mi nu są: pra cow ni cy Urzę du Miej skie go w Zdu nach dzia ła -
ją cy na pod sta wie upo waż nie nia Bur mi strza Zdun oraz in ne pod mio ty
upraw nio ne na mo cy od ręb nych prze pi sów. 

§ 8. Wszyst kie spo ry po wsta łe mię dzy oso ba mi han dlu ją cy mi roz strzy -
ga w za kre sie swo ich kom pe ten cji Bur mistrz Zdun. 

§ 9. Skar gi i wnio ski zwią za ne z dzia ła niem tar go wi ska przyj mo wa ne bę -
dą w Urzę dzie Miej skim w Zdu nach. 

ZDUNY

Miejsce do handlu dla rolników wyznaczone
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Rad ny Grze gorz Król na mar co wej
se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go
od czy tał swo je oświad cze nie w spra -
wie trud nej sy tu acji, z ja ką mie rzą
się na si wschod ni są sie dzi. 

– W związ ku z za ist nia łą sy tu -
acją zbroj nej na pa ści Ro sji na na ród
ukra iń ski chciał bym wy ra zić swo je
naj szczer sze wy ra zy uzna nia dla spo -
łe czeń stwa po wia tu kro to szyń skie go.
Be stial ska agre sja na miesz kań ców
Ukra iny spo wo do wa ła, że w więk szo -
ści ko bie ty i dzie ci ucie ka ły
przed bom ba mi i nie wo lą lub śmier -
cią. To wła śnie pol skie spo łe czeń stwo
otwar ło swo je gra ni ce, nie tyl ko te
pań stwo we, ale i gra ni ce swo ich do -
mów i ro dzin, aby nieść po moc lu -
dziom, któ rzy ucie ka ją przed woj ną.
Ogrom ne po dzię ko wa nia na le żą się
wszyst kim, któ rzy w ja ki kol wiek spo -
sób wy ra zi li swo je wspar cie, czy to
w for mie fi nan so wej, rze czo wej, czy
otwie ra jąc swo je do my lub mo dląc
się o za koń cze nie woj ny. Nie war to -
ściu ję żad nej z nich, każ da z tych
osób za słu gu je na po dzię ko wa nia
i żad nej nie wol no kla sy fi ko wać
za lep szą lub więk szą for mę wspar -
cia. Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy oka -
za li w tym dra ma tycz nym cza sie
swo je czło wie czeń stwo, czy li coś, co
nas jed no czy i okre śla. Jest to przy -
kład, że w trud nych cza sach po tra fi -
my od su nąć na bok na sze
we wnętrz ne spo ry i ra zem po ma gać
tym, któ rzy te go po trze bu ją – za ko -
mu ni ko wał rad ny. Ko rzy sta jąc z oka -
zji, G. Król po dzię ko wał Ma rii
i Ta de uszo wi Sta si kom z fir my Scor -
pion z Roz dra że wa, jak i jej pra cow -
ni kom. Dzię ki za an ga żo wa niu tej
fir my na Ukra inę po je chał sa mo chód
cię ża ro wy, za pa ko wa ny da ra mi,
a z Ukra iny przy je chał au to bus pe łen
osób ucie ka ją cych przed woj ną. 

Do oświad cze nia rad ne go od niósł
się sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, in for -
mu jąc, jak wy glą da ak tu al na sy tu acja,
zwią za na z uchodź ca mi w po wie cie

kro to szyń skim. – Sa mo rząd ro bi ty le,
ile mo że. Ma my też przy ja ciół za gra -
ni cą, któ rzy nie za po mnie li o na szym
po wie cie i o tym, że przy ję li śmy
uchodź ców. Z po wia tu Ger mer she im,
po wi de okon fe ren cji, przy je cha ła cię -
ża rów ka z da ra mi, m. in. z łóż ka mi,
któ re w tej chwi li są w sa li OSiR
w Kro to szy nie. Je śli rze czy wi ście te
oso by tu przy bę dą, to udo stęp ni my im
to miej sce, bę dzie my o nie dbać, na to -
miast nie jest to ła twa spra wa. Nie jest
to roz wią za nie, któ re spraw dzi się
w dłuż szym okre sie cza su. W tej sa li
stoi łóż ko przy łóż ku, nie ma żad nej in -
tym no ści, prysz ni ce są czte ry, a my nie
mo że my wy dać wię cej niż 40 zł
na oso bę. Na czel nik Wi chłacz dwoi się
i troi, aby w tej kwo cie zmie ścił się ca -
te ring. Wo je wo da zle cił nam przy go to -
wa nie 100 miejsc. Ma my 32 miej sca

w sa li w Zdu nach, tam w tej chwi li
jest 20 osób. 55 miejsc ma my w sa li
OSiR w Kro to szy nie oraz 13 miejsc
w tzw. schro ni sku w ZSP nr 1 w Kro -
to szy nie. Ze spo tkań, ja kie od by wa my
z bur mi strza mi, już wy ni ka, że trze ba
za pew nić ca ło do bo wą opie kę tym lu -
dziom. Już zda rza ją się przy pad ki, że
te oso by mię dzy so bą nie chcą się zgo -
dzić. Do cho dzi do te go kwe stia, kto to
ma ro bić? – mó wił S. Szczot ka, dzię -
ku jąc przy oka zji pra cow ni kom sa mo -
rzą dów i Po wia to we go Cen trum
Po mo cy Ro dzi nie oraz or ga ni za cjom
po za rzą do wym za po świę ca nie swo je -
go cza su. 

– Wśród uchodź ców ma my wie -
lu le ka rzy, któ rzy chcą pra co wać w na -
szym szpi ta lu bądź nie. Wa run ki
spe cu sta wy po wo du ją to, że pó ki Mi -
ni ster stwo Zdro wia nie wy da akre dy -

ta cji da ne mu le ka rzo wi, to on mo że
pra co wać, ale nie na sta no wi sku le kar -
skim. Wa run kiem do pra cy na sta no -
wi sku le ka rza bądź pie lę gniar ki jest
przede wszyst kim do bra zna jo mość
ję zy ka pol skie go. Te oso by w więk szo -
ści mó wią po pol sku, ale nie bie gle.
Uczą się. Mam na dzie ję, że doj dzie
do skut ku spra wa z pa nią pe dia trą,
któ ra jest u nas. Po sta ra li śmy się
o miesz ka nie dla niej, któ re bę dzie
opła co ne do cza su, aż bę dzie mo gła
za ra biać jak le karz. Nie wia do mo, ile
osób zo sta nie, część mó wi, że jak tyl -
ko do sta nie te le fon z Ukra iny, to
od ra zu wra ca. Dy rek tor szpi ta la pod -
pi sa ła już z nie któ ry mi le ka rza mi
umo wy – ob ja śnił S. Szczot ka. 

Ju liusz Pocz ta, prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go, po in -
for mo wał, iż do tej po ry nr PE SEL

otrzy ma ło 698 osób. Głos w dys ku sji
za brał tak że rad ny Da riusz Ro -
zum. – Chcę zwró cić uwa gę na bar -
dzo waż ną rzecz. Kie dy wy bu chła
woj na, spo ra gru pa męż czyzn pra cu -
ją cych w kro to szyń skich fir mach po -
in for mo wa ła swo ich pra co daw ców,
że je dzie bro nić swo jej oj czy zny. Pro -
blem, któ ry się po ja wił od mo men tu
wy bu chu woj ny, ma więc dwo ja ki
aspekt. Je den to od pływ pra cow ni -
ków, co wpro wa dzi ło cha os do funk -
cjo no wa nia firm, któ re na wet
w znacz nym stop niu opie ra ły się
na pra cow ni kach zza na szej wschod -
niej gra ni cy. Z dru giej stro ny w ich
miej sce przy je cha ły ich mat ki, żo ny,
dzie ci i trze ba od dać chwa łę na szym
pra co daw com, że w więk szo ści przy -
pad ków oni sa mi po je cha li po te ro -
dzi ny na gra ni cę. Chcę zwró cić
uwa gę na jed ną rzecz – tak na praw dę
lwia część tych lu dzi – prze pra szam,
że to po wiem – jest wdzięcz na za tę
po moc, ale oni nie chcą ła ski, chcą
pra co wać. Nie wie my, kie dy ta woj na
się skoń czy, dla te go po ma gaj my tym
oso bom, któ re pra cy szu ka ją. Pa nie,
któ re u mnie miesz ka ją, py ta ją o pra -
cę. Ape lu ję więc o po moc, a je śli ktoś
bę dzie po sia dał in for ma cje do ty czą ce
pra cy, pro szę o kon takt – oznaj mił D.
Ro zum. 

Do po dzię ko wań oso bom za an ga -
żo wa nym w po moc uchodź com do łą -
czył też rad ny Mi łosz Zwie rzyk
i opo wie dział jak sy tu acja wy glą da
w gmi nie Zdu ny, gdzie znaj du ję się
oko ło 200 uchodź ców. Rad ni za ape lo -
wa li tak że, aby po ma gać roz sąd nie
i wy ra zi li na dzie ję, że kro to szyń ska sa -
la spor to wa przy ul. Młyń skiej nie za -
peł ni się, a oso by, któ re do nas
przy by ły, bę dą mo gły miesz kać w go -
dzi wych wa run kach. 

(LE NA) 

POWIAT

Podziękowania za solidarność z uciekającymi przed wojną
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Jed nym z te ma tów mar co wej se sji
Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go by ła
ścież ka pie szo -ro we ro wa wzdłuż ul.
Sta niew skiej w Koź mi nie Wlkp.
Wnio sek o jej na pra wie nie rad ni
Mar cin Le śniak i Piotr Osuch zło ży li
już w ubie głym ro ku. 

Rad ny Piotr Osuch po sta no wił
przy po mnieć treść wnio sku, ja ki wraz
z Mar ci nem Le śnia kiem zło żył
w ubie głym ro ku. Do ty czył on na pra -
wy na wierzch ni ścież ki pie szo -ro we ro -
wej. Mi mo upły wu cza su proś ba nie
zo sta ła speł nio na. 

– Mam py ta nie do dy rek to ra Je -
li now skie go. W ze szłym ro ku wraz
z ko le gą Mar ci nem Le śnia kiem zło ży -
li śmy wnio sek o bu do wę ścież ki pie -
szo -ro we ro wej na ul. Sta niew skiej
w Koź mi nie Wlkp. In we sty cja ta zo -
sta ła wy ko na na, ale nie w ca ło ści. Wy -
ko naw ca zo bo wią zał się, że po pra wi
na wierzch nię tej ścież ki do koń ca
kwiet nia. Ma rzec ma my już za so bą,
po go da sprzy ja, a miesz kań cy py ta ją,
kie dy te pra ce zo sta ną wy ko na ne.
Wy glą da to nie cie ka wie – po pę ka na
na wierzch nia, za miast sprzy jać

miesz kań com, mo że do pro wa dzić
do ja kie goś wy pad ku. Czy dy rek tor
pod jął dzia ła nia w tej spra wie, czy
roz ma wiał, kie dy wy ko naw ca to po -
pra wi tak, jak zo bo wią zał się w pro to -
ko le od bior czym? – do py ty wał rad ny. 

Krzysz tof Je li now ski, dy rek tor
Po wia to we go Za rzą du Dróg, po in for -
mo wał, iż 2 mar ca od by ło się spo tka -
nie w Urzę dzie Mia sta i Gmi ny
Koź min Wlkp., w któ rym uczest ni -
czy li wy ko naw ca ro bót ka na li za cyj -
nych na ul. Pro stej i ul. Sta niew skiej,
wy ko naw ca wy mie nio nej ścież ki pie -
szo -ro we ro wej, bur mistrz Ma ciej
Brat bor ski oraz przed sta wi cie le PZD.
Pod czas roz mo wy oka za ło się, że pra -
ce zwią za ne z ka na li za cją na ul. Sta -
niew skiej ma ją zo stać za koń czo ne
do ma ja bie żą ce go ro ku.

– Za tem nie ma sen su, aby te raz
wy ko naw ca na pra wiał na wierzch nię
ścież ki, bo wia do mo, że przy łą cza ka -
na li za cyj ne wią żą się z roz ko pa mi ist -
nie ją cej czę ści chod ni ko wej.
Po wy ko na niu ro bót in sta la cyj nych
wy ko naw ca uzu peł ni swo je za le gło -
ści – wy ja śnił dy rek tor PZD. 

(LE NA)

Z SESJI

Na naprawę ścieżki 
trzeba poczekać
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29 mar ca na dro dze kra jo wej nr 15,
w miej sco wo ści Bo ża cin, do szło
do zde rze nia sa mo cho du oso bo we -
go z bu sem. Na szczę ście nikt nie
do znał po waż niej szych ob ra żeń. 

Na miej sce zda rze nia wy sła no
trzy za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej w Kro to szy nie. Zde rzy ły
się dwa po jaz dy. Po za bez pie cze niu
te re nu dzia łań stra ża cy udzie li li
pierw szej po mo cy oso bie po szko do -
wa nej, któ ra od czu wa ła do le gli wo ści
bó lo we. 

Jak usta li ła po li cja, przy czy ną ko -
li zji by ło nie za cho wa nie bez piecz nej
od le gło ści na dro dze. – 56-let ni miesz -
ka niec po wia tu ja ro ciń skie go, kie ru jąc
sa mo cho dem mar ki Opel Me ri va, nie
za cho wał bez piecz nej od le gło ści
od po prze dza ją ce go po jaz du Volks wa -
gen Trans por ter, któ rym je chał 21-let -
ni męż czy zna. W efek cie do szło
do tyl ne go zde rze nia. Uczest ni cy zda -
rze nia by li trzeź wi. Spraw ca za po peł -
nio ne wy kro cze nie zo stał uka ra ny
man da tem w wy so ko ści 1050 zł – in -
for mu je asp. sztab. Piotr Szcze pa niak,

ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie.

(FE NIX)

NA DRODZE

Nie zachował ostrożności

Jak wiadomo, minister zdrowia
Adam Niedzielski od 28 marca zniósł
obowiązek noszenia maseczek w
miejscach publicznych. Jednak w
niektórych instytucjach, również na
terenie Krotoszyna, wciąż apeluje się o
zasłanianie twarzy i nosa, co nie
wszystkim się podoba.

Szef resortu zdrowia zastrzegł
również, że maseczki powinny być
używane w  sytuacjach, które sami
uznamy jako takie, które wiążą się z
ryzykiem zakażenia, na przykład gdy
znajdziemy się w dużym skupisku
ludzi. W takich przypadkach
używanie maseczek jest
rekomendowane. Dlatego też zdarza
się, iż niektóre instytucje, jak na
przykład szkoły czy urzędy, nadal
proszą o zakładanie maseczek. Tak jest
choćby w Szkole Podstawowej nr 7 w
Krotoszynie, której dyrekcja zwróciła
się do rodziców z prośbą o stosowanie
się na terenie placówki, jeszcze przez
jakiś czas, do wcześniej przyjętych
zasad sanitarnych.

Jak się okazuje, nie wszystkim to
się podoba. – Skoro w całym kraju
zniesiono obowiązek noszenia
maseczek, dlaczego nasze dzieci nadal
zmusza się do tego? – pyta jeden z
rodziców, który zgłosił się do naszej
redakcji w tej sprawie. – Mamy
napływ uchodźców i nikt im nie każe
zakładać masek, a dzieci mają po
szkole w nich chodzić – dopowiada
inny krotoszynianin. 

Do sprawy odniósł się dyrektor
szkoły na Parcelkach, tłumacząc taką
decyzję względami bezpieczeństwa. -
Za pośrednictwem dziennika
elektronicznego zwróciliśmy się do
rodziców naszych uczniów z prośbą o
stosowanie się do - przyjętych na
początku roku szkolnego - zasad
sanitarnych na terenie naszej szkoły do
końca kwietnia. Głównie chodzi o to,
by osoby wchodzące na teren placówki
zakładały maseczki ochronne, jak
również uczniowie przemieszczający
się po korytarzach. Oczywiście nie

nakazujemy im siedzieć na lekcjach w
maseczkach. Co najwyżej prosimy o
ich zakładanie, jeśli u kogoś widzimy
objawy infekcji, np. kaszel. Zdajemy
sobie sprawę, iż minister zdrowia
zniósł obowiązek zasłaniania twarzy z
dniem 28 marca, jednak nadal
rekomendowane jest noszenie
maseczek w większych skupiskach
ludzi, a takim niewątpliwie jest
placówka szkolna. Wolimy - mówiąc
przysłowiowo - dmuchać na zimne i
nadal zalecamy ostrożność, tym
bardziej że - jak wszyscy wiemy -
dzienna liczba zakażeń w naszym
kraju ciągle utrzymuje się na poziomie
kilku tysięcy, a do tego w ostatnich
dniach mamy do czynienia z
wyraźnym ochłodzeniem. Przypomnę
tylko, że decyzje o przechodzeniu na
zdalne nauczanie podejmowano przy
mniejszej liczbie zakażeń. Długo się
zastanawialiśmy, czy powinniśmy
jeszcze przez miesiąc trzymać się
zasad sanitarnych, jednak w końcu
zdecydowaliśmy, że dla
bezpieczeństwa naszych uczniów i
pracowników szkoły będzie to słuszna
decyzja. Chcemy bowiem dotrwać do
świąt, a potem do majowego
weekendu w optymalnym składzie -
mam tu na myśli zarówno społeczność
uczniowską, jak i kadrę pedagogiczną
oraz pracowników administracji.
Wszak wiadomo, że liczna grupa
nauczycieli na zwolnieniu lekarskim
to konieczność zmian organizacyjnych
w pracy szkoły, negatywnie
rzutująca  na jakość kształcenia –
skomentował drażliwą kwestię
Zbigniew Kurzawa, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 7 w Krotoszynie.

(ANKA)

KROTOSZYN 

Obowiązek został zniesiony, ale…
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26 mar ca w Ze spo le Szkół Po nad -
pod sta wo wych nr 2 im. K. Li bel ta
w Kro to szy nie od by ły się DRZWI
OTWAR TE. Przy by li do pla ców ki
ucznio wie klas ósmych mo gli za po -
znać się z bo ga tą ofer tą szko ły. 

Ucznio wie ZSP nr 2 wraz z na uczy cie -
la mi przy wi ta li po ten cjal nych kan dy da tów
oraz ich ro dzi ców i umoż li wi li im za po -
zna nie się z ak tu al ną ofer tą edu ka cyj ną.
Po szcze gól ne kla sy przy go to wa ły dla nich
cie ka we sta no wi ska edu ka cyj ne.

Jak pod kre ślił Ro man Olej nik, dy rek -
tor szko ły, kie run ki kształ ce nia ofe ro wa ne
przez tę pla ców kę gwa ran tu ją za trud nie -
nie. Zwró cił też uwa gę na przy ja zną at mos -
fe rę, ja ka pa nu je w spo łecz no ści szkol nej,
a tak że na wy so ki po ziom na ucza nia, któ -
re go po twier dze niem jest m. in. ty tuł
„Srebr nej Szko ły 2022”, uzy ska ny w ran -
kin gu PER PEK TYW. Go ście obej rze li też
pre zen ta cję na te mat kie run ków kształ ce -
nia, ofe ro wa nych przez ZSP nr 2. 

Przy by ła mło dzież od wie dza ła pra -
cow nie i za po zna ła się z ich wy po sa że -
niem. Go ście chęt nie bra li udział
w za ję ciach przy go to wa nych przez
uczniów i na uczy cie li pla ców ki. Po ten cjal -
ni kan dy da ci mo gli rów nież wziąć udział
w kon kur sach z na gro da mi oraz po roz ma -
wiać z ucznia mi, któ rzy opo wie dzie li
o swo ich do świad cze niach zwią za nych
z kształ ce niem w kro to szyń skiej szko le. 

(LE NA)

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Zaprezentowali ósmoklasistom atuty szkoły 

31 mar ca w Szko le Pod sta wo wej
w Ku kli no wie od by ły się warsz ta ty,
zor ga ni zo wa ne przez re dak cję Ga ze -
ty Lo kal nej KRO TO SZYN we współ -
pra cy z fir mą Vi dia Film. Ucznio wie
mie li oka zję do wie dzieć się wie lu
cie ka wych rze czy. 

W za ję ciach uczest ni czy ła mło dzież
z kla sy ósmej. Wy daw ca Ga ze ty Lo kal nej
KRO TO SZYN, Da niel Bor ski, przy bli żył
uczniom spe cy fi ka cję pra cy dzien ni kar skiej.
Uczu lił mło dzież na wszel kie ma ni pu la cje,
ja kie nie kie dy sto su ją ma in stre amo we me -
dia. Opo wie dział też o re ali zo wa niu ma -

rzeń. Po dał kil ka przy kła dów na to, jak prze -
bić się na ryn ku oraz jak zwięk szać pew ność
sie bie.

Dru gą część za jęć pro wa dził Ja rek No -
wic ki, wła ści ciel Vi dia Film. Dał uczniom
wska zów ki, jak za ra biać na plat for mie
YouTu be, opi sał swój roz wój za wo do wy,
a tak że wy ja śnił, jak przy go to wać się do na -
gra nia. Ucznio wie wy kre owa li sce na riusz
do fil mu o szko le, któ ry zre ali zo wał J. No -
wic ki. 

Po warsz ta tach mło dzież wraz z ka drą
pe da go gicz ną wrę czy ła go ściom słod kie
upo min ki i za pro si ła do dal szej współ pra cy. 

(LE NA)

SP KUKLINÓW

Filmowo-dziennikarskie
warsztaty

Na se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie przy ję to uchwa łę w spra wie okre -
śle nia wy ka zu ką pie lisk oraz se zo nu
ką pie lo we go na te re nie mia sta
i gmi ny na 2022 rok. Bę dzie my mo -
gli ką pać się w jed nej lo ka li za cji. 

Uchwa ła okre śli ła ter min se zo nu ką -
pie lo we go na te re nie mia sta i gmi ny Kro -
to szyn na okres od 4 czerw ca do 4
wrze śnia 2022. Wy kaz ką pie lisk ob jął
jed no – Ką pie li sko Bło nie. – Na pod sta -
wie usta wy Pra wo wod ne w kom pe ten -
cji ra dy le ży kwe stia okre śle nia wy ka zu
ką pie lisk na te re nie gmi ny. W wy zna czo -
nym ter mi nie wpły nął do nas je den

wnio sek z Cen trum Spor tu i Re kre acji
„Wod nik” o wy zna cze nie ta kie go ką pie -
li ska na te re nie kro to szyń skie go Bło nia.
Spo rzą dzo no sto sow ny pro jekt tej
uchwa ły. Zo stał on po da ny do pu blicz -
nej wia do mo ści. W wy zna czo nym ter -
mi nie nie wpły nę ły żad ne uwa gi. Pro jekt
po zy tyw nie za opi nio wa ły trzy or ga -
ny – Wo dy Pol skie, Głów ny In spek tor
Ochro ny Śro do wi ska oraz sa ne pid – wy -
tłu ma czył 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 Urzę -
du Miej skie go w Kro to szy nie. Rad ni
przy ję li uchwa łę jed no gło śnie. 

(LE NA)

Z SESJI

Będzie można kąpać się na Błoniu
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Na mar co wej se sji Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go rad ny Grze gorz Król
po ru szył spra wę pra cow ni ków Do mu
Po mo cy Spo łecz nej w Basz ko wie,
któ rzy wy sto so wa li apel do rad nych,
skar żąc się na ni skie upo sa że nie. 

Grze gorz Król od czy tał frag ment
pi sma pra cow ni ków DPS -u. – Do rad -
nych wpły nę ło pi smo do ty czą ce sy tu -
acji fi nan so wej pra cow ni ków Do mu
Po mo cy Spo łecz nej w Basz ko wie. Jest
ono dość dłu gie, dla te go przy to czę je -
dy nie je go frag ment: „Za pra cę ca ło do -
bo wą pra cow ni cy otrzy mu ją naj niż szą
pen sję kra jo wą, z jed nej stro ny niż sze -
go upo sa że nia za bra nia ją prze pi sy pra -
wa, z dru giej, czy sto ludz kiej, na su wa
się py ta nie – dla cze go rad ni to le ru ją
ta kie upodle nie fi nan so we pra cow ni -
ków DPS -u?” W związ ku z wy mie nio -
nym pi smem pro szę o in for ma cję, jak
kształ tu je się struk tu ra wy na gro dzeń
w DPS -ie i skąd tak alar mu ją cy apel
pra cow ni ków, tym bar dziej że do cho -
dzą słu chy o szy ko wa niu ak cji pro te -
sta cyj nej, straj ko wej – mó wił rad ny

Król. Da riusz Ro zum stwier dził, że
spra wę na le ży prze ana li zo wać. 

Do spra wy od niósł się sta ro sta Sta -
ni sław Szczot ka. – Jest mi przy kro z te -
go po wo du, że zwią zek za wo do wy
za cho wu je się w ten spo sób. Ro zu -
miem, że każ dy chciał by za ra biać jak
naj wię cej, na to miast w ubie głym ro ku
związ ki za wo do we DPS -u łącz nie z no -
wą dy rek tor uczest ni czy ły w spo tka niu
ze sta ro stą i skarb ni kiem, pod czas któ -
re go pa dła pro po zy cja, że pod wyż ki bę -
dą w gra ni cach 300 zł brut to.
Pod wyż ki w DPS -ie i in nych miej scach
są rzę du 400 zł, a w przy pad ku DPS -
-u na wet wię cej. Związ ki chcą jed nak,
aby każ de mu pra cow ni ko wi do pod -
sta wy do dać 1200 zł i do dat ki w kwo -
cie 600 zł dla star szych pie lę gnia rek
itd. Je śli do szło by do straj ków, to znacz -
nie wzro sną od płat no ści za pen sjo na -
riu szy, któ re ak tu al nie kształ tu ją się
na śred nim po zio mie. Je śli nie bę dzie
peł ne go ob ło że nia w DPS -ie, bę dzie
trze ba zwal niać pra cow ni ków. Cie ka -
we, jak wte dy związ ki za wo do we bę dą
opi nio wa ły – ko go zwol nić, a ko go zo -

sta wić. Nie chciał bym ta kiej sy tu acji.
Pra cow ni cy DPS -u nie są po szko do wa -
ni. Mo że to jest złe po rów na nie, ale
mu szę to po wie dzieć – pra cow ni cy
w sta ro stwie, w wy dzia łach, gdzie nie -
jed no krot nie rad ni su ge ro wa li pod -
wyż ki, bo spo czy wa na nich du ża
od po wie dzial ność, bę dą za ra biać
mniej od pra cow ni ków w Basz ko wie.
Ce nię ich pra cę, wiem, że trze ba mieć
w so bie em pa tię, bo wśród pen sjo na -
riu szy zda rza ją się róż ne przy pad ki, ale
re ali za cja te go, co za pro po no wa ły
związ ki za wo do we, to pierw szy krok
do li kwi da cji pla ców ki – oznaj mił S.
Szczot ka, wy ra ża jąc przy tym na dzie -
ję, iż pra cow ni cy do ce nią pod wyż ki,
któ re im za pro po no wa no, i że nie doj -
dzie do straj ku.

Sta ro sta po in for mo wał rów nież,
że po wia tu nie stać tak na praw dę
na żad ne pod wyż ki, a 2 mi lio ny zło -
tych, któ re zo sta ną prze zna czo ne
na wszyst kich pra cow ni ków pod le ga -
ją cych sta ro stwu po wia to we mu, skła -
da ją się na de fi cyt bu dże to wy. 

(LE NA)

Z SESJI

Trudna sytuacja w baszkowskim DPS-ie

2 kwiet nia w Szko le Pod sta wo wej
nr 1 im. Straj ku Dzie ci Koź miń -
skich 1906/1907 w Koź mi nie Wlkp.
zor ga ni zo wa no kier masz cha ry ta -
tyw ny. Ze bra ne środ ki prze zna czo ne
zo sta ną na od bu do wę spa lo ne go do -
mu jed ne go z uczniów tej pla ców ki. 

Na kier ma szu moż na by ło za ku -
pić cia sta, chle by i po tra wy ukra iń -
skie – piel mie ni, zra zy z mię sem,
barszcz ukra iń ski, pie ro gi droż dżo we
z ka pu stą, mio dow nik i go łąb ki z grzy -
ba mi. Wy da rze nie by ło oka zją do in te -
gra cji spo łecz no ści pol skiej
i ukra iń skiej, ale przede wszyst kim
do po mo cy ucznio wi koź miń skiej
szko ły, któ re go dom do szczęt nie zo stał
znisz czo ny w po ża rze.

Uda ło się ze brać 6363,71 zł. Łącz -
nie koź miń ska Je dyn ka dzię ki swo im
dzia ła niom na ten cel uzbie ra -
ła 8218,71 zł. Aby po móc ro dzi nie po -
szko do wa nej w po ża rze, moż na
do ko ny wać wpłat po przez por tal

zrzut ka. pl – „Na od bu do wę do mu
po po ża rze w Koź mi nie Wlkp.” 

– Mia łem po mysł, aby zor ga ni zo -
wać ta kie dzia ła nie, któ re po łą czy i zin -
te gru je spo łecz ność z Pol ski i Ukra iny.
Od po nad mie sią ca do na szej szko ły
uczęsz cza spo ra licz ba uczniów
z Ukra iny i uzna łem, że to naj lep szy
mo ment, że by się spo tkać i wspól nie
za an ga żo wać w dzia ła nia pla ców ki
oświa to wej. Po mysł przed sta wi łem
prze wod ni czą cej Ra dy Ro dzi ców, któ -
ra po de szła do te go z en tu zja zmem.
Uzna li śmy, że ma to być nie tyl ko dzia -
ła nie cha ry ta tyw ne, ale – co też waż -
ne – in te gra cyj ne. No i się uda ło.
Wie le osób z Pol ski i Ukra iny za an ga -
żo wa ło się, aby po móc w od bu do wa -
niu do mu na sze go ucznia, któ ry
do szczęt nie spło nął. Cie szę się i dzię -
ku ję wszyst kim z ca łe go ser ca
za wspól ne dzia ła nie w szczyt nym ce -
lu – pod su mo wał Ja cek Za wod ny, dy -
rek tor SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp. 

(LE NA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Pomaganie i integracja
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Ja kiś czas te mu w Mu zeum Re gio -
nal nym im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka
w Kro to szy nie go ści ła de le ga cja Mu -
zeum Sił Po wietrz nych w Dę bli nie.
W trak cie wi zy ty kro to szyń skiej pla -
ców ce prze ka za no nie miec kie do ku -
men ty z okre su oku pa cji, któ re zo -
sta ły od na le zio ne w do mu płk. Wik -
to ra Pniew skie go w Ma cie je wie. 

Więk szość z po nad osiem dzie się ciu
prze ka za nych dru ków do ty czy dzia ła ją cych
na te re nie Zie mi Kro to szyń skiej or ga ni za -
cji na zi stow skich. Do ku men ty, o któ rych
mo wa, po cząt ko wo tra fi ły do dę bliń skie go
mu zeum, ale po ich do kład nej we ry fi ka cji
uzna no, iż nie są zgod ne z pro fi lem dzia łal -
no ści Mu zeum Sił Po wietrz nych. Za zgo dą
dar czyń cy, Pio tra Ja nia ka, pod ję to więc de -
cy zję o prze ka za niu zbio ru kro to szyń skiej
pla ców ce. Z re la cji P. Ja nia ka wy ni ka, iż ar -

chi wa lia są po zo sta ło ścią oku pa cyj ne go za -
rzą du ma jąt kiem w cza sie woj ny. Dar czyń -
ca zna lazł do ku men ty na stry chu swo je go
do mu, któ ry odzie dzi czył po dal szej ro dzi -
nie Pniew skich. 

Wi zy ta de le ga cji Mu zeum Sił Po -
wietrz nych w Dę bli nie, z je go dy rek to rem,
Paw łem Paw łow skim, na cze le, ob fi to wa ła
w roz mo wy, pod czas któ rych oka za ło się,
że obie pla ców ki łą czą po dob ne ce le, jak
rów nież wie le po ten cjal nych pól do współ -
pra cy. Dy rek to rzy po sta no wi li pod pi sać po -
ro zu mie nie o wza jem nej współ pra cy, któ rej
ce lem ma być po pu la ry za cja hi sto rii i tra -
dy cji Woj ska Pol skie go. Bę dzie ona obej mo -
wać or ga ni za cję wy staw, róż nych wy da rzeń
oraz wspie ra nie edu ka cji hi sto rycz nej i re -
gio nal nej. Spo tka nie za koń czo no zwie dze -
niem wy sta wy sta łej kro to szyń skie go
mu zeum.

OPRAC. (LE NA)

Z utę sk nie niem wy cze ku je my na -
dej ścia cie płych dni już na do bre.
Wresz cie bę dzie my mo gli scho wać
kurt ki i cie płe swe try do sza fy. Naj -
pierw jed nak trze ba za jąć się ich
wy czysz cze niem.

Wio sna w tym ro ku za ska ku je nas
dość dra stycz ny mi zmia na mi po go dy.
Wszy scy jed nak cze ka my z nie cier pli wo -
ścią na na dej ście cie płych, sło necz nych
dni. Za nim jed nak scho wa my zi mo we
rze czy – ta kie jak kurt ki, bez rę kaw ni ki
czy gru be swe try, aby ustą pi ły miej sca
let nim ubra niom, mu si my je wy prać.
Nie jest to wca le ta ka ła twa spra wa. Źle
do bra ny pro gram pra nia mo że spo wo do -
wać wie le szkód. Zi mo we ele men ty na -
szej gar de ro by mo gą nie tyl ko stra cić
swój pier wot ny ko lor, ale na wet fa son. Po -
nad to wkład pu cho wy lub syn te tycz ny,
któ ry znaj du je się w kurt kach i bez rę -

kaw ni kach, mo że utra cić mięk kość bądź
zro lo wać się, co zmniej szy je go war tość
ter micz ną.

Aby oszczę dzić so bie ner wów i ko -
niecz no ści ku po wa nia je sie nią no wej
kurt ki, war to sko rzy stać z usług Pral ni La -
gu na. Fir ma mie ści się przy ul. 23 Stycz -
nia w Kro to szy nie. War te pod kre śle nia
jest to, że La gu na uży wa je dy nie wo dy
i w peł ni bio de gra do wal nych środ ków
pio rą cych, co po wo du je brak szko dli wo -
ści dla na szej skó ry, jak i dla śro do wi ska.
Jest to rów nież do sko na łe roz wią za nie dla
aler gi ków i osób zma ga ją cych się z uczu -
le nia mi na róż ne go ro dza ju środ ki. Od -
da jąc na szą zi mo wą gar de ro bę w rę ce
pro fe sjo na li stów, zy sku je my pew ność, że
nie ule gnie ona znisz cze niu ani nie stra ci
swo ich wła ści wo ści. Je śli szcze gól nie za -
le ży nam na cza sie, pral nia ofe ru je rów -
nież usłu gi eks pre so we.

(LE NA)

W nie dzie lę w sa li Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej wZdu nach zor ga ni zo wa no za ba wę
dla pol skich i ukra iń skich dzie ci. Ma lu chy
wraz z ro dzi ca mi ba wi ły się wspa nia le.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li ta kie atrak cje
jak ma lo wa nie twa rzy, ple ce nie ko lo ro wych
war ko czy ków, za ję cia pla stycz ne czy bar wie nie
gip so wych fi gu rek. Ani ma to rzy za chę ca li dzie -
ci i ich ro dzi ców do wspól ne go śpie wu i tań ca
przydo brej mu zy ce. 

Głów ną atrak cją dla naj młod szych oka zał
się klaun Sła wek, któ ry przy go to wał wspa nia łe
gry i za ba wy. Ku ra do ści ma lu chów or ga ni za -
to rzy za pew ni li tak że dar mo wy po pcorn oraz
wa tę cu kro wą. 

(FE NIX)

KROTOSZYN

Cenny podarunek dla muzeum

PRALNIA LAGUNA

Czyszczenie zimowych kurtek

ZDUNY

Wspólna zabawa polskich i ukraińskich dzieci
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29 mar ca kro to szyń scy stra ża cy od -
wie dzi li przed szko le „Baj ka”. Dla dzie ci
przy go to wa no sta no wi ska edu ka cyj ne,
na któ rych za ba wę łą czo no z na uką. 

Dzie ci po zna ły spe cy fi kę służ by stra żac -
kiej, sprzęt ra tow ni czy oraz pod sta wo we za -
sa dy pierw szej po mo cy. Dzię ki dy na micz nej
pre zen ta cji za gro żeń w do mu jed no ro dzin -
nym z uży ciem mo bil ne go sy mu la to ra omó -
wio no za sa dy bez piecz ne go wy po czyn ku
w cza sie wol nym od za jęć przed szkol nych.

Po czę ści edu ka cyj nej przy szedł czas
na pa miąt ko we zdję cia oraz przy miar kę
ubra nia stra żac kie go, któ ra wraz z wo zem
po żar ni czym sta ła się naj więk szą atrak cją
spo tka nia.

OPRAC. (AN KA)

PRZEDSZKOLE BAJKA

Wizyta strażaków

Ko niec mar ca to czas ob fi tu ją cy
w kon takt wy cho waw ców OHP z ab -
sol wen ta mi Huf ca Pra cy 15-2. By li
uczest ni cy są bo wiem za in te re so wa -
ni sze ro ką ofer tą szko leń prze wi dzia -
nych na okres wa ka cyj ny. 

28 mar ca wy cho waw cy kro to szyń -
skie go Huf ca Pra cy i do rad ca za wo do wy
z Mło dzie żo we go Cen trum Ka rie ry zor -
ga ni zo wa li spo tka nie szko le nio we dla ab -
sol wen tów. Mło dzież do wie dzia ła się
o szcze gó łach ofert szko le nio wych i miej -
scach, w któ rych bę dą od by wać się kur sy.
Szko le nia bę dą pro wa dzo ne przez oko -
licz ne cen tra edu ka cji pra cy mło dzie ży,
m. in w Ka li szu, Ko ni nie, Lesz nie, a tak -
że Cen trum Kształ ce nia i Wy cho wa nia
w Ple sze wie. 

Mło dzież mo że sko rzy stać z na stę pu -
ją cych kur sów: ope ra tor wóz ka jez dnio -
we go z bez piecz ną wy mia ną bu tli
ga zo wej (CEPM Ka lisz), ko sme tycz ka ze

sty li za cją rzęs i brwi (CEPM Ka lisz), kurs
bar bar ski (CEPM Ka lisz), ope ra tor ko par -
ko - ła do war ki (CEPM Lesz no), ko sme -
tycz ka, spa wacz me to dą MAG 135
(CEPM Lesz no i Pi ła), spa wacz me to dą
TIG (CKiW Ple szew). Ofer ta kur sów jest
ak tu ali zo wa na na fa ce bo oko wym pro fi lu
huf ca w Kro to szy nie.

Uczest ni cy ćwi czy li tak że prak tycz ne
sy tu acje pod czas roz mo wy kwa li fi ka cyj nej
z pra co daw cą i od po wia da li na py ta nia,
któ re pa da ją na każ dej roz mo wie o pra cę.

Spo tka nie mia ło rów nież wy miar
wspo mnie nio wy, a roz mo wa przy wło skich
spe cja łach z lo kal nej piz ze rii spra wi ła, że at -
mos fe ra by ła iście do mo wa. OPRAC. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Szkolenia dla absolwentów OHP
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W nie dzie lę w ha li spor to wo -wi do wi -
sko wej przy ul. Olim pij skiej w Kro to -
szy nie od by ły się Mi strzo stwa Pol ski
w Su mo Se nio rek i Se nio rów oraz Ju -
nio rek i Ju nio rów. Bar dzo do brze pre -
zen to wa li się przed sta wi cie le klu -
bów z na sze go po wia tu.

Do Kro to szy na przy by li naj lep si
za wod ni cy i za wod nicz ki z ca łe go kra -
ju. Pod czas uro czy ste go otwar cia za -
wo dów Da riusz Ro zum, pre zy dent
Eu ro pej skiej Fe de ra cji Su mo, wrę czył
ak ty no mi na cyj ne spor tow com, któ -
rzy za kwa li fi ko wa li się na Świa to we
Igrzy ska Spor to we – The World Ga -
mes. 

– Po raz ko lej ny ma my moż li wość
go ścić was w Kro to szy nie, w tym cen -
tral nym ośrod ku su mo wPol sce. Chciał -
bym od ra zu po wie dzieć, że bar dzo
cie szy mnie, że tak wie lu za wod ni ków
z ca łej Pol ski przy by ło do Kro to szy na.
Przytej oka zji chcę ser decz nie po dzię ko -
wać wła dzom mia sta za wspar cie, ale
rów nież wła dzom po wia tu. Nie tyl ko
wspie ra ją klub kro to szyń ski, ale każ dą
na szą ini cja ty wę, wtym ini cja ty wę or ga -
ni za cji tych za wo dów. Dzię ku ję też bur -

mi strzo wi Fran cisz ko wi Mar szał ko wi
za wspar cie, ja kie pły nie z gmi ny Kro to -
szyn na or ga ni za cję Mi strzostw Eu ro py
Mło dzie żow ców iSe nio rów, któ re od bę -
dą się w tym ro ku w Kro to szy nie. War -
to do dać, iż Mi ni ster stwo Spor tu
po chwa li ło or ga ni za cję im prez, wie dząc,

na ja kim po zio mie te za wo dy za wsze się
od by wa ją. Za wsze do kła da my wszel kich
sta rań, aby po ziom na szych tur nie jów
był eu ro pej ski. Mi ni ster stwo po in for mo -
wa ło nas, że wes prze or ga ni za cję mi -
strzostw Eu ro py i prze ka za ło na kon to
Pol skie go Związ ku Su mo60 ty się cy zło -
tych – mó wił Ke win Ro zum, pre zes Pol -
skie go Związ ku Su mo. Na stęp nie
wrę czył wy róż nio nym za wod ni kom
i tre ne rom po dzię ko wa nia i od zna cze -
nia. 

Do ry wa li za cji na do hyo przy stą -
pi ło oko ło 250 za wod ni ków i za wod -
ni czek. Go spo da rze wy da rze nia,
su mo cy To wa rzy stwa Atle tycz ne go
Ro zum Kro to szyn, in dy wi du al nie
dzie więć ra zy sta wa li na po dium.
Wśród se nio rek dwu krot ną mi strzy -
nią zo sta ła Zu zan na Kry stek (+80 kg
i open). Alek san dra Ro zum wy wal czy -
ła sre bro w kat. 73 kg oraz brąz
w open. Na naj niż szym stop niu po -
dium sta nę ła Le na An drze jak (73 kg).
W zma ga niach se nio rów trium fo wa li
Ma te usz Ko niecz ny (77 kg) i Mi ko łaj
Mro wiń ski (85 kg), a brą zo we krąż ki
zdo by li Kac per Wia trak (70 kg) oraz

Kac per Mi ko łaj czyk (+115 kg). 
Świet nie spi sa li się też re pre zen -

tan ci UKS Sam son Ko by lin. W gru pie
ju nio rek sre bro zgar nę ła Aga ta Jar ka
(75 kg), a brąz Alek san dra Ha rem za
(70 kg). Żad ne mu z ju nio rów nie uda -
ło się sta nąć na po dium. Po śród se nio -
rek na naj niż szym stop niu po dium
sta nę ły Ju lia Cał ka (55 kg), Wik to ria
Prze woź na (65 kg), Kin ga Sro czan (80
kg) oraz We ro ni ka Sza fra niak (+80
kg). W ry wa li za cji se nio rów mi strzow -

skie ty tu ły wy wal czy li Pa tryk Swo ra
(92 kg) oraz Da mian Wró bel (100 kg),
dru gie miej sce za jął Piotr Si ko ra (77
kg), a na trze ciej lo ka cie zna leź li się Ja -
cek Mać ko wiak (92 kg) oraz Ar tur
Ciół ko (100 kg). 

W gro nie ju nio rów wal czył tak że
re pre zen tant UKS Olim pij czyk Sul -
mie rzy ce – Prze my sław Wi zner, któ ry
upla so wał się na siód mym miej scu
w kat. 70 kg. 

(LE NA)

SUMO

W Krotoszynie walczyli o tytuły mistrzów Polski!
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W so bo tę ko by liń scy pił ka rze uda li
się do Go sty nia, aby zmie rzyć się
z miej sco wą Ka nią. Nasz dru ży na do -
sta ła tę gie la nie od go spo da rzy, któ -
rzy wy gra li 4: 0. 

To już dru ga wio sen na po raż ka Pia sta.
Ty dzień wcze śniej uległ bo wiem Ostro -
vii 1909 Ostrów Wlkp. 

Pierw sza od sło na me czu by ła dość wy -
rów na na, ale miej sco wi kil ka mi nut
przed prze rwą wy szli na pro wa dze nie.
Po do środ ko wa niu z pra we go skrzy dła
z kil ku na stu me trów cel nie przy mie rzył
Bła żej Da niel czak. 

Po zmia nie stron go sty nia nie by li zde -
cy do wa nie lep si. W 66. mi nu cie pod wyż -
szy li wy nik w dość kon tro wer syj nych

oko licz no ściach. Nie zwa ża jąc na le żą ce go
na mu ra wie za wod ni ka Pia sta, wzno wi li
grę, a w sy tu acji sam na sam z gol ki pe rem
zna lazł się Ro bert Krę giel czak, któ ry nie
zmar no wał oka zji. 

Ko by li nia nie nie zdą ży li ochło nąć,
a stra ci li trze cie go go la. Po szyb kim kontr -
ata ku pił kę w siat ce umie ścił Woj ciech
Gosz czyń ski. W do li czo nym cza sie gry re -
zul tat me czu usta lił ten, któ ry roz po czął
strze la nie. B. Da niel czak wy ko rzy stał błąd
go ści przy wy pro wa dze niu pił ki i sku tecz -
nie ude rzył z dzie się ciu me trów. 

W na stęp nej ko lej ce pod opiecz ni
Krzysz to fa Ma tu sza ka po dej mo wać bę dą
Kro bian kę Kro bię. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Solidne lanie w Gostyniu

W so bo tę koź miń skie Or ły w Kro bi
zmie rzy ły się z miej sco wą Kro bian -
ką. Po je dy nek za koń czył się bez -
bram ko wym re mi sem.

Przed so bot nim spo tka niem Kro -
bian ka zaj mo wa ła dru gie miej sce w ta be -
li. War to przy po mnieć, że w run dzie
je sien nej pił ka rze z Kro bi z tru dem wy -
wal czy li je den punkt w Koź mi nie Wlkp.
W re wan żu go spo da rze wy da wa li się być
fa wo ry tem. Miej sco wym jed nak nie uda -
wa ło się zna leźć dro gi do bram ki strze żo -
nej przez Ma tu sza Wro nec kie go.
Bram karz Kro bian ki rów nież nie miał
wie le ro bo ty. 

W dru giej od sło nie go ście prak tycz nie
nie wy cho dzi li ze swo jej po ło wy, ale nie da -
li so bie strze lić go la. Go spo da rze by li bli -
scy szczę ścia w koń ców ce me czu, ale pił ka
tra fi ła w we wnętrz ną stro nę słup ka i nie
prze kro czy ła li nii bram ko wej. 

W na stęp nej ko lej ce pod opiecz ni Ada -
ma Zie liń skie go po dej mo wać bę dą Ze fkę
Ko by la Gó ra. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Orły zdobyły jeden punkt w Krobi

PIŁKA NOŻNA

Astra znów na tarczy

W ra mach 18. ko lej ki V li gi Astra
Kro to szyn zmie rzy ła się na wy jeź -
dzie z Or łem Mro czeń. Przed prze -
rwą go spo da rze wy pra co wa li so bie
skrom ne pro wa dze nie, a w dru giej
po ło wie da li praw dzi wy po pis, apli -
ku jąc przy jezd nym pięć go li w cią -
gu 20 mi nut… 

Po czą tek wio sen nej run dy nie na le ży
do uda nych w wy ko na niu pod opiecz nych
Krzysz to fa Go ści nia ka. Do tej po ry po nie -
śli po raż ki z Po lo nią 1912 Lesz no i Vic to -
rią Skar szew. Trze cią prze gra ną za li czy li
w spo tka niu z Or łem Mro czeń.

Miej sco wi otwo rzy li wy nik już w 9.
mi nu cie, kie dy to Gra cjan Słu pia nek strza -
łem gło wą po ko nał kro to szyń skie go bram -
ka rza. Do koń ca pierw szej od sło ny wy nik
już się nie zmie nił. 

Za to po prze rwie go spo da rze zmie tli
ry wa li z bo iska. W 47. mi nu cie G. Słu pia -
nek pod wyż szył na 2: 0. Czte ry mi nu ty
póź niej Łu kasz Ga jew ski gło wą skie ro wał
pił kę do siat ki. Mi nę ły czte ry mi nu ty i ko -

lej ną ak cję Or ła sku tecz nie wy koń czył Ma -
ciej Ose siak. W 65. mi nu cie po fau lu w ob -
rę bie szes nast ki ar bi ter wska zał na wap no,
a je de nast kę wy ko rzy stał Ra fał Ja nic ki.
Chwi lę póź niej Bar tosz Ja rysz ska pi tu lo -
wał po raz szó sty, tym ra zem po ude rze niu
Mi ło sza Ję drze jew skie go z dy stan su. 

Kro to szy nia nie od po wie dzie li tyl ko
ho no ro wym tra fie niem Oska ra Re bel ki.

(LE NA)
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ORZEŁ MROCZEŃ 
– ASTRA KROTOSZYN 6:1 (1:0)

BRAMKI:
1:0 – Gracjan Słupianek (9)
2:0 – Gracjan Słupianek (47)
3:0 – Łukasz Gajewski (51)
4:0 – Maciej Osesiak (55)
5:0 – Rafał Janicki (65’ karny)
6:0 – Miłosz Jędrzejewski (67)
6:1 – Oskar Rebelka (69)
ASTRA: Jarysz – Jankowski, Rebelka,
Mizerny, Ishchuk, Budziak, Czołnik, Brink,
Motyl, Goliński, Cichowlas

KANIA GOSTYŃ – PIAST KOBYLIN
4:0 (1:0)

BRAMKI:
1:0 – Błażej Danielczak (39)
2:0 – Robert Kręgielczak (66)
3:0 – Wojciech Goszczyński (68)
4:0 – Błażej Danielczak (91)
PIAST: Wojtkowiak – A. Kurzawa, Wosiek,
Snela, Szymanowski (57’ Kowalski),
Smektała, Matuszak, M. Kurzawa,
Gałczyński (84’ Jędrzejak), Olikiewicz,
Pacyński

KROBIANKA KROBIA 
– BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 0:0 
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Janowski,
Roszczak, Konopka, Oleśków, Kamiński (65’
Nowakowski), Pacholski, Rój (75’ Hajdasz),
Konieczny, Derwich (93’ Kasprzak),
Czabański
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Sied mio ro re pre zen tan tów KS Kro tosz
star to wa ło 26 mar ca na 50-me tro -
wym ba se nie Term Mal tań skich w Po -
zna niu, gdzie zor ga ni zo wa no Ogól no -
pol skie Za wo dy Pły wac kie „Go rą ce
Ści ga nie na Ter mach”. Ze sto li cy Wiel -
ko pol ski na szym pły wa kom uda ło się
przy wieźć je den me dal.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło bli sko 600
za wod ni ków z 54 klu bów z ca łe go kra ju.
KS Kro tosz re pre zen to wa li Zo fia Niż niow -
ska w ka te go rii 11 lat i młod si, Mar ty na
Jan kow ska i Kac per Stel ma szyk w kat. 12
lat, Piotr Niż niow ski w kat. 13 lat, Ni co las
Ję drze jak i Ja kub Stel ma szyk w kat. 15 lat
oraz Ju lia Bie law na w kat. 16 lat i star si. 

Kro to szyń scy za wod ni cy, któ rzy na co
dzień tre nu ją na 25-me tro wym ba se nie,
a dla czę ści z nich był to pierw szy wy stęp
na dłu gim ba se nie, spi sa li się zna ko mi cie.
Uzy ska li bo wiem aż 21 re kor dów ży cio -
wych. Na szcze gól ne uzna nie za słu gu je Ju -
lia Bie law na, któ ra zdo by ła brą zo wy me dal

na dy stan sie 50 m sty lem kla sycz nym
z cza sem 35,69. Bli sko po dium by ła też
w kon ku ren cji 100 m sty lem kla sycz nym,
ale wy nik 1: 20,09, któ ry jest jej no wym re -
kor dem ży cio wym, osta tecz nie po zwo lił jej
na za ję cie czwar tej lo ka ty. Po nad to Ju lia
by ła 18. na 50 m sty lem mo tyl ko wym
(36,06) i 32. na 50 m sty lem do wol nym
(32,20 – re kord ży cio wy).

Czwar te miej sce na 200 m sty lem kla -
sycz nym za ję ła Mar ty na Jan kow ska
(3: 55,07 – re kord ży cio wy). Z ko lei
na 100 m sty lem kla sycz nym zna la zła się
na szó stej po zy cji (1: 48,64 – re kord ży cio -
wy), a na 50 m sty lem kla sycz nym by ła
ósma (50,81- re kord ży cio wy).

Ni co las Ję drze jak star to wał w czte rech
kon ku ren cjach i tak że w każ dej osią gnął
ży cio wy re kord. Był siód my na 50 m sty -
lem grzbie to wym (33,46), 17. na 50 m
sty lem mo tyl ko wym (30,63), 21.
na 100 m sty lem do wol nym (1: 03,27)
oraz 23. na 50 m sty lem do wol nym
(28,47). 

Każ dy z czwor ga po zo sta łych pły wa -
ków KS Kro tosz ry wa li zo wał w trzech
kon ku ren cjach, osią ga jąc w każ dym przy -
pad ku re kor dy ży cio we. Piotr Niż niow -
ski był szó sty za rów no na 50 m sty lem
kla sycz nym (41,47), jak i na 50 m sty lem
do wol nym (31,81), a na 50 m sty lem
mo tyl ko wym (36,59) zna lazł się na 12.
lo ka cie. Zo fia Niż niow ska by ła ósma
na 50 m sty lem kla sycz nym (53,65),
dzie sią ta na 100 m sty lem kla sycz nym
(2: 02,09) i 19. na 50 m sty lem do wol -
nym (45,51). Ja kub Stel ma szyk za jął
dzie sią te miej sce na 50 m sty lem kla sycz -
nym (38,91), 12. na 100 m sty lem kla -
sycz nym (1: 25,40) oraz 24. na 50 m
sty lem mo tyl ko wym (32,93). Wy so ko
pla so wał się Kac per Stel ma szyk, któ ry
zna lazł się na pią tej po zy cji i na 50 m sty -
lem kla sycz nym (47,02), i na 50 m sty -
lem do wol nym (35,28), a po nad to był
ósmy na 50 m sty lem grzbie to wym
(45,44).

(AN KA)

PŁYWANIE

Gorące ściganie w Poznaniu

Mo ni ka Jad czak w ostat nim cza sie
star to wa ła w dwóch ko lej nych im -
pre zach spor to wych. W każ dej z kon -
ku ren cji, w któ rych ry wa li zo wa ła, zaj -
mo wa ła miej sce w czo ło wej trój ce. 

Aka de mic kie Mi strzo stwa Po zna nia
i Wiel ko pol ski w Pły wa niu od by ły się 20
mar ca na Ter mach Mal tań skich. W szran -
ki sta nę li stu den ci wy cho wa nia fi zycz ne go
wszyst kich uczel ni wyż szych na sze go wo -
je wódz twa. Mo ni ka Jad czak re pre zen to -
wa ła po znań ską Aka de mię Wy cho wa nia
Fi zycz ne go i ry wa li zo wa ła w trzech kon ku -
ren cjach, za każ dym ra zem pla su jąc się
na po dium. Kro to szy nian ka na 100 me -
trów sty lem zmien nym by ła trze cia,
a na 100 me trów sty lem kla sycz nym za ję -
ła dru gą lo ka tę. Star to wa ła tak że w szta fe -
cie 4x50 sty lem zmien nym. W tej
kon ku ren cji te am z Mo ni ką w skła dzie
upla so wał się na dru gim miej scu. Po znań -
ska AWF wy gra ła ry wa li za cję dru ży no wą.

Ty dzień póź niej przy UAM w Po zna -
niu zor ga ni zo wa no Grand Prix w Aqu -
ath lo nie. Dys cy pli na ta po le ga
na ry wa li za cji w dwóch kon ku ren cjach.
Za wod ni cy, w za leż no ści od wie ku, ma ją
do prze pły nię cia od 100 do 800 me trów
oraz do prze bie gnię cia od 500 do 5000
me trów.  Na tej im pre zie M. Jad czak re pre -

zen to wa ła Da sh ra de / ALE TE AM. Kro to -
szy nian ka spi sa ła się zna ko mi cie. Ja ko
AG18 (age -gro up) w pły wa niu osią gnę ła
swój re kord na 400 me trów – 5 mi nut i 4
se kun dy. W bie gu mia ła się oszczę dzać, by
nie do pu ścić do od no wie nia się kon tu zji,
ale po ko na ła 5 km w cza sie 21: 17 i oka za -
ła się naj lep sza w AG18. (AN KA)

ZAPASY 

Robert z brązowym medalem
mistrzostw Europy!

PŁYWANIE / AQUATHLON

Kolejne sukcesy Moniki Jadczak

W dniach 28 mar ca -3 kwiet nia
w Bu da pesz cie od by wa ły się Mi strzo -
stwa Eu ro py w Za pa sach. Re pre zen -
tant LKS Ce ra mik Kro to szyn, Ro bert
Ba ran, wró cił z za wo dów z brą zo -
wym me da lem!

Ro bert Ba ran wy ru szył do sto li cy Wę -
gier, aby wal czyć o ty tuł naj lep sze go za pa -
śni ka Sta re go Kon ty nen tu w naj cięż szej
ka te go rii sty lu wol ne go – 125 kg. W po je -
dyn ku ćwierć fi na ło wym prze ciw ni kiem
kro to szy nia ni na był Ay din Ah ma dov. Ro -
bert wy grał z re pre zen tan tem Azer bej dża -
nu przez prze wa gę tech nicz ną 11: 0,
pew nie awan su jąc do pół fi na łu. 

Nie ste ty, ko lej na wal ka nie prze bie ga ła
po my śli na sze go za pa śni ka. Prze grał bo -
wiem na punk ty 1: 2 z Gru zi nem Ge no Pe -
tra shvi lim. Po je dy nek o trze cie miej sce
Ro bert sto czył z re pre zen tan tem Włoch.
Abra ham de Je sus Co ny edo Ru ano mu siał
uznać wyż szość kro to szy nia ni na, któ ry
zwy cię żył na punk ty 3: 2, zdo by wa jąc tym
sa mym brą zo wy me dal mi strzostw Eu ro py.

Na naj niż szym stop niu po dium w sty -
lu wol nym sta nę li też in ni re pre zen tan ci
Pol ski – Edu ard Gri go riew (LKS Ma zow -
sze Te re sin / 61 kg), Se ba stian Je zie rzań ski
(LKS Dąb Brzeź ni ca / 86 kg) oraz Zbi -
gniew Ba ra now ski (AKS Bia ło gard / 97 kg).

(LE NA)

SIATKÓWKA

ZAKSA jedną nogą w finale

30 mar ca ZA KSA Kę dzie rzyn -Koź le
z Łu ka szem Kacz mar kiem w skła -
dzie ro ze gra ła pierw sze pół fi na ło we
spo tka nie Li gi Mi strzów z Ja strzęb -
skim Wę glem. ZA KSA pew nie zwy -
cię ży ła w trzech se tach. Re wanż
już 7 kwiet nia.

16 lu te go kę dzie rzy nia nie w ostat nim
star ciu gru po wym po ko na li 3: 2 na wy jeź -
dzie Cu ci ne Lu be Ci vi ta no va. W ćwierć fi -
na ło wym po je dyn ku ze spół Łu ka sza
Kacz mar ka miał zmie rzyć się z Dy na mem

Mo skwa, ale w związ ku z agre sją Ro sji
na Ukra inę klub ten zo stał wy klu czo ny
z roz gry wek, a ZA KSA bez gry awan so wa -
ła da lej. 

W pół fi na le Kacz ma rek i spół ka tra fi -
li na in ną pol ską dru ży nę – Ja strzęb ski
Wę giel. W pierw szej kon fron ta cji ZA KSA,
z kro to szy nia ni nem w skła dzie, nie da ła
szans ry wa lom, wy gry wa jąc gład ko
w trzech par tiach.

Mecz re wan żo wy ro ze gra ny zo sta -
nie 7 kwiet nia o godz. 20.00 w kę dzie rzyń -
skiej Ha li Azo ty. (LE NA)
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