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ZSP NR 3 KROTOSZYN

Wielki sukces 
naszych gamerów! Czytaj na str. 3
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Trwa prze bu do wa bu dyn ku, w któ -
rym mie ści ły się sie dzi by Koź miń -
skich Usług Ko mu nal nych, Gmin ne -
go Ośrod ka Spor tu i Huf ca ZHP.
Wkrót ce zo sta ną też wy ko na ne in -
we sty cje w za kre sie upo rząd ko wa -
nia go spo dar ki wod no -ście ko wej
na te re nie gmi ny Koź min Wlkp. 

Grun tow na prze bu do wa i roz bu do wa
obiek tu przy ul. Flo riań skiej roz po czę ła się
wraz z koń cem sierp nia ubie głe go ro ku.
W kwiet niu obiekt ma być od da ny
do użyt ku przez obec ne go wy ko naw cę,

a na maj za pla no wa no pra ce wy koń cze nio -
we oraz za kup wy po sa że nia obiek tu.
W czerw cu trzy wy żej wy mie nio ne in sty -
tu cje wpro wa dzą się do no wych po miesz -
czeń. Bu dy nek bę dzie ener go osz częd ny,
no wo cze sny i funk cjo nal ny. 

– Do tej po ry obiekt ten był tzw. pro -
wi zor ką, za adap to wa ne po miesz cze nia
w sta rym bu dyn ku nie speł nia ły do brze
swych funk cji – po wie dział J. Ra taj czak.
Za da nie jest fi nan so wa ne z po życz ki Jes si -
ca 2 oraz z bu dże tu gmi ny Koź min Wlkp.
Cał ko wi ty koszt in we sty cji to 3,2 mln zł.

To nie ko niec in we sty cji zwią za nych są

z Koź miń ski mi Usłu ga mi Ko mu nal ny mi.
Dzię ki do ta cji z Pro gra mu Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich 2014-2020 zmo der ni -
zo wa na zo sta nie sta cja uzdat nia nia wo dy
w gmi nie. Spół ka otrzy ma ła na to za da nie
bli sko 5 mln zł. 

W pierw szym eta pie pla no wa ny jest
od wiert stud ni w uję ciu wo dy w Bo rzę -
cicz kach wraz z mo der ni za cją tech no lo gii
jej uzdat nia nia. Prze pro wa dzo na bę dzie
też tam wy mia na od cin ka sie ci wo do cią go -
wej, wy ko na nej z azbe sto ce men tu. Po nad -
to zmo der ni zo wa na bę dzie tech no lo gia
uzdat nia nia wo dy w uję ciu w Wał ko wie.
Za pla no wa no tak że bu do wę od cin ka ka -
na li za cji od uli cy Pro stej w Koź mi nie
Wlkp. w kie run ku Sta nie wa. 

Koź min Wlkp. jest za opa try wa ny
w wo dę z uję cia po łą czo ne go przy ul.
Wierz bo wej. Wo da po bie ra na jest tam
z trzech stud ni i pod da wa na pro ce so wi
uzdat nia nia w Sta cji Uzdat nia nia Wo -
dy, po wsta łej w 1994 r. Miej sco wo ści z te -
re nu gmi ny za opa try wa ne są w wo dę
z pię ciu ujęć – w Koź mi nie Wlkp., Wał ko -
wie i Bo rzę cicz kach oraz w Ra ci bo ro wie
i Sied mio ro go wie. (LT)
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KOŹMIN WLKP.

Prace idą zgodnie z planem
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BIADKI

Nowa droga już wkrótce

24 stycz nia prze ka za no wy ko naw cy
plac bu do wy pod re ali za cję za da nia
„Bu do wa uli cy Sło necz nej w Biad -
kach”. In we sty cja ma zo stać ukoń -
czo na w ma ju.

Na od cin ku 262 me trów zbu do wa na

bę dzie as fal to wa dro ga o sze ro ko ści 5 me -
trów. Po nad to wy ko na ne zo sta nie ozna ko -
wa nie. W prze pro wa dzo nej pro ce du rze
prze tar go wej na wy ko naw cę in we sty cji wy -
bra no fir mę Gem biak -Mik stac ki Sp. j.
z Kro to szy na. Za da nie ma być zre ali zo wa -
ne do koń ca ma ja.

(AN KA)

F
O

T
. 
K

lu
b
 S

e
n
io

ra
 K

o
ź
m

in
 W

lk
p
.

KOŹMIN WLKP.

Karnawałowe harce seniorów

Se nio rzy z Koź mi na Wlkp. zna ni są
z te go, że po tra fią wspa nia le się ba -
wić. Jak wia do mo, kar na wał jest ku
te mu zna ko mi tą oka zją.

Ra do sne na stro je, do bo ro wa mu zy ka,
śmiech i tań ce – tak wy glą dał so bot ni wie -
czór 21 stycz nia. Se nio rów nie trze ba na ma -
wiać do za ba wy, czu ją się zna ko mi cie
na par kie cie!  Bal kar na wa ło wy od był się tym

ra zem w sa li „Na sy cal nia” w Koź mi nie
Wlkp. Or ga ni za cją za ję ły się pa nie pro wa -
dzą ce Klub Se nio ra – Re na ta Łą kow ska oraz
Mał go rza ta Ba na szak. W im pre zie wzię ło
udział 50 osób. O opra wę mu zycz ną za dbał
tra dy cyj nie Zbi gniew Cy un czyk. Nie za bra -
kło ko ro wo dów, wę żów na par kie cie i wspól -
nych śpie wów przy akom pa nia men cie
akor de onu. Wspa nia ła za ba wa trwa ła
do póź nych go dzin noc nych! (LT)



27 stycz nia czwór kę uczniów Ze spo -
łu Szkół Po nad pod sta wo wych im. Ja -
na Paw ła II w Kro to szy nie na gro dzo -
no za zna ko mi tą po sta wę w mię -
dzysz kol nym tur nie ju e -spor to wym
Pre da tor Ga mes 2023, zor ga ni zo wa -
nym przez fir mę Acer. Roz gryw ki
wspie ra li part ne rzy – In tel, Go ogle,
Me dia Expert – i pa tro ni – mi ni ster
edu ka cji i na uki, Go vTech Pol ska,
Cen trum Roz wo ju Prze my słów Kre -
atyw nych oraz SPI DOR.

Re pre zen ta cje 128 szkół z ca łej
Pol ski ry wa li zo wa ły w dwóch grach:
Le ague of Le gend i Fort ni te. W trak cie
roz gry wek fi na ło wych, któ re od by ły
się w dniach 9-13 stycz nia, ze spo ły
wal czy ły o na gro dy o łącz nej war to ści
po nad 160 000 zło tych. 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej naj lep -
szy oka zał Ze spół Szkół Tech nicz nych

w Miel cu, na to miast Ze spół Szkół Po -
nad pod sta wo wych nr 3 w Kro to szy nie
za jął dru gie miej sce! Kro to szyń ska pla -
ców ka otrzy ma ła w na gro dę trzy ze sta -
wy kom pu te ro we. Je śli cho dzi

o kla sy fi ka cję in dy wi du al ną, to eki pa
ZSP nr 3 w skła dzie: Mi ko łaj No wac -
ki, Kac per Orze chow ski, Fi lip Bie law -
ny oraz Da mian Fa bia now ski zna la zła
się na pierw szej lo ka cie! Do dat ko -

wo D. Fa bia now ski zo stał uzna ny
za naj lep sze go gra cza w Pol sce.
Ucznio wie otrzy ma li lap to py i pu cha -
ry, któ re wrę czył im Łu kasz Ło pu szyń -
ski, co un try ma na ger z Acer Pol ska.

– E -sport jest nie od łącz nym ele -
men tem DNA ma rek Acer i Pre da tor,
dla te go gdy zda li śmy so bie spra wę, że
w Pol sce bra ku je prze strze ni na te go
ty pu ry wa li za cję, po sta no wi li śmy ją
stwo rzyć. Jak po ka za ło tem po zgło -
szeń do se zo nu „0” tur nie ju Pre da tor
Ga mes, mie li śmy ra cje. Wy star czy ło
kil ka na ście dni, by chęt nych by ło
ośmio krot nie wię cej niż prze wi dzia -
nych miejsc. W trak cie roz gry wek od -
no to wa li śmy rów nież dwa przy pad ki
hej tu, któ re skut ko wa ły dys kwa li fi ka -
cją za wod ni ków. Wie rzy my, że to
pierw sze i ostat nie te go ty pu za cho wa -
nia, że roz gryw ki w se zo nie pierw -
szym to czyć się bę dą w du chu
wza jem ne go sza cun ku i e -spor to wych
emo cji. Gra tu lu je my wszyst kim za -
wod ni kom, a w szcze gól no ści zwy cięz -
com ze szko ły z Miel ca. Je ste śmy

prze ko na ni, że pa sja do ga min gu łą czy,
a nie od łącz nie zwią za na z tym ry wa li -
za cja roz wi ja. Pre da tor Ga mes 2023 to
nie tyl ko świet na za ba wa i na gro dy dla
uczest ni ków, lecz tak że oka zja
na wzmoc nie nie wię zi i bu do wę moc -
niej sze go po ro zu mie nia po mię dzy
ucznia mi a ro dzi ca mi oraz szko łą i pe -
da go ga mi. E -sport i edu ka cja sta no wią
je den z fi la rów stra te gii Ace ra na ko lej -
ne la ta, dla te go bar dzo cie szy nas
wspar cie pro jek tu ze stro ny przed sta -
wi cie li or ga nów rzą do wych, m. in.
MEN czy Go vTech. Chce my da lej
edu ko wać o za le tach ga min gu, któ ry
ma szan sę stać się plat for mą edu ka cyj -
ną przy szło ści. Na szym ce lem jest po -
ka za nie ro dzi com i na uczy cie lom, że
ga ming mo że mieć wie le ko rzy ści dla
dzie ci, ale rów no cze śnie nie za po mi -
na my o edu ka cji na te mat po ten cjal -
nych za gro żeń – stwier dził Ł.
Ło pu szyń ski. Już w mar cu roz pocz nie
się re kru ta cja do pierw sze go se zo nu
roz gry wek. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Wielki sukces naszych gamerów!

Pod ko niec stycz nia w Sul mie rzyc -
kim Do mu Kul tu ry od by ło się uro czy -
ste spo tka nie no wo rocz ne, w trak cie
któ re go pod su mo wa no mi nio ny rok
w kon tek ście zre ali zo wa nych in we -
sty cji. W uro czy sto ści wzię li udział
bur mistrz Da riusz Dę bic ki, rad ni,
przed sta wi cie le jed no stek sa mo rzą -
do wych i służb mun du ro wych, a tak -
że po li ty cy Pra wa i Spra wie dli wo ści,
w tym Mar le na Ma ląg – mi ni ster ro -
dzi ny i po li ty ki spo łecz nej.

– Sty czeń to ta ki czas, kie dy ży je -
my jesz cze mi nio ny mi, pięk ny mi
świę ta mi Bo że go Na ro dze nia. Ro bi my
pod su mo wa nie i pla nu je my rze czy,
któ re są przed na mi – po wie dzia ła
na po czą tek Edy ta Ja chi mow ska – dy -
rek tor Sul mie rzyc kie go Do mu Kul tu -
ry. 

Oprócz przed sta wi cie li lo kal ne go
sa mo rzą du na spo tka nie zo sta li za pro -
sze ni Mar le na Ma ląg – mi ni ster ro dzi -

ny i po li ty ki spo łecz nej, po seł Jan Mo -
siń ski, An na Lis – dy rek tor biu ra eu -
ro po seł An dże li ki Moż dża now skiej,
Win cen ty No wak – dy rek tor biu ra
po sła Ja na Dzie dzi cza ka. Go ście zło ży -
li bur mi strzo wi Sul mie rzyc ży cze nia
no wo rocz ne i po gra tu lo wa li uda nych
in we sty cji w ro ku 2022 oraz ko rzy sta -
nia z sze ro kiej ofer ty po mo cy fi nan so -

wej ze stro ny rzą du.
– Przy szło nam żyć od 2020 ro ku

w wy jąt ko wym i trud nym cza sie. Pan -
de mia ko ro na wi ru sa, wal ka o zdro wie
i ży cie Po la ków, ra to wa nie miejsc pra -
cy. By ło to wiel kie wy zwa nie i wy si łek
dla pol skie go rzą du i par la men tu.
Dzię ki sil nej in ter wen cji pań stwa uda -
ło nam się prze trwać. Skut kiem te go

jest ni skie bez ro bo cie. Fir my prze szły
ten czas su chą sto pą. 2022 rok rów -
nież oka zał się nie ła twy i był mo że na -
wet trud niej szy. Woj na na Ukra inie
prze kła da się na ży cie każ de go z nas.
Nie mo że my Po la ków zo sta wiać sa -
mych, a kraj mu si się roz wi jać dy na -
micz nie ku no wo cze sno ści. Nie mo że
być sil ne go pań stwa bez sil nej ro dzi ny.
Przez ten czas do ko na no w tej kwe stii
ra dy kal nych zmian po przez licz ne
pro gra my rzą do we. Je śli je wszyst kie
zsu mu je my, to wyj dzie, że po nad 227
mi liar dów tra fi ło do pol skich ro dzin,
z cze go 10 pro cent w Wiel ko pol sce.
Pa mię ta my też o se nio rach i god nych
wa lo ry za cjach eme ry tur. W ubie głym
ro ku z bu dże tu prze zna czy li śmy na to
po nad 40 mld zł, a w obec nym bę dzie
to prze szło 70 mld zł. W tej prze strze -
ni dzia ła nia waż na jest współ pra ca
z sa mo rzą dem. Dla te go ogło si li śmy
pro gra my stra te gicz ne, aby po dej mo -
wać waż ne in we sty cje. Dla Sul mie rzyc
we dług mo jej wie dzy prze zna czo no
po nad 23 mln zł – oznaj mi ła Mar le na
Ma ląg.

Bur mistrz Da riusz Dę bic ki, z po -
mo cą pre zen ta cji mul ti me dial nej,
omó wił mi nio ny rok i in we sty cje,
któ re uda ło się zre ali zo wać, jak choć -
by pra ce w oczysz czal ni ście ków, re -
mont do mu kul tu ry czy
prze bu do wa i bu do wa no wych ulic,
w tym tak że alei Klo no wi cza. – Po -
ko na li śmy wie le trud no ści dzię ki
wspar ciu za pro szo nych go ści. Mia sto
otrzy ma ło ol brzy mie pie nią dze. To
kwo ta dwu krot nie prze kra cza ją ca
nasz bu dżet. Bez tych środ ków nie
mo gli by śmy re ali zo wać owych waż -
nych in we sty cji. Mo że my upięk szać
Sul mie rzy ce i je uno wo cze śniać.
Spra wia to, że licz ba miesz kań ców
u nas wzra sta. W przy szło ści pla nu -
je my mo der ni za cję ra tu sza oraz ko -
ścio ła – za po wie dział wło darz
Sul mie rzyc.

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi ły
dwa chó ry – dzia ła ją cy przy Szko le
Pod sta wo wej im. Se ba stia na Fa bia na
Klo no wi cza w Sul mie rzy cach oraz Ko -
ło Śpie wa cze Ce cy lia. 

(FE NIX)

SULMIERZYCE

Noworoczne spotkanie z minister Maląg

 
 

 
 



2 lu te go w Roz dra że wie po li cjan ci
za trzy ma li 23-let nie go kie row cę,
któ ry ja dąc w te re nie za bu do wa nym,
zna czą co prze kro czył do zwo lo ną
pręd kość. Zo stał su ro wo uka ra ny,
po nie waż kil ka ty go dni wcze śniej do -
pu ścił się po dob ne go wy kro cze nia.

23-la tek w te re nie za bu do wa nym
prze kro czył pręd kość aż o 61 km/h. Po li -
cjan ci usta li li, że trzy ty go dnie wcze śniej
zo stał przy ła pa ny na po dob nym wy stęp ku.
W związ ku z tym uka ra no go w ra mach
tzw. re cy dy wy. Otrzy mał man dat w wy so -
ko ści 4 tys. zł i 14 punk tów kar nych, a po -

nad to za trzy ma no mu pra wo jaz dy
na okres trzech mie się cy.

– Re cy dy wa to nic in ne go jak po now -
ne po peł nie nie po dob ne go wy kro cze nia
przez oso bę już ka ra ną. W prak ty ce ozna -
cza to, że je że li raz zła ma li śmy prze pi sy ru -
chu dro go we go, to w przy pad ku
po now ne go po peł nie nia po dob ne go wy -
kro cze niu w okre sie do 2 lat od pierw sze -
go zda rze nia, zo sta nie my uka ra ni
man da tem o po dwój nej war to ści. Re cy dy -
wa dzia ła do pie ro od prze kro cze nia do zwo -
lo nej pręd ko ści o 31 km/h – in for mu je
Ko men da Po wia to wa Po li cji w Kro to szy nie.

(FE NIX)
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4 lu te go do szło do po ża ru ga ra żu
na jed nej z po se sji przy uli cy Księ ży -
co wej w Kro to szy nie. Znisz cze niu
ule gło mie nie znacz nej war to ści.
Na szczę ście nikt nie zo stał po szko -
do wa ny.

Na ak cję nie zwłocz nie skie ro wa no
trzy za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej w Kro to szy nie oraz po jaz dy z jed -
no stek Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie, Zdu nach i Chwa li sze wie.
Nad zór nad dzia ła nia mi ra tow ni czy mi
spra wo wał przed sta wi ciel ko men dan ta po -

wia to we go PSP. Na miej sce przy by li rów -
nież funk cjo na riu sze po li cji. 

– Poza bez pie cze niu te re nu stra ża cy po -
da li czte ry prą dy ga śni cze, do sto so wu jąc ro -
dzaj środ ka ga śni cze go dosy tu acji po ża ro wej,
w ce lu mi ni ma li za cji strat ma te rial nych.
Z uwa gi na dy na micz ny roz wój po ża ru
w pierw szej fa zie ak cji pro wa dzo no rów no -
cze śnie dzia ła nia wna tar ciu oraz obro nie, by
zmniej szyć szyb kość roz prze strze nia nia się
ognia i ochro nić za gro żo ną część miesz kal -
ną – mó wi mł. kpt. Ma te usz Dy mar ski.  

Po stłu mie niu ognia za sto so wa no
wen ty la cję me cha nicz ną w ce lu od dy -

mie nia obiek tu i po pra wy kom for tu pra -
cy ra tow ni ków. Na stęp nie ro ze bra no
część pod su fi to wą ga ra żu, do ga sza jąc po -
je dyn cze za rze wia ognia, zlo ka li zo wa ne
ka me rą ter mo wi zyj ną. Nad pa lo ne mie -
nie wy nie sio no po za bu dy nek i do ga sza -
no wo dą. 

Dzię ki spraw nej ak cji ga śni czej ogień
nie roz prze strze nił się na część miesz kal -
ną. Na ko niec ca ły obiekt spraw dzo no
urzą dze nia mi po mia ro wy mi, któ re po -
twier dzi ły li kwi da cję za gro że nia. Po nad to
z po mo cą pod no śni ka hy drau licz ne go
zwe ry fi ko wa no stan więź by da cho wej bu -
dyn ku jed no ro dzin ne go pod ką tem ukry -
tych za rze wi ognia. Za gro żeń nie
stwier dzo no.

(AN KA)
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Ogień w garażu

30 stycz nia na dro dze wo je wódz kiej
w miej sco wo ści Bo rzę cicz ki do szło
do wy pad ku z udzia łem sa mo cho du
cię ża ro we go prze wo żą ce go by dło.
Po jazd cię ża ro wy ude rzył w drze wo.
Jed na oso ba zo sta ła prze trans por to -
wa na do szpi ta la śmi głow cem Lot ni -
cze go Po go to wia Ra tun ko we go.

Na miej sce na tych miast skie ro wa no
dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej w Kro to szy nie oraz stra ża ków
z OSP w Koź mi nie Wlkp. i Bo rzę cicz kach.
Z uwa gi na sil ną de for ma cję bry ły po jaz du

do stęp do pa sa że ra znaj du ją ce go się w ka -
bi nie cię ża rów ki był utrud nio ny. Nie moż -
li wa by ła je go bez piecz na ewa ku acja. Ja ko
że tyl na część sa mo cho du blo ko wa ła je den
pas dro gi, po li cjan ci zde cy do wa li o cza so -
wym wstrzy ma niu ru chu na tym od cin ku
i wy zna czy li ob jaz dy. 

– 25-let ni miesz ka niec po wia tu go -
styń skie go, kie ru jąc sa mo cho dem cię ża ro -
wym mar ki Sca nia, nie do sto so wał
pręd ko ści do wa run ków pa nu ją cych
na dro dze, w wy ni ku cze go stra cił nad nim
pa no wa nie. Po jazd zje chał z jezd ni i ude rzył
w drze wo. W zda rze niu po szko do wa ny zo -

stał 40-let ni pa sa żer. Kie row ca był trzeź wy.
Po stę po wa nie w tej spra wie pro wa dzi ko mi -
sa riat w Koź mi nie Wlkp. – mó wi Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Koź mi nie Wlkp.

Po za bez pie cze niu te re nu dzia łań stra -
ża cy przy stą pi li do cię cia zde for mo wa nych
ele men tów po jaz du, by uzy skać do stęp
do po szko do wa ne go pa sa że ra. Je go stan ca -
ły czas mo ni to ro wał Ze spół Ra tow nic twa
Me dycz ne go, dba jąc o kom fort psy chicz -
ny. Po bez piecz nej ewa ku acji le karz zde cy -
do wał, że ko niecz na jest ho spi ta li za cja
męż czy zny, dla te go prze trans por to wa no

go do szpi ta la śmi głow cem Lot ni cze go Po -
go to wia Ra tun ko we go.

Jed no cze śnie pro wa dzo no dzia ła nia
zwią za ne z za bez pie cze niem prze wo żo -
nych zwie rząt, któ re zo sta ły ob ję te opie ką
we te ry na ryj ną i prze ła do wa ne na za stęp czy

śro dek trans por tu. Po za koń cze niu czyn no -
ści po li cyj nych z jezd ni usu nię to po zo sta ło -
ści po wy pad ku. Roz bi ty po jazd za bra ła
po moc dro go wa. Dzia ła nia służb ra tow ni -
czych trwa ły po nad czte ry go dzi ny.

(AN KA)

WYPADEK

Samochód ciężarowy uderzył w drzewo

NA DRODZE

Surowa kara za ponowne
przekroczenie prędkości
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Na bieżąco 5

Od 7 lu te go Przed się bior stwo Go -
spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio -
wej w Kro to szy nie zmie ni ło for mę re -
je stra cji po od biór opa łu. O tej spra -
wie, jak i o sa mej sprze da ży wę gla
przez kro to szyń ską spół kę, po sta no -
wi li śmy po roz ma wiać z jej pre ze -
sem, Ma ria nem Ja na sem.

Od 7 lu te go wpro wa dzi li ście zmia ny
w for mie re je stra cji po od biór opa łu. Jak
do tej po ry prze bie gał ten pro ces i cze go
owe zmia ny do ty czą?

– Do tej po ry wy sy ła li śmy do po szcze -
gól nych miesz kań ców za pro sze nia z wy -
zna czo nym ter mi nem od bio ru wę gla. Je śli
ktoś się na nie go zga dzał, to go nam po -
twier dzał. Je śli nie by ło od po wie dzi, wy sy -
ła li śmy wia do mość SMS -ową. Je śli ko muś
nie od po wia dał ter min, w mia rę moż li wo -
ści uda wa ło nam się tę spra wę roz wią zać.
Wszyst ko ro bi li śmy we dług ko lej no ści
na li ście prze sła nej nam przez Miej ski
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej. Na po cząt ku
by ło to 20-40 osób. W ostat nim okre sie
wy sy ła li śmy dzien nie in for ma cje do 60
osób z wy prze dze niem kil ku dnio wym.
Od 7 lu te go zmie ni li śmy cha rak ter na szej
pra cy. Te raz wy sy ła my tyl ko wia do mo ści
SMS -owe o ofer cie kup na wę gla. Je śli
klient bę dzie chciał ode brać wę giel, mo że
się do nas zgła szać te le fo nicz nie pod nu -
me ra mi 663 664 234 lub 726 473 507.
W uzgod nie niu z na mi mo że wy brać do -
wol ną go dzi nę i dzień – od po nie dział ku
do piąt ku, w godz. 7.20-14.10. Pro szę
miesz kań ców, aby zgła sza li się do nas

w kwe stii usta le nia ter mi nu jak naj wcze -
śniej. Obec na usta wa obo wią zu je do 30
kwiet nia. Nie chciał bym, aby w ostat nich
dniach by ło wię cej chęt nych niż na szych
moż li wo ści ich ob słu że nia. 60 osób dzien -
nie ob słu ży my, lecz nie 300-400. Chcę
rów nież pod kre ślić, że ja ko spół ka nie je -
ste śmy od po wie dzial ni za ja kość wę gla
do nas do star cza ne go przez rząd, a je dy nie
za je go dys try bu cję. 

Ilu pra cow ni ków jest od de le go wa nych
do dys try bu cji opa łu? Ile wę gla do tej po ry
uda ło się spół ce sprze dać?

– W ob słu gę te go przed się wzię cia za -
an ga żo wa li śmy sze ściu pra cow ni ków. Wę -
giel za mó wi ła gmi na, a my awi zu je my je go
od biór. Na po cząt ku by ły to czte ry trans -
por ty dzien nie, te raz zda rza ją się dwa. Je -
śli za po trze bo wa nie się zwięk szy, to bę dzie
ich jesz cze wię cej. Koń czy my pierw szy
cykl i do tej po ry ob słu ży li śmy pra wie 2 ty -
sią ce klien tów. Dzien nie sprze da je my 60-
80 ton wę gla. Do 26 stycz nia by ły to
już 1352 to ny. Oko ło 130 osób do tej po -
ry wy ku pi ło peł ną dla sie bie pu lę. 

Po za koń cze niu pierw sze go okre su
dys try bu cji wę gla jak Pan oce nia ca łe
przed się wzię cie?

– Sta ra li śmy się i na dal to ro bi my, aby
wszyst ko by ło zor ga ni zo wa ne szyb ko i sta -
ran nie. Je śli po ja wia ły się ja kieś drob ne
wpad ki, to nie bę dą one mia ły więk sze go
wpły wu na oce nę na szej spół ki. Dzię ku ję
wszyst kim za wy ro zu mia łe po dej ście do tej
dys try bu cji. 

WYWIAD

Po węgiel zgłasza się 
do nas około 60 osób dziennie

F
O

T
. 
K

P
P

 K
ro

to
s
z
y
n
 



Na bieżąco6 WTOREK, 14 LUTEGO 2023

Mło dzież Klu bu Ak tyw nych z kro to -
szyń skie go Huf ca Pra cy 15-2 oraz
po zo sta li uczest ni cy jed nost ki bar -
dzo chęt nie an ga żu ją się w ak cje
cha ry ta tyw ne. Tym ra zem wraz z ka -
drą wy cho waw czą przy łą czy li się
do zbiór ki ar ty ku łów na rzecz Do mu
Po mo cy Spo łecz nej w Miel ży nie, pro -
wa dzo ne go przez Zgro ma dze nie
Sióstr Św. Do mi ni ka.

Ak cja po le ga ła na zbiór ce ar ty ku łów
che micz nych i hi gie nicz nych, nie zbęd nych
do pie lę gna cji cho rych oraz do użyt ku in -
nych pod opiecz nych, ta kich jak chu s tecz -
ki na wil ża ją ce, bal sa my do cia ła, ręcz ni ki
pa pie ro we, pa pier to a le to wy, my dła w pły -

nie, szam po ny ap tecz ne, kre my prze ciw ko
od le ży nom, prosz ki do pra nia, pły ny
do płu ka nia itp. W przed się wzię cie za an -
ga żo wa na by ła ca ła spo łecz ność szkol na
oraz oso by pry wat ne. 

Ze bra ne ar ty ku ły do star czo no
do DPS -u w Miel ży nie, gdzie po wy pa ko -
wa niu mło dzież i opie ku no wie zo sta li za -
pro sze ni przez sio strę Vian neyę
na her bat kę. – Cie szę się, że je stem zdro -
wy i mo gę ro bić wszyst ko sa mo dziel nie. /
Ta ka pra ca to po wo ła nie, bar dzo cięż ka, ale
bar dzo po trzeb na. / Cie szę się, że mo gli -
śmy po móc cho ciaż w ta ki spo sób – ko -
men to wa ła wi zy tę w Miel ży nie mło dzież
z HP 15-2.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Nie zwalniają! Pomagają!

Bi blio te ka Pu blicz na Mia sta i Gmi ny
Koź min Wlkp. po raz ko lej ny przy stą -
pi ła do pro jek tu „Ma ła książ -
ka – wiel ki czło wiek”. Jest on re ali zo -
wa ny przez In sty tut Książ ki ze środ -
ków Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go.

Udział w pro jek cie mo gą wziąć dzie ci
w wie ku przed szkol nym (rocz ni ki 2016-
2019). Wy star czy przyjść do bi blio te ki, za -
ło żyć kar tę czy tel ni ka przed szko la ko wi
i ode brać wy praw kę czy tel ni czą, na któ rą
skła da ją się książ ka au tor stwa Woj cie cha
Wi dła ka oraz kar ta do zbie ra nia na kle jek.

Za każ dą ko lej ną wi zy tę za koń czo ną wy -
po ży cze niem książ ki ma luch do sta je na -
klej kę. Po ze bra niu wszyst kich na kle jek
ma ły czy tel nik zo sta nie uho no ro wa ny
imien nym dy plo mem, po twier dza ją cym
je go czy tel ni cze za in te re so wa nie. 

W wy praw ce coś dla sie bie znaj dą tak -
że ro dzi ce – przy go to wa na dla nich bro -
szu ra in for ma cyj na przy po mni
o nie oce nio nej ro li czy ta nia w roz wo ju
dziec ka oraz o roz ma itych ko rzy ściach wy -
ni ka ją cych z czę ste go od wie dza nia bi blio -
te ki. Dzię ki udzia ło wi w pro jek cie dziec ko
po zna bi blio te kę i sta nie się peł no praw -
nym czy tel ni kiem. (LT)

KOŹMIN WLKP.

Mała książka - wielki człowiek!
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W Sta ro stwie Po wia to wym w Kro to -
szy nie pod pi sa ne zo sta ło po ro zu -
mie nie w spra wie dofinansowania
pro jek tu pod na zwą „Ter mo mo der ni -
za cja bu dyn ku C – sa li gim na stycz -
nej w Ze spo le Szkół Po nad pod sta -
wo wych nr 1”. Wspar cie fi nan so we
dla po wia tu na ten cel wy nie sie po -
nad 600 ty się cy zło tych.

Umo wę pod pi sa li Ma rek Woź -
niak – mar sza łek wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go, Sta ni sław Szczot ka – sta ro sta

kro to szyń ski, Pa weł Ra do jew ski – wi ce sta ro -
sta. Wspo tka niu uczest ni czy li rów nież po seł
Ja nusz Urba niak, Ju liusz Pocz ta – prze wod -
ni czą cy Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go, atak -
że Mi ro sła wa Ci chow las – dy rek tor ZSP nr1
w Kro to szy nie.

Pro jekt za kła da prze pro wa dze nie prac
ter mo mo der ni za cyj nych, ta kich jak izo la -
cja ter micz na da chu i ścian ze wnętrz nych,
wy mia na okien i drzwi, mo der ni za cja in -
sta la cji grzew czej i oświe tle nio wej oraz
wpro wa dze nie no wo cze snej wen ty la cji.
Te ren wo kół sa li ma zo stać upo rząd ko wa -

ny i za go spo da ro wa ny, a sta re ław ki za stą -
pio ne zo sta ną no wy mi try bu na mi do po -
bli skie go bo iska szkol ne go.

Obec nie sys tem ogrze wa nia obiek tu,
po cho dzą cy z lat 60. ubie głe go wie ku, ge -
ne ru je du że kosz ty i szko dzi śro do wi sku,
dla te go wła dze po wia tu pod ję ły de cy zję
o prze pro wa dze niu ter mo mo der ni za cji.
Sta ni sław Szczot ka pod kre ślił, że w ob li -
czu trud nej sy tu acji bu dże to wej nie ma
moż li wo ści zre ali zo wa nia tej in we sty cji
bez wspar cia ze wnętrz ne go. Pro jekt zgło -
szo no więc do Wiel ko pol skie go Re gio nal -

ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la -
ta 2014-2020, któ ry ofe ru je do fi nan so wa -
nie do 85 pro cent. Po wiat otrzy ma
wspar cie w kwo cie 612 234,46 zł, a war -
tość cał ko wi ta pro jek tu wy nie -
sie 727 275,85 zł. Sta ro sta przy po mniał,

że nasz po wiat zre ali zo wał w ra mach
WRPO 2014+ po nad 20 pro jek tów.
Wkrót ce pod pi sa na zo sta nie ko lej na umo -
wa – na 4-mi lio no we do fi nan so wa nie za -
ku pu wy po sa że nia do kro to szyń skie go
szpi ta la. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Tra dy cyj nie w pierw szym mie sią cu
ro ku stra ża cy z na sze go po wia tu ćwi -
czy li róż ne tech ni ki ra tow ni cze
na zbior ni kach wod nych w wa run -
kach zi mo wych. Dzia ła nia prze pro -
wa dzo no na Je zio rze Od rzy kow skim
przy uli cy Spor to wej w Kro to szy nie.

W ćwi cze niach bra li udział stra ża cy
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz z jed no stek OSP Kro to szyn,
OSP Ko by lin i OSP Koź min Wlkp. Sce na -
riusz za kła dał, że do szło do nie szczę śli we -
go zda rze nia z udzia łem mi ło śni ków
mor so wa nia. 

Ćwi cze nia mia ły na ce lu utrwa le nie
wie dzy z za kre su za sad bez pie czeń stwa
oraz za gro żeń, ja kie mo gą wy stą pić w trak -

cie pro wa dzo nych dzia łań ra tow ni czych
na zbior ni kach wod nych w se zo nie zi mo -
wym. Po nad to omó wio ne zo sta ły pro ce du -
ry po stę po wa nia z oso ba mi
po szko do wa ny mi w sta nie hi po ter mii.

Ra tow ni cy, w spe cja li stycz nych ubra -
niach i z wy ko rzy sta niem do stęp ne go
sprzę tu ra tow ni cze go, prze ćwi czy li spo so -
by do tar cia w jak naj krót szym cza sie
do osób prze by wa ją cych w lo do wa tej wo -
dzie, ewa ku ację i spo so by udzie la nia po -
szko do wa nym, już w ogrze wa nym
na mio cie pneu ma tycz nym, kwa li fi ko wa -
nej pierw szej po mo cy. Po ćwi cze niach stra -
ża cy wy mie ni li się spo strze że nia mi.

Straż po żar na ape lu je – nie wchodź -
my na za mar z nię te sta wy, je zio ra, rze ki!
Za mar z nię te zbior ni ki wod ne nie gwa -

ran tu ją bez pie czeń stwa – ni gdy nie ma -
my pew no ści, że po kry wa lo do wa na ca -
łej po wierzch ni jest jed na ko wa.
Ko rzy staj my tyl ko z bez piecz nych lo do -
wisk w miej scach wy zna czo nych. – Jed -
no cze śnie przy po mi na my o moż li wo ści
or ga ni zo wa nia śli zga wek na te re nie szkół
czy osie dli. Jed nost ki Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w ra mach ak cji „Bez piecz ne Lo -
do wi ska 2023” po mo gą w wy la niu lo do -
wisk. Or ga ni za tor śli zgaw ki po wi nien
wcze śniej od po wied nio przy go to wać te -
ren oraz mieć po zwo le nia od wła ści cie la
te go miej sca na utwo rze nie lo do wi ska
i po bór wo dy. Dbaj my o swo je bez pie -
czeń stwo! – ape lu je st. kpt. To masz Pa try -
as z KP PSP w Kro to szy nie.

(AN KA)

Na bieżąco 7

W stycz niu w au li Szko ły Pod sta wo -
wej nr 5 im. Mi ko ła ja Ko per ni ka
w Kro to szy nie od by ło się no wo rocz -
ne spo tka nie bur mi strza z przed sta -
wi cie la mi jed no stek po moc ni czych
gmi ny – so łectw oraz rad osie dli. By -
ła to oka zja do pod su mo wa nia ze -
szło rocz nych dzia łań.

Spo tka nie zor ga ni zo wa no po dwu let -
niej prze rwie, spo wo do wa nej epi de mią.
Uświet nił je pięk nym wy stę pem chór Izy -
dor ki pod kie row nic twem Klau dii Szu bert.

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek za pre zen -
to wał ze bra nym bi lans naj waż niej szych dla
sa mo rzą du gmin ne go wy da rzeń z mi nio -
ne go ro ku. Nie za bra kło tak że dys ku sji
i wy mia ny po glą dów na ak tu al ne te ma ty. 

Wła dze Kro to szy na dzię ku ją wszyst -
kim za przy by cie. Szcze gól ne po dzię ko wa -
nia kie ru ją do dy rek cji oraz na uczy cie li SP
nr 5 za po moc w or ga ni za cji spo tka nia,
a tak że do Pa try cji Ro cho wiak oraz
uczniów i dy rek cji ZSP nr 2 za przy go to -
wa nie po czę stun ku.

(AN KA)

KROTOSZYN

Spotkanie z przedstawicielami
sołectw i rad osiedli

KROTOSZYN

Termomodernizacja sali gimnastycznej

STRAŻ POŻARNA

Doskonalą swoje umiejętności
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Na bieżąco 9

W Ko men dzie Po wia to wej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie za -
koń czy ło się szko le nie kie ru ją cych
dzia ła nia mi ra tow ni czy mi, któ re de -
dy ko wa ne by ło dla człon ków Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej. Ukoń czy ło je 19
dru hów z te re nu na sze go po wia tu.

Głów nym ce lem przed się wzię cia by -
ło przy go to wa nie wy zna czo nych dru -
hów do kie ro wa nia dzia ła nia mi
ra tow ni czy mi z umie jęt no ścią do ko ny -
wa nia oce ny sy tu acji i po dej mo wa nia

traf nych de cy zji w trak cie ta kich ak cji.
Na szko le nie skła da ło się 35 go dzin lek -
cyj nych, z cze go 21 sta no wi ły za ję cia teo -
re tycz ne, a 14 – prak tycz ne.

Or ga ni za cję oraz prze bieg eg za mi nu
koń co we go nad zo ro wał przed sta wi ciel
Ośrod ka Szko le nia Ko men dy Wo je wódz -
kiej PSP w Po zna niu – asp. Mi chał Wrem -
bel. Szko le nie ukoń czy ło 19 dru hów
z te re nu po wia tu kro to szyń skie go, tym sa -
mym na by wa jąc upraw nie nia do wód cy
na po zio mie in ter wen cyj nym.

(AN KA)

Dzie ci z od dzia łów przed szkol nych
Szko ły Pod sta wo wej w Mo kro no sie,
jak na kar na wał przy sta ło, uczest ni -
czy ły w ba lu prze bie rań ców.

Przed szko la ki, prze bra ne za ulu bio ne
po sta cie z ba jek, ba wi ły się zna ko mi cie
w ryt mach ulu bio nych prze bo jów. Sa la
przed szkol na za mie ni ła się w ko lo ro wą
kra inę. Moż na by ło spo tkać wróż ki, księż -
nicz ki, pi ra tów, kow bo ja, stra ża ków, po li -
cjan tów oraz su per bo ha te rów. Wspól ne
tań ce, śpie wy oraz róż ne kon kur sy da ły
dzie ciom mnó stwo ra do ści. (LT)

STRAŻ POŻARNA

Są przygotowani do kierowania
działaniami ratowniczymi

SP MOKRONOS

Karnawałowa zabawa przedszkolaków

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej od był się kon cert „Pio sen ki ser -
cem śpie wa ne”. W sa li kon fe ren cyj -

nej Ar ka dy dla licz nie zgro ma dzo nej
pu blicz no ści wy stą pił Jar ry Band Mi -
ra&Ro ma.

Gru pę two rzą Je rzy Świ ca oraz sio stry
Mi ra Paź dzioch i Ro ma Dłu gie wicz. Ar ty -
ści śpie wa li utwo ry z kla sy ki mu zy ki roz -
ryw ko wej, bę dą ce czę ścią hi sto rii
świa to we go po pu, co ve ry pio se nek pol -
skich oraz prze bo jów za gra nicz nych,
do któ rych sa mi na pi sa li pol skie tek sty. Nie
za bra kło tak że pio se nek o Kro to szy nie.

Dwu go dzin ny kon cert tak się spodo -
bał wi dzom, że ze spół za grał utwo ry na bis.
Po wy stę pie moż na by ło po roz ma wiać z ar -
ty sta mi i zro bić so bie z ni mi zdję cie.

Or ga ni za to rzy dzię ku ją ze spo ło wi
za wspa nia ły kon cert, a Kro to szyń skie mu
Ośrod ko wi Kul tu ry za udo stęp nie nie
sprzę tu na gła śnia ją ce go.

(AN KA)

KONCERT

Sercem śpiewane piosenki
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Do Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie
wpły nę ła pe ty cja o uro czy ste uczcze -
nie set nej rocz ni cy uchwa le nia Kon -
sty tu cji Mar co wej 1921/1922 oraz
in au gu ra cji pre zy den tu ry dru gie go
pre zy den ta RP prof. Sta ni sła wa Woj -
cie chow skie go. W trak cie gru dnio -
wej se sji kro to szyń scy rad ni zde cy -
do wa li, że wnio sek ów nie za słu gu je
na uwzględ nie nie.

Pe ty cja zo sta ła prze ka za na do Ko -
mi sji Skarg, Wnio sków i Pe ty cji, któ ra
do ko na ła jej ana li zy. Człon ko wie te go
gre mium uzna li, iż nie za słu gu je ona
na uwzględ nie nie.

– Pro si my o po wia do mie nie nas
o spo so bie uczcze nia rocz ni cy Kon sty -
tu cji Mar co wej. Wów czas zo sta nie ten
fakt od no to wa ny w oko licz no ścio wym
opra co wa niu pt. „Hi sto ria pol skie go
sa mo rzą du”. Po sto sow nym uczcze niu
pierw szej re pu bli kań skiej usta wy za -
sad ni czej ra da otrzy ma od nas uro czy -
sty ad res, a oko licz no ścio we
wy da rze nie zo sta nie od no to wa ne we
wspo mnia nym opra co wa niu, któ re
uka że się je sie nią 2023 ro ku – na pi sa -
li au to rzy pe ty cji. 

– Wspo mnia ne pi smo zło ży ła or -
ga ni za cja Think Tank z Po zna nia.
Na po sie dze niu ko mi sji prze ma wia li

m. in. Piotr Mi ko łaj czyk, dy rek tor Mu -
zeum Re gio nal ne go w Kro to szy nie,
oraz An na Si ko ra, prze wod ni czą ca ra -
dy. Z ich wy po wie dzi wy ni ka ło, że
uro czy ste se sje ra dy nie by ły zwo ły wa -
ne z oka zji świąt pań stwo wych. Wspo -
mnę też, iż wła dze pań stwo we nie
uczci ły ani rocz ni cy uchwa le nia Kon -
sty tu cji Mar co wej, ani rocz ni cy in au -
gu ra cji pre zy den tu ry prof. Sta ni sła wa
Woj cie chow skie go. W związ ku z tym
w gło so wa niu prze pro wa dzo nym 10
li sto pa da pię ciu człon ków ko mi -
sji – na pię ciu – uzna ło pe ty cję za nie -
za słu gu ją cą na uwzględ nie nie
 – po wie dział Krzysz tof Grzem pow -
ski, prze wod ni czą cy Ko mi sji Skarg,
Wnio sków i Pe ty cji. 

Za rów no Ko mi sja Bu dże to wo -Go -
spo dar cza, jak i Ko mi sja Spo łecz na po -
zy tyw nie za opi nio wa ły przed ło żo ny
pro jekt uchwa ły w spra wie roz pa trze -
nia pe ty cji. 

Głos w spra wie za bra ła rad na Sła -
wo mi ra Ka lak. – Nie o sa mą pe ty cję
mi cho dzi, lecz o uczcze nie set nej
rocz ni cy tej kon sty tu cji. Wszak każ de -
go ro ku uro czy ście ob cho dzi my rocz -
ni cę uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja.
A w kwe stii uchwa le nia Kon sty tu cji
Mar co wej, to my ślę, że or ga ni zo wa nie
nad zwy czaj nej se sji nie jest ko niecz ne,

ale w ja kiś spo sób mo gli by śmy w mie -
ście uczcić tę rocz ni cę. Kon sty tu cja
Mar co wa by ła bo wiem pierw szą pol -
ską no wo cze sną kon sty tu cją, uchwa lo -
ną po 123 la tach nie wo li, i ta ką, któ ra
we szła w ży cie. A wie my, co się sta ło
z Kon sty tu cją 3 Ma ja. Osta tecz ne
wpro wa dze nie w ży cie Kon sty tu cji
Mar co wej mia ło miej sce w grud -
niu 1922. A prze cież 16 grud -
nia 1922 za mor do wa ny zo stał
pre zy dent Ga briel Na ru to wicz. Mo że
war to by by ło o tym przy po mnieć,
roz ma wiać. Za wsze trze ba sta wać
po stro nie kon sty tu cji, aby si ły ar gu -
men tów nie za stę po wał ar gu ment si -
ły, jak to się sta ło 16 grud nia 1922. Był
to mo ment klu czo wy, któ ry za truł
pol skie my śle nie, pol ską kul tu rę po li -
tycz ną i oby cza jo wość, co zresz tą wi -
dzi my do dzi siaj, bo ma my wie le
nie na wi ści w ży ciu po li tycz nym. War -
to by by ło więc uczcić – mo że nie tak,
jak su ge ru ją au to rzy pe ty cji – w ja kiś
spo sób tę rocz ni cę i przy po mnieć
o pierw szej pol skiej no wo cze snej kon -
sty tu cji – za ape lo wa ła S. Ka lak. 

Osta tecz nie uchwa ła uzna ją ca pe -
ty cję za nie za słu gu ją cą na uwzględ nie -
nie zo sta ła przy ję ta przy 15 gło sach
na tak. Pię cio ro rad nych wstrzy ma ło
się od gło su. (AN KA)

Z SESJI

Radni odrzucili petycję w sprawie Konstytucji Marcowej
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Za pra sza my na kon cert hip -ho po wy,
któ ry od bę dzie się 18 lu te go
o godz. 17.00 w Black Ro omie Kro to -
szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry. Wy da -
rze nie bę dzie mia ło aspekt cha ry ta -
tyw ny, gdyż wpływ z bi le tów zo sta nie
prze ka za ny na rzecz Grze go rza Szcze -
pa nia ka. Or ga ni za to ra mi im pre zy są
mu zyk DSR KRT i je go ziom ki.

Na kon cer cie po ja wi się wie lu uta -
len to wa nych ar ty stów, w tym DSR,
któ ry za pre zen tu je swój pre mie ro wy
al bum za ty tu ło wa ny „Dzi siej sza Spra -
wa Roz wią za na”. Wy stą pią tak że Da -
mian Wu, Ka ka x Cet nar, Bo ba x
Wy sol, Elas x Fa ir Fetz ky, Lo lo, Ska ła,
Ber ni x Sle epy, Lo pez LPZ, De ad Me -
at, Ga ry an tes, Ne mo. Przy ob słu dze
gra mo fo nu zo ba czy my DJ -a SI -FU.
Pla no wa ne jest też after par ty, któ re
po pro wa dzą DJ SI -FU i Tra sh he ad
(Od kle iA)

Bę dzie to oka zja do po słu cha nia

świe żych hip -ho po wych brzmień oraz
do wspar cia Grze go rza Szcze pa nia ka,
któ ry uległ wy pad ko wi i jest spa ra li żo -
wa ny. Utwo rzo no zbiór kę dla nie go
na za kup au ta do sto so wa ne go do prze -
wo zu oso by nie peł no spraw nej.

– Mam 38 lat i je stem oso bą nie -
peł no spraw ną fi zycz nie. W 2005 ro -

ku ule głem wy pad ko wi ko mu ni ka cyj -
ne mu, w wy ni ku któ re go mam czte -
ro koń czy no we po ra że nie – je stem
te tra ple gi kiem. Jest to nie od wra cal ny
pa ra liż rąk i nóg i po trze bu ję dru giej
oso by do wszyst kich czyn no ści ży cia
co dzien ne go. Nie na jem się sam, nie
ubio rę, lecz sta ram się naj le piej, jak

mo gę, funk cjo no wać (je stem ak tyw ny
kom pu te ro wo). Na co dzień uczest ni -
czę w te ra pii za ję cio wej w Kro to szy -
nie. Mó wią, że czło wiek, któ ry
prze sta je ma rzyć, prze sta je żyć.
Na szczę ście, po mi mo wie lu trud no -
ści i nie po wo dzeń, ma rzyć ni gdy nie
prze sta łem. Miesz kam w ma łej miej -
sco wo ści – wio sce Rosz ki. Jeż dżę
na wóz ku elek trycz nym i każ dy wy -
jazd do le ka rza bądź w in ne miej sce
wią że się z wy na ję ciem od płat nie bu -
sa przy sto so wa ne go do oso by z nie peł -
no spraw no ścią, co wią że się z du ży mi
kosz ta mi. Zwra cam się do Was z proś -
bą o po moc w uzbie ra niu środ ków
na za kup au ta do sto so wa ne go do mo -
jej nie peł no spraw no ści, by mo ja ro dzi -
na mo gła za pew nić mi ja ki kol wiek
trans port. Wy ma gam nie tyl ko re ha -
bi li ta cji, ale też wy jaz dów do le ka rzy
i na spe cja li stycz ne ba da nia. Je stem
oso bą mło dą, męż czy zną, któ ry czu je
i my śli jak in ni. Mam po trze bę kon tak -
tu z dru gim czło wie kiem, spo tkań to -
wa rzy skich i ro dzin nych. Ma rzę o tym,
bym mógł w nich uczest ni czyć i mieć

moż li wość do je chać do po bli skich
miej sco wo ści. Chciał bym zo ba czyć
pięk ne miej sca w Pol sce i móc od kry -
wać miej sca, któ re dla in nych są na co
dzień do stęp ne. To tyl ko ty le i aż ty -
le – funk cjo no wać w spo łe czeń -
stwie – czy ta my na por ta lu zrzut ka. pl. 

Ce na bi le tu na kon cert wy no -
si 15 zł, a każ da oso ba, któ ra do pła -
ci 5 zł, bę dzie mia ła oka zję zdo być
atrak cyj ne na gro dy, przy go to wa ne
przez spon so rów. Na gro dą głów ną
jest moż li wość na gra nia utwo ru
w Stu diu 518. – Na le ży wspie rać ta -
kie ak cje łą czą ce do brą za ba wę i po -
ma ga nie. Je śli bę dzie du ża
fre kwen cja, bę dzie my pla no wać na -
stęp ny kon cert już w mar cu. Za pra -
sza my wszyst kich na 18 lu te go.
Każ dy niech bę dzie ce głą do te go mu -
ru, któ ry two rzy my. Każ dy jest mi le
wi dzia ny. Wcze śniej or ga ni zo wa li śmy
kon cert w Rot ter da mie, gdzie ze
sprze da ży bi le tów i płyt ze bra li -
śmy 293 eu ro na rzecz Ja ku ba Alek -
san drza ka – mó wi DSR, je den
z or ga ni za to rów. (FE NIX)

POD NASZYM PATRONATEM

Każdy niech będzie cegłą do tego muru, który tworzymy!

5 lu te go zor ga ni zo wa no uro czy sto ści
z oka zji 104. rocz ni cy walk po wstań -
czych na Zie mi Zdu now skiej. W in ten cji
po wstań ców wiel ko pol skich i ich ro dzin
od pra wio na zo sta ła Msza świę ta. Zło żo -
no tak że sym bo licz ne wią zan ki kwia tów.

Mszę od pra wio no w Ko ście le Pa ra -
fial nym pw. Św. Ja na Chrzci cie la wZdu -
nach, a o opra wę mu zycz ną za dba ło
Ko ło Śpie wa cze Har mo nia. Po tem róż -
ne de le ga cje, z to wa rzy sze niem Or kie -
stry Dę tej zSul mie rzyc, zło ży ły wią zan ki
kwia tów przy po mni ku i mo gi le Po -
wstań ców Wiel ko pol skich oraz przypo -
mni ku Ofiar II Woj ny Świa to wej
i To ta li ta ry zmów. Na te re nie Sta rej Ka -
flar ni wKi nie zaRo giem wy emi to wa no
film „Mę skie spra wy” na te mat po wsta -
nia wiel ko pol skie go.

Zie mia Zdu now ska sta no wi ła are nę
naj cięż szych walk po mię dzy si ła mi po -
wstań czy mi a woj ska mi nie miec ki mi.

Po łu dnio wy od ci nek fron tu wiel ko pol -
skie go ukształ to wał się po wy zwo le niu
Zdun przez kom pa nię po wstań czą z Ja -
ro ci na 3 stycz nia 1919 r. Za ję to rów nież
Bo row ni cę i Cha chal nię. Po wsta ła w ten
spo sób li nia obron na, wio dą ca od Ru dy
wzdłuż gra ni cy ślą skiej, aż dogra ni cy po -
wia tu odo la now skie go, pod le ga ją ca ko -
men dzie woj sko wej w Kro to szy nie.
Powy co fa niu kom pa nii ja ro ciń skiej Zdu -
ny ubez pie cza ły ko lej no kom pa nie
z Ostro wa (4-15 stycz nia), Kro to szy na
(15 stycz nia -5 lu te go) iRoz dra że wa (od5
lu te go). W sa mych Zdu nach z ini cja ty -
wy ks. Bo le sła wa Jaś kow skie go utwo rzo -
no 30-oso bo wy od dział Stra ży Lu do wej
pod kie row nic twem Wi cher kie wi cza.

Po opusz cze niu Kro to szy na woj ska
nie miec kie roz po czę ły kon cen tra cję
więk szych sił w oko li cach Ciesz ko wa,
przy go to wu jąc się do ata ku. Po wstań cy,
chcąc opóź nić atak, za trzy ma li 12 kro -
to szyń skich Niem ców ja ko za kład ni ków

oraz pod ję li (8 stycz nia) per trak ta cje
zGrenz schut zem wCiesz ko wie. Wroz -
mo wach ze stro ny pol skiej bra li udział
ks. Gór ny, dr Bo lew ski i M. Ra kow -
ski – do wód ca sta cjo nu ją ce go wów czas
w Zdu nach ba ta lio nu po gra nicz ne go.

W no cy z 29 na 30 stycz nia 1919
Niem cy roz po czę li ak cję za czep ną
pod Zdu na mi. Tam wła śnie 1 lu te go
na po ste run ku zgi nął kpr. Fran ci szek So -
wiń ski. Był to pierw szy po le gły po wsta -
niec kro to szyń ski. Wal ki o Kro to szyn
na si li ły się w okre sie mię dzy 6 a 21 lu te -
go. 6 lu te go Niem cy opa no wa li Zdu ny.
Mia sta bro ni ła wów czas kom pa nia zRoz -
dra że wa. Pod czas obro ny zgi nę ło sie dem -
na stu roz dra żew skich po wstań ców
imiesz ka niec Zdun, czło nek miej sco wej
Stra ży Lu do wej – Ka rol Ma słow ski.

Pró by od bi cia Zdun, prze pro wa dza -
ne7 i9 lu te go, nie po wio dły się.16 lu te go
do szło dokrwa wych walk, kie dy to Niem -
cy, wspie ra ni przez po ciąg pan cer ny, pod -

ję li nie uda ną pró bę zdo by cia Kro to szy na.
Nie zwy kłym bo ha ter stwem wy ka zał się
wów czas Lu dwik Zie le ziń ski, czło nek kro -
to szyń skiej Stra ży Lu do wej, któ ry wy sa -
dził tor po mię dzy bud ką ko le jo wą
wPerzy cach aZdu na mi.18-19 lu te go po -
wstań cy he ro icz ne bro ni li Bo row ni cy,
gdzie do szło do utra ty pla ców ki. Woj ska
nie miec kie pod czas te go star cia prócz po -
ci sków ga zo wych uży ły rów nież ar ty le rii
i mio ta czy min. W wal kach o Bo row ni cę
po le gło kil ku na stu pol skich żoł nie rzy,
wtym pię ciu za tru tych ga za mi.

Nafron cie zdu now skim po le gło po -
nad trzy dzie stu po wstań ców. 21 lu te -
go 1919 na stą pi ło za wie sze nie bro ni.

Wią za ło się ono z pod pi sa nym 16 lu te -
go w Tre wi rze ukła dem o prze dłu że niu
ro zej mu mię dzy En ten tą a Niem ca mi,
obej mu ją cym tak że front wiel ko pol -
ski. 8 mar ca usta lo no tym cza so wą li nię
gra nicz ną mię dzy Zdu na mi a Perzy ca -
mi. Obo wią zy wa ła ona do cza su wej ścia
w ży cie po sta no wień Trak ta tu Wer sal -
skie go (sty czeń 1920 ro ku), na mo cy
któ re go Zdu ny zna la zły się w gra ni cach
Pań stwa Pol skie go. Moż li we, że wpływ
na tę de cy zję mia ły rów nież za bie gi dy -
plo ma tycz ne, pod ję te zapo śred nic twem
pol skiej am ba sa dy w Pa ry żu przez ks.
Jaś kow skie go – pro bosz cza pa ra fii
w Zdu nach. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

ZDUNY

W rocznicę walk powstańczych
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Zna ko mi cie spi sał się po cho dzą cy
z Ko by li na Łu kasz Wa cho wiak
w Gdań sku, gdzie ry wa li zo wał
w III Grand Prix Pol ski Se nio rów
w Te ni sie Sto ło wym. Re pre zen tu ją cy
ZKS Zie lo na Gó ra za wod nik za koń -
czył zma ga nia na trze cim miej scu.

W swo jej gru pie Ł. Wa cho wiak wy grał
wszyst kie me cze i awan so wał do tur nie ju
głów ne go. W fa zie pu cha ro wej naj pierw

ograł 4: 3 Mak sy mi lia na Mia stow skie go
(KS AZS AW FiS Gdańsk), a na stęp nie po -
ko nał 4: 1 Ala na Kul czyc kie go (UKS Doj -
li dy Bia ły stok), do cie ra jąc do czo ło wej
czwór ki.

W pół fi na le ko by liń ski te ni si sta mu -
siał uznać wyż szość swo je go klu bo we go
ko le gi, Ma te usza Za lew skie go, ule ga jąc
mu 0: 4. Tym sa mym Ł. Wa cho wiak za -
koń czył tur niej na trze ciej lo ka cie. 

(AN KA)

Bar dzo do brze spi sa li się Ro bert
i Ra do sław Ba ran w tur nie ju ran kin -
go wym w za pa sach w sty lu wol -
nym – Grand Prix Za greb Open.
Pierw szy z bra ci zdo był brą zo wy me -
dal, a dru gi za jął pią te miej sce.

Ry wa li zu ją cy w ka te go rii 125 kg Ro -
bert Ba ran za czął tur niej od po raż ki,
ale – jak się po tem oka za ło – by ły to złe mi -
łe go po cząt ki. W po je dyn ku kwa li fi ka cyj -
nym nasz za pa śnik uległ na punk ty 0: 7
po tęż nie zbu do wa ne mu re pre zen tan to wi
Azer bej dża nu – Gior gi Me shvil di shvi lie -
mu. W wal ce re pa sa żo wej ry wa lem Ro ber -
ta był Ame ry ka nin Ni cho las Zil l mer, któ ry
już w pierw szej mi nu cie kon fron ta cji na -
ba wił się kon tu zji i zwy cięz cą zo stał Po lak.
O brą zo wy me dal Ro bert wal czył z Geo r -
gi Ly ubo mi ro vem Iva no vem z Buł ga rii.
Przy pro wa dze niu 8: 0 nasz za wod nik wy -
grał przez tzw. tusz i tym sa mym sta nął
na trze cim stop niu po dium.

Bli sko me da lu był tak że Ra dek Ba ran,
wal czą cy w ka te go rii 97 kg. Re pre zen tant
LKS Ce ra mik Kro to szyn w po je dyn ku
kwa li fi ka cyj nym wy grał przez prze wa gę
tech nicz ną 13: 1 z Wę grem Ri char dem
Ve ghem, a w ćwierć fi na le nie dał szans
Zbi gnie wo wi Ba ra now skie mu z AKS -
-u Bia ło gard, zwy cię ża jąc 8: 1. W pół fi na le

Po lak uległ przez prze wa gę tech nicz -
ną 0: 10 uty tu ło wa ne mu Ame ry ka ni no wi
Ky le'owi Sny de ro wi i w kon fron ta cji o brą -
zo wy krą żek zmie rzył się z Ma go med kha -
nem Ma go me do vem z Azer bej dża nu.
Nie ste ty, Azer wy grał 11: 4 i to on sta nął
na po dium, a Ra dek osta tecz nie zna lazł się
pią tej po zy cji. (AN KA)

TENIS STOŁOWY

Łukasz Wachowiak 
na podium Grand Prix

ZAPASY

Robert Baran na podium w Zagrzebiu!

Po nad 120 za wod ni czek i za wod ni -
ków ry wa li zo wa ło pod ko niec stycz -
nia w sa li spor to wej w Ko by li nie,
gdzie ro ze gra no X Otwar te Mi strzo -
stwa Gmi ny w Te ni sie Sto ło wym im.
An drze ja Le siń skie go. Roz gryw ki to -
czy ły się w sze ściu ka te go riach. 

Or ga ni za to ra mi za wo dów by ły Urząd
Miej ski w Ko by li nie i LKS Spół dziel ca Ko -
by lin. Swo ją obec no ścią tur niej za szczy ci li
za pro sze ni go ście, m. in. Elż bie ta Le siń ska,
żo na śp. An drzej Le siń skie go. Spon so ra mi
wy da rze nia by ły Bank Spół dziel czy w Kro -
to szy nie i Bol sius Pol ska Sp. z o. o.

W ka te go rii dziew cząt z rocz ni -
ka 2010 i młod szych trium fo wa ła Aga ta
Strzel czak (Ostrów Wlkp.), wy prze dza jąc
Zu zan nę Wie czo rek (Śmi giel) i Ewą Kie -
roń ską (Mi licz). Na szó stym miej scu zna la -
zła się Iza Waw rzy niak z Ko by li na.
W gro nie ich ró wie śni ków naj lep szy oka zał
się Fi lip Pioch (Ostrów Wlkp.), a ko lej ne
po zy cje za ję li Ty mon Ko kot (Ostrów
Wlkp.) i Piotr Ku czyń ski Piotr (Ta cza nów).

W gru pie dziew cząt 2005-2009
na naj wyż szym stop niu po dium sta nę ła
Klau dia Wa cho wiak (Ko by lin), dru ga by -

ła Ja go da Ma ty siak (Ko by lin), a trze cia Oli -
wia Mar czak (Ol szo wa). Za me da list ka mi
upla so wa ły się An na Mać ko wiak (Ko by lin)
i An na Szpak (Ko by lin). Wśród chłop -
ców 2005-2009 zwy cię żył Jan Se tec ki
(Ostrów Wlkp.), któ ry wy prze dził Fran -
cisz ka Ku char skie go (Mi licz), Ma te usza
Fra lę (Ko by lin), Mi ko ła ja Li twi na (Bo ża -
cin) i Lu cja na Mać ko wia ka (Ko by lin).

W ka te go rii open bez li cen cji bez kon -
ku ren cyj ny oka zał się Ma ciej No wac ki
(Go styń), a za nim zna leź li się Sła wo mir
Cie kań ski (Pia ski), Adam Ma tu szak (Go -
styń), Krzysz tof Szym let (Bo ża cin), Łu -
kasz Ku ster ka (Ła giew ni ki), Mi chał
Bru der (Ko by lin). W kat. open z li cen cją
naj lep sza by ła Klau dia Wa cho wiak (Ko by -
lin), a ko lej ne miej sca za ję li Woj ciech Wa -
lenc ki (Po niec), Kon rad Bru der (Ko by lin),
Kon rad Mia zek (Kro to szyn), Fran ci szek
Ku char ski (Mi licz) i Ma te usz Gaj kow ski
(Go li na Wiel ka).

Naj lep si gra cze oczy wi ście zo sta li na -
gro dze ni. Wy róż nio no tak że naj młod szą
za wod nicz kę – Ka li nę Wie czo rek (Śmi -
giel) – oraz naj młod sze go za wod ni -
ka – Mak sy mi lia na Pa ter czy ka (Bo ża cin).

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Upamiętnili Andrzeja Lesińskiego
Za na mi już 26. edy cja Tur nie ju Te ni -
sa Sto ło we go o Pu char LZS Bo ża cin.
W szran ki sta nę ło 29 sin gli stów
i czte ry pa ry de blo we.

Ry wa li za cja w grze po je dyn czej to czy -
ła się w trzech ka te go riach – se nio rek, se -
nio rów i mło dzi ków. Dla za wod ni ków
i za wod ni czek z miejsc na po dium LZS Bo -
ża cin ufun do wał oko licz no ścio we pu cha -
ry, na to miast na gro dy rze czo we wrę czo no
czo ło wym szóst kom.

Wgru pie se nio rek naj lep sza by ła Zu zan -
na Ko łak (Ko by lin), a ko lej ne po zy cje za ję ły
Jo an na Rak -Ko wal ska (Lu to gniew), Ka ro li na
Pa ter czyk (Brzo za) i Pau li na Ko wal czyk (Bo -
ża cin). W zma ga niach se nio rów trium fo wał
Ry szard Ny kiel (Ostrów Wlkp.), wy prze dza -
jąc Grze go rza Woj cie chow skie go (Przy go dzi -
ce), Ma te usza Fra lę (Ko by lin) i To ma sza
Kon ra de go (Bo ża cin). Wśród mło dzi ków

napierw szym miej scu upla so wał się Fi lip Ber -
nat (Bo ża cin). Dru gi był Mi łosz Woź niak (Bo -
ża cin), trze ci Alan Pa ter czyk  (Brzo za),
a czwar ty Mak sy mi lian Pa ter czyk (Brzo za).

Roz gryw ki de blo we o Pu char Prze -
wod ni czą ce go RP LZS Kro to szyn wy gra li
An drzej Waw rzy niak i Ma rek Sój ka (Jan -
ków Przy godz ki i Go rzu pia), któ rzy wy -
prze dzi li trzy pa ry z Bo ża ci na – Paw ła

Ro ba ka i Krzysz to fa Szym le ta, Mi ko ła ja Li -
twi na i Do mi ni ka Dry ga sa oraz To ma sza
Kon ra de go i Re mi giu sza Ka la ka. 

Pu cha ry i na gro dy za ku pio no ze środ -
ków fun du szu so łec kie go oraz od prze -
wod ni czą ce go RP LZS Kro to szyn,
Ma riu sza Kar bo wia ka, Urzę du Miej skie -
go w Kro to szy nie i przed się bior stwa
MAH LE. (AN KA)

TENIS STOŁOWY

Zacięte zmagania w Bożacinie

Na po cząt ku fe rii zi mo wych Bi blio te -
ka Pu blicz na w Koź mi nie Wlkp., we -
spół ze Szko łą Pod sta wo wą nr 1 im.
Straj ku Dzie ci Koź miń -
skich 1906/1907 oraz Gmin nym
Ośrod kiem Spor tu, zor ga ni zo wa ła
Mi strzo stwa Gmi ny Szkół Pod sta wo -
wych w War ca bach.

Tur niej przy go to wał i prze pro wa dził
Ma rek Kuk fisz, a pu cha ry i dy plo my naj -
lep szym gra czom wrę czał Ja cek Za wod -
ny – dy rek tor SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.
Wśród dziew cząt naj lep sza by ła Ka ta rzy na
Ba chorz, wy prze dza jąc Ame lię Szym czak

i An to ni nę Fi gaj. W gru pie chłop ców
trium fo wał Da riusz Dzier la, a ko lej ne
miej sca na po dium za ję li Ja kub Sob czyk
i Mi łosz Pańsz czyk.

War to do dać, iż w koź miń skiej Je dyn -
ce od stycz nia od by wa ją się cy klicz ne za ję cia
na uki gry w war ca by i sza chy w ra mach pro -
gra mu Szkol ny Klub Spor to wy. (AN KA)

WARCABY

Walczyli 
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Wik tor Adam ski pod pi sał kon trakt
z fe de ra cją Krwa wy Sport – Wal ki
na Go łe Pię ści. Zdu now ski fi gh ter
po wal czy na naj bliż szej ga li tej or ga -
ni za cji, któ ra od bę dzie się już 25
mar ca we Wło cław ku. 

– W ka te go rii do 64 kg zmie rzę się
z za wod ni kiem z pierw szej dzie siąt ki
ofi cjal ne go ran kin gu pol skie go MMA.
Bę dzie to po je dy nek na go łe pię ści,
na dy stan sie trzech rund. Usztyw nio -
ne bę dą tyl ko nad garst ki. Kon fron ta cja
od bę dzie się w okta go nie o śred ni cy 4
me trów, czy li na zde cy do wa nie mniej -
szej prze strze ni od tej po wszech nie sto -
so wa nej w MMA – za po wia da Wik tor
Adam ski. 

Wal ka to czyć się bę dzie za rów no
w stój ce, jak i w par te rze. W obu tych
płasz czy znach do zwo lo ne są ude rze -
nia pię ścia mi, łok cia mi i ko la na mi,
a tak że kop nię cia. – Je śli bę dzie my pa -
syw ni w par te rze, sę dzia ma pra wo
pod nieść nas do kon fron ta cji w stój ce.
To mo ja pierw sza wal ka w ta kiej for -
mu le – przy zna je za wod nik ze Zdun. 

Od tej edy cji wła ści cie lem fe de ra -
cji jest głów ny spon sor W. Adam skie -
go – fir ma Asu ra. Ga la bę dzie mia ła
świet ną, je dy ną w swo im ro dza ju
opra wę. W pla nach jest dzie sięć walk

w róż nych for mu łach. Wszyst kie
z pew no ścią bę dą nie zwy kle wi do wi -
sko we. Dla ki bi ców prze wi dzia no oko -
ło 3 tys. miejsc. Już wkrót ce bi le ty
bę dą do stęp ne w sprze da ży. Trans mi -
sję bę dzie moż na zo ba czyć w usłu dze
Pay -Per -View. Na ga li nie za brak nie
zna nych oso bi sto ści ze świa ta MMA.
Ko men ta to rem ma być Mar cin Ju ras
Jur kow ski, a sę dzio wać bę dzie Mi chał
Wla zło. Na pew no po ja wi się tak że
Mar cin Ró żal Ró żal ski, gdyż je go syn
rów nież bę dzie wal czył. 

War to do dać, iż W. Adam ski przy -
go to wu je się też do ko lej nej waż nej

wal ki w ka ra te full con tact. Ten po je -
dy nek za pla no wa no na dru gą po ło wę
ro ku. 

– Przy oka zji już te raz za pra szam
wszyst kich na ko lej ny Tar get One Fe -
sti val, któ ry od bę dzie się w dniach 16-
17 czerw ca w Kro to szy nie. Z ko dem
pro mo cyj nym PO LI SH NIN JA bi le ty
na bę dzie cie z 10-pro cen to wym ra ba -
tem, a do dat ko wo dzię ki uży ciu te go
ko du otrzy ma cie jed no pi wo gra tis.
Ser decz nie za chę cam do udzia łu
w tym wy jąt ko wym wy da rze -
niu – mó wi zdu no wia nin. 

Wik tor czę sto an ga żu je się w roz -
ma ite ak cje spo łecz ne. On i je go ko le -
dzy z Po li sh Nin ja Te am w ostat nią
nie dzie lę stycz nia wzię li udział w 31.
Fi na le Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy. Na te re nie zdu now skiej Ka -
flar ni za śpie wał je den z miej sco wych
#Nin ja, Łu kasz Bum bi Bia łek, a kil ku
re pre zen tan tów eki py Po li sh Nin ja Te -
am za pre zen to wa ło pa rę cie ka wych
ele men tów sztuk wal ki.

– Po nad to prze ka za li śmy na li cy -
ta cje kil ka ga dże tów, np. pły ty Łu ka -
sza, kar net na trzy tre nin gi, ko szul kę
Krwa we go Spor tu, pla kat z au to gra fa -
mi po ga li SSW Fi ght Ni ght i in -
ne – do po wia da W. Adam ski
z Po li sh Nin ja Te am. (AN KA) 

W Sta ro stwie Po wia to wym w Kro to -
szy nie od by ło się spo tka nie ro bo cze
w spra wie usta le nia re gu la mi nu te -
go rocz nej edy cji Grand Prix Po wia tu
Kro to szyń skie go w Bie gach. Na cykl
skła dać się bę dzie pięć im prez bie -
go wych. 

W spo tka niu uczest ni czy li przed sta -
wi cie le or ga ni za to rów po szcze gól nych bie -
gów, wcho dzą cych w skład
GP – Ar ka diusz Zmy ślo ny, Grze gorz
Majch szak, Ra do sław Woj cie chow ski, Ja -

cek Za wod ny i Wal de mar Wro nec ki. W te -
go rocz nej edy cji GP uczest ni cy bę dą mo -
gli star to wać w pię ciu im pre zach
bie go wych. Ukoń cze nie czte rech za gwa -
ran tu je skla sy fi ko wa nie w koń co wym ran -
kin gu. 

Na cykl skła dać się bę dą Zi mo wa Za -
ba wa Bie go wa (dy stans 10 km), or ga ni zo -
wa na 19 lu te go przez Gmin ny Ośro dek
Spor tu w Koź mi nie Wlkp., Bieg Kro to sa
(10 km), or ga ni zo wa ny 28 ma ja przez
Cen trum Spor tu i Re kre acji WOD NIK
w Kro to szy nie, Ćwierć Ma ra ton Wiej ski

(ok. 10,5 km), or ga ni zo wa ny 4 czerw ca
przez UKS Do li wa Roz dra żew, Bieg im.
Mar szał ka J. Pił sud skie go (15 km), or ga ni -
zo wa ny 15 sierp nia przez gmi nę Ko by lin,
Bieg Mać ka (10 km), or ga ni zo wa ny 8 paź -
dzier ni ka przez koź miń ski GOS. 

– Roz po czy na my dru gą edy cją Grand
Prix Po wia tu Kro to szyń skie go w Bie gach.
W tym ro ku wpro wa dza my kil ka zmian,
m. in. do łą cza ją dwa no we bie gi – w Koź -
mi nie Wlkp. i Roz dra że wie. Każ dy uczest -
nik bę dzie miał obo wią zek udzia łu
w mi ni mum czte rech im pre zach. Pierw -

szy start już 19 lu te go w Koź mi nie Wlkp.
pod czas no we go cros so we go bie gu. Ser -
decz nie za pra sza my do ak tyw no ści ru cho -

wej miesz kań ców na sze go po wia tu – za -
chę ca Ja cek Za wod ny, je den z ini cja to rów
Grand Prix. (AN KA)

SPORTY WALKI

Pojedynek na gołe pięści

BIEGI

Pięć imprez w tegorocznym Grand Prix
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W re stau ra cji Pod Szysz ka mi w No wej
Obrze od by ła się VIII Koź miń ska Ga la
Spor tu. Wy da rze nie to sku pi ło w jed -
nym miej scu spor tow ców, tre ne rów
i dzia ła czy z te re nu mia sta i gmi ny.

Im pre zę pro wa dzi li Ro bert Id ko wiak
oraz Ka ro li na Alek san dro wicz. Po raz
pierw szy Gmin ny Ośro dek Spor tu w Koź -
mi nie Wlkp. re pre zen to wał no wy dy rek -
tor – Ar ka diusz Zmy ślo ny. W ga li
uczest ni czy li tak że koź miń scy sa mo rzą -
dow cy oraz przed sta wi cie le i dy rek to rzy
pla có wek oświa to wych. Na uro czy sto ści
po ja wił się rów nież po seł Jan Mo siń ski.

Tym ra zem naj lep szych spor tow ców
mi nio ne go ro ku wy ty po wa ły szko ły i klu -
by spor to we, a nie – jak w po przed nich
edy cjach – ka pi tu ła kon kur so wa. Uho no -
ro wa no wie lu za wod ni ków i za wod ni czek,
któ rzy wy róż nia li się osią gnię cia mi spor to -
wy mi w ro ku 2022.

Mi chał Pie trow ski, ku stosz Mu -
zeum Zie mi Koź miń skiej, omó wił hi sto -

rię To wa rzy stwa Gim na stycz ne go „So -
kół”, dzia ła ją ce go przed wie lo ma la ty
w Koź mi nie Wlkp. Eks po na ty z ów cze -
snych spor to wych wy da rzeń moż na
oczy wi ście zo ba czyć w koź miń skim
mu zeum. 

Pod czas ga li ogło szo no wy ni ki spor to -
we go współ za wod nic twa miesz kań ców
mia sta i gmi ny Koź min Wlkp. w mi nio -
nym ro ku. Pierw sze miej sce za ję ło Osie dle
nr 1 w Koź mi nie Wlkp., na dru gim upla -
so wa ło się Osie dle nr 2, a trze cia lo ka ta
przy pa dła so łec twu Sta ra Ob ra. Skla sy fi ko -
wa no 14 re pre zen ta cji. Wrę czo no tak że
spe cjal ne po dzię ko wa nia za wzo ro wą
współ pra cę przy or ga ni za cji spor to wych
przed się wzięć mia sta i gmi ny Koź min
Wlkp. Otrzy ma ły je Ewa Drozd, Ewe li na
Hel wich oraz Alek san dra Sę dzik. Z ko lei
pre zes IKS Spar ta kus, Mi ro sław Bo ro do,
zo stał od zna czo ny brą zo wą od zna ką „Za -
słu żo ny dla spor tu”, nada ną przez mi ni stra
spor tu i tu ry sty ki.

(LT)

GALA

Święto sportu w Koźminie Wlkp.


