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LEKKA ATLETYKA

Medale  
na mistrzostwach Polski!

Czytaj na str. 16
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14 lu te go w re stau ra cji Pod Szysz ka -
mi w No wej Obrze 25 par z te re nu
gmi ny Koź min Wlkp. świę to wa ło ju -
bi le usz 50-le cia mał żeń stwa, któ ry
przy pa dał w 2022 ro ku. W wy ni ku
pro ble mów for mal nych uro czy stość
zo sta ła prze su nię ta na ten rok. 

Wszyst kich ju bi la tów po wi ta ła An na
Ja śniak, kie row nik Urzę du Sta nu Cy wil ne -
go w Koź mi nie Wlkp. Bur mistrz Ma ciej

Brat bor ski wraz z Ju sty nem Za rad nia -
kiem, prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej
w Koź mi nie Wlkp., uho no ro wa li mał żon -
ków w imie niu pre zy den ta RP me da la mi
„Za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie”. 

Wło darz zło żył ju bi la tom naj ser decz -
niej sze gra tu la cje i ży cze nia. – W pierw szej
ko lej no ści chciał bym pań stwa prze pro sić,
że tę nie zwy kłą uro czy stość or ga ni zu je my
z rocz nym opóź nie niem. Nie sta ło się to
z na szej wi ny. Po pro stu me da le „Za dłu go -

let nie po ży cie mał żeń skie”, nada wa ne
przez pre zy den ta, otrzy ma li śmy do pie ro
ty dzień te mu. Tym nie mniej cie szę się, że
mo gli śmy się spo tkać. 50-le cie mał żeń stwa
to nie zwy kła chwi la i hi sto ria peł na wa -
szych emo cji. To rów nież waż ne wy da rze -
nie dla na szej spo łecz no ści lo kal nej. Przez
wie le lat pań stwo two rzy li pod sta wo wą ko -
mór kę spo łecz ną, ja ką jest ro dzi na. Do ro bi -
li ście się dzie ci i po ma ga cie w wy cho wa niu
swo ich wnu ków. Chciał bym rów nież po -
dzię ko wać, w imie niu sa mo rzą du, za trud
i za an ga żo wa nie w na sze ży cie spo łecz -
ne – po wie dział Ma ciej Brat bor ski. Uro czy -
ste spo tka nie uświet ni ła swo im wy stę pem
Ka pe la znad Or li. (FE NIX)
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KOŹMIN WLKP.

Świętowali złote gody  



Aktualności 3

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
pod pi sał do ku men ty w spra wie
trzech no wych in we sty cji w gmi nie
Kro to szyn. 14 lu te go ru szy ła pro ce -
du ra prze tar go wa na wy bór wy ko -
naw cy pierw sze go eta pu bu do wy
przed szko la i żłob ka, a trzy dni póź -
niej wło darz pod pi sał ogło sze nie
o za mó wie niu pu blicz nym, obej mu -
ją cym  za pro jek to wa nie i bu do wę sal
gim na stycz nych przy szko łach w Or -
pi sze wie i Biad kach.

W ra mach pierw sze go eta pu bu do wy
przed szko la i żłob ka w Kro to szy nie za pla -
no wa no zbu do wa nie obiek tu w tzw. sta nie
de we lo per skim wraz z bu do wą przy łą czy
do wszyst kich nie zbęd nych me diów. Prze -
wi du je się wy ko na nie sta nu su ro we go za -
mknię te go, ele wa cji, czę ści in sta la cji
sa ni tar nych, elek trycz nych i te le tech nicz -
nych oraz czę ścio wo prac wy koń cze nio -
wych. 

W obiek cie bę dzie 270 miejsc dla
dzie ci w przed szko lu (11 od dzia łów,

w tym je den in te gra cyj ny) oraz 40 dla dzie -
ci w żłob ku (dwa od dzia ły). Pra ce ma ją zo -

stać zre ali zo wa ne w cią gu 17 mie się cy.
Na to za da nie gmi na otrzy ma ła wstęp ną

pro me sę do fi nan so wa nia z Rzą do we go
Fun du szu Pol ski Ład: Pro gram In we sty cji
Stra te gicz nych w kwo cie 9 860 000 zł.

Je śli cho dzi o Or pi szew i Biad ki, to
w pla nach jest bu do wa sal gim na stycz -
nych o wy mia rach oko ło 26 na 14 me trów
wraz z za ple czem szat nio wo -sa ni tar nym,
wy po sa że niem spor to wym oraz za go spo -
da ro wa niem przy le głe go te re nu. Sa la
w Biad kach zo sta nie po łą czo na z bu dyn -
kiem szko ły, a do obiek tu w Or pi sze wie
prze wi dzia no dro gę do jaz do wą. Sa le ma ją
po wstać w cią gu 18 mie się cy. Na te in we -
sty cje do fi nan so wa nie z „Pol skie go Ła du”
wy nie sie 14 400 000 zł.

(AN KA)

KROTOSZYN

Ważne inwestycje w oświacie

Za rząd Nie za leż ne go Sa mo rząd ne -
go Związ ku Za wo do we go pra cow -
ni ków przy Przed się bior stwie Go -
spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka -
nio wej w Kro to szy nie przy stą pił
do ak cji pro te sta cyj nej. Jest ona
skie ro wa na prze ciw ko dzia ła niom
pań stwo we go go spo dar stwa Wo dy
Pol skie.

W Wiel ko pol sce pro test związ kow -
ców z przed się biorstw wod no -ka na li za -
cyj nych roz po czął się 13 lu te go.  Te go
sa me go dnia przy stą pił do nie go zwią zek
za wo do wy pra cow ni ków przy PGKiM
w Kro to szy nie. Ak cja skie ro wa na jest

prze ciw ko dzia ła niom pań stwo we go go -
spo dar stwa Wo dy Pol skie, któ re ne ga -
tyw nie roz pa tru je wnio ski spół ek
wod no -ka na li za cyj nych o zmia nę ta ry fy.
Sy tu acja ta mo że w naj bliż szym cza sie
do pro wa dzić do utra ty płyn no ści fi nan -
so wej owych spół ek. 

Związ kow cy do ma ga ją się od Re gio -
nal ne go Za rzą du Go spo dar ki Wod nej
w Po zna niu zmian obo wią zu ją cych ta ryf.
Wa lo ry za cja ta ryf, o któ rą wnio sku ją, ozna -
cza pod wyż kę cen za wo dę i od biór ście -
ków w wy so ko ści uwzględ nia ją cej wzrost
kosz tów, ja kie po no szą spół ki.

Ak cja pro te sta cyj na po le ga na ofla -
go wa niu za kła dów pra cy, za wie sze niu
ba ne rów oraz in nych em ble ma tów in -
for mu ją cych o niej. – Pro test nie jest
skie ro wa ny prze ciw ko za rzą dom, pra co -

daw com ani wła ści cie lom firm wo do cią -
go wych. Sy tu acja fi nan so wa spół ek wod -
no -ka na li za cyj nych jest bar dzo trud na,
mo że to skut ko wać w wie lu przy pad -
kach upa dło ścią firm, zwol nie nia mi
pra cow ni ków, po gor sze niem wa run ków
pła cy i pra cy. Przy czy ną te go jest nie spo -
ty ka na ska la wzro stów kosz tów ener gii
i ma te ria łów eks plo ata cyj nych przy bra -
ku sfi nan so wa nia ich przy cho da mi. Wo -
bec po wyż sze go związ ki za wo do we
na te re nie kra ju pod ję ły dzia ła nia ma ją -
ce na ce lu zmia nę po dej ścia Wód Pol -
skich do skła da nych przez spół ki
wnio sków o zmia ny ta ryf swo ich
usług – czy ta my w oświad cze niu Nie za -
leż ne go Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo -
do we go przy PGKiM w Kro to szy nie.

(AN KA)

KROTOSZYN

NIE dla upadłości branży wodno-kanalizacyjnej!
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21 lu te go wy buchł po żar sto do ły
na uli cy Szczer kow skiej w Ko na rze -
wie (gmi na Zdu ny). Ogień za gra żał
przy le ga ją cym obiek tom. Na szczę -
ście nikt nie od niósł ob ra żeń.

Na miej sce zda rze nie 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 po jed nym z jed no stek
OSP Ko na rzew, OSP Zdu ny i OSP Basz -
ków. Bu dy nek, w któ rym skła do wa na by -
ła sło ma, pa lił się w ca łej ob ję to ści.
Pło mie nie wy cho dzi ły przez prze pa lo ny
dach i bra my. Po żar sta no wił więc re al ne
za gro że nie dla bu dyn ków go spo dar czych,
przy le ga ją cych bez po śred nio do sto do ły.
Po za bez pie cze niu i oświe tle niu te re nu

dzia łań stra ża cy przy stą pi li do ga sze nia pa -
lą ce go się obiek tu, po da jąc prą dy ga śni cze
wo dy w na tar ciu oraz w obro nie za gro żo -
ne go bu dyn ku. Na miej sce do cie ra ły ko lej -
ne za stę py, dzię ki cze mu moż na by ło
zwięk szyć in ten syw ność po da wa nia środ -
ka ga śni cze go. 

Po stłu mie niu ognia na gro ma dzo ną
sło mę usu nię to ła do war ką te le sko po wą
na po bli skie po le, gdzie na bie żą co do ga -
sza no ją wo dą. Stra ża cy przy stą pi li do czę -
ścio wej roz biór ki nad pa lo nej drew nia nej
kon struk cji da chu, któ ra stwa rza ła za gro -
że nie. Obiekt mo ni to ro wa no urzą dze nia -
mi po mia ro wy mi. Ak cja trwa ła po nad
czte ry go dzi ny.

(AN KA)
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W śro dę, 22 lu te go, na dro dze kra jo -
wej nr 15, w miej sco wo ści Perzy ce,
do szło do tra gicz ne go wy pad ku.
W wy ni ku czo ło we go zde rze nia sa -
mo cho du oso bo we go z au to bu sem
śmierć po nio sła jed na oso ba.

Po ode bra niu zgło sze nia o zda rze niu
na miej sce nie zwłocz nie skie ro wa no
po dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej w Kro to szy nie oraz z Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej w Zdu nach, a tak że
Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go i po li cję.
Uda ła się tam rów nież gru pa ope ra cyj na
pod do wódz twem za stęp cy ko men dan ta
po wia to we go PSP w Kro to szy nie.

Po szko do wa ne mu kie row cy sa mo cho -
du oso bo we go pierw szej po mo cy me dycz -
nej udzie li ła oso ba po stron na. Gdy
jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej do -
tar ły na miej sce, ra tow ni cy na tych miast
prze ję li opie kę nad męż czy zną. – To wła -
śnie druh z OSP był świad kiem zda rze nia
i po stwier dze niu bra ku czyn no ści ży cio -
wych u po szko do wa ne go roz po czął re su -
scy ta cję krą że nio wo -od de cho wą, któ rą
kon ty nu owa no z wy ko rzy sta niem au to -
ma tycz ne go de fi bry la to ra oraz sprzę tu
do tle no te ra pii czyn nej. Do dat ko we utrud -
nie nie dla ra tow ni ków sta no wi ła znacz na
de for ma cja bry ły po jaz du. Stąd de cy zja
o usu nię ciu czę ści ele men tów kon struk cyj -

nych sa mo cho du przy uży ciu na rzę dzi hy -
drau licz nych – mó wi mł. kpt. Ma te usz
Dy mar ski z KP PSP w Kro to szy nie.

Gdy uzy ska no pe łen do stęp do kie row -
cy, de cy zją kie row ni ka Ze spo łu Ra tow nic -
twa Me dycz ne go, po szko do wa ne go
prze trans por to wa no do punk tu me dycz ne -
go, gdzie kon ty nu owa no czyn no ści re su scy -
ta cyj ne. Nie ste ty, męż czy zny nie uda ło się
ura to wać. Dru gi uczest nik wy pad ku, ja dą cy
au to bu sem, nie od niósł żad nych ob ra żeń.

Funk cjo na riu sze po li cji prze pro wa dzi -
li czyn no ści do cho dze nio we z udzia łem
pro ku ra to ra. Na ten czas wy zna czo no ob -
jaz dy, gdyż ten od ci nek dro gi kra jo wej był
za mknię ty. Na ko niec dzia łań stra ża cy
z jezd ni usu nę li ele men ty ka ro se rii sa mo -
cho do wej oraz wy cie ki pły nów eks plo ata -
cyj nych. Po tem ruch na dro dze zo stał
przy wró co ny. Ak cja służb ra tow ni czych
trwa ła bli sko trzy go dzi ny.

(AN KA)

NA DRODZE

Tragiczny wypadek w Perzycach

Pod ko niec stycz nia kry mi nal ni z Ko -
men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Po -
zna niu, we współ pra cy z kro to szyń -
ski mi funk cjo na riu sza mi, za trzy ma -
li 37-let nie go męż czy znę, któ ry jest
po dej rza ny o do ko na nie sze re gu wła -
mań na te re nie Wiel ko pol ski i Dol ne -
go Ślą ska. Gro zi mu ka ra do dzie się -
ciu lat po zba wie nia wol no ści.

Już w li sto pa dzie ubie głe go ro ku po li -
cjan ci z Kro to szy na otrzy ma li zgło sze nie
o wła ma niu do jed ne go z miesz kań na te re -
nie mia sta. Jak się oka za ło, spraw ca wy wa -

żył drzwi ta ra so we i wszedł do miesz ka nia,
skąd za brał pie nią dze oraz bi żu te rię. Kro to -
szyń scy śled czy po prze ana li zo wa niu ca łe -
go zda rze nia do szli do wnio sku, że spraw ca
mo że od po wia dać za po dob ne czy ny, do ja -
kich do szło w in nych po wia tach na sze go
wo je wódz twa. Na wią za li więc współ pra cę
z Wy dzia łem Kry mi nal nym Ko men dy Wo -
je wódz kiej Po li cji w Po zna niu, dzię ki cze mu
uda ło się usta lić toż sa mość wła my wa cza.
Spraw ca był już wcze śniej no to wa ny za prze -
stęp stwa prze ciw ko mie niu. 

– 25 stycz nia w ho te lu w Byd gosz czy
po li cjan ci z KWP w Po zna niu za trzy ma -

li 37-lat ka. W trak cie prze szu ka nia po ko ju
ho te lo we go oraz sa mo cho du zna leź li i za -
bez pie czy li odzież, w któ rą ubra ny był
pod czas wła mań, a tak że wy ko rzy sty wa ne
do nich na rzę dzia. Na pod sta wie zgro ma -
dzo ne go przez śled czych ma te ria łu do wo -
do we go miesz ka niec Wro cła wia usły szał
za rzu ty łącz nie pię ciu wła mań do miesz -
kań i do mów w Ostro wie Wiel ko pol skim,
Ja ro ci nie, Kro to szy nie, Świd ni cy oraz usi -
ło wa nia wła ma nia w Po zna niu. Na wnio -
sek pro ku ra to ra po dej rza ny zo stał
tym cza so wo aresz to wa ny przez sąd na trzy
mie sią ce. Za po peł nio ne czy ny gro zi mu
do dzie się ciu lat wię zie nia – in for mu je
pod insp. Iwo na Lisz czyń ska z Ko men dy
Wo je wódz kiej Po li cji w Po zna niu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Ujęto seryjnego włamywacza

KONARZEW

Płonęła stodoła
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20 lu te go roz po czę ły się ro bo ty bu -
dow la ne w ra mach prze bu do wy uli cy
Rę bie chow skiej. Mo der ni za cja ma
za koń czyć się w sierp niu te go ro ku. 

W związ ku z pro wa dzo ny mi pra ca mi
miesz kań cy mu szą się li czyć z utrud nie nia -
mi w ru chu dro go wym. – Użyt kow ni ków
pro si my  o wy ro zu mia łość i cier pli wość,
a za po wsta łe utrud nie nia prze pra sza -
my – za ko mu ni ko wał bur mistrz To masz
Le siń ski.

Umo wę na prze bu do wę uli cy Rę bie -
chow skiej pod pi sa no w li sto pa dzie mi nio -
ne go ro ku. Gmi na Ko by lin na tę dłu go
wy cze ki wa ną in we sty cję otrzy ma ła do fi -
nan so wa nie w wy so ko ści 1 890 845,26 zł
z Rzą do we go Fun du szu „Pol ski Ład” – Pro -
gram In we sty cji Stra te gicz nych. Ko by liń ski
sa mo rząd mu si po kryć je dy nie 5 pro cent
kosz tów te go przed się wzię cia. Nad pra wi -
dło wo ścią prze bie gu za da nia ze stro ny gmi -
ny czu wał bę dzie in spek tor nad zo ru,
To masz Bem. (AN KA)

KOBYLIN

Ruszyła przebudowa 
ulicy Rębiechowskiej 

 
 

 
 

28 lu te go na ul. Z. i Wł. Wy szyń skich
oraz ul. J. Mo dli bow skie go w Koź mi -
nie Wiel ko pol skim wpro wa dzo no
zmia nę sta łej or ga ni za cji ru chu. Ma
to po pra wić stan użyt ko wy dro gi oraz
bez pie czeń stwo uczest ni ków ru chu.

Zmia na po le ga na zli kwi do wa niu stre -
fy za miesz ka nia i wpro wa dze niu stre fy
ogra ni czo nej pręd ko ści, ozna ko wa niu
miejsc po sto jo wych, wpro wa dze niu za ka -
zu za trzy my wa nia się i po sto ju w okre ślo -
nym miej scu. Po nad to wpro wa dzo no ruch
jed no kie run ko wy dla sa mo cho dów na od -

cin ku uli cy Wy szyń skich. Zmia na or ga ni -
za cji ru chu po pra wi stan użyt ko wy dro gi

oraz ko rzyst nie wpły nie na bez pie czeń -
stwo uczest ni ków ru chu. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu!

W Ko men dzie Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie prze pro -
wa dzo no szko le nie na czel ni ków jed no -
stek Ochot ni czej Stra ży Po żar nej. Po zy -
tyw ny wy nik uzy ska ło 16 dru hów. 

Przed się wzię cie od by ło się w for mie wi de -
okon fe ren cji. Zor ga ni zo wa li je funk cjo na riu sze
Ko men dy Wo je wódz kiej PSP w Po zna niu oraz
ko mend miej skich i po wia to wych z Po zna nia,
Ka li sza, Cho dzie ży, Ja ro ci na i Słup cy. Ce lem
szko le nia by ło przy go to wa nie człon ków OSP
do peł nie nia funk cji na czel ni ka. 16 dru hów
z te re nu po wia tu uzy ska ło po zy tyw ny wy nik
z eg za mi nu koń co we go, otrzy mu jąc upraw nie -
nia do zaj mo wa nia tej funk cji w jed nost kach
ma cie rzy stych.

(AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Szkolenie naczelników OSP
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14 lu te go kie row cy po ru sza ją cy się
dro ga mi po wia tu kro to szyń skie go
mie li oka zję spo tkać pa tro le po li cyj -
ne, dzia ła ją ce w ra mach gru py SPE -
ED. Ak cja ta jest cy klicz na i ma
na ce lu za pew nie nie bez pie czeń -
stwa uczest ni kom ru chu oraz eli mi -
no wa nie z dróg kie row ców, któ rzy
lek ce wa żą co pod cho dzą do obo wią -
zu ją cych prze pi sów.

Gru pa SPE ED zo sta ła po wo ła na po to,
że by dbać o bez pie czeń stwo uczest ni ków
ru chu dro go we go. – Po li cjan ci dys po nu ją -
cy no wo cze sny mi ra dio wo za mi stu dzą za -
pę dy kie row ców, któ rzy nie sto su ją się
do obo wią zu ją cych prze pi sów – oznaj mia
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie. W ak -
cji prze pro wa dzo nej w wa len tyn ki udział
wzię ło 14 po li cjan tów ru chu dro go we go

z kil ku ko mend. Peł ni li oni służ bę w róż -
nych za kąt kach po wia tu. Dzia ła li
i na głów nych dro gach, i na tych mniej
uczęsz cza nych.   

Prócz kro to szyń skich funk cjo na riu szy
po ja wi li się do dat ko wo po li cjan ci z Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Ostro wie
Wlkp., KPP w Ple sze wie, KPP w Ostrze -
szo wie, KPP w Kęp nie, KPP w Ja ro ci nie
oraz Ko men dy Miej skiej Po li cji w Ka li szu.

Na te ren po wia tu wy je cha ło sie -
dem ozna ko wa nych i nie ozna ko wa nych ra -
dio wo zów, w tym czte ry wy po sa żo ne
w wi de ore je stra to ry. Funk cjo na riu sze kon -
tro lo wa li nie tyl ko pręd kość, ale rów nież to,
czy kie row cy są trzeź wi oraz czy nie po peł -
ni li in nych wy kro czeń w ru chu dro go wym.

Łącz nie skon tro lo wa no 77 po jaz dów,
ujaw nio no 76 na ru szeń prze pi sów ru chu
dro go we go. Więk szość do ty czy ła nad mier -
nej pręd ko ści. Jed ne mu z kie row ców za -
trzy ma no pra wo jaz dy za prze kro cze nie
do zwo lo nej pręd ko ści w ob sza rze za bu do -
wa nym o po nad 50 km/h. Bę dzie mógł od -
zy skać „praw ko” do pie ro za trzy mie sią ce.
Po nad to po li cjan ci spraw dzi li trzeź -
wość 50 kie row ców. (AN KA)

Z POLICJI

Grupa SPEED w akcji

Zna ny lo kal ny fo to graf i dzia łacz spo -
łecz ny, Bar tosz Ble cha, ogło sił, że je go
wy na la zek, eko lo gicz ny piec zmniej -

sza ją cy kosz ty ogrze wa nia o 50 pro -
cent, prze szedł po zy tyw nie fa zę te stów
w Ośrod ku Cer ty fi ko wa nym w Ło dzi.

Urzą dze nie mo że być do łą czo ne
do ist nie ją cej już in sta la cji grzew czej
bez prze ra bia nia i wy mia ny sta re go pie -
ca grzew cze go na wę giel. – Po mysł na -
ro dził się w mo men cie, kie dy ra chun ki
na sze go sto wa rzy sze nia sta ły się zbyt
wy so kie. Stwier dzi li śmy, że trze ba zna -
leźć al ter na ty wę. Po pię ciu la tach prób
uda ło się zbu do wać pro to typ i prze ba -
da li śmy go w Ośrod ku Cer ty fi ko wa -
nym w Ło dzi. Spraw dzo no go
pod ką tem emi sji spa lin i czy na da je się
do wy pusz cze nia na ry nek – po in for -
mo wał nas Bar tosz Ble cha. 

Sze rzej o ca łej spra wie na pi sze my
w naj bliż szym wy da niu GLK.

(FE NIX)

KROTOSZYN

Potrzeba matką wynalazców
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Z oka zji Dnia Ko biet w kom plek sie
re stau ra cyj no -ho te lo wym „Ró ża ny
Za ką tek” w miej sco wo ści Osiek
(gmi na Pa ko sław) 12 mar ca zor ga -
ni zo wa ne zo sta nie nie zwy kłe wy da -
rze nie tyl ko dla pań. Kon cen tro wać
się bę dzie na zdro wym try bie ży cia,
ma ki ja żu oraz fit nes sie.

Masz dość even tów z oka zji Dnia Ko -
biet, opar tych na im pre zo wym kli ma cie?
Pro po zy cja ca ło dnio we go po by tu w „Ró ża -
nym Za kąt ku” bę dzie ide al na dla Cie bie
i Two ich przy ja ció łek. Kin ga Grzy wa czew -
ska oraz Klau dia Frąc ko wiak, pro wa dzą ce
klub fit ness w „Ró ża nym Za kąt ku”, przy -
go to wa ły dzień pe łen wra żeń. 

Po ćwi czy cie pod okiem Ani Wę grzy -
now skiej z Qczaj Te amu, wy ko na cie dzien ny
ma ki jaż z li ner gist ką Pa try cją Ja rus oraz po -
zna cie se kre ty pie lę gna cji twa rzy pod okiem
ko sme to loż ki Mi le ny Ma tusz czak. 

Klub fit ness przy kom plek sie re stau ra -
cyj no -ho te lo wym dzia ła od wrze śnia 2021
ro ku. Pro wa dzo ne są tam nie stan dar do we

za ję cia, ta kie jak np. bun gee fit ness, jum -
ping fit ness, aqua fit ness, step ae ro bik oraz
bo dy pump. – Ćwi czy z na mi du żo ko biet,
któ re tak sa mo jak my po ko cha ły fit ness,
dla te go chcia ły śmy wyjść prze ciw sche ma -
tom i za mie nić tra dy cyj ny Dzień Ko biet
na ta ki, w któ rym mo że my du żo zro bić dla
sie bie, dla swo je go zdro wia – wy ja śnia
Klau dia Frąc ko wiak. 

Ory gi nal ność i róż no rod ność za jęć przy -
cią ga klient ki, któ re przy jeż dża ją po ćwi czyć,
po ko nu jąc na wet kil ka dzie siąt km. Obec nie
w klu bie tre nu je oko ło 100 osób. – Na szą
naj więk szą mo ty wa cją są zmia ny w wy glą -
dzie oraz sa mo po czu ciu, ja kie do strze ga my
u na szych klien tek. Moż na za uwa żyć, że
z każ dy mi ko lej ny mi za ję cia mi co raz le piej
czu ją się w swo im cie le – stwier dza tre ner -
ka Kin ga Grzy wa czew ska. 

Je śli ma rzy Ci się dzień pe łen re lak su
i wy tchnie nia w ko bie cym gro nie, z któ re -
go wy nie siesz wie le cen nych wska zó wek do -
ty czą cych zdro wia i uro dy, za dzwoń już dziś
i do łącz do te go nie zwy kłe go wy da rze nia!

(LT)

ŚWIĘTO KOBIET
Spędź wspaniały dzień w „Różanym Zakątku”
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Ma ciej Brat bor ski, bur mistrz Koź mi -
na Wlkp., w nie daw nej roz mo wie
z Da nie lem Bor skim, wy daw cą GL
KRO TO SZYN, pod su mo wał in we sty -
cje zre ali zo wa ne w gmi nie w ubie -
głym ro ku i opo wie dział o pla nach
na naj bliż sze mie sią ce. Bu do wa ob -
wod ni cy czy Par ku Do li ny Or li to tyl -
ko nie któ re z nich. 

– Ubie gły rok był bar dzo in ten syw -
ny, je śli cho dzi o in we sto wa nie w gmi -
nie Koź min Wlkp. Uda ło się do piąć
wie le róż nych za dań – stwier dził bur -
mistrz Ma ciej Brat bor ski. Za rów no dla
miesz kań ców gmi ny, jak i jej wło da rzy,
za wsze bar dzo istot ne są in we sty cje dro -
go we. W 2022 ro ku no wą na wierzch -
nię zy ska ło kil ka dróg na te re nie gmi ny.
Mo der ni za cję prze szły dro ga w Or li,
Po go rzał kach, Jó ze fo wie, ul. Le śna
w Sta rej Obrze oraz ul. Po przecz na
i Wą ska w Koź mi nie Wlkp. Łącz nie
na in we sty cje dro go we wy da no po -
nad 3,4 mln zł, z cze go ok. 1,6 mln zł
sta no wi ły środ ki ze wnętrz ne. Wło darz
za po wie dział, że je śli po wiat kro to szyń -
ski wy ra zi chęć mo der ni za cji dro gi po -
wia to wej na te re nie gmi ny,
każ do ra zo wo za bez pie czy środ ki na ten
cel. W Koź mi nie Wlkp. zbu do wa no
rów nież ka na li za cję sa ni tar ną na ul.
Pro stej, Czy pic kie go oraz Po łu dnio wej.

Po pra cach zwią za nych z bu do wą zmo -
der ni zo wa no ul. Sta niew ską i Pro stą,
a obec nie trwa re mont na wierzch ni
dro gi na osie dlu Czy pic kie go. 

Wil la na ul. Bo rec kiej wi zy tów ką mia sta
Ko lej ną waż ną in we sty cją, za koń -

czo ną w ubie głym ro ku, by ła re wi ta li -
za cja wil li z XIX w. na ul. Bo rec kiej.
Obiekt słu ży te raz ja ko sie dzi ba koź -
miń skiej Ra dy Miej skiej, a tak że Urzę -
du Sta nu Cy wil ne go, Biu ra Ewi den cji
Lud no ści i Do wo dów Oso bi stych oraz
ar chi wum urzę du. Wil la prze szła
grun tow ny re mont, któ ry opie wał
na kwo tę 3,5 mln zł, z cze go 2,5 mln
zł gmi na po zy ska ła z eu ro pej skich fun -
du szy struk tu ral nych i in we sty cyj nych
w ra mach po życz ki Jes si ca 2, a wszyst -
ko w ra mach Wiel ko pol skie go Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go

na la ta 2014-2020. Za aran żo wa no
rów nież zie leń wo kół bu dyn ku.

– Jest to jed na z tych in we sty cji,
z któ rych je stem naj bar dziej dum ny, bo
jest wi docz na. Jest świa dec twem dba -
ło ści o za byt ki oraz zmia ny funk cjo nal -
no ści, któ ra prak tycz nie po pra wia
funk cjo no wa nie sa mo rzą du – oznaj -
mił M. Brat bor ski. Zre wi ta li zo wa ny
bu dy nek ro bi ogrom ne wra że nie i stał
się wi zy tów ką mia sta. 

Ob wod ni ca klu czo wą in we sty cją
Dłu go wy cze ki wa na bu do wa ob -

wod ni cy Koź mi na Wlkp. w koń cu zo -
sta nie zre ali zo wa na. Na to cze ka wie lu
miesz kań ców. De cy zja za pa dła w 2021
ro ku, na to miast w ma ju ubie głe go ro -
ku GDD KiA w Po zna niu pod pi sa ła
umo wę z wy ko naw cą. Pla ny do ty czą ce
tej in we sty cji prze wi ja ją się od kil ku -

dzie się ciu lat. Pra ce ma ją się roz po cząć
na prze ło mie kwiet nia i ma ja. Koszt tej
in we sty cji to ok. 76 mln zł. Je śli wszyst -
ko pój dzie zgod nie z pla nem, ob wod -
ni ca zo sta nie od da na do użyt ku
w dru giej po ło wie 2024 ro ku. 

Zmo der ni zo wa na sie dzi ba 
KUK -u i GOS -u

Trwa mo der ni za cja 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. Grun tow na prze bu do wa i roz -
bu do wa obiek tu przy ul. Flo riań skiej
ru szy ła w sierp niu ubie głe go ro ku. Bu -
dy nek był ma ło funk cjo nal ny i w bar -
dzo złym sta nie, dla te go gmi na
po sta no wi ła grun tow nie go zmo der ni -
zo wać. Za da nie jest fi nan so wa ne z po -
życz ki Jes si ca 2 i bu dże tu gmi ny
Koź min Wlkp. Cał ko wi ty koszt in we -
sty cji to 3,2 mln zł. Obiekt pla no wo
ma zo stać od da ny do użyt ku pod ko -
niec ma ja. 

No wy te ren re kre acyj ny
Gmi nie uda ło się po zy skać środ ki

w wy so ko ści pra wie 7 mln zł z pro gra -
mu „Pol ski Ład”. W związ ku z tym
na ten rok za pla no wa no waż ne in we -
sty cje. Na der wy cze ki wa ną, pla no wa -
ną od 15 lat, jest bu do wa Par ku Do li ny

Or li, któ ry bę dzie miej scem re kre acji
i wy po czyn ku. – Koź min to mia sto
kwia tów i zie le ni, każ dy no wy te ren
re kre acyj ny jest do dat ko wą war to -
ścią – po wie dział bur mistrz. Pla no wa -
na jest bu do wa ścież ki eko lo gicz nej,
bę dzie też moż li wość po pły wa nia łód -
ką. Czę ścio wą mo der ni za cję przej dzie
tak że ba sen miej ski. Grun tow ny re -
mont za pla no wa no rów nież w Mu -
zeum Zie mi Koź miń skiej, by jesz cze
bar dziej uatrak cyj nić to miej sce dla
zwie dza ją cych.

Cen trum opie kuń czo -miesz kal ne 
Koź min Wlkp. jest w kra ju jed -

nym z 24 be ne fi cjen tów pro gra mu po -
zwa la ją ce go na bu do wę cen trum
opie kuń czo -miesz kal ne go. No wo cze -
sne cen trum opie ki dla osób star szych
i nie peł no spraw nych po wsta nie
przy uli cy Jó ze fa Mar ciń ca. Po wsta nie
tam kil ka miesz kań dla osób nie peł no -
spraw nych, któ re chcą się usa mo dziel -
nić. Za pew nio na bę dzie na miej scu
opie ka pie lę gniar ska i le kar ska oraz re -
ha bi li ta cyj na. Prze wi dzia no rów nież
ośro dek po by tu dzien ne go dla osób
star szych z nie peł no spraw no ścią.
Na wy bu do wa nie obiek tu gmi na ma
dwa la ta, więc je śli wszyst ko pój dzie
zgod nie z pla nem, je go otwar cie na stą -
pi na po cząt ku 2025 ro ku. (LT)

W ra mach dzia łań Ogól no pol skiej
Ka pi tu ły Sa mo rząd no ści Mło dzie ży
OHP przed sta wi cie le Huf ca Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie roz po czę li re -
ali za cję ini cja ty wy pod ha słem „Od -
daj krew, po dziel się cen nym da rem
na wa len tyn ki”. Przed się wzię cie to
ma na ce lu przy bli że nie uczest ni -
kom OHP idei krwio daw stwa oraz
uświa do mie nie isto ty i zna cze nia
krwi, za chę ce nie do by cia ho no ro -
wym krwio daw cą, a tak że pro mo wa -
nie ak cji po mo co wej.

Wa len tyn ki ja ko dzień, wktó rym wy ra -
ża my na szą mi łość po przez ob da ro wa nie bli -
skiej oso by, to ide al na oka zja, by za chę cać
do od da wa nia krwi – naj cen niej sze go da ru,
któ ry po ma ga w wy zdro wie niu lub bez po -
śred nio ra tu je ży cie dru gie go czło wie ka. Ta -
ką wła śnie ini cja ty wę 14 lu te go pod ję li
uczest ni cy kro to szyń skie go huf ca, przy go to -
wu jąc ak cję in for ma cyj ną „Two ja krew – mo -
je ży cie, mo ja krew – Two je ży cie”, pro mu ją cą
ideę krwio daw stwa w lo kal nej spo łecz no ści.

Naza ję ciach świe tli co wych mło dzież za -
pro jek to wa ła i wy ko na ła ulot ki w kształ cie

serc. Za wie ra ły one in for ma cje, kto mo że od -
dać krew i gdzie w na szym mie ście znaj du je
się ta ki punkt – a jest nim Re gio nal ne Cen -
trum Krwio daw stwa iKrwio lecz nic twa, Te -
re no wy Od dział w Kro to szy nie. Z tak
przy go to wa ny mi bro szur ka mi mło dzież
wraz z wy cho waw czy nią wy ru szy ła na uli ce
mia sta pro mo wać idę krwio daw stwa.

Miesz kań cy Kro to szy na bar dzo po zy -
tyw nie re ago wa li na tę szla chet ną ak cję.
Wie le z na po tka nych osób przy zna ło, że re -
gu lar nie od da je krew. Wiel ka sa tys fak cja
z dzia ła nia wy zwo li ła w uczest ni kach
OHP chęć kon ty nu owa nia tej idei i – mi -
mo że jesz cze nie są oso ba mi peł no let ni -
mi – za de kla ro wa li, iż w przy szło ści
zo sta ną ho no ro wy mi krwio daw ca mi. 

(AN KA)

Na bieżąco 7

KOŹMIN WLKP. 

Burmistrz podsumował miniony rok i opowiedział o planach inwestycyjnych

HUFIEC PRACY 15-2

Dzielmy się krwią!
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19 lu te go w Be ni cach zor ga ni zo wa -
no bie sia dę dla lo kal nej spo łecz no -
ści. W trak cie im pre zy świę to wa no
Dzień Bab ci i Dziad ka, wa len tyn ki
oraz Dzień Ko biet.

Pierw sza edy cja bie sia dy od by ła się
w 2018 ro ku. Głów nym or ga ni za to rem
im pre zy by ła Ra da Ro dzi ców, dzia ła ją ca
przy miej sco wej szko le, a współ or ga ni za to -
ra mi – Ko ło Go spo dyń Wiej skich, Ochot -

ni cza Straż Po żar na oraz za in te re so wa ni
miesz kań cy Be nic i oko lic. 

Część ar ty stycz ną przy go to wa ły na -
uczy ciel ki, El wi ra Mier nic ka i Re na ta Gut.
W bie sia dzie mo gli uczest ni czyć wszy scy
miesz kań cy Be nic i oko lic. Na sce nie po ja -
wi ły się dzie ci, ich ro dzi ce oraz na uczy cie -
le z miej sco wej szko ły. Wspa nia łe ko stiu my
i pro gram ar ty stycz ny za chwy ci ły ze bra -
nych. Ar ty ści chęt nie pre zen to wa li swój ta -
lent mu zycz ny. Wszy scy zna ko mi cie

wy pa dli na sce nie. Za śpie wał tak że soł tys
Be nic – Jan Zych. Pro wa dzą ca im pre zę, Re -
na ta Gut, za chę ca ła do wspól nej za ba wy
i śpie wu. Sa la wy peł nio na by ła po brze gi,
a wśród go ści zna lazł się rów nież bur mistrz
Kro to szy na Fran ci szek Mar sza łek. 

– Mu zy ka ma bar dzo ma gicz ną moc,
łą czy po ko le nia, dla te go usły szy my pio sen -
ki, któ re po cho dzą z cza sów na szej mło do -
ści, ale rów nież ta kie, któ re śpie wa młod sze
po ko le nie – za po wie dzia ła Re na ta Gut.

Po śród bie sia du ją cych by li za rów no se -
nio rzy, jak i kil ku let nie dzie ci. Wszy scy,
bez wzglę du na wiek, wspa nia le się ba wi -
li. Wy ko na no aż 86 pio se nek. Nie za bra kło
też wspól nych tań ców. Z ko lei ab sol wen ci
szko ły w Be ni cach przy go to wa li za baw ny
skecz z oka zji Dnia Ko biet. Za ba wa trwa ła
do póź nych go dzin wie czor nych. Do tań -
ca przy gry wał ze spół mu zycz ny Bliź nia cy.
O pysz ny po czę stu nek za dba ły pa nie
z miej sco we go KGW. 

– Z ca łe go ser ca dzię ku je my wszyst kim,
któ rzy w ja ki kol wiek spo sób przy czy ni li się
do zor ga ni zo wa nia bie sia dy – po wie dzia ła
El wi ra Mier nic ka.

(LT)

ROZRYWKA

Biesiadowanie po benicku



Kultura 9

18 lu te go w Black Ro omie Kro to -
szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry od był się
kon cert hip -ho po wy, zor ga ni zo wa ny
przez DSR KRT i je go eki pę. Wy da -
rze nie mia ło tak że wy miar cha ry ta -
tyw ny, al bo wiem zbie ra no środ ki dla
Grze go rza Szcze pa nia ka.

G. Szcze pa niak uległ wy pad ko wi
i jest spa ra li żo wa ny. Utwo rzo no więc
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.

Pod czas kon cer tu na sce nie wy stą pi ło
wie lu uta len to wa nych ar ty stów z Kro to -
szy na i oko lic, m. in. 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. Ob słu gą
gra mo fo nu za jął się po pu lar ny DJ SI -FU. 

By ła to jed no cze śnie pre mie ra al bu mu
„Dzi siej sza Spra wa Roz wią za na” au tor stwa

DSR. Po kon cer cie od by ło się after par ty,
któ re pro wa dzi li DJ SI -FU i Tra sh he ad (Od -
kle iA). Ce na bi le tu wy no si ła 15 zł, a każ da
oso ba, któ ra do pła ci ła 5 zł, 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 by ła
moż li wość na gra nia utwo ru w Stu diu 518.

– Je stem pod wra że niem, że uda ło się
nam uzbie rać po kaź ną su mę pie nię dzy, bo
aż 1382,21 zł. Są to środ ki ze bra ne z wej -
śció wek i sprze da nych płyt. Zo sta ło mi pa -
rę sztuk, więc za mknie my ak cję i wy śle my
wszyst ko na kon to Grześ ka. Mam na dzie -
ję, że na stęp ne kon cer ty bę dą bu do wa ły
więk sze mu ry, a na wet niech two rzą dra -
pa cze chmur. Dzię ku ję wszyst kim i za chę -
cam do kup na płyt ki – pod su mo wał DSR,
je den z or ga ni za to rów. (FE NIX)

POD NASZYM PATRONATEM

Hip-hopowy koncert z aspektem charytatywnym
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Z czte re ma me da la mi wró ci li za wod -
ni cy z na sze go po wia tu z PZLA Ha lo -
wych Mi strzostw Pol ski U’18 i U’20,
któ re od by ły się w dniach 10-12 lu te -
go w Rze szo wie. Mi strzy nią kra ju
U’20 w bie gu na 1500 me trów zo -
sta ła Pau li na Stemp niak!

Koź mi nian ka re pre zen tu ją ca KS
Ener ge tyk Po znań uzy ska ła czas 4: 25,68,
któ ry dał jej zło ty me dal. Jed no cze śnie
obro ni ła ty tuł li der ki se zo nu na tym dy -
stan sie. Z ko lei jej sio stra, Zo fia, w gru pie
U’18 na dy stan sie 1000 me trów wy wal -
czy ła brąz z cza sem 2: 59,09, bro niąc miej -
sce z li sty star to wej na tym dy stan sie.

Po cho dzą ca z Dą bro wy Ewa Piasz czyń -
ska, na co dzień tre nu ją ca w KS Stal LA
Ostrów Wlkp., któ ra w swo jej ko lek cji ma
już wy stę py w re pre zen ta cji Pol ski oraz wie -
le me da li w szta fe tach, pierw szy raz się gnę -
ła po in dy wi du al ny krą żek mi strzostw
Pol ski. Uczy ni ła to w wiel kim sty lu, bi jąc
w fi na le bie gu na 200 me trów swój re kord
ży cio wy. Ewa z re zul ta tem 25,22 zdo by ła
srebr ny me dal. Bli sko po dium by ła tak że
w bie gu na 60 me trów, lecz osta tecz nie zna -
la zła się na czwar tej lo ka cie z cza sem 7,68,
tra cąc do brą zo wej me da list ki za le d wie
dwie set ne se kun dy, a do srebr nej – trzy!

Jej klu bo wy ko le ga, Da wid Grzą ka, rów -
nież zo stał wi ce mi strzem Pol ski, ty le że wbie -
gu na 60 me trów. Da wid uzy skał czas 6,81,
prze gry wa jąc tyl ko zwie lo krot nym re kor dzi -
stą kra ju, Mar kiem Za krzew skim.

Jed nym z kan dy da tów do me da lu był
tak że Piotr Rak. Nie ste ty, za wod nik
ostrow skie go klu bu do bie gu na 200 me -
trów wy star to wał o dwie ty sięcz ne za szyb -
ko, niż do pusz cza to to le ran cja fal star tu.
Zo ba czył więc czer wo ną kart kę od sę -

dziów. W dru gim bie gu, „pod pro te stem”,
wy star to wał rów nież szyb ko – z re ak -
cją 0,106 s. Z ko lei szta fe ta mie sza -
na 4x400m, w skła dzie z P. Ra kiem,
wal czy ła am bit nie i upla so wa ła się na pią -
tym miej scu, ale dwie żół te kart ki za zbyt
szyb kie re ak cje star to we Alek san dra Woj -
ta si ka – z fi na łu bie gu na 200 m oraz ze
szta fe ty – spo wo do wa ły, że osta tecz nie
ostrow ski te am zo stał zdys kwa li fi ko wa ny. 

(AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Medale na mistrzostwach Polski!
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Gmin ny Ośro dek Spor tu w Koź mi nie
Wlkp. zor ga ni zo wał Zi mo wą Za ba wę
Bie go wą. To pierw sza z pię ciu te go -
rocz nych im prez, któ re skła da ją się
na Grand Prix Po wia tu Kro to szyń -
skie go w Bie gach.

W bie gu na 10 km naj szyb sza oka za ła
się Ju sty na Ka rol czak (KS Kro tosz), któ ra
na po ko na nie tra sy po trze bo wa ła 39 mi -
nut i 53 se kund. Dru gi na me cie po ja wił
się jej klu bo wy ko le ga, Piotr Grzem pow ski
z cza sem 40: 50. Na trze cim stop niu po -
dium sta nął Mi chał Ja rosz (Koź min Bie ga)
z wy ni kiem 41: 34. Łącz nie skla sy fi ko wa -
no 60 za wod ni ków i za wod ni czek.

„Ma łą za ba wę bie go wą”, czy li bieg
na 6 km, wy grał Szy mon Wi niar ski (Wit -
kow ski Run ning Te am), któ ry uzy skał
czas 25: 14. Ko lej ne miej sca na po dium za -

ję li Mi chał Pa bich (AP Bia ły Orzeł Koź min
Wlkp. / 27: 52) i Grze gorz Wit czak (AP
Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. / 29: 05).
Na tym dy stan sie skla sy fi ko wa no osiem -
na ścio ro uczest ni ków.  W bie gu mło dzie -
żo wym naj lep szy był Nor bert Or łow ski

(Wit kow ski Run ning Te am), a za nim
na me cie po ja wi li się Krzysz tof Go liń ski
(Koź min Wlkp.) i Bar tosz Paw lik (KS Kro -
tosz). W ry wa li za cji nor dic wal king trium -
fo wał Hie ro nim Wi niar ski (Nor dic
Wal king Kro to szyn), przed To ma szem
Krup ką (Odo la nów) i Łu ka szem Ho ro sie -
wi czem (Ostrów Wlkp.).

Przy po mi na my, iż prócz Zi mo wej Za -
ba wy Bie go wej na cykl Grand Prix skła da -
ją się 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. 

(AN KA)

BIEGI

Pierwsza impreza z cyklu Grand Prix
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Bar dzo do brze spi sa ła się eki pa LKS
Ce ra mik Kro to szyn na Mię dzy na ro -
do wych Mi strzo stwach Pol ski Se nio -
rów w Za pa sach w Sty lu Wol nym
w Pel pli nie. Na si za wod ni cy trzy ra zy
sta wa li na po dium.

Oprócz ze spo łów z Pol ski w za wo dach
wzię li udział re pre zen tan ci Fran cji, Bel gii,
Nie miec i Li twy. Dru ży no wo pierw sze
miej sce za ję ła eki pa z Fran cji, zdo by wa -
jąc 186 punk tów. Na dru giej po zy cji skla -
sy fi ko wa ny zo stał kro to szyń ski Ce ra mik,
a na trze ciej go spo da rze tur nie ju – KS Blo -
czek Te am Pel plin.

Zło to w ka te go rii do 125 kg wy wal czył
Ro bert Ba ran, któ ry po ko nał  na punk -
ty 6: 0 Ka mi la Ko ściół ka, re pre zen tu ją ce -
go  ZKS Stal Rze szów.  W tur nie ju
w Za grze biu rów nież le piej za pre zen to wał
się kro to szy nia nin, któ ry zdo był tam brąz.
Wy da je się więc, że to on jest bli żej wy jaz -
du na tur niej kon ty nen tal ny.

Je go brat, Ra dek, wal czą cy w ka te go -
rii do 97 kg, sta nął na dru gim stop niu po -
dium. Zło to za gar nął Zbi gniew Ba ra now ski,
któ ry zre wan żo wał się za pa śni ko wi Ce ra mi -
ka za po raż kę 1: 8 na tur nie ju w Za grze biu
i w Pel pli nie przy re mi sie 1: 1 wy grał
na punk ty. Wy glą da więc na to, że do pie ro
wy ni ki ostat nie go tur nie ju w egip skiej Alek -
san drii zde cy du ją o pra wie do re pre zen to -
wa nia Pol ski na mi strzo stwach Eu ro py.

Dru gie zło to dla Ce ra mi ka i pierw sze
swo je mi strzo stwo na po zio me se nior skim
wy wal czył Szy mon Wojt kow ski w kat.
do 74 kg. Po dwóch zwy cię stwach przez
prze wa gę tech nicz ną w ry wa li za cji gru po -
wej nasz za wod nik w wal ce o zło ty me dal
po ko nał na punk ty 10: 5 Pa try ka Ołen czy -
na z LKS -u Dąb Brzeź ni ca.

Do brze spi sa li się tak że Mak sy mi lian
Fa biś w kat. do 70 kg i Kac per No wa kow -
ski w kat. do 61 kg, prze gry wa jąc swo je po -
je dyn ki o brąz.

(AN KA)

ZAPASY

Zawodnicy Ceramika nie zawiedli

Siat ka rze Gru py Azo ty Kę dzie rzyn -
-Koź le, z Łu ka szem Kacz mar kiem
w skła dzie, awan so wa li do ćwierć fi -
na łu Li gi Mi strzów. Obroń cy tro feum
prze gra li wpraw dzie z Alu ro -
nem CMC War tą Za wier cie 2: 3, lecz
zwy cię stwo w pierw szym spo tka -
niu 3: 0 i dwa wy gra ne se ty w re wan -
żu wy star czy ły do awan su. 

Lo sy awan su do ćwierć fi na łu CEV Li -
gi Mi strzów roz strzy gnę ły się już po trzech
par tiach kon fron ta cji w Kę dzie rzy nie -Koź -
lu. Go spo da rze wy gra li pierw szy set
na prze wa gi (28: 26) i po trze bo wa li tyl ko

jed nej zwy cię skiejj par tii do awan su. Ta
sztu ka nie uda ła się w dru gim se cie, prze -
gra nym 21: 25, ale po za cię tej ba ta lii w ko -
lej nym gó rą by li go spo da rze,
wy gry wa jąc 25: 23. W tym mo men cie
Kacz ma rek i je go ko le dzy awans mie li już
w kie sze ni. Na stęp ną par tię wy gra li go ście,
któ rzy rów nież w tie -bre aku by li lep si
i zwy cię ży li 3: 2, co już nie mia ło żad ne go
zna cze nia w kon tek ście awan su.

W ćwierć fi na le kę dzie rzy nia nie zmie -
rzą się z Ita sem Tren ti no, z któ rym ry wa li -
zo wa li w fi na łach w 2021 i 2022 ro ku. Jak
pa mię ta my, oba by ły zwy cię skie dla pol -
skie go ze spo łu. (AN KA)

SIATKÓWKA

Kaczmarek i spółka 
w ćwierćfinale Ligi Mistrzów
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