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PKOŹMIN WLKP.  

Opłaty za odbiór śmieci 
idą w górę!
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Mi nio ny rok był dla nas bar dzo in ten -
syw ny. Za ję li śmy pierw sze miej sce
w „W mię sie si ła! Wie przo wi na
na kar na wał 2019” w ka te go rii 'da -
nie głów ne' i za ra zem zdo by li śmy ty -
tuł mi strza wie przo wi ny (Po znań, 29
stycz nia). Bra li śmy udział w kon kur -
sie „Po grom ca Szpa ra gów 2019”
(Po znań, 30 kwiet nia). Otrzy ma li -
śmy wy róż nie nie za „Chłod -
nik 2019'” (Po znań, 15 sierp -
nia). I oczy wi ście nie za bra kło dy plo -
mu za udział w II Kon kur sie Ku li nar -
nym „Gę si na na imie ni nach 2019”
(Po znań, 29 paź dzier ni ka).

Oprócz kon kur sów mie li śmy za szczyt
ob słu gi wać po raz ko lej ny za wo dy LO Gin -
LAB. Nie mo że my za po mnieć o Pu cha rze
Eu ro py w Su mo – Mię dzy na ro do wych Mi -
strzo stwach Pol ski. Im pre za ta po łą czo na
by ła z ob cho da mi 15-le cia po wsta nia Pol -
skie go Związ ku Su mo. Oprócz spor tow -
ców mie li śmy za szczyt go ścić w na szych re -
stau ra cjach ar ty stów, mu zy ków, któ rzy wy -
stę po wa li na kon cer tach WIĘC WIEC. 

Nie za po mnie li śmy o naj młod szych.

Dla nich 26 paź dzier ni ka od by ły się ma ka -
ro no we warsz ta ty, przy któ rych ba wi li śmy
się, a za ra zem uczy li śmy przy go to wa nia
róż nych ro dza jów ma ka ro nów. W pla nach
ma my or ga ni zo wa nie więk szej ilo ści warsz -
ta tów. 

W se zo nie let nim ogrom nym uzna -
niem i sym pa tią cie szył się nasz ogró dek let ni
Bo luś, w któ rym za wsze moż na by ło schło -
dzić się zim nym piw kiem. Se zon ogród ka za -
mknę li śmy wraz z II edy cją Kro to Ame ri can
Spot, któ ra od by ła się 15 wrze śnia.

We wrze śniu rów nież do łą czy li śmy
do stro ny pysz ne. pl, gdzie moż na za mó wić
więk szą część na szej kar ty głów nej. Z nie -
cier pli wo ścią cze ka li śmy na 25 li sto pa da,
kie dy od by ła się ga la Żół te go Prze wod ni ka
Gault&Mil lau Pol ska 2020. Prze wod nik
ten two rzy ku li nar ną ma pę Pol ski. I w tym
ro ku uda ło nam się po raz ko lej ny w nim
zna leźć. Ma ło te go, otrzy ma li śmy od po -
wied nią licz bę punk tów do zdo by cia jed nej
czap ki! Nie spo czy wa my na lau rach. Ten
rok za po wia da się rów nie in ten syw nie.
Dro dzy go ście, cze ka my na Was w Kro to -
szy nie – ry nek 15.

RE STAU RA CJA U BIE LAW NE GO

KULINARIA

To był intensywny rok

Od kil ku ty go dni miesz kań cy Kro to -
szy na i oko lic z wiel kim za an ga żo -
wa niem uczest ni czą w licz nych ak -
cjach na rzecz Mar ce la Sa mo la.
W bły ska wicz nym tem pie uda ło się
ze brać ca łą po trzeb ną kwo tę
na kosz tow ną ope ra cję, ale zbiór ki
trwa ją da lej. A chłop czyk już jest
w Sta nach Zjed no czo nych. 

W li sto pa dzie ubie głe go ro ku ro dzi ce
Mar cel ka usły sze li okrut ną dia gno -
zę – guz mó zgu. Je dy ną szan są był naj lep -
szy spe cja li sta od te go ro dza ju no wo two -
rów, jed nak wa run kiem po mo cy by ło jak
naj szyb sze sta wie nie się w kli ni ce w USA,
za nim po ja wią się prze rzu ty. Kwo ta by ła
ogrom na, jed nak mo bi li za cja lu dzi o do -
brych ser cach prze ro sła naj śmiel sze ocze -
ki wa nia. Zor ga ni zo wa no licz ne im pre zy
cha ry ta tyw ne – m. in. bie gi, tur nie je,
mor so wa nie i wie le in nych. Na Fa ce bo -

oku pro wa dzo ne są li cy ta cje. 
Na chwi lę obec ną na kon cie zbiór ki

na stro nie sie po ma ga. pl wid nie je kwo -
ta 3 933 082,75 zł. Mi mo iż usta lo na
kwo ta zo sta ła prze kro czo na, pie nią dze
moż na wpła cać da lej. Bę dą one prze zna -
czo ne na do dat ko we opła ty w przy pad ku
ko niecz no ści wy dłu że nia ho spi ta li za cji
(każ dy do dat ko wy dzień, po prze kro cze -
niu 85 dni le cze nia, to koszt oko ło 38 tys.
zło tych). 

Mar cel prze by wa już w Sta nach Zjed -
no czo nych. Prze szedł se rię ba dań. Re zo -
nans ma gne tycz ny wy ka zał, że guz się
zmniej szył, co ozna cza ło zie lo ne świa tło
dla dal szych dzia łań. Ko lej ny etap to dwa
cy kle che mio te ra pii, każ dy po sie dem dni. 

– Po re zo nan sie gło wy oka za ło się, że
jest pra wie czy sto. Che mia przyj mo wa na
przez Mar ce la w Pol sce, któ ra by ła zresz -
tą bar dzo ła god na w po rów na niu do tych,
któ re bę dzie te raz przyj mo wał, zmniej -

szy ła resz tę gu za. Umiej sco wio na by ła
ona na opo nie mó zgo wej, przez co neu ro -
chi rurg nie mógł jej usu nąć pod czas
pierw szej ope ra cji. Ogrom nie cie szy my
się z tej wia do mo ści. Le ka rze po zo ba cze -
niu, że le cze nie w Pol sce po mo gło, są peł -
ni na dziei, iż do ce lo we le cze nie tu taj za -
dzia ła. Mar cel jest pod opie ką le ka rzy,
któ rzy spraw dza ją, jak re agu je na che mię.
Je ste śmy na praw dę szczę śli wi i peł ni na -
dziei – po wie dzia ła na jed nym z na grań
z USA ma ma chłop ca. 

W naj bliż szy week end od bę dzie się
Kro to szyń ska Pusz ka Szczę ścia na rzecz
Mar cel ka, or ga ni zo wa na przez Sto wa rzy -
sze nie UMA MI. Wo lon ta riu sze bę dą pro -
wa dzi li zbiór kę do pu szek na te re nie gmi -
ny Kro to szyn. W pią tek w Ga le rii Kro to -
szyń skiej od bę dzie się Li ve Co oking, pod -
czas któ re go go to wał bę dzie To masz Ptak,
uczest nik 6. edy cji „Hell's Kit chen”.
W nie dzie lę na kro to szyń skim rynku
rów nież cze ka na nas wie le atrak cji.
Głów nym punk tem im pre zy bę dzie kon -
cert ze spo łu Daj To Gło śniej.

(LE NA)

CHARYTATYWNIE 

Marcel jest już w Stanach



3Aktualności

Od 1 mar ca miesz kań cy gmi ny Koź -
min Wlkp. za pła cą wię cej za od biór
śmie ci. No wa mie sięcz na staw ka
opła ty za za go spo da ro wa nie od pa -
dów ko mu nal nych wy no sić bę -
dzie 28 zło tych od jed ne go miesz -
kań ca. Se gre ga cja śmie ci bę dzie
obo wiąz ko wa. Kwo ty za pro po no wa -
ne przez bur mi strza zo sta ły za ak -
cep to wa ne jed no gło śnie przez rad -
nych pod czas nad zwy czaj nej se sji
Ra dy Miej skiej, któ ra od by ła się 17
stycz nia.

Z pro ble mem znacz ne go wzro stu
kosz tów od bio ru od pa dów ko mu nal nych
koź miń ski sa mo rząd, po dob nie jak in ne
sa mo rzą dy w Pol sce, bo ry ka się od kil ku
mie się cy. W paź dzier ni ku 2019 gmi na
ogło si ła prze targ nie ogra ni czo ny na od bie -
ra nie i za go spo da ro wa nie od pa dów ko mu -
nal nych w 2020 ro ku. Do prze tar gu przy -
stą pi ła tyl ko jed na fir ma, któ ra od kil ku lat
od bie ra śmie ci od miesz kań ców. Fir ma
wy ce ni ła swo ją usłu gę na 3 935 347,20 zł.
Ma gi strat był zmu szo ny unie waż nić prze -
targ, gdyż ce na ofe ren ta o pra wie 2 mln zł
prze wyż szy ła kwo tę, któ rą dys po no wa no
na re ali za cję za mó wie nia na pod sta wie de -
kla ra cji zło żo nych przez miesz kań ców.
Zgod nie z usta wą i zmia na mi, któ re zo sta -
ły do niej wpro wa dzo ne w lip cu ubie głe go
ro ku, kosz ty za go spo da ro wa nia od pa dów
w ca ło ści po win ni po kry wać ich wy twór -
cy, czy li miesz kań cy. A za tem sa mo rząd
nie mo że do pła cać do funk cjo no wa nia sys -
te mu.

Aby za pew nić cią głość od bio ru od pa -
dów od miesz kań ców gmi ny Koź min
Wlkp. w 2020 ro ku, bur mistrz Ma ciej
Brat bor ski pod pi sał z rasz kow ską fir mą
umo wę na świad cze nie tej usłu gi przez
dwa mie sią ce. Jed no cze śnie ma gi strat
przy stą pił do opra co wy wa nia no wej spe -
cy fi ka cji do dru gie go prze tar gu na od bie -
ra nie i za go spo da ro wa nie od pa dów ko -
mu nal nych z te re nu gmi ny w tym ro ku. 

Ra da Miej ska na se sji 17 stycz nia pod -
ję ła uchwa ły wpro wa dza ją ce no wą staw kę

opłat za od pa dy ko mu nal ne i no wy wzór
de kla ra cji. Po dys ku sji i uzy ska niu wy ja -
śnień rad ni jed no gło śnie przy ję li pro po zy -
cje przed sta wio ne przez bur mi strza.

– De cy du ją cy wpływ na wy so kość
staw ki ma wzrost ce ny, ja ką gmi na Koź -
min Wlkp. bę dzie zo bo wią za na za pła cić
wy ko naw cy umo wy za od biór i za go spo -
da ro wa nie od pa dów – tłu ma czył M.
Brat bor ski. – Jest to po dyk to wa ne m. in.
wzro stem tzw. opła ty śro do wi sko wej,
zwięk sza ją cy mi się kosz ta mi pra cow ni -
czy mi, więk szy mi ce na mi za ener gię elek -
trycz ną i uty li za cję wy so ko ka lo rycz nej
frak cji od pa dów ko mu nal nych, któ rej nie
moż na pod dać skła do wa niu. W 2019 ro -
ku oraz od 1 kwiet nia 2020 ro ku ko lej ny
raz znacz nie pod nie sio ne zo sta ną opła ty
za za go spo da ro wa nie od pa dów ko mu nal -
nych w in sta la cji ko mu nal nej Re gio nal -
ne go Za kła du Za go spo da ro wa nia Od pa -
dów Sp. z o. o. w Ostro wie Wlkp., do któ -
rej tra fia ją od pa dy ko mu nal ne z te re nu
mia sta i gmi ny. Czy ni li śmy sta ra nia, aby
od pa dy z Koź mi na tra fia ły bli żej, na po -
dob ną in sta la cję do Ja ro ci na, jed nak ze
wzglę du na ogra ni czo ne moż li wo ści
przy ję cia do dat ko wej ilo ści od pa dów jest
to obec nie nie moż li we. Od kil ku lat w na -
szej gmi nie ob ser wu je my sys te ma tycz ny
wzrost ilo ści wy twa rza nych od pa dów.
Ma jąc na wzglę dzie wy so kość po no szo -
nych przez gmi nę wy dat ków na go spo da -
ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi oraz
fakt, że do tych cza so we staw ki opłat

za śmie ci nie po kry wa ją wszyst kich kosz -
tów zwią za nych z funk cjo no wa niem sys -
te mu, za cho dzi ko niecz ność usta le nia no -
wej mie sięcz nej staw ki za od biór od pa -
dów – mó wił bur mistrz. 

No we opła ty za śmie ci i zmia ny
w sys te mie go spo da ro wa nia wej dą w ży -
cie 1 mar ca. Ja kie to zmia ny? Po pierw -
sze – mie sięcz na staw ka opła ty za go spo -
da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi wy -
nie sie 28,00 zł od jed ne go miesz kań ca.
O 50 gro szy mniej za każ dą oso bę za -
miesz ka łą w go spo dar stwie do mo wym
za pła cą wła ści cie le nie ru cho mo ści, któ -
rzy w de kla ra cji po in for mu ją, iż po sia da ją
przy do mo wy kom po stow nik i kom po stu -
ją bio od pa dy. Jed nak w tym wy pad ku nie
bę dą od nich od bie ra ne od pa dy w brą zo -
wych wor kach. Po dru gie – se gre ga cja od -
pa dów bę dzie obo wiąz ko wa. 

W związ ku z przy ję ty mi przez ra dę
zmia na mi ko niecz ne bę dzie zło że nie
przez wła ści cie li za miesz ka łych nie ru cho -
mo ści no wych de kla ra cji o wy so ko ści
opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko -
mu nal ny mi. Dru ki de kla ra cji urząd do -
star czy przed 1 mar ca.

Po nad to ra da upo waż ni ła bur mi strza
do za war cia umo wy dzier ża wy z KUK sp.
z o. o., do ty czą cej pro wa dze nia Punk tu
Se lek tyw nej Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal -
nych przy ul. Pro stej. O ter mi nie i go dzi -
nach otwar cia PSZOK urząd w Koź mi nie
Wlkp. po in for mu je miesz kań ców w naj -
bliż szych ty go dniach. (NO VUS)

Przed ty go dniem ru szył nasz Kon -
kurs Wa len tyn ko wy! Do wy gra nia
są ko la cje dla dwoj ga, bi le ty do ki -
na oraz se sja zdję cio wa. Za ba wa
za koń czy się 9 lu te go.

Aby wziąć udział w kon kur sie, na le -
ży do 9 lu te go, do godz. 23.59, wy my ślić
cie ka we ha sło wa len tyn ko we i umie ścić
je w ko men ta rzu pod po stem kon kur so -
wym na na szym pro fi lu na por ta lu spo -
łecz no ścio wym Fa ce bo ok. Spo śród
uczest ni ków wy ło ni my sześć osób, któ -
rych ha sła bę dą wy róż nia ły się pod ką -

tem kre atyw no ści. Wy ni ki ogło si my 11
lu te go na na szym Fa ce bo oku, na por ta lu
www.glo kal na.pl oraz na ła mach Ga ze ty
Lo kal nej KRO TO SZYN. 

Do wy gra nia są: ro man tycz ne ko la -
cje dla dwoj ga w re stau ra cji Im puls oraz
w re stau ra cji U Bie law ne go, trzy vo uche -
ry na se ans fil mo wy w ki nie Przed wio -
śnie 14 lu te go od Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry oraz se sja zdję cio wa dla
za ko cha nych, ufun do wa na przez Stu dio
V24 Se ba stian Szo stak.

(LE NA)

NASZA AKCJA 

Weź udział w Konkursie Walentynkowym!

KOŹMIN WLKP. 

Opłaty za odbiór śmieci idą w górę!
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Przy kład fał szy we go e -ma ila 
(pi sow nia ory gi nal na):

„Urzad Skar bo wy do re czyl za wia do -
mie nie o za mia rze wsz cze cia kon tro li
w dniu 19.01.2020r. Wo bec bra ku mo -
zli wo sci na wia za nia kon tak tu te le fo nicz -
ne go w dniach 3-4.01.2020r. i nie za sta -
nia po dat ni ka w je go sie dzi bie
w dniu 2.01.2020r. w ce lu usta le nia ter -
mi nu wsz cze cia kon tro li. Urzad Skar bo -
wy wy zna cza ter min wsz cze cia kon tro li
na 19.01.2020r. o godz. 9.00.

Jed no cze snie Urzad Skar bo wy in for -
mu je, ze zgod nie z art. 92a usta wy
z dnia 13 paz dzier ni ka 1998r. (Dz. U.
z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z p�zn. zm.)
w zwiaz ku art. 80 ust. 1 usta wy z 2 lip -
ca 2004 r. o swo bo dzie dzia lal no sci go spo -
dar czej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155,
poz. 1095 z p�zn. zm.) czyn no sci kon tro l -
nych do ko nu je sie w obec no sci kon tro lo -
wa ne go lub oso by przez nie go upo wa znio -
nej. Ozna cza to ze w wy zej wy mie nio nym
ter mi nie jest Pa ni/Pan zo bo wia za na/y
do obec no sci w sie dzi bie swo jej Fir my
i wsp�l pra cy z in spek to rem kon tro li. Po nad -
to zgod nie z art. 80 ust. 3 usta wy o swo bo -
dzie dzia lal no sci go spo dar czej jest Pa ni/Pan
zo bo wia za ny do pi sem ne go wska za nia oso -

by upo wa znio nej do re pre zen to wa nia Pa -
ni/Pa na w trak cie kon tro li, w szczeg�l no sci
w cza sie Pa ni/Pa na nie obec no sci.

Jest Pa ni/Pan zo bo wia za na/y do przy -
go to wa nia wszyst kich po trzeb nych do -
ku ment�w zwia za nych z pro wa dzo na
przez Pa nia/Pa na Fir ma wy mie nio nych
w za lacz ni ku.

Za lacz nik do po bra nia
Nie obec nosc Pa ni/Pa na mo ze zo stac

uzna na za stan wy czer pu ja cy zna mio na
wy kro cze nia okre slo ne go w art. 98 ust. 1
pkt 3 usta wy z 13 paz dzier ni ka 1998 r.
(Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z p�zn.
zm.).”

UWA GA! Te go ty pu wia do mo ści są
fał szy we i nie zo sta ły wy sła ne z ser we rów
Kra jo wej Ad mi ni stra cji Skar bo wej i Mi ni -
ster stwa Fi nan sów.

Otwie ra nie lin ków lub za łącz ni ków
za miesz czo nych w ta kich wia do mo ściach
oraz wy sy ła nie od po wie dzi do nadaw cy
jest nie bez piecz ne, po nie waż mo że spo -
wo do wać za in fe ko wa nie kom pu te ra szko -
dli wym opro gra mo wa niem i prze ka za nie
da nych nie upraw nio nym oso bom.

(MGR KA TA RZY NA MAJ NERT 

– CER TY FI KO WA NY EKS PERT 

USŁUG KSIĘ GO WYCH) 

OSTRZEGAMY

Uwaga na fałszywe e-maile
dotyczące kontroli skarbowych!

Po li cjan ci zGo sty nia za trzy ma li po dej rza -
ne go o kra dzież z wła ma niem do myj ni
sa mo cho do wej w Pę po wie i usi ło wa nie
wła ma nia do myj ni w Elż biet ko wie. Męż -
czyź nie gro zi ka ra po zba wie nia wol no ści
od ro ku do dzie się ciu lat.

Funk cjo na riu sze z Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Go sty niu nad spra wą pra co wa li
od chwi li uzy ska nia in for ma cji, że ta kie
zda rze nia mia ły miej sce. W grud niu 2019
ro ku nie zna ny spraw ca wła mał się trzy -
krot nie do jed nej z myj ni w Pę po wie oraz
usi ło wał wła mać się do myj ni w Elż biet ko -

wie. Łu pem wła my wa cza pa dły pie nią dze
i że to ny do my cia au ta. Stra ty osza co wa no
na kwo tę po nad ty sią ca zło tych

Po mie sią cu od pierw sze go zda rze nia
śled czy wpa dli na trop wła my wa cza, co
w kon se kwen cji do pro wa dzi ło do za trzy ma -
nia 26-let nie go miesz kań ca gmi ny Ko by lin.
Męż czy zna usły szał już za rzu ty kra dzie ży
z wła ma niem oraz usi ło wa nia wła ma nia.
W więk szo ści przy znał się do za rzu ca nych
mu czy nów i zło żył wy ja śnie nia. Twier dzi,
że zła mał pra wo, po nie waż zmu si ła go do te -
go sy tu acja ży cio wa. Za kra dzież z wła ma -
niem gro zi mu ka ra po zba wie nia wol no ści
od ro ku do lat dzie się ciu. (NO VUS)

Z POLICJI
Mieszkaniec gminy Kobylin zatrzymany
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W związ ku z nie ła twą sy tu acją bu -
dże to wą gmi ny Kro to szyn bur mistrz
roz wa ża szu ka nie oszczęd no ści po -
przez wy łą cza nie na noc lamp ulicz -
nych na te re nie mia sta. Ta ki po mysł
wy wo łał nie ma łą kon ster na cję
wśród miesz kań ców. Spra wą za in te -
re so wa ła się na wet ogól no pol ska te -
le wi zja POL SAT.

W wy wia dzie dla te le wi zji bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek przy znał, że
w bu dże cie bra ku je 12 mi lio nów zło -
tych i ko niecz ne jest szu ka nie
oszczęd no ści. Przy czy ną ta kie go sta -
nu rze czy – jak stwier dził – są de cy zje
władz cen tral nych. Cho dzi m. in.
o pod wyż ki dla na uczy cie li przy jed -
no cze snym ob ni że niu sub wen cji
oświa to wej, ob niż kę PIT -u o je den
o pro cent i zwol nie nie z po dat ku osób
do 26. ro ku ży cia.
– Gdy by po ja wi ła się ta ka po trze ba,
za czę li by śmy wy łą czać lam py na ob -
sza rach naj mniej uczęsz cza nych
i w póź nych go dzi nach noc nych, tj.
od 23.00 do 5.00 – po wie dział wło -
darz Kro to szy na. Pod kre ślił przy tym,
że nic nie jest jesz cze prze są dzo ne
i trwa ją kon sul ta cje w ce lu pod ję cia ta -
kiej czy in nej de cy zji. W ze szłym ro ku
gmi na Kro to szyn wy da ła na oświe tle -
nie ulicz ne ok. 2 mln zł. W 2020 ta
kwo ta mo że się zwięk szyć z uwa gi
na moż li we pod wyż ki cen prą du.
Z ko lei rad ni Pra wa i Spra wie dli wo ści
uwa ża ją, że wła dze Kro to szy na w ze -
szłym ro ku „prze in we sto wa ły”, de cy -
du jąc się na przed się wzię cia po nad
swo je moż li wo ści fi nan so we, a co
za tym idzie – nie roz sąd nie wy da wa ły
pie nią dze. – Bur mistrz niech ro bi
oszczęd no ści przede wszyst kim na so -
bie. Dość czę sto od by wa po dró że,
przy naj mniej dwa ra zy w ro ku do Ja -
po nii i Ko rei – oznaj mia rad na Sła wo -
mi ra Ka lak z Pra wa i Spra wie dli wość.
F. Mar sza łek po sta no wił od nieść się
do te go ty pu za rzu tów, wy da jąc

oświad cze nie. – Sza now ni Miesz kań -
cy, chciał bym, aby za po zna li się Pań -
stwo z mo im ko men ta rzem do ma te -
ria łu, któ ry zo stał wy emi to wa ny
przez te le wi zję Pol sat 15 stycz -
nia 2020 ro ku. Pa da w nim za rzut
nad mier ne go in we sto wa nia, co mia -
ło by do pro wa dzić do obec nych trud -
no ści fi nan so wych gmi ny. Za rzut ten
jest cał ko wi cie bez pod staw ny.
O prze in we sto wa niu nie tyl ko nie
moż na mó wić, lecz trze ba jesz cze
pod kre ślić prze zor ne za cho wa nie
przez Kro to szyn znacz ne go mar gi ne -
su bez pie czeń stwa w pla no wa niu in -
we sty cji, któ ry spra wił, że mi mo nie -
ocze ki wa nych po wy bor czych de cy zji
rzą du gmi na, w prze ci wień stwie
do wie lu in nych gmin w Pol sce, nie
mu sia ła ani za cią gać kre dy tu, ani pod -
no sić po dat ków. Wy mu szo ną od gór -
ny mi de cy zja mi dziu rę bu dże to wą
po tra fi ła za ła tać tak, aby jak naj bar -
dziej ogra ni czyć wy rzą dzo ne przez
nią szko dy. Brak 12 mi lio nów zło tych
w gmin nym bu dże cie wy nik nął z na -
stę pu ją cych de cy zji rzą du: roz ło żo nej
na dwa eta py pod wyż ki płac na uczy -
ciel skich i pod wyż ki za wy cho waw -
stwo, pro cen to we go ob ni że nia prze -
ka zy wa nej gmi nom przez pań stwo
sub wen cji oświa to wej, zwol nie nia
z po dat ku PIT osób po ni żej 26. ro ku
ży cia, ob niż ki o 1% po dat ku od osób
fi zycz nych, pod wyż ki wy na gro dze -
nia mi ni mal ne go, pod wyż ki staw ki

go dzi no wej dla osób na umo wach cy -
wil no -praw nych. Oto praw dzi we i je -
dy ne przy czy ny obec nej sy tu acji fi -
nan so wej gmi ny. Ko rzy ści fi nan so we,
ja kie za spra wą tych de cy zji od nio są
po szcze gól ni miesz kań cy gmi ny, bar -
dzo mnie cie szą, co jed nak nie zmie -
nia fak tu, że gmi na z dnia na dzień

mu sia ła zmie niać struk tu rę bu dże tu
na mniej ko rzyst ną z punk tu wi dze -
nia roz wo ju ca łej sa mo rzą do wej
wspól no ty. Nie mo gę się tak że zgo -
dzić z su ge stią za war tą w wy po wie dzi
rad nej Sła wo mi ry Ka lak o za gra nicz -
nych po dró żach bur mi strza Kro to -
szy na w ro ku 2019 ja ko przy czy nie
trud no ści fi nan so wych gmi ny. Ta kie
stwier dze nie jest jed no znacz nym do -
wo dem złej wo li i ce lo we go two rze nia
fał szy we go ob ra zu rze czy wi sto ści.
Przy wo ły wa ne w wy po wie dzi po dró -
że bur mi strza do Ja po nii i Ko rei kosz -

to wa ły łącz nie oko ło 11 400 zł i, jak
wy ni ka z po wyż sze go wy li cze nia, nie
mia ły naj mniej sze go wpły wu na po -
gor sze nie sy tu acji gmi ny. Ma ło te go,
ich efek tem już w ma ju te go ro ku sta -
nie się udział pię ciu kro to szyń skich
firm w tar gach rol ni czych w Osa ce
oraz spo tka nie z przed się bior ca mi ja -
poń ski mi w Oki no shi mie – part ner -
skim mie ście Kro to szy na. Mo że się
wte dy oka zać, że wy jaz dy bur mi strza
to wła ści wie kosz ty na wią za nia współ -
pra cy go spo dar czej z ja poń ski mi fir -
ma mi, z któ rej ko rzy ści od nio są miesz -
kań cy na szej gmi ny – czy ta my
w oświad cze niu wło da rza Kro to szy na.
Na po wyż sze oświad cze nie od po wie -
dzia ła, nie ja ko wy wo ła na do ta bli cy,
rad na S. Ka lak, stwier dza jąc, iż ta kie
wy stą pie nia bur mi strza są wy ra zem
je go bez sil no ści wo bec kry ty ki je go

rzą dów. – Mo że spy ta my Ja poń czy -
ków? – pi sze S. Ka lak na swo im pro fi -
lu fa ce bo oko wym. – Za in te re so wa nie
Bur mi strza po li ty ką kra jo wą bu dzi
po dziw. Ale po rów na nie do pre mie ra
Mo ra wiec kie go już nie bar dzo, bo -
wiem ten ra czej zmniej sza dziu rę bu -
dże to wą, a nie ją po więk sza. Da lej, to
pre mier na tym wspól nym kon gre sie
już za po wie dział pro jek ty współ pra cy
(wspar cie przy bu do wie CPK, spro wa -
dza nie ja poń skich in we sto rów). Je śli
Bur mistrz rze czy wi ście an ty cy po wał
pol skie po trze by na współ pra cę z Ja -

po nią, to niech po ka że go to we pro jek -
ty czy usta le nia spro wa dze nia in we -
sty cji ja poń skich do na szej gmi ny.
Chy ba że ta an ty cy pa cja to tyl ko w je -
go gło wie... Ko lej na kwe stia, to pro si -
my, niech Bur mistrz wy li czy, ile do -
tąd kosz to wa ła nas współ pra ca z Ja po -
nią, sko ro do pie ro po ty lu la tach 7 kro -
to szyń skich przed się bior ców je dzie
tam się wy sta wić. In na kwe stia jest ta -
ka, na ile my je ste śmy kon ku ren cyj ni
wo bec Ja poń czy ków? A mo że Bur -
mistrz uzgad niał do sta wy tru ska wek
mię dzy Ja po nią a Ko reą? No bo od nas
eks por to wać plo ny rol ne do Ja po nii to
ma ło opła cal ny in te res... No i sko ro
Bur mistrz jest tak sku tecz ny w pro wa -
dze niu tej po li ty ki za gra nicz nej, to dla -
cze go nie by ło go na Kon gre sie Współ -
pra cy Pol sko -Ja poń skiej? Czyż by ani
stro na ja poń ska, ani pol ska nie zo sta ły
po in for mo wa ne o tym, że Kro to szyn
wy prze dził rząd we współ pra cy z Ja -
po nią? I rzecz ostat nia, nie mo gę
oprzeć się wra że niu, że wszyst kie, ner -
wo we ru chy Bur mi strza Mar szał ka
do ty czą ce ske czu „Pa trio tycz ne go
Kro to szy na” na pod sta wie fil mu
„Upa dek” oraz ma te ria łu Pol sat News
są ni czym in nym jak ob ja wem bez sil -
no ści wo bec kry ty ki je go po li ty ki.
Wię cej dy stan su, Pa nie Bur mi strzu.
A jak na po mysł ga sze nia lamp ulicz -
nych re agu ją miesz kań cy? – Je śli za -
czną być ga szo ne świa tła, choć by tyl ko
w nie któ rych miej scach, to i tak bę dzie
to nie bez piecz ne! Lu dzie cho dzą
na czar no ubra ni bez od bla sków, to ła -
two o wy pa dek i po trą ce nie przez sa -
mo chód – oznaj mia star sza miesz kan -
ka Kro to szy na. – Wte dy mo że się zro -
bić na praw dę nie bez piecz nie. Jak nie
bę dzie świa tła ulicz ne go, wzro śnie ry -
zy ko wła mań, na pa dów czy cze goś
gor sze go. Czy bur mistrz mu si szu kać
oszczęd no ści kosz tem na sze go bez -
pie czeń stwa? – py ta in ny miesz ka -
niec. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Czy w mieście zapanują ciemności? Burmistrz nie potwierdza, nie zaprzecza



Do bie gły koń ca pra ce kon ser wa tor -
skie wy po sa że nia ru cho me go Ko -
ścio ła pw. Oczysz cze nia NMP w Sta -
rym gro dzie. Na re ali za cję te go za da -
nia pa ra fia otrzy ma ła do ta cję z bu -
dże tu gmi ny Ko by lin w wy so ko -
ści 27 000 zł. 

Od bio ru prac do ko na li bur mistrz
To masz Le siń ski oraz Pa weł Wa sie lew ski
z Urzę du Miej skie go w Ko by li nie. Pa ra fia
w Sta rym gro dzie re ali zu je pro jekt pod na -
zwą „Szla kiem za byt ko wych ko ścio łów
ob sza ru Die ce zji Ka li skiej – re wa lo ry za -
cja i kon ser wa cja za byt ków drew nia nych
ce lem ochro ny dzie dzic twa kul tu ro we go
oraz wzro stu atrak cyj no ści re gio nu”. 

Pierw szy etap prac obej mu je za kre sem
wy po sa że nie ru cho me ko ścio ła, w tym oł -
ta rze i fi gu ry, na to miast dru gi to ro bo ty re -
mon to wo -kon ser wa tor skie obiek tu, ta kie
jak od bu do wa fun da men tów, na pra wa
kon struk cji drew nia nych, zmia na po kry cia
da cho we go na gont łu pa ny, zmia na sza lun -
ku ścian, wy mia na sto lar ki okien nej
i drzwio wej. Pro jekt opie wa na kwo tę po -
nad pół mi lio na zło tych, a środ ki fi nan so we
pa ra fia po zy ska ła tak że z Mi ni ster stwa Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.

Jak in for mu je por tal www.re gion -
wiel ko pol ska.pl Ko ściół pw. Oczysz cze -

nia NMP w Sta rym gro dzie zo stał wznie -
sio ny ok. 1668 r. z fun da cji dzie dzi ca
Woj cie cha Żdża row skie go, pod mu ro wa -
ny sta ra niem Paw ła So kol nic kie go
w 1777. Wie ża po znisz cze niu w 1850
zo sta ła od bu do wa na dwa la ta póź niej
z fun da cji Alek san dra Miel żyń skie go. 

Ko ściół był ostat nio re stau ro wa ny
w 1968 ro ku. Opar ty jest na kon struk cji
zrę bo wej. Do na wy przy le ga węż sze, za -
mknię te trój bocz nie pre zbi te rium, z za -
kry stią od pół no cy. Po za chod niej stro nie
na wy wie ża kon struk cji szkie le to wej
z kruch tą w przy zie miu. Da chy są kry te

płyt ka mi eter ni tu. Wie ża na kry ta jest wy -
so kim, ośmio bocz nym heł mem ce bu la -
stym z la tar nią, zwień czo nym ku lą i krzy -
żem. Wnę trze na kry te stro pem. W re gen -
cyj nym oł ta rzu głów nym z 1720 ro ku
znaj du je się ob raz Mat ki Bo skiej Śnież nej
z XVII wie ku. Oł ta rze bocz ne są z 1720
ro ku. Na bel ce tę czo wej znaj du je się gru -
pa Ukrzy żo wa nia z kru cy fik sem
z XVIII w. i póź niej szy mi rzeź ba mi Mat ki
Bo skiej i św. Ma rii Mag da le ny z po ło -
wy XIX w. Am bo na i chrzciel ni ca po cho -
dzą z po ło wy XVIII w.

(NO VUS)
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Śledztwo zostało umorzone
Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Kęp nie
umo rzy ła śledz two prze ciw ko miesz -
kań co wi Kro to szy na, po dej rza ne mu
o to, że w trak cie awan tu ry, do ja kiej
do szło 30 li sto pa da 2017 ro ku,
w miesz ka niu je go part ner ki (dziś już
żo ny) przy uli cy Sło do wej w Kro to szy -
nie, przy czy nił się do śmier ci in ne go
kro to szy nia ni na po przez udu sze nie
spo wo do wa ne unie moż li wie niem ru -
chów klat ki pier sio wej. Czyn ten kwa -
li fi ko wał się ja ko prze stęp stwo z ar ty -
ku łu 155 Ko dek su kar ne go. 

Ze spół bie głych z Ka te dry i Za kła du
Me dy cy ny Są do wej w Po zna niu ka te go -
rycz nie bo wiem wy klu czył ja ko przy czy -
nę zgo nu kro to szy nia ni na „udu sze nie
z po wo du unie moż li wie nia ru chów od -
de cho wych klat ki pier sio wej”, jak rów nież
ja ki kol wiek in ny me cha nizm udu sze nia
gwał tow ne go. W oce nie bie głych na gła
śmierć na stą pi ła z przy czyn cho ro bo wych
sa mo ist nych w me cha ni zmie ostrej nie -
wy dol no ści krą że nio wo -od de cho wej po -
cho dze nia ser co we go, spo wo do wa nej
zmia na mi cho ro bo wy mi mię śnia ser ca. 

– Czyn ni kiem wyj ścio wym, któ ry
do pro wa dził do na głe go zgo nu ser co we go
(…) był nad mier ny, prze dłu ża ją cy się
i prze kra cza ją cy zdol no ści ada pta cyj ne
ukła du ser co wo -na czy nio we go wy si łek fi -
zycz ny, zwią za ny z szar pa niem się i zma -
ga niem z po dej rza nym w prze bie gu
przed mio to we go zda rze nia – czy ta my
w uza sad nie niu po sta no wie nia o umo rze -
niu śledz twa.

Pro ku ra tu ra uzna ła za tem, iż śmierć
męż czy zny by ła zgo nem na tu ral nym,

do któ re go nie przy czy ni ło się dzia ła nie
ani za nie cha nie in nych osób. Po dej rza ny
oraz je go kon ku bi na – w oce nie pro ku ra -
tu ry – mie li peł ne pra wo pod jąć czyn no -
ści obron ne przed męż czy zną, któ ry ich
na szedł, prze ciw dzia ła ją ce na ru sze niu
ich mi ru do mo we go. – Pod kre śle nia wy -
ma ga rów nież oko licz ność, że środ ki
obro ny by ły jak naj bar dziej ade kwat ne
do ska li i si ły ata ku. Z tych wzglę dów
pro wa dzo ne po stę po wa nie (prze ciw ko
po dej rza ne mu – przyp. red.) na le ża ło
umo rzyć – uza sad ni ła pro ku ra tu ra
w Kęp nie. 

– Mój mąż po dej rza ny był o nie -
umyśl ne spo wo do wa nie śmier ci – mó wi
kro to szy nian ka, któ ra w li sto pa -
dzie 2017 by ła part ner ką po dej rza ne go,
a dziś jest je go żo ną; wcze śniej na to miast
przez kil ka lat by ła w związ ku z męż czy -
zną, któ ry po niósł śmierć te go fe ral ne go
dnia w trak cie opi sa ne go wcze śniej zda -
rze nia. – Od sa me go po cząt ku by łam
prze ko na na, że jest nie win ny, gdyż by -
łam przy tej szar pa ni nie i w trak cie śledz -
twa obo je re la cjo no wa li śmy ją zgod nie
z praw dą. Cią gle je ste śmy ob ra ża ni na fo -
rach in ter ne to wych, roz po wia da się nie -
praw dę o rze ko mym za bój stwie, któ re -
go – jak orze czo no – nie by ło. Pro ku ra tu -
ra w Kęp nie, po uzu peł nie niu ma te ria łu
do wo do we go i po do ko na niu szcze gó ło -
wej ana li zy przez po znań skich bie głych,
umo rzy ła śledz two, stwier dza jąc nie win -
ność mo je go mę ża. Je ste śmy bar dzo
szczę śli wi z ta kie go za koń cze nia spra -
wy – oznaj mia kro to szy nian ka.

(AN KA) 

STARYGRÓD

Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele

KOBIERNO

Dzień Babci i Dziadka

Z oka zji Dnia Bab ci i Dziad ka przed -
szko la ki z Ko bier na uczest ni czy ły
w za ję ciach w ra mach ak cji „Ca ła
Pol ska czy ta dzie ciom”.

Spo tka nie zor ga ni zo wa ły bi blio te kar -
ka Mar le na Ka sprzak z fi lii nr 2 Kro to -

szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej oraz
przed szko lan ka Da nu ta Kra wiec -Wa łę sa.
W trak cie za jęć dzie ci wy słu cha ły ba jecz -
ki „Dzień Bab ci i Dziad ka” z se rii „Przy go -
dy Fen ka” oraz wy ko ny wa ły por tre ty swo -
ich dziad ków. 

(AN KA)

F
O

T
. 

w
w

w
.k

o
b
y
lin

.p
l



Wydarzenia6 WTOREK, 28 stycznia 2020

W czwar tek, 23 stycz nia, od by ły się
uro czy sto ści z oka zji 75. rocz ni cy wy -
zwo le nia Kro to szy na spod oku pa cji
hi tle row skich Nie miec. 

Sa mo rzą dow cy z gmi ny i po wia tu
oraz de le ga cje szkół zło ży li sym bo licz ne
wią zan ki kwia tów pod ta bli cą na ra tu szu,
upa mięt nia ją cą przy wód ców Pol skie go
Pań stwa Pod ziem ne go na Zie mi Kro to -
szyń skiej: An to nie go Pia czyń skie go ps.
Ma ria Ja zło wiec ki (de le ga ta rzą du RP
na po wiat), ka pi ta na Edwar da Bącz kow -
skie go ps. Ta ta (in spek to ra re jo no we go
AK), pod po rucz ni ka Jó ze fa Pu kac kie go
ps. Wik tor (sze fa Szta bu In spek to ra tu
AK), pod po rucz ni ka Ste fa na Ku rzaw skie -
go ps. Ka li na (ko men dan ta Ob wo du AK).
Wszy scy zo sta li za mor do wa ni w obo zie
Ża bi ko wo w 1944 ro ku.

Wią zan ki kwia tów zło żo no rów nież
przy ta bli cy znaj du ją cej się na ul. Prze my -
sło wej. Upa mięt nia ona bo ha ter ską
śmierć trzech ochot ni ków bio rą cych
udział w wal kach o wy zwo le nie Kro to szy -
na – An to nie go Ga łec kie go, An to nie go
Klim cza ka i Ka zi mie rza Chy bę.

W wy ni ku roz po czę cia na po cząt -
ku 1945 ro ku wiel kiej ofen sy wy Ar mii
Czer wo nej i od wro tu wojsk hi tle row -
skich 18 stycz nia miesz ka ją cy w Kro to -
szy nie Niem cy roz po czę li ewa ku ację. 23
stycz nia nad cho dzą ce ze wscho du woj ska
ra dziec kie, na le żą ce do I Fron tu Ukra iń -
skie go, zmu si ły prze by wa ją ce w Kro to szy -
nie od dzia ły nie miec kie do wy co fa nia się.

Niem cy, opusz cza jąc w pa ni ce mia -
sto, po sta no wi li znisz czyć to ry i in ne
obiek ty ko le jo we, aby utrud nić Ar mii
Czer wo nej dal szy marsz na za chód, jed -
nak na po tka li opór zor ga ni zo wa ny
przez 30 ko le ja rzy pod ko men dą Le ona
Bro dy (żoł nie rza AK). Ko le ja rze dys po no -
wa li bro nią zdo by tą z nie miec kie go po cią -
gu, wy ko le jo ne go przez nich pod Du rzy -
nem. Ma jąc po zy cje obron ne na te re nie
ce giel ni, hi tle row cy prze pro wa dzi li atak
wzdłuż na sy pu po mię dzy ul. Koź miń ską
a pa ro wo zow nią. Ko le ja rze, wspar ci ra -
dziec kim czoł giem, od par li na cie ra ją cych
Niem ców, a cięż kie ra ny od niósł w tej wal -
ce Ed mund Spy cha ła.

Jed no cze śnie do Kro to szy na zbli ża ła
się szpi ca wojsk ra dziec kich. We dług re la -
cji pa mię ta ją cych te wy da rze nia miesz -
kań ców na uli cach mia sta do szło do nie -
licz nych walk z nie miec ki mi ma ru de ra -
mi, któ rzy mie li na wet znisz czyć je den
z ra dziec kich wo zów pan cer nych. Po pa -
nicz nej uciecz ce Niem ców ppor. AK Wła -
dy sław Kę dzier ski ps. Lech, na cze le gru -
py oko ło 80 osób, zło żo nej z oca la łych
z nie miec kich aresz to wań żoł nie rzy AK
i ochot ni ków, za jął cen trum mia sta jesz -
cze przed przy by ciem na ry nek wojsk so -
wiec kich. Po po wi ta niu Ro sjan ich do -
wód ca prze ka zał ko men dę nad mia stem

ppor. Kę dzier skie mu, któ ry, zna jąc za gro -
że nie, nie ujaw nił swo ich związ ków z AK.
Ro sja nie nie po zo sta li w Kro to szy nie dłu -
go i ru szy li da lej na za chód w kie run ku
Ko by li na (zdo by te go 23 i 24 stycz nia).
Zgro ma dze ni na ryn ku miesz kań cy od -
śpie wa li hymn i „Ro tę”, a Cze sław Pia secz -
ny (żoł nierz AK) za wie sił bia ło -czer wo ną
fla gę na kro to szyń skim ra tu szu. Na ry nek
za czę to rów nież zno sić od na le zio ną
w mie ście broń.

W no cy z 23 na 24 stycz nia ppor. Kę -
dzier ski zor ga ni zo wał ochot ni czy od dział
w ce lu za bez pie cze nia mia sta przed wy -
co fu ją cy mi się żoł nie rza mi nie miec ki mi.
Ran kiem 24 stycz nia gru pa 17 ochot ni -
ków pod do wódz twem An to nie go Ga łec -
kie go wy ru szy ła na pa trol roz po znaw czy
do Sta re go Kro to szy na, po su wa jąc się ul.
So wiń skie go w kie run ku to rów ko le jo -
wych Kro to szyn -Ostrów Wlkp. Od dział
zo stał za ata ko wa ny z bro ni ma szy no wej
i ręcz nej z za bu do wań ce giel ni. Pod czas
prze rwy w ostrza le Po la cy pró bo wa li
zmie nić za ję tą po zy cję, jed nak Niem cy
szyb ko wzno wi li atak, za bi ja jąc An to nie -
go Ga łec kie go, Ka zi mie rza Chy bę i An to -
nie go Klim cza ka. Wpar ciem dla ata ku ją -
ce go ce giel nię od dzia łu oka zał się przy -
pad ko wo ra dziec ki czołg, któ ry nad je chał
od stro ny Koź mi na Wlkp. Je go po ja wie -
nie się po zwo li ło na wy par cie Niem ców
z umoc nio nych po zy cji obron nych.

Te go sa me go dnia od dział kro to szyń -
ski zo stał zmu szo ny do obro ny przed po -
su wa ją cą się od stro ny Ostro wa Wlkp.
stra żą przed nią dy wi zji Her mann
Göring. Ppor. Kę dzier ski zda wał so bie
spra wę, że nie licz ne i sła bo uzbro jo ne od -
dzia ły ochot ni cze nie ma ją szans w wal ce
z hi tle row ski mi woj ska mi pan cer ny mi,
zor ga ni zo wał więc obro nę na przed po -
lach Kro to szy na i roz po czął dzia ła nia po -
zo ru ją ce. Utwo rzył sieć ru cho mych sta -
no wisk z bro nią ma szy no wą i roz ka zał im
szyb kie prze miesz cza nie się na sa mo cho -
dach wzdłuż wy zna czo nej li nii obro ny.

Niem cy, prze ko na ni o tym, że Kro to -
szyn zo stał już opa no wa ny i umoc nio ny
przez So wie tów, omi nę li mia sto od stro ny

po łu dnio wej i pół noc nej. Hi tle row cy ca ły
czas by li spy cha ni przez po dą ża ją ce za ni -
mi woj ska Ar mii Czer wo nej, któ rych
część wje cha ła do Kro to szy na. Omi ja jąc
mia sto, for ma cje nie miec kie star ły się 25
stycz nia na li nii Wró że wy -Be ni ce -Ra ci bo -
rów z ra dziec ki mi od dzia ła mi pan cer ny -
mi. By ło to naj więk sze star cie w re jo nie
Kro to szy na, któ re za koń czy ło się nie wiel -
kim i krót ko trwa łym suk ce sem hi tle row -
ców. Wal ki na Zie mi Kro to szyń skiej trwa -
ły aż do koń ca stycz nia 1945 ro ku.

W tym cza sie Szpi tal Miej ski przy ul.
Bo lew skie go udzie lał po mo cy cho rym
i ran nym w wal kach to czo nych na Zie mi
Kro to szyń skiej, a tak że tym przy wo żo -
nym z dal szych od cin ków fron tu. Do pra -
cy w la za re cie i zor ga ni zo wa nych na te re -
nie mia sta am bu la to riach wo jen nych
PCK zgła sza ła się ochot ni czo kro to szyń -
ska mło dzież. Am bu la to ria mie ści ły się
przy ul. Koł łą ta ja, Ka li skiej, Mic kie wi cza,
Pia stow skiej oraz na dwor cu ko le jo wym.
Le ka rza mi, któ rzy udzie la li po mo cy po -
szko do wa nym, by li Sta ni sław Stry ja kow -
ski, Aloj zy We inert, Ma ria We inert oraz
stu dent me dy cy ny – Ger wa zy Świ der -
ski – i sio stra elż bie tan ka – Ani ce ta Li -
siec ka. Za opa trzo no wów czas ok. 3 tys.
ran nych.

W wy ni ku walk w stycz niu 1945 r.
na te re nie po wia tu kro to szyń skie go zgi -
nę ło co naj mniej 396 osób (żoł nie rzy i cy -
wi lów), w tym 350 Niem ców. Tak po po -
nad pię ciu la tach za koń czy ła się hi tle row -
ska oku pa cja na Zie mi Kro to szyń skiej.
Ra dość miesz kań ców nie trwa ła jed nak
dłu go, po nie waż po przy by ciu Ar mii
Czer wo nej za czę ła ona szyb ko top nieć
z po wo du na rzu ce nia no wej „wła dzy lu -
do wej”. Po przez od dzia ły Urzę du Bez pie -
czeń stwa i wspie ra ją ce je so wiec kie
NKWD wła dza lu do wa re pre sjo no wa ła
tych, któ rzy o wol ność i nie pod le głość
Pol ski wal czy li np. w Ar mii Kra jo wej czy
Na ro do wych Si łach Zbroj nych.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA I FILM 
na www.glo kal na.pl 

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na

HISTORIA

Wyzwolenie czy początek nowej okupacji?
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Włamał się do domu
swojego pracodawcy

Po li cjan ci z Wy dzia łu Kry mi nal ne go
kro to szyń skiej ko men dy za trzy ma -
li 39-let nie go męż czy znę, któ ry od -
po wie za wła ma nie do do mu swo je -
go pra co daw cy. War tość strat osza -
co wa no na kil ka dzie siąt ty się cy zło -
tych. Za po peł nio ne prze stęp stwo
męż czyź nie gro zi ka ra do dzie się ciu
lat wię zie nia.

Do zda rze nia do szło pod czas nie -
obec no ści wła ści cie li do mu w okre sie
mię dzy 30 grud nia a 2 stycz nia w Koź mi -
nie Wlkp. Do miesz ka nia, po uprzed nim
uszko dze niu drzwi bal ko no wych, wszedł
nie zna ny spraw ca. Je go łu pem pa dły pie -
nią dze w ob cej i pol skiej wa lu cie oraz bi -
żu te ria. Po krzyw dzo ny osza co wał stra ty
na kil ka dzie siąt ty się cy zło tych. 

Po przy ję ciu za wia do mie nia po li cjan -

ci roz po czę li in ten syw ne po szu ki wa nia
spraw cy. Prze ana li zo wa li ze bra ny ma te riał
i wpa dli na trop wła my wa cza. Przy pusz -
cze nia, że wła mać się mógł pra cow nik wła -
ści cie la miesz ka nia, oka za ły się traf ne.
Funk cjo na riu sze za trzy ma li zło dzie ja. 39-
let ni męż czy zna zo stał prze słu cha ny
i usły szał za rzu ty kra dzie ży z wła ma niem.
Przy znał się do po peł nio ne go czy nu.

Z uwa gi na gro żą cą po dej rza ne mu
su ro wą ka rę pro ku ra tor wy stą pił z wnio -
skiem o za sto so wa nie wo bec nie go środ ka
za po bie gaw cze go w po sta ci tym cza so we -
go aresz to wa nia. Sąd Re jo no wy w Kro to -
szy nie za sto so wał wo bec 39-lat ka trzy -
mie sięcz ny areszt. Za po peł nio ne prze -
stęp stwo gro zi mu ka ra do dzie się ciu lat
po zba wie nia wol no ści. Męż czy zna był już
ka ra ny.

(NO VUS)

SULMIERZYCE

Noworoczne spotkanie 
z burmistrzem

W sa li ka me ral nej Sul mie rzyc kie go
Do mu Kul tu ry od by ło się spo tka nie no -
wo rocz ne, na któ re bur mistrz Sul mie -
rzyc tra dy cyj nie za pro sił rad nych po -
wia to wych i miej skich, przed sta wi cie li
or ga ni za cji spo łecz nych, dzia ła ją cych
na te re nie mia sta, dy rek to rów i kie -
row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych. 

Na spo tka nie przy by li tak że asy stent
po sła Ja na Mo siń skie go – Łu kasz Star -
czew ski – oraz Jan Plu ta  - pre zes Ban ku
Spół dziel cze go w Kro to szy nie. Bur mistrz
w swo im wy stą pie niu po dzię ko wał
wszyst kim za po moc oka za ną przy re ali -
za cji za dań w mie ście. Jak przy po mniał,
w 2019 ro ku dzię ki po zy ska nym środ -

kom ze wnętrz nym moż li wa by ła bu do wa
dro gi na ul. Młyń skiej oraz re mont da chu
na Sul mie rzyc kim Do mu Kul tu ry. Po -
nad to prze zna czo no 50 tys. zł na kon ty -
nu ację prze bu do wy chod ni ków na ul. Ka -
li skiej, za ku pio no kon te ne ry na bo isko
spor to we na po trze by szat ni oraz pod pi sa -
no umo wę na prze bu do wę ul. Ku trze by. 

Da riusz Dę bic ki po dzię ko wał rad -
nym, dy rek to rom, kie row ni kom jed no -
stek or ga ni za cyj nych, przed sta wi cie lom
or ga ni za cji po za rzą do wych i swo im pra -
cow ni kom za pra cę na rzecz lo kal nej spo -
łecz no ści i za an ga żo wa nie. W czę ści ar ty -
stycz nej uro czy sto ści wy stą pi ła Sul mie -
rzyc ka Or kie stra Dę ta.

OPRAC. (NO VUS)
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W Ko men dzie Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie od by ło się spo tka nie
pod su mo wu ją ce pra cę po li cjan tów
w mi nio nym ro ku. 

Na od pra wie obec ni by li pierw szy za -
stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go po li -
cji w Po zna niu insp. Ro man Ku ster, sta ro -
sta Sta ni sław Szczot ka, wi ce bur mistrz
Ry szard Czusz ke, Ma ria Ko ło dziej -
czyk – sze fo wa Pro ku ra tu ry Re jo no wej
w Kro to szy nie, a tak że kie row nic two, po -
li cjan ci i pra cow ni cy kro to szyń skiej jed -
nost ki.

Ko men dant po wia to wy po li cji insp.
Ma riusz Ja śniak omó wił efek ty pra cy kro -
to szyń skich funk cjo na riu szy w 2019 ro -
ku i re zul ta ty dzia łań po szcze gól nych pio -
nów ko men dy oraz stan bez pie czeń stwa
na te re nie po wia tu. Roz ma wia no tak że
o pro gra mach i ak cjach pre wen cyj nych,
re ali zo wa nych przez KPP w Kro to szy nie,

któ re ma ją wpływ na po pra wę bez pie -
czeń stwa. 

In spek tor Ja śniak po dzię ko wał za do -
brą współ pra cę z wła dza mi sa mo rzą do -
wy mi, szcze gól ne sło wa uzna nia kie ru jąc
do sta ro sty i bur mi strza Kro to szy na. Po -
dzię ko wał też za wspar cie fi nan so we. 

Za pro sze ni go ście dzię ko wa li po li -
cjan tom oraz pra cow ni kom cy wil nym

za po świę ce nie w co dzien nej pra cy i służ -
bę na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa i po -
rząd ku pu blicz ne go.

In spek tor Ro man Ku ster bar dzo do -
brze oce nił pra cę po li cjan tów kro to szyń -
skiej ko men dy. Przy po mniał, że od lat na -
sza jed nost ka zaj mu je czo ło we miej sca
w wo je wódz twie pod ką tem wy ni ków
w służ bie. OPRAC. (NO VUS)

To i Owo10 WTOREK, 28 stycznia 2020

BIBLIOTEKA

Święto Kubusia Puchatka

Z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia
Ku bu sia Pu chat ka nie daw ne spo -
tka nie Klu bu Mam po świę co ne by ło
te mu mi sio wi. Kro to szyń ska Bi blio -
te ka Pu blicz na zor ga ni zo wa ła świę -
to Pu chat ka tak że w Przed szko lu
Ku buś. Rów nież w Or pi sze wie nie za -
po mnia no o tej uwiel bia nej przez
dzie ci po sta ci. 

16 stycz nia spo tka nie Klu bu Mam
od by ło się w ha li spor to wo -wi do wi sko -
wej. Dzie ci wy słu cha ły opo wia da nia „Ku -
bu sio we za ba wy”. Przy go to wa no też za ba -
wy ru cho we z Ku bu siem Pu chat kiem
oraz te atrzyk.

Dy rek tor i pra cow ni cy bi blio te ki
dzię ku ją To ma szo wi Ni cie jew skie mu,
pre ze so wi Cen trum Spor tu i Re kre acji
Wod nik, za udo stęp nie nie sa li, w któ rej
zor ga ni zo wa no za ję cia. War to przy po -
mnieć, że spo tka nia Klu bu Mam są bez -
płat ne i od by wa ją się za wsze w czwart ki,

w go dzi nach 11.00-12.30. Mo gą w nich
uczest ni czyć dzie ci w wie ku od 2 do 4 lat
wraz z ro dzi ca mi lub opie ku na mi. 

Na stęp ne go dnia bi blio te ka, w ra -
mach ak cji „Ca ły Kro to szyn czy ta dzie -
ciom”, zor ga ni zo wa ła w Przed szko lu nr 6
Ku buś z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi gło -
śne czy ta nie ksią że czek o przy go dach Ku -
bu sia Pu chat ka. Ma lu chy w trak cie za jęć
obej rza ły ksią żecz ki, bra ły udział w qu -
izach i roz ma itych za ba wach. 

Z oka zji świę ta Ku bu sia Pu chat ka bi -
blio te kar ki ze szko ły w Or pi sze wie
i z miej sco wej fi lii KBP od wie dzi ły dzie ci
w od dzia le przed szkol nym. Na po cząt ku
spo tka nia prze czy ta no ma lu chom ba jecz -
kę o zi mo wych przy go dach Ku bu sia Pu -
chat ka i za pre zen to wa no in ne przy go dy
głów ne go bo ha te ra. Dzie ci uczest ni czy ły
też w za ba wach ru cho wych oraz w warsz -
ta tach pla stycz nych, w trak cie któ rych
two rzy ły bu rzę śnie go wą.

(AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO

Policjanci podsumowali miniony rok
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Trwa pią ta edy cja Ple bi scy tu SPOR -
TO WIEC PO WIA TU KRO TO SZYŃ SKIE -
GO 2019 pod pa tro na tem Sta ro sty
Kro to szyń skie go, or ga ni zo wa ne go
przez na szą re dak cję! Wy bie ra cie jak
za wsze SPOR TOW CA RO KU, a tak że
SPOR TO WĄ OSO BO WOŚĆ RO KU
oraz SPOR TO WĄ IM PRE ZĘ RO KU.

Na na szej li ście znaj du je się 15 spor -
tow ców, 5 oso bo wo ści spor to wych i 5
im prez spor to wych. Do tej po ry (stan
na po nie dzia łek, 27 stycz nia,
godz. 11.00) naj wię cej gło sów od da no
na bie gacz kę Mo ni kę Jad czak. Tuż za nią
pla su je się Mo ni ka So wa, za wod nicz ka
su mo z Sam so na Ko by lin. 

Ple bi scyt za koń czy się Spor to wą Ga -
lą, któ ra od bę dzie się 21 lu te go w Re stau -
ra cji Le śni czów ka. W trak cie im pre zy na -
gro dzi my tak że SPOR TO WĄ NA DZIE -
JĘ PO WIA TU, któ rą wy bie rze ka pi tu ła,

po wo ła na przez sta ro stę kro to szyń skie go.
Dla SPOR TO WEJ NA DZIEI PO WIA TU
sta ro sta ufun du je rocz ne sty pen dium.

Po ga li od bę dzie się bal kar na wa ło -
wy, na któ rym grać bę dzie ze spół Ta mer.
Bi le ty w ce nie 240 zł od pa ry moż na na -
być w na szej re dak cji (tel. 603 234 414).
Go ściem spe cjal nym bę dzie Na ta lia
Ma daj -Smo liń ska, zło ta me da list ka
z igrzysk w Rio. W trak cie im pre zy bę -
dzie też moż na sko rzy stać z fo to bud ki
Stu dia V24 Se ba stian Szo stak. Do -
chód prze zna czo ny zo sta nie na cel cha ry -
ta tyw ny.

Gło so wa nie po trwa do 16 lu te go,
do go dzi ny 23.59. UWA GA – dla gło su ją -

cych prze wi du je my na gro dy! Pro ac ti va
fun du je wy so kiej kla sy ro wer mar ki
SCOTT o war to ści 2 459 zł! Ac ti ve
Zo ne fun du je dwa mie sięcz ne vo uche ry
VIP o war to ści 125 zł każ dy na nie li mi to -
wa ną ilość za jęć gru po wych fit ness dla ko -
biet (kar ne ty waż ne do koń ca ma -
ja 2020), LAB. fun du je trzy vo uche ry

na mie siąc za jęć w gru pie po cząt ku ją cej
o war to ści 180 zł każ dy (re ali za cja
do koń ca ma ja), Re stau ra cja Waw rzy -
niak fun du je dla vo uche ry na obiad bądź
ko la cję dla dwóch osób o war to ści 100 zł
każ dy. Spon so ra mi w ple bi scy cie są tak że:
Ga bi -Plast, Las Ka lisz sp. z o. o.,
W Sta rym Sty lu, Agro in te gra cja,
Do radz two Rol ni cze Łu kasz Zu ziak,
Daf -Mal, Soft Kom pu te ry, Pi ma ro,
In ter mar che, Li dar / Be tar, Fi ne stra

i Okno plast, A-T S.A., Urząd Miej ski
w Kro to szy nie, Urząd Mia sta i Gmi -
ny w Koź mi nie Wlkp.

O na gro dy bę dą mo gli ubie gać się
uczest ni cy, któ rzy od da dzą mi ni mum je -
den głos w do wol nej ka te go rii i wy ślą
na ad res re dak cji (re dak cja@glo kal na.pl)
ma ila z ar gu men ta cją wy bo ru do 16 lu te -
go, do godz. 23.59. W tre ści ma ila na le ży
tak że po dać nu mer te le fo nu, z któ re go
od da no głos.

Re gu la min PLE BI SCY TU i kla sy fi -
ka cję on -li ne znaj dzie cie na stro nie
www.glo kal na.pl.

(AN KA) 

NASZA AKCJA

Kto zostanie SPORTOWCEM ROKU 2019?

Jak gło so wać?
Wy ślij sms pod nr 72051 (koszt 2,46 zł z VAT) o tre ści SPRT. lub OSB. lub IMP.,
po da jąc nu mer kan dy da ta we dług wzo ru: 
SPRT.16 
OSB.6
IMP.6
Zwiększ licz bę gło sów jed nym sms -em!
Oddaj 3 głosy na swojego faworyta. Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu -
mer 74567 (koszt 4,92 zł z VAT).
Od daj 15 gło sów! Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 79567
(koszt 11,07 zł z VAT).

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl

Głosuj i wygraj nagrodę główną - rower marki SCOTT
o wartości 2459 zł! 



Jak naj le piej przy go to wać się do roz -
mo wy kwa li fi ka cyj nej i jak za bły -
snąć w dniu pró by? – to py ta nia,
z któ ry mi zmie rzy ła się mło dzież
kro to szyń skie go Huf ca Pra cy 15-2
pod czas za jęć zor ga ni zo wa nych
w sie dzi bie Mło dzie żo we go Cen trum
Ka rie ry w Kro to szy nie. 

Spo tka nie w du żej mie rze po świę co -
ne by ło prze wi dy wa niu py tań, ja kie mo gą
paść w trak cie roz mo wy kwa li fi ka cyj nej,
a tak że przy go to wa niu zwię złych i ade -

kwat nych od po wie dzi, któ re po mo gą wy -
róż nić się na tle kon ku ren tów. 

Naj pierw uczest ni cy za jęć obej rze li
pre zen ta cję oraz krót kie in struk ta żo we
fil my do ty czą ce od po wied nie go przy go to -
wa nia się do roz mo wy z pra co daw cą, jak
rów nież za po zna li się z tzw. dress co de,
obo wią zu ją cym pod czas ta kie go spo tka -
nia. Po nad to po zna li sze reg błę dów, któ -
rych na le ży uni kać pod czas kon fron ta cji
z przy szłym sze fem. 

Po tem ucznio wie mie li za za da nie
wy ko rzy stać zdo by tą wie dzę w trak cie

od gry wa nia sce nek i wcie la nia się w ro le
kan dy da ta oraz re kru tu ją ce go pra co daw -
cy. Mło dzież zgod nie stwier dzi ła, że ta kie
roz mo wy są stre su ją ce i na wet je śli prze -

bie ga ją w przy ja znej at mos fe rze, to bar -
dzo trud ną sztu ką jest prze ko na nie pra co -
daw cy, iż jest się ide al nym kan dy da tem. 

OPRAC. (AN KA)

23 stycz nia od by ła się od pra wa rocz -
na, w trak cie któ rej pod su mo wa no
dzia łal ność Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro -
to szy nie w ro ku 2019.

Wśród za pro szo nych go ści zna leź li się
m. in. bryg. Adam To pol ski – na czel nik
Wy dzia łu Tech nicz ne go Ko men dy Wo je -
wódz kiej PSP w Po zna niu, sta ro sta Sta ni -
sław Szczot ka, Ju liusz Pocz ta – prze wod ni -
czą cy Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go, Fran -
ci szek Mar sza łek – bur mistrz Kro to szy na,
Ma ciej Brat bor ski – bur mistrz Koź mi na
Wlkp., To masz Le siń ski – bur mistrz Ko by -
li na, Da riusz Dę bic ki – bur mistrz Sul mie -
rzyc, Ma riusz Dy mar ski – wójt gmi ny Roz -
dra żew, Ja go da Pa try as – pod in spek tor ds.
oby wa tel skich i za rzą dza nia kry zy so we go
w Urzę dzie Miej skim w Zdu nach, dh Wal -
de mar Flor kow ski –wi ce pre zes po wia to wy
ZOSP RP Po wia tu Kro to szyń skie go.

Ko men dant po wia to wy PSP st. bryg.
Ja cek Stru żyń ski z po mo cą pre zen ta cji
mul ti me dial nej przed sta wił waż ne
przed się wzię cia i wy da rze nia z mi nio ne -
go ro ku. Wie le spo śród za kła da nych ce -
lów uda ło się zre ali zo wać. Nie by ło by to
jed nak moż li we, gdy by nie wspar cie,
za któ re ko men dant w swo im wy stą pie -
niu ser decz nie po dzię ko wał kie row nic -
twu KW PSP w Po zna niu oraz sa mo rzą -

dow com z po wia tu kro to szyń skie go. 
Po moc w za ku pie no we go sprzę tu

prze ło ży ła się na lep sze wy po sa że nie jed -
nost ki, a w efek cie koń co wym – na wyż -
szy po ziom i sku tecz ność pro wa dzo nych
dzia łań. Na sprzęt w 2019 ro ku wy da -
no 176 592 zł, z cze go 34 232 zł z re zer -
wy ce lo wej, 99 300 zł z Fun du szu Wspar -
cia, 25 000 zł z KW PSP w Po zna niu
i 18 060 zł z Wiel ko pol skie go Fun du szu

Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w Po zna niu.

W 2019 ro ku na te re nie na sze go po -
wia tu od no to wa no łącz nie 835 zda rzeń,
w któ rych udział bra li stra ża cy Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej, jak i dru ho wie Ochot -
ni czych Stra ży Po żar nych. Wy so ki po ziom
współ pra cy po mię dzy KP PSP a jed nost ka -
mi OSP pod kre śla li za rów no ko men dant,
jak i za pro sze ni go ście. To w du żej mie rze
dzię ki mo bil no ści Jed no stek Ochro ny
Prze ciw po ża ro wej uda ło się wy pra co wać
bar dzo do bry śred ni czas do jaz du do miej -
sca zda rze nia, któ ry na 835 in ter wen cji
wy niósł 6 mi nut i 54 se kun dy. 

Od no to wa no 177 po ża rów, 630
miej sco wych za gro żeń i 28 fał szy wych
alar mów. Naj wię cej zda rzeń, gdzie in ter -
we nio wa ła straż po żar na, by ło na te re nie
Kro to szy na, a naj mniej w Sul mie rzy cach.
W wy ni ku po ża rów na te re nie po wia tu
trzy oso by zgi nę ły, 12 osób zo sta ło ran -
nych, w tym szóst ka dzie ci. Je śli cho dzi
o po ża ry sa dzy w ko mi nach – by ło ich 35,
co ozna cza spa dek o 6,15% w po rów na -
niu do ro ku 2018. (NO VUS)

Rozmaitości14 WTOREK, 28 stycznia 2020

BEZPIECZEŃSTWO

Roczna odprawa strażaków

HUFIEC PRACY 

Tajniki rozmowy kwalifikacyjnej
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Po VIII ko lej ce roz gry wek V li gi te ni -
sa sto ło we go trzy czo ło we miej sca
w ta be li zaj mu ją ze spo ły z na sze go
po wia tu. Na po zy cji li de ra, z 16
punk ta mi na kon cie, pla su je się KKS
Bia ły Orzeł Wlkp. 

W VIII se rii spo tkań koź mi nia nie po -
ko na li 10: 2 UKS Ża ki III Ta cza nów, a ty -
dzień wcze śniej nie da li szans Tar cha lan -
ce II Tar cha ły Wiel kie, zwy cię ża jąc 10: 0.
Dwie wy gra ne w tym ro ku za no to wa li
tak że te ni si ści LZS Bły ska wi ca Bo ża -

cin – 10: 1 z UKS -em Chro bry II Gi zał ki
i 10: 6 z Tar cha lan ką. Bo ża ci nia nie tra cą
do li de ra dwa oczka. 

Trze ci jest KS Kro tosz II, któ ry po ko -
nał 10: 1 KTS III Ka lisz oraz 10: 7
UKS III Da ni szyn. Nie co ni żej pla su ją się
LZS Iskra Rosz ki i UKS Im puls Zdu ny, ale
ma ją jesz cze za le głe me cze go ro ze gra nia. 

Ry wa li zu ją cy w IV li dze pierw szy ze -
spół KS Kro tosz w tym ro ku uległ 4: 10
UKS -owi Ża ki I Ta cza nów i zre mi so -
wał 9: 9 z UKS -em II Da ni szyn. Kro to szy -
nia nie zaj mu ją szó ste miej sce. (AN KA)

TENIS STOŁOWY

Trzy nasze kluby na czele

22 stycz nia w Re stau ra cji
„Pod Szysz ka mi” od by ła się VII Koź -
miń ska Ga la Spor tu, pod su mo wu ją -
ca ubie gły rok. Ty tuł spor tow ca ro ku
mia sta i gmi ny Koź min Wlkp. po -
now nie zdo by ła Ju lia Da ma sie wicz. 

Te go rocz na uro czy stość po łą czo na
by ła z ju bi le uszem dzie się cio le cia Gmin -
ne go Ośrod ka Spor tu w Koź mi nie Wlkp.
Sła wo mir Gru cha ła, dy rek tor tej pla ców -
ki, przy po mniał naj waż niej sze in we sty cje
i im pre zy spor to we. Po dzię ko wał bur mi -
strzo wi Ma cie jo wi Brat bor skie mu oraz
Ra dzie Miej skiej w Koź mi nie Wlkp.
za wspie ra nie roz wo ju spor tu. Sło wa po -

dzię ko wa nia skie ro wa no rów nież do dy -
rek to rów pla có wek oświa to wych, soł ty -
sów, prze wod ni czą cych rad osie dlo wych,
klu bów spor to wych, pra cow ni ków GOS -
-u, wo lon ta riu szy oraz przed się bior ców,
któ rzy wspie ra ją i pro mu ją lo kal ny sport.

Pod czas ga li pod su mo wa no współ za -
wod nic two spor to we miesz kań ców mia sta
i gmi ny Koź min Wlkp. Zwy cię ży ła re pre -
zen ta cja koź miń skie go osie dla nr 3, wy -
prze dza jąc Sta rą Ob rę i Po go rzał ki Wiel kie. 

Ko mi sja w skła dzie: Ja ro sław Ra taj -
czak, Agniesz ka Flej sie ro wicz, Li dia
Ostoj ska, Sła wo mir Gru cha ła oraz An -
drzej Se rek, po wo ła na przez koź miń ski
GOS, wy bie ra ła lau re atów w ka te go riach

'spor to we od kry cie ro ku', 'spor to wiec ro -
ku' i 'naj lep sza dru ży na ro ku'. Wy róż nie -
nia przy zna wa no na pod sta wie in for ma -
cji prze ka za nych przez szko ły i klu by zgła -
sza ją ce kan dy da tów. 

Za spor to we od kry cie ro ku uzna no
Ma ję Pa tec ką (Koź miń ski Klub Ka ra te
Do Sho to kan). Mia no naj lep szej dru ży ny
przy pa dło ze spo ło wi ju nio rów Szkół ki Pił -
kar skiej GOS -u. Z ko lei spor tow cem ro -
ku 2019 zo sta ła Ju lia Da ma sie wicz (So poc -
ki Klub Że glar ski), któ ra trium fo wa ła dru gi
raz z rzę du. Za zwy cięż czy nią upla so wa ły
się Ali cja Ko wań dy (MUKS Bia łe Ty gry sy
Ja ro cin) oraz Ka ta rzy na Wa łę sa (SP nr 1
w Koź mi nie Wlkp.) OPRAC. (LE NA)

GALA

Najlepsi koźmińscy sportowcy zostali wyróżnieni
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