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Na 25 stycz nia In sty tut Me te oro lo gii
i Go spo dar ki Wod nej wy dał ostrze że -
nie o mar z ną cych opa dach desz czu.
Trud ne wa run ki dro go we za sko czy ły
nie któ rych kie row ców. Na te re nie
po wia tu kro to szyń skie go w tym dniu
za no to wa no osiem zda rzeń dro go -
wych, w któ rych czte ry oso by zo sta ły
po szko do wa ne. 

Już o go dzi nie 06.15 w Hen ry ko wie
(gmi na Roz dra żew) do szło do pierw szej
ko li zji, w któ rej ucier pia ła jed na oso ba.
Ko lej ne zda rze nie mia ło miej sce w Kro to -
szy nie na skrzy żo wa niu ulic Ście gien ne go
i Ru mian ko wej. Na szczę ście tym ra zem
ni ko mu nic się nie sta ło. 

Tuż po go dzi nie 09.00 służ by ra tow -
ni cze skie ro wa no do Be nic, gdzie da cho -
wał sa mo chód oso bo wy. Po szko do wa na
ko bie ta w za awan so wa nej cią ży zo sta ła
prze trans por to wa na do Szpi tal ne go Od -
dzia łu Ra tun ko we go. 

O go dzi nie 13.00 na tra sie Biad ki -
-Chwa li szew sa mo chód wy padł z dro gi
i za trzy mał się w przy droż nym ro wie. Le -
karz z Ze spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go
po wy ko na niu ba dań w ka ret ce po go to -
wia pod jął de cy zję o ho spi ta li za cji męż -
czy zny, któ ry kie ro wał po jaz dem. 

Póź niej do szło do ko li zji dro go wej
z udzia łem trzech sa mo cho dów oso bo -
wych w Kro to szy nie na skrzy żo wa niu
ulic Ko by liń ska i Za ci sze. Na uli cy Zdu -
now skiej tak że zde rzy ły się trzy po jaz dy.
Po szko do wa ny zo stał je den z uczest ni ków
te go zda rze nia. – Kie ru ją ca sa mo cho dem
mar ki Fiat miesz kan ka po wia tu mi lic kie -
go nie do sto so wa ła pręd ko ści do wa run -
ków dro go wych i ude rzy ła w po prze dza -
ją cy po jazd mar ki BMW. Kie ro wał nim
miesz ka niec Opo la. Po nad to za fia tem je -
cha ło in ne BMW i ten sa mo chód rów nież
ude rzył w au to ja dą ce przed nim. Po stę -
po wa nie w tej spra wie pro wa dzą po li cjan -

ci – mó wi Piotr Szcze pa niak z Ko men dy
Po wia to wej Po li cji. 

Po zmro ku mia ły miej sce jesz cze
dwie ko li zje. – W więk szo ści przy pad -
ków przy czy na mi zda rzeń dro go wych
by ło nie do sto so wa nie pręd ko ści do wa -
run ków pa nu ją cych na dro dze – stwier -
dza P. Szcze pa niak. – Te go dnia pa dał
mar z ną cy deszcz, co skut ko wa ło trud ny -
mi wa run ka mi na dro dze.

Na szczę ście nie by ło ofiar śmier tel -
nych. Ape lu je my do kie row ców o ostroż -
ną jaz dę. Le piej zdjąć no gę z ga zu niż za -
koń czyć jaz dę w ro wie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Gołoledź zaskoczyła kierowców
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Za ku pio ny z do fi nan so wa niem ze -
wnętrz nym dron an ty smo go wy mo -
ni to ru je wy zie wy z ko mi nów w gmi -
nie Zdu ny. Przy po mnij my, że w ra -
mach pro jek tu zdu now ski sa mo rząd
za ku pił tak że pięć sztuk sta cjo nar -
nych sta cji po mia ro wych po wie trza,
mie rzą cych pył za wie szo ny PM2.5
oraz PM10.

Sta cje zo sta ły za mon to wa ne
przy wszyst kich obiek tach oświa to wych
na te re nie gmi ny Zdu ny i peł nią funk cją
in for ma cyj ną oraz edu ka cyj ną dla miesz -

kań ców. Po nad to w ra mach pro jek tu za -
ku pio no dron an ty smo go wy wraz z wy -
po sa że niem. Dron mie rzy skład dy mów
wy do by wa ją cych się z ko mi nów bu dyn -
ków. Cał ko wi ty koszt przed się wzię cia
to 81 788,85 zł, z cze go do fi nan so wa nie
wy no si 40 894 zł. (NO VUS)

ZDUNY
Dron monitoruje poziom zanieczyszczeń
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3Temat Tygodnia

W mi nio ny week end w na szym mie -
ście zo sta ła zor ga ni zo wa na ak cja
cha ry ta tyw na pod na zwą „Kro to szyń -
ska Pusz ka Szczę ścia Mar cel'2020”
na rzecz Mar ce la Sa mo la, któ ry
obec nie jest le czo ny w USA. Chło piec
zma ga się z gu zem mó zgu. Zwień -
cze niem im pre zy był nie dziel ny kon -
cert gwiaz dy wie czo ru – ze spo łu Daj
To Gło śniej. Or ga ni za to rem wy da rze -
nia by ło Sto wa rzy sze nie Uma -
mi – „Wspa nia ły smak po mo cy”.

Zbiór ka do pu szek ru szy ła już w pią -
tek, kie dy to na uli cach Kro to szy na po ja -
wi ło się gro no za an ga żo wa nych wo lon ta -
riu szy. Te go dnia na te re nie Ga le rii Kro to -
szyń skiej To masz Ptak – uczest nik szó stej
edy cji pro gra mu Hell’s Kit chen – zor ga -
ni zo wał po kaz ku li nar ny. Za sym bo licz ny
da tek na rzecz Mar cel ka moż na by ło
skosz to wać da nia przy go to wa ne go przez
mi strza kuch ni. 

Fi nał Kro to szyń skiej Pusz ki Szczę ścia
miał miej sce w nie dzie lę na kro to szyń -
skim ryn ku, gdzie na miesz kań ców cze ka -
ło sze reg atrak cji. Każ dy mógł skosz to wać
pysz nych wy pie ków czy roz grzać się cie -
płą ka wą. Dla dzie ci przy go to wa no zjeż -
dżal nie oraz za ję cia z pierw szej po mo cy. 

Im pre zę pro wa dzi ła Agniesz ka
Mlecz ko, któ ra mó wi ła o ce lu zbiór ki
i przy po mnia ła hi sto rię ma łe go Mar ce la.

Z po ka zem ku li nar nym za pre zen to wał
się Mar cin Bro żek – pre zes Sto wa rzy sze -
nia Ku cha rze Bez Gra nic. Każ dy chęt ny
miał oka zję skosz to wać ory gi nal ne go da -
nia z ka szy. Przy oka zji mistrz kuch ni

opo wie dział o swo jej pa sji. Ko lej ną atrak -
cją był po kaz mo dy i efek tow nych sty li za -
cji fry zjer skich w wy ko na niu Fa bry ki Fry -
zur z Rasz ko wa. Pięk ne suk nie uży czył
bu tik Avan ti. Po tem na sce nie wy stą pił
ze spół mu zycz ny Spec trum.

Na ryn ku po ja wi li się tak że stra ża cy
z OSP Kro to szyn i OSP Zdu ny, któ rzy
przy go to wa li po kaz ak cji ra tow ni czej.
Prze pro wa dzo no tak że dru gie go to wa nie

wy kwint nych dań przez mi strzów kuch -
ni. Na sce nie na to miast za pre zen to wa ły
się gru py ta necz ne z Cen trum Tań ca
Show Dan ce oraz kro to szyń ski ze spół
Folk lor Bło nie.

Wie czo rem na kro to szyń ski ry nek
przy by ły tłu my w ocze ki wa niu na kon -
cer ty ze spo łów Ogień i Daj To Gło śniej.
Po mię dzy ich wy stę pa mi or ga ni za to rzy
ra zem z pu blicz no ścią na gra li po zdro wie -
nia dla Mar ce la. Ze spół Ogień ma na kon -
cie trzy na gro dy na 54 KFPP Opo le 2017.
Pio sen ka „Ma ry Ja ne” zdo by ła naj waż -
niej sze wy róż nie nia, czy li na gro dę pu -
blicz no ści i te le wi dzów, na gro dę bran ży
mu zycz nej SAWP oraz na gro dę słu cha czy
Ra dia Opo le i Au dy to rium 17. Ze spół
two rzą Fi lip Po pów – wo kal, Prze mek Za -
krzew ski – gi ta ra, To mek Ra taj czak – gi -
ta ra, Mi chał Le śniew ski – bas, Bar tek Lin -
ke – per ku sja.

Gru pa Daj To Gło śniej to z ko lei ze -
spół di sco po lo wy, któ ry zo stał za ło żo ny
w Sy co wie na po cząt ku 2019 ro ku. Ich
de biu tanc ki sin giel „Ma ma ostrze ga ła”
stał się wiel kim hi tem. Po łą cze nie pro -
stych ryt mów, lu do wych kli ma tów i po -
czu cia hu mo ru za owo co wa ło ogrom ną
licz bą od two rzeń te le dy sku na ka na le
YouTu be. W cią gu sied miu mie się cy
od opu bli ko wa nia za no to wa no 100 mi -
lio nów wy świe tleń. 

Przy po mnij my, że 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. 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.

(NO VUS)

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

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

POD NASZYM PATRONATEM

Wielka impreza dla Marcela
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22 stycz nia w re stau ra cji Cri stal od -
by ło się tra dy cyj ne spo tka nie no wo -
rocz ne To wa rzy stwa Mi ło śni ków
i Ba da czy Zie mi Kro to szyń skiej. Pod -
su mo wa no mi nio ny rok i roz ma wia -
no o pla nach na naj bliż sze mie sią ce.

An to ni Kor sak, pre zes TMiBZK,
przy wi tał wszyst kich go ści, zwłasz cza no -
wych człon ków to wa rzy stwa i uczcił tych,
któ rzy ode szli, sym bo licz ną mi nu tą ci szy.
Na stęp nie przy po mniał naj waż niej sze
ini cja ty wy pod ję te w ubie głym ro ku. Po -
wie dział tak że, ja kie pu bli ka cje czy wy da -
rze nia są przy go to wy wa ne na obec ny rok.
Dzia łal ność TMiBZK szcze gó ło wo przed -
sta wi ła wi ce pre zes Ali na Kra jew ska. 

Rok 2019 dla to wa rzy stwa roz po czął
się 30 stycz nia od tra dy cyj ne go spo tka nia
no wo rocz ne go, w trak cie któ re go za pre -
zen to wa no krót ki film Paw ła Wła dy sła wa
Płó cien ni cza ka „Orzeł Wę drow ny”. 22 lu -
te go w bi blio te ce pu blicz nej miał miej sce
trze ci wy kład ks. dra Ry szar da Kem pia ka
w ra mach cy klu „Wia ra, na uka,
sens – kul tu ra eu ro pej ska wo bec spraw
osta tecz nych”. 7 mar ca w kro to szyń skim
mu zeum zor ga ni zo wa no po wia to wy fi -
nał X edy cji Kon kur su Hi sto rycz ne go
„Po wsta nie wiel ko pol skie w po wie cie kro -
to szyń skim – dzie je i tra dy cje”. Waż nym
wy da rze niem w kwiet niu by ło wal ne ze -
bra nie człon ków to wa rzy stwa. Do tych -
cza so wy za rząd otrzy mał ab so lu to rium. 

26 ma ja pod czas Kro to FE STU
miesz kań cy mie li oka zję po znać pu bli ka -
cje wy da ne przez TMiBZK. 3 czerw ca
w au li SP nr 5 go ści ła An na Aza ri, am ba -
sa dor Izra ela w Pol sce. Wy gło si ła pre lek cję
„Pań stwo Izra el – od Zie mi Obie ca nej
do kra ju in no wa cji” w ra mach cy klu „Wia -
ra, na uka, sens...”. 14 czerw ca od by ło się
ko lej ne spo tka nie z drem Jac kiem Kę pą
i je go go ściem ks. drem R. Kem pia kiem. 

19 lip ca człon ko wie to wa rzy stwa
prze wieź li za so by wy daw ni cze do tym -

cza so wej sie dzi by w kro to szyń skiej Bi blio -
te ce Pe da go gicz nej. Zmia na miej sca zwią -
za na by ła z roz po czy na ją cym się re mon -
tem bi blio te ki pu blicz nej. W dru giej po -
ło wie sierp nia kil ko ro człon ków sto wa rzy -
sze nia wzię ło udział w ak cji po mo cy kro -
to szyń skiej książ ni cy przy prze no sze niu
księ go zbio ru. 25 sierp nia TMiBZK za pre -
zen to wa ło swój do ro bek wy daw ni czy
w trak cie Do ży nek Die ce zjal no -Po wia to -
wych w Lu to gnie wie. 

Pod ko niec wa ka cji, w związ ku z 80.
rocz ni cą wy bu chu II woj ny świa to wej,
uka za ła się pu bli ka cja „Kro to szyń ski po -
ciąg śmier ci 1939” au tor stwa An to nie go
Kor sa ka. Książ ka opi su je na lot lot nic twa
nie miec kie go w Ko le na po ciąg ewa ku acyj -
ny i dal sze lo sy je go pa sa że rów. 2 wrze śnia,
do kład nie w 80. rocz ni cę na lo tu na po ciąg
ewa ku acyj ny z Kro to szy na, de le ga cja to -
wa rzy stwa uda ła się na uro czy sto ści z tym
zwią za ne. Zło żo no wią zan ki kwia tów
przy po mni ku ofiar ata ku oraz pod pa -
miąt ko wą ta bli cą na dwor cu PKP. 

14 wrze śnia człon ko wie TMiBZK
wzię li udział w Świę cie Uli cy. Spo tka nie
pro mu ją ce XV tom cy klu „Kro to szyn

i oko li ce” od by ło się 4 paź dzier ni ka
w ZSP nr 1 w Kro to szy nie. Do tych cza so -
wy re dak tor na czel ny – dr Jó zef Zdu -
nek – i je go za stęp ca – Ste fan Ko niecz -
ny – zre zy gno wa li z człon ko stwa w ze spo -
le re dak cyj nym. Ich miej sca za ję li Ali cja
Krysz kie wicz -Świst, Piotr Mi ko łaj czyk
i Grze gorz Śnie ciń ski. 

29 paź dzier ni ka na uro czy sto ści in -
au gu ru ją cej rok kul tu ral ny pię ciu człon -
ków TMiBZK otrzy ma ło na gro dy bur mi -
strza Kro to szy na. 11 li sto pa da przy jazd
po cią gu spe cjal ne go „Mar cin”, re la cji Ka -
lisz -Po znań Gł, w ra mach Mar ko we go
Pro duk tu Tu ry stycz ne go Turk. Kol. pl,
był oka zją do za pre zen to wa nia się to wa -
rzy stwa na kro to szyń skiej sta cji ko le jo wej. 

25 li sto pa da de le ga cja to wa rzy stwa
uda ła się do Wro cła wia, by zło żyć wi zy tę
dr Kry sty nie Świ der skiej, któ ra prze ka za -
ła dla TMiBZK oraz Mu zeum Re gio nal -
ne go w Kro to szy nie sze reg do ku men tów
i pa mią tek po zmar łym w 2018 ro ku
prof. Ger wa zym Świ der skim. 29 li sto pa -
da od by ło się XVII spo tka nie z cy klu
„Wia ra, na uka, sens...” z J. Kę pą i ks. R.
Kem pia kiem. (NO VUS)

KROTOSZYN

Noworoczne spotkanie historyków 
Ziemi Krotoszyńskiej

Trwa 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!

Z SESJI

Proekologiczne wystąpienie
Dariusza Rozuma
Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go Da riusz Ro -
zum mó wił o tym, że w wie lu kwe -
stiach, choć by eko lo gicz nych, war to
by brać przy kład z miesz kań ców Ja -
po nii. Za su ge ro wał li kwi da cję ulicz -
nych ko szy na śmie ci.

– Pra gnę się po chwa lić, że 22 stycz -
nia pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki po zdro -
wił kro to szyń ski klub su mo, ale tak że
Kro to szyn. By ło to przy oka zji je go wi zy ty
w Ja po nii – mó wił D. Ro zum. – Pan pre -
mier wska zy wał to pań stwo ja ko trze cią
go spo dar kę świa ta, na któ rej po win ni śmy
się wzo ro wać. Rów nież ja o Ja po nii wy po -
wia da łem się en tu zja stycz nie na ko mi -
sjach w kon tek ście ko szy na śmie ci.
Chciał bym, że by roz wa żyć li kwi da cję
wszyst kich ko szy na te re nie ca łe go po wia -
tu. Każ dy śmieć ma wła sne go wła ści cie la,
któ ry mo że za brać go do do mu, za miast
wrzu cać do ko sza. 140 mi lio nów Ja poń -
czy ków ro bi to co dzien nie. Tam nie ma
z tym pro ble mu, to i u nas by nie by ło, bo
je ste śmy wszy scy i tak ob ło że ni po dat -
kiem śmie cio wym. Ma my u sie bie w do -
mu od po wied nie po jem ni ki. To kwe stia

tyl ko odro bi ny do brej wo li. Zy ski by ły by
ewi dent ne. War to też się za sta no wić
nad tym, że by na te re nie po wia tu w pla -
ców kach han dlo wych zli kwi do wać te
ohyd ne re kla mów ki pla sti ko we. Moż na
rów nież po my śleć nad wpro wa dze niem
za ka zu pa le nia w miej scach pu blicz nych
i rzu ca nia pe tów. To się da zro bić. W Ja -
po nii nikt w miej scach pu blicz nych nie
pa li. Są miej sca do te go wy zna czo ne. Pa -
mię tam, jak przez dwie ka den cje w ra dzie
miej skiej wy słu chi wa łem soł ty sów, któ -
rzy py ta li: „gdzie są te ko sze?”. Na praw dę
to nie jest naj waż niej szy pro -
blem – stwier dził D. Ro zum.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI



Na stycz nio wej se sji Ra dy Miej skiej
w Ko by li nie znów by ło go rą co na li nii
soł tys Smo lic – wła dze gmi ny. Do emo -
cjo nal nej dys ku sji włą czył się tak że rad -
ny po wia to wy – Ja ro sław Ku biak. 

Za czę ło się od wy stą pie nia rad ne -
go i jed no cze śnie pre ze sa Za rzą du
Miej sko -Gmin ne go OSP w Ko by li -
nie – An drze ja Mać ko wia ka, któ ry
miał sze reg uwag do Wie sła wa Skow -
roń skie go w kwe stii za rzą dza nia
Ochot ni czą Stra żą Po żar ną w Smo li -
cach, któ rej ten jest pre ze sem. 

– Nie ży czę so bie szy dze nia ze
mnie i na zy wa nia mnie z uśmie chem
na twa rzy „pre ze sem wszyst kich pre -
ze sów” – oznaj mił A. Mać ko -
wiak. – Wy ma ga te go kul tu ra, bo nie
je ste śmy na jar mar ku, a na se sji Ra dy
Miej skiej. Ostat nio by łem wy wo ła ny
do ta bli cy przez pa na pre ze sa Skow -
roń skie go w kwe stii cy ster ny. Mia ła
ona tra fić do Ła giew nik, lecz z por ta li
spo łecz no ścio wych do wie dzia łem się,
że zo sta ła prze ka za na do Smo lic. Re mi -
za nie ma ga ra żu, gdzie moż na by prze -
cho wy wać sprzęt. Jest zi ma i mo że za -
mar z nąć. Pre zes Skow roń ski bę dzie
bie gał po etat kie row cy, po nie waż ktoś
mu si tym au tem jeź dzić i o nie dbać.
Bo – jak to stwier dził pre zes – „nikt
za dar mo nie bę dzie pra co wał”. To ge -
ne ru je kosz ty. Spa la nie ta kie go sa mo -
cho du to 50 li trów na 100 ki lo me -
trów. Je śli Cen trum Po wia da mia na
Ra tun ko we go za dys po nu je tę cy ster nę
na gra ni cę wo je wódz twa, to kosz ty
spa da ją na na szą gmi nę. Je śli po jazd
ule gnie awa rii, to koszt ho lo wa nia rów -
nież mu si po kryć gmi na. Nie mo że być
tak, że po szcze gól ne jed nost ki za ple ca -
mi mo imi i bur mi strza za ła twia ją so bie
sprzęt – grzmiał rad ny.

Na stęp nie A. Mać ko wiak py tał,
dla cze go 8 wrze śnia cy ster na po je cha -
ła do Roz dra że wa na stra żac kie za wo -
dy po wia to we i kto wy ra ził na to zgo -

dę. – Nie wiem tak że, dla cze go w dro -
dze po wrot nej do Smo lic je cha li ście
na sy gna le do wy cie ku ga zu, sko ro cy -
ster na nie by ła za dys po no wa na – kon -
ty nu ował. – Do dam jesz cze, że te go
ty pu cy ster na na da je się do miast wiel -
ko ści Lesz na czy Ostro wa Wlkp. In na
kwe stia – chce pan do fi nan so wa nia
na za kup no życ, któ re są już w re mi -
zie. A z kim pan kon sul to wał wa run ki
za ku pu? Ra da nie wy ra zi ła zgo dy na to
ze wzglę dów eko no micz nych. Wi dać,
że pan ro bi tu taj sa mo wol kę – stwier -
dził A. Mać ko wiak. 

Pre zes Za rzą du Miej sko -Gmin ne -
go OSP wy ra ził rów nież wąt pli wo ści
od no śnie mi ni ko lej ki dla dzie ci, któ rą
dys po nu je smo lic ka jed nost ka, wy ko -
rzy stu jąc ją czę sto na roz ma itych im -
pre zach ple ne ro wych. – Po jazd ten
zro bio ny jest z trak to ra ogro do we go,
a z be czek po ja kichś ole jach wy ko na -
no wa go ni ki. Czy to ma atest do wo że -
nia dzie ci i czy jest praw nie do pusz -
czo ne do ru chu na dro gach pu blicz -
nych? Je śli doj dzie do wy pad ku, to kto
po nie sie od po wie dzial ność? - py tał A.
Mać ko wiak.

W od po wie dzi na po wyż sze kwe -
stie W. Skow roń ski nie szczę dził słów
kry ty ki wo bec nie tyl ko A. Mać ko wia -
ka, ale tak że rad ne go Grze go rza Krecz -
me ra i bur mi strza Ko by li na. – Ko lej ka
dla dzie ci jest wła sno ścią sto wa rzy sze -
nia i pre zes Skow roń ski nie po bie ra
żad nych opłat za to, tyl ko sto wa rzy -
sze nie, któ re pro wa dzi dzia łal ność go -
spo dar czą – wy ja śniał pre zes OSP
Smo li ce. – Cy ster na to pó ki co wła -
sność OSP Smo li ce i jest utrzy my wa na
ze środ ków wła snych. Obo wiąz kiem
pa na i gmi ny jest do star cze nie za wod -
ni ków na za wo dy po wia to we. Nie ste -
ty, mu sie li śmy za pew nić so bie trans -
port we wła snym za kre sie. Cy ster na
nie by ła za ła twia na za ni czy imi ple ca -
mi. By łem w tej spra wie u bur mi strza
dzie więć ra zy, w tym raz ze skarb ni -

kiem. Je śli pa na ob ra zi łem, to bar dzo
ser decz nie prze pra szam. Każ dy po peł -
nia błę dy, do któ rych trze ba umieć się
przy znać. Na ostat niej se sji wy po wie -
dział się pan, że koszt utrzy ma nia cy -
ster ny to 60 tys. zł i roz ma wiał pan
o tym z ko men dan tem. Z któ rym? Bo
za rów no miej ski, jak i po wia to wy po -
wie dzie li mi, że nie by ło ta kiej roz mo -
wy – za zna czył W. Skow roń ski. 

Pre zes smo lic kiej OSP tłu ma czył
też, iż zgod nie z za rzą dze niem ko men -
dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej sprzęt nie użyt ko wa ny i za le ga ją -
cy w ko men dach wo je wódz kich mo że
zo stać prze ka za ny jed nost kom OSP.
Zda niem W. Skow roń skie go Za rząd
Miej sko -Gmin ny nie miał więc wpły -
wu na roz dy spo no wa nie cy ster ny. Do -
dał przy tym, że po jazd ów znaj du je się
w ga ra żu za kła du HR Smo li ce, więc
bez pod staw ne jest twier dze nie, że ist -
nie je ry zy ko za mar z nię cia.

– Czy ta cy ster na bę dzie po trzeb -
na, to się oka że. Wo lał bym, że by ni gdy
nie wy je cha ła. Wte dy nie bę dzie kosz -
tów. Do ba ku moż na wlać 250 li trów,
więc bę dzie to ja kieś 1300 zł, a nie 60
tys. zł. Nie ka że my gmi nie szu kać pie -
nię dzy, bo one już są... – z die ty, któ rą
mi ob ni ży li ście. To 1560 zł rocz nie.
Za tan kuj cie więc za to, co mi za bra -
no – za ape lo wał W. Skow roń ski.

Zwró cił się rów nież do rad ne go
Krecz me ra, od wo łu jąc się do je go wy -
po wie dzi, ja ko by wy so kość die ty soł ty -
sa Smo lic mia ła być krzyw dzą ca dla in -
nych. Uznał jed no cze śnie, że nie spra -
wie dli we jest po bie ra nie dwóch diet
jed no cze śnie – rad ne go i soł ty -
sa. – Spraw dzi łem licz bę miesz kań -
ców po szcze gól nych so łectw. Wy glą -
da to tak: Smo li ce – 1123 oso by, Ła -
giew ni ki – 456, Ku kli nów – 471, Sta -
ry Ko by lin – 209. Trze ba by po łą czyć
trzy so łec twa, by osią gnąć li czeb ność
Smo lic. A die ty soł ty sów to 442
i 364 zł. I gdy by usta lać die tę pro por -

cjo nal nie na pod sta wie licz by miesz -
kań ców, to soł tys Smo lic po wi nien
mieć 1248 zł, a miał 702 zł. A te raz
ma 572 zł. Za tem dla któ re go soł ty sa
to jest krzyw dzą ce? – py tał re to rycz -
nie W. Skow roń ski. 

Po nad to soł tys Smo lic zwró cił
uwa gę rad ne mu, że po wi nien bar dziej
wni kli wie czy tać sta tut gmi ny, gdyż
tam na pi sa ne jest, że soł tys nie ma obo -
wiąz ku uczest ni cze nia w se sjach Ra dy
Miej skiej, że mo że brać udział, ale nie
mu si. – Mo że a po wi nien to są dwie
róż ne rze czy, jak sa mo chód a ro -
wer – sko men to wał. Od niósł się tak że
do słów bur mi strza Ko by li na, któ ry
na po przed niej se sji za su ge ro wał, że
na le ża ło by od dzie lić OSP Smo li ce
od so łec twa, bo stąd bio rą się licz ne
nie po ro zu mie nia. – Stwier dził pan, że
nie ma obo wiąz ku in for mo wa nia soł -
ty sa, ale pań scy pra cow ni cy już tak.
Jak mam wy peł niać swo je obo wiąz ki
zwią za ne z za wia da mia niem miesz -
kań ców o tym, co się dzie je, sko ro nie
je stem in for mo wa ny przez wła dze
gmi ny? Cięż ko mi to mó wić, ale bra -
ku je pa nu pro fe sjo na li zmu – po wie -
dział W. Skow roń ski.

Bur mistrz To masz Le siń ski za zna -
czył, że do bra ko mu ni ka cja i współ pra -
ca z pre ze sem OSP Smo li ce by ły, do pó -
ki nie zo stał soł ty sem. – Jest to dla
mnie tro chę śmiesz ne, bo po ro zu mie -
wa my się te raz po przez wy sy ła nie
pism. Nie po tra fi pan przyjść do urzę -
du i po roz ma wiać – od po wie dział soł -
ty so wi Smo lic wło darz gmi ny. 

Rad ny Krecz mer na to miast za rzu -
cił W. Skwo roń skie mu brak ak tyw no -
ści na rzecz so łec twa Smo li ce, mi mo
wy so kiej – je go zda niem – die ty. – Co
przez rok peł nie nia funk cji soł ty sa zro -
bił pan dla miesz kań ców? – do py ty -
wał. – Nic! – sam od po wie dział
na swo je py ta nie rad ny. Od niósł się
tak że do wy li czeń soł ty sa Smo lic
w kwe stii li czeb no ści miesz kań ców

wsi. – Wieś Roz dra żew li czy so -
bie 1700 miesz kań ców, a soł tys otrzy -
mu je 540 zł. Jak pan po wo łu je się
na licz bę miesz kań ców, to tu ma my
ży wy przy kład – oświad czył. 

G. Krecz mer zwró cił rów nież
uwa gę Ja ro sła wo wi Ku bia ko wi – rad -
ne mu po wia to we mu, że na por ta lach
spo łecz no ścio wych przy zna je so bie za -
słu gi za ła twie nia do fi nan so wa nia
na ścież kę pie szo -ro we ro wą w Smo li -
cach. – Z te go, co wiem, to do fi nan so -
wa nie za ła twił dy rek tor Po wia to we go
Za rzą du Dróg, za co mu dzię ku ję. Do -
ma ga się pan do ku men ta cji na dro gę
osie dlo wą w Smo li cach, twier dząc, że
jest do fi nan so wa nie w wy so ko ści 80
pro cent. Przy po mi nam pa nu, że gmi -
na ma czte ry go to we do ku men ta cje
na dro gi. Je śli uwa ża się pan za rad ne -
go wszech mo gą ce go, to pro szę za ła -
twić na nie do fi nan so wa nie. Ja wiem,
ja kie są kry te ria roz pa try wa nia wnio -
sków. Je że li pan twier dzi, że po je dzie
do Po zna nia i pstrycz kiem pie nią dze
sa me po pły ną, to jest pan w błę dzie.
Mo że ja o czymś nie wiem, a do fi nan -
so wa nia są przy dzie la ne na za sa dzie
ko le sio stwa..? Pan za miast wspie rać
po wiat i gmi nę Ko by lin, tyl ko szko -
dzi – rzekł rad ny Krecz mer.

J. Ku biak od po wie dział, że in sy -
nu acje G. Krecz me ra są bez pod staw -
ne i są po mó wie niem. – Po pie ram
w stu pro cen tach soł ty sa Smo lic w je -
go dzia ła niach na rzecz miesz kań ców,
któ rzy się nie skar żą i naj le piej wie dzą,
jak to funk cjo nu je. Za bie ra nie die ty
jed ne mu na 20 soł ty sów jest per fid -
nym dzia ła niem. Pa nie rad ny Krecz -
mer, nie wiem, gdzie pan to wy czy tał
i jest to pu blicz ne po mó wie nie. Mo że
nie umie pan czy tać ze zro zu mie -
niem. Pro szę o od po wiedź na pi śmie,
bo ina czej spo tka my się w są dzie.
W pi smach od gmi ny jest cią gle to sa -
mo: nie ma pie nię dzy. Jak wnio sek jest
do brze na pi sa ny, to do fi nan so wa nie
się uzy ska. Pro szę mi nie za rzu cać, że
coś za ła twiam. Ja re ko men du ję, gdy
spo ty kam się z wo je wo dą – wy ja śnił
rad ny J. Ku biak.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Waśnie i spory na sesji Rady Miejskiej

Por tal edu ka cyj ny PER SPEK TY WY
już po raz 22. opu bli ko wał ran king
naj lep szych szkół i tech ni ków.
Na wy so kich po zy cjach w Wiel ko pol -
sce pla su ją się I LO im. H. Koł łą ta ja
w Kro to szy nie oraz tech ni ka – w ZSP
nr 2 im. K. F. Li bel ta i w ZSP im. J. Ki -
liń skie go w Zdu nach.

W ran kin gu li ce ów kro to szyń ski Koł -
łą taj zna lazł się na 27. miej scu. Z ko lei
w ran kin gu tech ni ków pierw szą pięć dzie -
siąt kę za my ka Tech ni kum nr 2 (ZSP nr 2

w Kro to szy nie), a tuż za nim jest Tech ni -
kum w Zdu nach. Na 67. lo ka cie skla sy fi -
ko wa ne zo sta ło Tech ni kum w ZSP im. J.
Mar ciń ca w Koź mi nie Wlkp.

– Po ziom kształ ce nia w ZSP w Zdu -
nach jest wy so ki, o czym świad czy wy so -
kie 51. miej sce w ran kin gu tech ni ków
w Wiel ko pol sce – mó wią przed sta wi cie le
tej pla ców ki. – Tech ni ka by ły oce nia ne
we dług czte rech kry te riów – suk ce sy
szko ły w olim pia dach, wy ni ki ma tu ry
z przed mio tów obo wiąz ko wych, wy ni ki
ma tu ry z przed mio tów do dat ko wych

oraz wy ni ki eg za mi nu za wo do we go.
Tech ni kum w Zdu nach uzy ska ło ta ką sa -
mą licz bę punk tów co naj lep sza szko ła
w po wie cie kro to szyń skim. Jest to suk ces
na szych uczniów, na uczy cie li, dy rek cji,
a tak że or ga nu pro wa dzą ce go. Wszy scy
wy mie nie ni bio rą czyn ny udział w dą że -
niu do osią ga nia co raz lep szych wy ni ków.
Na suk ces szko ły skła da się wy tę żo na pra -
ca wie lu osób, prze ła my wa nie ste reo ty -
pów i co raz licz niej szy udział uczniów
w pro jek tach, kon kur sach, olim pia dach,
za wo dach za rów no spraw dza ją cych wie -
dzę, jak i umie jęt no ści. Nie zwal nia my
tem pa. Wie my, że tak wy so ka lo ka ta
w ran kin gu bę dzie wy znacz ni kiem dla na -
szych przy szłych uczniów. (AN KA)

EDUKACJA

Nasze szkoły w rankingu



Wydarzenia6 WTOREK, 4 lutego 2020

Już 18 mar ca w Pa ła cu w Or li od bę -
dzie się dru ga edy cja Mi strzostw Pol -
ski w Dzi czyź nie – Me mo ria łu Ma ria -
na Tar naw skie go. To wy jąt ko we wy -
da rze nie za pi sa ło się już na do bre
w ka len da rzu pol skiej ga stro no mii.
Dla te go sze fo wie kuch ni chęt nie po -
dej mu ją rę ka wi cę, by zmie rzyć się
z za da niem kon kur so wym, któ -
re – wbrew po zo rom – nie jest ta kie
pro ste.

Kon kurs ma na ce lu pro pa go wa nie
dzi czy zny, w pew nym sen sie na sze go do -
bra na ro do we go. Się ga jąc do hi sto rii, to
wła śnie dzi czy zna by ła pod sta wo wym
skład ni kiem dań kró lów i szlach ty. Zaś
w cza sach roz bio rów mię so z dzi kiej zwie -
rzy ny mia ło cha rak ter pa trio tycz ny, pie lę -
gno wa no w ten spo sób pol ską toż sa mość.
Dzi siaj, w do bie diet i zdro we go sty lu ży -
cia, to wy so kiej ja ko ści mię so co raz czę -
ściej jest chęt nie wy ko rzy sty wa ne
w kuch niach wie lu re stau ra cji. Dzi kie
z na tu ry mię so jest mniej ka lo rycz ne, bar -
dziej war to ścio we w skład ni ki od żyw cze,
a co za tym idzie – zdrow sze. 

Dla or ga ni za to rów sam kon kurs ma
jesz cze in ne, głęb sze zna cze nie. A mia no -
wi cie jest me mo ria łem po zmar łym śp.
Ma ria nie Tar naw skim – dłu go let nim pre -

ze sie i za ło ży cie lu fir my Las -Ka lisz”, po -
wsta łej 15 mar ca 1991 ro ku, oraz pa sjo -
na cie zrów no wa żo ne go ło wiec twa, węd -
ko wa nia, a tak że mi ło śni ku kuch ni my -
śliw skiej.

W tym ro ku or ga ni za to rzy ja ko te ma -
ty prze wod nie wy bra li dwa róż ne ga tun ki
mię sa. Pierw sze to kró lik, któ re go na le ży
użyć do przy go to wa nia zu py, zaś da nie
głów ne trze ba wy ko nać na ba zie ło pat ki
z je le nia. Na skom po no wa nie obu dań,
każ de go w 10 por cjach, uczest ni cy bę dą
mie li 120 mi nut. Te go dnia oprócz zma -
gań ku cha rzy bę dzie moż na do wie dzieć
się cie ka wych in for ma cji na te ma ty zwią -
za ne z ło wiec twem, ku li na ria mi, a tak że
spo tkać wiel kie au to ry te ty pol skiej ga stro -
no mii. 

Kon kurs skie ro wa ny jest do pro fe sjo -
na li stów – ku cha rzy pra cu ją cych za wo do -
wo bądź ma ją cych w da cie przy stą pie nia
do kon kur su ku li nar ne go prze rwę w pra -
cy za wo do wej nie dłuż szą niż je den rok
ka len da rzo wy. W skład każ de go ze zgło -
szo nych ze spo łów wcho dzi szef i ku charz
po moc ni czy. Da nia kon kur so we bę dą
oce nio ne przez ju ry de gu sta cyj ne (7 ju ro -
rów) i tech nicz ne (3 ju ro rów), któ re zo -
sta nie wska za ne przez or ga ni za to ra.
W skład oce nia ją cy wej dą au to ry te ty ku li -
nar ne, ma ją ce do świad cze nie w oce nie

dań kon kur so wych, oso by cie szą ce się
uzna niem śro do wi ska ga stro no micz ne go
w Pol sce. 

Kon kurs zo stał po dzie lo ny na dwa
eta py. Pierw szy to kwa li fi ka cje (we ry fi ka -
cja zgło szeń do kon kur su przez pro fe sjo -
nal ne ju ry), a dru gi to głów ny kon kurs ku -
li nar ny, któ ry od bę dzie się w pa ła cu
w miej sco wo ści Or la (zwa nym Pa ła cem
w Or li) 18 mar ca 2020. Po pierw szym
eta pie zo sta nie wy ło nio nych sześć dru -
żyn, któ re za pre zen tu ją swo je umie jęt no -
ści pod czas kon kur su. Zgło sze nia na le ży
prze sy łać do 29 lu te go na ad res ma ilo wy
zglo sze nia@mi strzo stwa dzi czy zna.pl
bądź dro gą tra dy cyj ną na ad res: Las -Ka -
lisz sp. z o. o. z/s w Tom ni cach, ul. Kro to -
szyń ska 1, 63-714 Ko bier no.

(NO VUS)

POD NASZYM PATRONATEM

Najlepsi kucharze zmierzą się z dziczyzną

W ga le rii Re fek tarz od by ło się roz -
strzy gnię cie 28. Ogól no pol skie go
Tur nie ju Po etyc kie go „Au to por tret
je sien ny. Kro to szyn 2019”. Wrę cze -
nie na gród po prze dził wer ni saż wy -
sta wy „Oczy do czy ta nia” au tor stwa
Paw ła Sta sie wi cza.

„Oczy do czy ta nia” we dług za my słów
au to ra jest wy bo rem re ali za cji z ostat nich
pię ciu lat, skła da ją cym się z prac wi deo,
in ter wen cji i do ku men ta cji per for me rów.
Ob sza rem wspól nym wszyst kie go jest
tekst i re la cje mię dzy sło wem, ru chem
i ob ra zem. Pra ce na wy sta wie od no szą się
do oso bi stych wspo mnień, do świad czeń
i fi zycz nych wła ści wo ści prze strze ni, czę -
sto wcho dząc w dia log z ar chi tek tu rą. 

Pa weł Sta sie wicz jest zna ny ja ko ar ty sta
wi zu al ny, ku ra tor, twór ca obiek tów, ob ra -

zów wi deo i fil mów ani mo wa nych. Pra cu je
głów nie w opar ciu o przed mio ty zna le zio -
ne, ma te ria ły co dzien ne go użyt ku i tekst.
Jest zdo byw cą m. in. Szpil man Award
(Niem cy). Za ani ma cję „No si gnal” otrzy -
mał Mi nu te Tro phy Award (Bra zy lia). Po -
ka zy wał swo je w pra ce w ra mach wy staw
w Niem czech, Ka na dzie, Wiel kiej Bry ta nii,
USA, Mek sy ku, Ser bii czy Ru mu nii.

Na kon kurs po etyc ki na de sła no 218
ze sta wów wier szy, któ re oce nia ło ju ry
w skła dzie: Ma ciej Woź niak (prze wod ni -
czą cy), Adam Wie de mann, Ma ciej Raś
i Be ata Ulbrych. Przy zna no trzy rów no -
rzęd ne na gro dy – Mi cha ło wi Kraw czy ko -
wi (Je le nia Gó ra) za wiersz „Zgło sze nie
za mia ru wnie sie nia”, Ma ria no wi Le cho -
wi Bed nar ko wi (Czer ni ca) za „KU KU”
i Pio tro wi Piąt ko wi (Ko ło brzeg) za „Paw -
łow wy my śla śli nian kę”.

Po nad to ju ro rzy przy zna li wy róż nie -
nia – I stop nia: Łu ka szo wi Ba ry so wi (Pa -
bia ni ce) i Ka ro lo wi Gra czy ko wi (To -
ruń), II stop nia: Kac pro wi Płu sie (Łódź)
i Mi cha ło wi Ba na sza ko wi (Zie lo na Gó -
ra), III stop nia: Ewe li nie Ku ś ce (Ja strzę -
bie -Zdrój) i Ewe li nie Kęp czyk (Kra ków).

– Spo ty ka my się, pro szę pań stwa,
w cza sach, kie dy tech no lo gia gwa ran tu je
już nie tyl ko moż li wość, ale wręcz przy -
mus spo tka nia. Przez okrą głą do bę spo ty -
ka ją się na sze sło wa, na sze po glą dy, na sze
twa rze lub in ne na sze or ga ny, za le ży,
na ja kich por ta lach spę dza my czas. Pry -
wat ne sta je się pu blicz nym, chwi lo we
zmie nia się w per ma nent ne, do cze sne pa -
da ofia rą bez zwłocz ne go wnie bo wzię cia.
Ser we ry, bil lin gi, kar ty ban ko we gwa ran -
tu ją wiecz ność każ dej bła ho st ce, każ de -
mu głup stwu, któ re się ko muś wy -
msknie. Me ta fi zycz na gro za nie bie rze się
stąd, że na sze sło wa i my śli śle dzi ja kiś
Jah we, Al lah czy in ny Wiel ki Cu kie ras,
ale stąd, że sa mi się nie ustan nie wi dzi my
lub sły szy my. A jed nak aku sty ka w tym
mię dzy ludz kim ko ście le o po nad gom -
bro wi czow skich roz mia rach mie wa swo -
je za kłó ce nia i za wi ro wa nia, swo je krze -
pią ce sub tel no ści i su biek tyw no ści, swo je
pod no szą ce na du chu niu an se. Na przy -
kład po etyc ki tur niej zwień czo ny roz da -
niem na gród i pu bli ka cją an to lo gii – po -
wie dział Ma ciej Woź niak, prze wod ni czą -
cy ju ry. (NO VUS)

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

KONKURS

Poeci zostali nagrodzeni
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Dzieci uwielbiają 
bale przebierańców
Kar na wał to okres przy jęć nie tyl ko
dla do ro słych, ale rów nież dla dzie ci.
Szcze gól ną po pu lar no ścią cie szą się
ba le prze bie rań ców. Każ de dziec ko
uwiel bia wcie lać się w róż ne po sta -
cie, a okres kar na wa łu świet nie te -
mu sprzy ja. Ja kie tren dy są naj mod -
niej sze w tym ro ku?

Dla dziew czy nek z pew no ścią
do łask po wró ci ła „Kra ina lo du”. Każ da
dziew czyn ka ma rzy, aby ubrać się
w nie bie ską suk nię z gwiazd ka mi
i wcie lić się w El sę. Chłop cy na to miast
zde cy do wa nie gu stu ją w ko stiu mach
su per bo ha te rów – naj po pu lar niej szy
jak co ro ku jest Spi der man, ale kro ku

do rów nu ją mu in ne po sta cie – ka pi tan
Ame ry ka czy też Iron man.

W na szych punk tach dzie ci do wy bo -
ru ma ją ogrom ny asor ty ment stro jów, za -
czy na jąc od ta kich kla sy ków jak kow boj
czy też pi rat i koń cząc na bar dziej wy szu -
ka nych stro jach, jak np. wil ko łak czy bie -
dron ka. W ofer cie ma my też ko stiu my dla
osób do ro słych, cho ciaż wi dzi my, że star -
sza część na szych Klien tów wo li ko rzy stać
ra czej z po je dyn czych ele men tów stro jów,
jak choć by ka pe lusz bądź ma ska. Kar na -
wał trwa jesz cze pra wie trzy ty go dnie,
więc za chę ca my wszyst kich do za ba wy
i wspól ne go prze bie ra nia się za ulu bio -
nych bo ha te rów.

(KA MIX)

GOSPODARKA KOMUNALNA

Budowa i modernizacja PSZOK

23 stycz nia za war ta zo sta ła umo wa
na za pro jek to wa nie i wy ko na nie ro -
bót bu dow la nych w ra mach pro jek tu
„Bu do wa i mo der ni za cja Punk tu Se -
lek tyw nej Zbiór ki Od pa dów Ko mu -
nal nych wraz z in fra struk tu rą to wa -
rzy szą cą na te re nie Związ ku Mię -
dzyg min ne go EKO SIÓ DEM KA”.

W po stę po wa niu prze tar go wym zło -
żo ne zo sta ły czte ry ofer ty, z któ rych naj -
ko rzyst niej sza opie wa ła na kwo -
tę 4 387 410 zł. Bu do wa PSZOK w Sul -
mie rzy cach jest ele men tem wspo mnia ne -
go wy żej pro jek tu, któ re go re ali za cję za -
pla no wa no na la ta 2019-2021.

Ce lem pro jek tu jest bu do wa sys te mu
no wo cze snych Punk tów Se lek tyw nej
Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal nych wraz
z punk ta mi od bio ru i przy go to wa nia od -
pa dów do po now ne go uży cia. Punk ty te
słu żyć bę dą miesz kań com te re nu, na któ -
rym dzia ła Zwią zek Mię dzyg min ny EKO
SIÓ DEM KA i po wsta ną w gmi nach Kro -
to szyn, Ko by lin, Sul mie rzy ce i Zdu ny

Głów nym za da niem PSZOK -ów bę -
dzie uzu peł nie nie sys te mu go spo da ro wa -
nia od pa da mi ko mu nal ny mi. Zbie ra ne
w nich bę dą w szcze gól no ści te od pa dy,
któ re nie są od bie ra ne bez po śred nio z te -
re nu nie ru cho mo ści, zgod nie z re gu la mi -
nem utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku.
Do dat ko wą funk cją PSZOK -ów bę dzie
zbie ra nie i prze ka zy wa nie ko lej nym użyt -
kow ni kom przed mio tów uży wa nych,
tzw. „dru gie ży cie”.

W ra mach pro jek tu wy bu do wa na zo -
sta nie tak że kom po sto wa nia na te re nie
PSZOK w Ko by li nie. W kom po stow ni za -
go spo da ro wa ne bę dą od pa dy bio de gra do -
wal ne, po cho dzą ce z te re nu związ ku.

EKO SIÓ DEM KA po zy ska ła na re ali -
za cję pro jek tu do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 85 pro cent kosz tów kwa li fi ko wa nych
z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Śro do wi sko 2014-2020, Prio ry -
tet II Ochro na Śro do wi ska, w tym ada pta -
cja do zmian kli ma tu dzia ła nie 2.2 Go -
spo dar ka Od pa da mi Ko mu nal ny mi.

OPRAC. (AN KA)
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23 stycz nia w Mu zeum Re gio nal -
nym im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka
w Kro to szy nie od by ło się otwar cie
wy sta wy „Wy bit ni kro to szy nia nie.
Część dru ga”. Wer ni saż po łą czo no
z pre zen ta cją naj now szej pu bli ka cji
kro to szyń skie go mu zeum.

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi li
ucznio wie Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej I stop nia w Kro to szy nie. Przed pu -
blicz no ścią za pre zen to wał się chór szkol -
ny pod dy rek cją dr Mał go rza ty Zu cho -
wicz, któ ra w kil ku utwo rach peł ni ła też
ro lę akom pa nia tor ki. Swo je umie jęt no ści
za pre zen to wa li rów nież so li ści gra ją cy
na in stru men tach dę tych. Na trąb ce za -
grał Fran ci szek Si ko ra, na sak so fo nie Mar -
ce li na Paw lak, a na klar ne cie Woj ciech Pe -
re grym. So li stom akom pa nio wał To masz
Ra taj czak.

Na stęp nie Piotr Mi ko łaj czyk, dy rek -
tor kro to szyń skie go mu zeum, omó wił te -
ma ty kę wy sta wy oraz pu bli ka cji, a pra -
cow nik mu zeum i współ au tor wy da nej
książ ki, Da niel Szcze pa niak, opo wie dział
o ich po wsta niu. 

Eks po zy cja sta no wi dru gą część ju bi -
le uszo wej wy sta wy ple ne ro wej z 2015 ro -
ku. Moż na ją obej rzeć do 6 mar ca. Na 27
plan szach uka za no syl wet ki aż 54 osób
zwią za nych z na szym mia stem. Bo ha te ro -
wie wy sta wy to za rów no oso by po wszech -
nie roz po zna wal ne, jak i nie zna ne lub za -

po mnia ne, re pre zen tu ją ce róż ne gru py
spo łecz ne, na ro do wo ści oraz za wo dy. Pre -
zen to wa ne bio gra my obej mu ją wy łącz nie
lu dzi już nie ży ją cych.

– Od po nad sze ściu set lat miesz kań -
cy Kro to szy na kształ tu ją ota cza ją cą nas
rze czy wi stość, za rów no tę lo kal ną, jak
i zde cy do wa nie szer szą – czy ta my we
wstę pie pu bli ka cji „Wy bit ni kro to szy nia -
nie”. – Czę sto nie zda je my so bie spra wy,
ile wy bit nych po sta ci zwią za nych by ło
z na szym mia stem i ile waż nych osób
z nie go po cho dzi ło, tu dzież w nim za -
miesz ka ło. Książ ka, któ rą ma ją Pań stwo
w rę kach, po wsta ła dla upa mięt nie nia
tych, któ rzy w su biek tyw nym od czu ciu
au to rów po win ni zo stać za pa mię ta -
ni – cza sa mi po mi mo pew nych bio gra -
ficz nych kon tro wer sji. O czę ści wspo mi -
na nych tu po sta ci miesz kań cy Kro to szy -
na już co nie co wie dzą, nie któ rzy pa tro -
nu ją kro to szyń skim uli com i ron dom lub
są czę sto wspo mi na ni z oka zji rocz nic
i świąt. In ni za pi sa li się w pa mię ci star -
szych miesz kań ców Kro to szy na ja ko oso -
by wy bit ne i barw ne na grun cie lo kal -
nym. Część osób, któ rych syl wet ki tu
przy bli ża my, to jed nak po sta cie ma ło
zna ne, któ re dla wie lu czy tel ni ków mo gą
być za sko cze niem. (…) W ro ku 2002 He -
le na Ka sper ska i Da niel Szcze pa niak wy -
da li pod au spi cja mi kro to szyń skie go mu -
zeum dwu ję zycz ną (pol sko -nie miec ką)
ksią żecz kę pt. „Wy bit ni Po la cy, Niem cy

i Ży dzi Zie mi Kro to szyń skiej. Lu dzie na -
uki, kul tu ry i sztu ki”. By ła to pierw sza
pró ba stwo rze nia swo iste go pan te onu za -
słu żo nych miesz kań ców Zie mi Kro to -
szyń skiej. W ro ku 2015, z oka zji ju bi le -
uszu 600. rocz ni cy lo ka cji miej skiej Kro -
to szy na, Mu zeum Re gio nal ne przy go to -
wa ło pierw szą na kro to szyń skim ryn ku
wy sta wę ple ne ro wą. Au to ra mi eks po zy -
cji „Wy bit ni kro to szy nia nie” by li Piotr
Mi ko łaj czyk i Da niel Szcze pa niak. Wy -
sta wa, pod czas któ rej uka za no syl wet ki
czter dzie stu zwią za nych z na szym mia -
stem po sta ci, spo tka ła się z du żym od ze -
wem i za in spi ro wa ła au to rów do przy go -
to wa nia na wią zu ją cej do niej pu bli ka cji.
Ce lem, ja ki po sta wi li przed so bą au to rzy,
by ło przed sta wie nie po sta ci re pre zen tu ją -
cych róż ne gru py spo łecz ne, na ro do wo ści
oraz za wo dy. Po sta no wi li śmy rów nież, że
pre zen to wa ne bę dą bio gra my wy łącz nie
osób już nie ży ją cych. Waż nym czyn ni -
kiem w do bo rze bo ha te rów książ ki by ło
rów nież ich po cho dze nie. Opi su je my je -
dy nie po sta cie uro dzo ne w Kro to szy nie
bądź ta kie, któ re do Kro to szy na przy by ły,
wno sząc zna czą cy wkład w hi sto rię na -
sze go mia sta. Wy ją tek wśród ze bra nych
kro to szy nian sta no wią Po toc cy, któ rzy
wła da li mia stem w XVIII stu le ciu. Mi mo
iż nie miesz ka li oni ni gdy w mie ście, ich
wpływ na kształt Kro to szy na był ol brzy -
mi i jest wi docz ny aż po dzień dzi siej szy.

OPRAC. (NO VUS)

MUZEUM

Zapraszamy na wystawę „Wybitni krotoszynianie”
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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 Kro to szy nie pro wa dzi li w ostat -
nim cza sie dzia ła nia ope ra cyj ne
w spra wie kra dzie ży z wła ma niem
na te re nie Ro dzin nych Ogród ków
Dział ko wych w Sul mie rzy cach. W re -
zul ta cie za trzy ma no 34-let nie go
miesz kań ca po wia tu, któ ry wła mał
się do wie lu obiek tów.

W li sto pa dzie ubie głe go ro ku zgło szo -
no kil ka wła mań do al tan na te re nie Ro -

dzin nych Ogro dów Dział ko wych w Sul -
mie rzy cach. Po li cjan ci spraw dza li każ dą in -
for ma cję, któ ra mo gła mieć zwią zek ze
spra wą. Dzię ki ana li zie ze bra ne go ma te ria -
łu oraz dzia ła niom ope ra cyj nym kry mi nal -
ni wy ty po wa li miesz kań ca po wia tu, któ ry
mógł być za mie sza ny w te prze stęp stwa. 

W grud niu funk cjo na riu sze za trzy -
ma li 34-let nie go miesz kań ca na sze go po -
wia tu. Z po li cyj nych usta leń i ze zgło szeń
wy ni ka, że męż czy zna w no cy z 13 na 14
li sto pa da 2019 gra so wał na te re nie tam tej -
szych ogród ków dział ko wych. Pró bo wał

wła mać się do kil ku al tan, do nie któ rych
mu się uda ło. Ukradł cen ne przed mio ty,
tj. wier tar kę, ra dio od twa rza cze, sprę żar kę,
pod ka szar kę elek trycz ną, wia trów kę
i wzmac niacz. Łącz na war tość skra dzio ne -
go mie nia to pra wie dwa ty sią ce zło tych. 

Spraw ca usły szał za rzu ty usi ło wa nia
oraz do ko na nia kra dzie ży z wła ma niem,
Przy znał się do za rzu ca nych mu czy nów.
Te raz od po wie przed są dem. Po li cja nie
wy klu cza po sta wie nia ko lej nych za rzu -
tów. Męż czyź nie gro zi do dzie się ciu lat
po zba wie nia wol no ści. (NO VUS)

26 stycz nia w sa li wiej skiej w Roz -
dra że wie od by ła się uro czy stość
z oka zji 750-le cia tej miej sco wo ści.
Wrę czo no od zna cze nia, a tak że po -
chy lo no się nad bo ga tą hi sto rią wsi.

Wy da rze nie roz po czął kon cert har -
fist ki Ja dwi gi Tom czyń skiej, któ rej to wa -
rzy szy li Mak sy mi lian Am bro ziak (gi ta ra
ba so wa) i Ma rek Nie dziel ski (per ku sja).
Pu blicz ność mia ła oka zję usły szeć ta kie
szla gie ry „True co lors”, „Hal le lu jah”, „Sky -
fall” czy „Gol den eye”. 

Po kon cer cie wójt Ma riusz Dy mar ski
i prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Wie sław
Jan kow ski wrę czy li Od zna ki Ho no ro we
Gmi ny Roz dra żew Sta ni sła wo wi Tra wiń -
skie mu i księ dzu Ma ria no wi Do pie ral -
skie mu. 

S. Tra wiń ski ma 88 lat i po cho dzi
z po bli skiej Dą bro wy. Zna ny jest sze ro ko
ze swo jej ak tyw no ści spo łecz nej. Miesz -
kań cy pa mię ta ją, że głów nie dzię ki je go
za an ga żo wa niu w 1985 ro ku po zy ska no
środ ki na wy bu do wa nie sta cji wo do cią go -
wej, któ ra na prze ło mie lat 80.
i 90. XX wie ku za opa try wa ła już nie tyl -
ko sa mą wieś, ale więk szość te re nu gmi ny
Roz dra żew. Dzię ki je go ak tyw no ści po -
wsta ły w Dą bro wie sa la wiej ska, re mi -

za OSP czy sklep z przy le głą sal ką. Dał się
po znać ja ko po moc ny i uczyn ny czło -
wiek. Wnio sek o wrę cze nie Od zna ki Ho -
no ro wej Gmi ny Roz dra żew S. Tra wiń -
skie mu zło ży ły or ga ni za cje z Dą bro -
wy – Kół ko Rol ni cze, Ochot ni cza Straż
Po żar na i Ko ło Go spo dyń Wiej skich.

Ksiądz ka no nik M. Do pie ral ski świę -
ce nia ka płań skie przy jął w 1963 ro ku. Był
wi ka riu szem Pa ra fii pw. Naj święt szej Ma -
ryi Pan ny Wnie bo wzię tej, pro bosz czem
Pa ra fii pw. Św. Ka ta rzy ny w Sko ra sze wi -
cach, a tak że Pa ra fii pw. Św. Ja na Chrzci -
cie la w Roz dra że wie, gdzie po słu gę peł nił
w la tach 1987-2009. Póź niej prze szedł
na za słu żo ną eme ry tu rę. Kie dy kie ro wał
roz dra żew ską pa ra fią, uda ło się wy re -
mon to wać dom sióstr i wi ka riat, utwar -
dzić te ren cmen ta rza i wy bu do wać świą -
ty nię przed po grze bo wą. Do naj waż niej -
szych prac kon ser wa tor skich w ko ście le
trze ba za li czyć ge ne ral ny re mont pre zbi -
te rium i za kry stii, wy mia nę po sa dzek,
kon fe sjo na łów, na gło śnie nia i ła wek czy
ma lo wa nie wnę trza świą ty ni. Ksiądz był
ini cja to rem i opie ku nem wie lu pro jek -
tów, jak choć by te atru pa ra fial ne go czy pi -
sma „Im puls”. Wnio sek o przy zna nie od -
zna ki zło ży ła gru pa miesz kań ców gmi ny
Roz dra żew.

Na za koń cze nie uro czy sto ści Ali cja
Ba na szek, dy rek tor Gmin nej Bi blio te ki
Pu blicz nej, za pre zen to wa ła pu bli ka cję hi -
sto rycz ną „Roz dra żew scy i Roz dra żew.
Moż ni pa no wie i ich gniaz do”.

Roz dra żew scy her bu Do li wa to je den
z naj znacz niej szych wiel ko pol skich, moż -
no wład czych ro dów, któ re go przed sta wi -
cie le w XVI i XVII wie ku zaj mo wa li wy so -
kie sta no wi ska nie tyl ko w kra ju, ale
i w Eu ro pie. Nie któ re źró dła po da ją, że
przez po nad 400 lat (od 1270 r.) by li wła -
ści cie la mi Roz dra że wa i oko licz nych miej -
sco wo ści. Li sta miast i wsi, któ re na le ża ły
do Roz dra żew skich od XIV do XVII wie -
ku jest dłu ga. By ły to m. in. Kro to szyn,
Koź min Wlkp., Roz dra żew, Be ni ce, Lu to -
gniew, Go go le wo czy No we Mia sto.

Roz dra żew jest uzna wa ny za ro do we
gniaz do Roz dra żew skich. Pierw szym Do -
li wą, któ ry przy jął od na zwy miej sco wo -
ści na zwi sko Roz dra żew ski, był Ja ro sław
(ur. ok. 1422, zm. 1467
lub 1468) – miecz nik, póź niej pod ko mo -
rzy ka li ski. Z je go po tom ków na le ży wy -
mie nić Ja na Roz dra żew skie go
(zm. 1527/28) – kasz te la na ka mień skie -
go i mię dzy rzec kie go; Sta ni sła wa Roz dra -
żew skie go (zm. 1564 w Wied niu) – kasz -
te la na ro go ziń skie go; Hie ro ni ma Roz dra -
żew skie go (zm. 6 lu te go 1600 w Rzy -
mie) – bi sku pa ku jaw skie go, se kre ta rza
wiel kie go ko ron ne go, dy plo ma tę, bi blio -
fi la i me ce na sa sztu ki; Sta ni sła wa Roz dra -
żew skie go (zm. 27 mar ca 1619 w Kra ko -
wie) – je zu itę i pierw sze go rek to ra Ko le -

gium Je zu itów w Puł tu sku; Ja na Roz dra -
żew skie go (zm. 1585 w Wied niu) – mar -
szał ka dwo ru fran cu skiej kró lo wej Elż bie -
ty Au striac kiej, przy wód cę jaz dy na dwor -
nej Fran cisz ka II Wa le zju sza; Ja na Roz dra -
żew skie go (zm. 15 mar ca 1600) – pod ko -
mo rze go, po tem kasz te la na po znań skie -
go; Ja na Roz dra żew skie go (zm. 11 grud -
nia 1628) – kraj cze go kró lo wej Kon stan -
cji Habs bur żan ki, sta ro stę odo la now skie -
go; Ja ku ba Hie ro ni ma Roz dra żew skie go
(zm. 4 kwiet nia 1662) – kasz te la na ka li -
skie go, póź niej wo je wo dę ino wro cław -
skie go.

(NO VUS)
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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, 3 lu te go, godz. 11.00) naj wię cej gło sów
od da no na dwóch ka ra te ków. Pro wa dzi
Nor bert Ty siak, a dru gi jest Ja kub Ro mań -
ski. Za ni mi pla su je się bie gacz ka Mo ni ka
Jad czak. W ka te go rii OSO BO WOŚĆ RO -
KU 2019 na cze le jest Cze sław Rosz czak.
Spo śród im prez spor to wych naj wię cej gło -
sów ma pó ki co Sum mer Cup.

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 cha ry ta tyw ny bal
kar na wa ło wy na rzecz Mar ce la Sa mo la.
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. 531 900 502). 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.

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 le ria Kro to szyń ska, 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., Ser wis Sa mo cho do wy
Sła wo mir Au gu sty niak, Bank Spół -

dziel czy w Kro to szy nie, Cen trum
Spor tu i Re kre acji WOD NIK, 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! 
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ZDUNY

Dotacja na rewitalizację kaflarni
6 301 379,62 zł otrzy ma gmi na
Zdu ny na re wi ta li za cję ka flar ni.
To 85 pro cent war to ści pro jek tu
opra co wa ne go przez sa mo rząd jesz -
cze w 2016 ro ku. Aneks do umo wy,
we dle któ rej pier wot nie do ta cja wy -
no si ła 56 pro cent, pod pi sał 24 stycz -
nia bur mistrz To masz Chu dy.

Wnio sek jest jed nym z nie wie lu, któ -
re uzy ska ły ak cep ta cję. Po re mon tach
i prze bu do wach w obiek cie bę dą funk cjo -
no wa ły ki no i sa la kon cer to wa. Do ka flar -
ni po wró ci po wie lu la tach chór Har mo -
nia. Bę dą tam tak że sie dzi by in nych or ga -
ni za cji i sto wa rzy szeń. Z po miesz czeń wy -
sta wien ni czo -warsz ta to wych ko rzy stać
bę dą mo gli wszy scy miesz kań cy gmi ny,
a tak że go ście. 

Dzie ci bę dą mo gły sko rzy stać z roz -
sze rzo nej ofer ty kul tu ral nej Zdu now skie -
go Ośrod ka Kul tu ry, tak że z se an sów
w ki nie. To tyl ko nie któ re z wie lu ko rzy ści
re wi ta li za cji. Że by ogra ni czyć kosz ty
utrzy ma nia, ka flar nią za rzą dzać bę dzie
ZOK, któ ry prze nie sie się do by łych po -
miesz czeń biu ro wych za kła du. 

Prze targ wy gra ła fir ma ze Zdun. Tak więc
pie nią dze zdo ta cji zo sta ną wgmi nie – moż na
po wie dzieć – po dwój nie. Raz – zmie nia jąc
war tość ma jąt ku gmi ny, a dwa – tra fia jąc

do lo kal nej fir my, któ ra bę dzie mo gła je za in -
we sto wać np. w roz wój dzia łal no ści i stwo rze -
nie no wych miejsc pra cy.

Przy po mnij my, że Ka flar nia Zdu ny
to do nie daw na naj star szy te go ty pu za -
kład w Eu ro pie. Po wstał w po ło -
wie XIX w. przy ul. Łac no wej, wy bu do -
wa ny przez nie miec kich miesz kań ców,
ro dzi nę Re iman nów. Po woj nie ma nu fak -
tu rę upań stwo wio no. Za kład wy ra biał
głów nie ka fle pie co we. Po upad ku przed -
się bior stwa CE RA BUD, w pierw szej de -

ka dzie XXI wie ku, ka flar nię ku pił praw -
nik z Wro cła wia, w któ re go rę kach po zo -
sta wa ła do te raz. Do 2015 r. za kład pro -
wa dził czyn ną dzia łal ność go spo dar czą.
Jed nak w ma ju 2015 do szło do po ża ru,
po któ rym ka flar nię za mknię to. Opusz -
czo ny obiekt ule gał od tej po ry de wa sta cji. 

Po pod pi sa niu anek su su ma środ ków
eu ro pej skich, któ re uda ło się po zy skać tej
eki pie sa mo rzą do wej w per spek ty -
wie 2014+, wy no si 21 271 906,22.

OPRAC. (NO VUS)

KONKURS

Kolędowanie w Konarzewie

Spe cjal ny Ośro dek Szkol no -Wy cho -
waw czy im. ks. J. Twar dow skie go w Ko -
na rze wie oraz miej sco we Sto wa rzy sze -
nie Mo ty lek na Rzecz Dzie ci Spe cjal nej
Tro ski zor ga ni zo wa ły XI Mię dzysz kol ny
Kon kurs Ko lęd, Pa sto ra łek i Pie śni Zi -
mo wych „Zło ta Je ro zo li ma i bied ne Be -
tle jem”. Pa tro nat nad im pre zą ob ję li
sta ro sta kro to szyń ski i bur mistrz Zdun.

Kon kurs swo ją obec no ścią i pra cą w ju -
ry za szczy ci li m. in. wi ce sta ro sta Pa weł Ra -
do jew ski, soł tys Ko na rze wa – Bar ba ra Ła siń -
ska, dy rek tor DPS Zdu ny – s. An na Woj cie -
chow ska, fran cisz ka nin o. Wa len ty Pie cha -
czek OFM, pre zes Sto wa rzy sze nia Mo ty -
lek – Ali na Sel bi rak, dy rek tor od dzia łu Ban -
ku Spół dziel cze go w Zdu nach. 

Do kon kur su zgło si li się przed sta wi cie -
le Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Kro to szy nie,
Spe cjal ne go Ośrod ka Wy cho waw cze go
Zgro ma dze nia Sióstr Św. Elż bie ty w Ostro -
wie Wlkp., Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Brze ziu, Ze spo łu Pla có wek Spe cjal nych
w Ple sze wie, Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Słu pi pod Kęp nem, Spe cjal ne go Ośrod ka
Szkol no -Wy cho waw cze go nr 1 w Ka li szu,
WTZ „Tę cza” w Ostro wie Wlkp., WTZ
„Opus” w Ja ro ci nie, Śro do wi sko we go Do -
mu Sa mo po mo cy w Kro to szy nie oraz oczy -
wi ście pla ców ki w Ko na rze wie.

W gro nie uczniów młod szych klas
szkół pod sta wo wych zwy cię żył du et Grze -
gorz Krzysz to fiak i Fa bian Bie wald (SOW
Zgro ma dze nia Sióstr Św. Elż bie ty w Ostro -
wie Wlkp.), wy prze dza jąc Li wię Sie ro tę

i Oli wię Za wie ję (SOSW w Ko na rze wie)
i ze spół z ZSS w Kro to szy nie.

W ka te go rii star szych klas szkół pod -
sta wo wych pierw sze miej sce przy zna no
Wik to rii Olej ni czak (ZSS w Brze ziu), dru -
ga by ła Dag ma ra Na wrot (ZSS w Słu pi),
a trze cią lo ka tę za jął Se ba stian Ja ro sik
(SOW Zgro ma dze nia Sióstr Św. Elż bie ty
w Ostro wie Wlkp.).

W gru pie mło dzie ży ze szkół po nad -
pod sta wo wych i do ro słych trium fo wał
ze spół Do mi no (SOSW nr 1 w Ka li szu),
a na ko lej nych po zy cjach zna leź li się
Alek san dra Mu szyń ska (SOW Zgro ma -
dze nia Sióstr Św. Elż bie ty w Ostro wie
Wlkp.) i To masz Du szyń ski (ŚDS w Kro -
to szy nie).

OPRAC. (NO VUS)
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25 stycz nia w ha li OSiR w Po nie cu
od był się Tur niej Siat ków ki o Pu char
Pre ze sa PKS Piast Po niec. Dru ży na
Pia sta Kro to szyn upla so wa ła się
na trze cim miej scu.

Ry wa li za cja to czy ła się w trój kach
i czwór kach. Łącz nie w za wo dach wy stą -
pi ło 26 ze spo łów, a po śród nich trzy z na -
sze go mia sta: UKS Piast Kro to szyn oraz
dwie eki py UKS Po lon Kro to szyn.

Gra ją cy w roz gryw kach czwó rek
Piast prze brnął etap gru po wy, wy gry wa -

jąc dwa me cze i prze gry wa jąc tyl ko
z MUKS 15 Bia ły stok, któ ry za jął czwar tą
lo ka tę na mi strzo stwach Pol ski.

W fa zie fi na ło wej kro to szyń scy siat -
ka rze ogra li 21: 18 IUKS Po znań
oraz 21: 13 dru ży nę z Bia łe go sto ku, ale
nie spro sta li Ko ra lo wi Wro cław i SP nr 11
Kę dzie rzyn -Koź le, zaj mu jąc osta tecz nie
trze cie miej sce.

Czte ro oso bo wy te am UKS Po lon za -
koń czył zma ga nia na 13. miej scu, a trój ka
za ję ła 10. lo ka tę. 

(LE NA)

SIATKÓWKA 

UKS Piast na trzecim miejscu

11 stycz nia w Ka li szu od by ły się Ha lo -
we Mi strzo stwa Wiel ko pol ski w Lek -
kiej Atle ty ce U'16, a ty dzień póź niej
ry wa li za cja to czy ła się w ka te go riach
U'18 i U'20. Za wod ni cy z na sze go po -
wia tu zdo by li pięć me da li.

Do Ka li sza zje cha li naj lep si mło dzi
lek ko atle ci z ca łej Wiel ko pol ski. Za wo dy
od by ły się w ha li lek ko atle tycz nej przy ul.
Łódz kiej. W ry wa li za cji mło dzi ków
uczest ni czy ło bli sko 180 za wod ni ków
z 13 klu bów. Pod czas zma gań ju nio rów
i ju nio rów młod szych padł fre kwen cyj ny
re kord. W za wo dach wzię ło udział nie -
mal 300 spor tow ców nie tyl ko z Wiel ko -
pol ski, ale rów nież z wo je wództw dol no -
ślą skie go i opol skie go. 

Lek ko atle ci z na sze go po wia tu, re pre -
zen tu ją cy KS Stal LA Ostrów Wlkp., po -
ra dzi li so bie zna ko mi cie. W ka te go rii
U'16 dwa zło te me da le wy wal czył Mi chał
Jo pek z Kro to szy na – w bie gu na 60 m
(7.59) oraz w bie gu na 300 m (43.25).
Z ko lei Piotr Rak z Lu to gnie wa za jął siód -
me miej sce w bie gu na 60 m (8.02) i był
pią ty na dy stan sie 300 m (45.49). 

W gru pie U'18 na si za wod ni cy trzy
ra zy sta wa li na po dium. W bie gu na 60 m
trium fo wał kro to szy nia nin Da wid Grzą -
ka (7.18). Na tym sa mym dy stan sie
wśród dziew cząt sre bro zdo by ła Ewa
Piasz czyń ska (8.00). Miesz kan ka Dą bro -
wy po nad to by ła trze cia w sko ku w dal
(5.12).

(LE NA)

LEKKA ATLETYKA

Pięć medali na mistrzostwach
Wielkopolski

W Cen trum Bi lar do wym Bi la od był
się dar ter ski tur niej dla człon ków
Klu bu GLK i part ne rów Sto wa rzy sze -
nia Kro to szyń ska Li ga Dar ta. Zwy cię -
żył Ka rol Mar cin kow ski.

W szran ki sta nę ło 15 za wod ni ków.
Aby szan se na wy gra ną by ły rów ne dla
wszyst kich, wpro wa dzo no nie ty po we za -
sa dy. Uczest ni cy, któ rzy nie ma ją na co
dzień do czy nie nia z grą w dar ta, koń czy -
li po je dyn czym sek to rem. Z ko lei ci, któ -
rzy re gu lar nie gry wa ją, mu sie li wejść w le -
ga do uble'em i do uble'em go za koń czyć. 

Do fi na łu awan so wa li Ka rol Mar cin -
kow ski (Biu ro Ra chun ko we Ju sty na Mar -
cin kow ska) oraz Se ba stian Szo stak (Stu -
dio V24). Po za cię tym po je dyn ku, sto ją -
cym na bar dzo wy so kim po zio mie, K.
Mar cin kow ski wy grał 3: 2. Trze cie miej -
sce za jął Da niel Bor ski (Ga ze ta Lo kal na
KRO TO SZYN). Na ko lej nych lo ka tach
upla so wa li się To masz Gier ko (Naj Fi nan -

se), Łu kasz Ra ben da (Bez pie czeń stwo
Pra cy Ra ben da) i Pa weł Ga le ja (Cen trum
Bi lar do we BI LA). 

– Cie szę się, że ja ko człon ko wie
Klu bu GLK mo gli śmy spo tkać się i ry -
wa li zo wać w luź nej at mos fe rze, co
z pew no ścią wpły nie po zy tyw nie na ko -
lej ne dzia ła nia klu bu. Do wo dem na do -
bry efekt in te gra cji są nie tyl ko lep sze re -
la cje biz ne so we, ale fakt, iż m. in. Łu kasz

Ra ben da, To masz Gier ko czy Da wid
Wuj czyk za in te re so wa li się dar tem i je śli
czas po zwo li, po ja wią się na in nych za -
wo dach. Dzię ku ję jed no cze śnie wła -
dzom Sto wa rzy sze nia Kro to szyń ska Li -
ga Dar ta za wzo ro we przy go to wa nie
i prze pro wa dze nie zma gań – po wie dział
Da niel Bor ski, wy daw ca Ga ze ty Lo kal -
nej KRO TO SZYN.

(LE NA)
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DART

Rywalizacja przedsiębiorców


