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Czytaj str. 3

DZIŚ W NU ME RZE 
� KROTOSZYN

Mały Marcel wrócił 
do domu!

Czytaj na str. 2

� EPIDEMIA

Sytuacja 
w naszym powiecie

Czytaj na str. 4

� ROZDRAŻEW

Podpisali umowy 
z wicemarszałkiem

Czytaj na str. 5

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� KULTURA

Zapraszamy na koncert 
z cyklu WIĘC WIEC!

Czytaj na str. 11

� SPORT

W sierpniu bezpłatne
treningi w APR

Czytaj na str. 15

20 lip ca w trak cie zdal nej se sji Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go po wo ła no
skład ko mi sji kon kur so wej, któ rej
za da niem bę dzie wy bór na stęp cy
Krzysz to fa Ku row skie go na sta no wi -

sku dy rek to ra SP ZOZ. Obec ny szef
szpi ta la w czerw cu bo wiem zło żył
wy po wie dze nie umo wy o pra cę. 

SZPITAL

Trzeba wybrać dobrego fachowca
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Mar cel Sa mol, któ ry wraz z ro dzi ca -
mi od kil ku mie się cy prze by wał
w Sta nach Zjed no czo nych, wró cił
wresz cie do kra ju. Przed dwo ma ty -
go dnia mi pi sa li śmy, że ostat nie wy -
ni ki re zo nan su ma gne tycz ne go
chłop ca po twier dzi ły, iż wszyst ko
jest w jak naj lep szym po rząd ku.

Przy po mnij my, że po ze bra niu
ogrom nej kwo ty pie nię dzy, któ ra by ła po -
trzeb na na le cze nie Mar cel ka, chło piec
i je go ro dzi ce uda li się do Sta nów Zjed no -
czo nych, by roz po cząć te ra pię w tam tej -
szej kli ni ce. Ma ły wo jow nik prze brnął
przez le cze nie o wie le le piej niż prze wi dy -
wa no. Ostat nie wy ni ki re zo nan su ma gne -
tycz ne go gło wy i krę go słu pa po twier dzi ły,
że po gu zie nie po zo stał na wet ślad.
Wszel kie wy ni ki ba dań krwi rów nież by -
ły bar dzo do bre. 

W cza sie te ra pii Mar cel bar dzo zżył
się z za ło gą od dzia łu he ma to lo gicz no -
-on ko lo gicz ne go ame ry kań skie go szpi ta -
la. Nie daw no opu ścił tę pla ców kę, a per -
so nel ze wzru sze niem po że gnał swo je go
pa cjen ta. Wszy scy nie zmier nie się cie -
szą, że ma ły wo jow nik zwy cię żył w wal -
ce z gu zem. Ja kiś czas ro dzi na po zo sta -
wa ła jesz cze w USA z po wo du ocze ki wa -

nia na prze dłu że nie wiz oraz świa to wej
pan de mii. 

Wresz cie 22 lip ca, po 183 dniach
spę dzo nych w Ame ry ce, Mar ce lek i je go
ro dzi ce przy le cie li do Pol ski. – Dzię ku je -
my Wam wszyst kim! Szcze gól nie na szej
ko cha nej Da rii, bez któ rej nie spo dzian ka
by się nie uda ła! Ro dzi na pa dła z wra że -
nia. Po 183 dniach opusz cza my Ame ry kę
i ma my na dzie ję, że na stęp na na sza przy -
go da z nią bę dzie tyl ko w ce lach tu ry -
stycz nych i zo ba czy my upra gnio ny NYC.
Mar cel po dróż zniósł świet nie! Ro śnie
nam ma ły po dróż nik, pra wie ca ły lot nie

spał. Ko cha ni, DZIĘ KU JE MY raz jesz cze
za wszyst ko, za to, że je ste ście i wspie ra cie
nas każ de go dnia, bądź cie z na mi już
na za wsze – na pi sa li ro dzi ce chłop ca
na pro fi lu fa ce bo oko wym Ma ły Mar -
cel – wiel ki guz.

War to do dać, iż kil ka dni wcze śniej
ro dzi na z Pol ski go ści ła u pro fe so ra Jo na -
tha na Fin laya, któ ry pod jął się le cze nia
Mar cel ka. – Dla nas ten czło wiek bę dzie
na za wsze jed ną z waż niej szych osób
w na szym ży ciu, to dzię ki nie mu nasz sy -
nek ży je – pod kre śla ją ro dzi ce chłop ca. ��

(AN KA)

#GO MARCEL

Upragniony powrót do kraju!
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20 lip ca w trak cie zdal nej se sji Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go po wo ła no
skład ko mi sji kon kur so wej, któ rej
za da niem bę dzie wy bór na stęp cy
Krzysz to fa Ku row skie go na sta no wi -
sku dy rek to ra SPZOZ. Obec ny szef
szpi ta la w czerw cu bo wiem zło żył
wy po wie dze nie umo wy o pra cę. 

Za rząd Po wia tu da le ki jest jed nak
od eu fo rii ze wzglę du na upły wa ją cy
w szyb kim tem pie czas. Wszyst ko za czę ło
się 29 czerw ca, kie dy to dy rek tor Krzysz -
tof Ku row ski zło żył w Sta ro stwie Po wia -
to wym wy po wie dze nie umo wy o pra cę
z trzy mie sięcz nym okre sem wy po wie -
dze nia. Wów czas zda no so bie spra wę, iż
przed ra dą du żo pra cy. Trze ba by ło bo -
wiem w ter mi nie po wo łać ko mi sję kon -
kur so wą, któ ra wy brać mu si na stęp cę dy -
rek to ra Ku row skie go. Ten jed nak po sta -
no wił dzia łać nie sza blo no wo. Na po cząt -
ku lip ca zwró cił się bo wiem do Za rzą du
Po wia tu z proś bą o roz wią za nie umo wy
o pra cę za po ro zu mie niem stron wraz
z koń cem te go mie sią ca. Po za ak cep to wa -
niu tej pro po zy cji wi zja tym cza so we go
wa ka tu na tym sta no wi sku oka za ła się
moż li wym sce na riu szem.

Dla te go po pro szo no, by do dnia wy -
bo ru na stęp cy K. Ku row skie go funk cjo -

no wa niem SPZOZ ste ro wał le karz Mie -
czy sław Peł ko, dłu go let ni sa mo rzą do -
wiec, a obec nie wi ce dy rek tor tej pla ców -
ki. – Dla nas prio ry tet po zo sta je nie -
zmien ny. Jest nim wy bra nie zna ją ce go
się na swo im fa chu fa chow ca, któ ry do -
koń czy roz bu do wę szpi ta la i bę dzie od -

po wie dzial ny za pra wi dło we je go funk -
cjo no wa nie. Dla te go bar dzo po waż nie
pod cho dzi my do po wo ła nia ko mi sji kon -
kur so wej. Wszel kie de cy zje za pad ną
na se sji 20 lip ca – in for mo wał kil ka dni
przed ob ra da mi rad nych wi ce sta ro sta Pa -
weł Ra do jew ski.

W trak cie se sji sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka przy po mniał o kry te riach za sia -
da nia w ko mi sji kon kur so wej. Jed nym
z wa run ków jest po sia da nie wyż sze go wy -
kształ ce nia. Przy bli żył też raj com su ge stie
po wia tu od no śnie te go, kto miał by się
w niej zna leźć, po czym po pro sił o wy ra -
że nie zgo dy. 

Za re ago wał na to rad ny Grze gorz
Król. – Oso bi ście bę dę gło so wał za po wo -
ła niem tej ko mi sji. Mam bo wiem na dzie -
ję, że po wy bo rze no we go dy rek to ra nie
tyl ko miesz kań cy po wia tu bę dą chcie li
się le czyć w na szym szpi ta lu. To w per -
spek ty wie roz bu do wy jest nie zmier nie
waż ne. Ufam, że ko mi sji uda się wy brać
od po wied nią oso bę na to – naj waż niej sze
w tej chwi li do ob sa dze nia – sta no wi -
sko – stwier dził G. Król. 

Przy stą pio no za tem do gło so wa nia,
któ re po ta kiej de kla ra cji wy da wa ło się
for mal no ścią. Nie osią gnię to jed nak jed -
no myśl no ści. Wpraw dzie 17 na 19 rad -
nych po par ło te kan dy da tu ry, lecz prze -
ciw ko za gło so wał Ja ro sław Ku biak, a Ma -
rian Wło sik wstrzy mał się od gło su.

Te raz przed ko mi sją waż ne za da -
nie – opra co wa nie i przy ję cie re gu la mi -
nu. Do pie ro póź niej ogło szo ny zo sta nie
wła ści wy kon kurs. A na wid no krę gu po -
ja wia ją się już przy szli kan dy da ci. Nie

moż na dziś te go uwa żać za pew nik,
wszak kon kurs jesz cze nie zo stał ogło -
szo ny. Ale gło śno mó wi się w tym kon -
tek ście o by łym wi ce dy rek to rze tej pla -
ców ki – kro to szy nia ni nie, Wło dzi mie -
rzu Szew czy ku, któ ry już przed czte re -
ma la ty ubie gał się o to sta no wi sko. Sa -
mo rzą dow cy wspo mi na ją też o me na -
dżer ce z Ka li sza.

– Tar ga ją mną wąt pli wo ści, dla te go
wstrzy ma łem się od gło su. Dla mnie rze -
czą naj waż niej szą jest to, by ko mi sja wy -
bra ła fa chow ca, któ ry do pro wa dzi do sy -
tu acji, iż SPZOZ bę dzie miał płyn ność fi -
nan so wą – sko men to wał spra wę M. Wło -
sik. Pod kre ślił, iż z ca łą mo cą bę dzie przy -
glą dał się pra cy tej ko mi sji, gdyż – jak za -
zna cza – ra da nie mo że so bie po zwo lić
na naj mniej szy błąd. – W ta kich new ral -
gicz nych sy tu acjach ża łu ję, że nie zdo by -
łem w prze szło ści wyż sze go wy kształ ce -
nia. Wów czas w ta kiej ko mi sji chęt nie
bym za sia dał i pra co wał w po cie czo ła, by
wy brać wła ści wą oso bę – z wi zją dzia ła -
nia tej jed nost ki na la ta. Dziś mo gę obie -
cać jed no – bę dę uważ nym ob ser wa to -
rem dzia łań tej ko mi sji – pod kre ślił M.
Wło sik. 

W skła dzie ko mi sji kon kur so wej zna -
leź li się: Ta de usz Ste fa niak (prze wod ni -
czą cy ko mi sji), Pa weł Ra do jew ski, An -
drzej Je rzak, Zbi gniew Bro dziak, Mi łosz
Zwie rzyk, Piotr Ja nusz kie wicz oraz Sta ni -
sław Szczot ka.

(WNI KLI WY)

Z SESJI

Uważnie będą śledzić poczynania komisji konkursowej?

- Będę uważnym obserwatorem działań tej komisji – oświadczył Marian Włosik.
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Jak in for mu je szpi tal, w cza sie trwa -
ją cej epi de mii pa cjen ci am bu la to ryj -
ni mo gą wy ko ny wać zdję cia RTG
w dwóch pra cow niach na te re nie
Kro to szy na. Na dal cza so wo za wie -
szo na jest dzia łal ność pra cow ni
w Koź mi nie Wlkp.

W pra cow ni w bu dyn ku szpi ta la
na ul. Mic kie wi cza w Kro to szy nie ba da -
nia RTG wy ko ny wa ne są dla tych pa cjen -
tów am bu la to ryj nych, któ rzy ma ją pil ne
skie ro wa nia od le ka rzy spe cja li stów oraz
za le ce nia, aby wy ni ki za pi sy wa ne by ły
w wer sji cy fro wej na pły cie CD. Co waż -
ne, przed ba da niem na le ży ko niecz nie za -
re je stro wać się wy łącz nie dro gą te le fo -
nicz ną – tel. 62 582 14 17. Ba da nia wy -
ko ny wa ne są o wy zna czo nej go dzi nie,
od po nie dział ku do piąt ku, w go dzi -
nach 15.00-18.00. 

– Pro si my o prze strze ga nie go dzin
re je stra cji i zgła sza nie się pięć mi nut
przed wy zna czo nym ter mi nem przy wej -
ściu do Izby Przy jęć szpi ta la – ape lu je Sła -
wo mir Pa łasz, rzecz nik pra so wy SPZOZ
w Kro to szy nie. – Pro si my tak że o no sze -
nie ma secz ki za kry wa ją cej usta i nos oraz
rę ka wi czek jed no ra zo wych.

Je śli to moż li we, pa cjent po wi nien
przy być sam, bez oso by to wa rzy szą cej.

Wy ją tek sta no wią dzie ci oraz oso by wy -
ma ga ją ce po mo cy przy prze miesz cza niu
się. Bę dąc na te re nie szpi ta la, na le ży po -
stę po wać zgod nie z za le ce nia mi per so ne -
lu. Po wy ko na nym ba da niu opusz cza my
bu dy nek. Pa cjent otrzy mu je za pis cy fro -
wy ba da nia na pły cie CD, na to miast od -
biór wy ni ku, czy li opis le ka rza ra dio lo ga,
na stę pu je w wy zna czo nym ter mi nie
w Izbie Przy jęć.

Pa cjen ci, któ rzy nie po sia da ją pil nych
skie ro wań od le ka rzy spe cja li stów na wy -
ko na nie ba da nia RTG i nie ma ją za le ceń
za pi sy wa nia wy ni ków w wer sji cy fro wej
na pły cie CD, pro sze ni są o ko rzy sta nie
z pra cow ni przy ul. Bo lew skie go. Jest ona
usy tu owa na tak, że oso by tam wcho dzą ce
nie ma ją kon tak tu z ho spi ta li zo wa ny mi
w tym bu dyn ku. W tym miej scu tak że
na le ży za kry wać usta i nos oraz no sić rę -
ka wicz ki jed no ra zo we.

Kon takt te le fo nicz ny do tej pra cow ni
pod nu me rem 62 588 03 90, wewn. 269.

Czyn na jest od po nie dział ku do piąt ku,
w go dzi nach 8.00-19.00.

Je śli na to miast cho dzi o pra cow nię
w szpi ta lu przy ul. Stę szew skie go w Koź -
mi nie Wlkp., to dy rek cja SPZOZ w Kro -
to szy nie in for mu je, że – ze wzglę du
na za gro że nie epi de micz ne – po miesz -
cze nie to tym cza so wo za adap to wa ne zo -
sta ło na po trze by tam tej sze go Od dzia łu
Re ha bi li ta cyj ne go wraz z Pod od dzia łem
Re ha bi li ta cji Neu ro lo gicz nej. Dzia ła on
obec nie we wzmo żo nym re żi mie sa ni tar -
nym.

– Dzia łal ność pra cow ni RTG w Koź -
mi nie Wlkp. zo sta ła cza so wo za wie szo na.
Po wo dem jest brak moż li wo ści – ze
wzglę dów ar chi tek to nicz nych – wy dzie -
le nia osob ne go wej ścia dla pa cjen tów am -
bu la to ryj nych, chcą cych sko rzy stać z ba -
da nia RTG w ta ki spo sób, aby nie mie li
oni kon tak tu z cho ry mi prze by wa ją cy mi
w tej czę ści Od dzia łu Re ha bi li ta cyj ne go,
któ ra znaj du je się na par te rze bu dyn -
ku – ob ja śnia S. Pa łasz.

Dy rek cja SPZOZ w Kro to szy nie jed -
no cze śnie za pew nia, iż nie ma pla nów li -
kwi da cji pra cow ni RTG w Koź mi nie
Wlkp. czy też prze no sze nia sprzę tu
do pra cow ni w Kro to szy nie. – Ma my na -
dzie ję, że w mo men cie po pra wy sy tu acji
epi de micz nej moż li wość wy ko ny wa nia
zdjęć RTG w Koź mi nie zo sta nie przy -
wró co na – oznaj mia rzecz nik pra so wy
SPZOZ.

OPRAC. (AN KA)

SZPITAL

Gdzie wykonać badanie RTG?

W po wie cie kro to szyń skim sy tu acja
epi de micz na zda je się być co raz lep -
sza. Ostat ni przy pa dek za ka że nia
ko ro na wi ru sem na na szym te re nie
od no to wa no 17 lip ca. Tak więc
w cią gu ostat nich dzie się ciu dni nie
by ło no wych za cho ro wań.

Ta ka sy tu acja jed nak nie po win na
uśpić na szej czuj no ści. Bio rąc pod uwa gę sy -
tu ację w kra ju, a tak że w in nych po wia tach
Wiel ko pol ski, na dal po win ni śmy być na der
ostroż ni. – Za cho waj cie środ ki ostroż no ści
i dbaj cie o sie bie. Epi de mia trwa i trze ba
być czuj nym! – za ape lo wał przed kil ko ma
dnia mi sta ro sta Sta ni sław Szczot ka.

Je śli cho dzi o nasz po wiat, to oka za ło
się, że jed nak od no to wa no mniej przy -
pad ków za ka że nia, niż to wcze śniej po da -
wa no. Oto bo wiem ko mu ni kat Wiel ko -
pol skie go Urzę du Wo je wódz kie go z 23
lip ca przy niósł du że zmia ny, gdyż służ by
sa ni tar ne do ko na ły ko rek ty. Zmniej sze -
niu ule gła rów nież sta ty sty ka zgo nów,
a tak że licz ba osób ho spi ta li zo wa nych
oraz tzw. ak tyw nych przy pad ków.

Tak więc po wspo mnia nych zmia -
nach sta ty sty ki w po wie cie kro to szyń -
skim są na stę pu ją ce: 287 przy pad ków za -
ka że nia, 32 oso by zmar ły, wy zdro wia ło
po nad 250. Oko ło 140 miesz kań ców na -
sze go te re nu prze by wa w kwa ran tan nie
do mo wej. 

W ca łym kra ju do tej po ry (stan na 27
lip ca, godz. 12.00) za ra że nie wi ru sem
SARS -CoV -2 stwier dzo no u 43 402 osób,
zmar ło 1676, a wy le czo nych jest
już 32 856. 

(AN KA)

PANDEMIA
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W mi nio ny pią tek w Roz dra że wie wi -
ce mar sza łek wo je wódz twa wiel ko -
pol skie go Krzysz tof Gra bow ski pod -
pi sał umo wy na do fi nan so wa nia
w ra mach X edy cji kon kur su „Pięk -
nie je wiel ko pol ska wieś”. Do ta cje
otrzy ma ły czte ry pro jek ty z trzech
gmin na sze go po wia tu.

Z gmi ny Roz dra żew z do fi nan so wa -
nia mo gą się cie szyć dwa so łec twa.
Na pro jekt pod na zwą „Wy ko na nie ta ra su
re kre acyj ne go i wy mia na na wierzch ni
przy świe tli cy wiej skiej, czy li miej sce nie
tyl ko na wy bry ki w miej sco wo ści Wy ki”
do ta cja wy nie sie 22 748 zł. Cał ko wi ta
war tość przed się wzię cia to 64 932,02 zł.
W ra mach te go za da nia świe tli ca wiej ska
bę dzie roz bu do wa na o ta ras re kre acyj ny
z za da sze niem, te ren utwar dzo ny bę dzie
kost ką, a po nad to wy ko na ne bę dą ele -
men ty ma łej ar chi tek tu ry.

Dru gi pro jekt – „Bab ską ra dę ma my
i ser ce wio ski od na wia my” – do ty czy Wo -
le nic. W tym przy pad ku so łec twu przy -
zna no 24 450 zł, a koszt ca łe go przed się -
wzię cia wy nie sie 54 288,80 zł. W ra -
mach za da nia prze wi dzia no re mont świe -
tli cy wiej skiej oraz do po sa że nie anek su

ku chen ne go i upo rząd ko wa nie po bli skie -
go par ku. Obie in we sty cje ma ją być zre ali -
zo wa ne do 16 li sto pa da.

Gmi na Ko by lin po zy ska ła do ta cję dla
Rę bie cho wa na za da nie „Na pla cu
przy świe tli cy ba wią się zna ko mi cie dzie -
ci i ro dzi ce”. Wy so kość do fi nan so wa nia
to 30 tys. zł, a war tość cał ko wi ta pro jek tu
wy nie sie 55 941,16 zł. W Rę bie cho wie
zo sta nie od no wio na świe tli ca wiej ska,
a na ota cza ją cym ją te re nie po ja wi się no -

wy ele ment pla cu za baw. Po nad to utwo -
rzo ne bę dzie miej sce do gry w pił kę noż -
ną i siat ków kę. 

– To ko lej ne za da nie, któ re bę dzie -
my re ali zo wa li przy wspar ciu ze środ ków
pro gra mu Wiel ko pol ska Od no wa Wsi.
W ze szłym ro ku po zy ska li śmy do ta cje dla
Wy ga no wa i Sta re go Ko by li na, te raz bę -
dzie my dzia łać dla do bra miesz kań ców
Rę bie cho wa. Nie ukry wam, że z nie cier -
pli wo ścią cze kam na ogło sze nie ko lej nej
edy cji pro gra mu Wiel ko pol ska Od no wa
Wsi, by móc re ali zo wać za da nia dla in -
nych so łectw – ko men tu je To masz Le siń -
ski, bur mistrz Ko by li na.

W gmi nie Zdu ny do fi nan so wa nie
prze wi dzia no dla so łec twa Ko na rzew,
gdzie bę dzie re ali zo wa ne zadanie
pod na zwą „Po pra wa wi ze run ku cen -
trum wsi po przez mo der ni za cję za ple -
cza świe tli cy wiej skiej wraz z za go spo da -
ro wa niem te re nu w Ko na rze wie”. Wy so -
kość wspar cia wy nie sie 24 900 zł,
przy kosz cie cał ko wi tym w kwo -
cie 54 152,22 zł. Ce lem tej in we sty cji
jest re mont i po pra wa funk cjo nal no ści
bu dyn ku za ple cza so cjal no -ma ga zy no -
we go świe tli cy wiej skiej oraz za go spo da -
ro wa nie te re nu przy le głe go.

(AN KA)

ROZDRAŻEW 

Pięknieją wielkopolskie wsie!
13 lip ca w Ko by li nie w jed nym
z punk tów sku pu zło mu do szło
do kra dzie ży spo rej su my pie nię dzy.
Zło dziej uciekł, ale ru szył za nim po -
ścig i spraw ca szyb ko zo stał uję ty. 

60-let ni miesz ka niec Wro cła wia po ja -
wił się w punk cie sku pu zło mu i – ko rzy sta -
jąc z nie obec no ści sprze daw cy – zdo łał
ukraść z ka set ki kil ka na ście ty się cy zło tych.
Szyb kie opusz cze nie te go miej sca przez
klien ta za nie po ko iło pra cow ni ka punk tu
sku pu, któ ry – za uwa żyw szy otwar tą ka set -
kę – pró bo wał go zła pać. Zło dziej jed nak
zdą żył wsiąść do sa mo cho du i od je chać. 

Pra cow nik po pro sił więc in ne go męż -
czy znę, obec ne go na miej scu zda rze nia,
o uży cze nie sa mo cho du, po czym ra zem
uda li się w po ścig za spraw cą. 

– Ści ga jąc ucie ki nie ra, dwaj męż -
czyź ni na po tka li pa trol po li cji. Po wie -

dzie li funk cjo na riu szem, co za szło, i po -
pro si li o po moc. Po li cjan ci na tych miast
wkro czy li do ak cji i ru szy li za zło dzie -
jem – re la cjo nu je Piotr Szcze pa niak, ofi -
cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. 

Wkrót ce 60-let nie go męż czy znę
uda ło się do go nić i aresz to wać. Po nad to
od zy ska no skra dzio ne pie nią dze, któ re
znaj do wa ły się w schow ku sa mo cho du
pro wa dzo ne go przez spraw cę. Na stęp ne -
go dnia za trzy ma ny przy znał się do za rzu -
ca nych czy nów. 

– Z ra cji te go, że spraw ca był już wie -
lo krot nie ka ra ny i no to wa ny, a czy nu te go
do ko nał w wa run kach re cy dy wy, gro zi
mu ka ra po zba wie nia wol no ści do lat pię -
ciu, a wli cza jąc do te go re cy dy wę, na le ży
do tych pię ciu lat do ło żyć jesz cze po ło wę
z te go – in for mu je P. Szcze pa niak.

(MIK)

KRADZIEŻ

Historia jak z filmu

Już nie ba wem roz pocz nie się re -
mont prze jaz du ko le jo we go na uli cy
Ko le jo wej w Ko by li nie. Wła dzom
mia sta uda ło się prze ko nać PKP
Pol skie Li nie Ko le jo we S. A. Za kład
Li nii Ko le jo wych w Ostro wie Wlkp.
do re ali za cji te go za da nia jesz cze
w tym ro ku.

Rzecz ja sna, w trak cie re mon tu kie -
row cy mu szą się li czyć z utrud nie nia mi

w ru chu dro go wym. Tak więc w cza sie re -
ali zo wa nia prac na prze jeź dzie zor ga ni zo -
wa ne bę dą ob jaz dy – dro gą kra jo wą nr 36
na od cin ku Ko by lin -Ku kli nów, a tak że
dro ga mi po wia to wy mi: na tra sie Ku kli -
nów -Kro mo li ce -Ła giew ni ki -Za le sie Wiel -
kie -Za le sie Ma łe oraz na od cin ku Ko by -
lin -Ła giew ni ki. Szcze gó ło we in for ma cje
od no śnie ob jaz dów po da ne zo sta ną, gdy
już bę dzie zna ny do kład ny ter min re ali za -
cji re mon tu. (AN KA) 

KOBYLIN

Remont jeszcze w tym roku
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W mi nio ny pią tek w Sul mie rzy cach
wi ce mar sza łek wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go Krzysz tof Gra bow ski
pod pi sał z przed sta wi cie la mi Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych
umo wy na do fi nan so wa nie in fra -
struk tu ry ogro do wej. Pie nią dze
otrzy ma ją czte ry ROD z na sze go po -
wia tu.

Do ta cje od mar szał ka wo je wódz twa
wiel ko pol skie go otrzy ma ły ROD „Przy le -
sie” w Kro to szy nie, ROD „Przy szłość”
w Sul mie rzy cach i ROD im. Po wstań ców
Wiel ko pol skich w Koź mi nie Wlkp. – każ -

dy po 17 200 zło tych, a tak że ROD w Ko -
by li nie w kwo cie 7700 zł. Przy zna ne środ -
ki fi nan so we mo gą być wy ko rzy sta ne
na in fra struk tu rę, czy li np. pło ty, bra my,
sieć wo do cią go wą itd.

Na uro czy ste spo tka nie na te re nie
ogro du dział ko we go w Sul mie rzy cach
przy by li m. in. wi ce mar sza łek Krzysz tof
Gra bow ski, rad na sej mi ku wo je wódz twa
wiel ko pol skie go – Jo an na Król -Trąb ka,
wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go Ire na Rę ko sie wicz, bur mistrz
Sul mie rzyc Da riusz Dę bic ki, jak rów nież
przed sta wi cie le ogro dów, któ rym przy -
zna no do fi nan so wa nie. (AN KA)

SULMIERZYCE

Środki finansowe dla ogrodów
działkowych w powiecie
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ROD w Koźminie Wlkp. otrzymał od marszałka 17 200 zł.
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W Koź mi nie Wlkp. na uli cy Stę szew -
skie go roz po czę ło się utwar dze nie
po bo cza. Po za koń cze niu prac
wzdłuż koź miń skie go par ku – od uli -
cy Bo rec kiej do Klu bu Se nio ra – bę -
dzie moż na bez piecz nie za par ko wać
sa mo chód i tym sa mym skoń czą się
pro ble my ko mu ni ka cyj ne w tej czę -
ści mia sta.

Re mont po bo cza wzdłuż Par ku im.
Po wstań ców Wiel ko pol skich był pla no wa -
ny od dłuż sze go cza su. – Z proś bą
o utwar dze nie te go od cin ka zwra ca ła się
do władz gmi ny dy rek cja szpi ta la, ma jąc

na uwa dze do bro osób od wie dza ją cych
pa cjen tów koź miń skiej re ha bi li ta cji.
Nam rów nież za le ża ło na udroż nie niu ru -
chu po jaz dów w tej czę ści mia sta – mó wi
wi ce bur mistrz Ja ro sław Ra taj czak.

Oka zja na roz wią za nie pro ble mu
nada rzy ła się wraz z re mon tem uli cy Ko -
ściel nej, al bo wiem wła śnie ma te riał roz -
biór ko wy z te go za da nia po słu ży
do utwar dze nia po bo cza wzdłuż par ku.
Koszt przed się wzię cia wy nie sie oko -
ło 130 ty się cy zło tych. Środ ki na ten cel
za bez pie czo no w bu dże cie gmi ny Koź -
min Wlkp.

OPRAC. (AN KA)

Kro to szyń ski szpi tal otrzy mał do fi nan -
so wa nie na po kry cie kosz tów usu wa -
nia od pa dów me dycz nych w związ ku
z prze ciw dzia ła niem CO VID -19. Wy so -
kość do ta cji to 40 ty się cy zło tych.

Po moc fi nan so wą szpi ta lo wi przy znał
Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Po zna niu. Do -
ta cja w kwo cie 40 tys. zł prze zna czo na bę -
dzie na re ali za cję przed się wzię cia pod na -
zwą „Zbie ra nie, trans por to wa nie oraz
uniesz ko dli wia nie od pa dów me dycz nych
o wła ści wo ściach za kaź nych, wy two rzo -
nych w związ ku z prze ciw dzia ła niem CO -
VID -19”. Przy zna ne do fi nan so wa nie sta -
no wi 50 pro cent kosz tów kwa li fi ko wa -
nych za da nia. OPRAC. (AN KA) 

KOŹMIN WLKP.

Utwardzanie pobocza 
na ulicy Stęszewskiego

SŁUŻBA ZDROWIA

Dofinansowanie dla szpitala
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W nie dzie lę, 19 lip ca, w Ko ście le pw.
Św. Ja na Chrzci cie la w Kro to szy nie
od był się in au gu ra cyj ny kon cert w ra -
mach X Ogól no pol skie go Fe sti wa lu
Mu zycz ne go „La to or ga no we w kro -
to szyń skiej Ba zy li ce”. Przed licz nie
zgro ma dzo ną pu blicz no ścią wy stą pił
buł gar ski ar ty sta Di mi tar Di mi trov.

Te go rocz na edy cja, po dob nie jak dwie
po przed nie, mo że po szczy cić się mię dzy -
na ro do wą ob sa dą. Dla te go or ga ni za to -
rzy – Pa ra fia pw. Św. Ja na Chrzci cie la
w Kro to szy nie i Kro to szyń ski Ośro dek
Kul tu ry – do pię li wszyst ko na ostat ni gu -
zik. Kon cert był na gry wa ny, a dzię ki te le -
bi mo wi usta wio ne mu przy oł ta rzu głów -
nym me lo ma ni mo gli po dzi wiać na ży wo
po pi sy mło de go wir tu oza. Po nad to w tym
ro ku pro wa dze nie kon cer tów po wie rzo no
dr Mał go rza cie Zu cho wicz, któ ra pla -
stycz nie wpro wa dza ła wi dzów w kli mat
da ne go utwo ru oraz przy ta cza ła cie ka -
wost ki o twór cach. Wie le miej sca po świę -
ci ła wy stę pu ją ce mu ar ty ście – 22-let nie -
mu Buł ga ro wi Di mi ta ro wi Di mi tro vo wi.

Kształ ce nie mu zycz ne roz po czął
w ro dzin nym mie ście już w wie ku sied -
miu lat – w Szko le Mu zycz nej im. Ema -
nu ela Ma no lo va w kla sie akor de onu Mi -
cha ła Hri sto va. Rów no le gle uczęsz czał
do Szko ły im. Egar cha ty An ti ma oraz
do kla sy o pro fi lu mu zycz nym Ma ri ny
Ste fa no vej. Zdo był wów czas wie le na gród
na kra jo wych i mię dzy na ro do wych kon -
kur sach. Ma jąc 12 lat, roz po czął na ukę
gry na for te pia nie w kla sie Ele ny Yuliy -
ano vej, by po czte rech la tach kon ty nu -
ować na ukę na tym in stru men cie w ra -
mach głów nej spe cjal no ści. W ostat nim
ro ku edu ka cji w tej szko le zdo był czte ry
pierw sze i dwie dru gie na gro dy na kra jo -
wych i mię dzy na ro do wych kon kur sach
pia ni stycz nych. Jest tak że lau re atem wie -
lu pre sti żo wych na gród, m. in. za swo je
osią gnię cia otrzy mał dy plom od buł gar -
skie go Mi ni ster stwa Kul tu ry.

Fa scy na cja or ga na mi po pchnę ła go
do roz po czę cia stu diów or ga no wych

w So fii w kla sie prof. Ne vy Kra ste vej. Ja ko
stu dent pierw sze go ro ku zdo był pierw szą
na gro dę or ga no wą na „IV Kra jo wym
Kon kur sie Aka de mic kim – Jo hann Se ba -
stian Bach i je go epo ka” w Płow diw. Ar ty -
sta stu diu je rów nież for te pian na Uni wer -
sy te cie Mu zycz nym im. Prof. Ase na Dia -
man die va w Płow diw w kla sie prof. dra
Ro meo Smil ko va. Od ro ku 2017 jest or ga -
ni stą po moc ni czym w Ka te drze Ka to lic -
kiej pw. Św. Jó ze fa w So fii. Przez dwa se -
me stry ro ku aka de mic kie go 2019/2020,
w ra mach pro gra mu „Era smus+”, stu dio -
wał we wro cław skiej Aka de mii Mu zycz -
nej im. Ka ro la Li piń skie go. Tu po znał kro -
to szy nia ni na – dra hab. To ma sza Głu -
chow skie go, po my sło daw cę „La ta or ga no -
we go w kro to szyń skiej Fa rze”, dziś ma ją -
cej sta tut ba zy li ki mniej szej.

Buł gar ski ar ty sta, po zda niu eg za mi -
nu do ber liń skie go Uni ver sität der
Künste, od je sie ni bę dzie w sto li cy Nie -
miec stu den tem na In sty tu cie Mu zy ki

Ko ściel nej w kla sie or ga nów prof. Pa olo
Cri vel la ro.

Licz nie zgro ma dzo na w kro to szyń -
skiej świą ty ni pu blicz ność spra gnio na by -
ła jed nak przede wszyst kim do znań ar ty -
stycz nych. Oka za ło się, że twór ca za pro -
po no wał no wa tor ską po dróż po epo kach
mu zycz nych. Był za tem nie śmier tel ny
twór ca mu zy ki or ga no wej – Jan Se ba -
stian Bach (1685-1750), z pre lu dium
do fu gi G -dur, jak i po now ny od kryw ca je -
go ta len tu – Fe liks Men dels sohn -Bar thol -
dy (1809-1847) we frag men cie so na ty
or ga no wej f -moll op. 65. Nie bra ko wa ło
twór ców epok póź niej szych. Di mi trov
przed sta wił dzie ło Sig fri da Kar ga -Eler ta
(1877-1933), po wsta łe na pod sta wie pie -
śni lu te rań skiej ,,Dzię kuj my Bo gu wraz”.
Pod czas kon cer tu nie za bra kło wąt ków
fran cu skich. Pre zen to wa na by ła
część VI sym fo nii or ga no wej op. 42 nr 2
Char les -Ma rie Wi do ra (1844-1937).
Wir tu oz przy po mniał też te zę, iż mu zy ka

or ga no wa zbli ża lu dzi róż nych na ro do wo -
ści. Dla te go za pre zen to wa no ma dry gał
wę gier skie go kom po zy to ra Dezső d’An -
talf fy -Zsi ro sa (1885-1945). Je go dzie ło
nie zwy kle po ru szy ło zgro ma dzo nych
na kon cer cie. Na za koń cze nie przy po -
mnia no toc ca tę ho len der skie go ar ty sty
Ja na Zwar ta (1877-1937), za in spi ro wa -
ną Psal mem 146. 

Po kon cer cie Di mi trov dłu go po zo wał
do zdjęć, a że wła da do brze ję zy kiem pol -
skim, od da wał się kon wer sa cjom z me lo -
ma na mi na te mat mu zy ki kla sycz nej. Na -
stęp ne, zgod nie z tra dy cją, wraz z T. Głu -
chow skim i M. Zu cho wicz udał się do jed -
nej z re stau ra cji, by pod czas ko la cji po dzi -
wiać pięk no kro to szyń skiej sta rów ki.

Na na stęp nym kon cer cie w ra mach
fe sti wa lu bę dzie moż na po słu chać nie tyl -
ko mu zy ki or ga no wej, ale i mło de go fran -
cu skie go te no ra. Za pra sza my więc 9
sierp nia do kro to szyń skiej ba zy li ki
na godz. 18.45. Wstęp wol ny. (PIK)

Kultura10 WTOREK, 28 lipca 2020

FESTIWAL

Subtelne piękno muzyki organowej
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22 sierp nia na kro to szyń skim ryn ku od bę dzie się
kon cert z cy klu WIĘC WIEC! Na sce nie tym ra zem
wy stą pią Da ria Za wia łow, Król oraz Pro sac.

Bi le ty na miej sca sie dzą ce są w ce nie 15 zło tych.
Moż na je na być w ka sach Kro to szyń skie go Ośrod ka
Kul tu ry i ki na Przed wio śnie oraz on li ne na stro nie
in ter ne to wej bi le ty. kok. kro to szyn. pl. W ra zie nie -
sprzy ja ją cych wa run ków po go do wych im pre za zo sta -
nie prze nie sio na do ki na. 

Pro sac to du et mło dych ar ty stów z Kro to szy na.
Od po wie dzial ny za war stwę wo kal ną i tek sto wą jest
Rvba., a za część mu zycz ną i pro duk cyj ną Fre drick.

Ich do tych cza so we utwo ry cie szą się spo rą po pu -
lar no ścią w mu zycz nym pod zie miu. Na sce nie
w Kro to szy nie za pre zen tu ją no wy ma te riał o mrocz -
nym, nar ko tycz nym brzmie niu, na wią zu ją cym do ta -
kich ga tun ków jak R&B, trap, al ter na tyw ny rock czy
EDM. 

Bła żej Król to mu zyk, kom po zy tor, wo ka li sta
i au tor tek stów, zna ny z wy stę pów w ze spo le mu zy ki
al ter na tyw nej Ka wa łek Kul ki. Do 2010 ro ku na grał
z gru pą m. in. dwa al bu my stu dyj ne. W la tach 2011-
2014 wraz z Mau ry cym Kieb za kiem -Gór skim
współ two rzył du et pod na zwą UL/KR. W 2014 ro ku
na kła dem wy twór ni mu zycz nej Thin Man Re cords
uka zał się de biut so lo wy mu zy ka pt. „Nie lot”. W ka -
rie rze so lo wej uży wa swo je go na zwi ska ja ko pseu do -
ni mu ar ty stycz ne go. 

Da ria Za wia łow to nie zwy kle uta len to wa na ar -
tyst ka i je den z naj moc niej szych gło sów na pol skiej
sce nie mu zycz nej. Jest au tor ką tek stów oraz kom po -
zy tor ką. Po za le d wie dwóch stu dyj nych al bu mach

roz ko cha ła w so bie ty sią ce fa nów i sta nę ła w jed nym
sze re gu z to po wy mi pol ski mi wo ka list ka mi. Jej
utwo ry są gra ne przez naj więk sze sta cje ra dio we
i pod bi ja ją li sty prze bo jów, a te le dy ski ma ją mi lio ny

wy świe tleń. Na sce nie jest wul ka nem ener gii – wy -
róż nia ją ogrom na cha ry zma. 

OPRAC. (AN KA)

ŹRÓ DŁO: KOK

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY

Zapraszamy na koncert z cyklu WIĘC WIEC!

Za na mi XV Ple ner Ar ty stycz ny Kro -
to szyn 2020. Od 14 do 25 lip ca
w Kro to szyń skim Ośrod ku Kul tu ry
moż na by ło po dzi wiać pra cę i dzie ła
ar ty stów z na sze go te re nu oraz róż -
nych za kąt ków Pol ski. 

Pod czas wy da rze nia or ga ni zo wa ne go
przez To wa rzy stwo im. Gwiżdż Ja ni ny,
Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry i Urząd
Miej ski w Kro to szy nie za rów no ama to -
rzy, jak i pro fe sjo nal ni ar ty ści two rzy li ob -
ra zy, ry sun ki czy rzeź by. Co istot ne, każ -
dy za in te re so wa ny mógł tak że spró bo wać
swo ich sił w sze ro ko ro zu mia nej sztu ce. 

Nie za bra kło rów nież atrak cji dla
dzie ci, któ rym po świę co na by ła spe cjal na

część ple ne ru, na zwa na „Ar ty stycz ny Ju -
nior”. Im pre za cie szy ła się spo rym za in te -
re so wa niem. 

– Mie li śmy du żo za in te re so wa nych
jak na ta kie ni szo we wy da rze nie, choć
trze ba przy znać, że tro chę nas ten ko ro -
na wi rus wy bił z ryt mu. Od te go ro ku
na za ję cia w ra mach „Ar ty stycz ne go Ju -
nio ra” przy cho dzą tak że dzie ci, któ re pra -
cu ją z ar ty sta mi, le pią i ma lu ją. Po nad to
na nasz ple ner przy by li ar ty ści nie tyl ko
z Kro to szy na, ale rów nież z Ka li sza, Po -
zna nia, Wro cła wia, Pi ły, Ło dzi i War sza -
wy, czy li z ca łej Pol ski – ko men tu je Be ata
Ulbrych z KOK -u. 

Ple ne ro we pra ce bę dą pre zen to wa ne
we wrze śniu na wy sta wie w kro to szyń -
skim mu zeum, a część z nich bę dzie moż -
na ku pić. (MIK)

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY

Kilkanaście twórczych dni
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Po cho dzą cy z Ko na rze wa (gmi na
Zdu ny) Ar tur Ję drzak zna lazł się
w gro nie 200 mło dych, wy bit nych
na ukow ców, w tym 53 dok to ran -
tów, któ rym mi ni ster na uki i szkol -
nic twa wyż sze go przy znał sty pen -
dium na wnio sek Po li tech ni ki Po -
znań skiej.

Sty pen dium mo gło być przy zna ne
mło dym na ukow com, któ rzy w dniu
pod ję cia de cy zji o je go przy zna niu, czy -
li 15 czerw ca 2020, po sia da li sta tus
mło de go na ukow ca. Przy oce nie punk -
to wej osią gnięć mło dych na ukow ców
ze spół kie ro wał się ran gą da ne go osią -
gnię cia i je go wy bit ny mi ce cha mi, ma jąc
na uwa dze pre sti żo wy cha rak ter sty pen -
dium, a licz ba punk tów za da ne osią -
gnię cie za le ża ła od stop nia wy peł nie nia

kry te riów, okre ślo nych od ręb nie dla
każ de go ro dza ju osią gnię cia. Przy oce -
nie uwzględ nia no te, któ re uzy ska ne zo -
sta ły do 30 li sto pa da 2019.

A. Ję drzak jest dok to ran tem Stu -
dium Dok to ranc kie go „Tech no lo gia che -
micz na”, re ali zo wa ne go na Wy dzia le
Tech no lo gii Che micz nej. Pro wa dzi ba da -
nia zwią za ne z le kiem na ra ka wą tro by.
Re ali zu je pro gram roz pra wy w ści słej
współ pra cy z Cen trum Na no Bio Me dycz -
nym Uni wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza
w Po zna niu oraz z uni wer sy te tem w Bri -
sto lu.

War to przy po mnieć, iż A. Ję drzak
był bo ha te rem jed ne go ze spo tkań w ra -
mach bi blio tecz ne go cy klu „Mło dy, zdol -
ny i… ze Zdun”, ja kie od by wa ły się
w 2019 ro ku. 

OPRAC. (AN KA)

NAUKA

Młody, zdolny i... ze stypendium

W ra mach ak cji „La to z OHP” ka dra
kro to szyń skie go Huf ca Pra cy 15-
2 17 lip ca zor ga ni zo wa ła dla mło -

dzie ży grę w pa int ball na te re nach
zlo ka li zo wa nych w le sie miej skim
przy ul. Bo lew skie go. 

Pa int ball po le ga na ze spo ło wej, po -
zo ro wa nej wal ce przy uży ciu mar ke rów,
urzą dzeń zbli żo nych kształ tem i za sa dą
dzia ła nia do bro ni pneu ma tycz nej, któ -
re za po mo cą sprę żo ne go po wie trza lub
dwu tlen ku wę gla wy rzu ca ją kul ki wy -
peł nio ne far bą na ba zie że la ty ny spo -
żyw czej. 

W trak cie ry wa li za cji re ali zo wa no
róż ne sce na riu sze, jak choć by zdo by cie
fla gi prze ciw nej dru ży ny, od na le zie nie
skrzy ni z amu ni cją czy pod ło że nie
bom by pod twier dzę. In struk tor Nor -
bert Szczę sny, wła ści ciel fir my Scor -
pion Pa int ball Kro to szyn, nad zo ro wał
prze bieg za ba wy i czu wał nad bez pie -
czeń stwem mło dzie ży. Wszy scy świet -
nie się ba wi li.

OPRAC. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Aktywnie i miło spędzony dzień
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W życiu koźminianki Julii
Damasiewicz od czasu zdobycia
mistrzostwa świata U'16 w  formule
kite w 2019 wiele się zmieniło. Jedno
jest pewne – młoda sportsmenka
konsekwentnie dąży do realizacji
swoich marzeń. 

Julia, zgodnie z postanowieniem, po
ukończeniu podstawówki zmieniła
otoczenie. Wybrała szkołę znajdującą się
na polskim Wybrzeżu. W ten sposób
może więcej czasu poświęcić na
uprawianie swojej koronnej dyscypliny -
kitesurfingu. Wszak jej sportowym
marzeniem jest reprezentowane barw
Polski na igrzyskach w Paryżu w 2024
roku. 

Niezwykle ważne dla koźminianki
jest zdobywanie wiedzy i nowych
umiejętności. Obecnie uczy się w II LO
im. Bolesława Chrobrego w Sopocie. - W
szkole panuje bardzo przyjazna
atmosfera – oznajmia J. Damasiewicz. -
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele
wspierają mnie w moich startach oraz
pomagają nadrabiać zaległości. Dzięki
takiemu podejściu i własnej mobilizacji
pierwszą klasę udało mi się zakończyć ze
świadectwem z paskiem. 

Każdą wolną chwilę młoda
zawodniczka poświęca treningom i
uczestniczy w licznych zgrupowaniach,
m.in. w Cetniewie czy w Pucku. -
Aktualnie przebywam na zgrupowaniu
w Rewie, które jest kolejnym etapem
przygotowań do zbliżających się wielkimi
krokami ME. Moim priorytetem na ten
rok jest oczywiście wywalczenie miejsca
na podium w regatach na tych zawodach.

Dlatego każdy dzień poświęcam na
trening. W Rewie w pocie czoła
ćwiczymy, staramy się wykorzystywać
każdy wietrzny dzień - opowiada. 

Mistrzostwa Europy odbędą się w
dniach 18-22 sierpnia w Polsce. J.
Damasiewicz będzie startować w kat.
U'19. – Chcę powalczyć także o jak
najwyższe miejsce w kategorii open
kobiet – przyznaje. Co istotne, w
ostatnich dniach zyskała ważnego
sponsora - firmę Ozon. W uprawianiu tak
kosztownego sportu to czynnik
niezwykle istotny. - Z Ozonem
współpracuję już od dłuższego czasu.
Wstąpienie do International Teamu jest
jednak rozpoczęciem nowego rozdziału
w moim życiu. Stałam się jedyną na
świecie kobietą w teamie
międzynarodowym, co jest dla mnie
wielkim wyróżnieniem. Ozon poratował
mnie też nowym sprzętem - setem
najnowszych latawców, które będą mi
towarzyszyć we wszystkich zbliżających
się regatach - objaśnia koźminianka.

(PIK)

KITESURFING

Konsekwentnie realizuje marzenia
Dru ży na Pia sta Ko by lin so lid nie przy -
go to wu je się do ko lej ne go se zo nu li -
go we go. Obec nie pod okiem szko le -
niow ca Ja ro sła wa Plo ty tre nu je 19
za wod ni ków.

Przed se zo nem 2020/2021 w szat ni
czar no -zie lo no -bia łych pa nu ją bo jo we na -
stro je, a pił ka rze i ster ni cy klu bu pa trzą
z na dzie ją w przy szłość. Wy cią gnię to
wnio ski z po przed nie go – nie do koń czo -
ne go – se zo nu, w któ rym no wo bu do wa -
ny ze spół miał wal czyć o czo ło we miej sca
w III gru pie V li gi wiel ko pol skiej. Rze czy -
wi stość zwe ry fi ko wa ła jed nak te pla ny.
Do pie ro dzię ki uda nej koń ców ce run dy
je sien nej Piast za jął osta tecz nie 11. lo ka tę.
Dla te go te raz w Ko by li nie chcą sku piać
się na fak tach, a nie na pro gno zach. To li -
ga ma zwe ry fi ko wać pla ny i po ka zać, jak
cięż ką pra cę ze spół wy ko nał pod czas
przy go to wań i czy kon cep cja przed sta -
wio na przez po zo sta wio ne go na ko lej ne
roz gryw ki tre ne ra Plo tę by ła wła ści wa. Se -
zon za po wia da się więc nie zwy kle in te re -
su ją co. W li dze wy stę po wać bę dzie 18
dru żyn. Emo cji z pew no ścią nie za brak -
nie. 

Ki bi ce Pia sta na pew no na sta dio nie
w Ko by li nie nie zo ba czą trój ki swo ich
ulu bień ców. Bram karz Bar tło miej Wo -
siek i no mi nal ny po moc nik Ka mil Ku -
biak po sta no wi li szu kać szczę ścia w ry wa -
li zu ją cej w II gru pie V li gi Ra wii Ra wicz.
Z ko lei ofen syw ny po moc nik Ja kub Szy -
ma now ski prze szedł do Kro bian ki Kro -
bia. Za tem trze ba by ło wzmoc nić skład.
Pre zes Jan Li siec ki, z po mo cą swo jej
młod szej cór ki, Alek san dry, po zy skał
trzech pił ka rzy.

– Mi ło nam po in for mo wać, że bar -
wy ko by liń skie go klu bu w nad cho dzą -
cym se zo nie re pre zen to wać bę dą wy cho -
wa nek Astry Kro to szyn – bram karz Pa -
tryk Wojt ko wiak, Ma ciej Wa cho wiak
z Błę kit nych Wron ki i Raj mund Stec la.
Wszy scy prze szli do na sze go klu bu na za -
sa dzie trans fe ru de fi ni tyw ne go – mó wi
A. Li siec ka. R. Stec la to 19-let ni gracz,
któ ry w po przed nim se zo nie re pre zen to -
wał bar wy IV -li go wej Po lo nii Lesz no, skąd
był wy po ży czo ny do Sar no wian ki Sar no -
wa. To za wod nik mo gą cy grać na po zy cji
środ ko we go, ofen syw ne go po moc ni ka.

Po nad to do pierw szej dru ży ny do łą -
czy ło czte rech wy cho wan ków z ze spo łu
ju nio rów młod szych. Są to obroń cy Grze -
gorz Li siak i Ja kub Sie pa, po moc nik Ka -
mil Sne la i na past nik Ksa we ry Wa cho -
wiak. Ki bi ców Pia sta z pew no ścią ucie szy
też wia do mość, iż w Ko by li nie na dal za -
mie rza grać naj więk sza gwiaz da dru ży -
ny – 33-let ni Ja kub Smek ta ła. Je go
ogrom ne do świad cze nie i bo isko we umie -
jęt no ści bę dą mieć za pew ne nie ba ga tel ne
zna cze nie w de cy du ją cych mo men tach
se zo nu. 

Wresz cie za koń czy ła się sa ga zwią za -
na z przy na leż no ścią klu bo wą Ma te usza
Oli kie wi cza. Ten 25-let ni na past nik,
po kil ku wy po ży cze niach, jest już za wod -
ni kiem Pia sta. 

Ko by li nia nie tre nu ją dwa -trzy ra zy
w ty go dniu w go dzi nach wie czor -
nych. – Obiekt ma my udo stęp nio ny
do na szych po trzeb, Jed nak ze wzglę du
na sy tu ację epi de micz ną trze ba się sto so -
wać do za le ceń, ta kich jak choć by obo -
wiąz ko wa de zyn fek cja. Sto su je my się
do wszel kich wy tycz nych – stwier dza A.

Li siec ka. Dzię ki dżen tel meń skiej umo wie
z ma gi stra tem przy go to wa nie pły ty bo -
iska do me czów oraz ko sze nie tra wy po -
zo sta je na dal w ge stii gmi ny. Po zo sta łe
czyn no ści zwią za ne z przy go to wa niem
sta dio nu do spo tkań li go wych na le żą
do obo wiąz ków klu bu. 

Za wod ni cy Pia sta od li cza ją dni
do pierw szej li go wej kon fron ta cji w no -
wym se zo nie. In au gu ra cja roz gry wek
już 1 sierp nia. O go dzi nie 15.00 ko by li -
nia nie po dej mą be nia min ka V li gi – MKS
Dą bie.

(PIK)

PIŁKA NOŻNA

Optymistyczne nastroje w Kobylinie
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Jakub Smektała nadal będzie
reprezentował barwy Piasta.



15Sport

Przed ty go dniem w na szej re dak cji
go ścił Ra do sław Ba ran, olim pij czyk
z Rio de Ja ne iro. By ła to za tem oka -
zja, by po roz ma wiać z 31-let nim za -
pa śni kiem, któ ry obec nie wal czy
o po wrót na spor to wy Olimp.

Re pre zen tant Grun wal du Po znań
sku pia się na nad ro bie niu stra co ne go cza -
su. – Naj bar dziej ce nię so bie fakt, iż prze -
zwy cię ży łem wszel kie pro ble my zdro -
wot ne i nie do god no ści – stwier dza Ra -
dek Ba ran. Po igrzy skach w Rio dla za -
wod ni ka za czął się zły okres. Nie mógł po -
ra dzić so bie z bó lem. Po wie lu ba da niach
oka za ło się, że za pa śnik ma nie do wład
koń czy ny gór nej i po trzeb na jest pil -
na ope ra cja. 

Za bieg prze szedł w sto li cy. Zo stał
wów czas prak tycz nie sam z pro ble ma mi.
Do te go mu siał wal czyć o swo je do bre
imię i po wrót na za pa śni czą ma tę po na ło -
żo nej nań dys kwa li fi ka cji. W tym cza sie
u spor tow ca ro dem z Kro to szy na uwi -
docz ni ły się moc ne stro ny cha rak te ru,
w tym od por ność na kry ty kę oraz tzw.
du sza wo jow ni ka. W koń cu 9 lu te -
go 2019 ro ku Try bu nał Ar bi tra żo wy ds.
Spor tu, dzia ła ją cy przy Pol skim Ko mi te -
cie Olim pij skim, po zwo lił mu na kon ty -

nu owa nie ka rie ry, od wie sza jąc de cy zję
o dys kwa li fi ka cji. 

– To już prze szłość. Dla mnie obec -
nie prio ry te tem jest po wrót na sam
szczyt, wy wal cze nie kwa li fi ka cji olim pij -
skiej i god ne re pre zen to wa ne Pol ski
na naj waż niej szej dla spor tow ców im pre -
zie – przy zna je Ra dek, pod kre śla jąc, iż
spor to wej im pre zie czte ro le cia pod po -
rząd ko wał wszyst kie swo je pla ny. Jak

wska zu je, uśmiech nę ło się do nie go szczę -
ście. Do peł ni for my wró cił na po cząt ku
ro ku i nie mal od ra zu mu siał by wal czyć
o kwa li fi ka cję olim pij ską w tur nie jach.
Wszyst ko jed nak zmie ni ła pan de mia ko -
ro na wi ru sa. De cy zja mo gła być tyl ko jed -
na – prze ło że nie igrzysk w To kio na na -
stęp ny rok. Tak też się sta ło.

– Zy ska łem po trzeb ny czas, co jest
dla mnie nie zwy kle waż ne – mó wi nasz

za pa śnik. – Uwie rzy łem, iż wy zna czo -
na dro ga jest re al na do po ko na nia, a ma -
rze nia są na wy cią gnię cie rę ki. Znów
wszyst ko za le ży od mo jej po sta wy oraz
pra cy wy ko na nej na tre nin gach i zgru po -
wa niach. Za ło że nia tre nin go we wy ko nu je
zresz tą per fek cyj nie. Nie daw no wró cił
z obo zu ka dry na ro do wej, któ ry od by wał
się we Wła dy sła wie na prze ło mie czerw ca
i lip ca. W trak cie dwu ty go dnio we go zgru -
po wa nia re pre zen tan ci kra ju sku pia li się
na do sko na le niu tech nik. Cho dzi ło z wy -
ro bie nie w so bie pew ne go au to ma ty zmu,
tak po trzeb ne go w cza sie ry wa li za cji
na ma cie.

– Obóz oce niam bar dzo do brze.
Oby ło się bez żad nej kon tu zji. Oprócz
nas tre no wa li tam naj lep si ju nio rzy, ka de -
ci oraz ka dra za pa śni cza jed ne go z wo je -
wództw. W su mie by ło oko ło 70 osób.
Moż na by ło przyj rzeć się też młod sze mu
po ko le niu, a to że jest na ry bek w tej wi do -
wi sko wej, choć nie zwy kle wy ma ga ją cej
dla spor tow ca dys cy pli nie, cie szy ogrom -
nie – za zna cza R. Ba ran. 

Ki bi ców z pew no ścią in te re su je, ja kie
są pla ny za wod ni ka na ten rok. Ra do sław
chce wy stą pić w trzech im pre -
zach – na Mi strzo stwach Pol ski w Za pa -
sach w Sty lu Wol nym, któ re od bę dą się
w Kro to szy nie w dniach 9-10 paź dzier ni -
ka, na stęp nie w sil nie za wsze ob sa dzo -
nym Me mo ria le im. W. Ziół kow skie go
w War sza wie (3-6 li sto pa da) i wresz cie
na gru dnio wych mi strzo stwach świa ta.

Na świa to wy czem pio nat po je dzie bez
pre sji, gdyż nie bę dzie to tur niej kwa li fi -
ka cyj ny do igrzysk. Or ga ni za to rzy po in -
for mo wa li bo wiem, że kwa li fi ka cje uzy -
ska ne w 2019 ro ku w Nur -Suł ta nie są
wią żą ce. Ba ran szcze gól nie chce przy po -
mnieć się ki bi com na mi strzo stwach kra -
ju. – Fakt, iż bę dę mógł wal czyć o me dal
z naj cen niej sze go krusz cu w ro dzin nym
mie ście, wspie ra ny do pin giem miej sco -
wych ki bi ców, sta no wi dla mnie nie zwy -
kłą mo ty wa cję – oznaj mia spor to wiec.

A to nie je dy ne pla ny Rad ka. Są też te
po za spor to we, ale nie mniej waż ne.
W tym ro ku zmie ni on bo wiem stan cy -
wil ny, wstę pu jąc w zwią zek mał żeń ski ze
swo ją wy bran ką ser ca, Ewą. – Bar dzo się
z te go cie szę – pod kre śla. – Wszak nasz
zwią zek trwa czte ry la ta. Za czę li śmy się
spo ty kać przed igrzy ska mi w Rio de Ja ne -
iro w 2016 ro ku. A dziś wspól nie chce my
stwo rzyć ro dzi nę i wy cho wać dzie ci. No
cóż, trze ba wresz cie doj rzeć i po wie dzieć
sa kra men tal ne „tak” – uśmie cha się za pa -
śnik. Jak do da je, je go part ner ka by ła jed ną
z nie licz nych osób, któ re wspie ra ły go
w trud nym okre sie. Ra dek nie wy obra ża
so bie ży cia bez niej. – Nasz ślub od bę dzie
się w so bo tę, 22 sierp nia, o go dzi -
nie 15.00, w Ko ście le pw. Św. Apo sto łów
Pio tra i Paw ła w Kro to szy nie – za po wia -
da. – Za pra szam wszyst kich za in te re so -
wa nych do wspól ne go uczest nic twa
i obec no ści w tak waż nym dla nas dniu.

(PIK)

ZAPASY

Walczę znów o marzenia
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Re pre zen tan ci dwóch klu bów z na sze -
go po wia tu ry wa li zo wa li w za wo dach
Pu cha ru Pol ski Se nio rek i Se nio rów,
Ju nio rek i Ju nio rów w Su mo. Im pre za
od by ła się w Sto ku Lac kim. Na si za -
wod ni cy spi sa li się zna ko mi cie.

By ły to pierw sze za wo dy po czte ro -
mie sięcz nej prze rwie, spo wo do wa nej epi -
de mią. Su mo cy z na sze go po wia tu po ka -
za li, że ca ły czas są w wy so kiej for mie. 

Aron Ro zum z TA Ro zum Kro to szyn
oka zał się bez kon ku ren cyj ny w ka te go -
rii 115 kg. Z ko lei w kat. open upla so wał
się na pią tym miej scu. Zło to w kat. 65 kg
wy wal czy ła Alek san dra Ro zum. 

Aż 16 ra zy na po dium sta wa li
przed sta wi cie le UKS Sam son Ko by lin.

Po nad to za ję li pierw sze miej sce w kla sy -
fi ka cji klu bo wej ju nio rów oraz trze cie
w kla sy fi ka cji se nio rów. Zło te krąż ki
zdo by li Ju lia Jan ko wiak (se nior ki,
kat. 55 kg), Pa try cja Du bic ka (ju nior ki
i se nior ki, kat. 60 kg), Piotr Si ko ra (ju -
nio rzy, 80 kg) i Pa tryk Swo ra (se nio -
rzy, 92 kg)

Sre bro z za wo dów przy wieź li Wik to -
ria Prze woź na (ju nior ki, 55 kg i 60 kg),
Aga ta Jar ka (ju nior ki, +75 kg i open), Ju -
lia Jan ko wiak (se nior ki, 60 kg), Ma te usz
Pie szak (ju nio rzy, 70 kg), Pa tryk Swo ra
(se nio rzy, 85 kg). Na naj niż szym stop niu
po dium sta nę li Oli wia Kuś (ju nior ki, 55
kg), Ju lia Cał ka (se nior ki, 55 kg i 60 kg)
oraz Piotr Si ko ra (se nio rzy, 77 kg).

(AN KA)

SUMO

Forma dopisuje

W To ru niu na sta dio nie lek ko atle -
tycz nym od by ły się Mi strzo stwa Pol -
ski Ma sters w Rzu tach Nie ty po wych.
W za wo dach star to wa ło stu za wod -
ni ków, a po śród nich Cze sław Rosz -
czak z Ła giew nik. Miesz ka niec na -
sze go po wia tu przy wiózł z im pre zy
aż pięć me da li.

Ry wa li zu ją cy w ka te go rii M75 re pre -
zen tant UKS Olim pij czyk Po go rze la zło to
zdo był w schoc ko ra mie oraz w rzu cie ce -
głą. Pierw sza z tych kon ku ren cji po le ga
na rzu tach ku la mi o róż nej wa dze z miej -
sca spo so bem dys ko wym. Łącz ny wy -
nik 59,79 m (ku la o wa -
dze 2 kg – 23,38 m / 2,5 kg – 19,83 m
/ 3 kg – 16,58 m) dał Rosz cza ko wi zwy -
cię stwo. Nad dru gim w kla sy fi ka cji koń -
co wej za wod ni kiem ła giew ni cza nin miał
po nad 12 me trów prze wa gi. W rzu cie ce -
głą wa żą cą 5 kg tak że oka zał się bez kon -

ku ren cyj ny, uzy sku jąc re zul tat 9,13 m.
Cię żar kiem o wa dze 7,26 kg Rosz -

czak rzu cił na od le głość 12,48 m, a lep szy
od nie go był tyl ko ak tu al ny re kor dzi sta
Pol ski – Je rzy Ja błoń ski z Olsz ty na. Po -
dob nie by ło w rzu cie dys kiem grec kim
wa żą cym 2,5 kg – olsz ty nia nin zgar nął
zło to, a miesz ka niec Ła giew nik z re zul ta -

tem 19,60 m sta nął na dru gim stop niu
po dium. 

Lek ko atle ta z na sze go po wia tu zdo -
był me dal tak że w pią tej kon ku ren -
cji – rzu cie mło tem szkoc kim o wa -
dze 5 kg. Rosz czak uzy skał wy -
nik 20,31 m, któ ry po zwo lił mu za jąć
trze cie miej sce. (AN KA) 

LEKKA ATLEKTYKA

Pięć medali w rzutach nietypowych


