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DZIŚ W NU ME RZE 
� WSPOMNIENIE

Zmarł Józef Januszkiewicz
Czytaj na str. 4

� FIRMA

HoReCa Las Kalisz wspiera
branżę gastronomiczną

Czytaj na str. 4

� ROZDRAŻEW

Projekty w ramach
konkursu „Pięknieje
wielkopolska wieś”

Czytaj na str. 5

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 10-11

� LUDZIE

Morsy 
– miłośnicy zimnej wody

Czytaj na str. 12

� SPORT

Od stycznia Astra 
z nowym trenerem

Czytaj na str. 16

EPIDEMIA

Ścisły reżim sanitarny
co najmniej do świąt Czytaj na str. 3
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Spe cja li zu je my się w kom plek so -
wych usłu gach z za kre su in sta la cji
fo to wol ta icz nych nie tyl ko dla osób
pry wat nych czy rol ni ków, ale tak że
dla firm. Osza cu je my za po trze bo -
wa nie ener ge tycz ne Two je go do mu,
przed się bior stwa lub go spo dar stwa
rol ne go, po mo że my wy brać jak naj -
bar dziej opty mal ne miej sce dla pa -
ne li sło necz nych oraz naj ko rzyst -
niej szy spo sób fi nan so wa nia in we -
sty cji. 

Przy go tu je my in dy wi du al ny pro -
jekt dla Two jej in we sty cji i przy stą pi -
my do mon ta żu urzą dzeń wraz z ich

pod łą cze niem do sys te mu in sta la cji
ener ge tycz nej oraz zgło si my za Cie bie
przed się wzię cie do za kła du ener ge -
tycz ne go. Gwa ran tu je my peł ną współ -
pra cę z na szy mi Klien ta mi w za kre sie
ana li zy ko rzy ści z in we sty cji oraz póź -
niej sze go mo ni to rin gu sie ci. Po sia da -
my po nad to wła sne eki py mon ta żo -
we, dzię ki cze mu w peł ni przej mu je -
my od po wie dzial ność za wy ko ny wa ne
czyn no ści oraz wy po sa że nie. W na -
szych pra cach wy ko rzy stu je my tyl ko
i wy łącz nie pro duk ty po cho dzą ce
od re no mo wa nych pro du cen tów. Jed -
nym z go rą cych py tań Klien tów
w ostat nim cza sie jest py ta nie o do fi -

nan so wa nie. Licz ba osób chęt nych
do sko rzy sta nia z pro gra mu Mój Prąd
jest ogrom na, co po wo du je nie pew -
ność otrzy ma nia do fi nan so wa nia, sko -
ro pu la wciąż ma le je... 

My da je my na to gwa ran cję! Je że li
nie otrzy masz de dy ko wa ne go do fi nan -
so wa nia – MY JE WY PŁA CI MY. Je -
dy na ta ka ofer ta na tak sze ro kim rynku
FO TO WOL TA IKI. Po le ca my rów nież
za po zna nie się z na szą ofer tą kli ma ty -
za to rów. UWA GA! Do koń ca li sto pa -
da mon taż 50% ta niej! Nie zwle -
kaj – za dzwoń już te raz na nu -
mer 513 224 895!

(GET FREE)

W śro dę, 18 li sto pa da, zmarł ks. pra -
łat Ka zi mierz Ci sze wicz. Był wie lo let -
nim pro bosz czem Pa ra fii pw. Św. Ja -
na Chrzci cie la w Kro to szy nie.

Ksiądz Ci sze wicz uro dził się 10
grud nia 1930 ro ku w Strzel cach Wiel -
kich nie opo dal Go sty nia. W 1957 ro ku
w Po zna niu przy jął świę ce nia ka płań skie.
Swo ją po słu gę ka płań ską po cząt ko wo peł -
nił ja ko wi ka riusz w Gro dzi sku Wlkp.
Wła śnie tam, po 12 la tach pra cy, otrzy -

mał za da nie stwo rze nia no wej pa ra -
fii – pod we zwa niem Naj święt sze go Ser -
ca Pa na Je zu sa. 

W póź niej szym cza sie otrzy mał po -
wo ła nie na sta no wi sko pro bosz cza
w kro to szyń skiej Pa ra fii pw. Św. Ja na
Chrzci cie la. Peł nił tę funk cję po nad 20
lat. Przez ten czas przy słu żył się dzi siej -
szej Ba zy li ce Mniej szej m. in. wy bu do -
wa niem na fun da men tach wcze śniej -
szej ple ba nii no we go do mu pa ra fial ne -
go z miesz ka nia mi dla księ ży wi ka riu -

szy, utwo rze niem w bocz nej ka pli cy ca -
ło dzien nej ad o ra cji Naj święt sze go Sa -
kra men tu oraz od no wie niem oł ta rza
głów ne go. 

Mi mo przej ścia na eme ry tu rę
w 2004 ro ku ks. Ka zi mierz na dal po zo -
sta wał ak tyw ny dusz pa ster sko w kro to -
szyń skiej pa ra fii. Sześć lat te mu zo stał
wy róż nio ny no mi na cją na Ho no ro we go
Ka pe la na Je go Świę to bli wo ści – pra ła ta.
Od ro ku miesz kał w do mu księ ży eme -
ry tów. Mi mo sę dzi we go wie ku cie szył

się do brym zdro wiem. Nie ste ty, 18 li -
sto pa da zmarł po za ra że niu ko ro na wi -

ru sem i krót kim po by cie w szpi ta lu
w Ostro wie Wlkp. (LE NA)

GETFREE

Gwarancja wypłacenia dofinansowania!
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WSPOMNIENIE

Odszedł wieloletni proboszcz Fary 
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Nie ste ty, mu si my się po go dzić z tym,
że do świąt Bo że go Na ro dze nia nie
ma my co li czyć na lżej sze re stryk cje,
któ re wpro wa dzo no w związ ku z trud -
ną sy tu acją epi de micz ną w kra ju.
Na so bot niej kon fe ren cji pra so wej
pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki za pre -
zen to wał plan prze ciw dzia ła nia pan -
de mii SARS -CoV -2 na naj bliż sze ty go -
dnie. 28 li sto pa da roz pocz nie się tzw.
etap od po wie dzial no ści. Co nas za -
tem cze ka?

Od so bo ty, 28 li sto pa da, po now nie bę -
dą mo gły funk cjo no wać wszyst kie skle py
czy punk ty usłu go we w ga le riach han dlo -
wych, ale w ści słym re żi mie sa ni tar nym.
Ozna cza to, że na 15m2 po wierzch ni bę -
dzie mo gła przy pa dać jed na oso ba. Po nad -
to obo wiąz ko we bę dą za sła nia nie ust i no sa
oraz de zyn fek cja rąk i uży wa nie rę ka wi -
czek ochron nych w trak cie za ku pów. 

Zdal ne na ucza nie w szko łach i uczel -
niach obo wią zy wać bę dzie co naj mniej
do prze rwy świą tecz nej. Z ko lei fe rie zi mo -
we – co istot ne, we wszyst kich wo je wódz -
twach – usta lo no na 4-17 stycz nia. W tym
cza sie nie bę dzie moż na or ga ni zo wać wy -
jaz dów na fe rie.

Na dal za wie szo na jest – co naj mniej
do 27 grud nia – dzia łal ność in sty tu cji kul -

tu ry, jak rów nież si łow ni, klu bów fit ness
i ba se nów, a tak że ho te li, któ re przyj mo -
wać mo gą tyl ko oso by prze by wa ją ce w po -
dró ży służ bo wej, me dy ków oraz spor tow -
ców. Bran ża ga stro no micz na mo że funk -
cjo no wać wciąż tyl ko na za sa dach „na wy -
nos” i „na do wóz”.

Wy da rze nia spor to we są moż li we je -
dy nie bez udzia łu pu blicz no ści. Na dal
obo wią zu je też za kaz prze miesz cza nia się
osób do 16. ro ku ży cia w go dzi nach 8.00-
16.00, od po nie dział ku do piąt ku (w dni
na uki szkol nej), bez opie ki do ro słe go.

Tzw. etap sta bi li za cji (mo że to być
na przy kład po wrót do stref czer wo nych,
żół tych i zie lo nych) moż li wy jest nie wcze -
śniej jak od 28 grud nia. Oczy wi ście bę dzie

to uza leż nio ne od ów cze snej sy tu acji epi -
de micz nej.

Je śli cho dzi o sy tu ację w po wie cie kro -
to szyń skim w mi nio nym ty go dniu, to:
w po nie dzia łek stwierdz no 40 no wych
przy pad ków za ka że nia ko ro na wi ru sem,
we wto rek 44, w śro dę 25, w czwar tek 6,
w pią tek 44, w so bo tę 28, a w nie dzie lę 40.

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia łek, 23
li sto pa da, go dzi na 12.00) w na szym po -
wie cie od po cząt ku pan de mii od no to wa -
no 2462 przy pad ki za ka że nia (1053 ak -
tyw ne). W ca łym kra ju do tej po ry za ra że -
nie wi ru sem SARS -CoV -2 stwier dzo no
u 876 333 osób, zmar ło 13 774, a wy le -
czo nych jest już 438 868.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

EPIDEMIA



20 li sto pa da, w wie ku 73 lat, zmarł
Jó zef Ja nusz kie wicz, star szy Ce chu
Rze miosł Róż nych oraz pre zes Kro -
to szyń skiej Izby Rze mieśl ni czej. 

Jó zef Ja nusz kie wicz przez 12 lat
był rad nym Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go. W tym cza sie peł nił
funk cję wi ce prze wod ni czą ce go te go
gre mium oraz wcho dził w skład Za -
rzą du Po wia tu. W 2017 ro ku nada -
no mu ty tuł Ho no ro we go Oby wa te -
la Mia sta Sul mie rzy ce. Przez bli -
sko 30 lat peł nił funk cję star sze go
Ce chu Rze miosł Róż nych w Kro to -
szy nie. Z je go ini cja ty wy po wsta ła
Kro to szyń ska Izba Rze mieśl ni cza,
któ rej był pre ze sem. Był czło wie kiem
ide owym. Za le ża ło mu na spra wach
lo kal nych, jak i na od po wied nim po -
zio mie kształ ce nia za wo do we go mło -
dzie ży w na szym po wie cie.

– Pa na Jó ze fa zna łem wie le
lat – wspo mi na Da riusz Dę bic ki,
bur mistrz Sul mie rzyc. – Dla mnie
od za wsze był to czło wiek, któ ry ca -
łym ser cem po świę cał się dla Sul mie -
rzyc i nie tyl ko. Wszy scy do sko na le
wie my, że przez wie le lat peł nił
funk cję star sze go Ce chu, po tem tak -
że pre ze sa Izby Rze mieśl ni czej
w Kro to szy nie. Był opie ku nem
wszyst kich mi strzów i pra co daw -
ców, któ rzy kształ ci li się w wie lu za -
wo dach w ca łym po wie cie. Za wsze
był od da ny mia stu i po wia to wi, co
zresz tą moż na w je go hi sto rii wy czy -
tać. Wszak przez trzy ka den cje peł nił
funk cję rad ne go ra dy po wia tu. Był to
czło wiek or kie stra. Je go śmierć to
ogrom na stra ta. Pan Jó zef był też

czło wie kiem, któ ry od dał by ży cie dla
mia sta, dla idei. Kie ro wał się war to -
ścia mi bar dzo po trzeb ny mi wszyst -
kim lu dziom. Ni gdy nie po wie dział
ni ko mu „nie”. Za wsze sta rał się
wszyst kim po ma gać. Ja rów nież nie -
jed no krot nie ko rzy sta łem z je go
wspar cia. Miał wiel kie do świad cze -
nie ży cio we, sa mo rzą do we i za wo do -
we. Bar dzo ko chał swo ją ro dzi -
nę – dzie ci, wnu ki, był dla nich
w sta nie zro bić wszyst ko. Był też bar -
dzo otwar ty i bez po śred ni. Skry ty ko -
wał, je śli za szła ta ka po trze ba, ale
oczy wi ście ro bił to dla do bra spra wy.
Po tra fił też po chwa lić i wes przeć
w wie lu sy tu acjach. Sam mo głem się
o tym wie lo krot nie prze ko -
nać – pod kre śla D. Dę bic ki. 

– Jest to dla mnie bar dzo trud ny
te mat. Cięż ko mi się z tym po go -
dzić – stwier dza Sta ni sław Gdy nia,
lo kal ny przed się bior ca i czło nek Za -
rzą du Ce chu Rze miosł Róż nych
w Kro to szy nie. – Pan Jó zef pa trzył
bar dzo przy szło ścio wo i na ce lu miał
przede wszyst kim do bro Ce chu. To,
co w ostat nich la tach się dzia ło, czy li
po wsta nie Ośrod ka Szko le nia Za wo -
do we go czy Kro to szyń skiej Izby Rze -
mieśl ni czej, sta no wi je go za słu gę. Po -
zwo li ło to nam się roz wi jać i nor mal -
nie funk cjo no wać. Bar dzo obiek tyw -
nie pa trzył na mło dzież, któ ra przy -
cho dzi ła do Ce chu, na szkol nic two
za wo do we. Moż na go opi sać w sa -
mych su per la ty wach. Nie sa mo wi cie
do bry czło wiek i spo łecz nik. Był dla
nas, rze mieśl ni ków, bar dzo du żym
au to ry te tem – oznaj mia S. Gdy nia. 

(LE NA)

Na po cząt ku li sto pa da do ko na no
od bio ru ko lej ne go eta pu re mon tu
chod ni ka na uli cy Ka li skiej w Sul -
mie rzy cach. To in we sty cja re ali zo wa -
na wspól nie przez miej sco wy sa mo -
rząd i po wiat kro to szyń ski.

Na od cin ku o dłu go ści 92 me trów,
po stro nie nu me rów nie pa rzy stych, po ło -
żo no no wą na wierzch nię. Re mont chod -
ni ka zre ali zo wa no z za cho wa niem wy mo -
gów, okre ślo nych przez wiel ko pol skie go
kon ser wa to ra za byt ków. (AN KA)

Na Bieżąco4 WTOREK, 24 listopada 2020

WSPOMNIENIE

Odszedł 
Józef Januszkiewicz
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Je sień i zi ma to okres, w któ rym pra -
cow ni cy dba ją cy o naj wyż szą ja kość
pro duk tów Ho Re Ca Las Ka lisz otrzy -
mu ją po sił ki re ge ne ra cyj ne. Po nad -
to fir ma pla nu je wspie rać w ten spo -
sób bran żę ga stro no micz ną.

Fir ma ma ją ca swo ją sie dzi bę
w Tom ni cach zo sta ła za ło żo na
w 1991 ro ku. Spół ka o za się gu eu ro -
pej skim pro du ku je wy so kiej kla sy
wy ro by z dzi czy zny (je le nie, sar ny,
dzi ki, da nie le, mu flo ny) oraz z kró li -
ka. Na po trze by ryn ku ga stro no micz -
ne go, hur to we go i de ta licz ne go uzy -
sku je z mię sa ele men ty ku li nar ne.
Pro duk ty wy twa rza ne przez HLK
cie szą się du żym uzna niem kon su -
men tów, za rów no kra jo wych, jak i za -
gra nicz nych. 

Ho Re Ca Las Ka lisz za trud nia
obec nie oko ło 60 pra cow ni ków, któ -
rzy czu wa ją nad ja ko ścią wy twa rza -
nych pro duk tów, pod cho dząc
do nich z wiel ką pie czo ło wi to ścią. Za -
rząd fir my dba o to, aby czu li się oni
w swo jej pra cy jak naj le piej. Dla te go
w okre sie je sien no -zi mo wym za ło ga
co dzien nie otrzy mu je wy so ko ener ge -
tycz ne zu py.

Do star cza niem
pra cow ni kom ener -
gii i chę ci do pra cy
zaj mu je się Ca te -
ring Bo luś. – Łą czy -
my po sił ki re ge ne -
ra cyj ne dla na szych
pra cow ni ków ze
wspar ciem sek to ra
go spo dar ki, któ ry
w tym trud nym
cza sie pan de mii
bar dzo ucier piał.
Lock down spo wo -
do wał, że ga stro no mia pol ska i lo kal -
na jest bar dzo osła bio na. My chce my
jej po móc i dla te go też za ma wia my
w lo kal nych re stau ra cjach prze pysz -
ne rze czy dla na szej za ło gi – mó wi
Ga briel Mu lar czyk, dy rek tor sprze -
da ży w Ho Re Ca Las Ka lisz.

To jed nak nie je dy na for ma
wspar cia ga stro no mii, ja ką opra co wa -
ła fir ma. W pla nach ma bo wiem tak -
że za kup vo uche rów dla swo ich pra -
cow ni ków, któ re raz w ty go dniu bę dą
mo gli wy ko rzy stać w lo kal nych re -
stau ra cjach, gdy te już bę dą mia ły
moż li wość w mia rę nor mal nie funk -
cjo no wać. 

– Pan de mia spo wo do wa ła wie le
pro ble mów w róż nych sek to rach pol -
skiej go spo dar ki. Vo uche ry ma ją być
po dzię ko wa niem dla na szych pra -
cow ni ków za ich pra cę, ale też for mą
po mo cy dla lo kal nych re stau ra cji.
Jest to bar dzo trud ny czas dla wszyst -
kich. Że by so bie po ra dzić, mu si my
się wza jem nie wspie rać. Chce my,
aby na si kro to szyń scy re stau ra to rzy
wie dzie li, że ma ją po co i dla ko go
wra cać do nor mal ne go dzia ła nia.
Mam na dzie ję, że na dej dzie to jak
naj szyb ciej – oznaj mia To masz Tar -
naw ski, pre zes Ho Re Ca Las Ka lisz. 

(LE NA)

HORECA LAS KALISZ

Wsparcie w trudnym czasie

SULMIERZYCE

Remont chodnika na ulicy Kaliskiej 
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No wy ta ras i na wierzch nia przy świe tli -
cy w Wy kach i wy re mon to wa na świe -
tli ca w Wo le ni cach – to efek ty dwóch
pro jek tów, zre ali zo wa nych w ra mach
dzie sią tej edy cji kon kur su „Pięk nie je
wiel ko pol ska wieś”. Oba przed się wzię -
cia by ły współ fi nan so wa ne przez sa -
mo rząd wo je wódz twa wiel ko pol skie -
go, gmi nę Roz dra żew i so łec twa. 

W pierw szej z wy mie nio nych miej -
sco wo ści zre ali zo wa no 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”. W ra mach te go
za da nia za bu dyn kiem świe tli cy zro bio no
ta ras o po wierzch ni 46m2 z kost ki bru ko -
wej wraz z za da sze niem z kon struk cji
drew nia nej, któ rą po kry to bla cho da -
chów ką. Po nad to przy świe tli cy wy mie -
nio no kra węż ni ki i na po wierzch -

ni 159m2 po ło żo no no wą na wierzch nię
z kost ki bru ko wej. Za mon to wa no tak że
dwie ław ki par ko we i kosz na śmie ci. 

Co istot ne, część prac – roz biór kę
sta rej na wierzch ni be to no wej, izo la cję
fun da men tów obiek tu i za go spo da ro wa -

nie te re nu po ro bo tach bu dow la -
nych – wy ko na li miesz kań cy wsi.

Pro jekt współ fi nan so wa ny był
w kwo cie 22 748 zło tych przez sa mo rząd
wo je wódz twa wiel ko pol skie go w ra mach
pro gra mu Wiel ko pol ska Od no wa

Wsi 2013-2020. Cał ko wi ty koszt in we -
sty cji to 83 163,17 zł. Wkład wła sny so -
łec twa Wy ki wy niósł 17 175,94 zł, a z bu -
dże tu gmi ny Roz dra żew wy go spo da ro wa -
no 43 239,23 zł.

W Wo le ni cach zre ali zo wa no pro jekt
„Bab ską ra dę ma my i ser ce wio ski od na -
wia my”, któ ry po le gał na prze pro wa dze -
niu prac re mon to wych świe tli cy w ce lu
po pra wie nia funk cjo nal no ści i es te ty ki
po miesz czeń. W ra mach te go za da nia po -
ło żo no płyt ki pod ło go we w sa li, po ma lo -
wa no ścia ny i su fit, uło żo no płyt ki ścien -
ne z tzw. sta rej ce gły, wy ko na no wen ty la -
cję, do pro wa dzo no in sta la cję elek trycz ną
i sa ni tar ną w ce lu pod łą cze nia anek su ku -
chen ne go, za mon to wa no ze staw me bli
ku chen nych, od no wio no sto ły oraz po -
ma lo wa no ko ry tarz przed sa lą. Po nad to
miesz kań cy wsi upo rząd ko wa li te ren po -
bli skie go par ku, usu wa jąc zbęd ne krze wy
i za ro śla, a tak że od no wi li krze sła i sto ły.

Cał ko wi ty koszt pro jek tu
to 54 986,01 zło tych, z cze go do ta cja z sa -
mo rzą du wo je wódz twa wiel ko pol skie go
w ra mach pro gra mu „Wiel ko pol ska Od -

no wa Wsi 2013-2020” wy nio -
sła 24 450 zł, wkład wła sny so łec twa Wo -
le ni ce – 8500 zł, a kwo tę 22 036,01 zł
do ło ży ła gmi na Roz dra żew.

(AN KA)

GMINA ROZDRAŻEW

Zrealizowano dwa kolejne projekty

Pod czas paź dzier ni ko wej se sji Ra dy
Po wia tu rad ny Ja cek Za wod ny do py -
ty wał o stan opie ki me dycz nej w kro -
to szyń skim szpi ta lu. W li sto pa dzie
otrzy mał od po wiedź od dy rek cji
SPZOZ.

J. Za wod ny (na zdję ciu) za py tał,
czy obec nie miesz kań cy ma ją za bez -
pie czo ną wła ści wą opie kę i po moc
me dycz ną w szpi ta lu? W od po wie dzi
Iwo na Wi śniew ska, dy rek tor Sa mo -
dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej w Kro to szy nie,
po in for mo wa ła, że wszyst kie od dzia -
ły oraz jed nost ki SPZOZ pra cu ją,
przyj mu ją i le czą cho rych, udzie la jąc
im świad czeń me dycz nych w try bie
na głym.

– W do bie epi de mii ko ro na wi -
ru sa szpi tal w Kro to szy nie zo stał zo -
bo wią za ny przez Wo je wo dę Wiel ko -

pol skie go do re ali za cji świad czeń
me dycz nych w ra mach za po bie ga -
nia, dia gno sty ki i le cze nia cho rych
za ka żo nych ko ro na wi ru sem SARS -
-CoV -2. Do ty czy to utwo rze nia Od -
dzia łu CO VID z 56 łóż ka mi dla pa -
cjen tów z po dej rze niem lub po twier -
dze niem za ka że nia SARS -CoV -2

(w tym 5 łó żek z re spi ra to ra mi), re -
ali za cji po bo ru wy ma zów w punk cie
po bo ru ma te ria łu bio lo gicz ne go
do prze pro wa dza nia te stu na obec -
ność ko ro na wi ru sa SARS -CoV -2
w Kro to szy nie – tzw. punkt Dri ve -
-Thru, któ ry znaj du je się przy Szpi ta -
lu Po wia to wym na ul. Bo lew skie go
w Kro to szy nie, oraz do utwo rze nia
izo la to rium (27 łó żek) w Szpi ta lu
Po wia to wym w Koź mi nie Wlkp. dla
osób za ka żo nych ko ro na wi ru sem,
któ re nie wy ma ga ją ho spi ta li za cji,
jed nak mu szą być pod da ne izo la cji
w od osob nie niu – czy ta my w od po -
wie dzi sze fo wej szpi ta la. Skut kiem
de cy zji wo je wo dy jest to, że per so nel
w pierw szej ko lej no ści re ali zu je za da -
nia ma ją ce na ce lu mi ni ma li za cję
skut ków roz prze strze nia nia się epi -
de mii. Ak tu al nie na od dzia le CO -
VID prze by wa ją oso by, któ re są za -

rów no zdia gno zo wa ne, jak i le czo ne.
Do 12 li sto pa da z kro to szyń skie go
szpi ta la wy pi sa no 20 tzw. ozdro -
wień ców.

– Re ali za cja za pre zen to wa nej po -
wy żej de cy zji Wo je wo dy Wiel ko pol -
skie go w spo sób oczy wi sty wpły nę ła
na ogra ni cze nie do tych cza so wych
świad czeń me dycz nych w czę ści od -
dzia łów na sze go szpi ta la. Za an ga żo -
wa no wszyst kich pra cow ni ków, do -
ko na no ana li zy za so bów ka dro wych
oraz rze czo wych, pod ję to opty mal ne
de cy zje do ty czą ce ko niecz no ści ogra -
ni cze nia dzia łal no ści na po szcze gól -
nych od dzia łach. W pod ję ciu ta kich
de cy zji kie ro wa no się re al ny mi moż -
li wo ścia mi dzia łal no ści, jak i re ko -
men da cja mi Mi ni ster stwa Zdro wia,
któ re wska zy wa ło m. in. na ko niecz -
ność ogra ni cze nia lub cza so we go za -
prze sta nia pla no wa nych przy jęć pa -

cjen tów. Do ty czy ło to przede
wszyst kim świad czeń za bie go -
wych – chi rur gii, or to pe dii, gi ne ko -
lo gii – czy też cza so we go zmniej sze -
nia za kre su dzia łal no ści pod mio tów
lecz ni czych, w któ rych pro wa dzo na
jest re ha bi li ta cja sta cjo nar na, w któ -
rych utwo rzo no izo la to rium.
SPZOZ w Kro to szy nie nie za mknął
dzia łal no ści żad ne go z od dzia łów.
Wy ko rzy stu jąc swo je moż li wo ści,
ak tu al nie za pew nia my w try bie
ostro dy żu ro wym po moc me dycz ną
miesz kań com na sze go po wia tu, co
spro wa dza się w pierw szej ko lej no ści
do przyj mo wa nia pa cjen tów w try -
bie na głym, u któ rych na stę pu je stan
za gro że nia zdro wia i ży cia – ob ja śni -
ła w od po wie dzi I. Wi śniew ska, pod -
kre śla jąc jed no cze śnie, iż ze wzglę du
na dy na micz ny roz wój epi de mii
w kra ju, a co za tym idzie – tak że
w na szym po wie cie, wszyst kie in for -
ma cje za war te w pi śmie są ak tu al ne
w dniu je go na pi sa nia. 

(LE NA) 

SŁUŻBA ZDROWIA

Czy mieszkańcy mogą liczyć na właściwą opiekę medyczną?

Przy świetlicy w Wykach powstał piękny taras.

Przecięcia symbolicznej wstęgi 
w Wolenicach dokonali 
sołtys wsi Beata Machowska
i wójt gminy Mariusz Dymarski.
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W śro dę, 18 li sto pa da, w Urzę dzie
Miej skim w Sul mie rzy cach pod pi sa -
no umo wę do ty czą cą bu do wy sys te -
mu ma ga zy no wa nia wo dy opa do wej. 

Przy Sul mie rzyc kim Do mu Kul tu ry
wy bu do wa ny zo sta nie pod ziem ny sys tem
ma ga zy no wa nia wo dy opa do wej wraz
z in sta la cją umoż li wia ją cą jej za go spo da -
ro wa nie. Na tę in we sty cję mia sto otrzy -
ma ło do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 49 700 zło tych z Urzę du Mar szał kow -

skie go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
w ra mach pro gra mu „Desz czów ka”. Cał -
ko wi ty koszt za da nia wy nie sie 70 450 zł.

Przed się wzię cie ma na ce lu gro ma -
dze nie wód opa do wych z da chu Sul mie -
rzyc kie go Do mu Kul tu ry i póź niej sze wy -
ko rzy sty wa nie ich do na wad nia nia zie le ni
w par ku miej skim przy SDK. Bu do wa sys -
te mu ma ga zy no wa nia desz czów ki ma się
za koń czyć 27 li sto pa da.

(LE NA)

SULMIERZYCE

Będą wykorzystywać deszczówkę 

We wto rek, 17 li sto pa da, po now nie
uru cho mio ny zo stał Punkt Se lek tyw -
nej Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal nych
w Koź mi nie Wlkp. 

W prze ci wień stwie do kro to szyń -
skie go koź miń ski PSZOK już wzno wił
swo ją dzia łal ność. Punkt Se lek tyw nej
Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal nych to spe -
cjal nie wy dzie lo ne miej sce, gdzie miesz -
kań cy koź miń skiej gmi ny mo gą bez płat -
nie, w ra mach po no szo nej opła ty za go -
spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi,
zo sta wić od pa dy se lek tyw nie ze bra ne
bądź od pa dy pro ble mo we. Ta ki mi na zy -
wa my od pa dy, któ rych nie moż na wy rzu -
cić do po jem ni ków czy wor ków, w któ re

za opa trzo ne są go spo dar stwa do mo we. 
Znaj du ją cy się przy uli cy Pro stej

w Koź mi nie Wlkp. PSZOK funk cjo nu je
od wtor ku do so bo ty w wy zna czo nych go -
dzi nach. Przy po mi na my, że w punk cie
przyj mo wa ne są je dy nie od pa dy od po -
wied nio po se gre go wa ne i nie za nie czysz -
czo ne in ny mi śmie cia mi. PSZOK nie
przyj mu je zmie sza nych od pa dów ko mu -
nal nych, od pa dów za wie ra ją cych azbest,
czę ści sa mo cho do wych, opon po jaz dów
cię ża ro wych i ma szyn rol ni czych, od pa -
dów nie wia do me go po cho dze nia, któ re
mo gą sta no wić za gro że nie, a tak że od pa -
dów pro duk cyj nych. 

(LE NA) 

KOŹMIN WLKP.

PSZOK wznowił działalność

Od 23 li sto pa da za mknię ta jest uli ca
Mic kie wi cza w Zdu nach – na od cin ku

od ryn ku do pla cu Skar gi. Pra ce re -
mon to we po trwa ją oko ło mie sią ca.

Jak wy ja śnia ją wła dze Zdun, z po wo -
du złe go sta nu tech nicz ne go uli cy Mic -
kie wi cza oraz zwięk szo ne go za kre su prac
zwią za nych z od kry ciem ar che olo gicz -
nym ko niecz na jest od bu do wa tej dro gi
od pod staw – na od cin ku od ryn ku
do pla cu Skar gi. No wa na wierzch nia po -
wsta nie od skrzy żo wa nia z uli cą Strze lec -
ką do ryn ku. 

Dla te go od 23 li sto pa da uli ca zo sta ła
za mknię ta, by moż na było wy ko nać nie -
zbęd ne pra ce. 

Wszel kie za py ta nia i uwa gi do ty czą ce
pro wa dzo nych ro bót moż na zgła szać te le -
fo nicz nie (62 721 50 01) bądź ma ilo wo
(zdu ny@zdu ny.pl).

(AN KA)

ZDUNY

Ulica Mickiewicza zamknięta
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Mor so wa nie nie sie za so bą wie le
ko rzy ści dla na sze go zdro wia i sa -
mo po czu cia. Nic za tem dziw ne go,
że po wsta je co raz wię cej grup sku -
pia ją cych mi ło śni ków zim nej wo dy,
a i co raz licz niej sze gro no osób de -
cy du je się na zi mo we ką pie le
w akwe nach wod nych. Kro to szyń -
ska gru pa mor sów pręż nie dzia ła
już od kil ku lat.

Mor so wa nie to ką piel w wo dzie
o ni skiej tem pe ra tu rze. Jest więc ro -
dza jem krio te ra pii ogól no ustro jo wej.
Wie lu spe cja li stów po twier dzi ło ba -
da nia mi, że prze by wa nie w zim nej
(od 8 do 11 stop ni C) oraz lo do wa tej
(po ni żej 4 stop ni C) wo dzie ma wiel -
ce do bro czyn ny wpływ na or ga nizm.
Pod sta wo wy mi ko rzy ścia mi są zwięk -
sze nie od por no ści, za har to wa nie cia -
ła, po pra wa wy dol no ści ukła du ser co -
wo -na czy nio we go, szyb sza re ge ne ra -
cja or ga ni zmu, po pra wa krą że nia
i lep sze ukrwie nie skó ry, a tak że po -
moc w cho ro bach der ma to lo gicz -
nych i aler gicz nych. 

Wie le osób za sta na wia się, jak
zim ne ką pie le wpły wa ją na sta wy.
Oka zu je się, że lu dzie zma ga ją cy się
z reu ma ty zmem, bó la mi sta wów czy
cho ro ba mi z ni mi zwią za ny mi wręcz
po win ni mor so wać. Lo do wa te ką pie -
le po ma ga ją uśmie rzyć ból, zwięk sza -
ją za kres ru chu i proz dro wot nie dzia -
ła ją na ko ści i sta wy. 

Kro to szyń ską gru pę mor sów
two rzą bar dzo róż ni lu dzie. Każ dy
z nich zaj mu je się czymś in nym. Po za
głów ny mi ko rzy ścia mi, któ re nio są
za so bą zim ne ką pie le, każ da z tych
osób do strze ga in ne za le ty. Zim na
wo da m. in. bar dzo do brze wpły wa
na spor tow ców. – Ro bię to przede
wszyst kim dla te go, że by się nie prze -
zię biać, być od por niej szym, zdrow -

szym. Mor so wa nie po pra wia też wy -
dol ność or ga ni zmu, a mię śnie
po cięż kich tre nin gach du żo szyb ciej
się re ge ne ru ją. Mor su ję już osiem lat.
Je śli cho dzi o oso by, któ re się wa ha ją,
a ma ją np. pro ble my z krą że -
niem – szcze rze po le cam. Kie dyś
rów nież by łem „zmar z lu chem”, ale
mo je krą że nie bar dzo się po pra wi ło.
Oczy wi ście re gu lar ne mor so wa nie
po ma ga mi w ży ciu spor tow ca, du żo
ła twiej ra dzę so bie z kon tu zja mi, bo
prze cież jest to ro dzaj krio te ra -
pii – opo wia da Piotr Bie law ski, ka ra -
te ka i tre ner ASW Nip pon Kro to -
szyn. 

Po dob ne po wo dy kie ru ją Jac kiem
Za wod nym. – Mor su ję już trze ci se -
zon – oznaj mia dy rek tor Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp.,
zna ny tak że m. in. z za mi ło wa nia
do bie gów. – Roz po czą łem swo ją

przy go dę z zim ną wo dą ze wzglę du
na fakt, iż dzię ki te mu wzra sta od -
por ność. Mor so wa nie to dla mnie
rów nież spo sób na re ge ne ra cję po tre -
nin gach bie go wych. Gru pa Mor sy
Kro to szyn, z któ rą sys te ma tycz nie
za nu rzam się w zim nej wo dzie, to
oso by, z któ ry mi moż na ak tyw nie
spę dzić czas. Mor sy to też oso by po -
zy tyw nie na sta wio ne do ży cia. Od je -
sie ni do wio sny prze by wam w zim -
nej wo dzie, mor su jąc z gru pą Mor sy
Kro to szyn w rze kach, wo do spa dach
i je zio rach w Kro to szy nie, Ju tro si nie,
Za nie my ślu, Mi li czu, Śro dzie Wlkp.,
Koź mi nie Wlkp., Kar pa czu i Świer -
do wie -Zdro ju – mó wi J. Za wod ny. 
Po śród mor sów, rów nież tych kro to -
szyń skich, są oczy wi ście tak że ko bie -
ty. Ką pie le w lo do wa tej wo dzie wpły -
wa ją bo wiem nie tyl ko na zdro wie,
ale i na wy gląd. Nie wąt pli wie po pra -
wia ją cerę skóry. Roz pra wia ją się z cel -
lu li tem i zbi ja ją na gro ma dzo ną tkan -
kę tłusz czo wą. 

– Roz po czę łam swo ją przy go dę
z mor so wa niem w pierw szy dzień
bie żą ce go ro ku – przy zna je Syl wia Si -
biak, człon ki ni kro to szyń skich mor -
sów. – Od te go cza su sta ram się za ży -
wać ką pie li co naj mniej dwa ra zy
w ty go dniu. Mor so wa nie bar dzo po -
ma ga po zbyć się bó lu sta wów. Kie dyś
czę sto zma ga łam się z do le gli wo ścia -
mi nóg. Od kąd mor su ję, zda rzy ło mi
się to tyl ko raz. Jest to rów nież spo -
sób na mło dy wy gląd. Zim na wo da
roz pra wia się z cel lu li tem, ale i świet -
nie „kon ser wu je”, do da je ener gii i po -
wo du je, że skó ra jest le piej ukrwio na
i jędr niej sza. Du żym plu sem jest też
oczy wi ście mi ła at mos fe ra na spo tka -
niach, póź niej wspól na her bat ka i coś
słod kie go. Na wią zu je się no we zna jo -
mo ści. A wszyst ko za czę ło się tak na -
praw dę przy pad ko wo. Chcia łam tyl -
ko po ćwi czyć z mor sa mi i za mo czyć

kost ki. Oka za ło się jed nak, że wo da
nie jest tak zim na i za nu rzy łam się ca -
ła. Tak za czę ła się mo ja mi łość
do mor so wa nia. To jest sil niej sze ode
mnie. Jest so bo ta czy nie dzie la – mu -
szę się ru szyć i je chać na Bło nie. Cza -
sa mi mor su ję też go ścin nie w Ju tro si -
nie lub w Mi li czu – ko mu ni ku je S.
Si biak. Nie któ rzy mor su ją, że by ode -

rwać się od co dzien ne go zgieł ku al bo
dla odro bi ny ad re na li ny. – Mor su ję
już czte ry la ta. Ro bię to przede
wszyst kim dla fraj dy, ad re na li ny,
ode rwa nia się od rze czy wi sto ści i mo -
no to nii oraz dla za ba wy. Da je mi to
na pew no du ży za strzyk ener gii
i uczu cie „nie znisz czal no ści”. Mor so -
wa nie da je nam też moż li wość spo -
tka nia ta kich sa mych „wa ria tów”, no
i oczy wi ście by cia ak tyw nym. Zim ne
ką pie le nie wąt pli wie przy spie sza ją

re ge ne ra cję i wzmac nia ją od por ność
or ga ni zmu na wszel kie go ro dza ju
cho ro by – stwier dza Kry stian Kli -
mek. 

Nie za leż nie od te go, co dzię ki
mor so wa niu chcą osią gnąć człon ko -
wie gru py Mor sy Kro to szyn, nie wąt -
pli wie są bar dzo po zy tyw ny mi ludź -
mi. Ich spo tka nia prze peł nio ne są we -

so ły mi roz mo wa mi. Na ką pie le za bie -
ra ją ze so bą zna jo mych, ro dzi ny, a na -
wet dzie ci. Po wyj ściu z wo dy wspól -
nie pi ją her ba tę z im bi rem, cza sem
za ja da ją słod ko ści i wy mie nia ją się
swo imi do świad cze nia mi. Oso by,
któ re ze chcą roz po cząć swą przy go dę
z mor so wa niem, na pew no bę dą za -
sko czo ne nie zwy kle mi łą at mos fe rą
w trak cie spo tkań i bę dą mo gły li czyć
na wspar cie człon ków gru py. 

(LE NA)

MORSOWANIE

Zimne kąpiele dla zdrowia



13Różności

Ze spół Szkół Tech nicz nych i Ogól no -
kształ cą cych zor ga ni zo wał dla mło -
dzie ży kon kurs na pla kat z oka zji
Świę ta Nie pod le gło ści. Dwa od ręb -
ne wer dyk ty wy da li ucznio wie oraz
gro no pe da go gicz ne.

Pu blicz ność, czy li ucznio wie, pierw -
sze miej sce przy zna ła Ni ko li z kla sy Ic
(pra ca nr 1), a ko lej ne po zy cje za ję li Ka mi -

la z IIa (pra ca nr 4), Ja go da z Ib (pra ca
nr 3), Ad rian z Ib (pra ca nr 2) i Kry stian
z Ic (pra ca nr 5). Z ko lei gro no pe da go gicz -
ne za naj lep szą uzna ło pra cę Ka mi li,
a za nią upla so wa li się Ni ko la, Kry stian,
Ad rian i Ja go da. 

Każ dy z wy róż nio nych uczniów
otrzy ma dy plom i na gro dę. O ter mi nach
ich od bio ru wszy scy zo sta ną po wia do -
mie ni. ((ANKA)

ZSTO KROTOSZYN

Plakaty na Święto Niepodległości

Do bie gły koń ca pra ce zwią za ne
z pierw szym eta pem prze bu do wy
dro gi gmin nej na od cin ku Wy rę -
bin – Dę bó wiec (gmi na Koź min
Wlkp.). Koszt in we sty cji wy -
niósł 358 678,81 zł.

Łącz na dłu gość mo der ni zo wa ne go
od cin ka to 460 me trów. Prze bu do wa po -
le ga ła na zmia nie ist nie ją cej na wierzch ni

tłucz nio wo -grun to wej na na wierzch nię
z be to nu as fal to we go i wy ko na niu po bo -
czy po obu stro nach. 

Na za da nie to gmi na po zy ska ła do ta -
cję w wy so ko ści 112 500 zło tych z pro gra -
mu do fi nan so wa nia dróg do jaz do wych
do grun tów rol nych, re ali zo wa ne go przez
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go.

(AN KA)

INWESTYCJE

Pierwszy etap zakończony
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Cho ciaż kul tu ra w Pol sce zo sta ła za -
mro żo na, to gru pa te atral na KO KER -
SI pra cu je nad no wym spek ta klem
„Ali cja Cza rów”. Pre mie rę za pla no -
wa no na wio snę 2021 ro ku. 

Sztu ka opo wia da o pro ble mach mło -
dzie ży, ja ki mi są uza leż nie nia oraz po ro zu -
mie nie zro dzi ca mi ispo łe czeń stwem. Skie ro -
wa na jest do star szych wi dzów, mi mo wy ko -
rzy sta nia w niej ele men tów ba śnio wych. To
sa mi ak to rzy chcie li, aby te ma ty ka ich ko lej -
nej sztu ki do ty ka ła po waż niej szych te ma tów. 

W no wej pro duk cji kro to szyń skiej
gru py te atral nej nie za brak nie ko lo ro -
wych stro jów, ma ki ja ży, cie ka wych ele -
men tów sce no gra fii i psy cho de licz nej
mu zy ki. Wszyst ko two rzą człon ko wie ze -
spo łu we spół z pro wa dzą cą i pra cow ni ka -
mi Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry. 

Pra ca nad spek ta klem od stro ny tech -
nicz nej po zwa la cie szyć się jesz cze bar -
dziej z efek tu koń co we go. Przy go to wa nia
ma ją też swój aspekt eko lo gicz ny. Ak to rzy
sta ra ją się bo wiem nadać dru gie ży cie sta -
rym ubra niom i ma te ria łom z od zy sku.

Wie le rze czy two rzą z pa pier mâché i kle -
ju na go rą co. 

KO KER SI roz wi ja ją się ze spek ta klu
na spek takl, więc i tym ra zem pod nie śli
so bie po przecz kę – w „Ali cji Cza rów” zo -
ba czy my lal ki te atral ne, któ rych stwo rze -
nie jest spo rym wy zwa niem, ale do star cza
du żo no wych umie jęt no ści. Trzy maj cie
kciu ki, aby wszyst ko po szło zgod nie z pla -
nem, śledź cie fan pa ge KO KER SÓW oraz
Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry na Fa -
ce bo oku i wy pa truj cie da ty pre mie ry.

ZU ZAN NA KO ZI NA -BŁAU CIAK

TENIS STOŁOWY

Zacięta rywalizacja przy stołach

KOK

KOKERSI przygotowują nowy spektakl

W roz gryw kach IV li gi te ni sa sto ło -
we go pierw szy ze spół Kro to sza
w ostat nich dwóch spo tka niach za -
no to wał re mis i wy gra ną. W ry wa li -
za cji na szcze blu V -li go wym na cze le
ta be li znaj du je się Bia ły Orzeł Koź -
min Wlkp., ale Kro tosz II ro ze grał je -
den mecz mniej. 

Kon fron ta cja Kro to sza I z LKS -
-em I Go rzy ce Ma łe by ła bar dzo za cię ta.
Dla kro to szyń skich za wod ni ków był to je -
den z naj trud niej szych po je dyn ków
w tym se zo nie. Tym ra zem by ły to nie for -
tun ne roz gryw ki dla Krzysz to fa Ko wal -
skie go, któ ry nie zdo łał zdo być punk tów.
Z ko lei To masz Olej nik nie dał się po ko -
nać ani ra zu. Gdy by to spo tka nie Kro tosz
wy grał, miał szan sę zo stać li de rem ta be li.
Po je dy nek za koń czył się re mi sem 9: 9.

W na stęp nej ko lej ce kro to szy nia nie ogra li
dru gi ze spół z Go rzyc Ma łych, zwy cię ża -
jąc 10: 7.

W V li dze spo tka nie Kro to sza II z Ża -
ka mi II Ta cza nów prze nie sio no na gru -
dzień. Ry wa li zu ją ca na tym sa mym szcze -
blu dru ży na Bia łe go Or ła Koź min Wlkp.
wy gra ła 10: 5 z UKS -em III Da ni szyn
i 10: 4 z Or łem III Wy soc ko Wiel kie, dzię -
ki cze mu wsko czy ła na po zy cję li de ra.
Z ko lei te ni si ści LZS -u Iskra Rosz ki ule -
gli 7: 10 LKS -owi Ba rycz Przy go dzi ce
oraz 2: 10 UKS -owi III Da ni szyn.

W VI li dze li de rem jest Bia ły Orzeł II.
Koź mi nia nie po ogra niu 10: 7 UKS -
-u Mo skur nia w pią tej ko lej ce roz gry wek
ze pchnę li tę eki pę z pierw szej po zy cji.
UKS Im puls Zdu ny po ko nał 10: 4 LKS
Orzeł V Wy soc ko Wiel kie. 

(LE NA)
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So bot ni mecz był dla Astry Kro to -
szyn czwar tym wy gra nym po je dyn -
kiem z rzę du. W ostat niej ko lej ce
run dy je sien nej kro to szy nia nie ogra -
li eki pę Po lo nu sa Ka zi mierz Bi sku pi.

W 22. mi nu cie na pro wa dze nie wy -
szli miej sco wi za spra wą Ma te usza Szy -
mań skie go. Astra od po wie dzia ła bar dzo
szyb ko, po już trzy mi nu ty póź niej, kie dy
to sę dzia po dyk to wał rzut kar ny dla na -
szej dru ży ny. Je de nast kę wy ko rzy stał Łu -
kasz Bu dziak. Mi mo kil ku do brych sy tu -

acji z obu stron przed prze rwą wy nik się
nie zmie nił.

W dru giej po ło wie gra na dal by ła wy -
rów na na, ale to go ście oka za li się sku tecz -
niej si. W 71. mi nu cie po do środ ko wa niu
z pra wej stro ny bo iska pił ka do tar ła
do Ka mi la Czoł ni ka, któ ry nie dał szans
bram ka rzo wi Po lo nu sa. W sa mej koń -
ców ce go spo da rzy do bił Pa tryk Po wa lisz,
któ ry sfi na li zo wał ak cję tra fie niem
w okien ko. 

– Chciał bym bar dzo po dzię ko wać
Dar ko wi Rey ero wi, Szy mo no wi Jusz cza -

ko wi i Łu ka szo wi Ba ra no wi za to, że
po odej ściu tre ne ra Wal cza ka wzię li ze -

spół na swo je bar ki i w świet nym sty lu go
po pro wa dzi li. Bar dzo mi po mo gli,

gdyż – bę dąc w szpi ta lu – w pe wien spo -
sób mu sia łem się od ciąć od pra cy w klu -
bie – po wie dział Ma riusz Ra taj czak, pre -
zes Astry. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Astra na zwycięskim szlaku

W ostat niej ko lej ce je sien nej run dy
kla sy okrę go wej Bia ły Orzeł Koź min
Wlkp. po dej mo wał CKS Zbiersk.
Po zwy cię stwie 2: 0 koź mi nia nie
umoc ni li się na po zy cji wi ce li de ra,
na któ rej spę dzą prze rwę zi mo wą. 

W pierw szej po ło wie me czu gra
z obu stron by ła dość cha otycz na. Go ście
by li bli scy ob ję cia pro wa dze nia, gdy w sy -
tu acji sam na sam z bram ka rzem zna lazł

się je den z za wod ni ków CKS -u. Jed nak
Ma te usz Wro nec ki uchro nił swo ją dru ży -
nę od utra ty go la. 

Po prze rwie Or ły znacz nie się oży wi -
ły i opa no wa ły grę w środ ku po la. Pierw -
sza bram ka pa dła po rzu cie wol nym, wy -
ko ny wa nym przez Krzysz to fa Cza bań -
skie go, kie dy to Ma ciej Ku biak za sko czył
gol ki pe ra swo je go ze spo łu. W 77. mi nu -
cie wy nik usta lił Ma te usz Pi ja now ski,
ude rza jąc nie do obro ny w dłu gi róg. 

– Z koń cem run dy za czę li śmy bo ry -
kać się z pro ble ma mi ka dro wy mi. Naj -
waż niej sze jest jed nak to, że mi mo
wszyst ko po tra fi li śmy w dal szym cią gu
funk cjo no wać jako monolit i pra co wać
za rów no pod ką tem ofen syw nym, jak
i de fen syw nym. Ca ły ze spół za słu żył
na wiel kie bra wa za pierw szą część se zo -
nu, bo dzię ki cięż kiej pra cy do tej po ry
mo że my się cie szyć z miej sca, w ja kim się
znaj du je my. Wie rzę, że dru ga run da bę -
dzie po twier dze niem si ły, ja ka drze mie
w na szym te amie – sko men to wał Adam
Zie liń ski, tre ner koź miń skiej dru ży ny.

(LE NA) 

W ostat nim spo tka niu przed zi mo -
wą prze rwą Piast Ko by lin zmie rzył
się z Or łem Mro czeń. Ko by li nia nie
pro wa dzi li już 2: 0, a po nad to w sa -
mej koń ców ce mie li rzut kar ny, ale
osta tecz nie tyl ko zre mi so wa li z sil -
nym ry wa lem.

Od po cząt ku me czu go ście prze -
wa ża li. Już w 6. mi nu cie Ma te usz Oli -

kie wicz, po po da niu od Ja ku ba Smek -
ta ły, zmu sił do ka pi tu la cji bram ka rza
Or ła. W 34. mi nu cie po nie po ro zu -
mie niu gol ki pe ra i obroń cy miej sco -
wych M. Oli kie wicz wy sta wił pił kę
Ma te uszo wi Wa cho wia ko wi, a ten
umie ścił ją w siat ce. Pięć mi nut
przed koń cem pierw szej po ło wy nie -
szczę śli wie fut bo lów kę do wła snej
bram ki skie ro wał Ja kub Sie pa. 

Krót ko po zmia nie stron go spo da rze
wy rów na li za spra wą Ra fa ła Ja nic kie go.
Po tem mo gli na wet wyjść na pro wa dze -
nie, lecz groź ny strzał jed ne go z za wod ni -
ków Or ła obro nił Pa tryk Wojt ko wiak.
W do li czo nym cza sie gry Piast mógł i po -
wi nien za pew nić so bie wy gra ną, al bo -
wiem sę dzia po dyk to wał rzut kar ny dla
ko by liń skiej dru ży ny. Nie ste ty, J. Smek ta -
ła zmar no wał je de nast kę, strze la jąc nie -
cel nie. 

Po je sien nej run dzie ko by li nia nie ma -
ją na kon cie 32 punk ty i zaj mu ją pią te
miej sce w ta be li. 

(LE NA)

W dniach 12-14 li sto pa da na ba se -
nie Term Mal tań skich w Po zna niu
od by ły się Zi mo we Mi strzo stwa
Okrę gu Wiel ko pol skie go. Kro to szyń -
scy za wod ni cy po pra wi li aż sie dem
re kor dów ży cio wych i przy wieź li z za -
wo dów dwa me da le. 

Na star cie po ja wi li się pły wa cy z wie -
lu klu bów, m. in. z Po zna nia, Go rzo wa
Wlkp., Ko sza li na, Gło go wa, War sza wy,
Gdań ska czy Wro cła wia. Za wod ni cy po -
dzie le ni zo sta li na trzy ka te go rie wie ko -
we – 12 lat i młod si, 13-14 lat oraz 15 lat
i star si. KS Kro tosz re pre zen to wa li Piotr
Niż niow ski, Ni co las Ję drze jak i Ju lia Bie -
law na. Na szym pły wa kom uda ło się wy -
wal czyć dwa me da le i po pra wić sie dem
re kor dów ży cio wych. 

W naj młod szej ka te go rii wy star to wał
P. Niż niow ski. Naj le piej po szło mu w wy -
ści gu na 50 m sty lem do wol nym, w któ -
rym uzy skał czas 32,84 i za jął pią tą lo ka -
tę. Po nad to był dzie wią ty na 50 m sty lem
kla sycz nym (44,88) i dzie sią ty na 100 m
sty lem zmien nym (1: 27,24) oraz 50 m
sty lem mo tyl ko wym (41,17). Wszyst kie
te re zul ta ty by ły je go no wy mi re kor da mi
ży cio wy mi. 

W ka te go rii 13-14 lat ry wa li zo wał
Ni co las Ję drze jak. Na dy stan sie 50 m sty -
lem grzbie to wym zdo był brąz z cza -
sem 33,79. Po za tym upla so wał się na pią -
tej po zy cji na 200 m sty lem grzbie to wym
(2: 48,28), był szó sty na 100 m sty lem
grzbie to wym (1: 16,35) oraz ósmy
na 50 m sty lem do wol nym (30,06). 

W naj star szej ka te go rii star to wa ła Ju -
lia Bie law na. Kro to szyń ska pły wacz ka wy -
wal czy ła brą zo wy krą żek na 100 m sty -
lem kla sycz nym, uzy sku jąc czas 1: 19,31,
któ ry oka zał się jej ży cio wym re kor dem.
Na 50 m sty lem kla sycz nym (35,54) Ju lia
by ła czwar ta. Do te go za ję ła ósme miej sce
na 100 m sty lem zmien nym (1: 17,96)
oraz pięt na ste na 50 m sty lem mo tyl ko -
wym (34,79), w obu przy pad kach po pra -
wia jąc swo je do tych cza so we naj lep sze re -
zul ta ty.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Remis na koniec rundy jesiennej

PIŁKA NOŻNA 

Orły wiceliderem na półmetku sezonu

PŁYWANIE

Dwa medale zawodników Krotosza

POLONUS KAZIMIERZ BISKUPI 
– ASTRA KROTOSZYN 1:3 (1:1)

BRAMKI:
1:0 – Mateusz Szymański (22)
1:1 – Łukasz Budziak (25' karny)
1:2 – Kamil Czołnik (71)
1:3 – Patryk Powalisz (90+1)
ASTRA: Maj – Skrzypniak, Jankowski,
Olejnik, Mizerny, Staszewski (90' Ishchuk),
Budziak (89' Adamski), Juszczak (85'
Nasalski), Polowczyk, Czołnik, Powalisz
(89' Pauter)

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 
- CKS ZBIERSK 2:0 (0:0)

BRAMKI: 
1:0 – Maciej Kubiak (61' samobójcza)
2:0 – Mateusz Pijanowski (77)
BIA ŁY ORZEŁ: Wronecki – Hajdasz,
Roszczak, Lis (46' Nowakowski),
Kasprzak (46' Rój), Czabański,
Kaźmierczak, Pijanowski (80' Kęsy), Mi.
Borowczyk, Skowroński, Kamiński (85'
Ma. Borowczyk)

ORZEŁ MROCZEŃ 
– PIAST KOBYLIN 2:2 (1:2)

BRAMKI:
0:1 – Mateusz Olikiewicz (6)
0:2 – Mateusz Wachowiak (34)
1:2 – Jakub Siepa (40' samobójcza)
2:2 – Rafał Janicki (49)
PIAST: Wojtkowiak – Pospiech, A. Kurzawa,
Wosiek, Siepa, M. Kurzawa (81' K. Snela),
D. Snela, Siecla, Smektała, Mt. Wachowiak
(83' K. Wachowiak), Olikiewicz
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Kil ka dni te mu Za rząd Astry Kro to -
szyn po in for mo wał, że od stycz nia
no wym tre ne rem dru ży ny se nio rów
bę dzie Krzysz tof Go ści niak. Jest on
do sko na le zna ny mi ło śni kom lo kal -
nej pił ki noż nej, bo wiem to wy cho -
wa nek kro to szyń skie go klu bu.

Je go przy go da z Astrą roz po czę ła
się w se zo nie 1997/1998. Ka rie ra K.
Go ści nia ka przy pa dła na la ta świet no -
ści klu bu, kie dy to dru ży na se nio rów
roz gry wa ła me cze na szcze blu trze cio -
li go wym. W se zo nie 2001/2002 prze -
szedł do Ob ry Ko ścian. Póź niej re pre -
zen to wał War tę Po znań, Ka nię Go -
styń, Pro mień Opa le ni ca, Ja ro tę Ja ro -
cin, Ca li się Ka lisz i Ostro vię 1909
Ostrów Wlkp. Po kil ku na stu la tach
wró cił do ma cie rzy ste go klu bu. 

Przez ostat nie dwa la ta na bie rał
do świad cze nia tre ner skie go, szko ląc
mło dzie żo we dru ży ny Astry. Pro wa -
dził też se nio rów Ogni wa Łą ko ci ny
w kla sie okrę go wej. 

Kil ka dni te mu K. Go ści niak zgo -
dził się na pro po zy cję za rzą du kro to -
szyń skie go klu bu i już nie dłu go roz -
pocz nie tre nin gi z dru ży ną se nio rów.
Je go głów nym ce lem jest wy pra co wa -
nie przez pod opiecz nych cha rak te ry -
stycz ne go sty lu gry. 

– Do sta łem pro po zy cję od za rzą -
du i zde cy do wa łem się ją przy -
jąć – mó wi K. Go ści niak. – Wia do -
mo, że wresz cie w Kro to szy nie za -
czy na się coś dziać – bu do wa ny jest
obie cu ją cy obiekt spor to wy – sta -
dion. To do bre ar gu men ty, by przy -
jąć tę ofer tę, szcze gól nie, że je stem
wy cho wan kiem Astry. To wła śnie
tu taj roz po czę ła się mo ja przy go da
z pił ką noż ną. Wszyst ko to mia ło
wpływ na mo ją de cy zję. Te raz

przed na mi run da re wan żo wa, więc
pla nem jest spo koj ne utrzy ma nie się
w li dze. W no wym se zo nie bę dzie -
my się za sta na wiać nad ko lej ny mi ce -
la mi. Dru ży na mia ła słab szy start
w tej run dzie, ale mi mo wszyst ko
pod nio sła się i wspi na ła w gó rę ta be -
li. Mo im ce lem przede wszyst kim
jest to, aby ze spół miał swój styl i do -
brze grał. Je śli bę dzie my do brze grać,
to o wy nik moż na być spo koj -
nym – stwier dza K. Go ści niak. 

Pre zes Astry przy zna je, iż nie wy -
obra ża so bie na tym sta no wi sku in nej
oso by. – Za kan dy da tu rą Krzysz to fa
prze mó wi ło przede wszyst kim to, co
zro bił dla Astry ja ko za wod nik, gra jąc
w na szym klu bie, gdy ten ry wa li zo -
wał na szcze blu trze cio li go wym – ko -
men tu je Ma riusz Ra taj czak, pre zes
Astry. – Póź niej grał w ta kich klu -
bach jak Ja ro ta, Ostro via, Ca li sia czy
War ta. W Ostro vii był ka pi ta nem
dru ży ny, więc my ślę, że to od po -
wied nia oso bo wość, by kie ro wać za -
wod ni ka mi. Jest też bar dzo am bit ny
i ma ogrom ne sa mo za par cie w dą że -
niu do po sta wio nych so bie ce lów.
Kie dy był asy sten tem tre ne ra We -
wió ra, moż na by ło za uwa żyć, że ma
du że pre dys po zy cje do te go, aby
szko lić na szych za wod ni ków. Mo im
zda niem Krzysz tof bar dzo za słu żył
na tę szan sę. Prze waż nie jest tak, że
szu ka się od po wied niej oso by gdzieś
da le ko, a oka zu je się, że ta ko wa jest
bli żej, niż nam się wy da je. Mu si my
pa mię tać o lu dziach, któ rzy mie li
swój wkład w roz wój klu bu, o miesz -
kań cach mia sta, któ rzy utoż sa mia ją
się z nim. My ślę, że to by ła bar dzo
do bra de cy zja z na szej stro -
ny – oznaj mia M. Ra taj czak

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Krzysztof Gościniak będzie
nowym trenerem Astry 
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