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� KROTOSZYN

Gmina nie ma środków 
na szczepienia dla seniorów

Czytaj na str. 3
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Ruszył nabór dzieci 
do Klubu Malucha

Czytaj na str. 4

� SULMIERZYCE
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za zasadną

Czytaj na str. 5

� EPIDEMIA

Rząd ogłosił narodowy
program szczepień

Czytaj na str. 6

� AKTYWNOŚĆ

O dobroczynnych 
skutkach biegania

Czytaj na str. 15

� SPORT

Podsumowujemy 
rundę jesienną 
w wykonaniu Piasta

Czytaj na str. 16
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Do bie ga koń ca bu do wa za tok au to -
bu so wych przy ul. Kro to szyń skiej
w Koź mi nie Wlkp. No we przy stan ki
bę dą od da ne do użyt ku jesz cze
w tym ro ku. 

Prze nie sie nie przy stan ków dla
au to bu sów z cen trum mia sta w in ny
re jon to pierw szy etap przy go to wań
do pla no wa nej re wi ta li za cji Sta re go
Ryn ku w Koź mi nie Wlkp. Bu do wa
za tok au to bu so wych przy dro dze kra -
jo wej jest fi nan so wa na z bu dże tu
gmi ny, a nad zo ro wa na przez miej sco -
wy sa mo rząd przy współ pra cy z Ge -
ne ral ną Dy rek cją Dróg Kra jo wych
i Au to strad. Koszt in we sty cji to oko -
ło 320 ty się cy zło tych.

Jed na za to ka jest już go to wa, trwa
bu do wa dru giej. Ko lej nym eta pem
bę dzie prze nie sie nie wiat au to bu so -
wych ze Sta re go Ryn ku oraz po wia -

do mie nie prze woź ni ków o no wej lo -
ka li za cji przy stan ków.

Na stęp nie, jesz cze przed roz po czę -
ciem re wi ta li za cji Sta re go Ryn ku,
w pla nach jest za go spo da ro wa nie wol -
nej po wierzch ni i zmo dy fi ko wa nie par -
kin gu w cen trum mia sta. – Zmia na lo -
ka li za cji przy stan ków au to bu so wych

uspraw ni ruch sa mo cho do wy i po pra -
wi bez pie czeń stwo kie row ców ko rzy -
sta ją cych z par kin gu na Sta rym Ryn ku.
Roz ma wia my z za rząd cą dro gi kra jo -
wej o moż li wo ści tym cza so wej re or ga -
ni za cji te go par kin gu – oznaj mia wi ce -
bur mistrz Ja ro sław Ra taj czak.

OPRAC. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Przystanki zmieniają lokalizację

3 grud nia w Sul mie rzy cach miał
miej sce od biór za da nia pod na zwą
„Bu do wa pod ziem ne go sys te mu
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”. Koszt in we sty -
cji wy niósł 70 450 zło tych.

Pod ziem ny sys tem ma ga zy no wa nia
wo dy opa do wej wy bu do wa no przy Sul -
mie rzyc kim Do mu Kul tu ry. Przed się -
wzię cie ma na ce lu gro ma dze nie wód
opa do wych z da chu bu dyn ku SDK i póź -
niej sze wy ko rzy sty wa nie ich do na wad -

nia nia zie le ni w po bli skim par ku miej -
skim.

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
wy niósł 70 450 zł. Umo wą na bu do wę
sys te mu ma ga zy no wa nia wo dy opa do wej
pod pi sa no 18 li sto pa da. Tak więc za da nie
zre ali zo wa no w bły ska wicz nym tem pie.

(AN KA)

SULMIERZYCE

System magazynowania wody już gotowy

STRAŻ POŻARNA

Ślubowanie nowych funkcjonariuszy

Pierw sze go dnia grud nia w Ko men -
dzie Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Kro to szy nie mia ło miej -
sce uro czy ste ślu bo wa nie dwóch no -
wych funk cjo na riu szy, przy ję tych
do służ by w PSP. 

Ślu bo wa nie zło ży li str. Łu kasz Fur -
man i str. Pa weł Szy ma now ski, a przy jął je
ko men dant po wia to wy PSP w Kro to szy -
nie – mł. bryg. To masz Po lak, w obec no -
ści swo je go za stęp cy – bryg. Mar ka Ka la -
ka. W uro czy sto ści, któ rą po pro wa dził do -
wód ca jed nost ki ra tow ni czo -ga śni czej, st.

kpt. Sła wo mir Wło dar czyk, nie mo gło za -
brak nąć sztan da ru ko men dy po wia to wej. 

W swo im wy stą pie niu ko men dant
na wią zał do ro ty ślu bo wa nia, pod kre śla -
jąc zna cze nie tej chwi li w ży ciu za wo do -
wym każ de go stra ża ka. Jak za zna czył,
funk cjo na riusz re pre zen tu je tę za słu żo ną
for ma cję nie tyl ko w trak cie służ by, ale
tak że po za nią. 

Na za koń cze nie uro czy sto ści no wi
stra ża cy zło ży li pod pi sy pod ak ta mi ślu -
bo wa nia, pie czę tu jąc ten waż ny mo ment
w ka rie rze za wo do wej.

(AN KA)
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Prze wod ni czą ca Gmin nej Ra dy Se -
nio rów, Elż bie ta Bie lec ka, zwró ci ła
się do bur mi strza Kro to szy na z proś -
bą o roz pa trze nie moż li wo ści za -
pew nie nia szcze pień na gry pę dla
lu dzi star szych. Od po wiedź nie za do -
wo li ła przed sta wi cie li GRS.

Elż bie ta Bie lec ka zło ży ła pi smo
w imie niu Gmin nej Ra dy Se nio rów,
na wnio ski Uni wer sy te tu Trze cie go
Wie ku oraz Pol skie go Związ ku Eme -
ry tów, Ren ci stów i In wa li dów. Se nio -
rzy zwró ci li się z proś bą o za pew nie -
nie szcze pień na gry pę dla osób po -
wy żej 60. ro ku ży cia. Po pro si li też
o roz wa że nie kwe stii sfi nan so wa nia
ich, w szcze gól no ści oso bom star -
szym, któ re znaj du ją się w trud nej
sy tu acji fi nan so wej. 

W pi śmie zwró co no uwa gę na to,
że w do bie pa nu ją cej epi de mii ży cie
i zdro wie se nio rów jest szcze gól nie
za gro żo ne. – Za cho ro wa nie na gry pę
mo że do dat ko wo przy czy nić się
do osła bie nia or ga ni zmu, co za tym
idzie – zmniej szyć je go od por ność
na in ne wi ru sy. Na dzień dzi siej szy
trud no jest od róż nić ob ja wy gry py
od do le gli wo ści zwią za nych z ko ro -
na wi ru sem, dla te go za szcze pie nie
wy żej wy mie nio nych osób sta no wi -
ło by istot ny punkt w dzia ła niach dą -
żą cych do ochro ny ich ży cia i zdro -
wia – na pi sa ła prze wod ni czą ca
Gmin nej Ra dy Se nio rów. 

Na proś bę od po wie dział wi ce -
bur mistrz Ry szard Czusz ke. Jak za -
pew nił, kom fort ży cia i stan zdro wia
se nio rów nie jest obo jęt ny wła dzom
mia sta i gmi ny. Nie ste ty, w bu dże cie
na 2020 rok nie prze wi dzia no środ -
ków na ak cję bez płat nych szcze pień
na gry pę dla miesz kań ców po wy -
żej 60. ro ku ży cia. – Trud no jest też
pla no wać ta kie przed się wzię cie
na 2021 rok w obec nej sy tu acji go -

spo dar czej, gdyż ze wzglę du na trwa -
ją cą pan de mię dra stycz nie spa da ją
do cho dy gmi ny, a co za tym
idzie – ogra ni czo ne są jej moż li wo ści
fi nan so we. Jed no cze śnie pra gnę
zwró cić uwa gę, iż od 1 wrze śnia bie -
żą ce go ro ku szcze pion ka na gry pę
zna la zła się na li ście le ków re fun do -
wa nych. Szcze pie nia są bez płat ne
dla osób po 75. ro ku ży cia, a w po ło -
wie re fun do wa ne dla dzie ci w wie ku
od 3 do 5 lat, do ro słych do 65. ro ku
ży cia z cho ro ba mi współ ist nie ją cy -
mi, np. z cho ro ba mi me ta bo licz ny -

mi, kar dio lo gicz ny mi, od de cho wy -
mi, po trans plan ta cjach, dla ko biet
w cią ży, do ro słych od 65. do 75. ro -
ku ży cia – czy ta my w od po wie dzi.
Wi ce bur mistrz za pew nił, że proś ba
se nio rów zo sta nie roz pa trzo na po -
now nie w przy pad ku po ja wie nia się
wol nych środ ków bu dże to wych.

Jan Le szek Paw lik (na zdję ciu),
wo lon ta riusz kil ku or ga ni za cji po za -
rzą do wych i czło nek GRS od po wie -
dzial ny w niej za sze ro ko ro zu mia ną
ochro nę zdro wia se nio rów, stwier -
dza, iż bar dzo przy kry jest fakt nie -

wczy ta nia się w treść proś by GRS,
a tym sa mym po mi nię cia jej sed na
i sen su. By ła bo wiem skła da na,
co – jak pod kre śla J. L. Paw lik – wia -
do me jest urzęd ni kom, w imie niu
oko ło 9900 se nio rów z te re nu gmi ny
Kro to szyn, co sta no wi ja kieś 25 pro -
cent ogól nej licz by miesz kań ców. 

– W proś bie GRS są bar dzo waż -
ne dwa aka pi ty: „roz pa trze nie moż li -
wo ści za pew nie nia do stęp no ści
szcze pień na gry pę” oraz „roz wa że -
nia kwe stii sfi nan so wa nia ich,
w szcze gól no ści dla osób star szych,
znaj du ją cych się w cięż kiej sy tu acji
ma te rial nej” – mó wi J. L. Paw -
lik. – Stwier dzam już po raz ko lej ny,
iż czło nek Sa mo rzą do wej Ini cja ty wy
Oby wa tel skiej, szef jej Ko mi sji re wi -
zyj nej, pan pierw szy za stęp ca bur mi -
strza Kro to szy na ma ja kiś dziw ny
zwy czaj po mniej sza nia po wa gi i wa -
gi Gmin nej Ra dy Se nio rów w Kro to -
szy nie. Po mi nę już fakt nie pa mię ta -
nia, co SIO za pi sa ła o se nio rach
w swo im ak tu al nym pro gra mie wy -
bor czym... A mo że jest to ce lo wa
nie pa mięć, bo pro gram jest tyl ko
i wy łącz nie na po zio mie ogól ni ków,
a brak w nim jak że po trzeb nych
kon kre tów? 

J. L. Paw lik wy mie nia dwa,
choć – jak za zna cza – jest ich wię cej,
kon kre ty, ja kich se nio rzy ocze ki wa li
w od po wie dzi na swo ją proś -
bę. – Po pierw sze – że Urząd Miej -
ski do tarł z po wa gą urzę du (pi sma,
ste no gra my z roz mów, e -ma ile by ły -
by do wo dem) do pro du cen tów (chy -
ba UM nie ma ja kiejś ba rie ry ję zy ko -
wej) i hur tow ni, pro sząc o mak sy -
mal ne przy spie sze nie do staw szcze -
pio nek, nie tyl ko dla se nio rów,
do ap tek w gmi nie. Ma my wra że nie,
że pi sząc do GRS o kom for cie ży cia
i sta nie zdro wia se nio rów, urzęd ni cy
re pre zen to wa ni przez pierw sze go

za stęp cę bur mi strza sa mi ży ją w po -
przed niej epo ce kom for tu urzęd ni -
cze go, czy li epo ce biu ro kra -
cji – oznaj mia J. L. Paw lik. – Po dru -
gie – że dba nie o se nio rów, a zwłasz -
cza tych znaj du ją cych się w cięż kiej
sy tu acji ma te rial nej, nie jest go ło sło -
wiem, gdyż urząd ko rzy sta w dzia ła -
niach na rzecz se nio rów z ba zy sta ty -
stycz nej i opi so wej, znaj du ją cej się
w MGOPS -ie – kon ty nu uje przed -
sta wi ciel GRS. – Z tre ści od po wie -
dzi ja sno wy ni ka, że ta kiej ba zy nie
ma, al bo wiem ser wo wa na jest in for -
ma cja o fi nan so wym aspek cie szcze -
pio nek z po zio mu rzą do we go, że
rząd mo rze i za pew nia, a sa mo rząd
nie mo że i wy mi gu je się od od po wie -
dzial no ści we wspie ra niu se nio rów
bę dą cych w cięż kiej sy tu acji fi nan so -
wej, któ ra bez po śred nio prze kła da
się na trud ną sy tu ację ma te rial ną.
Pro szę od po wie dzieć se nio rom, ilu
z tych ok. 9900 znaj du je się w sta nie
cią głe go nie do bo ru fi nan so we go...

Pod su mo wu jąc za gad nie nie, J. L.
Paw lik stwier dza, że z ana li zy tre ści
od po wie dzi urzę du wy ni ka jed no -
znacz nie, iż stan szcze gól ne go za gro -
że nia, na któ ry GRS zwra ca uwa gę
urzęd ni kom, pod kre śla jąc tym sa -
mym je go wiel kie zna cze nie dla
zdro wia se nio rów, nie jest i nie był
pod da ny szcze gó ło wej ana li zie w od -
nie sie niu do se nio rów oraz nie był
przed mio tem de ba ty pu blicz -
nej. – Fakt ten wy ma ga nad zwy czaj -
nej se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie z udzia łem GRS, al bo wiem za -
rzą dza nie sy tu acją kry zy so wą w od -
nie sie niu do se nio rów wy raź nie się
sy pie i sa mo w so bie sta je się za gro że -
niem dla kom for tu i ja ko ści ży cia se -
nio rów w na szej gmi nie, któ ra już
od 20 lat jest w XXI wie ku – pu en -
tu je J. L. Paw lik.

(LE NA / AN KA)

ZDROWIE

Brak środków na szczepienia dla seniorów
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W Ko ście le pw. Św. Sta ni sła wa Bi -
sku pa i Mę czen ni ka w Ko by li nie za -
koń czo no pra ce kon ser wa tor skie
i re stau ra tor skie wy po sa że nia ru -
cho me go. 

W od bio rze te go za da nia wzię li
udział bur mistrz To masz Le siń ski oraz
pra cow nik Urzę du Miej skie go w Ko by li -
nie – Pa weł Wa sie lew ski, jak rów nież pro -
boszcz pa ra fii – ksiądz ka no nik Ja nusz
Gie ra. W świą ty ni od no wio ne zo sta ły
oko ło 200-let nia drew nia na chrzciel ni ca

i oko ło 400-let nia ka mien na kro piel ni ca.
Na re ali za cję te go przed się wzię cia pa ra fia

otrzy ma ła do ta cję z bu dże tu gmi ny w wy -
so ko ści 20 ty się cy zło tych. (AN KA)

Na Bieżąco4 WTOREK, 8 grudnia 2020

F
O

T
. 

M
a
c
ie

k
 J

a
ź
w

ie
c
k
i

Urząd Mia sta i Gmi ny w Koź mi nie
Wlkp. ogło sił na bór dzie ci w wie ku
od ro ku do trzech lat (ewen tu al nie
do czte rech, je śli nie moż li we lub
znacz nie utrud nio ne jest ob ję cie
dziec ka wy cho wa niem przed szkol -
nym) do Klu bu Ma lu cha. Wy ni ki re kru -
ta cji zo sta ną ogło szo ne 28 grud nia. 

Pro jekt „Klub Ma lu cha dla Koź -
mi na Wiel ko pol skie go” wdra ża ny jest
w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Wiel ko -
pol skie go na la ta 2014-2020 – pod -
dzia ła nie 6.4.1 – Wspar cie ak tyw no -
ści za wo do wej osób wy łą czo nych
z ryn ku pra cy z po wo du opie ki
nad ma ły mi dzieć mi, współ fi nan so -
wa ne go ze środ ków Unii Eu ro pej skiej
w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go.

Wnio sek o przy ję cie dziec ka
do Klu bu Ma lu cha wraz z do ku men -
ta mi re kru ta cyj ny mi moż na skła dać
do 23 grud nia te go ro ku w sie dzi bie
pla ców ki (ul. Klasz tor na 29 w Koź -
mi nie Wlkp.) – w po nie dział ki
w godz. 8.00-11.00, w śro dy
w godz. 8.00-11.00 i w piąt ki
w godz 12.30-14.30. W przy pad ku
nie moż no ści zło że nia wnio sku w wy -

zna czo nych dniach oso by za in te re so -
wa ne pro szo ne są o kon takt pod nu -
me rem tel. 510 131 781. Kry te ria re -
kru ta cji dzie ci oraz do ku men ty re -
kru ta cyj ne znaj du ją się w sie dzi bie
Klu bu Ma lu cha. 

Przy po mnij my, iż w lu tym te go
ro ku gmi na Koź min Wlkp. po zy ska ła
w ra mach WRPO na la ta 2014-2020
do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 1 463 449,32 zł na re ali za cję pro -
jek tu „Klub Ma lu cha dla Koź mi na
Wlkp.”. Cał ko wi ta je go war tość opie -
wa na 1 606 009,32 zł.

– To wspa nia ła wia do mość dla
koź miń skie go sa mo rzą du i dla ro dzi -
ców naj młod szych dzie ci. Od daw na
wi dzie li śmy po trze bę otwar cia żłob -
ka w Koź mi nie Wlkp., gdyż te go ty -
pu pla ców ki bra ko wa ło w na szej ofer -
cie edu ka cyj nej. Miesz kań cy wie lo -

krot nie kie ro wa li do nas wnio ski
w tej spra wie. Cie szy my się, że w tym
ro ku uda ło nam się po zy skać środ ki
unij ne i nasz cel zo sta nie osią gnię ty.
W Klu bie Ma lu cha naj młod sze dzie -
ci znaj dą fa cho wą opie kę, a ich ro dzi -
ce bę dą mo gli spo koj nie sku pić się
na pra cy za wo do wej – mó wił wów -
czas wi ce bur mistrz Ja ro sław Ra taj -
czak.

W po zy ska nym do fi nan so wa niu
za bez pie czo ne by ły środ ki na pra ce
ada pta cyj ne w bu dyn ku po Szko le
Pod sta wo wej nr 3 przy ul. Klasz tor -
nej, za kup wy po sa że nia, a tak że
utrzy ma nie żłob ka do sierp nia 2022
ro ku. Póź niej dzia łal ność pla ców ki
mu si być kon ty nu owa na przez co naj -
mniej dwa la ta w ra mach tzw. cią gło -
ści pro jek tu.

(AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Nabór dzieci do Klubu Malucha

KOBYLIN

Prace konserwatorskie w kościele

KULTURA I DZIEDZICTWO

Stowarzyszenie
Krotochwile nagrodzone!

Jak pi sa li śmy ja kiś czas te mu, w gro -
nie sze ściu fi na li stów no mi no wa nych
do Na gro dy PO LIN 2020 zna la zło się
Sto wa rzy sze nie Kro to chwi le. Ogło -
sze nie wy ni ków na stą pi ło 1 grud nia. 

Sto wa rzy sze nie Kro to chwi le
otrzy ma ło wy róż nie nie oraz na gro dę
w wy so ko ści 10 000 zło tych za dzia -
ła nia na rzecz pa mię ci o spo łecz no ści
ży dow skiej. – Sto wa rzy sze nie Kro to -
chwi le, in spi ru jąc się wie lo kul tu ro -
wą prze szło ścią re gio nu, nie dzia ła
w jed nym miej scu. Pa weł Ba jer le in
i Pa tryk An to niak wraz ze współ pra -
cow ni ka mi i wo lon ta riu sza mi ak -
tyw nie dba ją o za cho wa nie lo kal ne go
dzie dzic twa ży dow skie go w Wiel ko -
pol sce – w Po zna niu, Koź mi nie
Wiel ko pol skim, Kro to szy nie, Ja ro ci -
nie, Bu ku i wie lu in nych miej sco wo -
ściach re gio nu. Sto wa rzy sze nie zaj -
mu je się po pu la ry za cją wie dzy o hi -
sto rii i kul tu rze ży dow skiej, pro wa -
dząc pro jek ty edu ka cyj ne, skie ro wa -
ne do mło dzie ży i do ro słych.
W 2020 ro ku prze pro wa dzi ło
pierw szy etap in wen ta ry za cji cmen -
ta rza w Koź mi nie Wiel ko pol -
skim – czy ta my na stro nie Mu zeum
Hi sto rii Ży dów Pol skich PO LIN.

War to przy po mnieć, iż sto wa rzy -
sze nie or ga ni zu je tak że Sim chat Cha -
jim Fe sti val, któ ry go ścił w Kro to szy -
nie, Ja ro ci nie, Bu ku, Po zna niu i in -
nych mia stach, a po nad to two rzy por -
tal je wi shwlkp. pl, na któ rym umiesz -
cza wy ni ki in wen ta ry za cji koź miń -
skie go cmen ta rza oraz spi sy ży dow -
skich miesz kań ców Koź mi na, Kro to -
szy na i in nych miast, jak rów nież pra -
cu je nad fil mem do ku men tal nym
o Na tha nie Moś kie wi czu, ostat nim
ży dow skim miesz kań cu Koź mi na.

Na gro da PO LIN jest przy zna wa -
na oso bom, or ga ni za cjom lub in sty tu -
cjom ak tyw nie dzia ła ją cym na rzecz
ochro ny pa mię ci o hi sto rii pol skich
Ży dów i ma na ce lu pro mo cję po staw
zgod nych z mi sją Mu zeum Hi sto rii
Ży dów Pol skich PO LIN. Spo śród
otrzy my wa nych przez mu zeum apli -
ka cji ka pi tu ła kon kur su każ de go ro ku
no mi nu je, na gra dza i wy róż nia oso by
lub or ga ni za cje, któ re w ostat nich la -
tach wy ka za ły się waż nym, nie kon -
wen cjo nal nym, nie zwy kłym dzia ła -
niem, po sta wą, dzie łem, wy po wie dzią
o istot nym wpły wie na spo łecz ną
świa do mość hi sto rii pol skich Ży dów
oraz na bu do wa nie re la cji pol sko -ży -
dow skich. (AN KA)
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Pod czas se sji Ra dy Miej skiej w Sul -
mie rzy cach, któ ra od by ła się 30 li -
sto pa da, roz pa try wa no skar gę
na dzia łal ność peł nią ce go obo wiąz -
ki kie row ni ka miej sco we go Za kła du
Usług Ko mu nal nych. 

10 li sto pa da do Urzę du Miej skie go
w Sul mie rzy cach wpły nę ła skar ga na Sła -
wo mi ra Woź nia ka, peł nią ce go obo wiąz ki
kie row ni ka Za kła du Usług Ko mu nal -
nych. Za rzu co no mu nie wła ści we za cho -
wa nie pod czas prze pro wa dza nej roz mo -
wy te le fo nicz nej. Spra wę zba da ła Ko mi sja
Skarg, Wnio sków i Pe ty cji na po sie dze -
niu 23 li sto pa da. Przed mio tem skar gi był
lek ce wa żą cy sto su nek do roz mów cy i nie -
udzie le nie ja snych i wy czer pu ją cych in -
for ma cji na te mat usług świad czo nych
przez ZUK. 

Od no sząc się do tej spra wy, S. Woź -
niak oświad czył, iż oso ba, z któ rą roz ma -
wiał, nie przed sta wi ła się, a za da wa ne
przez nią py ta nia nie ko niecz nie do ty czy -
ły dzia łal no ści Za kła du Usług Ko mu nal -
nych i wy bie ga ły da le ko po za ten ob szar.
Peł nią cy obo wiąz ki kie row ni ka wy ja śnił
rów nież, że spo koj nie od po wia dał na te
py ta nia, na któ re znał od po wiedź. Roz -

mo wa mia ła się jed nak prze cią gać, a S.
Woź niak miał stwier dzić, że po zo sta łe py -
ta nia go mę czą, gdyż nie po tra fił na nie
od po wie dzieć. Jak pod kre ślił, w cią gu po -
nad 35 lat pra cy wy ko ny wał swo je obo -
wiąz ki rze tel nie i su mien nie, a roz mo wa,
wo kół któ rej to czy się ca ła spra wa, by ła
pro wo ka cją i w jej trak cie nie pa dły z je go
stro ny żad ne ob raź li we sło wa. 

Ko mi sja Skarg, Wnio sków i Pe ty cji
po wy słu cha niu wy ja śnień p. o. kie row ni -
ka uzna ła, że je go obo wiąz kiem jest udzie -
la nie rze tel nych od po wie dzi na py ta nia
do ty czą ce za sad funk cjo no wa nia ZUK -u.

Stwier dzo no też, że staż pra cy S. Woź nia -
ka, jak i funk cja kie row ni cza, któ rą peł ni,
zo bo wią zu ją do kul tu ry w roz mo wach
z pe ten ta mi. Ko mi sja jed no gło śnie zde cy -
do wa ła, iż skar ga jest za sad na i zo bo wią za -
ła bur mi strza Da riu sza Dę bic kie go
do prze pro wa dze nia z kie row ni kiem roz -
mo wy, któ ra zdy scy pli nu je go do od po -
wied nie go za cho wa nia, i udzie le nia mu
ust ne go upo mnie nia. Ra da Miej ska uzna -
ła skar gę za za sad ną. Pro jekt uchwa ły
w tej spra wie przy ję to przy ośmiu gło sach
na tak, czte rech prze ciw nych i trzech
wstrzy mu ją cych się. (LE NA)

SULMIERZYCE 

O braku kultury w rozmowie z petentem

19 grud nia kil ka na ście osób prze -
bie gnie tra sę ma ra to nu. Ce lem ak cji
jest po moc Ma dzi Na mysł. Jed no -
cze śnie w ten spo sób uczest ni cy bie -
gu uczczą ju bi le usz 30-le cia ist nie -
nia Lions Clu bu Kro to szyn.

Po cząt ko wo ak cja mia ła wy glą dać zu -
peł nie ina czej. Ja cek Za wod ny, rad ny po -
wia to wy i dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Koź mi nie Wlkp., za mie rzał bo -
wiem po ko nać tra sę sa mo dziel nie. Miał
być to je go pierw szy w ży ciu ma ra ton bie -
go wy. Z cza sem jed nak zde cy do wa no, że
w przed się wzię ciu we zmą udział rów nież
in ni bie ga cze. 

Cha ry ta tyw ny ma ra ton bę dzie jed -
no cze śnie oka zją do uczcze nia 30-le cia
ist nie nia Lions Clu bu Kro to szyn. Pla no -
wa no, że za koń czy się pod czas jar mar ku
bo żo na ro dze nio we go „Zło ta Nie dzie la”,
któ ry klub or ga ni zu je w Kro to szy nie już
od wie lu lat. Pan de mia jed nak po krzy żo -
wa ła or ga ni za to rom pla ny i jar mark
w tym ro ku się nie od bę dzie. 

Na tra sę ma ra to nu uczest ni cy ru -
szą z oko lic Ga le rii Ja ro ciń skiej. Da lej
po bie gną przez Rosz ków, Sie dle min,
Go li nę, Sta rą Ob rę, No wą Ob rę, Koź -
min Wlkp., Li po wiec, Ta ta ry, Roz dra -
żew, Dą bro wę i Ko bier no. Me ta umiej -
sco wio na bę dzie na kro to szyń skim ryn -

ku. Bie ga cze po ko na ją tra sę w pię cio -
oso bo wych gru pach. Pla nu ją do trzeć
do me ty po oko ło 4 go dzi nach. Wszyst -
ko od bę dzie się z za cho wa niem za sad
sa ni tar nych. 

Do chód z ak cji prze zna czo ny zo sta -
nie na rzecz Ma dzi Na mysł. Sied mio let -
nia dziew czyn ka cho ru je na rdze nio wy
za nik mię śni. Ma dzia nie stoi sa mo -
dziel nie, po ru sza się na wóz ku in wa lidz -
kim. Klu czo wą ro lę w ży ciu dziew czyn -
ki od gry wa sys te ma tycz na re ha bi li ta cja,
tur nu sy re ha bi li ta cyj ne oraz róż ne go ro -
dza ju tech no lo gie wspo ma ga ją ce. To
wszyst ko nie ste ty spo ro kosz tu je. Ma dzi
moż na po móc tak że po przez do ko ny -
wa nie wpłat dla niej na stro nie fun da cji
sie po ma ga. pl. 

(LE NA)

CHARYTATYWNIE

Dla Madzi pokonają trasę maratonu
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W mi nio nym ty go dniu sy tu acja epi -
de micz na usta bi li zo wa ła się
na – moż na po wie dzieć – śred nim
po zio mie. Ilość no wych przy pad ków
w kra ju nie mal każ de go dnia oscy lo -
wa ła wo kół licz by 10000. Pó ki co
więc nie gro zi nam ogól no kra jo wa
kwa ran tan na. Tym cza sem 4 grud -
nia rząd ogło sił na ro do wy pro gram
szcze pień ochron nych prze ciw ko wi -
ru so wi SARS -CoV -2. 

W związ ku z po wyż szym rząd za pra -
sza do udzia łu pod mio ty wy ko nu ją ce
dzia łal ność lecz ni czą, któ rych za da niem
bę dzie prze pro wa dze nie szcze pień. Ce -
lem jest punkt szcze pień w każ dej gmi -
nie. W aglo me ra cjach i du żych mia stach
prze wi dzia no do dat ko we lo ka li za cje
w szpi ta lach re zer wo wych. Ra zem ma to
być mi ni mum 8 ty się cy punk tów. 

Za kwa li fi ko wa ne do udzia łu w pro -
gra mie zo sta ną pod mio ty, któ re do 11
grud nia wy peł nią on li ne for mu larz zgło -
sze nio wy i speł nią prze wi dzia ne wy ma ga -
nia. Na stęp nie, w za leż no ści od te go, ile
pod mio tów zgło si chęć uczest nic twa
w pro gra mie, pod ję ta ma być de cy zja, ile
szpi ta li re zer wo wych zo sta nie wy ko rzy sta -
nych w aglo me ra cjach ja ko ma so we punk -
ty szcze pień. 15 grud nia rząd po da in for -
ma cję o wszyst kich zgło szo nych punk tach,
w któ rych moż na bę dzie się za szcze pić.

W pro gra mie szcze pień udział mo gą
wziąć w szcze gól no ści przy chod nie, le ka -
rze sa mo dziel nie pro wa dzą cy prak ty kę,
szpi ta le, szpi ta le re zer wo we. Pod miot re -
ali zu ją cy szcze pie nia mu si jed nak speł nić
okre ślo ne wa run ki: 

– czas pra cy – mi ni mum 5 dni w ty -
go dniu do stęp ny co naj mniej je den ze spół
szcze pią cy

– do stęp ny co naj mniej 1 ze spół wy -
jaz do wy – or ga ni za cja szcze pień dla pa -
cjen tów, któ rzy nie ma ją moż li wo ści do -
tar cia do punk tu szcze pień

– re ali za cja mi ni mum 180 szcze pień
ty go dnio wo przez je den ze spół szcze pią cy

– wa run ki lo ka lo we umoż li wia ją ce
sku tecz ną se pa ra cję osób szcze pio nych
od po zo sta łych pa cjen tów.

Co istot ne, szcze pie nie dla pa cjen tów
ma być do bro wol ne i bez płat ne. 

*
Przy po mi na my tak że, iż po trzeb ne

jest oso cze osób, któ re wy zdro wia ły po za -
cho ro wa niu na CO VID -19 lub prze by ły
bez ob ja wo we za ka że nie wi ru sem SARS -
-CoV -2. Dla te go cen tra krwio daw stwa
i krwio lecz nic twa ape lu ją do ta kich lu dzi
o od da wa nie oso cza. Zwie ra ono bo wiem
prze ciw cia ła, któ re mo gą wspo ma gać le -
cze nie cho rych na CO VID -19 z cięż ki mi,
za gra ża ją cy mi ży ciu ob ja wa mi za ka że nia.

O te le fo nicz ny kon takt z naj bliż szym
cen trum krwio daw stwa i krwio lecz nic -
twa pro szo ne są wszyst kie oso by, któ re:

– speł nia ją pod sta wo we kry te ria
kwa li fi ka cji dla daw ców krwi, okre ślo ne
w Roz po rzą dze niu Mi ni stra Zdro wia
z dnia 11 wrze śnia 2017 r. w spra wie po -
bie ra nia krwi od kan dy da tów na daw ców
krwi i daw ców krwi (Dz. U. 2017
poz. 1741)

– prze cho ro wa ły CO VID -19 bądź
prze szły bez ob ja wo we za ka że nie wi ru -
sem SARS -CoV -2 (oso by, któ re po sia -
da ją ujem ne wy ni ki ba dań mo le ku lar -
nych, po twier dza ją ce wy zdro wie nie,
mo gą zgła szać się po 14 dniach od uzy -
ska nia wy ni ku, a oso by, któ re nie ma ją
żad nych wy ni ków ba dań, mo gą zgła -
szać się po 28 dniach od ustą pie nia ob -

ja wów lub po 18 dniach od za koń cze -
nia izo la cji)

– są w wie ku 18-65 lat.
*

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 stwier dzo no 6 no wych
przy pad ków za ka że nia ko ro na wi ru sem,

we wto rek 25, w śro dę 24, w czwar tek 35,
w pią tek 23, w so bo tę 21, a w nie dzie lę 22.

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia łek, 7
grud nia, go dzi na 12.00) w ca łym kra ju
do tej po ry za ra że nie wi ru sem SARS -
-CoV -2 stwier dzo no u 1 067 870 osób,
zmar ło 20 181, a wy le czo nych jest
już 722 446. AN DRZEJ KA MIŃ SKI

W mi nio ny pią tek do szło do spo tka -
nia bur mi strza Ko by li na To ma sza Le -
siń skie go ze sta ro stą Sta ni sła wem
Szczot ką. Sa mo rzą dow cy obej rze li
wy re mon to wa ne nie daw no chod ni ki
oraz omó wi li wspól ne pla ny in we sty -
cyj ne na 2021 rok. 

Wzdłuż dróg po wia to wych wy re -
mon to wa no ko lej ne od cin ki chod ni -
ków – w miej sco wo ści Ła giew ni ki oraz
na uli cy Ko le jo wej w Ko by li nie. Ma te riał
w po sta ci kost ki bru ko wej i obrze ży za ku -
pi ła gmi na Ko by lin, na to miast kosz ty prac
mo der ni za cyj nych po krył Po wia to wy Za -
rząd Dróg w Kro to szy nie.

(AN KA) 

KOBYLIN

Kolejne remonty chodników w gminie

F
O

T
. 

w
w

w
.k

o
b
y
lin

.p
l

EPIDEMIA

Podstawowe zasady realizacji szczepień
- w punkcie szczepień przewidziana jest wyznaczona osoba koordynująca 

ich wykonywanie, zapraszająca poszczególne osoby do poczekalni 

i pilnująca zachowania dystansu pomiędzy osobami się w niej znajdującymi

- osoba wchodząca do poczekalni dezynfekuje dłonie

- między osobami w poczekalni powinna być zapewniona odległość 

minimum 1,5 metra

- osoba wchodząca do poczekalni oraz gabinetu ma osłonę ust i nosa

- poczekalnia wietrzona jest raz na godzinę w sposób pośredni lub bezpośredni

- pomieszczenie, w którym jest wykonywane szczepienie, 

oraz punkt badań są wietrzone raz na godzinę przez co najmniej 5 minut

- punkt badań i stanowisko szczepień są na bieżąco dezynfekowane

- raz na godzinę dezynfekuje się klamki, poręcze, oparcia krzeseł, 

podłogę w poczekalni

- miedzy osobą badaną a szczepioną należy zapewnić odstęp, 

w tym z użyciem parawanów czy przesłon, zapewniających intymność 

podczas szczepienia

- osoba przed szczepieniem wypełnia w poczekalni ankietę 

lub przynosi już wypełnioną.



7Na Bieżąco

W Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi -
nie Wlkp. po raz ko lej ny od by ła się
cha ry ta tyw na ak cja sprze da ży ciast.
Tym ra zem przed się wzię cie zor ga ni -
zo wa no na rzecz Ma dzi Na mysł,
dziew czyn ki cier pią cej na rdze nio wy
za nik mię śni. 

Ko or dy na tor ką ini cja ty wy po now nie
by ła An na Za wod na, któ ra zjed no czy ła
spo łecz ność lo kal ną. W ak cję jak za wsze za -
an ga żo wa ła się Ra da Ro dzi ców, dzia ła ją ca
przy koź miń skiej Je dyn ce. A po nad to
przy łą czy ły się Mor sy Kro to szyn oraz pa -
nie z Bor ku Wiel ko pol skie go i Dzie lic.

Uda ło się sprze dać po nad 50 bla szek
cia sta. Część słod ko ści roz wo żo no po do -
mach. Cia sta sprze da wa no rów nież
na mor so wa niu w Kro to szy nie. Ze bra ne
środ ki w ca ło ści zo sta ną prze ka za ne na re -
ha bi li ta cję Ma dzi.

– Z ca łe go ser ca ser decz nie dzię ku ję
oso bom za an ga żo wa nym i tym, któ re po -
świę ci ły swój czas, że by przy go to wać cia -
sto – po wie dział Ja cek Za wod ny, dy rek tor
SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp. Dziew czyn ce
moż na po ma gać, wpła ca jąc pie nią dze po -
przez stro nę in ter ne to wą www.sie po ma -
ga.pl/ma dzia -na mysl/. 

(AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Kolejna akcja sprzedaży ciast

Nie la da fraj dę przy go to wał dla ko by -
liń skich dzie ci miej sco wy urząd miej -
ski w nie dzie lę, 6 grud nia, a więc
w mi ko łaj ki. 

Przez kil ka dzie siąt mi nut uli ca mi
mia sta jeź dził spe cjal ny Kon wój Mi ko łaj -
ko wy. Ca ły ko ro wód skła dał się z trzech
mo to cy kli, kie ro wa nych przez mi ko ła je,
oraz sa mo cho du stra żac kie go z przy cze pą,

na po kła dzie któ rej zna leź li się ko lej ni mi -
ko ła je i mi ni or kie stra. A wszyst ko w świą -
tecz nym an tu ra żu i przy dźwię kach świą -
tecz nej mu zy ki, jak rów nież w eskor cie
więk sze go wo zu stra żac kie go. 

Na tra sie kon wo ju w wie lu miej scach
cze ka li miesz kań cy Ko by li na ze swo imi
po cie cha mi. Każ de dziec ko otrzy ma ło
od mi ko ła jów coś słod kie go. 

(AN KA)

KOBYLIN

Mikołajkowy Konwój
przejechał ulicami miasta
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W mi ko łaj ko wą nie dzie lę w Szko le
Pod sta wo wej w Sul mie rzy cach prze -
pro wa dzo no ak cję od da wa nia krwi.
Fre kwen cja do pi sa ła. Uda ło się ze -
brać pra wie 24 li try krwi. 

Przed się wzię cie zor ga ni zo wał Klub
Ho no ro wych Daw ców Krwi „Dar Ży cia
w Sul mie rzy cach”, któ ry w ubie głym ro ku
ob cho dził ju bi le usz dzie się cio le cia ist nie -
nia. By ła to już 16. ak cja od da wa nia krwi,
prze pro wa dzo na przez sul mie rzyc ki klub.
Punkt po bo ru ulo ko wa ny zo stał w Szko le
Pod sta wo wej im. S. F. Klo no wi cza.

Krew jest bar dzo po trzeb nym le -
kiem, któ re go nie da się wy pro du ko wać.
Jest nie zbęd na w wie lu sta nach za gro że -
nia ży cia, ta kich jak np. ma syw ne krwo to -
ki, ura zy, wy pad ki, ale rów nież w le cze -
niu nie do krwi sto ści, któ ra to wa rzy szy
wie lu cho ro bom, w tym no wo two rom.
Oso by, któ re chcą od dać krew po raz
pierw szy, po win ny wie dzieć, że jest to cał -
ko wi cie bez piecz ne i nie wią że się z żad -
nym ry zy kiem. 

W obec nym cza sie, zdo mi no wa nym
przez epi de mię, bar dzo po trzeb ne jest

rów nież oso cze krwi osób, któ re prze szły
za ka że nie ko ro na wi ru sem. Wy ko rzy sty -

wa ne jest ono do le cze nia cho rych, któ rzy
cięż ko prze cho dzą CO VID -19. 

W trak cie nie dziel nej ak cji po bo ru
krwi w Sul mie rzy cach za re je stro wa ło
się 60 osób. Ży cio daj nym pły nem mo gło
po dzie lić się 53 daw ców. Łącz nie od da -
no 23,850 l krwi. Ilość chęt nych do od da -
nia krwi po ka zu je, że świa do mość na te -
mat krwio daw stwa i krwio lecz nic twa
w spo łe czeń stwie cią gle ro śnie. W efek cie
co raz wię cej osób de cy du je się po móc
w ten spo sób po trze bu ją cym. (LE NA)

Sprze da jesz coś wła śnie przez OLX,
a mo że przez in ny por tal au kcyj ny?
Uwa żaj! Oszu ści opra co wa li no wy
spo sób na czysz cze nie kont. Wy ko rzy -
stu ją kar ty i apli ka cje płat ni cze Go -
ogle Pay lub Ap ple Pay.

Gdy otrzy masz wia do mość od ku pu ją -
ce go, że już za pła cił za Twój przed miot
i pro si o klik nię cie w link do rze ko me go
po twier dze nia płat no ści OLX – UWA -
ŻAJ! To na pew no jest oszu stwo. Szcze gól -
nie, gdy wia do mość otrzy ma łeś po za OLX,
np. w ko mu ni ka to rze What sApp czy Mes -
sen ger.

Jak to wy glą da? 
Wy sta wiasz coś na OLX i znaj du je się

ku piec, któ ry twier dzi, że ku pił przed -
miot i za nie go za pła cił, a pie nią dze mo -
żesz ode brać po klik nię ciu w link. W tym
mo men cie oszust za sta wia na Cie bie pu -
łap kę! 

Rze ko my ku piec wy sy ła Ci link, a Ty
kli kasz i tra fiasz na stro nę łu dzą co po dob -
ną do stro ny OLX. Na stro nie jest for mu -
larz z proś bą o po da nie da nych Two jej kar -
ty i sta nu Two je go kon ta. Wy peł niasz for -
mu larz, a oszust ma już pra wie wszyst ko,
że by Cię okraść!

Na stęp nie przy cho dzi do Cie bie SMS
z ban ku, z ko dem do au to ry za cji. Ty nie
czy tasz go uważ nie i wpi su jesz kod do for -
mu la rza. W SMS -ie na pi sa ne jest, że au to -
ry zu jesz do da nie Two jej kar ty do Go ogle
Pay lub Ap ple Pay. Oszust Cię okra da. Pła ci
Two ją kar tą za po mo cą apli ka cji płat ni czej
lub wy pła ca nią go tów kę w ban ko ma cie...
Na tym ko niec – Two je kon to jest PU STE...

Jak unik nąć oszu stwa?
Czy taj SMS -y od ban ków. Zwróć uwa -

gę na to, co au to ry zu jesz. Po znaj za sa dy
bez pie czeń stwa swo je go ban ku i sto suj się
do nich. Gdy ko rzy stasz z por ta li au kcyj -
nych, miej ogra ni czo ne za ufa nie do po ten -

cjal nych kon tra hen tów i roz li czaj się bez -
po śred nio przez da ny por tal. Uni kaj bez -
po śred nich trans ak cji. Uwa żaj na pró by na -
wią za nia kon tak tu po za por ta lem, np.
przez What sApp czy Mes sen ger. Zo bacz
in struk cje płat no ści z OLX!

Oszu ści mo gą pod ro bić stro nę por ta lu
au kcyj ne go – tak sa mo jak i każ dą in ną.
Dla te go zwra caj uwa gę na ad res wi docz ny
w prze glą dar ce. Zo bacz po rad nik OLX.
Zwróć uwa gę na po praw ność ję zy ko wą
stro ny, na któ rej prze ka zu jesz da ne kar ty.
Fał szy we stro ny czę sto bo wiem za wie ra ją
błę dy, są na pi sa ne nie gra ma tycz nie.

Je steś ofia rą oszu sta?
Ko niecz nie skon tak tuj się ze swo im

ban kiem przez in fo li nię. Mo żesz od rę ki
za strzec swo ją kar tę w ban ko wo ści lub apli -
ka cji swo je go ban ku. Kar ta w ten spo sób
prze sta nie dzia łać rów nież w Go ogle Pay
i Ap ple Pay. Po nad to po in for muj po li cję.'

OPRAC. (AN KA)

SULMIERZYCE

Dając krew - dajesz życie!

Z POLICJI

Ostrzegamy przed oszustwami internetowymi!

Fran ci szek Mar sza łek, bur mistrz Kro -
to szy na, wy sto so wał apel w spra wie
de wa sta cji mie nia pu blicz ne go. Te go
ty pu ak ty wan da li zmu sta ją się po -
wo li zmo rą na sze go mia sta. 

– De wa sta cja mie nia pu blicz ne go
jest w na szej gmi nie nie ste ty czę stym
zja wi skiem – oświad czył w ko mu ni ka -
cie bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek,
po da jąc ja ko przy kład obiek ty ma łej ar -
chi tek tu ry na od da nej do użyt ku
na po cząt ku te go ro ku alei Po wstań -
ców Wiel ko pol skich, któ re by ły już kil -
ka ra zy na pra wia ne. Nie któ re ele men -

ty nie prze trwa ły więc na wet ro ku.
– Zwra cam się do Pań stwa z ape -

lem o prze ciw sta wie nie się wszel kim
prze ja wom wan da li zmu oraz o zgła -
sza nie ta kich sy tu acji do od po wied -
nich or ga nów. Sku tecz nie za po biec
ta kim ak tom mo że nie ty le wzmoc -
nie nie mo ni to rin gu, co świa do mość,
że nisz czy my mie nie, za któ re sa mi
(w po dat kach) za pła ci li śmy, i że tak że
je go na pra wa ozna czać bę dzie wy da -
tek z na szych pie nię dzy. Nie niszcz -
my więc te go, co na le ży do nas wszyst -
kich! – ape lu je wło darz Kro to szy na.

(AN KA)

KROTOSZYN

Burmistrz apeluje 
o zaprzestanie dewastacji

Biblioteczka plenerowa z wyłamanymi drzwiami, 
oddana do użytku niecały rok temu.
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2 grud nia w try bie zdal nym od by ła
się ga la roz da nia na gród i wy róż nień
w XXI edy cji kon kur su „Dzia ła nia pro -
eko lo gicz ne i pro kul tu ro we w ra mach
stra te gii roz wo ju wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go” w ka te go rii I – dzia ła nia
pro eko lo gicz ne. W gro nie lau re atów
zna lazł się po wiat kro to szyń ski.

Wnio sek po wia tu kro to szyń skie -
go był jed nym z 34 prze sła nych z te re -
nu Wiel ko pol ski do Urzę du Mar szał -
kow skie go Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go w Po zna niu. W za kre sie dzia -
łań pro eko lo gicz nych nasz po wiat
otrzy mał na gro dę fi nan so wą w wy so -
ko ści 8 ty się cy zło tych za pro jekt „Sa -
dzi my las dla nas i dla przy szłych po -
ko leń”, któ ry re ali zo wa ny jest
od 2016 ro ku z my ślą o bu do wa niu
wie dzy o le sie wśród dzie ci i mło dzie -
ży oraz sa mo rzą dow ców.

Na co rocz ne za pro sze nie sta ro sty
do udzia łu w ak cji sa dze nia la su ocho -
czo od po wia da ją dzie ci z od dzia łów
przed szkol nych oraz mło dzież
z ośrod ków szkol no -wy cho waw czych
z po wia tu. Pra cow ni cy Wy dzia łu
Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic twa i Le -
śnic twa, we współ pra cy z le śni ka mi
z Nad le śnic twa Kro to szyn, prze pro -

wa dza ją sa dze nie no wych sa dzo nek
drzew na wy zna czo nej uprzed nio po -
wierzch ni le śnej. Każ da ak cja za koń -
czo na jest ga wę dą oraz ogni skiem
na spe cjal nym te re nie wy zna czo nym
w Le śnic twie Li la.

Do dzia łań w ra mach pro jek tu za -
pra sza ni są rów nież rad ni po wia to wi,
bur mi strzo wie i wójt we spół z prze -
wod ni czą cy mi rad, stra ża cy, po li cjan -
ci, dy rek to rzy szkół po nad pod sta wo -
wych, ośrod ków szkol no -wy cho waw -
czych oraz jed no stek or ga ni za cyj nych
po wia tu, a na wet du chow ni. 

Od biór na gród, z wia do mych
wzglę dów, od by wał się w for mu le on -
li ne. W sa li kro to szyń skie go sta ro stwa,
skąd po łą czo no się z uczest ni ka mi ga -
li, obec ni by li wi ce sta ro sta Pa weł Ra -

do jew ski, prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Ju liusz Pocz ta, le śni czy Mar cin
Woź niak, Prze my sław Wój cik – na -
czel nik Wy dzia łu Edu ka cji Kul tu ry
i Spor tu, Da nu ta Ku ła ga – na czel nik
Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska, Le -
śnic twa i Rol nic twa.

– Wszyst kim uczest ni kom na szej
co rocz nej eska pa dy do la su – dzie -
ciom, przed szko la kom, mło dzie ży, sa -
mo rzą dow com, rad nym, stra ża kom,
po li cjan tom oraz dy rek to rom szkół
i jed no stek po wia to wych – na le żą się
po dzię ko wa nia. Przede wszyst kim
jed nak kie ru je my je do Nad le śnic twa
Kro to szyn, z któ rym współ pra cu je my
i na te re nie któ re go re ali zu je my na sze
dzia ła nia – sko men to wa ła D. Ku ła ga.

OPRAC. (AN KA)

POWIAT

Nagroda za działania proekologiczne

Wraz z koń cem li sto pa da za koń czył
się 25. Fe sti wal Dzie cię cy o Te ma ty -
ce Eko lo gicz nej Kro to szyn 2020.
W tym ro ku wy da rze nie mu sia ło,
rzecz ja sna – ze wzglę du na sy tu ację
epi de micz ną, przy brać zu peł nie in ną
for mę niż zwy kle. 

Od po cząt ku ist nie nia im pre zy jej or -
ga ni za to rem jest Kro to szyń ski Ośro dek
Kul tu ry. Te go rocz ny fe sti wal zo stał do fi -
nan so wa ny ze środ ków Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Po zna niu. Pan de mia spo -
wo do wa ła, że or ga ni za to rzy mu sie li zmie -
nić do tych cza so wą for mu łę. 

Pierw sze wy da rze nia fe sti wa lo we
mia ły miej sce już w paź dzier ni ku. By ły to
warsz ta ty ar ty stycz ne o te ma ty ce eko lo -
gicz nej, skie ro wa ne do mło dzie ży. W li -
sto pa dzie roz strzy gnię to kon kurs pla -
stycz ny. Zgło szo no aż 396 prac. Ju ry po -
sta no wi ło wów czas przy znać 57 na gród
w trzech ka te go riach wie ko wych. Pra ce
bę dzie moż na obej rzeć w ga le rii Re fek -
tarz, gdy tyl ko po zwo li na to sy tu acja epi -
de micz na i zwią za ne z nią ob ostrze nia.
Otwar cie po kon kur so wej ga le rii od by ło
się pó ki co je dy nie on li ne. Na chwi lę obec -
ną moż na zo ba czyć ją na fa ce bo oko wym

pro fi lu Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu -
ry. 

W tym ro ku nie prze pro wa dzo no
kon kur su wie dzy o le sie „Chroń my las”.
Na de cy zję o je go od wo ła niu wpły nął brak
moż li wo ści spo tka nia się z uczest ni ka mi
oraz ma ła ilość zgło szeń. 

Ostat nią czę ścią każ dej edy cji fe sti wa -
lu jest kon kurs na spek takl te atral ny.
W tym ro ku prze pro wa dze nie go by ło
wiel kim wy zwa niem za rów no dla or ga ni -
za to rów, jak i dla uczniów oraz przy go to -
wu ją cych ich na uczy cie li i wy cho waw ców.
Wy stą pie nie uczest ni ków kon kur su
przed ju ry by ło nie ste ty nie moż li we. Zgło -
szeń do ko ny wa no więc za po mo cą na grań
wi deo. Pięć pla có wek edu ka cyj nych zgło si -
ło do ry wa li za cji sześć spek ta kli, w któ rych
wy stą pi ło po nad 140 mło dych ar ty stów.
Po ogło sze niu przez ju ry wy ni ków fil my
udo stęp nie nio no na pro fi lu Kro to szyń -
skie go Ośrod ka Kul tu ry. 

Spek ta kle na por ta lu spo łecz no ścio -
wym Fa ce bo ok wzię ły udział w ry wa li za cji
o spe cjal ną na gro dę pu blicz no ści. Zdo by ła
ją gru pa ,,Niedź wiad ki” z Nie pu blicz ne go
Przed szko la „U Zu zi” w Kro to szy nie.
Dzie ci za pre zen to wa ły spek takl za ty tu ło -
wa ny „Na tu ra kon tra ob cy”. Film zdo -
był 437 gło sów. (LE NA)

KOK

Podsumowanie
ekologicznego festiwalu
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W Nie pu blicz nej Szko le Pod sta wo wej
w Kro to szy nie przy go to wa no mi ko łaj -
ko wą pacz kę dla dzie ci z Przy ląd ka
Na dziei. W nie dzie lę, 6 grud nia, Ka ro -
li na Ko rzec ka z NSP uda ła się do Wro -
cła wia, by prze ka zać ze bra ne da ry.

Spo łecz ność kro to szyń skiej pla ców ki
zbie ra ła ar ty ku ły pa pier ni cze, ma low ni -
cze, ręcz ni ki pa pie ro we i fo lie alu mi nio -
wą. – Wszyst kie rze czy są da rem od na -
szych uczniów, od dzie ci z do mu Mon te
oraz od do brych lu dzi z Kro to szy na i ze
Zdun – in for mu je K. Ko rzec ka, na uczy -
ciel ka z NSP w Kro to szy nie.

Przy lą dek Na dziei to wy jąt ko wa ini -
cja ty wa. To nie tyl ko no wo cze sny bu dy nek
szpi ta la, ale przede wszyst kim idea, któ ra
zjed no czy ła ty sią ce Po la ków. Fun da cja
„Na Ra tu nek Dzie ciom z Cho ro bą No wo -
two ro wą” prze pro wa dzi ła naj więk szą
w kra ju spo łecz ną ak cję zbie ra nia środ ków
na rzecz Przy ląd ka Na dziei. Dzię ki te mu
uda ło się zgro ma dzić pierw sze 10 mln zł.
Zor ga ni zo wa no też kam pa nie spo łecz ne,
za chę ca ją ce do wspar cia no wej kli ni ki
i dzie ci, któ re bę dą się w niej le czyć. Ini cja -
ty wa ide al nie wpi sa ła się w ak cję Mi ni ster -
stwa Edu ka cji Na ro do wej pod na zwą „Ra -
zem na świę ta”. OPRAC. (AN KA)

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Mikołajkowa paczka dla
dzieci z Przylądka Nadziei
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Bi blio te ka Pu blicz na Mia sta i Gmi ny
w Ko by li nie po raz ko lej ny otrzy ma ła
środ ki fi nan so we z Na ro do we go Pro -
gra mu Roz wo ju Czy tel nic twa Prio ry -
tet 1 – Za kup no wo ści wy daw ni czych
do bi blio tek pu blicz nych. Dzię ki te mu
uda ło się za ku pić 173 książ ki.

Do fi nan so wa nie wy nio sło 4307 zło tych.
Pro gram re ali zo wa ny był ze środ ków Mi ni -
ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
w ra mach Na ro do we go Pro gra mu Roz wo ju
Czy tel nic twa od 1 stycz nia do 30 li sto pa da.

Za kup no wo ści wy daw ni czych do bi -
blio tek pu blicz nych ma na ce lu wzmac nia -
nie ak tyw no ści czy tel ni czej po przez kre -
owa nie wzro stu licz by wy po ży cza nych pu -
bli ka cji oraz licz by czy tel ni ków. Szcze gól -
ny na cisk kła dzie się na bu do wa nie na wy -
ków czy tel ni czych po przez sta ły do pływ
no wo ści wy daw ni czych.

Bi blio te ka Pu blicz na Mia sta i Gmi ny
w Ko by li nie ze środ ków fi nan so wych
MKiDN za ku pi ła 173 książ ki, któ re za si li -
ły jej zbio ry, ale tak że fi lii w Ła giew ni kach
i Smo li cach. (AN KA)

BIBLIOTEKA W KOBYLINIE

Zakupili kolejne nowości wydawnicze
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W dniach 28-29 li sto pa da w Zgie rzu
od by ły się IX Mi strzo stwa Pol ski Mło -
dzi ków w Za pa sach. Za wod ni cy z na -
sze go po wia tu wy wal czy li dwa brą -
zo we krąż ki. 

Do ry wa li za cji o ty tu ły naj lep szych
za pa śni ków w kra ju przy stą pi ło 242 za -
wod ni ków, re pre zen tu ją cych 65 klu bów.
W tym gro nie nie za bra kło oczy wi ście
spor tow ców z na sze go po wia tu.

W tur nie ju wzię ło udział czte rech re -
pre zen tan tów LKS Ce ra mik Kro to -
szyn – Ka rol Ro sie wicz (kat. 85 kg), Ja -

kub Ka sprzak (kat. 41 kg), Ro bert Za koń -
ski (kat. 52 kg) i Se ba stian Fi lip czak
(kat. 62 kg). Pierw szy z wy mie nio nych
za jął trze cie miej sce. Z ko lei UKS Olim pij -
czyk Sul mie rzy ce wy sta wił trzech przed -

sta wi cie li. Mi łosz Wie czo rek i Mi ko łaj
Szy mań ski wal czy li w kat. 38 kg, a ry wa li -
zu ją cy w kat. 62 kg Szy mon Gi ba sie wicz
wy wal czył brą zo wy krą żek. 

(LE NA)

Sport14 WTOREK, 8 grudnia 2020

TENIS STOŁOWY

Reprezentanci Spółdzielcy
walczyli w Raszkowie

F
O

T
. 

U
K

S
 O

lim
p
ijc

z
y
k
 S

u
lm

ie
rz

y
c
e
 

W Rasz ko wie od był się V Ogól no pol -
ski Me mo riał Zyg mun ta Lu bie niec -
kie go w Te ni sie Sto ło wym. W szran -
ki sta nę ło po nad 260 za wod ni ków
i za wod ni czek z wo je wództw wiel ko -
pol skie go, lu bu skie go, ku jaw sko -po -
mor skie go, dol no ślą skie go, ślą skie -
go, łódz kie go i ma zo wiec kie go.
W tym gro nie zna leź li się przed sta -
wi cie le Spół dziel cy Ko by lin.

Na za wo dy do Rasz ko wa uda ła się
licz na gru pa re pre zen tan tów ko by liń skie -
go klu bu. Naj le piej po wio dło się Klau dii
Wa cho wiak, któ ra w ry wa li za cji ka de tek

zdo by ła srebr ny me dal. Klau dia wal czy ła
rów nież w gru pie se nio rek, zaj mu jąc wy -
so kie dzie wią te miej sce. 

Bli sko po dium by ła tak że Emi lia
Woź niak, któ ra w gro nie ju nio rek upla so -
wa ła się na czwar tej po zy cji. Z ko lei
na pią tej lo ka cie zma ga nia w ka te go rii we -
te ra nów za koń czył Ro bert Wa cho wiak,
a Ma te usz Fra la wśród ka de tów był siód -
my. 

Po za wy mie nio ny mi w tur nie ju
uczest ni czy li tak że An na Mać ko wiak, Ja -
go da Ma ty siak, Zu zan na Mol ska, Kac per
Wa szyń ski i Adam Szyr ner.

(AN KA)
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ZAPASY

Nasi młodzicy na podium mistrzostw Polski

Ni co las Ję drze jak star to wał 28 li sto -
pa da w Ogól no pol skich Za wo dach

Pły wac kich w Gło go wie. Za wod nik
KS Kro tosz zdo był dwa me da le.

W zma ga niach wzię ło udział oko -
ło 140 pły wa ków, m. in. z Wro cła wia, Go -
rzo wa Wlkp., Ra wi cza, Wał brzy cha, Zie -
lo nej Gó ry, Lesz na czy Ka li sza. Re pre zen -
tant kro to szyń skie go klu bu w Gło go wie
dwa ra zy sta nął na po dium, a po nad to
usta no wił trzy re kor dy ży cio we.

N. Ję drze jak wy wal czył sre bro na dy -
stan sie 50 m sty lem grzbie to wym z cza -
sem 34,39. W trzech po zo sta łych kon ku -
ren cjach osią gnął ży cio we re zul ta ty.
Na 100 m sty lem grzbie to wym za jął trze -
cie miej sce z wy ni kiem 1.14,92, na 50 m
sty lem do wol nym był pią ty z cza -
sem 29,38, a na 100 m sty lem do wol nym
osią gnął re zul tat 1.06,19 i upla so wał się
na siód mej po zy cji. (AN KA)

PŁYWANIE

Dwa medale i trzy rekordy
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Wie le osób w koń co wym okre sie ro -
ku czy ni so bie po sta no wie nia no wo -
rocz ne. Zna my to, praw da..? Na der
czę sto do ty czą one ak tyw no ści fi -
zycz nej. „Od no we go ro ku mu szę za -
cząć się ru szać...” – obie cu je my so -
bie. Po tem – jak wia do mo – róż nie
z tym by wa, ale tę kwe stię zo sta wia -
my, al bo wiem nie jest ona przed -
mio tem roz wa żań w ni niej szym ar ty -
ku le. Nie jed no krot nie po sta na wia -
my so bie, że za cznie my re gu lar nie
bie gać. Nie zde cy do wa nych po sta ra -
my się prze ko nać do te go, gdyż bie -
ga nie nie sie ze so bą wie le ko rzy ści.
Do sko na le wie dzą o tym bie ga cze
z na sze go po wia tu. 

Bie ga cze są zdrow si, szczu plej si
i zde cy do wa nie mniej ze stre so wa ni
od swo ich nie bie ga ją cych zna jo mych.
Bie ga nie ma bo wiem ogrom ny
wpływ na na sze sa mo po czu cie i zdro -
wie. Ta ak tyw ność przede wszyst kim
chro ni przed cho ro ba mi ser ca. Zgod -
nie z ba da nia mi prze pro wa dza ny mi
przez spe cja li stów bie ga nie mo że
zmniej szyć ry zy ko cho rób ukła du
ser co wo -na czy nio we go aż o 45 pro -
cent. Jest to moż li we dla te go, że ta
for ma ru chu po pra wia krą że nie
krwi, pod wyż sza po ziom do bre go
cho le ste ro lu HDL, a tak że po pra wia
wraż li wość or ga ni zmu na dzia ła nie
in su li ny, co z ko lei za po bie ga in su li -
no opor no ści.

– Bie ga nie spra wia, że ma my
wię cej ener gii, a to dzię ki te mu, iż
dzia ła ją na nas en dor fi ny – stwier dza
Mo ni ka Jad czak, re pre zen tant ka
Kro to szyń skiej Gru py Biegowej, któ -
ra od no si co raz więk sze suk ce sy
na tra sach bie go wych. – Mo że my się
od prę żyć i zre lak so wać, po słu chać
od gło sów przy ro dy i zwie dzić oko li -
cę. Bie ga nie wzmac nia cia ło. Jest to
sport, któ ry an ga żu je wie le mię śni
do wy sił ku i dzię ki te mu sta je my się
spraw niej si, a na sza kon dy cja się po -
pra wia. Je ste śmy szczu plej si, po nie -
waż bie ga nie po zwa la spa lić mnó -
stwo ka lo rii. Je śli więc kil ka ra zy w ty -
go dniu wy bie rze my się na tre ning
w te re nie lub na bież ni, pa mię ta jąc
przy tym o zbi lan so wa nej die cie,
efek ty są gwa ran to wa ne. Bie ga nie
mo że rów nież za po bie gać wie lu cho -
ro bom cy wi li za cyj nym, ta kim jak np.
cu krzy ca czy oty łość – prze ko nu je
mło da spor t smen ka. 

Po cząt ku ją cy bie ga cze po win ni
za cząć od mar szo bie gu, aby unik nąć
kon tu zji czy za dysz ki. Za nim zde cy -
du ją się na bieg, po win ni po prze dzić
go kil ku mi nu to wą roz grzew -

ką. – Do brze jest za cząć od krót kie go
dy stan su, na mia rę swo ich moż li wo -
ści, aby unik nąć za kwa sów – ra -
dzi M. Jad czak. – Bie gacz, jak każ dy
in ny spor to wiec, nie po wi nien się
znie chę cać. Mu si być wy trwa ły,
gdyż – mi mo bra ku wi docz nych
efek tów w krót kim cza sie – z do -
brym na sta wie niem i od po wied nim
po dej ściem te na pew no na dej dą.
W imie niu Kro to szyń skiej Gru py
Bie go wej chcia ła bym za pro sić
wszyst kich za in te re so wa nych, bez
wzglę du na wiek i umie jęt no ści,
do wzię cia udzia łu w dar mo wych
tre nin gach, któ re od by wa ją się we
wtor ki o godz. 19.00. At mos fe ra
na na szych spo tka niach jest bar dzo
przy ja zna i wszy scy wza jem nie się
wspie ra my. Je śli masz ja kieś oba wy
al bo czu jesz, że nie dasz ra dy, pa mię -
taj – każ dy za czy nał od ze ra, a my je -
ste śmy tu po to, że by po móc. Je śli
jed nak chcesz spró bo wać cze goś wię -
cej i pra gniesz spraw dzić się w za wo -
dach z in ny mi uczest ni ka mi, to po -
wi nie neś się do nas ode zwać, gdyż
na sza gru pa czę sto bie rze udział
w te go ty pu wy da rze niach, a na wet
co ja kiś czas sa mi or ga ni zu je my bie gi
na tro chę więk szą ska lę.

Je śli ma my pro ble my z nad wa gą
i chce my to wresz cie zmie nić, to bie -
ga nie jest naj lep szym spo so bem. Po -
twier dził to eks pe ry ment prze pro -
wa dzo ny przez na ukow ców z Me di -
cal Col le ge of Wi scon sin. Uczest ni cy
ba da nia, któ rzy spę dzi li go dzi nę
na bież ni z wy so kim po zio mem na -
chy le nia, dla zwięk sze nia trud no ści,
spa li li od 705 do na wet 865 ka lo rii.
To zde cy do wa nie wię cej niż da li by
ra dę stra cić, ćwi cząc ty le sa mo cza su
na er go me trze lub ro wer ku sta cjo -
nar nym. 

Mi chał Wło dar czyk, przed sta wi -
ciel gru py Koź min Bie ga, upra wia ją cy
tak że tria th lon, roz po czął swo ją przy -

go dę z bie ga niem po to, by zrzu cić
zbęd ne ki lo gra my. – Za czą łem bie gać
w 2014 ro ku – opo wia da. – Na po -
cząt ku chcia łem po pra wić swo ją wa -
gę, ale też zdro wie i sa mo po czu cie.
Nie my śla łem wów czas o żad nych za -
wo dach. Mój wu jek za czął bie gać kil -
ka lat wcze śniej i aku rat w paź dzier -
ni ku 2014 ro ku star to wał w swo im
pierw szym w ży ciu ma ra to nie. W Po -
zna niu po ko nał tra sę ma ra to nu bez
żad nych kom pli ka cji, po czym wró cił
do Koź mi na i po wie dział, że do kład -
nie za rok po bie gnę z nim i że nie
chce sły szeć z mo jej stro ny od mo wy.
Chwi lę po my śla łem i zgo dzi łem się.

Tak się zło ży ło, że mie siąc przed pla -
no wa nym star tem mia łem ukoń czy -
łem 17 lat, co po zwa la ło mi na udział
w ta kiej im pre zie. W stycz niu roz po -
czą łem przy go to wa nia. Du żo bie ga -
łem, a paź dzier nik przy szedł bar dzo
szyb ko. Po ko na łem kró lew ski dy -
stans z wy ni kiem 3: 30. Po sta no wi -
łem star to wać w za wo dach. Z każ -
dym star tem osią ga łem lep sze wy ni ki
i mia łem co raz więk szy głód po bi ja -
nia ko lej nych re kor dów. Ak tu al nie
każ de go ro ku za li czam mi ni mum 20
za wo dów bie go wych i tria th lo no -
wych. Re gu lar ne bie ga nie da je bar -

dzo du żo do bre go. Przede wszyst kim
moż na re gu lo wać swo ją wa gę, ale
mo gę stwier dzić, że mam też bar dzo
do bre wy ni ki wszel kich ba dań. Za -
wsze spo ty kam się u le ka rza z py ta -
niem o bie ga nie, po nie waż mo je ser -
ce bi je w bar dzo do brym ryt mie
i tem pie – mó wi M. Wło dar czyk. 

Bie ga nie ma ogrom ny wpływ
na zdro wie psy chicz ne. Po ma ga się
roz pra wić ze złym na stro jem, ale bu -
du je też w nas pew ne ce chy cha rak te -
ru. Tak by ło z Ka ro lem Olej ni cza -
kiem, któ ry sys te ma tycz nie bie ga
od 12 lat. – Do bie ga nia na po waż nie
wcią gnę ła mnie mo ja cór ka Ju sty na,

jed na z czo ło wych bie ga czek ama to -
rek w Pol sce – oznaj mia K. Olej ni -
czak. – Sa ma ma te raz prze rwę w bie -
ga niu, gdyż jest w siód mym mie sią cu
cią ży, więc cze ka my na no wą bie gacz -
kę. Bie ga nie da je mi przede wszyst -
kim zdro wie psy chicz ne – w dzi siej -
szych de pre syj nych cza sach za kła -
dam bu ty i je stem wol ny od wszel -
kich pro ble mów. Je śli cho dzi o zdro -
wie fi zycz ne – mam 50 lat, ci śnie -
nie 120 na 80, wa gę 57 kg i to wszyst -
ko dzię ki bie ga niu. Ogrom ną sa tys -
fak cję da je mi po ko ny wa nie wła -
snych ba rier, kie dyś nie moż li wych

do sfor so wa nia, jak choć by zła ma nie
trzech go dzin w ma ra to nie. Cią głe
dba nie o for mę i do bre wy ni ki da je
wiel ką fraj dę, ale naj waż niej sze jest
to, że star tu ję w ma ra to nach czy in -
nych bie gach dłu go dy stan so wych
w Pol sce i Eu ro pie wraz z żo ną, cór -
ką, zię ciem, a cza sa mi na wet z psem.
Jest jesz cze KS Kro tosz – wspa nia ła
gru pa róż no rod nych lu dzi, z któ ry mi
spę dzam mnó stwo cza su, bie gam
po oko licz nych la sach, po Pol sce
i po Eu ro pie. Wspól ne wy jaz dy i tre -
nin gi to coś nie sa mo wi te go, cze go nie
da się opi sać sło wa mi. Bez bie ga nia
i ro dzi ny – za rów no tej do mo wej, jak
i klu bo wej – nie ma już dla mnie ży -
cia! – przy zna je re pre zen tant KS
Kro tosz.

Wbrew czę sto sły sza nej opi nii
bie ga nie nie ma ne ga tyw ne go wpły -
wu na sta wy, a wręcz prze ciw nie.
Wszyst ko za le ży od te go, czy po dej -
dzie my do te go z gło wą. Mu si my pa -
mię tać, aby za cząć od mniej szych dy -
stan sów i wol niej sze go tem pa, któ re
bę dzie my zwięk szać w mia rę swo ich
moż li wo ści. Waż ne jest też od po -
wied nie obu wie, wte dy bie ga nie po -
pra wi stan na szych sta wów. 

Wie coś o tym Krzysz tof Ka -
sprzak, któ ry bie ga już od 1986 ro ku
i nie na rze ka na bó le sta wów. – Mo im
pierw szym star tem był Bieg Kro to sa.
Bie gam, bo po pro stu lu bię. Nie my -
śla łem ra czej o ko rzy ściach pły ną cych
z tej dys cy pli ny spor tu, chcia łem bie -
gać i już. Oczy wi ście wi dzę wszyst kie
za le ty, a głów ną z nich jest to, że ca ły
czas czu ję się mło do. Star to wa łem
w za wo dach wie le, wie le ra zy.
W pew nym mo men cie prze sta łem
już li czyć. Je ste śmy też z ko le gą ini -
cja to ra mi Ko bier skich Piel grzy mek
Bie go wych na Ja sną Gó rę. Są to piel -
grzym ki szta fe to we, wy mie nia my się
po po ko na niu usta lo ne go dy stan su,
dba jąc o swo je bez pie czeń stwo. Je śli
cho dzi o KS Kro tosz, od 1997 ro ku
je ste śmy ra zem. Tre nu je my, bie ga -
my, moż na nas roz po znać po nie bie -
skich ko szul kach. Na wspól nych tre -
nin gach spo ty ka my się w czwart ki
i w nie dzie le. Wia do mo, że te raz ma -
my trud ny czas, dla te go bar dziej dba -
my o sie bie – oznaj mia K. Ka sprzak. 

Bie ga nie jest dla wszyst kich i war -
to za sta no wić się nad roz po czę ciem
te go ty pu ak tyw no ści fi zycz nej. W ra -
zie ja kich kol wiek py tań i wąt pli wo ści
człon ko wie grup i klu bów z na sze go
po wia tu słu żą po mo cą i do brą ra dą!
Za tem czas roz po cząć przy go dę z bie -
ga niem! 

(LE NA)

AKTYWNOŚĆ

Rozpocznij przygodę z bieganiem!
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Dziś pod su mo wu je my run dę je sien -
ną w wy ko na niu dru ży ny Pia sta Ko -
by lin, któ ra za koń czy ła pierw szą
część se zo nu na pią tej po zy cji w ta -
be li V li gi. Do tych roz gry wek ko by li -
nia nie przy stą pi li pod wo dzą no we -
go tre ne ra – Ja ro sła wa Plo ty.

W se zo nie 2019/2020 pan de mia
sku tecz nie spa ra li żo wa ła pił kar ką ry -
wa li za cję. W niż szych li gach za koń -
co we uzna ne zo sta ły więc roz strzy -
gnię cia z run dy je sien nej. Od wo ła -
na run da wio sen na mia ła być dla ko -
by liń skich pił ka rzy pierw szą
pod okiem no we go tre ne ra. Wcze -
śniej bo wiem z funk cji szko le niow ca
Pia sta zre zy gno wał Ka mil Pi lar ski.
Przed roz po czę ciem przy go to wań
do run dy re wan żo wej, któ ra osta tecz -
nie się nie od by ła, za rząd klu bu po in -
for mo wał, że no wym tre ne rem zo sta -
nie Ja ro sław Plo ta, bar dzo do brze
zna ny fa nom ko by liń skiej dru ży ny. 

Za rów no pił ka rze, jak i ki bi ce
z nie po ko jem cze ka li na ko lej ne de cy -
zje po za wie sze niu roz gry wek wio sną.
Dłu go nie by ło wia do mo, czy no wy
se zon się roz pocz nie, a je śli tak, to
w ja kiej for mie. Wresz cie pił ka rze
wró ci li na bo iska i za in au gu ro wa li se -
zon 2020/2021. Co waż ne, run dę je -
sien ną uda ło się ro ze grać bez więk -
szych kom pli ka cji. Do Pia sta do łą czy li
dwaj no wi za wod ni cy – Pa tryk Wojt -
ko wiak i Raj mund Siec la. Do ze spo łu
wpro wa dza no też gru pę ju nio rów. 

W spo tka niu in au gu ra cyj nym ko -
by li nia nie po ko na li 3: 0 MKS Dą bie.
W ko lej nych me czach by wa ło róż nie.
W der bach po wia tu Piast roz bił 5: 1
kro to szyń ską Astrę. Z 17 me czów
wy grał dzie sięć, a prze grał pięć. Tyl ko
dwa po je dyn ki koń czy ły się po dzia -
łem punk tów. 

– My ślę, że by ła to do bra run da
w na szym wy ko na niu – oce nia Szy -
mon Wo siek, za wod nik i jed no cze -

śnie kie row nik dru ży ny. – W let nim
okre sie przy go to waw czym pre zen to -
wa li śmy się nie rów no, nie mie li śmy
do dys po zy cji wszyst kich za wod ni -
ków, co prze kła da ło się na wy ni ki
gier spa rin go wych. Mie li śmy pew ne
oba wy przed pierw szym me czem li -
go wym. Zwy cię stwo 3: 0 na in au gu -
ra cję se zo nu z MKS -em Dą bie da ło
nam po zy tyw ne go „ko pa” i po twier -
dzi ło, że w peł nym skła dzie oso bo -
wym je ste śmy w sta nie zdo by wać
punk ty. Przed run dą do łą czy ło
do nas dwóch za wod ni ków. Oba
trans fe ry na le ży uznać za uda ne,
gdyż Pa tryk Wojt ko wiak wy ka zy wał
się w bram ce wie lo ma klu czo wy mi
in ter wen cja mi, a Raj mund Siec la
w środ ku po la brał na swo je bar ki od -
po wie dzial ność za roz gry wa nie ak cji,
mi mo że po sia da sta tus mło dzie żow -
ca. War to rów nież wspo mnieć o gru -
pie ju nio rów, któ rzy zo sta li włą cze ni
do ka dry se nior skiej. Mi mo mło de go
wie ku (rocz ni ki 2004 i 2005) wy ka -
zu ją spo ry po ten cjał i chęć do pra cy,
a w kil ku me czach mie li zna czą cy
wpływ na wy nik. Cie szy rów nież du -
ża ilość zdo by tych go li i sku tecz ność

ter ce tu ofen syw ne go, czy li Ja ku ba
Smek ta ły, Ma te usza Oli kie wi cza
i Ma te usza Wa cho wia ka.

Ko by li nia nie upla so wa li się
na pią tym miej scu w ta be li, zdo by wa -
jąc 32 punk ty. Od li de ra dzie li ich tyl -

ko 6 oczek. – Pią te miej sce jest w mo -
jej oce nie re al nym od zwier cie dle -
niem po ten cja łu, ja kim w tym mo -
men cie dys po nu je ze spół. W uzy ska -
niu lep szej po zy cji i więk szej zdo by -
czy punk to wej prze szko dzi ły nam
kon tu zje nie któ rych za wod ni ków,
przez co do spo tkań z dru ży na mi
z gór nej czę ści ta be li przy stę po wa li -
śmy osła bie ni. W zi mo wym okre sie
przy go to waw czym mu si my sku pić
się na po pra wie gry obron nej ca łe go
ze spo łu i na bar dziej płyn nym roz -
gry wa niu ak cji w ata ku po zy cyj nym.
My ślę, że w per spek ty wie ca łe go se -
zo nu stać nas na za ję cie miej sca
w pierw szej szó st ce, ale run da wio -
sen na za wsze jest trud niej sza, a w po -
łą cze niu z sy tu acją epi de micz ną
trud no wy gła szać da le ko idą ce pla ny
na przy szłość – pu en tu je S. Wo siek.
Wio sen ne me cze po ka żą, czy ze spół
z Ko by li na stać na jesz cze lep sze miej -
sce w ta be li. Li czy my na efek tow ną
grę i re gu lar ne punk to wa nie.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Z sześcioma punktami straty do lidera

Liczby Piasta 
w rundzie jesiennej

MECZE: 17

ZWYCIĘSTWA: 10

REMISY: 2

PORAŻKI: 5

PUNKTY: 32

GOLE STRZELONE: 41

GOLE STRACONE: 27

MIEJSCE W TABELI: 5


