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DZIŚ W NU ME RZE 
� POWIAT

Wicemarszałek podpisał
umowy z trzema gminami

Czytaj na str. 3

� KROTOSZYN

Sala sportowa 
przy ul. Młyńskiej 
na sprzedaż?

Czytaj na str. 4

� BOŻE NARODZENIE

DODATEK ŚWIĄTECZNY
Czytaj na str. 8-16

� KOŹMIN WLKP

Inwestor lekceważy
mieszkańców gminy?

Czytaj na str. 17

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 20-21

� SPORT

Patryk Matysiak 
– utalentowany karateka

Czytaj na str. 23
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Ja kiś czas te mu za koń czył się kon -
kurs „Ma ły maj ster ko wicz Fi ne -
stry”. 17 grud nia mia ło miej sce wrę -
cze nie na gród lau re atom.

Aby wziąć udział w za ba wie, na le ża ło
wy ko nać zdję cie swo je go dziec ko pod czas
do wol nej czyn no ści zwią za nej z maj ster -
ko wa niem lub bu do wa niem, a na stęp nie
wsta wić je w ko men ta rzu pod po stem
kon kur so wym na pro fi lu fa ce bo oko wym
Fi ne stry. 

Ilość zgło szeń prze ro sła naj śmiel sze
ocze ki wa nia or ga ni za to rów. Do wy gra nia
by ły bar dzo atrak cyj ne na gro dy. Głów ną
z nich by ła kon so la do gier MI CRO SOFT
XBOX ONE X ITB. Oprócz te go na zwy -
cięz ców cze ka ły m. in. cie ka we gry od fir -
my Ka mix czy vo ucher na tort uro dzi no -
wy dla dziec ka od Pie kar ni Czwoj da. 

17 grud nia w sie dzi bie fir my Fi ne -

stra od by ło się wrę cze nie na gród lau re -
atom. Naj wię cej po lu bień pod zdję ciem
kon kur so wym zdo by ła Ewa Dry gas. Ce -
re mo nia na gro dze nia prze pro wa dzo na
zo sta ła z za cho wa niem wszel kich norm
sa ni tar nych. Ra dość w oczach dzie ci od -

bie ra ją cych upo min ki by ła nie do opi sa -
nia. Wszyst ko od by ło się w mi łej i przed -
świą tecz nej at mos fe rze, a wła ści ciel Fi ne -
stry za po wie dział, że nie by ła to ostat nia
za ba wa, ja ką fir ma zor ga ni zo wa ła. 

(LE NA)

FINESTRA

Laureaci zostali nagrodzeni

CHARYTATYWNIE

Żółte serce dla Amelki

W nie dzie lę przed Ga le rią Kro to szyń -
ską, z ini cja ty wy Sto wa rzy sze nia Pol -
ska 2050 Kro to szyn, sta nę ło wiel kie
ser ce na pla sti ko we na kręt ki, któ re
bę dą zbie ra ne na rzecz Amel ki Pa -
stal skiej.

Ośmio let nia kro to szy nian ka zma ga
się z wie lo ma wa da mi, ta ki mi jak choć -
by wo do gło wie i roz sz czep krę go słu pa.
Amel ka po ru sza się na wóz ku, a jej naj -
więk szym ma rze niem jest za cząć cho -
dzić. Jej ro dzi na cią gle wal czy, aby mo -
gła jak naj le piej wy ko rzy stać czas dzie -
ciń stwa. Re ha bi li ta cja to ogrom ne kosz -
ty. W Ga le rii Kro to szyń skiej już wcze -
śniej stał po jem nik na na kręt ki, któ re

by ły prze zna czo ne dla Amel ki. Dla
dziew czyn ki po sta wio no też jed no ser ce
w Ka li szu.

– Amel ka ma rzy ła o ta kim ser cu.
Jed no stoi dla niej w Ka li szu i jest czer wo -
ne, a te raz chcia ła żół te i jest żół te! Każ da
na kręt ka jest na wa gę zło ta i wie my, że
przy bli ża nas do ce lu – mó wi ła ma ma
Amel ki, Mal wi na Pa stal ska. 

Dziew czyn ka bar dzo się wzru szy ła,
ale z po mo cą przy szedł plu szo wy miś, po -
da ro wa ny przez sto wa rzy sze nie. Li der ka
Pol ska 2050 Kro to szyn, Mag da le na Pa -
szyn, zwró ci ła uwa gę na to, by do ser ca
wrzu cać jak naj wię cej na krę tek i pil no -
wać, aby nie znaj do wa ły się w nim śmie ci. 

(LE NA)

Ochot ni cza Straż Po żar na w Koź mi -
nie Wlkp. za ku pi ła no we umun du ro -
wa nie i sprzęt do dzia łań ra tow ni czo -
-ga śni czych. Wszyst ko to dzię ki po -
zy ska niu do ta cji. 

W ra mach pro gra mu „Za pew nie nie
go to wo ści bo jo wej jed nost ki ochro ny
prze ciw po ża ro wej, włą czo nej do Kra jo -
we go Sys te mu Ra tow ni czo -Ga śni cze go”
za ku pio no dwa ubra nia spe cjal ne trzy czę -
ścio we za łącz ną kwo tę 7598 zł. Środ ki te
po cho dzi ły z Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji oraz Urzę du
Mia sta i Gmi ny w Koź mi nie Wlkp. No we
umun du ro wa nie znacz nie po pra wi bez -
pie czeń stwo i kom fort dzia łań stra ża ków
pod czas ak cji. 

Z pro gra mu „Do po sa że nie Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej w Koź mi nie Wlkp.
w umun du ro wa nie i sprzęt ra tow ni czy”

za ku pio no trzy ubra nia spe cjal ne, dwa
apa ra ty ochro ny dróg od de cho wych, dwa
czuj ni ki bez ru chu i dwie do dat ko we bu -
tle kom po zy to we. Ca łość kosz to wa -
ła 28 340 zł. Pierw sze w koź miń skiej jed -
no st ce ze sta wy ochro ny dróg od de cho -
wych znacz nie uła twią pra cę stra ża ków.
Środ ki na ten cel zo sta ły po zy ska ne z 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
oraz z UMiG w Koź mi nie Wlkp. 

Koź miń ska OSP za po wia da, że
w mia rę ko lej nych do ta cji i da ro wizn bę -
dzie wy mie niać wy po sa że nie, aby pra ca
stra ża ków by ła jak naj bar dziej bez piecz -
na. Je śli ktoś chce wspo móc ich dzia ła nia,
mo że skon tak to wać się w tej spra wie
z jed nost ką. OPRAC. (LE NA)

KOŹMIN WLKP.

Strażacy z nowym sprzętem
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W czwar tek do wie dzie li śmy się, że rząd prze dłu -
żył tzw. etap od po wie dzial no ści i wpro wa dził do -
dat ko we ob ostrze nia. Od 28 grud nia do 17 stycz -
nia obo wią zy wać bę dzie kwa ran tan na na ro do -
wa. Co nas za tem cze ka? 

– Ape lu ję do każ de go Po la ka o od po wie dzial -
ność za sie bie i bli skich oraz prze strze ga nie za -
sad – mó wił na czwart ko wej kon fe ren cji Adam
Nie dziel ski, mi ni ster zdro wia. Jak do dał, sa me
ape le nie wy star czą, w związ ku z czym po sta no -
wio no, iż od 28 grud nia do 17 stycz nia wpro wa -
dzo na zo sta je kwa ran tan na na ro do wa.

Prze dłu że nie eta pu od po wie dzial no ści
i wpro wa dze nie do dat ko wych ob ostrzeń ma
skut ko wać – jak tłu ma czył mi ni ster – prze rwa -
niem trans mi sji CO VID -19 i jak naj szyb szym
po wro tem do nor mal no ści. No we za sa dy bę dą
obo wią zy wa ły od po nie dział ku, 28 grud nia, aż
do 17 stycz nia, czy li do koń ca prze rwy szkol nej.

Co w tym okre sie się zmie ni? Znów ogra ni -
czo na bę dzie dzia łal ność ga le rii han dlo wych,

tzn. otwar te po zo sta ną je dy nie skle py spo żyw -
cze, punk ty z książ ka mi i pra są, dro ge rie, ap te -
ki, a po nad to wol no sto ją ce, wiel ko po wierzch -
nio we skle py me blo we

Ho te le bę dą mo gły być do stęp ne tyl ko dla
służb mun du ro wych, me dy ków i pa cjen tów

szpi ta li spe cja li stycz nych. – Za my ka my ho te le,
tak że na ruch służ bo wy. Wy jąt ki bę dą ogra ni -
czo ne na praw dę do mi ni mum, szcze gól nie
w kon tek ście te go, co ob ser wo wa li śmy w ostat -
nich dniach, kie dy to w in ter ne cie moż na by ło
zna leźć za pro sze nia na służ bo wy wy po czy nek
w okre sie świąt i fe rii – oznaj mił A. Nie dziel ski.

Za mknię te bę dą sto ki nar ciar skie. In fra -
struk tu ra spor to wa do stęp na bę dzie tyl ko w ra -
mach spor tu za wo do we go. Przy jeż dża ją cy
do Pol ski trans por tem zbio ro wym mu szą li czyć
się z 10-dnio wą kwa ran tan ną. 

Wszel kie do tych cza so we za sa dy i ogra ni cze -
nia zo sta ły oczy wi ście prze dłu żo ne. Tak więc te -
go rocz ne świę ta Bo że go Na ro dze nia bę dą znacz -
nie róż ni ły się od tych z po przed nich lat. Nad -
cho dzą ce dni to – jak mó wią rzą dzą cy  - spraw -
dzian z od po wie dzial no ści dla wszyst kich Po la -
ków. Mu si my pa mię tać, że w trak cie świąt obo -
wią zy wać bę dzie ogra ni czo na licz ba go ści, któ -
rych mo że my za pro sić – mak sy mal nie pięć osób
po za ty mi, któ re ra zem miesz ka ją.

Rów nież syl we ster bę dzie in ny niż zwy kle.
Mi ni ster ape lu je o po zo sta nie w do mu i nie -
orga ni zo wa nie im prez czy spo tkań to wa rzy -
skich po za gro nem do mow ni ków. I dla te go
od go dzi ny 19.00 31 grud nia do go dzi ny 6.00
pierw sze go dnia ro ku 2021 w ca łym kra ju obo -
wią zy wać bę dzie za kaz prze miesz cza nia się,
z wy jąt kiem m. in. nie zbęd nych czyn no ści
służ bo wych oraz in nych wska za nych w roz po -
rzą dze niu... – Mam na dzie ję, że ta kwa ran tan -
na na ro do wa przy go tu je nas do szcze pień, któ -
re wła śnie dzię ki niej bę dą mo gły prze bie gać
w spo sób po praw ny – stwier dził mi ni ster Nie -
dziel ski.

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 1 no wy przy pa dek za ka że -
nia ko ro na wi ru sem, we wto rek tak że 1, w śro -
dę 9, w czwar tek 22, w pią tek 14, w so bo tę 19,
a w nie dzie lę 25.

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia łek, 21 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 1 207 333 osób, zmar ło 25 474, a wy le czo nych
jest już 946 017.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

W pią tek wi ce mar sza łek wo je wódz -
twa wiel ko pol skie go Krzysz tof Gra -
bow ski od wie dził Ko by lin i Kro to -
szyn. Ce lem wi zy ty w na szym po wie -
cie by ło pod pi sa nie umów z trze ma
gmi na mi. 

W li sto pa dzie Urząd Mar szał kow ski
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go ogło -
sił w try bie nad zwy czaj nym kon kurs
na po zy ska nie środ ków fi nan so wych
z Unii Eu ro pej skiej na za kup sprzę tu
do na uki zdal nej w szko łach bran żo -
wych. Gmi na Ko by lin przy stą pi ła
do dzia ła nia i prze szła po zy tyw nie
przez wszyst kie eta py. Tym sa mym
uda ło się po zy skać do ta cję w kwo cie
po nad 220 ty się cy zło tych. 

W mi nio ny pią tek wi ce mar sza -
łek Krzysz tof Gra bow ski w ko by liń -
skim urzę dzie pod pi sał umo wę w tej
spra wie z bur mi strzem To ma szem

Le siń skim i skarb nik gmi ny Bar ba rą
Sła wiń ską. – Cie szę się bar dzo, że
uda się wes przeć uczniów i na uczy -
cie li szko ły bran żo wej. Na uka za wo -
du jest bar dzo waż na i istot na dla roz -
wo ju gmi ny. Do ce niam za an ga żo wa -
nie sa mo rzą du w pod no sze nie stan -
dar dów na uki, zwłasz cza w tak trud -
nym cza sie epi de mii – po wie dział
wi ce mar sza łek. Dzię ki do fi nan so wa -
niu ko by liń ska bran żów ka po zy ska
lap to py, ta ble ty, słu chaw ki, mi kro fo -

ny, gło śni ki i ze staw do wi de okon fe -
ren cji. 

Z Ko by li na K. Gra bow ski udał się
do Urzę du Miej skie go w Kro to szy -
nie, gdzie pod pi sał ko lej ne dwie umo -
wy, tym ra zem z wła dza mi Kro to szy -
na i Zdun. Gmi na Kro to szyn otrzy -
ma ła po moc fi nan so wą na re ali za cję
za da nia pod na zwą „Za go spo da ro wa -
nie te re nu przy pla cu za baw w Du -
rzy nie”. Do fi nan so wa nie wy no -
si 39 467 zł. W ra mach in we sty cji

prze wi dzia no utwar dze nie te re nu
kost ką bru ko wą, mon taż al ta ny, sto -
łu, ła wy, sto łu do gry w pił ka rzy ki
i ele men tów si łow ni ze wnętrz nej
oraz po sa dze nie krze wów. Przed się -
wzię cie ma na ce lu in te gra cję miesz -
kań ców wsi i za chę ce nie ich do ak -
tyw ne go spę dza nia cza su na świe żym
po wie trzu. 

Z ko lei gmi na Zdu ny po zy ska ła
do ta cję w wy so ko ści 70 048 zł na pro -
jekt pod na zwą „Bu do wa in fra struk -

tu ry re kre acyj no -spor to wej w miej -
sco wo ściach Zdu ny i Ko na rzew”. Ce -
lem in we sty cji jest po pra wie nie ja ko -
ści ży cia miesz kań ców oraz stwo rze -
nie nie ko mer cyj nych, ogól no do stęp -
nych miejsc do spę dza nia wol ne go
cza su. W ra mach pro jek tu w Ko na -
rze wie po wsta nie in fra struk tu ra re -
kre acyj no -spor to wa (si łow nia ze -
wnętrz na, ze staw zręcz no ścio wy, stół
do gry w sza chy, stół do ping -pon ga,
sto jak na ro we ry i kosz na śmie ci), na -
to miast w Zdu nach za pla no wa no
wy ko na nie na wierzch ni, bu do wę
ogro dze nia oraz mon taż ele men tów
re kre acyj nych. (LE NA)

SAMORZĄDY

Środki finansowe dla Krotoszyna, Kobylina i Zdun
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Po świętach czeka nas narodowa kwarantanna...



Te mat ewen tu al nej sprze da ży sa li
spor to wej przy ul. Młyń skiej po wró -
cił. A to za spra wą pi sma, ja kie wpły -
nę ło w tej kwe stii do Urzę du Miej -
skie go w Kro to szy nie. Wy bu do wa ny
w la tach 80. XX wie ku obiekt sta no -
wi spo re ob cią że nie dla bu dże tu
gmi ny. 

Utrzy ma nie sa li kosz tu je bo -
wiem gru bo po nad 200 ty się cy zło -
tych rocz nie, o czym przy po mi na
Grze gorz Ga lic ki, skarb nik gmi ny.
Dla te go od lat wła dze szu ka ją roz -
wią za nia pro ble mu. Pierw sze
wzmian ki o sprze da ży te go ko mu -
nal ne go mie nia w rę ce pry wat ne po -
ja wi ły się jesz cze w cza sach, gdy
funk cję bur mi strza spra wo wał Julian
Jokś, któ ry był te mu roz wią za niu
prze ciw ny. W tym ro ku jed nak te -
mat po wró cił z po wo du pi sma skie -
ro wa ne go do urzę du przez kro to -
szyń skie go przed się bior cę.

Spra wie przy glą da się bacz nie śro -
do wi sko spor to we, dzia ła ją ce na te re -
nie gmi ny. Ży wo za in te re so wa ne
przy szło ścią obiek tu są tak że or ga ni -
za cje z nie go ko rzy sta ją ce, jak choć by
Sto wa rzy sze nie „Two ja Al ter na ty wa”
Krzysz to fa Ma ni sty. 

Co cie ka we, wspo mnia ny do ku -
ment, mi mo iż wpły nął do ma gi stra -
tu, owia ny jest au rą ta jem ni cy. Kie -
row nic two urzę du wie, że pi smo jest,

ale... nie zna szcze gó łów. Py ta na o to
se kre tarz gmi ny Be ata Po spiech, od -
po wia da krót ko, iż te go pi sma nie wi -
dzia ła. Spraw dziw szy tę kwe stię, wy -
sto so wa ła od po wiedź, w któ rej in for -
mu je, że ta kie pi smo wpły nę ło
do urzę du 18 li sto pa da i zo sta ło za de -
kre to wa ne do Wy dzia łu Go spo dar ki
Prze strzen nej. 

Za py ta li śmy tak że skarb ni ka
gmi ny. – Od ra zu za zna czam, iż pó ki
co nie znam szcze gó łów za war tych
w tym pi śmie, z pro ste go po wo -
du – nie by ło kie ro wa ne do mo je go
wy dzia łu – oznaj mia Grze gorz Ga lic -
ki, przy po mi na jąc przy oka zji spra wę
sprzed lat. – Wów czas, kie ru jąc się
in te re sem eko no micz nym gmi ny,
by łem go rą cym en tu zja stą sprze da ży
sa li. Wi dzia łem po pro stu, ile jej
utrzy ma nie kosz tu je. Pa mię tam jed -
nak do brze lek cję, ja kiej udzie lił mi
wte dy ów cze sny bur mistrz, stwier -
dza jąc, iż wy sze dłem przed sze reg.
Dla te go obec nie, po mny tej na uki,
oświad czam, że de cy zja na le ży

do bur mi strza Fran cisz ka Mar szał -
ka – za zna cza skarb nik.

Je go opi nia w spra wie sprze da ży
sa li przy ul. Młyń skiej nie zmie ni ła
się. – Przy po mi nam, że Kro to szyn
ma już ha lę wi do wi sko wo -spor to wą.
Za tem ba za jest i to na wy so kim po -
zio mie. A po zby cie się z za so bów
mie nia gmin ne go sa li przy ul. Młyń -
skiej by ło by do brym roz wią za -
niem – stwier dza G. Ga lic ki, do da jąc
przy tym, że do te ma tu trze ba po -
dejść w spo sób trans pa rent ny. Ina czej
mó wiąc, naj pierw mu si zo stać do ko -
na na wy ce na, a do pie ro po tem moż -
na po chy lić się nad zło żo ną pro po zy -
cją kup na. Tak więc pó ki co do ewen -
tu al nej fi na li za cji trans ak cji jesz cze
daleka dro ga.

Z py ta niem o wspo mnia ne pi -
smo zwró ci li śmy się rów nież do Ju -
sty ny Ko złow skiej. – Kie row nic two
urzę du jesz cze nie pod ję ło de cy zji,
czy w ogó le bę dzie roz pa try wa na
kwe sta sprze da ży, czy nie. Co wię cej,
w pi śmie nie by ło pro po no wa nej ce -

ny. Uwa żam za tem za in te re so wa nie
te ma tem za przed wcze sne dzia ła -
nie – od po wia da J. Ko złow ska. Jak
do da je, w naj bliż szym cza sie bur -
mistrz po dej mie de cy zję od no śnie te -
go, w ja kim kie run ku na le ży pójść
w tej spra wie, lecz na ra zie treść pi -
sma od kro to szyń skie go przed się bior -
cy nie bę dzie ujaw nia na. Z ko lei Jo an -
na Król -Trąb ka, rad na Sej mi ku Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go, wska zu je,
iż jest to pro blem waż ki pod wzglę -
dem spo łecz nym. – Przed pan de mią
ob ło że nie tej ha li by ło zna czą ce. Dla -
te go mu si my i tę oko licz ność brać
pod uwa gę. Cze ka nas więc me ry to -
rycz na roz mo wa, któ ra – jak są -
dzę – za owo cu je traf ną de cy -
zją – mó wi J. Król -Trąb ka. 

Cie kaw fi na łu tej spra wy jest by ły
rad ny, Krzysz tof Ma ni sta. – W ogó le
mam ską pą wie dzę w tej kwe stii.
Z wła dza mi sto wa rzy sze nia nikt ofi -
cjal nie nie roz ma wiał. O ewen tu al nej
moż li wo ści sprze da ży do wie dzia łem
się, od wie dza jąc ma gi strat i za da jąc

py ta nia urzęd ni kom – przy zna je szef
„Two jej Al ter na ty wy”. – Dziś czu je -
my się jak ży wy in wen tarz, któ re go
nikt nie py ta o opi nię, z któ rym nikt
się nie li czy. 

K. Ma ni sta też nie wie nic o tre ści
ta jem ni cze go pi sma. Uzy skał je dy nie
po twier dze nie, że ta ki do ku ment
wpły nął do ma gi stra tu i że jest za in te -
re so wa nie kup nem sa li. – Przy po -
mnę, że do kła da li śmy się wy dat nie
do re mon tów zaj mo wa nych przez
nas po miesz czeń. Wy cho dzi li śmy bo -
wiem z za ło że nia, iż sko ro mo że my
ko rzy stać z po miesz czeń gmin nych,
to na le ży par ty cy po wać w roż nych
kosz tach. Te raz też mie li śmy pla ny co
do dal szych re mon tów, ale to pi smo
spo wo do wa ło, iż od stą pi li śmy od te go
po my słu – zdra dza K. Ma ni sta.

– Przy cho dzą cy do nas lu dzie po -
trze bu ją czę sto fa cho wej, spe cja li -
stycz nej po mo cy – kon ty nu uje pre -
zes sto wa rzy sze nia. – Od lat zaj mo -
wa nie się ni mi spra wia ło nam nie tyl -
ko ogrom ną przy jem ność, ale i sa tys -
fak cję, iż uda je nam się po móc im
w wy cho dze niu z pro ble mów. Po -
mysł po dzie le nia na szej dzia łal no ści
na kil ka lo ka li za cji uwa żam za nie mą -
dry. Wszak nie raz mu si my dzia łać
na tych miast, a nie po zwa lać, by nasz
pod opiecz ny ko rzy stał z za jęć te atral -
nych w jed nym miej scu, a np. z po -
mo cy psy cho lo ga w dru gim. Dla te go
ape lu ję do rzą dzą cych o roz wa gę i pa -
mię ta nie o tym, iż nikt tym lu dziom
nie po mo że tak, jak my im po ma ga -
my – pod kre śla K. Ma ni sta.

Jak za tem wi dać, spra wa jest wie -
lo znacz na. Dla te go na spo tka niu ko -
ali cyj nym, któ re od by ło się 10 grud -
nia, zda nia rad nych w kwe stii sprze -
da ży sa li by ły po dzie lo ne. Zwy cię żył
po gląd, iż po trze ba me ry to rycz nej
dys ku sji, uwzględ nia ją cej tak że in te -
re sy wszyst kich tych, któ rzy ko rzy sta -
ją z obiek tu przy ul. Młyń skiej.

PA WEŁ KRA WUL SKI

Na Bieżąco4 WTOREK, 22 grudnia 2020

KROTOSZYN

Sala sportowa przy ul. Młyńskiej zmieni właściciela?
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Na te re nie Ko by li na do ko na no od -
bio ru trzech ko lej nych za dań in we -
sty cyj nych. Łącz ny koszt tych przed -
się wzięć wy niósł po nad 25 ty się cy
zło tych.

Na uli cy Ge ne ra ła Wła dy sła wa An -
der sa wy re mon to wa ny zo stał chod nik.
Po ło żo no tam no wą na wierzch nię. To ko -
lej ny od no wio ny od ci nek na tym osie dlu.
Przy oka zji wy ko naw ca prze ło żył tak że
frag ment na wierzch ni z kost ki bru ko wej
na uli cy Hen ry ka Sien kie wi cza w związ -
ku z za ni że nia mi po wsta ły mi po zro bie -
niu przy łą czy ka na li za cji sa ni tar nej. Pra ce
re mon to we kosz to wa ły 9 tys. zł. 

Przy wjeź dzie na te ren kom plek su
spor to we go Pi la wa przy ul. Strze lec kiej,
gdzie znaj du je się m. in. sta dion, wy ko na no
no we ogro dze nie oraz do dat ko wą furt kę.
Koszt te go za da nia wy niósł 12 300 zł. Po za
tym wkrót ce za mon to wa na zo sta nie tam
bra ma wjaz do wa z na pę dem au to ma tycz -
nym. War to też przy po mnieć, iż nie daw no
no we ogro dze nie wy ko na no przed bu dyn -
kiem Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry.

Z ko lei na te re nie Ro dzin ne go Ogro -
du Dział ko we go „Miej ski” wy mie nio no
bra mę, furt ki oraz część ogro dze nia.
Na ten cel ROD otrzy mał do ta cję z bu -
dże tu gmi ny w wy so ko ści 4300 zł.

(AN KA)

KOBYLIN

Zrealizowano kolejne inwestycje
W nie dzie lę, 13 grud nia, w jed nym
z bu dyn ków jed no ro dzin nych w Sta -
rej Obrze (gmi na Koź min Wlkp.) wy -
buchł po żar. Mi mo spraw nej ak cji
stra ża ków znisz cze nia oka za ły się
na ty le du że, iż męż czy zna użyt ku ją -
cy bu dy nek mu siał tym cza so wo sko -
rzy stać z lo ka lu za stęp cze go.

Na ak cję skie ro wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz stra ża ków z jed no stek OSP
w Koź mi nie Wlkp., Wał ko wie i Go li nie.
W jed no kon dy gna cyj nym bu dyn ku z nie -
użyt ko wym pod da szem pa no wa ło bar -
dzo du że za dy mie nie. Dym wy do by wał
się okna mi i drzwia mi. Użyt kow nik
obiek tu zdo łał opu ścić po miesz cze nia,
na szczę ście nic po waż ne go mu się nie sta -
ło. Wpraw dzie zgło sił złe sa mo po czu cie
i zo stał prze ba da ny przez Ze spół Ra tow -
nic twa Me dycz ne go, ale nie wy ra ził zgo -
dy na ho spi ta li za cję. 

Stra ża cy po da li prą dy wo dy przez
otwo ry okien ne na pa lą ce się wy po sa że nie
miesz ka nia. Stop nio wo zwięk sza no in ten -
syw ność po da wa nia środ ka ga śni cze go,
do pro wa dza jąc do ogra ni cze nia roz prze -
strze nia nia się ognia i stłu mie nia po ża ru.
Na stęp nie ra tow ni cy we szli do środ ka
i spraw dzi li, czy nie ma tam in nych osób,

a tak że do ga si li ogni ska po ża ru, zlo ka li zo -
wa ne z po mo cą ka me ry ter mo wi zyj nej.
Po nad to w trak cie spraw dza nia obiek tu
zna le zio no bu tlę ga zo wą, któ rą wy nie sio -
no na ze wnątrz i schło dzo no wo dą. 

Nad pa lo ne ele men ty wy po sa że nia
usu nię to na ze wnątrz i do ga szo no.
Z uwa gi na ła two pal ną kon struk cję stro -
pu bu dyn ku, wy ko na ne go z trzci ny, do -
ko na no czę ścio wej roz biór ki ele wa cji we -
wnętrz nej, by wy eli mi no wać po ten cjal ne
za gro że nie po ża ro we. 

Po od dy mie niu i prze wie trze niu
obiek tu oraz za koń cze niu prac roz biór ko -
wych stra ża cy spraw dzi li do kład nie bu dy -
nek urzą dze nia mi po mia ro wy mi. Za gro -
żeń nie stwier dzo no. Dzia ła nia trwa ły bli -
sko dwie i pół go dzi ny. 

Męż czy zną, któ ry stra cił mie nie
w po ża rze, za ję li się przed sta wi cie le
Gmin ne go Cen trum Za rzą dza nia Kry zy -
so we go. Zna lazł tym cza so we schro nie nie
u są sia dów.

(AN KA)

STARA OBRA

Pożar spowodował ogromne straty
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Rad ny po wia to wy Ma rian Wło sik
w trak cie gru dnio we go dy żu ru w biu -
rze po sel skim PiS po in for mo wał
o swo jej ak tyw no ści w ostat nim cza -
sie. Jak pod kre ślił, chce być re pre -
zen tan tem ca łe go spo łe czeń stwa.
Dla te go za an ga żo wał się w po moc
Mię dzy osie dlo we mu Ze spo ło wi In -
ter wen cyj ne mu.

– Dla mnie waż ne jest re pre zen -
to wa nie ogó łu wy bor ców, bez pa trze -
nia na sym pa tię po li tycz ne – za zna -
czył M. Wło sik, do któ re go z proś bą
o po moc zwró ci li się przed sta wi cie le
wspo mnia ne go MZI, od kil ku lat wal -
czą cy, pó ki co bez skut ku, o prze strze -
ga nie pra wa. Cho dzi o dzia łal ność in -
we sto rów na sta cji pa liw, par kin gu
i skła do wi sku po mię dzy uli ca mi Kon -
sty tu cji 3 Ma ja, Fa brycz ną, Be nic ką
i Ma słow skie go

Uda ło się więc do pro wa dzić
do po sie dze nia Ko mi sji Skarg,
Wnio sków i Pe ty cji, w trak cie któ re -
go przed sta wi cie le MZI za po zna li
rad nych ze swo imi ra cja mi i po ka za -
li za nie dba nia władz. Rad ny Wło sik
jest za wie dzio ny po sie dze niem ko -
mi sji z 5 grud nia. – Nie po su nę li -
śmy się ani o krok w wy ja śnie niu tej
kwe stii. Co wię cej, sy gna ły ze stro ny
MZI o tym, iż nie otrzy ma li wy czer -
pu ją cych od po wie dzi na swo je py ta -
nia od sta ro sty, po zo sta ły bez
echa – oznaj mił rad ny. – Na szą ro lą,
ja ko ko mi sji, jest wy ja śnie nie każ de -
go aspek tu tej spra wy, a nie wy ci sza -
nie jej. Tym cza sem pa nów z MZI nie
do pusz czo no do gło su, a skar gę

na sta ro stę uzna no za nie za sad ną.
Nie koń czy to spra wy, gdyż na se sji
bę dę do ma gał się wy ja śnień – za po -
wie dział M. Wło sik.

Rad ny po ru szył tak że waż ny spo -
łecz nie te mat ge ria trii w Kro to szy -
nie. – Za mie rzam włą czyć się w roz -
wią za nie te go pro ble mu. Nie mo że
być tak, że roz bu du je my szpi tal, a za -
brak nie w nim miej sca dla se nio -
rów – po wie dział, do da jąc, iż w na -
szym mie ście po wi nien po wstać od -
dział ge ria trycz ny.

Je śli to się nie uda, na przy kład ze
wzglę du na ogra ni czo ne fi nan se po -
wia tu bądź nie do bór przed sta wi cie li
tej spe cjal no ści, M. Wło sik za mie rza
za pro po no wać kom pro mis – spro wa -
dze nie do Kro to szy na le ka rza tej spe -
cjal no ści, przyj mu ją ce go na kon -
trakt. – Nie wie rzę, że mój apel, po -
par ty ra cjo nal ny mi proś ba mi se nio -
rów, zo sta nie zlek ce wa żo ny – do dał.

(PIK)

Szy mon Staś ko wiak, tan cerz z Kro to -
szy na, dzię ki cięż kiej pra cy speł nia
ma rze nia. W grud niu, wraz ze swo ją
part ner ką, wziął udział w dwóch ko -
lej nych pre sti żo wych im pre zach.

Mło dy tan cerz, mi mo pan de mii,
wciąż cięż ko tre nu je, za cho wu jąc
przy tym re żim sa ni tar ny. Nie by ło by to
moż li we bez wspar cia naj bliż szych, tre ne -
rów oraz spon so rów, m. in. gmi ny Kro to -
szyn, Stu dia Bar ber Kro to szyn, Koz dra
Dan ce Sho es. 

Ten rok niósł za so bą wie le no wych
wy zwań i zmian. Pierw szy ry gor pan de mii
po zba wił tan ce rza tre nin gów w klu bie
na kil ka ty go dni. Po zo sta wa ły spo tka nia
on -li ne z tre ne rem i cięż ka pra ca w do mu,
by utrzy mać for mę. Wresz cie od czerw ca
klu by spor to we mo gły znów funk cjo no -
wać, dzię ki cze mu Szy mon wzno wił tre -
nin gi i wy zna czył so bie ce le ta necz ne
na no wy se zon. 

Wraz z koń cem lip ca do szło do zmia -
ny part ner ki ta necz nej. Szy mon i Na ta lia
ko cha ją ta niec na de wszyst ko. Re gu lar ne
i in ten syw ne tre nin gi po zwo li ły im już
w li sto pa dzie wy star to wać wspól nie
w pierw szym tur nie ju. War to przy po -
mnieć, iż ry wa li zu ją oni w ka te go rii po wy -

żej 16 lat w kla sie ta necz nej B.
W grud niu wzię li udział w dwóch ko -

lej nych tur nie jach. Naj pierw w Kę dzie rzy -
nie -Koź lu za ję li dru gie miej sce w tań cach
stan dar do wych w kat. 16-18 lat oraz pią te
w kat. po wy żej 16 lat. 

Po kil ku ko lej nych dniach cięż kich
przy go to wań kro to szyń ski tan cerz i je go
part ner ka uda li się do Kra ko wa na naj star -
szy i naj więk szy tur niej – imie nia Ma ria na

Wie czy ste go, za ło ży cie la Pol skie go Związ -
ku Ta necz ne go – gdzie ry wa li zu ją tan ce rze
z ca łej Pol ski i nie tyl ko. Szy mon i Na ta lia
pierw sze go dnia star to wa li w tań cach la ty -
no ame ry kań skich, a po tem w tań cach
stan dar do wych.

Wszyst kie osią gnię cia Szy mo na i re la -
cje z tur nie jów moż na śle dzić na stro nie
www.szy mon tan czy.pl. 

OPRAC. (AN KA)

KROTOSZYN

Problemy trzeba rozwiązywać

TANIEC

To był bardzo trudny rok
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Za koń czy ły się pra ce na uli cy My -
śliw skiej w Sul mie rzy cach, gdzie
dro ga by ła utwar dza na tłucz niem
gra ni to wym. In we sty cja kosz to wa ła
nie co po nad 96 ty się cy zło tych. 

No wa na wierzch nia, na od cin ku oko -
ło 900 me trów, zo sta ła wy ko na na z tłucz -

nia gra ni to we go o gru bo ści 15 cm. Re ali -
za cja za da nia by ła moż li wa dzię ki do fi -
nan so wa niu w wy so ko ści 86 423,40 zł
z Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go z Fun du szu „Prze -
bu do wy dróg do jaz do wych do grun tów
rol nych”. Cał ko wi ty koszt wy -
niósł 96 026,10 zł. (AN KA)

SULMIERZYCE

Nawierzchnia została utwardzona
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Z dniem 15 grud nia Łu kasz Mi ko łaj -
czyk prze stał peł nić funk cję wo je wo -
dy wiel ko pol skie go. Z te go sta no wi -
ska od wo łał go pre mier Ma te usz
Mo ra wiec ki, na wnio sek Ma riu sza
Ka miń skie go – mi ni stra spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji. Dy mi sja
ma zwią zek z kon tro wer sja mi wo kół
bu do wy zam ku w Stob ni cy. 

– Po wo dem zło że nia wnio sku
o od wo ła nie by ła utra ta za ufa nia
do wo je wo dy w związ ku z pod ję ciem
przez nie go sprzecz nej z in te re sem
pu blicz nym i wy da nej z na ru sze -
niem prze pi sów pra wa de cy zji do ty -
czą cej bu do wy tzw. zam ku w Stob ni -
cy – czy ta my w ko mu ni ka cie Mi ni -
ster stwa Spraw We wnętrz nych i Ad -
mi ni stra cji. Jak bo wiem in for mo wał
ja kiś czas te mu Wiel ko pol ski Urząd
Wo je wódz ki, wo je wo da Mi ko łaj czyk

uznał waż ność zgo dy na bu do wę
zam ku.

Ł. Mi ko łaj czyk zo stał po wo ła ny
przez pre mie ra na sta no wi sko wo je -
wo dy wiel ko pol skie go 25 li sto pa -
da 2019 ro ku. Po od wo ła niu z tej
funk cji je go obo wiąz ki tym cza so wo
wy ko nu je I wi ce wo je wo da wiel ko pol -
ski – Ane ta Nie straw ska. 

– Po nad rok te mu Pre mier Ma te -

usz Mo ra wiec ki po wie rzył mi obo -
wiąz ki Wo je wo dy Wiel ko pol skie go.
Dziś mo ja służ ba do bie ga koń ca. Był
to czas pe łen wy zwań. Nie prze wi dy -
wal ny, wy jąt ko wy, trud ny. Czas wal -
ki z pan de mią Co vid -19 oraz wie lu
ini cja tyw i pro jek tów na rzecz Wiel -
ko pol ski. To tak że czas bu do wa nia
dia lo gu, po ko ny wa nia róż nic i wy -
pra co wy wa nia kom pro mi sów. Co

dzień sta ra łem się czy nić wszyst ko,
by wza jem ny sza cu nek, do bro pu -
blicz ne i bez pie czeń stwo by ły pod -
sta wą współ pra cy z każ dym, z kim
przez ostat ni rok by ło da ne mi się
spo tkać. Dziś koń czę służ bę Wiel ko -
pol sce z po czu ciem do brze speł nio -
ne go obo wiąz ku. Za do tych cza so wą
współ pra cę ser decz nie dzię ku ję Pre -
mie ro wi, Mi ni strom, Par la men ta rzy -
stom i Sa mo rzą dow com z Wiel ko -
pol ski, pra cow ni kom Wiel ko pol skie -
go Urzę du Wo je wódz kie go, ca łej ad -
mi ni stra cji ze spo lo nej oraz wszyst -
kim, z któ ry mi mia łem oka zję współ -
pra co wać. Do świad cze nie tych re la cji
by ło dla mnie nie zwy kle war to ścio -
we i je stem pe wien, że po zwo li zbu -
do wać fun da men ty pod mo je dal sze
dzia ła nia w służ bie Rze czy po spo li tej.
Pre mie ro wi Ma te uszo wi Mo ra wiec -
kie mu i rzą do wi Zjed no czo nej Pra wi -

cy ży czę wy trwa ło ści i dal szej re ali za -
cji dzia łań, któ rych ce lem jest do bro
na szej Oj czy zny. Dzię ku ję – na pi sał
w oświad cze niu Ł. Mi ko łaj czyk.

Przy po mnij my, że bu do wa tzw.
zam ku w Stob ni cy jest pro wa dzo na
na ob sza rze Na tu ra 2000. O in we sty -
cji zro bi ło się gło śno la tem 2018 ro ku.
Wte dy CBA roz po czę ło ba da nie pra -
wi dło wo ści wy da nych de cy zji. Na -
stęp nie Ge ne ral ny Dy rek tor Ochro ny
Śro do wi ska wsz czął kon tro lę pro ce su
de cy zyj ne go do ty czą ce go bu do wy. Po -
nad to spra wę skie ro wa no do pro ku ra -
tu ry. W po ło wie lip ca w związ ku z in -
we sty cją za trzy ma no i przed sta wio no
za rzu ty sied miu oso bom. We dług po -
znań skiej pro ku ra tu ry po zwo le nie
na bu do wę zo sta ło wy da ne po mi mo
nie zgod no ści pro jek tu bu dow la ne go
z miej sco wym pla nem za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go i prze pi sa mi
tech nicz no -bu dow la ny mi oraz mi mo
bra ku wy ma ga nych pra wem bu dow -
la nym opi nii, uzgod nień i po zwo leń.

(AN KA)

WIELKOPOLSKA

Łukasz Mikołajczyk odwołany ze stanowiska wojewody

Na od cin ku o dłu go ści oko ło 300
me trów na uli cy Po wstań ców Wiel -
ko pol skich w Sul mie rzy cach utwar -
dzo ne zo sta ło po bo cze. Za da nie zre -
ali zo wa no z my ślą o bez pie czeń -
stwie pie szych. 

Pra ce wy ko nał Po wia to wy Za rząd
Dróg w Kro to szy nie, przy współ pra cy Za -
kła du Usług Ko mu nal nych w Sul mie rzy -

cach. Wszyst kie kosz ty po krył PZD, dla -
te go bur mistrz Da riusz Dę bic ki skła da
ser decz ne po dzię ko wa nia Krzysz to fo wi
Je li now skie mu za po moc w re ali za cji te go
przed się wzię cia. 

Utwar dzo ne po bo cze zwięk szy bez -
pie czeń stwo po ru sza ją cych się tam pie -
szych oraz in nych uczest ni ków ru chu
dro go we go. 

(AN KA)

SULMIERZYCE

Nowe pobocze na ul. Powstańców Wlkp.

Na te re nie na sze go po wia tu po ja wi -
ło się ko lej ne wiel kie ser ce na pla sti -
ko we na kręt ki. Wspól ny mi si ła mi
i na wła sny koszt po sta wi ła je
Wspól no ta Miesz ka nio wa PO ZIOM -
KA z udzia łem miesz kań ców.

Po jem nik znaj du je się na uli cy Po -
ziom ko wej w Kro to szy nie (Par cel ki).
Ak tu al nie zbie ra ne są na kręt ki dla San -
dry Wol niak, któ ry zma ga się z cho ro bą
SMA. 

Za chę ca my wszyst kich do wrzu ca nia
na krę tek, by ser ce jak naj szyb ciej się za peł -
ni ło. (AN KA)

KROTOSZYN

Zbierajmy nakrętki!
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SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Pamiętają o emerytowanych
pracownikach
Tra dy cją Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Koź mi nie Wlkp. jest wy sy ła nie ży -
czeń świą tecz nych oraz spo tka nie
świą tecz no -no wo rocz ne dla eme ry -
to wa nych pra cow ni ków tej pla ców ki.
Trwa ją ca epi de mia po krzy żo wa ła
wie le te go ty pu ini cja tyw, ale i w tym
ro ku przed sta wi cie le Je dyn ki po sta -
ra li się o to, by eme ry ci nie czu li się
za po mnia ni. 

Ja cek Za wod ny, dy rek tor SP nr 1
w Koź mi nie Wlkp., wraz z na uczy ciel ką
Agniesz ką Ma ry niak i pra cow ni ka mi ob -
słu gi, Da rią Kryś i Je rzym Kry siem, od -
wie dzi li eme ry to wa nych pra cow ni ków
szko ły, przy no sząc im świą tecz no -no wo -
rocz ne ży cze nia i drob ne upo min ki. Nie -
spo dzie wa ni go ście u drzwi wy wo ła li łzy
wzru sze nia i wdzięcz no ści. 

– By ło to nie za po mnia ne prze ży cie,
któ re z pew no ścią po zo sta nie na dłu go
w na szej pa mię ci. Wszyst kim se nio rom
ży czy my du żo zdro wia, ra do ści i mi ło ści
naj bliż szych – oznaj mia J. Za wod ny, dy -
rek tor koź miń skiej Je dyn ki.

(AN KA) 
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Okres świąt Bo że go Na ro dze nia fa -
mi lia Ru do wi czów z Ko by li na prze ży -
wa, spę dza jąc go z bli ski mi oraz kon -
tem plu jąc na ro dze nie Zba wi cie la.

– Fakt, iż w tym cza sie ro dzi się
dla lu dzi Je zus Chry stus, przy no sząc
mi łość i po kój na Zie mię, to dla nas
wy star cza ją cy po wód do wdzięcz no -
ści i za du my nad wła snym po stę po -
wa niem w trak cie ro ku – opo wia da
Mar le na Ru do wicz, prze wod ni czą ca
Ra dy Osie dla w Ko by li nie. 

Przy go to wa nia do świąt za czy -
na ją się od pie cze nia pier ni ków.
Za tę czyn ność od po wia da se nior ka
do mu, pa ni Bo że na, choć de ko ro -
wa niem słod ko ści zaj mu je się już
młod sza z ro du. W do mu sta wia się
ży wą, wy so ką cho in kę. Tra dy cja ży -
we go drzew ka, ku pio ne go od lo kal -
ne go przed się bior cy, pie lę gno wa na
jest od lat. Usta wie nie jej na sto ja ku
i od po wied nie przy stro je nie to już
za da nie męż czyzn – pa nów Mar ka
i Łu ka sza, czy li oj ca i mał żon ka
Mar le ny. 

Naj waż niej sza dla ro dzi ny jest
jed nak Wi gi lia. Te go dnia w do mu
od ra na pa nu je krzą ta ni na, wszak
wszy scy chcą zdą żyć za siąść do wie -

cze rzy wraz z pierw szą gwiazd -
ką. – Od kąd się gam pa mię cią, ni gdy
jesz cze to się nam nie uda ło. Wie cze -
rza za czy na się u nas ok.
godz. 19.00 – mó wi M. Ru do wicz.
Ale mo że uda się w tym ro ku?

Przed sta wi cie le ro dzi ny, za nim
za sią dą do wie cze rzy, wsłu chu ją się
w sło wa Pi sma Świę te go, a po tem jest
czas mo dli twy. Wszy scy w sku pie niu
kon tem plu ją praw dę, iż Syn Bo ży

stał się czło wie kiem. Sym bo lem te go
u ko by li nian jest zresz tą tra dy cyj na
szop ka, któ ra znaj du je się w jed nym
z po miesz czeń do mu. W cza sie świąt
człon ko wie ro dzi ny spę dza ją
przy niej wie le wol nych chwil, cie -
sząc się wspól nym szczę ściem. 

Oczy wi ście przed wie cze rzą nie
mo że za brak nąć skła da nia so bie ży -
czeń i dzie le nia opłat kiem. – To
chwi la wiel kich wzru szeń. Nikt nie

wsty dzi się swo ich łez, gdyż sło wa
wy po wie dzia ne z głę bi ser ca ro dzą
ol brzy mie emo cje – stwier dza sze fo -
wa ko by liń skiej ra dy osie dla. 

Na wi gi lij nym sto le za wsze kró -
lu ją ry by, z kar piem w ro li głów nej.
Są też ka pu sta z gro chem, ma kieł ki,
pier ni ki, zu pa z su szo nych owo ców
oraz spe cjal ność ro dzi ny – pol ski
sos sza ry (przepis na sos znajdziecie
na www.glokalna.pl), wy ko ny wa ny
spe cjal nie na to świę to. Ilość po -
traw, wraz z do dat ka mi, za wsze
prze kra cza sym bo licz ną licz bę 12.
Na sto le znaj dą się też cy tru sy i wy -
bor ne cia sta. Zresz tą w tym ro ku
ilość po traw się po więk szy przez
wzgląd na mę ża. – Po ja wią się tra -
dy cyj ne u nie go da nia – uszka i kro -
kie ty. Bę dzie też du żo barsz czu
na za kwa sie. Cie ka we, czy zo sta nie
coś na dru gi dzień? – za sta na wia się
pa ni Mar le na. 

W tym ro ku człon ko wie ro dzi ny
nie bę dą mo gli pójść na pa ster kę,
oczy wi ście ze wzglę du na epi de -
mię. – Bar dzo to prze ży wa my. Nie -
mniej trze ba za cho wać roz są dek. Bę -
dzie my uczest ni czyć w pa ster ce
z udzia łem Oj ca Świę te go po przez
te le wi zję. Do świą ty ni, by ukło nić się
no wo na ro dzo ne mu Dzie cię ciu,
uda my się w każ dy dzień świąt – za -
po wia da M. Ru do wicz. 

(PIK)

10 WTOREK, 22 grudnia 2020Świątecznie

Z WIZYTĄ U...

Święta to czas radości i wzrostu wiary
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W nie dzie lę, 20 grud nia, w go dzi -
nach po po łu dnio wych przez miej -
sco wo ści z pa ra fii smo lic kiej (gmi na
Ko by lin) prze je chał „Świą tecz ny ko -
ro wód gwiaz do ra”. Dzie ci mia ły nie
la da fraj dę.

Już od go dzi ny 13.00 naj młod si

miesz kań cy Smo lic i oko lic wy pa try wa li
gwiaz do ra. Ko ro wód naj pierw wy ru szył
do Zdzię taw, a stam tąd do Ra szew. Na -
stęp nie je chał przez Smo li ce i przez Smo -
li ce Ko lo nię, by na ko niec po ja wić się
w dru giej czę ści Smo lic.

W ko ro wo dzie je chał gwiaz dor wraz
ze swo ją świ tą, któ ra wszyst kie dzie ci ob -

da ro wy wa ła upo min ka mi. Oczy wi ście
wszyst ko od by ło się z za cho wa niem za sad
sa ni tar nych.

Or ga ni za to ra mi ko ro wo du by ły soł -
ty si i rad ni z po szcze gól nych miej sco wo -
ści, Ra da Ro dzi ców przy Szko le Pod sta wo -
wej w Smo li cach oraz stra ża cy z miej sco -
wej OSP. (AN KA)

SMOLICE

Świąteczny korowód gwiazdora
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Bi blio te ka Pu blicz na Mia sta i Gmi ny
Ko by lin ogło si ła lau re atów kon kur su
„Ma low ni cze świę ta z bi blio te ką”.
Zwy cięz ców wy ło nio no na dwa spo -
so by – po przez gło so wa nie in ter nau -
tów i w ob ra dach ju ry. 

Gło sa mi użyt kow ni ków Fa ce bo -
oka lau re ata mi zo sta li Ma te usz Krzy -
żyń ski, któ ry zgro ma dził aż 403 „laj -
ki”, oraz Zu zan na Ja siń ska, któ ra uzy -
ska ła 340 po lu bień. Z ko lei ju ry po -
sta no wi ło na gro dzić Fi li pa Kry sia (ka -
te go ria 3-6 lat) oraz Do mi ni ka Klup -
sia (kat. 7-13 lat).

– Gra tu lu je my zwy cięz com oraz
wszyst kim uczest ni kom kon kur su
i dzię ku je my za wkład pra cy w prze -
sła ne zgło sze nia, za kre atyw ność
i twór czość. Otrzy ma li śmy aż 23
zgło sze nia, co mo ty wu je nas do po -

dej mo wa nia ko lej nych dzia łań skie -
ro wa nych do was. Tym sa mym ma -
my na dzie ję, że już nie dłu go „spo tka -
my się” w ko lej nym kon kur sie on -li -
ne na szej bi blio te ki. Ser decz nie dzię -
ku je my za to, że nie po zo sta je cie obo -
jęt ni na na sze bi blio tecz ne dzia ła nia.

To na praw dę wie le dla nas zna czy.
Bar dzo cie szy my się, wi dząc, że li te -
ra tu ra sta no wi część wa szej co dzien -
no ści – sko men to wa ła Al do na Kor -
dus, dy rek tor ko by liń skiej bi blio te ki.

(AN KA)

ŹRÓ DŁO: BI BLIO TE KA W KO BY LI NIE

KONKURS

Malownicze święta z biblioteką
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W grud niu je den z po ko jów kro to szy -
nia ni na Ada ma Mo drzyń skie go
zmie nia dia me tral nie swój wy gląd.
Po ja wia się w nim mnó stwo fi gu rek
mi ko ła jów. To znak, że zbli ża ją się
świę ta Bo że go Na ro dze nia.

A. Mo drzyń ski miesz ka w jed nym
z blo ków na osie dlu Sza rych Sze re gów.
Tam od kil ku na stu lat pie lę gnu je swo ją
nie ty po wą pa sję. – Za czę ło się nie win -
nie. Spodo ba ła mi się fi gur ka świę te go
Mi ko ła ja, któ rą ku pi łem w jed nym
z kro to szyń skich mar ke tów – wspo -
mi na. Sta nę ła ona wów czas przy cho in -
ce, ale by ła sa mot na. Kro to szy nia nin
po sta no wił więc te mu za ra dzić i za czął
ku po wać ko lej ne fi gur ki. 

Kie dyś więk szość mi ko ła jów
przy by wa ła z Kró le stwa Ni der lan -
dów, a dziś prze wa ża ją już fi gur ki
z Pol ski. I tak u A. Mo drzyń skie go
roz po czę ło się zgłę bia nie wie dzy
o tych świą tecz nych de ko ra cjach.
Obec nie ma on po kaź ną, li czą cą nie -
mal 300 sztuk ko lek cję. Co wię cej, co
ro ku ona się po więk sza. A nie jest to
ta kie ta nie hob by, jak mo gło by się wy -
da wać. Ce ny bo wiem wa ha ją się
od kil ku set do na wet kil ku ty się cy
zło tych za sztu kę. Każ dy przed miot
jest wy jąt ko wy, każ dy jest in ny. Wła -
ści ciel mi ko ła jów dba o ty, by się nie
po wta rza ły. Gdy tak się sta nie, wów -
czas sta ra się wy mie nić na in ne go.
Tak przed kil ko ma la ty zdo był m. in.
cen ną fi gur kę, któ rą na zy wa No em,
z ap te ki na ryn ku. Ofia ro wał za nią
dwie in ne. 

Fi gur ki z ko lek cji miesz kań ca
Kro to szy na róż ni kształt, wiel kość,
wgra ne funk cje. Nie któ re tań czą, in -
ne wy gry wa ją me lo die świą tecz ne.
Są też ta kie, któ re po ru sza ją koń czy -
na mi. Jest na wet mi ko łaj jeż dżą cy
na mo to rze. Jed ną z no wo ści jest ten
znaj du ją cy się w ba lo nie. Wy glą da
ma je sta tycz nie i ujaw nia waż ną ce -
chę kro to szy nia ni na, któ rą jest cią głe
po szu ki wa nie dro gi ku wol no ści
w tym świe cie. – Eg zy sten cja na sza
jest czę sto skom pli ko wa na, za tem
na le ży szu kać wy tchnie nia. Dla
mnie ta kim ode rwa niem jest po dzi -
wia nie mo ich mi ko ła jów, przy glą da -
nie się ich umie jęt no ściom czy me lo -
diom wy do by wa ją cym się z ich wnę -

trza. To mnie wy ci sza oraz po zwa la
na ła do wać aku mu la to ry przed tru -
da mi co dzien no ści – ob ja śnia A. Mo -
drzyń ski.

Ale to nie wszyst kie atrak cje świą -
tecz ne w miesz ka niu kro to szy nia ni -
na. W tym ro ku, z my ślą o świą tecz -
nym kli ma cie, przy stro ił su fit po ko ju
gwiaz da mi wy cię ty mi z pa pie ru. To,
w po łą cze niu z szop ka mi, któ rych
rów nież tam nie bra ku je, a tak że
pięk ną cho in ką, spra wia nie zwy kłe
wra że nie. Nic za tem dziw ne go, że
po kój ów w okre sie świą tecz nym jest
ob le ga ny przez naj bliż szą ro dzi nę,
a szcze gól nie przez dzie ci. Dla te go
nie raz do cho dzi do uszko dzeń, któ re
wła ści ciel na pra wia w po cie czo ła.

– Czę sto z człon ka mi ro dzi -
ny – a zda rza się też, że sam – sie dzi -
my przy ka wie i pa trzy my na mi ko ła -
je. Wpra wia my w ruch ich me cha ni -
zmy. Nie zwa żam przy tym na zu ży -
cie ener gii. Wszyst kich na ma wiam
do cie sze nia się chwi lą. Ży cie bo -
wiem prze mi ja zbyt szyb ko – stwier -
dza A. Mo drzyń ski. Sa mo usta wie nie
ko lek cji – i to nie ca łej, z po wo du
ogra ni czo ne go miej sca – za ję ło dwa
dni. – Cóż, nie po zo sta je nic in ne go
jak kup no do mu z prze stron nym,
du żym sa lo nem. Wów czas by ła by
szan sa nie tyl ko na za pre zen to wa nie
w peł ni mo jej ko lek cji, ale i na do ku -
pie nie no wych fi gu rek – śmie je się
kro to szy nia nin, do da jąc przy tym, że
prio ry te tem w je go ży ciu jest za wsze
naj bliż sza ro dzi na i jej po trze by.

(PIK)
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PASJE

Adam Modrzyński i jego mikołaje
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Mar cin Le śniak, rad ny po wia to wy
z Koź mi na Wlkp., jest zbul wer so wa -
ny tym, że nie roz po czął się jesz cze
pierw szy etap bu do wy ścież ki pie -
szo -ro we ro wej z Koź mi na do Sta nie -
wa. Jak mó wi, nie po zwo li na dal sze
lek ce wa że nie miesz kań ców gmi ny.

Ba ta lia o po wsta nie ścież ki łą -
czą cej Koź min z jed ną z wsi w gmi -
nie trwa już od kil ku lat. Na prze -
szko dzie jed nak sta wał brak środ -
ków fi nan so wych. W tym ro ku sy -
tu acja się zmie ni ła. Ja ko że z Fun du -
szu Dróg Sa mo rzą do wych nie otrzy -
ma no do fi nan so wa nia na uli cę Grę -
bow ską, po sta no wio no ru szyć z bu -
do wą ścież ki. Rad ni Piotr Osuch
i Mar cin Le śniak (na zdję ciu) na pi -
sa li wnio sek, któ ry zo stał za ak cep to -
wa ny przez Za rząd Po wia tu. Z ko lei
gmi na Koź min za re zer wo wa ła
w bu dże cie środ ki na pierw szy etap
in we sty cji. Wy da wa ło się więc, że
wszyst ko zmie rza do szczę śli we go
fi na łu. 

Nie ste ty, po wy ło nie niu in we sto -
ra sy tu acja wró ci ła do punk tu wyj -
ścia. Gdy mi nął ter min na wy ko na nie
prac, M. Le śniak po sta no wił dzia łać.
Na li sto pa do wej se sji Ra dy Po wia tu
wniósł in ter pe la cję, w któ rej za dał
sześć py tań. In te re so wa ło go m. in. to,
czy pod pi sa no ja kiś aneks z wy ko -
naw cą, czy zwró cił się do Za rzą du Po -
wia tu z proś bą o wy dłu że nie ter mi -
nu, czy zo sta nie na ło żo na na przed -
się bior cę ka ra za nie ter mi no we wy ko -
na nie za da nia. 

– Zbli ża się ko niec ro ku i te za -
bez pie czo ne w sa mo rzą dach kwo ty
trze ba bę dzie prze nieść na ko lej ny
rok, je śli in we sty cja nie zo sta nie zre -
ali zo wa na. A w przy szłym ro ku mo -
że my w ogó le te go eta pu nie roz po -
cząć – stwier dza rad ny Le śniak, któ -
ry 6 grud nia na swo im pro fi lu fa ce bo -
oko wym umie ścił wy mow ny
wpis. – Od po nad mie sią ca mie li śmy,
ja ko miesz kań cy gmi ny, ko rzy stać
z I eta pu ścież ki pie szo -ro we ro wej
Koź min Wlkp.-Sta niew. Nie ste ty,
wy bra ny przez Po wia to wy Za rząd
Dróg w Kro to szy nie wy ko naw ca oka -
zał się nie wia ry god ny, nie do trzy mał
ter mi nu umow ne go. Na se sji po wia -
tu wnio sko wa łem o wy ja śnie nie spra -
wy oraz na li cze nie kar umow nych.
Kar dla te go, gdyż ten sam wy ko naw -
ca w tym sa mym ter mi nie wy ko nał
chod nik w Ko by li nie, gdzie z peł ną
świa do mo ścią uczest ni czy w od bio -
rze z udzia łem pra sy. Jed no cze śnie
in for mu jąc, że nie mo że re ali zo wać
in we sty cji w na szym mie ście – na pi -
sał M. Le śniak.

– Wiem, iż wi na le ży po stro nie
in we sto ra, któ ry – po ka zu jąc się
w to wa rzy stwie no ta bli w są sied niej
gmi nie i pre zen tu jąc swo je dzie -
ło – wy raź nie kpi z miesz kań ców
gmi ny Koź min Wlkp. Dla te go bę dę
do ma gał się od Po wia to we go Za rzą -
du Dróg w Kro to szy nie wdro że nia
zde cy do wa nych dzia łań, by zmo bi li -
zo wać go do pra cy. W koń cu dy rek -
tor Krzysz tof Je li now ski otrzy mał
w tym ro ku ko lej ne go za stęp cę (Mi -

ro sław Gań ko  - przyp. red.), któ ry
miał mu po móc w uspraw nia niu pra -
cy PZD. Cze kam za tem na efek ty
i do pro wa dze nie do szczę śli we go fi -
na łu pierw sze go eta pu in we sty cji. Za -
pew niam, iż nie od pusz czę tej spra -
wy ani nie po zwo lę na dal sze lek ce -
wa że nie nas ja ko spo łecz no ści lo kal -
nej – za po wia da rad ny z Koź mi na
Wlkp. PA WEŁ KRA WUL SKI

KOŹMIN WLKP.

Radny mówi „dość!”

Przy bu dyn ku Sta ro stwa Po wia to we -
go w Kro to szy nie za mon to wa no
czer wo ne, me ta lo we ser ce. To ko lej -
ny w na szym po wie cie po jem nik
na pla sti ko we na kręt ki. 

Do chód ze sprze da ży na krę tek zo sta -
nie prze zna czo ny na za kup sprzę tu re ha -
bi li ta cyj ne go dla po trze bu ją cych miesz -
kań ców na sze go po wia tu.

(AN KA)

KROTOSZYN

Serce przed starostwem

Miesz ka ją ca w Ko bier nie dziew czyn -
ka zma ga się z RMS – mię sa kiem
tka nek mięk kich. Le ka rze się pod -
da li, ale Rok sa na i jej ro dzi na na dal
po trze bu ją po mo cy.

Rok san ka by ła we so łym, peł nym ży -
cia dziec kiem. Wszyst ko zmie ni ło się, kie -
dy dziew czyn ka mia ła 5,5 ro ku. Pew ne go
dnia spu chła jej twarz. Wstęp ne po dej rze -
nia w spra wie dia gno zy pa dły na ząb, jed -
nak pod czas wi zy ty u den ty sty oka za ło
się, że wszyst ko jest w po rząd ku. Le karz
ro dzin ny zle cił dziec ku an ty bio ty ko te ra -
pię. Ta jed nak nie przy nio sła żad nych
efek tów. W koń cu Rok sa nie zle co no re zo -
nans. Wów czas speł nił się naj gor szy sce na -
riusz. Po twier dzo no RMS – mię sa ka tka -
nek mięk kich. Wte dy roz po czę ła się wal -
ka o jej zdro wie i ży cie. Dziew czyn ka
prze szła che mio te ra pię, trzy ope ra cje
i pro to no te ra pię w Kra ko wie. Oka za ło się

jed nak, że cho ro ba nie da tak ła two za wy -
gra ną. Ko lej na dia gno za by ła jak wy -
rok – prze żu ty. Na tym eta pie me dy cy na
bez rad nie roz ło ży ła rę ce. 

W chwi li obec nej Rok sa na bar dzo
cier pi. Miesz ka z dwo ma brać mi i ma mą,
któ ra sa mot nie ich wy cho wu je. Dziew -
czyn ka po trze bu je ca ło do bo wej opie ki.
Ro dzi na utrzy mu je się tyl ko z ali men tów
i za sił ków ro dzin nych. Z ran Rok san ki są -
czy się krew i ro pa. Jej ma mie bra ku je pie -
nię dzy na ga zi ki, środ ki od ka ża ją ce czy sól
fi zjo lo gicz ną. Dziew czyn ka za ży wa sil ne
le ki prze ciw bó lo we i nie jest już w sta nie
się na wet ba wić. Ro dzi na nie mo że po go -
dzić się z okrut ną praw dą. Po moc fi nan so -
wa po mo że jej za pew nić po trzeb ne rze -
czy, dzię ki któ rym Rok sa na bę dzie nie co
mniej cier pieć. Wpłat moż na do ko ny wać
po przez stro nę in ter ne to wą zrzut ka. pl.
Ro dzi na pro si rów nież o mo dli twę. 

(LE NA) 

CHARYTATYWNIE

Roksana potrzebuje pomocy
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KONKURS

Zagłosuj na Koźmin Wlkp.

Wy star to wał kon kurs „Świetl na Sto -
li ca Pol ski 2020”. O zwy cię stwo
w tej za ba wie wal czy rów nież Koź -
min Wlkp. Za chę ca my więc do gło -
so wa nia.

Bur mistrz Koź mi na Wlkp. zgło sił
do udzia łu w ple bi scy cie miast świą tecz -
ną ilu mi na cję Sta re go Ryn ku. Gło so wać
moż na na stro nie www.swiec sie.se.pl.

Kon kurs skła da się z dwóch eta -
pów – wo je wódz kie go i ogól no pol skie go.
W pierw szym bio rą udział wszyst kie

zgło szo ne mia sta. Te z naj więk szą ilo ścią
gło sów in ter nau tów przej dą do dru gie go
eta pu. 16 wy ło nio nych w ten spo sób
miast otrzy ma na gro dę o war to -
ści 10 000 zł z prze zna cze niem dla po -
trze bu ją cych miesz kań ców. Gło so wa nie
po trwa do 7 stycz nia. 

W dru gim eta pie 16 miast wal czyć
bę dzie o na gro dę głów ną, któ rą
jest 40 000 zł na cel spo łecz ny. Otrzy ma ją
„Świetl na Sto li ca Pol ski”, czy li mia sto, któ -
re uzy ska naj wię cej gło sów. Gło so wa nie
po trwa od 14 do 25 stycz nia. (AN KA)
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REKREACJA

Nie można popływać?
Przerzuć się na łyżwy!
W paź dzier ni ku, zgod nie z roz po rzą -
dze niem Ra dy Mi ni strów, dzia łal -
ność ba se nów, w tym tak że kro to -
szyń skiej pły wal ni Wod nik, zo sta ła
bar dzo ogra ni czo na. Kto za tem mo -
że z niej ko rzy stać?

Od 17 paź dzier ni ka klien ci in dy wi -
du al ni nie mo gą ko rzy stać z ba se nu.
Zgod nie z roz po rzą dze niem dzia łal ność
pły wal ni jest moż li wa tyl ko wte dy, je śli
ko rzy sta ją z niej oso by upra wia ją ce sport
w ra mach współ za wod nic twa, za jęć lub
wy da rzeń spor to wych, jak rów nież
ucznio wie i stu den ci w ra mach za jęć wy -
cho wa nia fi zycz ne go. 

Wszyst kie wy da rze nia i za ję cia od -
by wa ją się zgod nie z har mo no gra mem
ba se nu Wod nik, bez pu blicz no ści oraz
z za cho wa niem wszel kich wy mo gów sa -
ni tar nych. Do no wych za sad obo wią zu -
ją cych na kro to szyń skiej pły wal ni na le żą
też obo wią zek za kry wa nia no sa i ust
na te re nie obiek tu, de zyn fek cja rąk czy
za kaz wstę pu dla osób z wi docz ny mi ob -
ja wa mi in fek cji. Za pew nio ny jest 1,5-
me tro wy dy stans mię dzy klien ta mi
przed ka są, a po nad to de zyn fe ko wa ne są
szat nie i wę zły sa ni tar ne. Po każ dym

uczest ni ku za jęć de zyn fe ku je się rów -
nież szaf ki i trans pon de ry, a po każ dej
gru pie – wszel kie urzą dze nia i sprzęt.
War to przy po mnieć, że wszyst kie kar ne -
ty waż ne na dzień 17 paź dzier ni ka bę dą
prze dłu żo ne o okres, w któ rym ba sen
jest za mknię ty dla in dy wi du al nych
klien tów. 

Jest też do bra wia do mość dla tych,
któ rzy lu bią spę dzać czas ak tyw nie. 12
grud nia otwar te zo sta ło lo do wi sko. Pły ta
o wy mia rach 14 x 20 m jest za da szo na.
Oczy wi ście, zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi, w tym za le ce nia mi głów ne go
in spek to ra sa ni tar ne go, na lo do wi sku
w okre sie pan de mii obo wią zu ją pew ne
za sa dy.

Ilość osób prze by wa ją cych na tym
obiek cie nie mo że prze kro czyć 60. Po za
tym są one zo bo wią za ne do za kry wa nia
no sa i ust, z tym że pod czas jaz dy na łyż -
wach jest to je dy nie za le ca ne. Obo wiąz ko -
wa jest też de zyn fek cja dło ni. Z lo do wi ska
nie mo gą ko rzy stać oso by z wi docz ny mi
ob ja wa mi in fek cji. Na le ży rów nież pa mię -
tać o za cho wa niu dy stan su spo łecz ne go.
Sprzęt jest de zyn fe ko wa ny po każ dym
użyt kow ni ku. 

(LE NA)

W mi nio ną so bo tę kil ka na ście osób
prze bie gło dy stans 42 ki lo me trów
i 195 me trów w Cha ry ta tyw nym Ma -
ra to nie Bie go wym na rzecz Ma dzi
Na mysł. Dzię ki tej ini cja ty wie ze bra -
no 24 500 zło tych.

Po cząt ko wo tra sę miał prze biec
sa mo dziel nie Ja cek Za wod ny, któ ry
był po my sło daw cą przed się wzię cia.
Póź niej pod ję to jed nak de cy zję, że
w ma ra to nie bę dzie mo gło wziąć
udział 15 osób. Tra sa roz po czy na ła
się przy Ga le rii Ja ro ciń skiej i wio dła
przez Rosz ków, Sie dle min, Sta rą Ob -
rę, No wą Ob rę, Koź min Wlkp., Roz -
dra żew, Dą bro wę i Ko bier no, a koń -
czy ła się na kro to szyń skim ryn ku. 

Ja ko że nie moż li wa, ze wzglę du
na epi de mię, jest or ga ni za cja przez
Lions Club Kro to szyn tra dy cyj ne go
jar mar ku bo żo na ro dze nio we go,
człon ko wie sto wa rzy sze nia po sta no -
wi li po móc w tym wy jąt ko wym ro ku
w nie co in ny spo sób. Głów nym ce -
lem bie gu by ło ze bra nie środ ków
na rzecz Ma dzi Na mysł, któ ra zma ga
się z SMA – rdze nio wym za ni kiem
mię śni. Przy oka zji też uczczo no ju bi -
le usz 30-le cia ist nie nia Lions Clu bu
Kro to szyn. Wszyst ko od by ło się
zgod nie z za le ce nia mi sa ni tar ny mi.

Uda ło się ze brać kwo tę 24 500 zło -
tych. Pie nią dze bę dą prze zna czo ne
na re ha bi li ta cję, któ rej sied mio let nia

Ma dzia nie ustan nie po trze bu je. 
– Każ de go ro ku od 30 lat Lions Club
Kro to szyn w grud niu or ga ni zo wał
Jar mark Bo żo na ro dze nio wy „Zło ta
Nie dzie la”. Człon ko wie sto wa rzy sze -
nia wraz z ro dzi na mi przy go to wu ją
za wsze sto iska z ku li na ria mi, ozdo ba -
mi świą tecz ny mi, je mio łą, cho in ka -
mi, a tak że gril lem i gu la szem z dzi -
czy zny. Ca ły do chód prze ka zu je my
na po moc po trze bu ją cym w po wie cie
kro to szyń skim. W tym ro ku sy tu acja
jest zbyt trud na, by or ga ni zo wać jar -
mark, ale Cha ry ta tyw ny Ma ra ton

Bie go wy po zwo lił zdo być środ ki, któ -
re zo sta ną prze zna czo ne na re ha bi li -
ta cję Ma dzi Na mysł, cho rej na SMA.
Dzię ku ję wszyst kim dar czyń com,
spon so rom, Lio nom, lu dziom, któ -
rzy wspar li dziew czyn kę i oczy wi ście
bie ga czom, któ rzy wzię li udział
w tym wy da rze niu w nie ła twym cza -
sie. Wszyst kim ży czę du żo zdro wia
i spo koj nych świąt – po wie dział Ja -
cek Za wod ny z Lions Clu bu Kro to -
szyn, bie gacz i or ga ni za tor ma ra to nu. 

(LE NA)

CHARYTATYWNIE

Dla Madzi pokonali trasę maratonu

W sa li gim na stycz nej w Szko le Pod sta -
wo wej w Sul mie rzy cach od da no

do użyt ku no wą pod ło gę. Cał ko wi ty
koszt re mon tu wy niósł 99 800 zło tych.

W ra mach in we sty cji zde mon to wa -
no sta rą pod ło gę i jej pod bu do wę oraz do -
ko na no uty li za cji. Na stęp nie wy ko na no
no we pod ło że be to no we i izo la cję po zio -
mą be to nu z pa py ter mo zgrze wal nej pod -
ło go wej, jak rów nież ruszt krzy żo wy oraz
śle pą pod ło gę z de sek so sno wych. Po tem
za mon to wa no pły tę wió ro wą, a na ko niec
wy kła dzi nę spor to wą, na któ rej wy ty czo -
no i na ma lo wa no li nie bo isk. Jest to pod -
ło ga spor to wa, po wierzch nio wo i punk to -
wo sprę ży sta. Przy oka zji od świe żo no
wszyst kie po miesz cze nia so cjal ne i go spo -
dar cze w sa li gim na stycz nej, co kosz to wa -
ło 3927,40 zł, a za kwo tę 6900 zł dach
bu dyn ku po kry to pa pą ter mo zgrze wal ną.

(AN KA)

SULMIERZYCE

Nowa podłoga w sali sportowej
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W dniach 16-18 grud nia w Bel gra -
dzie od był się In dy wi du al ny Pu char
Świa ta w Za pa sach. Sre bro w ka te -
go rii 125 kg wy wal czył Ro bert Ba -
ran, re pre zen tant LKS Ce ra mik Kro -
to szyn.

W Bel gra dzie pla no wa ne by ły mi -
strzo stwa świa ta, ale epi de mia i obo wią -
zu ją ce w wie lu kra jach ogra ni cze nia
z tym zwią za ne spo wo do wa ły, że Mię dzy -
na ro do wa Fe de ra cja Za pa sów świa to wy
czem pio nat za stą pi ła za wo da mi Pu cha ru
Świa ta. W gro nie sze ściu re pre zen tan tów
Pol ski w sty lu wol nym zna leź li się po cho -
dzą cy z Kro to szy na bra cia Ba ra no wie. 

Star tu ją cy w ka te go rii wa go -
wej 125 kg Ro bert Ba ran z Ce ra mi ka Kro -
to szy na od po cząt ku tur nie ju spi sy wał się
zna ko mi cie. W kwa li fi ka cjach po ko -
nał 9: 1 Ar gen tyń czy ka Ca trie la Mu rie la,
po tem w ćwierć fi na le wy grał 4: 0 z Aze -
rem Dża ma lad di nem Ma go me do we,

a w pół fi na le nie dał szans re pre zen tan to -
wi Kir gi sta nu, Aia alo wi Ła za rie wo wi,
zwy cię ża jąc 6: 0. Nie ste ty, w fi na le kro to -
szyń ski za pa śnik nie zna lazł re cep ty
na świet ną po sta wę Ro sja ni na, Sha mi la
Sha ri po va, ule ga jąc 1: 4. Tak więc Ro bert
przy wiózł z Bel gra du srebr ny krą żek.  Je -
go brat Ra do sław, re pre zen tu ją cy Grun -

wald Po znań, wal czył w ka te go rii 97 kg.
Po jed nej wy gra nej i jed nej po raż ce mu siał
zmie rzyć się z re pre zen tan tem Tur cji,
a zwy cię stwo mo gło Po la ko wi dać prze -
pust kę do po je dyn ku o trze cie miej sce.
Nie ste ty, po prze gra nej 5: 10 z Su lej ma -
nem Ka ra de ni zem Ra dek za koń czył
udział z tur nie ju. (LE NA)

ZAPASY

Srebro Roberta Barana w Belgradzie 

Już po raz dwu dzie sty zor ga ni zo wa no
Mi ko łaj ko wy Tur niej Mi ni siat ków ki
Chłop ców o Pu char Bur mi strza Kro to -

szy na. Tym ra zem ry wa li za cja w tra -
dy cyj nych ka te go riach dwó jek i trój ek
wy glą da ła nie co ina czej niż zwy kle.

Ze wzglę du na sy tu ację epi de micz ną
w za wo dach wy star to wa ły tyl ko ze spo ły
z miej sco wych klu bów – UKS Piast Kro -
to szyn i UKS Po lon Kro to szyn. W su mie
do zma gań o Pu char Bur mi strza przy stą -
pi ło 14 dru żyn. Roz gryw ki to czy ły się sys -
te mem każ dy z każ dym, a po szcze gól ne
se ty trwa ły po 5 mi nut. 

W ka te go rii dwó jek zwy cię żył Po -
lon II, wy prze dza jąc Po lon I oraz dru gi ze -
spół Pia sta. W ry wa li za cji ekip trzy oso bo -
wych trium fo wał Piast I, dru ga lo ka ta
przy pa dła Po lo no wi I, a trze ci był Po lon II. 

Pa miąt ko we me da le oraz pu cha ry
wrę cza li Sła wo mir Chle bow ski, wi ce dy -
rek tor Szko ły Pod sta wo wej nr 8, któ ra by -
ła go spo da rzem tur nie ju, oraz Łu kasz
Rak, na uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go.
Za wo dy od by ły się dzię ki środ kom po zy -
ska nym przez UKS Po lon w kon kur sie
ofert Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie.
Or ga ni za to rzy gra tu lu ją wszyst kim za -
wod ni kom, a tak że kie ru ją sło wa po dzię -
ko wa nia do sę dziów tur nie ju, któ ry mi by -
li ucznio wie spor to wej kla sy VIII.

(LE NA)

SIATKÓWKA

Mikołajkowa rywalizacja 

PŁYWANIE

Julia Bielawna 
na mistrzostwach Polski

W dniach 11-13 grud nia w Gli wi cach
od by ły się Zi mo we Mi strzo stwa Pol -
ski Ju nio rów 16-let nich w Pły wa niu.
W za wo dach star to wa ła Ju lia Bie law -
na, re pre zen tu ją ca KS Kro tosz.

Na kry tej pły wal ni Olim pij czyk ry -
wa li zo wa ło po nad 300 za wod ni ków i za -
wod ni czek ze 104 klu bów z ca łe go kra ju.
J. Bie law na wal czy ła w czte rech kon ku -
ren cjach i uda ło jej się po pra wić dwa re -

kor dy ży cio we.  Kro to szyń ska pły wacz ka
za ję ła 20. miej sce w wy ści gu na 50 m sty -
lem kla sycz nym, osią ga jąc ży cio wy re zul -
tat – 35,18. Naj lep szy do tych cza so wy
wy nik po pra wi ła tak że na 100 m sty lem
do wol nym – 1: 11,08 (44. miej sce). Po -
nad to by ła 22. na 100 m sty lem kla sycz -
nym – z cza sem 1: 20,63, a na 100 m sty -
lem zmien nym upla so wa ła się na 42. po -
zy cji z re zul ta tem 1: 19,04.

(AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Trójka wygrała Ligę Europy

14 grud nia dru ży na UKS Trój ka Kro -
to szyn wzię ła udział w tur nie ju Lu -
boń Cup 2020. Nasz ze spół za jął pią -
te miej sce.

Eki py ry wa li zu ją ce w roz gryw kach
po dzie lo no na dwie gru py. Kro to szy nia nie
roz po czę li od dwóch po ra żek 0: 2 z SF Lu -
boń i z Avią Ka mion ki. W ostat nim me -
czu gru po wym Trój ka po ko na ła 4: 0 Fa lu -
baz Zie lo na Gó ra i w dal szej fa zie wal czy ła
w tzw. Li dze Eu ro py (miej sca 5-9). Z ko lei
o po zy cje 1-4 ry wa li zo wa ły w Li dze Mi -
strzów po dwie naj lep sze dru ży ny z grup. 

Kro to szyń ski te am na tym eta pie od -
niósł kom plet zwy cięstw – 7: 0 z SF Lu -

boń, 4: 0 z Me blo rzem Swa rzędz i 3: 0
z Aka de mią Pił kar ską Re is sa Ro kiet ni ca.
Tak więc Trój ka wy gra ła Li gę Eu ro py,
a w koń co wej kla sy fi ka cji tur nie ju zna la -
zła się na pią tej lo ka cie. 

W kro to szyń skiej dru ży nie za gra li
Mi chał Gó rec ki, Fran ci szek Ba nach, Ja -
kub Wal czak, An to ni Se ra fi niak, Piotr Be -
rek, Je re mi Pau liń ski, Ma ciej Ra taj czak,
Da wid Du dziak i Wik tor Ję drze jak.
Na MVP im pre zy wy bra ny zo stał An to ni
Se ra fi niak, po dob nie zresz tą jak w po -
przed niej edy cji tur nie ju. Wy jazd na sze go
ze spo łu był do fi nan so wa ny ze środ ków
pro mo cji gmi ny Kro to szyn. 

(LE NA)
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KARATE

Na sukcesy trzeba ciężko pracować
Pa tryk Ma ty siak to re pre zen tant
ASW Nip pon Kro to szyn. Nie jed no -
krot nie na na szych ła mach pi sa li -
śmy o je go suk ce sach w ka ra te. Jak
roz po czę ła się je go przy go da ze
spor tem i co da je mu je go pa sja? 

Pa tryk wkro czył na spor to wą
ścież kę tro chę przy pad kiem, kie dy zo -
ba czył w skle pie ulot kę kro to szyń skie -
go klu bu ka ra te. – Da łem tę ulot kę ro -
dzi com, a oni za wieź li mnie na tre -
ning. Pro wa dził go sen sei Piotr. Wła -
ści wie tak to wszyst ko się za czę -
ło – wspo mi na mło dy spor to wiec. Pa -
tryk tre nu je w ASW Nip pon Kro to -
szyn od oko ło sze ściu lat. Sport jest
waż nym aspek tem je go ży cia. Choć ka -
ra te wy peł nia spo rą część je go cza su, to
nie po prze sta je je dy nie na tej dys cy pli -
nie. Bie rze też udział w szkol nych za -
wo dach lek ko atle tycz nych. Po za tym
lu bi pły wać i bie gać. Star to wał m. in.
w bie gu cha ry ta tyw nym, zor ga ni zo -
wa nym na rzecz Mar ce la Sa mo la,
a tak że w Bie gu Nie pod le gło ści. Ży cie
mło de go czło wie ka, któ ry chce sku -
tecz nie roz wi jać swo ją pa sję, nie jest ła -
twe. Trze ba przede wszyst kim na -
uczyć się do brej or ga ni za cji cza su i pra -
cy oraz od po wie dzial no ści. Po łą cze nie
szko ły i wszel kie go ro dza ju za jęć po za -
lek cyj nych czy za wo dów wy ma ga wiel -
kie go sa mo za par cia i umie jęt no ści po -
ukła da nia prio ry te tów. – Na pew no
na uka jest dla mnie naj waż niej sza.
Po szko le od ra biam za da nia do mo we,
uczę się ma te ria łu na ko lej ne lek cje
i idę na tre ning. Mu szę my śleć

do przo du i umie jęt nie pla no wać
swój czas. Je śli wiem, że w week end
po ja dę na za wo dy, to mu szę zor ga ni -
zo wać plan dnia tak, aby wszyst kie za -
da nia na po nie dzia łek zro bić już
w pią tek, że by nie mieć żad nych za le -
gło ści – tłu ma czy P. Ma ty siak. 

Mi ło śni cy sztuk wal ki i lo kal -
nych klu bów wie dzą, że za wod ni cy
z na sze go mia sta uczest ni czą w wie -
lu tur nie jach. Re pre zen tu ją Kro to -
szyn nie tyl ko na are nie kra jo wej, ale
i mię dzy na ro do wej. Nie ste ty, epi de -
mia sku tecz nie po krzy żo wa ła spor to -

we pla ny na ten rok, na dłu gi czas za -
blo ko wa ła wszel kie wy da rze nia spor -
to we. Za rzą dy wie lu klu bów wal czy -
ły o moż li wie jak naj szyb szy po wrót
do zma gań. 

Nip pon rów nież się nie pod -
dał. – Tre nin gi na wet w cza sie pan -
de mii od by wa ją się nor mal nie, w te
sa me dni, tak jak do tej po ry. Nie ste -
ty, za wo dów jest znacz nie mniej i od -
by wa ją się bez udzia łu pu blicz no ści.
Za rów no or ga ni za to rzy, jak i my, za -
wod ni cy, mu si my do sto so wać się
do wszel kich za le ceń sa ni tar nych,

aby wszyst ko od by wa ło się zgod nie
z obo wią zu ją cy mi za sa da mi w tym
cza sie. Mi mo wszyst ko nie uwa żam,
aby mo ja ka rie ra spor to wa by ła przez
to utrud nio na, po nie waż tre nu ję re -
gu lar nie, tak jak wcze śniej, a to jest
bar dzo waż ne – opo wia da Pa tryk.
Mło dy spor to wiec star tu je w wie lu
tur nie jach i od niósł już nie ma ło suk -
ce sów – m. in. sta nął dwu krot nie
na trze cim stop niu po dium w Ogól -
no pol skim Tur nie ju Ka ra te Dra gon
Cup, za jął dru gie miej sce na In ter na -
tio nal Ka ra te Grand Prix Po lish
Open Biel sko -Bia ła. Bar dzo czę sto
zwy cię ża w swo jej ka te go rii, tak jak
np. pod czas Ogól no pol skie go Tur -
nie ju Ka ra te Ro kiet ni ca Cup. Jed nak
dla nie go suk ces nie jest ce lem sa -
mym w so bie. – Tre no wa nie ka ra te
po ma ga mi w roz cią ga niu wszyst -
kich mię śni. Uczy też dys cy pli ny.
My ślę, że je śli chce się coś osią gnąć,
to trze ba na to bar dzo cięż ko pra co -
wać. Dzię ki ka ra te po zna łem też
wie lu przy ja ciół z róż nych klu bów.
Cie ka wym do świad cze niem jest to,
że cza sem wła śnie swo je go przy ja cie -
la trze ba trak to wać jak prze ciw ni ka.
Wiel kim wspar ciem jest dla mnie
tre ner, Piotr Bie law ski. Pod czas za -
wo dów, gdy od by wa ją się wal ki, bar -
dzo po ma ga ją mi też ko le żan ki i ko -
le dzy. Wszy scy w klu bie je ste śmy jak
jed na wiel ka ro dzi na – przy zna je re -
pre zen tant ASW Nip pon. Dla mło -
dych spor tow ców i roz wi ja nia ich pa -
sji bar dzo waż ne jest wspar cie naj -
bliż szych oraz osób, od któ rych się
uczą. Pa tryk zde cy do wa nie mo że li -
czyć za rów no na po moc tre ne ra, jak
i swo ich ro dzi ców, któ rzy sta ra ją się
wspie rać go jak tyl ko mo gą. – Ja ko
ro dzi ce wspie ra my Pa try ka na dro -
dze do je go ce lów, ale to, co osią ga,
jest je go wła sną za słu gą i mu si na to
cięż ko pra co wać. Jest to wte dy je go
in dy wi du al ny suk ces. Wi dzi my, że
ka ra te jest tym, co lu bi. Cza sem są
wzlo ty, a cza sem upad ki, ale trze ba
się na uczyć, że w ży ciu nie kie dy się
prze gry wa. Po ma ga my Pa try ko wi,
jak tyl ko mo że my. Za wo zi my go
na tre nin gi 3-4 ra zy w ty go dniu.
Dzię ki tre ne ro wi, Pio tro wi Bie law -
skie mu, ka ra te cy mo gą uczest ni czyć
też w tre nin gach w Ko by li nie. Cza sa -
mi jeź dzi my z sy nem na za wo dy,
choć te raz zo sta ło to ogra ni czo ne
przez wzgląd na pan de mię. Je śli ja kiś
tur niej od by wa się w Kro to szy nie, to
wraz z in ny mi ro dzi ca mi sta ra my się
też po ma gać przy or ga ni za cji – mó -
wią ro dzi ce chło pa ka. 

– Pa tryk jest bar dzo so lid nym
i pra co wi tym za wod ni kiem. Nie
stwa rza żad nych pro ble mów wy cho -
waw czych. Jest am bit ny i tre nu je
na do dat ko wych za ję ciach w są sied -
nich klu bach, co w ostat nim cza sie

wi dać na tur nie jach. Pa tryk od sa me -
go po cząt ku tre nu je pod mo im
okiem i Ce za re go Gren dy. Wi dząc,
jak cięż ko pra cu je, mam ci chą na dzie -
ję, że da nam du żo sa tys fak cji i po ka -
że jesz cze w naj bliż szej przy szło ści,
na co go stać. Ni gdy nie sły sza łem z je -
go stro ny, że mu się nie chce al bo że
nie ma cza su na tre ning. Nie za leż nie
od te go, ile jed no stek tre nin go wych
je stem mu w sta nie za pew nić w ty go -
dniu, on za wsze na nich jest. Du ży
wkład w je go ka rie rę ma ją ro dzi ce,
któ rzy są w to wszyst ko bar dzo za an -
ga żo wa ni – oznaj mia Piotr Bie law ski,
tre ner Pa try ka Ma ty sia ka.

(LE NA)
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SUMO

Mikołajkowa rywalizacja małych sportowców

W dniach 11-12 grud nia w ha li spor -
to wej przy ul. Młyń skiej od by ły się
Igrzy ska Przed szko la ków, Dzie ci
i Mło dzie ży „Su mo z Mi ko ła jem”. Po -
zy tyw nych emo cji nie bra ko wa ło. 

Mi ko łaj ko we zma ga nia w su mo co
ro ku cie szą się du żą po pu lar no ścią.
W tym ro ku or ga ni za to rzy mu sie li jed -
nak szcze gól ną uwa gę zwró cić na za le -
ce nia sa ni tar ne. Do za wo dów zgło si ło
się po nad 150 osób z róż nych miast
Pol ski, w tym m. in. z War sza wy, Olsz -
ty na czy Ło dzi. Uczest ni cy zo sta li po -
dzie le ni na ka te go rie. Pod uwa gę bra no
płeć, wiek oraz wa gę. Ry wa li za cja to -
czy ła się więc w po nad 30 gru pach.

Naj młod si za wod ni cy mie li czte ry la ta.
Na gro dy dla naj lep szych w po szcze gól -
nych ka te go riach po ma gał wrę czać
świę ty Mi ko łaj... 

Zwy cięz ca mi by li An to ni Gren da
(Ko by lin), Do mi nik Dą brow ski (Ka ła -
wa), Szy mon Za jąc (Ka ła wa), Da niel Vo -
lo shyn (Ja ro cin), An to ni Cze ba tu ra
(Ko by lin), Fi lip Koz droń (War sza wa),
Ma ria Zim niak (Kro to szyn), Jan
Zwierz chow ski, To masz Ste fa niak (Kro -
to szyn), Li lia na Gór ska (Łódź), Le onard
Po lkow ski (Kro to szyn), Ty mo te usz Wą -
so wicz (Mi licz), Mag da le na Faj fe rek
(Kro to szyn), Ty mon Win nic ki (Mi licz),
Anie la Wa le ro wicz (Mi licz), Oli wia
Piąt kow ska (Włyń), Fran ci szek Lu -

brzyń ski (Wro cław), Ana sta zja Tu nik
(War sza wa), Han na No wa kow ska (Sie -
dl ce), An to ni Bie drzyc ki (War sza wa),
Bar tek Ło pa czyk (Kro to szyn), Ja kub
Kaź mier czak (Kro to szyn), Bar ba ra Kaź -
mier czak (Łódź), Alek san dra Ję drusz -
czak (Olsz tyn), Ma ja Wej han (Po znań),
Ka ta rzy na Si do ro wicz (War sza wa), Da -
wid Ja ni szew ski (Włyń), Piotr Bron ka
(Włyń), Han na Kaź mier czak (Włyń),
Han na Gór ska (Łódź), Alek san dra Ha -
rem za (Ko by lin), Piotr Kieł piń ski (Olsz -
tyn), Oli wia Kuś (Ko by lin), Fi lip Po -
śpiech (Ko by lin), An to ni Ry tlew ski
(Olsz tyn), Mi ko łaj Ko szew ski (War sza -
wa) i Pa try cja Ro dziak (Ja ro cin). 

(LE NA)

TENIS STOŁOWY

Sukces Klaudii Wachowiak

Nie od dziś wia do mo, że Klau dia Wa -
cho wiak to nie zwy kle uta len to wa na
te ni sist ka. Mło da za wod nicz ka z Ko -
by li na od nio sła ko lej ny suk ces.

13 grud nia Klau dia ry wa li zo wa ła
w Wiel ko pol skim Tur nie ju TOP -8, w któ -
rym pra wo star tu mia ło po ośmiu naj lep -
szych w wo je wódz twie za wod ni ków lub
za wod ni czek w ka te go riach mło dzi czek,
mło dzi ków, ju nio rek i ju nio rów. 

Ko by li nian ka wal czy ła w gru pie ju -
nio rek. W pierw szej fa zie tur nie ju od nio -
sła kom plet zwy cięstw, po ko nu jąc 3: 2 Pa -
try cję Fre lich, 3: 0 Wik to rię Wit kow ską
i 3: 0 Zo fię Pio tro wicz. W gru pie fi na ło -
wej re pre zen tant ka Spół dziel cy Ko by lin
ogra ła 3: 1 Klau dię Ko styk i po now -
nie 3: 2 P. Fre lich oraz ule gła 1: 3 Alek san -
drze No wak. Tym sa mym Klau dia za koń -
czy ła zma ga nia na dru gim miej scu.

(AN KA)
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