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� NA SYGNALE

Tragiczny wypadek 

w świąteczną noc

Czytaj na str. 2

� SAMORZĄDY

Budżety na rok 2021

uchwalone

Czytaj na str. 2, 4-7

� WSPOMNIENIE

Nagła śmierć Jacka Kępy

Czytaj na str. 4

� ROCZNICA

W hołdzie powstańcom

wielkopolskim

Czytaj na str. 6

� KROTOSZYN

Czy klub kupi salę

sportową?

Czytaj na str. 7

� POD NASZYM PATRONATEM

Rozstrzygnięcie konkursów

Robstalu 

i HoReCa Las Kalisz

Czytaj na str. 7 i 15

� WSPOMINAMY

Znane osoby

podsumowują miniony rok

Czytaj na str. 8-9

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD

Czytaj na str. 10-12

EPIDEMIA

30 grudnia pierwsze
szczepionki dotarły 
do Krotoszyna Czytaj na str. 3
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W no cy z 24 na 25 grud nia w Ku kli -
no wie do szło do tra gicz ne go wy pad -
ku. Ja dą cy dro gą kra jo wą nr 36 sa -
mo chód oso bo wy wy padł z jezd ni
i z im pe tem ude rzył w drze wo.
Na miej scu zgi nę ła 26-let nia miesz -
kan ka po wia tu kro to szyń skie go. 

Do dzia łań ra tow ni czych za dys po no -
wa no dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow ni -
czo -Ga śni czej w Kro to szy nie oraz po jed -
nym z OSP Ku kli nów i OSP Ko by lin, jak
rów nież Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne -
go i po li cję. Gdy stra ża cy do tar li na miej -
sce, we wnątrz roz bi te go po jaz du znaj do -
wa ła się nie przy tom na ko bie ta, bez funk -
cji ży cio wych. Za cho dzi ło po dej rze nie, że
po dró żo wa ła z dziec kiem, po nie waż w sa -
mo cho dzie znaj do wał się fo te lik oraz
dzie cię ce ubra nia.

Stra ża cy przy uży ciu na rzę dzi hy -
drau licz nych do sta li się do po szko do wa -
nej i na no szach ewa ku owa li ją na ze -

wnątrz, by prze ka zać Ze spo ło wi Ra tow -
nic twa Me dycz ne go. Nie ste ty, ko bie ta już
nie ży ła. Po nad to prze szu ka no po jazd
oraz po bli ski te ren, lecz in nych osób nie
zna le zio no. 

We dle wstęp nych usta leń po li cji kie -
ru ją ca sa mo cho dem Ci tro en Pi cas so naj -
praw do po dob niej nie do sto so wa ła pręd -

ko ści do wa run ków pa nu ją cych na dro -
dze. W re zul ta cie 26-lat ka stra ci ła pa no -
wa nie nad po jaz dem, któ ry zje chał z jezd -
ni i ude rzył w drze wo. Si ła ude rze nia by ła
tak du ża, że na sku tek po nie sio nych ob ra -
żeń ko bie ta zgi nę ła na miej scu.

Dzia ła nia służb ra tow ni czych trwa ły
bli sko trzy go dzi ny. (AN KA)

WYPADEK

Tragedia na drodze w świąteczną noc

Gmi na Kro to szyn prze ka za ła Sa mo -
dziel ne mu Pu blicz ne mu Za kła do wi
Opie ki Zdro wot nej w Kro to szy nie
kom pu ter z mo ni to rem. Sprzęt ma
po słu żyć ja ko wspar cie dzia łań
w wal ce z epi de mią CO VID -19. 

23 grud nia w ga bi ne cie bur mi strza
Fran cisz ka Mar szał ka sprzęt prze ka za no
na rę ce Iwo ny Wi śniew skiej, dy rek tor kro -
to szyń skie go szpi ta la. W spo tka niu
uczest ni czy li tak że sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka oraz Be ata Maj, za stęp czy ni dy -
rek tor SPZOZ ds. ad mi ni stra cyj no -fi nan -
so wych.

(AN KA) 

KROTOSZYN

Komputer dla szpitala

ZDUNY

Sporo drogowych inwestycji

Zdu now scy rad ni uchwa li li bu dżet
na 2021 rok pod czas se sji Ra dy
Miej skiej, któ ra od by ła się 30 grud -
nia. Raj cy by li w tej spra wie jed no -
gło śni.

Za ło że nia uchwa ły bu dże to wej
omó wi ła skarb nik gmi ny Zdu ny, Mał go -
rza ta Grzesz czuk. Do cho dy w 2021 ro -
ku wy nio są 47 750 746,74 zł, a wy dat -
ki – 49 829 497,60 zł. Tym sa mym de -
fi cyt nie co prze kro czy 2 mi lio ny zł i zo -
sta nie po kry ty z ty tu łu za cią gnię tych
po ży czek. W pla nach in we sty cyj nych
zna la zły się m. in. prze bu do wy dro gi

w Perzy cach i ulic Mic kie wi cza, Łac no -
wa, Ma słow skie go, Mły nar ska, Pod gór -
na w Zdu nach, a tak że bu do wa dro gi
wraz prze bu do wą skrzy żo wa nia ulic
Ko per ni ka z Ko by liń ską. Po nad to te go -
rocz ny bu dżet prze wi du je re wi ta li za cję
te re nów po prze my sło wych i zde gra do -
wa nych, stwo rze nie ma łe go ki na spo -
łecz no ścio we go w daw nej ka flar ni, re wi -
ta li za cję ko ścio ła po ewan ge lic kie go
w Zdu nach czy bu do wę in fra struk tu ry
re kre acyj no -spor to wej w Zdu nach i Ko -
na rze wie. 

Bu dżet zo stał przy ję ty jed no gło śnie. 
(LE NA)
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W przed ostat ni dzień ro ku 2020
do Szpi ta la Po wia to we go w Kro to -
szy nie do star czo na zo sta ła pierw sza
par tia szcze pio nek prze ciw ko CO -
VID -19, prze zna czo nych dla per so -
ne lu me dycz ne go. Te go dnia za -
szcze pio no 75 osób.

Ja ko pierw szy szcze pion kę przy jął
Mie czy sław Peł ko, za stęp ca dy rek to ra szpi -
ta la ds. me dycz nych. Uda ło się za szcze -
pić 75 osób, m. in. kie row ni ków ap te ki szpi -

tal nej, La bo ra to rium Cen tral ne go, le ka rzy,
pie lę gniar ki, po łoż ne, ra tow ni ków me dycz -
nych, oso by sprzą ta ją ce, re ha bi li tan tów,
pra cow ni ków la bo ra to rium. Za szcze pio -
na zo sta ła rów nież dy rek tor na czel na Sa -
mo dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du Opie ki
Zdro wot nej w Kro to szy nie. Szcze pie nia
prze pro wa dzo no w Izbie Przy jęć.

Wraz z po cząt kiem ro ku do szpi ta la do -
tar ły ko lej ne szcze pion ki. Tak więc w pierw -
szych stycz nio wych dniach ak cję szcze pień
kon ty nu owa no. Na szcze pie nia prze ciw ko

CO VID -19 za pi sa ło się bli sko 600 osób
(stan na 31 grud nia) – pra cow ni ków szpi ta -
la oraz in nych pla có wek me dycz nych na te -
re nie po wia tu kro to szyń skie go.

Wię cej in for ma cji od no śnie szcze -
pień moż na uzy skać te le fo nicz nie
(62 582 12 57 lub 62 582 13 34) bądź
ma ilo wo (szcze pie nia@spzoz -kro to -
szyn.pl). Oso ba mi do kon tak tu w tej spra -
wie są Han na Bar to szak oraz Vio let ta Ko -
niecz na.

(AN KA)
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Na gru dnio wej se sji Ra da Miej ska
w Koź mi nie Wlkp. uchwa li ła bu dżet
na rok 2021. Za pla no wa no re ali za -
cję wie lu za dań in we sty cyj nych.

Do cho dy koź miń skie go bu dże tu

na ten rok prze wi dzia no na kwo -
tę 67 774 773 zło tych, z ko lei wy dat ki za -
pla no wa no na po zio mie 73 959 10 zł.
Tak więc de fi cyt wy nie sie 6 184 327 zł
i zo sta nie sfi nan so wa ny przy cho da mi
z za cią gnię tych po ży czek i kre dy tów oraz

z nad wyż ki z ubie głych lat. Te go rocz ny
bu dżet gmi ny Koź min Wlkp. za kła da zre -
ali zo wa nie wie lu in we sty cji. W pla nach są
m. in. prze bu do wa in ter na tu przy ul. Bo -
rec kiej na obiekt ad mi ni stra cji pu blicz -
nej, roz bu do wa bu dyn ku biu ro we go
przy ul. Flo riań skiej, bu do wa ka na li za cji
przy ul. Klasz tor nej, bu do wa dro gi w Jó -
ze fo wie, prze bu do wa szat ni i sa ni ta ria -
tów na ba se nie ką pie lo wym i za kup kio -
sku -ka sy, prze bu do wa ulic Flo riań ska,
Ple ban ka i Po mni ko wa, re no wa cja ele wa -
cji i po kry cia da cho we go bu dyn ku urzę -
du, bu do wa ul. To wa ro wej, bu do wa ka na -
li za cji na ul. Le śnej w Sta rej Obrze, re wi -
ta li za cja par ku Po wstań ców Wiel ko pol -
skich, bu do wa pla cu za baw i obiek tu lek -
ko atle tycz ne go oraz mo der ni za cja kom -
plek su spor to we go. Po nad to prze wi dzia -
ne są pierw szy etap prze bu do wy ul. Czy -
pic kie go i dru gi etap mo der ni za cji dro gi
na od cin ku Dę bó wiec -Wy rę bin. 

Uchwa łę bu dże to wą przy ję to więk -
szo ścią gło sów, przy za le d wie jed nym gło -
sie wstrzy mu ją cym się. 

(LE NA)

Na Bieżąco4 WTOREK, 12 stycznia 2021

STRAŻ POŻARNA

Nowy samochód 
i namiot pneumatyczny

Do dzia łań zwią za nych z prze ciw -
dzia ła niem roz prze strze nia nia się
wi ru sa SARS -CoV -2 stra ża cy z KP
PSP w Kro to szy nie otrzy ma li no wy
sa mo chód roz po znaw czo -ra tow ni czy
oraz na miot pneu ma tycz ny. War tość
po zy ska ne go sprzę tu to 189 ty się cy
zło tych.

Za ku pio ny za 156 tys. zł sa mo chód
To yo ta Hi lux bę dzie peł nił funk cję spe cjal -
ne go po jaz du roz po znaw czo -ra tow ni cze -
go. Ma on wszech stron ne za sto so wa nie,
po sia da na pęd te re no wy i skrzy nię ła dun -
ko wą o du żych moż li wo ściach trans por to -
wych. Bę dzie wy ko rzy sty wa ny w ak cjach
na te re nach trud no do stęp nych, do trans -
por tu do dat ko we go wy po sa że nia oraz ra -
tow ni ków na miej sce zda rze nia czy ho lo -
wa nia przy czep wiel ko ga ba ry to wych.

Wy so kiej kla sy na miot pneu ma tycz -
ny, o war to ści 33 tys. zł, mo że być wy ko -

rzy sty wa ny ja ko mo bil na izba przy jęć
w bez po śred nich dzia ła niach zwią za nych
z epi de mią ko ro na wi ru sa. Po nad to mo że
słu żyć pod czas dłu go trwa łych ak cji ra tow -
ni czo -ga śni czych, dzia łań zwią za nych
z usu wa niem skut ków ka ta strof na tu ral -
nych lub eks tre mal nych zja wisk at mos fe -
rycz nych i po waż nych awa rii, a tak że ja ko
za bez pie cze nie me dycz ne w ra zie więk -
szej ilo ści osób po szko do wa nych bądź ja ko
za bez pie cze nie dla osób ewa ku owa nych,
za pew nia jąc schro nie nie przed nie ko rzyst -
ny mi wa run ka mi at mos fe rycz ny mi.

Środ ki fi nan so we na pro jekt pod na -
zwą „Za kup sa mo cho du spe cjal ne go roz -
po znaw czo -ra tow ni cze go oraz na mio tu
ra tow ni cze go dla Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy -
nie” po cho dzi ły 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.

(AN KA)
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Bar dzo smut na wia do mość do tar ła
do nas na ko niec 2020 ro ku. 30
grud nia zmarł na gle dr Ja cek Kę pa,
do sko na le wszyst kim zna ny, wie lo -
let ni pra cow nik kro to szyń skie go
ma gi stra tu.

Dr Ja cek Kę pa uro dził się 28 li sto pa -
da 1961 ro ku. Od naj młod szych lat
miesz kał w Zdu nach, na stęp nie w Kro to -
szy nie. Był po tom kiem po wstań ców wiel -
ko pol skich: pra wnu kiem pierw sze go po -
le głe go po wstań ca zdu now skie go – Ka ro -
la Ma słow skie go (1879-1919) – i wnu -
kiem Igna ce go Kę py (1898-1937). 

J. Kę pa ukoń czył fi lo lo gię pol ską
na Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic kie wi -
cza w Po zna niu, Na uczy ciel skie Ko le -
gium Ję zy ków Ob cych w Ka li szu, fi lo lo -
gię nie miec ką na Uni wer sy te cie Wro cław -
skim oraz stu dia po dy plo mo we z za kre su
sa mo rząd no ści na Uni wer sy te cie Łódz -

kim. Uzy skał ty tuł dok to ra na uk hu ma ni -
stycz nych, bro niąc pra cę dok tor ską
z twór czo ści To ma sza Man na na Uni wer -
sy te cie Wro cław skim. 

W ro ku 2014, pod au spi cja mi To wa -
rzy stwa Mi ło śni ków i Ba da czy Zie mi Kro to -
szyń skiej, wy gła szał w kro to szyń skiej bi blio -
te ce wy kła dy zwią za ne z twór czo ścią au to ra
„Cza ro dziej skiej gó ry”. Zko lei w2016 r. roz -
po czął cykl wy kła dów pt. „Wia ra, na uka,
sens. Kul tu ra eu ro pej ska wo bec spraw osta -
tecz nych”. Je go go ść mi by ły zna ne i waż ne
oso bi sto ści ze świa ta na uki i Ko ścio ła. Przez
wie le lat był na uczy cie lem, na stęp nie pra -
cow ni kiem Urzę du Miej skie go w Kro to szy -
nie, gdzie peł nił funk cję na czel ni ka Wy dzia -
łu Pro mo cji i Współ pra cy. 

Za le d wie kil ka dni przed świę ta mi
Bo że go Na ro dze nia roz ma wia li śmy
z Nim. Do sko na le to pa mię ta my. Dziś Pa -
na Jac ka nie ma już wśród nas. Niech spo -
czy wa w po ko ju... (RED)

WSPOMNIENIE

Odszedł Jacek Kępa

KOŹMIN WLKP. 

Ambitne plany inwestycyjne
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30 grud nia od by ła się se sja Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go, pod czas któ -
rej de ba to wa no nad bu dże tem
na 2021 rok. Znacz na część środ ków
zo sta ła prze nie sio na z po przed nie go. 

Uchwa lo ny pod ko niec grud nia
bu dżet znacz nie róż nił się od pro jek -
tu przed sta wia ne go pod czas wspól -
ne go po sie dze nia ko mi sji sta łych.
W trak cie se sji sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka wy ja śnił, skąd się wzię ły te
róż ni ce. 

Jed nym z naj istot niej szych po wo -
dów jest prze su nię cie ter mi nu ukoń -
cze nia roz bu do wy szpi ta la na 31
mar ca 2021. Kwo ta na ten cel, któ ra
mu sia ła zo stać prze nie sio na do bu -
dże tu na 2021 rok, to
aż 5 549 868,54 zł. Do zmian przy -
czy ni ły się tak że m. in. do ta cje dla
gmi ny Kro to szyn na do ku men ta cje
dro go we czy nie zre ali zo wa ny za kup
wy po sa że nia szpi ta la, na co prze wi -
dzia no 413 ty się cy zło tych. Z po wo -
du pan de mii nie zre ali zo wa no w peł -
ni pro jek tów w ra mach Era smus +
oraz pro jek tu Cen trum Zdro wia Psy -
chicz ne go.

Do cho dy na 2021 rok za pla no wa -
no na po zio mie 110 447 404,24 zł,

a wy dat ki wy nio są 117 172 009,16 zł.
Rad ni oraz licz ne or ga ni za cje zgło si li
wnio ski do pro jek tu bu dże tu.
Uwzględ nio no tyl ko część z nich. Sta -
ro sta pod kre ślił, że bu dżet jest bar dzo
na pię ty i do kła da nie ko lej nych in we -
sty cji jest na dziś nie moż li we. 

– Prze kła da jąc wy so kiej ra dzie
pro jekt bu dże tu na 2021 rok wraz
z au to po praw ka mi, je stem prze ko -
na ny, iż jest to do bry bu dżet. Po -
dob nie jak w la tach po przed -
nich – bę dzie on z pew no ścią
w trak cie ro ku wie lo krot nie zmie -
nia ny. Mam na dzie ję, że za wsze

na lep sze. Jest to bu dżet trud ny, ale
od po wie dzial ny i – co chciał bym
moc no pod kre ślić – bar dzo re al ny.
Zo bo wią zu ję się w imie niu swo im
i ca łe go za rzą du po wia tu do bar dzo
oszczęd nej go spo dar ki bu dże tem
i do kon se kwent nej re ali za cji za dań,
ja kie zo sta ły w nim na kre ślo -
ne – oznaj mił Sta ni sław Szczot ka. 
Rad ni uchwa li li bu dżet na 2021
rok 14 gło sa mi na tak. Prze ciw za -
gło so wał Ma rian Wło sik, a od gło su
wstrzy ma li się Ja ro sław Ku biak
i An drzej Skrzyp czak.

(LE NA) 

POWIAT 

Budżet trudny, ale odpowiedzialny

Na gru dnio wej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie uchwa lo no bu dżet
na 2021 rok. Z po wo du sy tu acji epi -
de micz nej zna czą co róż ni się on
od tych z lat po przed nich.

Za ło że nia bu dże tu omó wił bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek, któ ry
zwró cił uwa gę na ogra ni cze nia wy ni -
ka ją ce z mniej szych do cho dów. – Bu -
dżet na 2021 rok to bu dżet z wie lo -
ma ogra ni cze nia mi. Trze ba o tym pa -
mię tać, gdyż do cho dy re al ne na pew -
no bę dą niż sze niż w la tach ubie -
głych. Pro jekt bu dże tu jest zrów no -
wa żo ny, to jest bar dzo waż ne. Nie ste -
ty, spa dek nad wyż ki ope ra cyj nej
i wzrost za dłu że nia po ka zu je po gar -
sza ją cy się stan fi nan sów gmi ny.
W po dob nej sy tu acji jest wie le gmin
w Pol sce. Głów ny wpływ ma ją na to
nie do sza co wa nie sub wen cji oświa to -
wej i – za pew ne – pan de mia wi ru sa,
któ rej skut ki by ły i są trud ne do osza -
co wa nia. Na le ży jed nak zde cy do wa -
nie pod kre ślić, że ak tu al nie naj więk -
szym pro ble mem dla fi nan sów gmi -
ny mo że być za gro że nie ze wnętrz ne,
np. brak od po wied nich wpły wów ze
stro ny pań stwa – tłu ma czył F. Mar -
sza łek.

Wło darz Kro to szy na stwier dził,
że te go rocz ny bu dżet nie jest pro in -
we sty cyj ny, tak jak by wa ło w po -
przed nich la tach. – Jest to bo wiem
bu dżet za spo ka ja nia naj waż niej szych
po trzeb oraz koń cze nia wcze śniej
roz po czę tych in we sty cji. Na przy szły
rok za pla no wa no tyl ko in we sty cje
wy ni ka ją ce z pod pi sa nych już umów.
Czy gmi na bę dzie w sta nie re ali zo -
wać do dat ko we za da nia, ta kie jak
choć by bu do wa no we go przed szko la,
bądź wspie rać in we sty cje po wia to -
we – na ten mo ment od po wiedź jest

po zy tyw na – oznaj mił F. Mar sza łek.
Prze wi dy wa ne do cho dy gmi ny Kro -
to szyn w 2021 ro ku wy nio -
są 181 417 740,83 zł, a wy dat ki za -
pla no wa no na po zio -
mie 173 086 938,39 zł. Pro jekt bu -
dże tu oraz Wie lo let nia Pro gno za Fi -
nan so wa zo sta ły po zy tyw nie za opi -
nio wa ne przez ko mi sje sta łe Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie. Uchwa łę
bu dże to wą prze gło so wa no 16 gło sa -
mi na tak. Prze ciw ni by li tyl ko rad ni
Ma riusz Urba niak i Ar ka diusz Stel -
ma szyk. (LE NA)

SAMORZĄD

Budżet z wieloma ograniczeniami
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3 stycz nia 1919 ro ku Ko by lin zo stał
wy zwo lo ny. Aby uczcić pa mięć po -
wstań ców wiel ko pol skich, miej sco -
wi sa mo rzą dow cy, w 102. rocz ni cę
wy zwo le nia mia sta, za pa li li zni cze
przed do mem Al bi na We chma na.

102 la ta te mu na ko by liń skim ra tu -
szu, po 126 la tach pru skiej nie wo li, za ło -
po ta ła bia ło -czer wo na fla ga. Wkrót ce ca łe
mia sto ozdo bi ły pol skie fla gi i sym bo le
na ro do we. Miesz kań ców ogar nę ła wiel ka
ra dość. 

Sa mo rzą dow cy z Ko by li na uczci li pa -
mięć po wstań ców wiel ko pol skich, za pa la -

jąc sym bo licz ne zni cze przed do mem Al -
bi na We chma na na Ale jach Po wstań ców
Wlkp. To wła śnie tam 3 stycz nia 1919 ro -
ku o go dzi nie 14.00 Igna cy Ga jow czyk,
ko men dant Stra ży Lu do wej, za rzą dził
zbiór kę pol skich ochot ni ków, któ rzy ru -
szy li zwar tym szy kiem w kie run ku ko lei,
pocz ty i ra tu sza, by oswo bo dzić mia sto
z jarz ma pru skie go za bor cy. 

De le ga cję sa mo rzą du two rzy li bur -
mistrz To masz Le siń ski, prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej w Ko by li nie Piotr Chle -
bow ski oraz pra cow nik miej sco we go
urzę du – Pa weł Wa sie lew ski.

(AN KA)

KOBYLIN

W rocznicę wyzwolenia

Dzię ki do fi nan so wa niu z Wiel ko pol -
skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go na la ta 2014-2020
sa mo rząd po wia tu kro to szyń skie go
za ku pił sprzęt do zdal nej na uki dla
szkół pro wa dzą cych kształ ce nie za -
wo do we. Cał ko wi ta war tość pro jek -
tu wy nio sła 115 ty się cy zło tych.

Sprzęt za ku pio no w ra mach pro jek tu
WRPO pod na zwą „Wzrost ja ko ści na -
ucza nia zdal ne go w szko łach po wia tu
kro to szyń skie go pro wa dzą cych kształ ce -
nie za wo do we po przez do po sa że nie
w sprzęt kom pu te ro wy”, re ali zo wa ne go
ja ko Pod dzia ła nie 8.3.1. – „Kształ ce nie
za wo do we mło dzie ży – tryb kon kur so wy

oraz tryb nad zwy czaj ny w za kre sie epi de -
mii CO VID -19”.

Po wiat za ku pił 24 wy so kiej ja ko ści
lap to py. 16 z nich wy po sa żo no w słu -
chaw ki i są one prze zna czo ne dla
uczniów. Z ko lei osiem po zo sta łych, któ re
po słu żą na uczy cie lom, po sia da ze sta wy
gło śni ko we. War tość cał ko wi ta pro jek tu
to 115 000 zło tych, a 15 pro cent tej kwo -
ty wy niósł wkład wła sny po wia tu.

Prze ka za nie sprzę tu na rę ce dy rek to -
rów szkół mia ło miej sce w Wy dzia le Edu -
ka cji, Kul tu ry i Spor tu Sta ro stwa Po wia to -
we go w Kro to szy nie. Po za koń cze niu
zdal nej na uki lap to py tra fią do szkol nych
pra cow ni.

(AN KA) 

POWIAT

Kolejne laptopy dla szkół 
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Tuż przed świę ta mi Bo że go Na ro dze -
nia w kro to szyń skim Huf cu Pra -
cy 15-2 prze pro wa dzo no ak cję „Ży -
cie cu dem jest”. W ra mach tej cen -
nej ini cja ty wy uczest ni cy otrzy ma li
pacz ki dla swo ich dzie ci. 

Dzię ki ta kim przed się wzię ciom

uczest ni cy HP 15-2 mo gą spo koj nie prze -
ży wać świę ta, cie sząc się ro dzin ną at mos -
fe rą. Prze ka za nie pa czek by ło też oka zją
do zło że nia so bie ży czeń bo żo na ro dze nio -
wych. Ak cja sfi nan so wa na by ła przez
Wiel ko pol ską Wo je wódz ką Ko men dę
OHP w Po zna niu.

(AN KA)

27 grud nia 1918 ro ku wy bu chło po -
wsta nie wiel ko pol skie, któ re prze szło
do hi sto rii ja ko zwy cię ski zryw nie pod -
le gło ścio wy. W 102. rocz ni cę te go wy -
da rze nia na te re nie na sze go po wia tu
upa mięt nio no po wstań ców, skła da jąc
sym bo licz ne wią zan ki kwia tów. 

W Ko by li nie de le ga cja miej sco wych

władz, w któ rej zna leź li się bur mistrz To -
masz Le siń ski, prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej Piotr Chle bow ski oraz pra cow nik
urzę du – Pa weł Wa sie lew ski, zło ży ła wią -
zan kę kwia tów przy po mni ku Po le głym
i Po mor do wa nym za Wol ność i Oj czy znę. 

Po dob nie uczy nio no w Koź mi nie
Wlkp. Tam de le ga cja sa mo rzą du, w imie -
niu ca łej spo łecz no ści gmi ny, zło ży ła kwia ty

przy po mni ku Wol no ści. Z ko lei w Sul mie -
rzy cach hołd po wstań com wiel ko pol skim
zło żo no przy po mni ku Wdzięcz no ści.

W Kro to szy nie tra dy cyj nie 1 stycz nia,
czy li w dzień wy zwo le nia mia sta, upa mięt -
nio no to waż ne wy da rze nie. Tym ra zem, ze
wzglę du na epi de mię ko ro na wi ru sa, ofi cjal -
ne ob cho dy 102. rocz ni cy wy bu chu po wsta -
nia wiel ko pol skie go zo sta ły od wo ła ne. Dla te -

go też od by ło się je dy nie, w ka me ral nym gro -
nie, sym bo licz ne zło że nie wią za nek kwia -
tów przy po mni ku Po wstań ców Wiel ko pol -
skich. Uczy ni ły to de le ga cje władz sa mo rzą -
do wych po wia tu i gmi ny, we spół z przed sta -
wi cie la mi Ko ła Po wia to we go To wa rzy stwa
Pa mię ci Po wsta nia Wiel ko pol skie go.

Po wsta nie Wiel ko pol skie by ło zbroj -
nym wy stą pie niem lud no ści Wiel ko pol ski

prze ciw ko wła dzom nie miec kim. Wy bu -
chło 27 grud nia 1918 w Po zna niu w cza sie
wi zy ty po wra ca ją ce go do Pol ski Igna ce go
Ja na Pa de rew skie go, któ ry w dro dze
do War sza wy przy był do sto li cy Wiel ko -
pol ski. Pa de rew ski wy gło sił prze mó wie nie
do ro da ków, licz nie zgro ma dzo nych
przed ho te lem Ba zar. 

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Życie cudem jest 

ROCZNICA

Pamiętamy o bohaterskich powstańcach

Pod ko niec grud nia Ra da Gmi ny
w Roz dra że wie uchwa li ła bu dżet
na 2021 rok. Uchwa łę w tej spra wie
przy ję to jed no gło śnie. Na ten rok prze -
wi dzia no 6 mi lio nów na in we sty cje.

Pro jekt uchwa ły przed sta wił wójt
Ma riusz Dy mar ski. Łącz ną kwo tę do cho -
dów na naj bliż szy rok w gmi nie Roz dra -
żew za pla no wa no na po zio -
mie 25 736 466,09 zł, z ko lei wy dat ki

ma ją wy nieść 30 403 279 zł. De fi cyt
w wy so ko ści 4 666 812,91 zł zo sta nie
sfi nan so wa ny przy cho da mi z za cią ga -
nych po ży czek i kre dy tów na ryn ku kra -
jo wym oraz nad wyż ką bu dże to wą z lat
ubie głych. 

Na 2021 rok prze wi dzia no kil ka in -
we sty cji na łącz ną kwo tę po nad 6 mi lio -
nów zło tych. Pla nu je się m. in. mo der ni -
za cje dróg w No wej Wsi i Dą bro wie, dro -
gi mię dzy Chwał ka mi a Roz dra że wem
oraz uli cy Dwor co wej w Roz dra że wie,
a tak że bu do wę łącz ni ka ka na li za cyj ne go
Roz dra żew -Dzie li ce, bu do wę ka na li za cji
sa ni tar nej oraz prze bu do wę sie ci wo do -
cią go wej w Dzie li cach, bu do wę ścież ki
pie szo -ro we ro wej na tra sie No wy Fol -
wark – Bo ża cin – Brzo za, re mi zy OSP
Roz dra żew i sa li spor to wej przy SP w No -
wej Wsi, roz bu do wę oczysz czal ni ście -
ków, prze bu do wę świe tli cy wiej skiej
w Wy kach i Trze mesz nie, a tak że bu do wę
si łow ni i pla cu za baw w Ma cie je wie. 

Uchwa łę bu dże to wą roz dra żew scy
rad ni przy ję li jed no gło śnie. 

(LE NA)

ROZDRAŻEW

Budżet przyjęty jednogłośnie 
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W grud niu na na szych ła mach opu -
bli ko wa li śmy ar ty kuł na te mat
ewen tu al nej sprze da ży sa li spor to -
wej przy uli cy Młyń skiej. Do Urzę du
Miej skie go w Kro to szy nie, w dru giej
po ło wie li sto pa da, wpły nę ło bo wiem
pi smo z ofer tą kup na te go obiek tu
wraz z przy le głym grun tem. Dziś
wra ca my do te ma tu ze wzglę du
na pew ne nie ści sło ści, ja kie po ja wi -
ły się w po przed niej pu bli ka cji. 

Wy bu do wa ny wla tach80.XXwie -
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. Dla te go też skarb -
nik gmi ny, kie ru jąc się in te re sem eko -
no micz nym, jest zda nia, że sprze daż
te go obiek tu to do bry po mysł. – 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 sen sow nym roz -

wią za niem – mó wił nie daw no Grze -
gorz Ga lic ki.

W po przed niej pu bli ka cji in for -
mo wa li śmy, iż te mat sprze da ży
obiek tu przy Młyń skiej 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 i rad ne go Ra dy Po wia -
tu Kro to szyń skie go. Ta jem ni cą po li -
szy ne la by ło to, iż cho dzi o Da riu sza
Ro zu ma. Otóż, in for ma cja ta oka za ła
się nie praw dzi wa, nad czym szcze rze
ubo le wa my. Tak więc prze pra sza my
sa me go za in te re so wa ne go za owo nie -
do pa trze nie. 

D. Ro zum, ow szem, zwró cił się
w pi śmie do bur mi strza Fran cisz ka
Mar szał ka o – cy tu je my – roz wa że -
nie moż li wo ści sprze da ży ha li spor to -
wej przy ul. Młyń skiej wraz z przy le -
głym grun tem, ale uczy nił to – co na -
der istot ne – w imie niu Za rzą du To -
wa rzy stwa Atle tycz ne go Ro zum – ja -
ko pre zes klu bu. Ina czej mó wiąc, to
ów klub chciał by za ku pić wspo mnia -

ny obiekt.
TA Ro zum dzia ła w Kro to szy nie

od 18 lat. W tym okre sie klub wy cho -
wał wie lu me da li stów mi strzo stwa
Pol ski, Eu ro py i świa ta oraz Świa to -
wych Igrzysk Spor to wych The World
Ga mes, pro mu jąc tym sa mym na sze
mia sto i re gion. Co istot ne, TA Ro -
zum jest or ga ni za cją po żyt ku pu -
blicz ne go. – Na dziś funk cjo nu je my
w ma lut kiej sal ce 10x10 me trów
przy ul. Olim pij skiej i z tej per spek ty -
wy nie mo że my pa trzeć w przy szłość,
pla nu jąc dal szy dy na micz ny roz wój
su mo, a tak że my śląc o wpro wa dze -

niu jesz cze in nych spor tów wal ki
do dzia łal no ści na sze go klu bu – czy -
ta my w uza sad nie niu proś by o roz -
wa że nie moż li wo ści sprze da ży sa li
spor to wej To wa rzy stwu Atle tycz ne -
mu Ro zum. 

Jed no cze śnie D. Ro zum, ja ko
pre zes Za rzą du TA Ro zum, de kla ru -
je, iż bu dy nek ów za wsze peł nić bę -
dzie funk cję obiek tu spor to we go i że
wraz z in ny mi dzia ła cza mi po sta ra
się go zmo der ni zo wać tak, by stał się
wi zy tów ką mia sta. 

– Je śli klub na był by sa lę przy ul.
Młyń skiej, to mógł by ko rzy stać ze

środ ków ze wnętrz nych, np. na re -
mont czy roz bu do wę. Chce my po -
ka zać no wo cze sne za rzą dza nie klu -
bem spor to wym i to, że mo że on
po zy ski wać środ ki na dzia łal ność.
A to wszyst ko po win no skut ko wać
ko lo sal nym roz wo jem tej – i nie tyl -
ko tej – dys cy pli ny spor tu – pod -
kre śla D. Ro zum, pre zes Za rzą du
TA Ro zum Kro to szyn. – Mam też
na dzie ję, że dzię ki te mu na sza gmi -
na zy ska do dat ko we 200 tys. zł, któ -
re bę dzie mo gła prze zna czyć na po -
trze by kro to szyń skie go spor -
tu – do da je.

D. Ro zum za zna cza, że ja ko
przed się bior ca na wet nie był by za in -
te re so wa ny ta kim za ku -
pem. – Obiekt ten nie był grun tow -
nie re mon to wa ny od cza su je go po -
wsta nia, zaś sam te ren – jak to ko -
men to wa li nie któ rzy – „atrak cyj ny
i w cen trum mia sta”, ma okre ślo ne
prze zna cze nie – te ren spor tu i re kre -
acji, w związ ku z czym nie ma in nej
moż li wo ści za go spo da ro wa nia go niż
na dzia łal ność spor to wą – stwier dza
pre zes TA Ro zum.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

WRACAMY DO TEMATU

Salę przy ul. Młyńskiej chce kupić KLUB SPORTOWY

Dzień przed Wi gi lią w sie dzi bie fir my
Rob stal na gro dzo no lau re atów kon -
kur su, któ ry prze pro wa dzo no na jej
pro fi lu fa ce bo oko wym.

Aby wziąć udział w za ba wie, na le ża -
ło wy słać w wia do mo ści pry wat nej
na pro fil fa ce bo oko wy Rob stal -Gre ne
Kro to szyn zdję cie. Na fo to gra fii mia ła

się zna leźć pra ca wy ko na na przez dziec -
ko, przed sta wia ją ca wy ma rzo ną za baw -
kę. Moż na ją by ło wy ko nać do wol ną
tech ni ką pla stycz ną. Kon kurs skie ro wa -
ny był do miesz kań ców Wiel ko pol ski
i Dol ne go Ślą ska. 

Zwy cięz ców wy ło ni ła ko mi sja kon -
kur so wa, któ ra oce ni ła pra ce i do pa so wa ła
na gro dy do wie ku i płci dziec ka. Łącz na
war tość upo min ków wy no si ła 800 zł.
Zwy cięz cą oka zał się Bar tosz Mrzew ka,
któ ry wy ko nał lo ko mo ty wę z kar to nu
i ro lek po pa pie rze to a le to wym i ręcz ni -
kach pa pie ro wych. Dru gie miej sce za ję li
Alan i Mak sy mi lian Pa ter czy ko wie, któ -
rzy wy ko na li „ro bo -psa”. Trze cia lo ka ta
przy pa dła gru pie Mo tyl ki z Nie pu blicz -
ne go Przed szko la u Zu zi za wy ko na nie
kil ku róż no rod nych prac. 

Po my sły uczest ni ków by ły na ty le cie -
ka we i kre atyw ne, że ju ry po sta no wi ło
przy znać jesz cze dwie na gro dy do dat ko -

we. Tra fi ły one do Mag da le ny i Ju lii Wi -
liń skich oraz Se ba stia na Ka cza na.

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Laureaci odebrali nagrody

30 grud nia Ra da Miej ska w Sul mie -
rzy cach uchwa li ła bu dżet na 2021
rok. Jak stwier dził bur mistrz Da riusz
Dę bic ki, jest to je den z gor szych bu -
dże tów w ostat nich la tach.

W trak cie se sji on li ne pro jekt uchwa ły
bu dże to wej przed sta wi ła skarb nik mia -
sta, Ur szu la Ju ra szyk. Do cho dy bu dże -
tu na 2021 rok ukształ to wa ły się na po -
zio mie 13 861 227,32 zł, a wy dat ki
usta lo no na kwo tę 14 144 477,32 zł.
Tym sa mym de fi cyt na tę chwi lę wy no -

si 283 250 zł i zo sta nie sfi nan so wa ny
przy cho da mi po cho dzą cy mi z nie wy -
ko rzy sta nych środ ków pie nięż nych
na ra chun ku bie żą cym.

Na ten rok za pla no wa no kil ka
waż nych za dań in we sty cyj nych, m.
in. prze bu do wę uli cy Si kor skie go, re -
wi ta li za cję i mo der ni za cję bu dyn ku
Urzę du Miej skie go czy do pła tę na bu -
do wę i mo der ni za cję Punk tu Se lek -
tyw nej Zbiór ki Opa dów Ko mu nal -
nych. – Po kon struk cji bu dże tu,
nad któ rym gło wi li śmy się tu taj

przez dłuż szy czas, moż na stwier -
dzić, że jest to chy ba je den z gor szych
bu dże tów w cią gu ostat nich kil ku
lat – mó wił bur mistrz Da riusz Dę -
bic ki. – Jest znacz nie niż szy niż po -
przed ni w związ ku z tym, że sy tu acja

epi de micz na skut -
ku je tym, iż nie
wpły wa ją usta lo ne
su my po dat ko we.
Ni gdy tak się nie
dzia ło, ale nie jest
to za leż ne od nas.
Ta ki praw dzi wy
bu dżet bę dzie my
mo gli kon stru ować

do pie ro na prze ło mie lu te go i mar ca,
kie dy bę dzie my już wie dzieć, jak
kształ tu je się nad wyż ka bu dże to wa.
Na pew no ona bę dzie, ale w ja kiej
kwo cie – na ra zie trud no okre ślić.
Chciał bym po twier dzić to, co mó wi -

łem na po sie dze niach ko mi sji – chce -
my in we sto wać w to mia sto. Wszyst -
kim nam za le ży na tym, aby się roz -
wi ja ło, aby by ło co raz ład niej sze i bez -
piecz niej sze. Mo imi prio ry te ta mi
na ten rok by ły by, je śli oczy wi ście wy -
star czy nam środ ków, za koń cze nie
uli cy Klo no wi cza i do ku men ta cja
na re wi ta li za cję ryn ku. Co da -
lej – trud no mi po wie dzieć. Re alia są
trud ne. Bę dzie my się cie szyć, je śli
uda nam się po zy ski wać środ ki ze -
wnętrz ne – stwier dził D. Dę bic ki.

Za pro po no wa nym kształ tem
uchwa ły bu dże to wej opo wie dzia ło
się 14 rad nych. (LE NA)

SULMIERZYCE

Chcemy inwestować w miasto!
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MA RIUSZ RA TAJ CZAK
PRE ZES ASTRY KRO TO SZYN 

Był to bar dzo trud ny rok. Cięż -
ko po wie dzieć, że by pierw sze pół ro -
cze mia ło coś wspól ne go ze spor -
tem – z po wo du pan de mii. By li śmy
po za my ka ni, nie mal wszel ka dzia łal -
ność spor to wa za sta ła za wie szo na,
na sze li go we roz gryw ki rów nież.
W dru giej po ło wie ro ku wszyst ko
za czę ło po zor nie wra cać do nor my.

Nie ste ty, ja ko dru ży na mie li śmy
bar dzo utrud nio ne za da nie, po nie -
waż gra li śmy na in nym bo isku, tre -
no wa li śmy też gdzie in dziej. Po czą -

tek nie był tak do bry, jak by śmy te go
chcie li. Koń ców ka run dy by ła już
bar dzo obie cu ją ca. Po zy tyw nie pa -
trzy my w przy szłość i na no wą run -
dę, któ ra przed na mi, je śli oczy wi -
ście wszyst ko po to czy się zgod nie
z pla nem i nie bę dzie po wtór ki z za -
wie sze niem spor tu. Pił ka rze pa lą się
do gry, na dniach sta dion bę dzie
otwar ty i każ dy chce grać. Po zo sta je
nam tyl ko pro sić Bo ga, że by wszyst -
ko wró ci ło do nor mal no ści. 

Sy tu acja epi de micz na wy wo ła -
na przez SARS -CoV -2 spra wi ła, że
ru nę ło wie le pla nów i za mie rzeń.
Ucier pia ła nie mal każ da dzie dzi -
na ży cia, a przede wszyst kim go spo -
dar ka, cze go skut ki mo gli śmy od -
czu wać nie tyl ko w ro ku ubie głym,
ale rów nież bę dzie my się z ni mi bo -
ry kać w la tach ko lej nych, co w kon -
se kwen cji mo że do pro wa dzić
do wiel kie go kry zy su go spo dar cze -
go. Koł dra z na pi sem „bu dżet pań -
stwa” się kur czy i od czu wa ją to rów -
nież sa mo rzą dy, któ re na swo ich
bar kach ma ją wie le za dań, na któ re
brak jest fi nan so wa nia. Jed nak co
tak na praw dę jest naj gor sze i sta no -
wi naj więk szy pro blem tra wią cy
spo łe czeń stwo? Mo im zda niem
wca le nie CO VID -19, bo świat
w koń cu opa nu je te go wi ru sa, tyl ko
ludz ka za wiść, po dzia ły, któ re nisz -
czą ca łe ro dzi ny. 

Rok 2020 miał być – za rów no
dla pol skie go i kro to szyń skie go su -
mo, jak i miesz kań ców Zie mi Kro to -
szyń skiej – wy jąt ko wy, bo wiem we
wrze śniu w Kro to szy nie mie li śmy
zor ga ni zo wać Mi strzo stwa Świa ta Se -
nio rów, Se nio rek oraz Ju nio rów i Ju -
nio rek w Su mo. Świa to wa Fe de ra cja
Su mo pod ję ła jed nak de cy zję o prze -
ło że niu czem pio na tu na rok 2021.
Pierw sze ty go dnie po wy bu chu pan -
de mii na pa wa ły stra chem, by ły peł ne
nie pew no ści. Jak się jed nak oka za ło,
na sza ro dzi na su mo po ra dzi ła so bie
wspól nie z trud ną sy tu acją. Uda ło się,
dzię ki sta ra niom wie lu osób, ze
szcze gól ną dba ło ścią o bez pie czeń -
stwo, zre ali zo wać ka len darz im prez
kra jo wych i ak cji szko le nio wych Pol -
skie go Związ ku Su mo. Miej my na -
dzie ję, że rok 2021 bę dzie dla nas ła -
skaw szy i zor ga ni zu je my w Kro to szy -
nie za pla no wa ne na wrze sień mi -
strzo stwa świa ta. 

Są rów nież ta kie rze czy, któ re
nie tyl ko w 2021 ro ku, ale – co naj -

gor sze – już ni gdy się nie wy da rzą.
Na przy kład już ni gdy nie po roz ma -
wiam ze śp. Jac kiem Kę pą, któ ry pia -
sto wał funk cję na czel ni ka Wy dzia łu
Pro mo cji i Współ pra cy w kro to szyń -
skim ma gi stra cie. Od szedł zde cy do -
wa nie za wcze śnie, wie lu na szych
dys ku sji nie do koń czy li śmy, ty le
jesz cze mie li śmy so bie do po wie dze -
nia. Wie le ra zy mie li śmy od mien ne
po glą dy, ale bar dzo Jac ka ce ni łem,
sza no wa łem i uwa ża łem za wy jąt ko -
wą oso bę. Był świa tłym czło wie -
kiem, któ re go wraż li wość nie mie -
ści ła się w stan dar do wych ra mach.
Jest to dla mnie, ale my ślę, że rów -
nież dla ca łej spo łecz no ści lo kal nej
i wszyst kich osób, któ re Jac ka zna ły,
nie po we to wa na stra ta. Ca ły rok był
na zna czo ny pan de mią, a je go koń -
ców ka po kry ła się ki rem z po wo du
odej ścia Jac ka, dla te go nie za pa mię -
tam 2020 ja ko do bre go, w mo im
umy śle za pi sze się czar ny mi zgło ska -
mi.

Pod su mo wu jąc – chciał bym, że -
by rok 2020 po szedł w nie pa mięć,
bo mo gę po wie dzieć, iż dla mnie był
naj gor szy ze wszyst kich. 

KA TA RZY NA JAC KOW SKA
DY REK TOR BRAN ŻO WEJ SZKO -
ŁY I STOP NIA W KO BY LI NIE

Nie wąt pli wie trud ny i smut ny
był to rok! Za pa mię tam go ja ko pe łen
wy zwań i za ska ku ją cych wy da rzeń.
Ce cho wa ła go nie pew ność, cza sem
bez rad ność, łzy i ogrom ludz kich roz -
te rek. W tym wszyst kim uczy li śmy
się, jak ni gdy do tąd, ze so bą współ pra -
co wać, oka zy wać po moc, em pa tię,
być za sie bie od po wie dzial ny mi. 

Mo ją pra cę za wo do wą okre śli ło
na ucza nie na od le głość. Ja ko na uczy -
ciel zwe ry fi ko wa łam ca łe do tych cza -
so we do świad cze nie! Sta łam się bel -
frem „on li ne”. Ucznio wie w pi ża -
mach na lek cji? Nie do po ję cia? A jed -
nak re al ne i – jak by na to nie spoj -

rzeć – sym pa tycz ne i cen ne! Mi mo to
od czu wam ogrom ną tę sk no tę za po -
wro tem mło dzie ży, dzie ci do mu rów
szkol nych. 

Mnó stwo wy sił ku wy ma ga ła mo -
dy fi ka cja pra cy szko ły. Bez pie czeń -
stwo uczniów i pra cow ni ków ob li go -
wa ło do peł nej kon cen tra cji oraz mo -
bi li za cji. Za spra wą go to wo ści
do współ pra cy wszyst kich na uczy cie -
li, życz li wo ści i wy ro zu mia ło ści ro dzi -

ców do brze po ra dzi li śmy so bie z no -
wą, edu ka cyj ną rze czy wi sto ścią. Szko -
ła funk cjo no wa ła bez za rzu tu! 

Po nad to, mi mo ca łej tej trud nej
sy tu acji, dzię ki przy chyl no ści i wspar -
ciu miej sco wych władz przy stą pi li -
śmy do re ali za cji dwóch pro jek tów
unij nych. Wy si łek ogrom ny, ale je ste -
śmy z te go dum ni. Bę dzie my mo gli
wzbo ga cić umie jęt no ści za wo do we
uczniów, wes przeć ich w trud nych
de cy zjach. 

Sta ro żyt ni ma wia li: „tem po ra
mu tan tur et nos mu ta mur in il lis”.
Mi nio ny rok wie le zmie nił, zmie nił
nas sa mych. Te go nikt nie za trzy ma!
Wie rzę, że do świad cze nia ro ku 2020
uczy nią nas sil niej szy mi, po zwo lą
nam wy cią gnąć mą dre wnio ski, zna -
leźć do bre roz wią za nia. 

Ja ki by ło rok 2020? Ta kie pierw -
sze mo je sko ja rze nie – to jak by te go
ro ku nie by ło... Mo że dla te go, że chcia -
ło by się za po mnieć o tym, co nam
przy niósł? Ta cią gła nie wia do ma, oba -
wy, śle dze nie ko mu ni ka tów. W mo -
im od czu ciu był to trud ny czas, w któ -
rym trze ba by ło prze or ga ni zo wać do -
tych cza so wy styl pra cy. Na przy kład
że by nie zwra cać po zy ska nych środ -
ków na re ali za cję pro jek tów, do ko ny -
wa ły śmy ich uak tu al nień, opra co wy -
wa ły śmy wy da rze nia on li ne, na gry wa -
ły śmy fil my. My ślę, że zro bi ły śmy bar -
dzo du żo, by miesz kań cy – mi mo
wszel kich ob ostrzeń – mie li do stęp
do zbio rów (w tym no wych), a za in te -

re so wa ne oso by mo gły li czyć na na szą
po moc, by móc uczest ni czyć w wy da -
rze niach on li ne. Wy ko rzy sta ły śmy
ten czas na wy ko na nie prac, któ rych
użyt kow nik nie wi dzi na co dzień
i naj czę ściej na wet nie ma o nich po ję -
cia, a nam naj zwy czaj niej – przy ty lu
róż no rod nych dzia ła niach – bra ko -
wa ło na nie cza su. Do sko na li ły śmy
umie jęt no ści pod czas wie lu szko leń,
we bi na riów i warsz ta tów, by od po -
wie dzieć na po trze by zmie nia ją cej się
rze czy wi sto ści. 

Ta kie py ta nie o mi nio ny rok to
też oka zja do re flek sji oso bi -
stych – przy wszech obec nym pę dzie
do wszyst kie go trak tu ję ten rok ja ko

(jed nak) spo sob ność do wy ci sze nia,
do po by cia sa mej z so bą i z naj bliż szy -
mi. To też chwi le wię cej na czy ta nie
(a na to za wsze za ma ło cza su lub...
za du żo po zy cji, któ re chcia ło by się po -
znać). Lu bię mieć na dzie ję i po tym ro -
ku mam wia rę w ogól ny po wrót
do war to ści, któ re co raz bar dziej tra -
ci ły na zna cze niu...

To był pandemiczny rok..!
Izo la cja, kwa ran tan na, dy stans spo łecz ny, de zyn fek cja, ma secz -
ka, za ka że nia, lock down, ob ostrze nia, tar cza an ty kry zy so wa, zdal -
ne na ucza nie, on li ne – to sło wa, któ re już za wsze bę dą ko ja rzyć
się z ro kiem 2020. Oczy wi ście ze wzglę du na epi de mię ko ro na wi -
ru sa, któ ra opa no wa ła ca ły świat i pod zna kiem któ rej upły nął mi -
nio ny rok. Miej my na dzie ję, że ten, któ ry się nie daw no za czął, bę -
dzie zde cy do wa nie lep szy, choć by z uwa gi na to, iż – na co wszy -
scy li czą – świat upo ra się z wi ru sem SARS -CoV -2. 
Za wsze w pierw szym stycz nio wym wy da niu Ga ze ty Lo kal nej

KRO TO SZYN znaj do wa li ście, dro dzy Czy tel ni cy, pod su mo wa nie
sta re go ro ku. Przy po mi na li śmy w te le gra ficz nym skró cie naj waż -
niej sze wy da rze nia na prze strze ni 12 mi nio nych mie się cy. W ro -
ku 2020 tych wy da rzeń by ło znacz nie mniej w każ dej dzie dzi nie
ży cia spo łecz ne go, bo nie mal wszyst ko od wo ły wa no bądź prze -
kła da no na póź niej szy ter min. Wraz z na dej ściem wio sny prak -
tycz nie wszyst ko w ubie głym ro ku krę ci ło się wo kół tej nie szczę -
snej epi de mii. To ona bo wiem de ter mi no wa ła w ogrom nym stop -
niu na sze ży cie co dzien ne, na sze za cho wa nia, na sze po sta wy,

na szą pra cę, bar dzo moc no ogra ni cza jąc swo bo dę nas wszyst -
kich, do któ rej wszak przy wy kli śmy. Tak więc dla każ de go z nas
pan de mia i jej skut ki to sy tu acja no wa i nie zna na. Sy tu acja,
do któ rej trze ba by ło się do sto so wać, by... żyć w mia rę nor mal nie. 
Dla te go dziś, chcąc w ja kiś spo sób pod su mo wać ten oso bli wy
rok 2020, po sta no wi li śmy – dla od mia ny – po zwo lić wy po wie -
dzieć się in nym, tj. oso bom po wszech nie zna nym w na szym po -
wie cie z dzia łal no ści w róż nych dzie dzi nach ży cia spo łecz ne go.
Za tem od da je my Im głos... 

DA RIUSZ RO ZUM 
RAD NY RA DY PO WIA TU KRO TO SZYŃ SKIE GO 

PRE ZES POL SKIE GO ZWIĄZ KU SU MO

MI RO SŁA WA SZYM CZAK
DY REK TOR BI BLIO TE KI PU BLICZ NEJ GMI NY I MIA STA ZDU NY
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Za koń czo ny rok był dla Szpi ta la Po -
wia to we go w Kro to szy nie, ze wzglę -
du na trwa ją cą epi de mię ko ro na wi -
ru sa, cza sem nie zwy kle trud nym.
Naj bar dziej dra ma tycz ne mo men ty
prze ży wa li śmy, gdy cza so wo za -
mknię te zo sta ły po szcze gól ne od -
dzia ły. Mi mo trud no ści po mo gli śmy
jed nak wie lu pa cjen tom, nie tyl ko
tym cho rym na CO VID -19. Do -

świad czy li śmy tak że bez in te re sow -
nej po mo cy rze czo wej i fi nan so wej
dla szpi ta la, od wie lu osób pry wat -
nych, in sty tu cji, urzę dów, or ga ni za -
cji czy fun da cji. I dla te go – na po -
cząt ku no we go ro ku – za wszel ką
oka za ną nam po moc, w imie niu Per -
so ne lu i Pa cjen tów, wszyst kim Dar -
czyń com bar dzo ser decz nie dzię ku -
je my. 

To był bar dzo trud ny rok. Mie li -
śmy w nim wie le nie po wo dzeń, ta -
kich jak nie od da ny w ter mi nie szpi tal,
któ ry od stycz nia 2020 ro ku mógł by
za ra biać, a przy naj mniej nie ge ne ro -
wał by za dłu że nia. Sy tu acja zwią za na
z pan de mią CO VID -19 wy glą da ła by
za pew ne ina czej w no wym bu dyn ku.
Uwa żam, że w no wym ro ku po win ni -
śmy roz wią zać wresz cie spra wę za ra -
sta ją cych po bo czy dróg po wia to wych.

Li czę w tym miej scu na no we go dy -
rek to ra Po wia to we go Za rzą du Dróg.
Mam na dzie ję, że kom plek so wo upo -
ra się z tym pro ble mem. Na roz wią za -
nie cze ka też oczy wi ście trud na spra -
wa ge ria trii. Rze czy do zro bie nia jest
mnó stwo. Po wo li wspól nie w Ra dzie
Po wia tu bę dzie my nad tym pra co -
wać. Ży czę w tym miej scu wszyst kim
zdro wia. Je śli ono bę dzie – ze wszyst -
kim da my so bie ra dę! 

SZY MON JAN KOW SKI
PIŁ KARZ ASTRY KRO TO SZYN 

Mi nio ny rok był bar dzo trud ny
pod wie lo ma wzglę da mi. Moż li wo -
ści, je śli cho dzi o sport, zo sta ły
w pew nym mo men cie bar dzo ogra -
ni czo ne. Ja ko dru ży na mu sie li śmy
bo ry kać się z wie lo ma pro ble ma mi.
Wio sen ne roz gryw ki zo sta ły za wie -
szo ne i na bo iska wró ci li śmy do pie ro
la tem. Du ży wpływ na ze spół miał
też pro blem z miej scem do tre no wa -
nia. Jak wia do mo, nasz sta dion bę -

dzie do pie ro go to wy. Roz gry wa li -
śmy za tem me cze na bo isku w Sul -
mie rzy cach, a tre no wa li śmy w Ko -
bier nie. Mi mo tych wszel kich trud -
no ści uda ło nam się jed nak wyjść
na pro stą. Choć po czą tek se zo nu nie
był dla nas szcze gól nie szczę śli wy,
osta tecz nie upla so wa li śmy się
na ósmym miej scu w ta be li V li gi.
Mam na dzie ję, że 2021 rok bę dzie
dla nas lep szy i z no wym tre ne rem
oraz – na co li czy my – no wym
obiek tem bę dzie my mo gli po ka zać,
na co nas stać. 

Rok 2020 to bar dzo trud ny czas
dla wie lu lu dzi na ca łym świe cie, ko -
ja rzą cy się z jed nym sło wem – „ko ro -
na wi rus”. Mu sie li śmy się zmie rzyć
z „nie wi dzial nym wro giem”, a na sza
ak tyw ność prze nio sła się do „wir tu al -
nej sie ci”, gdzie spę dza my mnó stwo
cza su. Wio sną by ły prze cią żo ne ser -
we ry, plat for my edu ka cyj ne i dzien -
ni ki elek tro nicz ne. Ro dzi ce, na uczy -
cie le, dzie ci i wie le osób zo sta ło z dnia
na dzień po sta wio nych w in nej rze -
czy wi sto ści. Ten czas zmie nił bar dzo
wie le, a skut ki lock dow nu go spo dar -
cze go i izo la cji spo łe czeń stwa bę dą
od czu wal ne jesz cze przez wie le lat.
Sta nę li śmy też nad wir tu al ną prze pa -
ścią, gdzie opa no wał nas rów nież „wi -
rus” hej tu i agre sji w sie ci, kie dy służ -

by me dycz ne dwo iły i tro iły się, że by
opa no wać wal kę z CO VID -19. Pan -
de mia to swe go ro dza ju ce zu ra, któ ra
zmie nia wie le na róż nych płasz czy -
znach ży cia spo łecz ne go, du cho we -
go, go spo dar cze go etc. Wiem, że wie -
lu lu dziom jest cięż ko, ale wiem też,
że jest mnó stwo osób, któ re się wspie -
ra ją i za cho wu ją zdro wy roz są dek,
mi mo wszyst ko. I to da je na dzie ję
na nor mal ność w 2021 ro ku.

Po czą tek ro ku ka len da rzo we go
to zwy kle czas pod su mo wań te go,
co uda ło się zre ali zo wać w mi nio -
nym. Rok 2020 – ja ki był dla nas
wszyst kich? Za pi sał się na kar tach
hi sto rii za spra wą pan de mii i wiel -
kie go kry zy su, któ ry przy niósł ze so -
bą. Za trzy mał nas wszyst kich, spo -
wol nił i zmu sił do po wro tu do war -
to ści, któ re czę sto uzna wa li śmy
za nie opła cal ne czy ar cha icz ne, po -
ka zał nam, że bez sie bie na wza jem
nie prze trwa my. Był ro kiem skraj -
no ści i pe łen zmian, do któ rych zo -
sta li śmy zmu sze ni. Po mi mo trud -
nych dni, z ja ki mi nasz po wiat mu -
siał się zma gać i do świad cza nych
prze żyć, ży cie to czy ło się da lej. Ale
by ły też po zy ty wy, gdzie za pla no wa -
ne wcze śniej, mi lio no we in we sty cje,

tj. bu do wa ścież ki pie szo -ro we ro wej
Smo li ce -Ra sze wy czy dłu go wy cze -
ki wa ne ron da, zo sta ły zre ali zo wa ne.
Waż nym wy da rze niem by ły wy bo -
ry pre zy denc kie i re elek cja pre zy -
den ta An drze ja Du dy. Koń ców ka
ro ku to dru ga fa la pan de mii i na pły -
wa ją ce ze świa ta in for ma cje o szcze -
pion ce na CO VID -19, z na dzie ją po -
ko na nia w tym ro ku pan de mii i po -
wro tu do nor mal no ści.

JAN LE SZEK PAW LIK 
CZŁO NEK GMIN NEJ RA DY SE NIO -
RÓW / WO LON TA RIUSZ, M. IN. STO -
WA RZY SZEŃ: CWZK PO MÓŻ MY SO -
BIE, KRO TO SZYN NA NO WO, POL -
SKA 2050

Oce nia jąc 2020 rok, mo gę go
okre ślić ja ko rok WY ZWA NIA.
W mo im przy pad ku rę ka wi cę rzu ca ją
mi pod no gi na 2021 rok lu dzie, któ -
rych se nio rzy wy bra li na Bur mi -
strzów/Wój ta i rad nych do sa mo rzą -
dów gmin nych i do po wia to we go
w 2018 ro ku. W przed wy bor czej,

pro gra mo wej pro pa gan dzie prze ści ga -
no się po to kiem „och -ów i ach -ów”,
umi zgu jąc się do se nio rów. Pro blem
w tym, że sa mo rzą dow cy (z jed nym
wy jąt kiem – Bar to sza Ko siar skie go
z KW Kro to szyn na No wo) pu blicz -
nie nie do strze gli, ja ko ra dy i or ga ny
wy ko naw cze, że rę ka wi ca w spra wie
mo bil nej i sta cjo nar nej ge ria trii cią gle
le ży po ich stro nie. Ten brak ry cer skie -
go ho no ru w po sta ci bra ku od po wie -
dzi na „tak” w kwe stii ge ria trii jest wy -
ra zem pu blicz nie wy ra ża ne go bra ku
em pa tii do osób star szych w po wie cie.
Wy mia na pism za świad cza i do wo dzi
hi po kry zji oraz wy raź nie wska zu je
na brak sza cun ku wo bec miesz kań -
ców w wie ku 60+.

Wzo rem ry cer sko ści mo gą
być – dzia ła ją ce w imie niu se nio -
rów – Gmin na Ra da Se nio rów w Kro -
to szy nie oraz or ga ni za cje po za rzą do -
we, re pre zen tu ją ce bez ma ła 2 000 se -
nio rów. One to bo wiem pod ję ły rę ka -
wi cę w spra wie ge ria trii. Rę ka wi cą
moż na się za sła niać, ale naj pierw trze -
ba ją pod nieść. Pa nie i Pa no wie wy bra -

ni na re pre zen tan tów gło sa mi tak że
se nio rów – mu si cie zro zu mieć, że
KLU CZO WYM po ję ciem dla SE -
NIO RÓW – gru py naj wyż sze go ry zy -
ka obec nie i w przy szło ści – jest
ZDRO WIE i prze strzeń, a nie za -
mknię cie. Mi nio ny rok udo wod nił,
jak wie lu WY ZWAŃ sa mo rzą dy nie
pod ję ły i na dal nie po dej mu ją w po sta -
ci dzia łań in no wa cyj nych, ade kwat -
nych do WY ZWAŃ, ja kie sta wia
przed na mi XXI wiek. Przy czy na mo -
że być tyl ko jed na, któ rą uj mu ję w po -
ję ciu ŚCIEM NIA NIE i to jest mo ja ry -
cer ska rę ka wi ca. Kon klu du jąc – sa -
mo rzą dow cy, czas pod nieść przy łbi cę
i rę ka wi cę, bo or ga ni za cje po za rzą do -
we znacz nie was wy prze dza ją i w wie -
dzy o WY ZWA NIACH XXI wie ku
i w dzia ła niach na rzecz de fi nio wa nia
rze czy wi stych za gro żeń, ja kie nio -
są 2021 rok i XXI wiek. Pro po nu ję sa -
mo rzą dom i se nio rom wa rian to we
roz wią za nie pro ble mu bra ku mo bil -
nej i sta cjo nar nej ge ria trii w gmi nach
i w po wie cie: fun da cję lub start -up.
Rę ka wi ca rzu co na.

MIECZYSŁAW PEŁKO  
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH SPZOZ W KROTOSZYNIE

JAROSŁAW KUBIAK
RADNY RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

JACEK ZAWODNY
DYREKTOR SP NR 1 W KOŹMINIE WLKP. 

RADNY RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

Dla Aka de mii Spor tów Wal ki
NIP PON Kro to szyn rok 2020 był bar -
dzo za ska ku ją cy, jak pew nie dla
wszyst kich spor tów i dys cy plin na ca -
łym świe cie – z wia do mych przy czyn.
Naj gor sza by ła wia do mość z dnia
nadzień, że na gle to, co by ło nor mal no -
ścią i co dzien no ścią, mu sia ło się za trzy -
mać. Ja ko tre ner i za wod nik wiem, ile
mu sie li śmy wło żyć pra cy w to, aby się
prze or ga ni zo wać i zu peł nie zmie nić
plan dzia ła nia. Na gle wszyst ko sta nę ło
i co da lej? Trze ba utrzy mać ja koś for -
mę inie stra cić te go zdnia nadzień, od -
pusz cza jąc tre ning itd. Za ję cia in dy wi -
du al ne w do mu, a tak że w ple ne rze by -
ły je dy nym roz wią za niem. Naj gor szy
był czas od mar ca do ma ja. Po tem, gdy
wró ci li śmy do swo ich tre nin gów, za -
czę li śmy nad ra biać stra co ny czas. Na -
stęp nie zgru po wa nia i szko le nia zmie -

ni ły ob li cze przez wzgląd na pew ne
ogra ni cze nia. Tur nie je kra jo we i za gra -
nicz ne zo sta ły w więk szo ści od wo ła ne.
To był rok, w któ rym wzię li śmy udział
tyl ko w kil ku tur nie jach z mniej szy mi
czy więk szy mi suk ce sa mi, ale da li śmy
ra dę ito jest bar dzo bu du ją ce. Mam na -
dzie ję, że obec ny rok bę dzie lep szy, że
wszyst ko wró ci na swo je to ry i za cznie -
my nor mal nie funk cjo no wać, bez żad -
nych ogra ni czeń. 

PIOTR BIELAWSKI
TRENER I ZAWODNIK ASW NIPPON KROTOSZYN

MARIAN WŁOSIK 
RADNY RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 
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Wraz z po cząt kiem 2021 ro ku w gmi -
nie Roz dra żew za czę ły obo wią zy wać
zmia ny w za kre sie sys te mu go spo dar -
ki od pa da mi. W trak cie gru dnio wej se -
sji miej sco wi rad ni wy ra zi li zgo dę
na przy stą pie nie gmi ny do spół ki Za -
kład Go spo dar ki Od pa da mi w Ja ro ci -
nie – Wiel ko pol skie Cen trum Re cy -
klin gu. 

Ta uchwa ła by ła kon se kwen cją za -
war cia w paź dzier ni ku 2020 po ro zu -
mie nia z gmi ną Ja ro cin w za kre sie po -
wie rze nia za da nia za go spo da ro wa nia
od pa dów ko mu nal nych. Przy stą pie nie
do ja ro ciń skie go ZGO oraz wnie sie nie
wkła du pie nięż ne go umoż li wi gmi nie
Roz dra żew ob ję cie 108 udzia łów
w spół ce, co z ko lei da je moż li wość ko -
rzy sta nia z niż szych sta wek za za go spo -
da ro wa nie od pa dów ko mu nal nych. 

Na na wią za nie współ pra cy z gmi -
ną Ja ro cin i tam tej szym ZGO po zwo li -
ło znie sie nie re jo ni za cji za go spo da ro -
wa nia od pa dów. Zmia na in sta la cji spo -
wo do wa ła zmia ny w sys te mie se gre ga -
cji. Ich sto so wa nie przez miesz kań ców
po zwo li na ogra ni cze nie kosz tów. 

W efek cie wpro wa dzo ny zo stał po -
dział szkła i opa ko wań szkla nych gro -
ma dzo nych przez miesz kań ców
na dwie osob ne frak cje – od pa dy ze
szkła bez barw ne go i od pa dy ze szkła
ko lo ro we go. Do ich zbie ra nia bę dą dwa
róż ne wor ki – bia łe i zie lo ne. 

Z asor ty men tu od bie ra ne go
w Punk cie Se lek tyw nej Zbiór ki Od pa -
dów Ko mu nal nych wy klu czo ny zo stał
sty ro pian bu dow la ny (od bie ra ny bę dzie
wy łącz nie sty ro pian opa ko wa nio wy),
aod biór zu ży te go sprzę tu elek trycz ne go
i elek tro nicz ne go ogra ni czo no wy łącz -
nie do kom plet nych eg zem pla rzy. 

– Pro si my rów nież, by do star cza -
ne na PSZOK od pa dy by ły już po se gre -
go wa ne na po szcze gól ne frak cje. Do ty -
czy to tak że od dzie le nia gru zu od in -
nych od pa dów po re mon to wych.
Za umiesz cze nie od pa dów w od po -

wied nich kon te ne rach od po wia da bo -
wiem do star cza ją cy – czy ta my w ko -
mu ni ka cie Urzę du Gmi ny w Roz dra -
że wie. Jak się oka zu je, sys tem opłat sto -
so wa ny w ja ro ciń skim Za kła dzie Go -
spo dar ki Od pa da mi prze wi du je sto -
sun ko wo ni skie staw ki za od pa dy se gre -
go wa ne zgod nie z wy ma ga nia mi i kil -
ka krot nie wyż sze za od pa dy za wie ra ją -
ce za nie czysz cze nia w po sta ci in nych

śmie ci. – Dla te go pro si my o za po zna -
nie się z no wy mi za sa da mi se lek tyw nej
zbiór ki, opi sa ny mi na od wro cie har -
mo no gra mu i do stęp ny mi na stro nie
in ter ne to wej gmi ny. Pro si my o ry go ry -
stycz ne prze strze ga nie po wyż szych za -
sad, by unik nąć ko niecz no ści pod no -
sze nia uisz cza nej przez miesz kań ców
opła ty – ape lu ją wła dze gmi ny Roz dra -
żew. (AN KA)

ROZDRAŻEW

Zmiany w gospodarce odpadami
Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie pod -
su mo wa ła mi nio ny rok. Od no to wa -
no w nim 1032 zda rze nia, czy li aż
o 197 wię cej niż w ro ku 2019.

Tym sa mym ilość in ter wen cji
Jed no stek Ochro ny Prze ciw po ża ro -
wej w 2020 ro ku wzro sła o 23,6 pro -
cent – w po rów na niu do po przed nie -
go. Śred nio stra ża cy wy jeż dża li
do zda rze nia co osiem i pół go dzi ny. 

W 2020 ro ku na te re nie na sze go
po wia tu od no to wa no 171 po ża -
rów, 844 miej sco we za gro że nia (m.
in. zda rze nia dro go we, wy pad ki bu -
dow la ne itp.) i 17 fał szy wych alar -
mów. W po ża rach zgi nę ła jed na oso -
ba, a czte ry zo sta ły ran ne.

W zda rze niach za kwa li fi ko wa -
nych ja ko miej sco we za gro że nia
śmierć po nio sło 10 osób, a 91 od nio -
sło ob ra że nia wy ma ga ją ce po mo cy
me dycz nej.

Do in ter wen cji stra ża ków naj czę -
ściej do cho dzi ło na te re nie gmi ny Kro -

to szyn – 553 ra zy. W gmi nie Koź min
Wlkp. od no to wa no 147 zda rzeń,
w gmi nie Ko by lin – 139, w gmi nie
Zdu ny – 130, w Sul mie rzy cach – 39,
a w gmi nie Roz dra żew – 24.

– Stra ża cy utrzy mu ją wy so ki po -
ziom mo bil no ści, do miej sca zda rze -
nia do cie ra ją – od mo men tu za alar -
mo wa nia – śred nio w cza sie 6 mi nut
i 44 se kund – in for mu je st. kpt. To -
masz Pa try as z KP PSP w Kro to szy -
nie. Łącz nie w ubie głym ro ku w li -
kwi da cję wszel kich za gro żeń za an ga -
żo wa nych by ło 6735 stra ża ków z Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej i z jed no stek
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
oraz 1699 wo zów stra żac kich.

OPRAC. (AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Ponad tysiąc interwencji

W Huf cu Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
zor ga ni zo wa no ko lej ny kon kurs mul -
ti me dial ny. Tym ra zem do ty czył po -
wsta nia wiel ko pol skie go. W grud niu
bo wiem ob cho dzi li śmy 102. rocz ni -
cę wy bu chu te go zwy cię skie go zry -
wu nie pod le gło ścio we go. 

Kon kurs miał na ce lu kształ to wa nie
po staw pa trio tycz nych wśród mło dzie ży,
za chę ca nie do po zna wa nia hi sto rii na sze -
go re gio nu, pro pa go wa nie wie dzy na te -
mat te go waż ne go wy da rze nia hi sto rycz -
ne go oraz roz wi ja nie kre atyw no ści, po -
my sło wo ści i wy obraź ni. 

Na kon kurs wpły nę ło 16 prac. Za naj -
lep szą uzna no pre zen ta cję Klau dii Jar czyń -
skiej. Dru gie miej sce za ję ła Ju lia Na bz dyk,
a trze cie przy zna no Ame lii No wac kiej.

Au tor ki trzech naj lep szych prac zo -
sta ły na gro dzo ne dy plo ma mi i vo uche ra -
mi na za ku py w jed nej z dro ge rii. Ufun -
do wa ła je Wiel ko pol ska Wo je wódz ka Ko -
men da OHP w Po zna niu. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Konkurs na temat powstania wielkopolskiego
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KONKURS

Sukces ucznia 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
Ko lej nym suk ce sem mo że po chwa -
lić się Nie pu blicz na Szko ła Pod sta -
wo wa w Kro to szy nie. W kon kur sie
„Wier ni do koń ca. Ko le je lo sów żoł -
nier skich 1918-1921, za pi sa nych
w ka mie niu”, zor ga ni zo wa nym z ini -
cja ty wy wo je wo dy wiel ko pol skie go,
re pre zen tu ją cy NSP Ka rol Szku dłap -
ski za jął dru gie miej sce!

W ko mi sji kon kur so wej zna leź li się
Hen ryk Kry stek (dy rek tor Ar chi -
wum Pań stwo we go w Po zna niu), Mi -
chał Krzy ża niak (dy rek tor Mu zeum
Po wstań ców Wiel ko pol skich w Lu so -
wie), Woj ciech Lo rek (ad iunkt
w Wiel ko pol skim Mu zeum Woj sko -
wym – ja ko re pre zen tant Mu zeum
Na ro do we go w Po zna niu), Ja ro sław
Bie ga ła (przed sta wi ciel Wiel ko pol -
skie go Ku ra to ra Oświa ty w Po zna niu
ja ko pod mio tu współ pra cu ją ce go)
oraz prze wod ni czą cy – Piotr Jur kie -
wicz (do rad ca wo je wo dy wiel ko pol -
skie go). 

Za naj lep szą uzna na zo sta ła pra ca
Na ta lii To bol skiej z Ze spo łu Szkół
Przy rod ni czo -Biz ne so wych w Tar -
cach im. Ja dwi gi Dziu biń skiej, na to -
miast dru gie miej sce przy zna no Ka -
ro lo wi Szku dłap skie mu z Nie pu -
blicz nej Szko ły Pod sta wo wej w Kro to -
szy nie. – Je stem dum ny z mo je go
wy cho wan ka – ko men tu je Mar cin
Szyn drow ski, dy rek tor NSP. – Dzię ki
wska zów kom uda ło mu się wspól nie
z ma mą zre ali zo wać film, któ ry przy -
bli żył lo sy waż nych dla Zie mi Kro to -
szyń skiej po sta ci. Waż nych w dwój -

na sób, bo wiem pre zen to wa ni bo ha -
te ro wie to rów nież ro dzi na pań stwa
Szku dłap skich i Na wroc kich. W re -
ali za cję fil mu moc no za an ga żo wał się
tak że Krzysz tof Na wroc ki, któ ry
udo stęp nił swo je bo ga te zbio ry ro -
dzin ne. Ca łość zna la zła uzna nie ju ry
i dzię ki te mu na sza szko ła zo sta ła lau -
re at ką te go pre sti żo we go kon kur su.
Za ja kiś czas od bę dzie się wiel ka ga la,
na któ rej zo sta ną wrę czo ne na gro dy.
Z suk ce su Ka ro la dum na jest ca ła
spo łecz ność szkol na.

Zwy cię skie pla ców ki otrzy ma ją
na gro dy w po sta ci ta blic mul ti me -
dial nych, a ich re pre zen tan ci ze sta wy
na gród in dy wi du al nych. Łącz na pu la
na gród w kon kur sie wy nio -
sła 15 000 zł. (AN KA)

Gmi na Ko by lin po zy ska ła unij ne
środ ki w wy so ko ści 229 011,25 zł
na za kup sprzę tu dla miej sco wej
Bran żo wej Szko ły I stop nia. Ucznio -
wie i na uczy cie le otrzy ma ją do dys -
po zy cji lap to py, ta ble ty gra ficz ne, ro -
ute ry, słu chaw ki, ka me ry i kom pu ter
peł nią cy ro lę ser we ra, a wszyst ko
z peł nym opro gra mo wa niem.

Umo wa z urzę dem mar szał kow -
skim na po zy ska nie pie nię dzy na za -
kup sprzę tu do zdal ne go na ucza nia
zo sta ła pod pi sa na 18 grud nia, kie dy
to w ko by liń skim urzę dzie go ścił wi -
ce mar sza łek Krzysz tof Gra bow -
ski. – 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 wów czas wi -
ce mar sza łek.

– Sprzęt do na uki zdal nej jest
bar dzo po trzeb ny, za tem dzia ła li śmy
w tem pie wręcz eks pre so wym i dziś
już wszyst ko ma my na miej scu. Nie

by ło ła two w tak trud nym cza sie za -
ku pić de fi cy to wy obec nie to war, ale
się uda ło – oznaj mił tuż przed koń -
cem ro ku bur mistrz To masz Le siń -
ski, za po wia da jąc, że od ra zu na po -
cząt ku stycz nia sprzęt zo sta nie prze -
ka za ny szko le bran żo wej. (AN KA)

KOBYLIN

Sprzęt do zdalnej nauki za ponad 200 tysięcy złotych
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Ja kiś czas te mu za koń czy ła się za -
ba wa zor ga ni zo wa na przez Ho Re Ca
Las Ka lisz we współ pra cy z fir mą Ru -
no land. Lau re aci cie szą się już swo -
imi na gro da mi. 

Aby wziąć udział w ak cji, na le ża ło
w ko men ta rzu pod po stem kon kur so -
wym na fan pa ge'u Ho Re Ca Las Ka lisz
za mie ścić zdję cie lub fil mik przed sta -
wia ją ce dziec ko je dzą ce do wol ną po tra -
wę i po dać jej na zwę. W kon kur sie wzię -
ło udział nie mal 300 in ter nau tów.
O tym, do ko go tra fią na gro dy, de cy do -
wa ła ilość po lu bień pod da ną fo to gra fią.
Na zwy cięz cę cze ka ła na gro da głów na,
któ rą był ta blet. 

Roz strzy gnię cie kon kur su mia ło
miej sce tuż przed świę ta mi Bo że go Na ro -
dze nia. Naj więk szą ilość po lu bień
pod zdję ciem uzy ska ła Pau li na Rzym -

ska – 2100. Vo uche ry do Ho Re Ca Las
Ka lisz i Ru no lan du o war to ści 150 zł
otrzy ma ły Na ta lia Ja sio now ska (767 „laj -
ków”), Mar ta Da lak (689), Pau li na Tu -
row ska (625) i Ma ria Rud nic ka (520).
Vo uche ry o war to ści 100 zł tra fi ły
do Do ro ty Fo giel (484), Mar le ny Miś kie -
wicz (475), Mar ty ny Rak (426), Pau li ny
Kieł czew skiej (384), Agniesz ki Gill -Gó -
ral czyk (329) i Ka ta rzy ny Wro ny -Wój cik
(311). Dwie za baw ki od fir my Ka mix
do sta ły na to miast Ewe li na Kra siń ska
i Clau dia EL. 

Ilość zgło szeń prze ro sła naj śmiel sze
ocze ki wa nia. W za ba wie wzię ły udział
oso by z róż nych czę ści kra ju. Uwiecz nio -
ne na zdję ciach i fil mi kach emo cje na twa -
rzach dzie ci kon su mu ją cych prze róż ne
po tra wy wzbu dzi ły wie le ra do ści u or ga -
ni za to rach kon kur su. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Konkurs dobiegł końca
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W trak cie XXIV se sji Ra dy Gmi ny
Roz dra żew, któ ra od by ła się 29
grud nia, po wo ła no no wą skarb nik.
Sta no wi sko to po wie rzo no Pau li nie
Szcze pań skiej. Tym sa mym wraz
z koń cem ro ku funk cję tę prze sta ła
peł nić Ma ria Mi cha lak. 

Naj pierw na wnio sek wój ta Ra da
Gmi ny od wo ła ła Ma rię Mi cha lak ze sta -
no wi ska skarb ni ka Roz dra że wa. Uchwa ła
ta by ła kon se kwen cją zło żo ne go wnio sku
o roz wią za nie sto sun ku pra cy. M. Mi cha -
lak funk cję tę spra wo wa ła od 1990 ro ku,

wy peł nia jąc – jak pod kre ślo no – bar dzo
su mien nie swo je obo wiąz ki. 

W trak cie ostat niej se sji z jej udzia -

łem wójt Ma riusz Dy mar ski i prze wod ni -
czą cy ra dy Wie sław Jan kow ski – w imie -
niu rad nych, pra cow ni ków urzę du, soł ty -

sów oraz jed no stek or ga ni za cyj nych gmi -
ny – zło ży li od cho dzą cej skarb nik ser -
decz ne po dzię ko wa nia za wie lo let nie za -
an ga żo wa nie, rze tel ność i dba łość o stan
fi nan sów gmi ny. 

W dal szej ko lej no ści ra da po wo ła ła
no wą skarb nik gmi ny. Funk cję tę po wie -
rzo no Pau li nie Szcze pań skiej, któ ra po sia -
da wy kształ ce nie i do świad cze nie za wo -
do we wy ma ga ne prze pi sa mi pra wa.
W Re fe ra cie Fi nan so wym Urzę du Gmi ny
w Roz dra że wie pra cu je od trzech lat. Po -
cząt ko wo zaj mo wa ła się księ go wo ścią po -
dat ko wą, a w ostat nim cza sie księ go wo -
ścią bu dże to wą. Wcze śniej spra wa mi
księ go wy mi zaj mo wa ła się rów nież w sek -
to rze pry wat nym. (AN KA)

ROZDRAŻEW

Zmiana na stanowisku skarbnika
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Ostat ni mi w ro ku 2020 za wo da mi
strze lec ki mi dla mło dzie ży by -
ły XX Mi strzo stwa Szkół Po wia tu Kro -
to szyń skie go w Strze la niu z Bro ni
Pneu ma tycz nej. Ry wa li zo wa li
ucznio wie pod sta wó wek i szkół po -
nad pod sta wo wych.

W szran ki sta nę ło 28 za wod ni ków
i za wod ni czek, re pre zen tu ją cych sześć
pla có wek – szko ły pod sta wo we nr 3, 4 i 7,

a tak że Li ceum Ogól no kształ cą ce, Ze spół
Szkół Po nad pod sta wo wych nr 2 i ZSP
nr 3.

W ka te go rii mło dzi ków (SP) trium fo -
wa ła kro to szyń ska Czwór ka (29 pkt.)
w skła dzie: Szy mon Kacz ma rek, Mał go -
rza ta Ćwik, An to ni Szulc (opie kun: Sła -
wo mir Kra marz). In dy wi du al nie naj lep -
szy był pierw szy z wy mie nio nych, wy -
prze dza jąc Alek san dra Rej ka (SP nr 7)
i M. Ćwik.

W zma ga niach ju nio rów młod szych
(SP) zwy cię ży ła eki pa z SP nr 3 (66 pkt.)
w skła dzie: Pa weł Wia trak, Da riusz Wal -
czak, Mi łosz Mar sza łek (opie kun: Ar ka -
diusz Szwarc). In dy wi du al nie pierw sze
miej sce za jął P. Wia trak, dru gi był Wik tor
Go rec ki (SP nr 4), a trze ci A. Re jek (SP
nr 7). Z pi sto le tu pneu ma tycz ne go naj le -
piej strze lał W. Go rec ki, a za nim upla so -
wa li się D. Wal czak i M. Mar sza łek.

Ry wa li za cję uczniów szkół po nad -
pod sta wo wych zdo mi no wa ła trój ka za -
wod ni ków. Ma te usz Sro ka z LO był
pierw szy w kpn -10 i dru gi w ppn -10,
Mar ty na Wa sie lak z ZSP nr 3 trium fo wa -
ła w ppn -10 i za ję ła trze cią lo ka tę w kpn -
-10, a Bo rys Sta szew ski z ZSP nr 2 upla so -
wał się na dru giej po zy cji w kpn -10 oraz
na trze ciej w ppn -10. 

Pu cha ry, dy plo my i me da le wrę cza li
pre zes i wi ce pre zes ZP LOK – Le szek
Ostoj ski i Ro bert Wa sie lak. Za wo dy prze -
pro wa dzo no przy wspar ciu fi nan so wym
Urzę du Miej skie go i Sta ro stwa Po wia to -
we go w Kro to szy nie w ra mach ofert dla
or ga ni za cji po za rzą do wych. (AN KA)

STRZELECTWO

Mistrzostwa szkół

TENIS STOŁOWY

Rywalizacja zawodników
Spółdzielcy

Tuż przed świę ta mi Bo że go Na ro -
dze nia przez kil ka dni, w ra mach
tre nin gu, od by wał się II Gwiazd ko wy
Tur niej Te ni sa Sto ło we go dla za wod -
ni ków i za wod ni czek LKS Spół dziel -
ca Ko by lin. W szran ki sta nę ło 24 te -
ni si stów.

Uczest ni ków po dzie lo no na trzy
ośmio oso bo we gru py wie ko we. Łącz nie
ro ze gra no aż 84 me cze. 

W gru pie pierw szej trium fo wa ła An -
na Mać ko wiak, wy prze dza jąc Ja go dę Ma -
ty siak, Lau rę Bu czel, Bar to sza Ba ra now -
skie go, Zu zan nę Mol ską, Oli wie ra Szy -
ma now skie go, Klau dię Wa cho wiak i Ery -
ka Ma ty sia ka.

W dru giej gru pie naj lep szy był Lu -
cjan Mać ko wiak, a na ko lej nych lo ka tach
upla so wa li się Ma te usz Fra la, Mi chał

Kacz ma rek, Kac per Wa ściń ski, Emi lia
Woź niak, Alan Ta ta rek, Da wid So bań ski
i Ja kub Cał ka. 

Z ko lei w gru pie trze ciej pierw sze
miej sce za ję ła Klau dia Wa cho wiak,
a za nią zna leź li się Kon rad Bru der, Ro -
bert Wa cho wiak, Ja kub Kacz ma rek,
Adam Szyr ner, Kac per Wa szyń ski, Pa tryk
Ko strze wa i Wie sław Pa zgrat.

Naj lep si czte rej za wod ni cy w dwóch
naj młod szych gru pach zo sta li na gro dze ni
pu cha ra mi ufun do wa ny mi przez wy cho -
wan ka klu bu, Łu ka sza Wa cho wia ka,
obec nie re pre zen tu ją ce go ZKS Pal miar -
nia Zie lo na Gó ra. Po nad to każ dy uczest -
nik otrzy mał na gro dę. Naj młod si na to -
miast do sta li słod kie upo min ki – za ak -
tyw ność i wy trwa łość – od tre ne ra Ro ber -
ta Wa cho wia ka.

(AN KA)

SPORT SZKOLNY

Krotoszyńska Ósemka najlepsza

Kro to szyń ski Szkol ny Zwią zek Spor -
to wy pod su mo wał współ za wod nic -
two spor to we dzie ci i mło dzie ży z na -
sze go po wia tu w la tach 2017-2020.
Naj bar dziej uspor to wio ną szko łą
oka za ła się kro to szyń ska Ósem ka. 

Z po wo du epi de mii od wo ła no Po wia -
to wy Zjazd Spra woz daw czo -Wy bor czy
Kro to szyń skie go Szkol ne go Związ ku Spor -
to we go, a wy róż nie nia prze ka za no dy rek -
to rom szkół na spo tka niu w Sta ro stwie Po -
wia to wym, któ re od by ło się 21 grud nia. 

W Igrzy skach Dzie ci trium fo wa ła
Szko ła Pod sta wo wa nr 8 z Od dzia ła mi
Dwu ję zycz ny mi im. Ma rii Skło dow skiej -
-Cu rie w Kro to szy nie, wy prze dza jąc SP
nr 4 im. Woj ska Pol skie go oraz SP w Roz -
dra że wie.

Ósem ka za ję ła pierw sze miej sce rów -
nież w kla sy fi ka cji Igrzysk Mło dzie ży
Szkol nej. Dru ga lo ka ta przy pa dła SP nr 7
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im. Hen ry -
ka Jor da na, a na trze ciej upla so wa ła się
pod sta wów ka z Roz dra że wa.

(AN KA)
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