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POWIAT

Porywisty wiatr 
wszystkim dał się we znaki

Czytaj na str. 16

PIŁKA NOŻNA

11 goli w derbach
powiatu!

WTOREK 26 PAŹDZIERNIKA 2021

Wy da ne w czwar tek ra no przez
IMGW aler ty do ty czą ce sil ne go wia -
tru zna la zły od zwier cie dle nie w rze -
czy wi sto ści. Od po łu dnia aż do na -
stęp ne go dnia wia ło moc no w ca łym
po wie cie. W związ ku z tym stra ża cy
mie li peł ne rę ce ro bo ty. 

Po go dzi nie 12.30 do Sta no wi ska Kie -
ro wa nia Ko men dan ta Po wia to we go PSP
w Kro to szy nie za czę ły na pły wać pierw sze
zgło sze nia. – W głów nej mie rze do ty czy ły
wia tro ło mów blo ku ją cych dro gi na te re nie
po wia tu. Nie ste ty, w kil ku przy pad kach
wiatr nie oszczę dził tak że mie nia, uszka -
dza jąc po wierzch nie da cho we obiek tów
bu dow la nych – po in for mo wał st. asp. Ma -
te usz Dy mar ski z KP PSP w Kro to szy nie. 

Łącz nie jed nost ki ochro ny prze ciw -
po ża ro wej in ter we nio wa ły aż 55 ra zy.
W pię ciu przy pad kach dzia ła nia po le ga -
ły na za bez pie cze niu po wierzch ni da -
cho wych, uszko dzo nych przez sil ne
po dmu chy wia tru. 48 ra zy trze ba by ło
in ter we nio wać, by usu nąć po wa lo ne
drze wa bądź po ła ma ne ko na ry. Jed no
drze wo uszko dzi ło sa mo chód oso bo wy.
Po nad to ko niecz ne by ły dwie in ter wen -
cje zwią za ne z za bez pie cze niem ze rwa -
nej li nii ener ge tycz nej. Na szczę ście
na sku tek tych zda rzeń ni ko mu nic się
nie sta ło.

Naj wię cej ra zy stra ża cy in ter we nio -
wa li na te re nie gmi ny Kro to szyn, gdzie od -
no to wa no 22 zda rze nia. W gmi nie Zdu ny
ra tow ni cy mu sie li in ter we nio wać 13 ra zy,

w gmi nie Koź min Wlkp. – 10, w gmi nie
Ko by lin – 6, w gmi nie Roz dra żew – raz.
Z ko lei w Sul mie rzy cach do szło do trzech
zda rzeń.

W ak cjach zwią za nych z usu wa niem
skut ków po ry wi ste go wia tru uczest ni czy -
li stra ża cy z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni -
czej w Kro to szy nie oraz z jed no stek OSP
Kro to szyn, Koź min Wlkp., Ko by lin, Czar -
ny Sad, Zdu ny, Roz dra żew, Basz ków, Za le -
sie Wiel kie, Biad ki, Rosz ki, Sul mie rzy ce,
Ku kli nów, Be ni ce, Ko na rzew, Lu to gniew,
Wał ków i Or pi szew.

W pią tek jed nost ki ochro ny prze ciw -
po ża ro wej na dal pro wa dzi ły dzia ła nia
zmie rza ją ce do li kwi da cji skut ków ano ma -
lii po go do wych.

(AN KA)
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20 paź dzier ni ka od by ło się we bi na -
rium in for ma cyj ne „Do ta cje dla rol nic -
twa”. Rol ni cy mo gli się do wie dzieć
o moż li wo ściach sko rzy sta nia z po mo -
cy ofe ro wa nej przez Agen cję Re struk -
tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa. 

We bi na rium zor ga ni zo wa ły ARiMR
oraz Par la men tar ny Ze spół ds. Roz wo ju

i Wspar cia Przed się biorstw. Wzięli w nim
udział eks per ci z agen cji, a tak że z Kra jo -
we go Ośrod ka Wspar cia Rol nic twa, Ka sy
Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go,
Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej oraz Gru py
Azo ty. Wo je wódz two wiel ko pol skie re pre -
zen to wa li pre zes ARiMR wraz ze współ -
pra cow ni ka mi oraz po sło wie Ka ta rzy na

Sój ka, Mar cin Po rzu cek i Zbi gniew Hof f -
mann. Spe cja li ści do kład nie omó wi li bie -
żą ce dzia ła nia, ja kie są pro wa dzo ne
z my ślą o rol ni kach. 

Dla rol ni ków, któ rzy chcie li uczest ni -
czyć w we bi na rium, lecz nie po sia da li od -
po wied nich do te go na rzę dzi, w biu rze
po wia to wym ARiMR w Kro to szy nie udo -
stęp nio ne zo sta ły sta no wi ska wy po sa żo ne
w sprzęt kom pu te ro wy. Moż na by ło też
sko rzy stać z po mo cy oso by, któ ra ów
sprzęt ob słu gi wa ła.

Pod czas spo tka nia on li ne po ru szo no
wie le waż nych dla rol nic twa te ma tów. Roz -
ma wia no m. in. o in we sty cjach za po bie ga ją -
cych znisz cze niu pro duk cji rol nej czy
two rze niu grup i or ga ni za cji pro du cen tów
rol nych. Iwo na So biś, głów na spe cja list ka
w Biu rze Re ha bi li ta cji, opo wie dzia ła o no -
wym pro fi lu re ha bi li ta cji me dycz nej
po prze by tej cho ro bie CO VID -19 w Cen -
trach Re ha bi li ta cji Rol ni ków. Przed sta wio -
no też ogól no pol ski pro gram re ge ne ra cji
śro do wi sko wej gleb po przez ich wap no wa -
nie oraz ogól no pol ski pro gram fi nan so wa nia
usu wa nia wy ro bów za wie ra ją cych azbest. 

(LE NA)

ROLNICTWO 

O dotacjach i nie tylko

Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
im. Ar ka de go Fie dle ra po raz ko lej -
ny przy stą pi ła do ak cji „Ma ła książ -
ka – wiel ki czło wiek”, or ga ni zo wa -
nej przez In sty tut Książ ki oraz bi blio -
te ki pu blicz ne w ca łym kra ju. 

Ce lem pro jek tu jest sys te mo wa po -
pra wa sta nu czy tel nic twa w Pol sce po -
przez sko or dy no wa ne, wie lo let nie
dzia ła nia na rzecz pro mo cji, edu ka cji czy -
tel ni czej oraz kształ to wa nia na wy ku ob co -
wa nia z książ ką od naj młod szych lat.
Pro jekt ma za chę cić ro dzi ców do od wie -
dza nia bi blio tek. Dzie ci na to miast, wy ra -
bia jąc na wyk czy ta nia, po zna ją książ ni cę

ja ko miej sce bę dą ce cie ka wą al ter na ty wą
dla te le wi zji i kom pu te ra.

Ak cja skie ro wa na jest do dzie ci z rocz -
ni ków 2015-2018. Każ dy przed szko lak,
któ ry przyj dzie z ro dzi cem do kro to szyń -
skiej bi blio te ki lub jej fi lii, otrzy ma wy -
praw kę czy tel ni czą, w któ rej znaj dzie
„Pierw sze czy tan ki dla...” oraz Kar tę Ma -
łe go Czy tel ni ka. Przy każ dej wi zy cie w bi -
blio te ce i wy po ży cze niu co naj mniej
jed nej książ ki z księ go zbio ru dzie cię ce go
przed szko lak do sta nie na klej kę, a po ze -
bra niu dzie się ciu zo sta nie na gro dzo ny
imien nym dy plo mem. Na le ży pa mię tać,
by za każ dym ra zem za brać ze so bą Kar tę
Ma łe go Czy tel ni ka! (AN KA)

BIBLIOTEKA
Wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków
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18 paź dzier ni ka od by ła się nad zwy -
czaj na se sja Ra dy Miej skiej w Sul -
mie rzy cach. Za koń czy ło ją bar dzo
emo cjo nal ne wy stą pie nie bur mi -
strza.

Po sie dze nie od by ło się w try bie
zdal nym, a zwo ła no je, by przy jąć
uchwa ły w spra wie zmian w bu dże -
cie mia sta na 2021 rok oraz w Wie lo -
let niej Pro gno zie Fi nan so wej Mia sta
Sul mie rzy ce na la ta 2021-2024.
Szcze gó ły spra wy przed sta wi ła skarb -
nik mia sta, Ur szu la Ju ra szyk. 

– Naj istot niej sza zmia na wy ni ka
z pod pi sa ne go anek su do umo wy
na prze bu do wę ulic Si kor skie go, La -
skow skie go oraz uli cy bez na zwy
w Sul mie rzy cach. Zmniej szo no nam
do fi nan so wa nie. Przy po mnę, że ter -
min re ali za cji tej in we sty cji przy pa da
na 30 paź dzier ni ka i do te go cza su
mu si my za cho wać okre ślo ną re la cję
pro por cji środ ków z do fi nan so wa nia
i na szych we wnętrz nych, stąd ta
zmia na. Ko lej ne dwie in we sty cje, któ -
re za pla no wa li śmy, to prze bu do wa ul.
Rol ni czej oraz ul. Po lnej. Po ze bra niu
ofert oka za ło się, że koszt wy ko na nia
ro bót bę dzie wyż szy od za kła da ne go.
Je śli cho dzi o bu do wę bież ni lek ko -
atle tycz nej, do ko nu je my ru chu w bu -
dże cie po le ga ją ce go na tym, że
zo sta wia my tyl ko plan do wy so ko ści
pod pi sa nych umów, czy li sa mych ro -
bót bu dow la nych oraz za stęp stwa in -
we sty cyj ne go, na to miast w dru gim
do ku men cie pla nu je my ro bo ty do -
dat ko we – tłu ma czy ła U. Ju ra szyk,
po czym omó wi ła wszyst kie zmia ny. 

Uwa gę rad ne go Mar ci na Pta ka
zwró cił punkt do ty czą cy Za kła du
Usług Ko mu nal nych. Rad ny po pro sił
o wy ja śnie nie za gad nie nia „za kup
usług obej mu ją cych wy ko na nie eks -
per tyz, ana liz i opi nii”, na co prze zna -
czo no po nad 11 ty się cy zło tych.

Skarb nik od po wie dzia ła, iż środ ki te
bę dą wy ko rzy sta ne na zle ce nie prze -
pro wa dze nia ana li zy funk cjo no wa nia
za kła du oraz moż li wo ści po zy ski wa -
nia środ ków ze wnętrz nych. M. Ptak
za py tał jesz cze, czy eks per ty za nie
mo że zo stać prze pro wa dzo na przez
pra cow ni ka Urzę du Miej skie go
w Sul mie rzy cach. Kwe stię tę ob ja śnił
bur mistrz Da riusz Dę bic ki (na zdję -
ciu). – Dzia ła nia, któ re chce my pod -
jąć, a któ re pań stwo ewen tu al nie
po prze cie lub nie, to oce na zmia ny
funk cjo no wa nia Za kła du Usług Ko -
mu nal nych – czy prze kształ cić go
w spół kę, któ ra w ja kiś spo sób bę dzie
na sie bie za ra bia ła, czy też zo sta je my
w ukła dzie, któ ry jest w tej chwi li
i da lej bę dzie my fi nan so wać ZUK
z bu dże tu mia sta. Ana li za ma na ce -
lu okre śle nie dal szych dzia łań tak,
aby by ło to jak naj bar dziej opła cal ne
dla mia sta – oznaj mił wło darz. 

Swo ją opi nią po sta no wił po dzie -
lić się rad ny Ra fał Ozga. – Je śli cho -

dzi o ana li zę do ty czą cą funk cjo nal no -
ści ZUK -u, uwa żam, że jest to kpi na.
Jak do sko na le wie my, pró bu je się zro -
bić za mach na za kład, któ ry od li cza
VAT. Nikt nie chce po wie dzieć, ja ka
kwo ta wcho dzi tu w grę, je śli cho dzi
o przy go to wa nie tej do ku men ta cji,
a jest to po nad 11 ty się cy zło tych. Te
pie nią dze mo gły zo stać prze zna czo -
ne na za kup sa mo bież nej za mia tar -
ki – po wie dział raj ca. 

Rad ny Ro man Szcze snow ski zło -
żył wnio sek o uczest nic two kie row -
ni ka ZUK -u w Sul mie rzy cach
w naj bliż szych po sie dze niach ko mi -
sji Ra dy Miej skiej, co by ło jed no -
znacz ne z wnio skiem o wy co fa nie
punk tu do ty czą ce go prze ka za nia pie -
nię dzy na au dyt. 11 rad nych za gło so -
wa ło na tak, prze ciw był Adam
Krenz, a od gło su wstrzy ma li się Ry -
szard No wak, Krzysz tof Pau liń ski
i Ro bert Wi zner. Z ko lei w spra wie
zmian bu dże to wych na tak by ło 13
rad nych, a od gło su wstrzy ma li się R.

Ozga i Ka ro li na Ku law ska -Za bo rek.
Póź niej ra da za ję ła się zmia na mi
w Wie lo let niej Pro gno zie Fi nan so -
wej. – Jed no z przed się wzięć, któ re
za mie rza my wpro wa dzić, to bu do wa
bież ni lek ko atle tycz nej. Tu taj, zgod -
nie z pi smem pra cow ni ka zaj mu ją ce -
go się in we sty cja mi, usta lo no, iż
wy stą pi ły ro bo ty do dat ko we na kwo -
tę 190 ty się cy zło tych. W tym ro ku
nie je ste śmy w sta nie wy go spo da ro -
wać ta kiej su my – wy ja śni ła skarb -
nik. Rad ny Ozga za py tał, o ja kie
pra ce do dat ko we cho dzi. U. Ju ra szyk
od po wie dzia ła, iż pro ble mem oka za -
ła się roz bież ność w wy so ko ści te re -
nu wo kół bo iska. Zaj mu ją cy się
w Urzę dzie Miej skim w Sul mie rzy -
cach spra wa mi bu dow nic twa i in we -
sty cji Piotr Szu bert wy ja śnił, iż
pro jekt tech nicz ny wy ko na no
na grun ty pła skie, a po tem oka za ło
się, że w tym miej scu za le ga gruz,
któ ry trze ba by ło po sprzą tać. – Dzia -
ło się to za przy zwo le niem władz sa -
mo rzą do wych – pa na bur mi strza.
Nie moż na by ło te go prze wi dzieć?
Kto od bie rał ta ką do ku men ta cję? To
są kpi ny. Po tym, co sły szę od pa na,
z ca łą od po wie dzial no ścią za swo je
sło wa chciał bym po wie dzieć, że
człon ko wie Ko mi sji re wi zyj nej po -
win ni zba dać tę spra wę – grzmiał R.
Ozga. 

Bur mistrz pró bo wał wy tłu ma -
czyć, skąd wzię ły się do dat ko we wy -
dat ki. Jak stwier dził, w te go ty pu
in we sty cjach się to zda rza. Prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej w Sul mie rzy -
cach po sta no wił jed nak wy stą pić
z wnio skiem o wy co fa nie środ ków
na bu do wę bież ni. – Za czy na się
w tym mie ście źle dziać. Nie bę dę te -
raz mó wił o in nych spra wach, bo to
nie ten czas. Mu si my się ock nąć. Po -
pa trz cie, jak to mia sto wy glą da. Wy -
po wia da łem się w tym te ma cie już

wie lo krot nie. Mó wi my, mó wi my,
mó wi my. Mó wi my o sa mo cho dach
na traw ni kach, wczo raj prze jeż dża -
łem, au ta jak sta ły, tak sto ją. Tak za -
pusz czo ne go mia sta nie mie li śmy
daw no. Nie chcę, że by od bie rał to
pan, pa nie bur mi strzu, ja ko atak
na pań ską oso bę, ale mu si my coś zro -
bić. Mó wi łem, że bę dzie se zon
na ści na nie ku ku ry dzy, któ rą póź niej
bę dą za sła ne uli ce i tak też jest. Był
czas na to, że by po wie dzieć rol ni -
kom, by się na to przy go to wa li. Ku -
ku ry dza jest wo żo na przez mia sto,
wszyst ko wpa da do ka na li za cji i nic
się w tej kwe stii nie dzie je – mó wił
wzbu rzo ny Adam Orze szyń ski. 

Rad ny Ka mil Ło pu szyń ski na to -
miast zwró cił się z proś bą, aby na ko -
lej ną se sję za pro sić pra cow ni ków
urzę du, a tak że pro jek tan ta i kie row -
ni ka bu do wy. Za wy co fa niem środ -
ków na bu do wę bież ni opo wie dzia ło
się 12 rad nych. Od gło su wstrzy ma li
się K. Pau liń ski i R. Wi zner. Je śli zaś
cho dzi o zmia ny w Wie lo let niej Pro -
gno zie Fi nan so wej, 13 rad nych gło so -
wa ło na tak, a K. Ku law ska -Za bo rek
wstrzy ma ła się od gło su. 
Nikt nie spo dzie wał się jed nak te go,
co na stą pi ło po prze gło so wa niu
uchwa ły, kie dy ob ra dy mia ły już się
za koń czyć. Głos bo wiem za brał bur -
mistrz. – Mam proś bę do któ re goś
z rad nych, aby zło żył wnio sek o od -
wo ła nie mnie z funk cji bur mi strza.
Je śli w mie ście tak źle się dzie je, to nie
na da ję się do jej peł nie nia – po wie -
dział ła mią cym się gło sem Da riusz
Dę bic ki. Po je go wy stą pie niu prze -
wod ni czą cy ra dy za mknął ob ra dy. 

(LE NA) 

SULMIERZYCE 

Czy radni będą chcieli odwołać burmistrza..?

Kil ka dni te mu w trak cie prac ziem -
nych na te re nie bu do wy na uli cy Zdu -
now skiej w Kro to szy nie do szło
do uszko dze nia przy łą cza sie ci ga zo -
wej śred nie go ci śnie nia. Na szczę -
ście ni ko mu nic się nie sta ło. 

Po otrzy ma niu zgło sze nia na miej -
sce wy sła no trzy za stę py z Jed nost ki
Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie
oraz po jazd ga śni czy z miej sco wej
OSP. Z po wo du awa rii przy łą cza ga zo -
we go na stą pił nie kon tro lo wa ny wy -
pływ ga zu pod ci śnie niem. Ja ko że
do zda rze nia do szło przy dro dze kra -
jo wej i w są siedz twie wie lo ro dzin ne go

bu dyn ku miesz kal ne go, ko niecz ne by -
ły cza so we wstrzy ma nie ru chu po jaz -
dów oraz ewa ku acja miesz kań ców.
Osób po szko do wa nych nie by ło. Po za -
bez pie cze niu te re nu dzia łań, wy zna -
cze niu i ozna ko wa niu stre fy
nie bez piecz nej stra ża cy przy stą pi li
do li kwi da cji za gro że nia. – W trak cie
we ry fi ka cji stę że nia sub stan cji nie bez -
piecz nych w at mos fe rze w ce lu sko ry -
go wa nia wiel ko ści stre fy
nie bez piecz nej na miej sce przy by li
pra cow ni cy Po go to wia Ga zo we go.
Po kon sul ta cji z ni mi do stre fy wpro -
wa dzo no ro tę wy po sa żo ną w sprzęt
ochro ny dróg od de cho wych, któ ra

uwi docz ni ła frag ment uszko dzo nej
ru ry, by za ło żyć za cisk. Po ogra ni cze -
niu wy pły wu ga zu dal sze czyn no ści
zwią za ne z na pra wą przy łą cza po zo -
sta wio no pra cow ni kom po go to wia ga -
zo we go, któ rzy przy stą pi li do na pra wy
awa rii sie ci prze sy ło wej – po in for mo -
wał st. asp. Ma te usz Dy mar ski z KP
PSP w Kro to szy nie. Na ko niec dzia łań
te ren wo kół wy ko pu spraw dzo no
urzą dze nia mi po mia ro wy mi, któ re
po twier dzi ły li kwi da cję za gro że nia.
Ewa ku owa ne oso by mo gły więc wró -
cić do swo ich miesz kań, a ruch na dro -
dze zo stał przy wró co ny.
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KROTOSZYN

Uszkodzenie przyłącza gazowego
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Czy Ko by lin po łą czy się ścież ką ro we ro -
wą z Pę po wem? Na ten te mat roz ma -
wia no nie daw no na spo tka niu w Ko by -
li nie, w któ rym wzię li udział bur mistrz
To masz Le siń ski, sta ro sta kro to szyń ski
Sta ni sław Szczot ka, sta ro sta go styń ski
Ro bert Mar cin kow ski oraz Grze gorz
Ma tu szak – wójt Pę po wa.

Wło da rze omó wi li dłu go fa lo wą
per spek ty wę po łą cze nia dwóch są sia -
du ją cych po wia tów wy re mon to wa ną
dro gą oraz ścież ką pie szo -ro we ro -
wą. – Obec nie w po wie cie go styń skim
to czą się roz mo wy do ty czą ce roz wo ju
dróg. Skła da ne są wnio ski o do fi nan -
so wa nie. Uzna łem, że to bar dzo do bry
mo ment, by roz po cząć roz mo wy
o współ pra cy w kwe stii bu do wy bar -
dzo dla nas waż nej ścież ki pie szo -ro we -
ro wej, któ ra by po łą czy ła gmi ny
Pę po wo i Ko by lin. Ma my świet ny
punkt wyj ścia, bo wiem już, wspól nie
z po wia tem kro to szyń skim, przy go to -
wa li śmy pro jekt bu do wy ścież ki
do Za le sia Ma łe go – tłu ma czy bur -
mistrz Ko by li na. 

Na spo tka niu w ko by liń skim urzę -

dzie sta ro sta go styń ski i wój ta Pę po wa
za de kla ro wa li chęć współ pra cy i bu do -
wy ścież ki od stro ny Pę po wa. – Oczy -
wi ście nie sta nie się to za rok czy dwa,
ale usta li li śmy, że jest to dla nas za da nie
prio ry te to we – za zna cza T. Le siń ski.

Po nad to bur mistrz za po wie dział,
iż sa mo rząd ko by liń ski do ło ży z bu -
dże tu zna czą cą kwo tę na do ku men ta -
cję, któ rą bę dzie two rzył po wiat
kro to szyń ski, na ko lej ny od ci nek bu -
do wy ścież ki w stro nę Pę po wa, aż
do gra nic po wia tu. 

– Je stem bar dzo za do wo lo ny
z efek tów spo tka nia, wi dzia łem peł ne
zro zu mie nie i chęć współ pra cy. Wszy -
scy wie my, że po pra wi my przez to nie
tyl ko kom fort jaz dy, ale przede wszyst -
kie bez pie czeń stwo ro we rzy stów i pie -
szych, któ rzy licz nie prze miesz cza ją
się tą tra są – do po wia da T. Le siń ski.
War to do dać, że po wiat go styń ski już
za bez pie czył środ ki na opra co wa nie
pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go
na bu do wę dróg i w kon cep cji ujął
ścież kę pie szo -ro we ro wą do gra nic
gmi ny Ko by lin.

OPRAC. (AN KA)

KOBYLIN

Ścieżka rowerowa połączy
sąsiednie powiaty?

W sa li wiej skiej w Roz dra że wie od by -
ła się uro czy stość, w trak cie któ rej
uho no ro wa no ob cho dzą ce zło te go dy
mał żeń stwa z te re nu gmi ny. Me da le
„Za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie”
otrzy ma ło tym ra zem aż 15 par.

Me da le „Za dłu go let nie po ży cie
mał żeń skie” przy zna je pre zy dent RP
na wnio sek wo je wo dy. Jest to na gro -
da dla osób, któ re prze ży ły co naj -
mniej pół wie ku w jed nym związ ku
mał żeń skim. 

Od zna cze nia mał żeń stwom wrę -
czy li wójt Ma riusz Dy mar ski oraz
prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny w Roz -
dra że wie Wie sław Jan kow ski. W tym
ro ku licz ba par, któ re otrzy ma ły me -
da le, oka za ła się być re kor do wą. Od -
zna czo no bo wiem pięt na ście

mał żeństw. Za 50 lat wspól ne go ży -
cia uho no ro wa ni zo sta li Ma ria i Je rzy
Dry ga so wie, Ja dwi ga i Fe liks Du do -
wie, Ja ni na i Sta ni sław Dy mar scy,
Ire na i Hen ryk Frąc ko wia ko wie, Ma -
ria i Edward Gło do wie, Te re sa i Jó zef
Gol ko wie, Te re sa i Ry szard Ja kub ko -
wie, Ele ono ra i Sta ni sław Kost ko wie,
Ire na i Wie sław Kur ko wie, Kry sty -
na i Jan Miel car ko wie, Ali na i Je rzy
Pin kow scy, Ma ria i Hen ryk Ta lar czy -
ko wie, Sta ni sła wa i Hen ryk Wal cza -
ko wie oraz Jo an na i Lech
Za jącz ko wie.

– Moż na po wie dzieć, z per spek -
ty wy cza su, że rok 1971 był zna ko mi -
tym ro kiem na za war cie trwa łe go
związ ku mał żeń skie go. Tak wie lu ju -
bi la tów nie mie li śmy do tych czas ani
ra zu w trak cie or ga ni zo wa nych uro -

czy sto ści. To spo tka nie jest oka zją
do zło że nia na pań stwa rę ce wy ra zów
uzna nia i po dzię ko wa nia za to, że to
tu taj uwi li ście swo je gniaz do, za wy -
cho wa nie dzie ci, za po moc w wy cho -
wa niu wnu ków, za pra cę na rzecz
lo kal nej spo łecz no ści. Dzię ku je my
rów nież za to, że je ste ście wspa nia łym
wzor cem sta bil no ści uczuć, trwa ło ści
związ ku mał żeń skie go oraz wy rze -
czeń po dej mo wa nych dla do bra za ło -
żo nej ro dzi ny – za ko mu ni ko wał wójt
Ma riusz Dy mar ski. Po uro czy stym
wrę cze niu me da li i wy ko na niu pa -
miąt ko wych fo to gra fii ju bi la ci wznie -
śli to ast. Póź niej przy szedł czas
na roz mo wy i wspo mnie nia. Uro czy -
stość swo im wy stę pem uświet nił ze -
spół Ka li na z No wej Wsi. 

(LE NA)

ROZDRAŻEW

Uhonorowani za pół wieku wspólnego życia

W Urzę dzie Mar szał kow skim
w Po zna niu bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek oraz Ja cek Bo gu sław -
ski – czło nek Za rzą du Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go – pod pi sa li umo wę
na do fi nan so wa nie w ra mach pro gra -
mu „Szat nia na me dal”.

Gmi na Kro to szyn otrzy ma do ta -
cję w wy so ko ści 100 ty się cy zło tych.
Środ ki te prze zna czo ne bę dą na re -
mont szat ni znaj du ją cej się przy zre wi -
ta li zo wa nym sta dio nie miej skim.

(AN KA)

KROTOSZYN

100 tysięcy na remont szatni
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Na bieżąco 5

Gmi na Ko by lin po zy ska ła po nad 45
ty się cy zło tych na bu do wę wy nie sio -
ne go przej ścia dla pie szych na ul.
Spor to wej. 20 paź dzier ni ka w Gro -
dzi sku Wlkp. bur mistrz To masz Le -
siń ski i skarb nik Bar ba ra Sła wiń ska
pod pi sa li umo wę w tej spra wie z wo -
je wo dą Mi cha łem Zie liń skim.

Przy pa ra fo wa niu do ku men tu obec ny

był tak że po seł To masz Ław ni czak. Na re -
ali za cję za da nia gmi na po zy ska ła po nad 45
tys. zł z Rzą do we go Fun du szu Roz wo ju
Dróg. – War to skła dać wnio ski, war to się
sta rać, tym bar dziej że zna czą co po pra wi -
my bez pie czeń stwo na szych dzie ci. Przej -
ście po wsta nie bo wiem przy szko le i or li ku
na uli cy Spor to wej – sko men to wał bur -
mistrz Le siń ski. 

(AN KA) 

GRODZISK WLKP.

Dofinansowanie 
na przejście dla pieszych

UWA GA. 19 paź dzier ni ka na stą pi ło
prze łą cze nie nu me ru alar mo we -
go 998 do Cen trum Po wia da mia nia
Ra tun ko we go (CPR) w Po zna niu. Nu -
mer Pań stwo wej Stra ży Po żar nej na -
dal bę dzie ak tyw ny, zmie nia się je dy -
nie miej sce od bio ru zgło sze nia. 

Wy bie ra jąc nu mer alar mo wy 998
na te re nie po wia tu kro to szyń skie go, po łą -
czy my się ope ra to rem nu me ru 112,
a nie – jak do tej po ry – z dy żur nym peł -
nią cym służ bę w kro to szyń skiej straż ni cy.

Jak wy ja śnia straż po żar na, prze kie ro -
wa nie po łą czeń alar mo wych z 998 do ope -

ra to rów nu me ru 112 wdra ża ne jest w ca -
łym kra ju. Roz wią za nie to ma skró cić pro -
ces obie gu in for ma cji, po zwa la jąc
na jed no cze sne po wia do mie nie o zda rze -
niu wszyst kich wła ści wych służb.

OPRAC. (AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Przekierowanie połączeń alarmowych
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19 paź dzier ni ka roz po czę ło się gło -
so wa nie na pro jek ty zgło szo ne
do Kro to szyń skie go Bu dże tu Oby wa -
tel skie go. Po myśl nie we ry fi ka cję ko -
mi sji prze szło dzie sięć pro po zy cji. 

W czerw cu Ra da Miej ska w Kro -
to szy nie jed no gło śnie przy ję ła uchwa -
łę w spra wie bu dże tu oby wa tel skie go.
Bę dzie on opie wał na kwo tę 150 ty się -
cy zło tych. Pro jek ty moż na by ło zgła -
szać do 14 wrze śnia. Dzie sięć
pro po zy cji speł ni ło wszel kie wy ma ga -
nia, więc ko mi sja zwe ry fi ko wa ła je po -
myśl nie. 

Pierw szy pro jekt no si na zwę
„Odłóż ko mó rę – po znaj na tu rę” i za -
kła da wy bu do wa nie al tan ki dla dzie ci,
w któ rej bę dzie moż na zdo być wie dzę
na te mat zwie rząt ży ją cych w Pol sce.
Al tan ka mia ła by sta nąć przy Wiej skim
Do mu Kul tu ry w Ust ko wie. 

Ko lej ną pro po zy cją jest wzbo ga ce -
nie ma łej ar chi tek tu ry na pla cu
przy grzyb ku w Ja no wie. Cho dzi o za -
kup urzą dzeń, któ re uatrak cyj nią to
miej sce. Ce lem na stęp nej pro po zy cji
jest po pra wa wa run ków funk cjo no wa -
nia sto wa rzy szeń z gmi ny Kro to szyn
po przez re mont i wy po sa że nie po -
miesz cze nia biu ro we go i ko ry ta rza
w bu dyn ku Cen trum Kro to szyń skich
Ini cja tyw. 

In ny pro jekt do ty czy pro mo cji
mia sta i gmi ny Kro to szyn pod -
czas V edy cji Kro to Am car Spot, któ -
ra od bę dzie się we wrze śniu 2022
ro ku. W ra mach pro jek tu prze wi dzia -
no za kup 500 ko szu lek z lo go gmi ny,
któ re zo sta ły by roz da ne uczest ni kom
zlo tu, part ne rom im pre zy oraz współ -
or ga ni za to rom. 

Ko lej na ini cja ty wa wią że się z ak -
tyw no ścią fi zycz ną. Pro jekt ,,Gra my
na okrą gło – wspar cie in fra struk tu ry
Cen trum Spor tów Pla żo wych na od -

kry tej pły wal ni przy ul. Ogro dow skie -
go w Kro to szy nie” za kła da stwo rze nie
wa run ków do upra wia nia spor tów
pla żo wych i roz gry wa nia za wo dów
ran gi cen tral nej, czy li za kup pia sku
i róż ne go ro dza ju sprzę tu. 

Za gło so wać moż na tak że na pro -
jekt „Zie lo na kla sa” w Szko le Pod sta -
wo wej w Ko bier nie. By ło by to
pierw sze ta kie miej sce w gmi nie Kro -
to szyn. Dzię ki te mu bę dzie moż li -
wość pro wa dze nia lek cji, po ga da nek,
warsz ta tów i in nych za jęć na świe żym
po wie trzu. 

W gło so wa ni udział bie rze też pro -
jekt ma ją cy na ce lu do po sa że nie sa li
przy re mi zie stra żac kiej na ul. Ko -
piecz ki w Kro to szy nie po przez za kup
kli ma ty za cji, na mio tu im pre zo we go
oraz 10 ze sta wów bie siad nych (sto łów
i ła wek). 

Ko lej nym po my słem jest „Ró żo wa
skrzy necz ka” w każ dej szko le. To ini -
cja ty wa bę dą ca od po wie dzią na pro -
blem tzw. ubó stwa men stru acyj ne go. 

Zgło szo no rów nież pro jekt pu -
blicz ne go do stę pu do AED (au to ma -
tycz nych de fi bry la to rów ze wnętrz nych

w Kro to szy nie). Urzą dze nia te mia ły by
zo stać umiesz czo ne obok wej ścia głów -
ne go do kro to szyń skie go ra tu sza oraz
obok ta bli cy in for ma cyj nej przy ul.
Spor to wej na Bło niu. 

Ostat ni pro jekt za kła da bu do wę
miej sca spor to wo -re kre acyj ne go
przy świe tli cy wiej skiej w Dzier ża no -
wie. Cho dzi o mon taż bram ki pił kar -
skiej wraz z pił ko chwy ta mi oraz
wy po sa że nie świe tli cy w stół do gry
w pił ka rzy ki. 

Gło so wać moż na do 19 li sto pa da,
je dy nie po przez plat for mę Kro to szyń -
skie go Bu dże tu Oby wa tel skie go – kro -
to szyn. kon su la ta cjejst. pl. Każ dy
miesz ka niec gmi ny Kro to szyn mo że
od dać głos tyl ko raz. Na le ży więc wy -
brać je den pro jekt, spraw dzić po praw -
ność wpi sa nych da nych, zwra ca jąc
uwa gę na sto so wa nie pol skich zna ków.
Aby za koń czyć gło so wa nie, trze ba wpi -
sać kod we ry fi ka cyj ny, któ ry otrzy ma -
my w wia do mo ści SMS -owej na nasz
nu mer te le fo nu, ozna czyć zgo dy i klik -
nąć „od daj głos”. Nu mer te le fo nu mo -
że być wy ko rzy sta ny w gło so wa niu
tyl ko raz. (LE NA)

BUDŻET OBYWATELSKI

Wybierz jedną z dziesięciu propozycji!

W trak cie wi chu ry, któ ra prze szła
nad na szym po wia tem w mi nio ny
czwar tek, z jed ne go z do mostw
na uli cy Kro to szyń skiej w Go rzu pi ze -
rwa ło dach. W związ ku z tym pro wa -
dzo na jest zbiór ka dla po szko do wa -
nej ro dzi ny. 

Z ini cja ty wy Al do ny Pa szek, dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej w Go rzu pi, na por ta -
lu zrzut ka. pl utwo rzo no zbiór kę środ ków
na od bu do wę do mu dla pię cio oso bo wej
ro dzi ny (ro dzi ce i trzech sy nów), któ ra
w tej chwi li po zba wio na jest da chu
nad gło wą. Ce lem jest ze bra nie kwo ty 50
ty się cy zło tych. Za chę ca my za tem wszyst -
kich do wspar cia miesz kań ców Go rzu pi.
Moż na to uczy nić w for mie fi nan so wej

bądź ma te rial nej. Na wspo mnia nym por -
ta lu zbiór ka fi gu ru je pod na zwą: Na od bu -
do wę do mu po ze rwa niu da chu.

Miesz kań cy wsi po ka zu ją so li dar ność
z po szko do wa ną ro dzi ną. W so bo tę dru ho -

wie z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej, we spół
z licz nym gro nem go rzu pian, przy szli z po -
mo cą, by po sprzą tać skut ki te go nie szczę -
śli we go wy da rze nia.

(AN KA)

GORZUPIA

Wichura zerwała dach – potrzebna pomoc!
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W ak cję sa dze nia drzew mio do daj -
nych za an ga żo wa ła się tak że gmi na
Ko by lin. W dniach 15-16 paź dzier ni -

ka no we drzew ka po sa dzo no
przy dro dze do pól mię dzy uli cą Basz -
kow ską a uli cą Rze mie chow ską.

Gmi na na ten cel po zy ska ła 18 tys,
zł z Urzę du Mar szał kow skie go Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go w Po zna niu.
Po sa dzo no sto drzew. – Ko lej ny raz
w tym ro ku sa dzi my drze wa, ale te ma -
ją szcze gól ny cha rak ter, bo wiem bę dą
wspo ma gać na szych ma łych sprzy mie -
rzeń ców – pszczo ły. Chce my wspie rać
dzia ła nia na rzecz tych owa dów, bo -
wiem bez nich nie bę dzie ży cia – sko -
men to wał bur mistrz To masz Le siń ski.
Stan sa dzo nek bę dzie na bie żą co mo ni -
to ro wa ny. 

(AN KA)

KOBYLIN

Drzewa posadzone - będzie miód

Od te go mie sią ca aż do koń ca ro ku
Przed się bior stwo Oczysz cza nia Mia -
sta EKO Sp. z o. o. bę dzie za opa try -
wać miesz kań ców i fir my z te re nu
dzia łal no ści Związ ku Mię dzyg min ne -
go EKO SIÓ DEM KA w po jem ni ki
na szkło o po jem no ści 120 l. 

Po jem ni ki wszy scy otrzy ma ją bez płat -
nie. Je śli ktoś do koń ca ro ku nie do sta nie,
np. z po wo du nie obec no ści w do mu czy
fir mie, po jem ni ka na szkło, pro szo ny jest
o kon takt w ce lu umó wie nia od bio ru

(tel. 62 764 22 96 / 62 767 23 30
wewn. 2).

Jak tłu ma czy przed się bior stwo EKO,
ak cja po dyk to wa na jest dba ło ścią o śro do -
wi sko. – Jest to aspekt nie zmier nie waż ny
dla na sze go przed się bior stwa i ży cia każ de -
go z nas. Po jem nik jest wie lo krot ne go użyt -
ku, wor ki na to miast sa me w so bie są
rów nież od pa dem. Fakt ten ma rów nież
wiel kie zna cze nie w er go no mii zbie ra nia
i bez pie czeń stwie za rów no miesz kań ców,
jak i na szych pra cow ni ków – in for mu je fir -
ma EKO. (AN KA)

GOSPODARKA KOMUNALNA

Szkło będzie można 
oddawać w pojemnikach

15 paź dzier ni ka de le ga cja mło dzie -
ży z Huf ca Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
wraz z wy cho waw ca mi uczci ła pa -
mięć pa pie ża Po la ka, za pa la jąc
znicz przy po mni ku Świę te go Ja na
Paw ła II. Po nad to w ty go dniu po -
prze dza ją cym Dzień Pa pie ski pon ty -
fi kat Ka ro la Woj ty ły był te ma ty ką za -
jęć wy cho waw czych. 

Dzię ki te mu mło dzież do wie dzia ła
się, jak do nio słą ro lę dla Pol ski, nie tyl ko
w ka te go riach re li gij nych, ale tak że po li -

tycz nych i spo łecz nych, ode grał Jan Pa -
weł II. Po mnik, przy któ rym za pa lo no
znicz, zo stał od sło nię ty w 2005 ro ku
w po bli żu Ko ścio ła pw. Św. An drze ja Bo -
bo li i po świę co ny przez bi sku pa ka li skie -
go Sta ni sła wa Na pie ra łę. Au to rem
obe li sku jest rzeź biarz, pro fe sor kra kow -
skiej ASP, Cze sław Dźwi gaj, twór ca kil ku -
dzie się ciu po mni ków Ja na Paw ła II.
War to przy po mnieć, iż pa pież Po lak
od 2011 ro ku jest pa tro nem Ochot ni -
czych Huf ców Pra cy.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Młodzież pamięta o św. Janie Pawle II

Pol skie Li nie Ko le jo we ogło si ły prze -
targ na wy ko na nie pro jek tu i prac
bu dow la nych na frag men cie li -
nii 281, na od cin ku mię dzy Koź mi -
nem Wlkp. a Ja ro ci nem. Re mont za -
pla no wa no na przy szły rok. 

Mo der ni za cja na od cin ku
od km 78,352 do km 92,175 bę dzie re ali -
zo wa na w ra mach pro jek tu pod na zwą
„Pra ce na li niach ko le jo wych nr 281, 766
na od cin ku Ole śni ca – Łu ka nów – Kro to -
szyn – Ja ro cin – Wrze śnia – Gnie zno”.
Obec nie ten frag ment nie jest w naj lep -

szym sta nie, w efek cie cze go w nie któ rych
miej scach pręd kość po cią gu jest ogra ni czo -
na do 40 km/h. Po re mon cie po cią gi pa sa -
żer skie po now nie bę dą mo gły jeź dzić
z pręd ko ścią 120 km/h.

Pra ce ma ją być re ali zo wa ne w przy -
szłym ro ku. Prócz wy mia ny na wierzch ni

ko le jo wej przed się wzię cie obej mie rów -
nież urzą dze nia ste ro wa nia i za si la nia trak -
cyj ne go, urzą dze nia i ukła dy
elek tro ener ge tycz ne, obiek ty in ży nie ryj ne
na wska za nym od cin ku li nii i prze jaz dy ko -
le jo wo -dro go we.

(AN KA)

PKP PLK

Będzie remont linii kolejowej między Jarocinem a Koźminem

Noc Bi blio tek to ogól no pol skie świę to bi -
blio tek i czy ta nia, któ re na sta łe wpi sa ło
się do ka len da rza wy da rzeń Szko ły Pod -
sta wo wej wBe ni cach. Te go rocz nej edy cji
przy świe ca ło ha sło „Czy ta nie wzmac -
nia”. Ak cję zor ga ni zo wa no we współ pra -
cy zbi blio te ką szkol ną oraz fi lią nr6 KBP.

Ucznio wie be nic kiej szko ły wzię li
udział w spo tka niach bi blio tecz nych oraz
w za ję ciach, w trak cie któ rych sta ra no się
od po wie dzieć na py ta nie: dla cze go czy ta -
nie wzmac nia? Po nad to roz ma wia no o za -
in te re so wa niach czy tel ni czych.

Młod si ucznio wie uczest ni czy li w „ko -
co czy ta niu” – czy ta li frag men ty swo ich
ulu bio nych ksią żek pod ko ca mi, z la tar ka -
mi w rę kach. Był też se ans fil mo wy. Dzie -
ci otrzy ma ły pa miąt ko we za kład ki. 

Noc Bi blio tek w szko le w Be ni cach roz -
po czę ła ob cho dy Mię dzy na ro do we go Mie -
sią ca Bi blio tek Szkol nych. OPRAC. (AN KA)

BENICE

Święto biblioteki i czytania
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W nie dzie lę nad ra nem w Bo ża ci nie
do szło do tra gicz ne go wy pad ku.
Na dro dze kra jo wej nr 15 sa mo chód
oso bo wy po trą cił pie sze go. Na miej -
scu zgi nął 41-let ni męż czy zna.

Do zda rze nia do szło oko ło go dzi -
ny 4.00 na dro dze kra jo wej nr 15. – 63-
let ni męż czy zna, miesz ka niec po wia tu
kro to szyń skie go, kie ru ją cy sa mo cho dem
oso bo wym mar ki To yo ta, po za te re nem
za bu do wa nym, na pro stym od cin ku dro -
gi, na je chał pie sze go, któ ry nie ostroż nie
wszedł na jed nię od pra wej stro -
ny – wprost pod nad jeż dża ją cy sa mo -
chód – po in for mo wa ła Pau li na

Po ta rzyc ka, za stęp czy ni ofi ce ra pra so we -
go Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to -
szy nie. 

Pie szy, któ rym był 41-let ni miesz ka -
niec na sze go po wia tu, po niósł śmierć
na miej scu. Dro ga na od cin ku mię dzy Kro -
to szy nem a Koź mi nem Wlkp. przez kil ka
go dzin by ła cał ko wi cie za blo ko wa na. Po li -
cja zor ga ni zo wa ła ob jaz dy przez Roz dra -
żew oraz przez Bo ża cin. Funk cjo na riu sze
Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy -
nie pod nad zo rem pro ku ra to ra pro wa dzą
czyn no ści ma ją ce na ce lu usta le nie przy -
czyn i oko licz no ści te go tra gicz ne go wy -
pad ku. 

(LE NA)

NA DRODZE

Śmiertelne potrącenie pieszego

1 li sto pa da, jak co ro ku pod czas uro -
czy sto ści Wszyst kich Świę tych,
na kro to szyń skim – i nie tyl -
ko – cmen ta rzu bę dzie moż na spo -
tkać ki bi ców Le cha Po znań, któ rzy
bę dą zbie rać pie nią dze na re no wa -
cję i od bu do wę gro bów po wstań ców
wiel ko pol skich.

Sto wa rzy sze nie Ki bi ców KO LE JORZ
or ga ni zu je „Zbiór kę po wstań czą” już
od wie lu lat. Dzię ki niej uda ło się wy re -
mon to wać wie le gro bów po wstań ców
wiel ko pol skich, po mni ków i miejsc pa mię -
ci. Kro to szyń scy mi ło śni cy po znań skie go
klu bu rów nież przy łą czą się do ak cji – już
po raz trzy na sty. Bę dzie ich moż na spo -

tkać 1 li sto pa da na kro to szyń skim cmen -
ta rzu (i oko licz nych) od godz. 8.00 do wie -
czo ra, z prze rwą na mszę św. W ak cję
na te re nie na sze go mia sta za an ga żu je się
oko ło trzy dzie stu wo lon ta riu szy, któ rzy
bę dą wy po sa że ni w spe cjal ne pusz ki oraz
iden ty fi ka to ry. Dzię ki te mu ła two bę dzie
moż na ich zwe ry fi ko wać. 

Do tej po ry uda ło się od pod staw wy -
ko nać no we mo gi ły kil ku po wstań ców
oraz grób ro dzi ny Bo lew skich, gdzie spo -
czy wa za słu żo ny dla na sze go mia sta dok -
tor. Za chę ca my za tem do wspar cia tej
pięk nej ini cja ty wy. Nie za po mi naj my o na -
szej hi sto rii i bo ha te rach, któ rzy wal czy li
za wol ność oj czy zny. 

(LE NA)

KROTOSZYN 

Kibice pamiętają 
o bohaterach powstania
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Chod ni ki, czte ry wy nie sio ne przej ścia
dla pie szych, do świe tla ją ce te przej ścia
no we lam py i pro wad ni ce dla osób nie -
wi do mych – to wszyst ko po wsta nie
na skrzy żo wa niu ulic Po lna i Łac no wa
w Zdu nach. Gmi na wła śnie po zy ska ła
na ten cel 200 ty się cy zło tych z Rzą do -
we go Fun du szu Roz wo ju Dróg.

Kil ka dni te mu w Gro dzi sku Wiel ko -
pol skim bur mistrz To masz Chu dy i skarb -
nik Iwo na Kle pac ka pod pi sa li w tej spra wie
umo wę z wo je wo dą Mi cha łem Zie liń skim.
Do szło do te go w jed nej z sal zre wi ta li zo -

wa nej i prze kształ co nej w Cen trum Kul -
tu ry i Roz ryw ki sta rej ma sar ni miej skiej.

W ra mach za da nia wy re mon to wa ne
zo sta ną ko lej ne od cin ki chod ni ka na ul.

Łac no wej, wy bu do wa ne bę dą no we – bra -
ku ją ce na ul. Po lnej. Cał ko wi ta war tość in -
we sty cji opie wa na 446 tys. zł.

(AN KA)

GRODZISK WLKP.

Gmina Zduny pozyskała 200 tys. zł 

Do bie ga koń ca re mont chod ni ka
na uli cy Ka li skiej w Sul mie rzy cach. Pra -
ce pro wa dzo ne są po stro nie nu me rów
nie pa rzy stych – od uli cy Po znań skiej,
na dłu go ści po nad 100 me trów. 

W za kres ro bót re mon to wych wcho -
dzą wy mia na do tych cza so we go kra węż ni -
ka na ka mien no -gra ni to wy, wy ko na nie
wjaz dów do po se sji z kost ki ka mien nej,
chod ni ka z płyt be to no wych oraz ob ra mo -
wań z kost ki gra ni to wej. 

Koszt in we sty cji, któ rą re ali zu je po -
wiat, to 136 729,01 zło tych. Mia sto Sul -

mie rzy ce udzie li ło po wia to wi na ten cel
po mo cy fi nan so wej w for mie do ta cji ce lo -

wej w wy so ko ści 70 tys. zł. Pra ce ma ją się
za koń czyć do 29 paź dzier ni ka. (AN KA)

SULMIERZYCE

Remont chodnika na ul. Kaliskiej

Ra da Ro dzi ców Pu blicz ne go Przed -
szko la w Roz dra że wie zor ga ni zo wa -
ła Bal Je sien ny. Do chód z im pre zy

prze zna czo ny zo sta nie na uatrak cyj -
nie nie dzie ciom cza su spę dza ne go
w tej pla ców ce.

Dzię ki spon so rom moż na by ło zor ga -
ni zo wać lo te rię fan to wą. Lo sy ro ze szły się
bły ska wicz nie. By ły dwie na gro dy głów -
ne – bon o war to ści 800 zł do wy ko rzy -
sta nia w zna nym mar ke cie ze sprzę tem
RTV i AGD plus za pro sze nie na ko lej ną
im pre zę or ga ni zo wa ną przez ra dę oraz
sto lik ka wo wy, ufun do wa ny przez fir mę
STOL RUS z Kro to szy na.

Za ba wę pro wa dził DJ Ja cek Ko ścia -
now ski. Pysz ne je dze nie przy go to wa ła Ma -
rio la Wo siń ska. Go ście ba wi li się
zna ko mi cie. My, jak pa tron me dial ny im -
pre zy, prze ka za li śmy na lo te rię plu szo we
ma skot ki.

(AN KA)

POD NASZYM PATRONATEM

Jesienny bal w Rozdrażewie

Kil ka dni te mu w par kach obok Sul -
mie rzyc kie go Do mu Kul tu ry oraz
przy uli cy Wro cław skiej w Sul mie rzy -
cach po sa dzo no 50 sztuk drzew
mio do daj nych. 

Na za kup sa dzo nek drzew z ga tun ków
li pa i aka cja Urząd Miej ski w Sul mie rzy -
cach po zy skał z Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go w Po zna -
niu do fi nan so wa nie w wy so ko ści 8100 zł.
Cał ko wi ta war tość przed się wzię cia wy nio -
sła 8964 zł. 

(AN KA)

SULMIERZYCE

Posadzili 50 drzew miododajnych
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W trak cie nie daw nych wi zyt w Kro to -
szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej im. A.
Fie dle ra i Mu zeum Re gio nal nym im. H.

Ław ni cza ka ucznio wie klas VII i VIII
Szko ły Pod sta wo wej w Go rzu pi po sze -
rza li swo ją wie dzę hi sto rycz ną.

Naj pierw mło dzież uda ła się do kro to -
szyń skiej książ ni cy, gdzie prze pro wa dzo no
lek cję me to dą edu ka cji ró wie śni czej. Jej te -
ma tem by ło po wsta nie wiel ko pol skie. Póź -
niej ucznio wie obej rze li wy sta wę
po świę co ną te mu waż ne mu wy da rze niu
hi sto rycz ne mu, po czym w gru pach roz -
wią zy wa li za da nia. 

Ko lej nym punk tem wy ciecz ki by ło
Mu zeum Re gio nal ne im. H. Ław ni cza -
ka. Dy rek tor Piotr Mi ko łaj czyk opo wie -
dział mło dzie ży o 56 Puł ku Pie cho ty
Wiel ko pol skiej. Po za wzbo ga ce niem
swo jej wie dzy ucznio wie mie li moż li -
wość po zna nia skar bów, ja kie skry wa
kro to szyń skie mu zeum. 

(LE NA)

SP GORZUPIA

Lekcje historii „w terenie” 

Ja kiś czas te mu mło dzież z Klu bu Ak -
tyw nych, dzia ła ją ce go w Huf cu Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie, zor ga ni zo wa ła
ak cję, któ ra mia ła na ce lu pro mo wa -
nie wśród miesz kań ców zbiór ki środ -
ków dla po trze bu ją cej dziew czy ny. 

Po mysł wspar cia zbiór ki na ro dził się
w trak cie spo tka nia przed sta wi cie li klu -
bów ak tyw nych i rad mło dzie ży sub re gio -
nu ka li skie go, do któ re go do szło ostat nie go
dnia wrze śnia w Ostro wie Wlkp. Wów czas
pod ję to de cy zję o po mo cy w po zy ska niu
środ ków na in ten syw ną re ha bi li ta cję
w spe cja li stycz nej kli ni ce dla te go rocz nej
ab sol went ki HP 15-5 w Ostrze szo -
wie – Mo ni ki Grze siak, któ ra w ubie głym
ro ku ule gła po waż ne mu wy pad ko wi.
Na sku tek te go zda rze nia do zna ła zła ma -
nia krę go słu pa szyj ne go i po ra że nia czte ro -
koń czy no we go.

Chcąc włą czyć się w nie sie nie po mo -
cy, mło dzież z HP 15-2 wy szła na kro to -

szyń ski ry nek i roz da wa ła ulot ki z opi sem
zbiór ki, za chę ca jąc lu dzi o do brych ser -
cach, aby wspar li Mo ni kę. W ma te ria le
prze ka zy wa nym prze chod niom by ła za -
war ta in for ma cja o sy tu acji cho rej dziew -

czyn ki, a tak że o moż li wo ści do star cze nia
do jed nost ki na krę tek, któ re tak że po słu żą
do wspar cia ak cji. Or ga ni za to rem zbiór ki
jest Fun da cja Moc Po mo cy.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Zbiórka środków na rehabilitację

W paź dzier ni ku dwie kla sy ósme
Szko ły Pod sta wo wej nr 5 w Kro to szy -
nie bra ły udział w wy ciecz ce do To ru -
nia. Fun du sze na wy jazd po zy ska no
z pro gra mu PO ZNAJ POL SKĘ.

Pa tro nem SP nr 5 jest Mi ko łaj Ko per -
nik i dla te go za cel wy ciecz ki ob ra no To -
ruń. Dla uczest ni ków przy go to wa no grę
miej ską, któ ra dzię ki prze wod ni ko wi z Do -
mu Le gend po zwo li ła im w nie ty po wy
i atrak cyj ny spo sób po znać za byt ki i hi sto -
rię mia sta.

Kro to szyń scy ucznio wie od wie dzi li
oczy wi ście Dom Mi ko ła ja Ko per ni ka,
w któ rym mie ści się nie zwy kłe mu zeum

in te rak tyw ne. Z ko lei w Mu zeum Pier ni -
ka za po zna li się z hi sto rią i re cep tu ra mi te -
go przy sma ku. Po dzi wia no tak że bo ga te
zbio ry Ra tu sza Sta ro miej skie go z naj wyż -
szą go tyc ką wie żą, skąd moż na by ło po oglą -
dać pa no ra mę mia sta. Po za tym
kro to szy nia nie by li w ba zie na MAR SIE,
od wie dzi li in te rak tyw ną wy sta wę do ty czą -
cą cza su do ra sta nia, przy go to wa ną przez
Cen trum No wo cze sno ści „Młyn Wie dzy”,
zaj rze li do Mu zeum Po dróż ni ków im. T.
Ha li ka.

Tak więc wy ciecz ka by ła na der uda na.
Wszy scy wró ci li szczę śli wi i bo gat si o no -
wą wie dzę i do świad cze nia.

OPRAC. (AN KA)

SP NR 5 KROTOSZYN

Uczniowie poznają Polskę
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Wydarzenia 9

12 paź dzier ni ka w Odo la no wie od by -
ły się uro czy sto ści po grze bo we
ośmiu żoł nie rzy od dzia łu pol skie go
pod zie mia nie pod le gło ścio we go kpt.
Ja na Kem piń skie go ps. „Błysk”.
Wcho dził on w skład Wiel ko pol skiej
Sa mo dziel nej Gru py Ochot ni czej
„War ta”, któ ra dzia ła ła rów nież
na te re nie po wia tu kro to szyń skie go.

WSGO „War ta” by ła naj więk szą gru pa
pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go,
wal czą cą z wła dzą ko mu ni stycz ną na te re -
nie wo je wódz twa wiel ko pol skie go. Na le że -
li do niej żoł nie rze by łej Ar mii Kra jo wej.

Jak po da je In sty tut Pa mię ci Na ro do -
wej, 76 lat te mu – 22 paź dzier ni ka 1945
r. – od dział Ja na Kem piń skie go opa no wał
Odo la nów. Wmia stecz ku roz bro jo no po ste -
ru nek Mi li cji Oby wa tel skiej, za ję to po miesz -
cze nia ra tu sza, a pie nią dze za bra ne
z miej skiej ka sy zo sta ły roz da ne miesz kań -
com na wie cu zor ga ni zo wa nym na ryn ku
miej skim. Pod czas od wro tu pod Odo la no -
wem do szło do pół to ra go dzin nej wal ki po -
mię dzy od dzia łem a ści ga ją cą go gru pą
ope ra cyj ną NKWD/KBW/UB, ma ją ca dwu -
krot ną prze wa gę li czeb ną. Odział „Bły ska”
zo stał roz bi ty. We dług róż nych źró deł śmierć
po nieść mo gło na wet 24 par ty zan tów. 

Ran ne mu do wód cy uda ło się uciec.
Część ciał za bi tych za bra li ich bli scy i po -

cho wa li w ro dzin nych mo gi łach. We dług
re la cji wie lu świad ków cia ła po zo sta łych
funk cjo na riu sze służ by bez pie czeń stwa
po ta jem nie ukry li na odo la now skim
cmen ta rzu. 

W 2019 r. pra ce Biu ra Po szu ki wań
i Iden ty fi ka cji IPN sku pi ły się na te re nie
po ło żo nym wzdłuż ogro dze nia cmen tar -
ne go, gdzie – we dług ze znań oko licz nych
miesz kań ców – pier wot nie mie li być po -
cho wa ni po le gli żoł nie rze. Wów czas jed -
nak nie na tra fio no na ich szcząt ki. Rok
póź niej pra ce pro wa dzo no w ob rę bie rze -
ko mo sym bo licz ne go Gro bu Po wstań ców
Wiel ko pol skich i Żoł nie rzy Pod zie mia
Nie pod le gło ścio we go. Ujaw nio no szcząt ki
ośmiu osób. Spo sób uło że nia szkie le tów
w gro bie i ce chy bio lo gicz ne oraz cha rak -
ter ura zów wska zy wa ły, że praw do po dob -
nie na tra fio no na po szu ki wa nych
żoł nie rzy. Od na le zio no przy nich licz ne ar -

te fak ty, tj. gu zi ki woj sko we i in ne frag men -
ty umun du ro wa nia, grze bień oraz łu ski
od amu ni cji ty pu Mau ser. 

12 paź dzier ni ka w Odo la no wie prze -
pro wa dzo no sym bo licz ne uro czy sto ści po -
grze bo we ośmiu zna le zio nych żoł nie rzy.
Wzię li w nich udział przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych, par la men ta rzy ści,
wi ce wo je wo da Ane ta Nie straw ska, pocz ty
sztan da ro we, sto wa rzy sze nia pa trio tycz ne,
śro do wi ska ki bi ców Le cha Po znań i asy sta
woj sko wa. Ce re mo nię roz po czę ła Msza
świę ta, któ rą od pra wił ksiądz Kry stian Sze -
now ski. Przy po mnia no tra gicz ną hi sto rię
żoł nie rzy nie złom nych, któ rzy po za koń -
cze niu II woj ny świa to wej wal czy li z opre -
syj ną wła dzą ko mu ni stycz ną. Po mszy
w kon duk cie po grze bo wym od pro wa dzo -
no trum ny żoł nie rzy na odo la now ski
cmen tarz. Na miej scu spo czyn ku za pro -
sze ni go ście zło ży li wią zan ki kwia tów, od -

pa lo no sym bo licz ne ra ce, a żoł nie rze 16
Ba ta lio nu Re mon tu Lot nisk z Ja ro ci na od -
da li sal wę ho no ro wą. Głos za brał tak że
Wło dzi mierz Kem piń ski – naj młod szy
brat „Bły ska”, któ ry opo wie dział o re pre -
sjach, ja kie spo tka ły je go ro dzi nę ze stro ny
władz PRL -u.

Jan Kem piń ski ps. „Błysk” uro dził się 4
lu te go 1921 r. w Ja skół kach w po wie cie
ostrow skim. W grud niu 1939 r. włą czył
się w dzia łal ność kon spi ra cyj ną w ra mach
Związ ku Wal ki Zbroj nej. W 1940 r. zo stał
wy wie zio ny na ro bo ty w głąb Nie miec.
W West fa lii, ja ko czło nek plu to nu bu dow -
la ne go, za an ga żo wał się w dzia łal ność sa -
bo ta żo wą, za co w 1943 zo stał
aresz to wa ny i pod da ny cięż kie mu śledz -
twu. Ska za no go na de por ta cje do obo zu
kon cen tra cyj ne go Da chau, z któ re go zdo -
łał po pew nym cza sie uciec. Prze do stał się
do Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa i wstą pił
do Ar mii Kra jo wej, przy bie ra jąc pseu do -
nim „Błysk”. W jej sze re gach wal czył na te -
ry to rium Kie lec czy zny w od dzia le kpt.
Eu ge niu sza Ka szyń skie go ps. „Nurt”.
Za za słu gi w Gó rach Świę to krzy skich zo -
stał czte ro krot nie od zna czo ny i prze nie sio -
ny na Lu belsz czy znę do kon spi ra cyj nej
Wyż szej Szko ły Woj sko wej. Po jej ukoń cze -
niu skie ro wa no go do od dzia łu por. Ste fa -
na Dę bic kie go ps. „Kmi cic”, a na stęp nie
do OP 7 kpt. Bo le sła wa Fli siu ka ps. „Ja re -

ma”. 
Po wkro cze niu Ar mii Czer wo nej

na te ren Lu belsz czy zny „Błysk” po sta no wił
się ujaw nić i 1 sierp nia 1944 r. wstą pił
do Mi li cji Oby wa tel skiej. Po dwóch ty go -
dniach do ko nał de zer cji i wró cił do dzia łal -
no ści kon spi ra cyj nej, a w czerw cu 1945 r.
wstą pił do WSGO „War ta”. Stwo rzył od -
dział par ty zanc ki, któ ry prze pro wa dzał ak -
cje sa bo ta żo we prze ciw ko wła dzy
ko mu ni stycz nej na te re nie kil ku po wia tów
po łu dnio wej Wiel ko pol ski, m. in. ostrow -
skie go i kro to szyń skie go. 17 grud nia 1945
r. zo stał aresz to wa ny przez Urząd Bez pie -
czeń stwa. Sąd ska zał go na ka rę śmier ci,
któ rą wy ko na no 21 czerw ca 1946. Miej -
sce je go po chów ku do dzi siaj po zo sta je nie -
zna ne. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

ODOLANÓW

Symboliczny pogrzeb żołnierzy podziemia niepodległościowego

19 paź dzier ni ka w Mu zeum Re gio -
nal nym im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka
w Kro to szy nie prze pro wa dzo -
no XIII edy cję Po wia to we go Kon kur -
su Hi sto rycz ne go „Woj na obron na
Pol ski w 1939 ro ku i szlak bo jo -
wy 56. Puł ku Pie cho ty Wiel ko pol -
skiej”. Wy da rze niem tym na wią za no
do set nej rocz ni cy przy by cia puł ku
do Kro to szy na.

W szran ki sta nę ło 16 uczniów
szkół pod sta wo wych oraz 18 ze szkół
po nad pod sta wo wych. Py ta nia dla

młod szych opra co wał An to ni Kor sak -
– pre zes To wa rzy stwa Mi ło śni ków
i Ba da czy Zie mi Kro to szyń skiej i prze -
wod ni czą cy Ra dy Mu zeum, a dla mło -
dzie ży ze szkół śred nich – Piotr
Mi ko łaj czyk – dy rek tor kro to szyń skie -
go mu zeum. 

– Uczest ni cy kon kur su w obu ka -
te go riach wie ko wych już nas przy zwy -
cza ili do bar dzo wy so kie go po zio mu
zma gań. W tym ro ku w ka te go rii szkół
pod sta wo wych o zwy cię stwie de cy do -
wa ły po je dyn cze punk ty i rów nie „cia -
sno” by ło mię dzy lo ka ta mi 3-5,

dla te go zde cy do wa li śmy się wy róż nić
w tym ro ku rów nież lau re ata czwar te -
go miej sca. W ka te go rii szkół po nad -
pod sta wo wych po je dyn cze punk ty
de cy do wa ły o po zy cjach 1-7, dla te go
i w tym przy pad ku na gro dzi li śmy
czwar tą oso bę. Gra tu lu je my wszyst -
kim uczest ni kom bar dzo szcze gó ło wej
wie dzy na te mat na sze go puł ku oraz
walk z wrze śnia 1939 r. Jed no cze śnie
ser decz nie dzię ku je my opie ku nom
za roz pro pa go wa nie na sze go kon kur -
su wśród uczniów oraz ich przy go to -
wa nie – czy ta my w ko mu ni ka cie
Mu zeum Re gio nal ne go w Kro to szy -
nie.

W gro nie uczniów szkół po nad -
pod sta wo wych trium fo wał Bar tło miej
Ka lak z Ze spo łu Szkół Po nad pod sta -
wo wych w Zdu nach. Ko lej ne miej sca
za ję li Kor ne lia Ra taj czak z Ze spo łu
Szkół Po nad pod sta wo wych nr 2
w Kro to szy nie, Mi chał Jan kow ski
z I Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Kro -
to szy nie i Bar tosz Mi ko łaj czyk z Ze -
spo łu Szkół Po nad pod sta wo wych nr 1
w Kro to szy nie.

W młod szej ka te go rii naj lep sza by -
ła Oli wia Mar sza łek ze Szko ły Pod sta -
wo wej w Or pi sze wie, wy prze dza jąc
Fi li pa Przy by ła ze Szko ły Pod sta wo wej
w Świn ko wie, Ma te usza Zwie rzy ka ze
Spo łecz nej Szko ły Pod sta wo wej w Kro -
to szy nie i Fran cisz ka Ro si ka ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 5 w Kro to szy nie.

(FE NIX)

MUZEUM

Wysoki poziom konkursu



W ra mach dzia łal no ści dys ku syj nych
klu bów książ ki w Kro to szyń skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej im. Ar ka de go
Fie dle ra zor ga ni zo wa no spo tka nia
z Mar ci nem Ko zio łem – pi sa rzem
ksią żek dla dzie ci i mło dzie ży, za pa -
lo nym po dróż ni kiem, ko lek cjo ne -
rem sta rych kom pu te rów, dy rek to -
rem me diów elek tro nicz nych Na tio -
nal Geo gra phic Pol ska.

W spo tka niach wzię ły udział 84 oso -
by. By li to ucznio wie szkół pod sta wo wych
nr 1 i 4 w Kro to szy nie oraz klu bo wicz ki.
Mar cin Ko zioł zwie dził po nad 60 kra jów,
jest czło wie kiem wie lu pa sji. W for mie pre -
zen ta cji mul ti me dial nej za po znał mło -
dych słu cha czy z lek tu rą „Skrzy nia Wład cy
Pio ru nów”. Przed sta wił nie zwy kłe przy go -
dy bo ha te rów tej książ ki z se rii „De tek ty -
wi na kół kach” – Jul kę, To ma i la bra do ra
Spaj ka. Uczest ni cy spo tka nia za da wa li wie -
le py tań au to ro wi. 

Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
dzię ku je za po moc w or ga ni za cji spo tkań
Wo je wódz kiej Bi blio te ce Pu blicz nej i Cen -
trum Ani ma cji Kul tu ry w Po zna niu. Od by -

ły się one w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go
przez książ ni cę pod na zwą „Dys ku syj ne
Klu by Książ ki”, a do fi nan so wa ne zo sta ły ze
środ ków In sty tu tu Książ ki.

(AN KA)

29 uczniów klas VII i VIII Szko ły Pod -
sta wo wej nr 3 im. K. Ma ku szyń skie -
go w Koź mi nie Wlkp. wraz z sze ścio -
ma opie ku na mi przez sie dem dni

prze by wa ło w Hisz pa nii. Wy ciecz ka
by ła moż li wa dzię ki udzia ło wi w pro -
jek cie edu ka cyj nym „Każ dy in ny,
wszy scy rów ni”. 

Po byt w Hisz pa nii zor ga ni zo wa no
w ra mach unij ne go pro gra mu „Po nadna -
ro do wa mo bil ność uczniów” Fun da cji
Roz wo ju Sys te mu Edu ka cji, któ ry ma
na ce lu roz wi ja nie kom pe ten cji klu czo -
wych uczniów, zdo by wa nie no wej wie dzy,
po sze rza nie kom pe ten cji ję zy ko wych, po -
zna wa nie kul tu ry i wa lo rów tu ry stycz nych
da ne go pań stwa, wy mia nę do świad czeń.
Ak ty wi zu ją ce uczniów za ję cia od by wa ły
się w szko le C. D. P. San ta Ma ria de los An -
ge les w Ma la dze.

Wy mia na mię dzy na ro do wa przy no si
dzie ciom wie le ko rzy ści. Dzię ki ta kim wy -
jaz dom ćwi czą prak tycz ne za sto so wa nie ję -
zy ka an giel skie go, po zna ją no wych lu dzi,
wzbu dza ją cie ka wość świa ta po przez po -
zna wa nie hi sto rii, kul tu ry i tra dy cji da ne -
go kra ju. Koź mi nia nie są za uro cze ni
sło necz ną Hisz pa nią i dzię ku ją za moż li -
wość udzia łu w pro jek cie.

Jest to pierw szy z cy klu za gra nicz nych
wy jaz dów edu ka cyj nych uczniów koź miń -
skiej Trój ki. Szko ła uzy ska ła akre dy ta cję
fun da cji, co po zwo li na co rocz ne wy jaz dy
dzie ci do róż nych kra jów.

OPRAC. (AN KA)

Rozmaitości10 WTOREK, 26 PAŹDZIERNIKA 2021

BIBLIOTEKA

Spotkania 
z człowiekiem wielu pasji

SP NR 3 KOŹMIN WLKP.

Każdy inny, każdy równy!
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We wrze śniu w Ka li szu od był
się III Fe sti wal Mu zy ki Tra dy cyj nej
„Me lo die stam tąd”. Wzię ło w nim
udział bli sko 200 wy ko naw ców z Po -
łu dnio wej Wiel ko pol ski. W tym gro -
nie zna leź li się tak że ar ty ści z po wia -
tu kro to szyń skie go. 

Był to kon kurs dla śpie wa ków i ka pel
z re gio nu. Po nad to zor ga ni zo wa no tar gi
i warsz ta ty sztu ki lu do wej oraz tań ca,
a tak że po tań ców kę „Tań ce bli sko zie mi”
przy mu zy ce na ży wo. 

Fe sti wal roz po czął się barw nym ko ro -
wo dem, któ ry prze szedł z ryn ku na plac
Cen trum Kul tu ry i Sztu ki w Ka li szu. Pro -

wa dzi ła go Ka pe la z Ko ci ny. W ko ro wo dzie
szły też in ne ze spo ły, m. in. Ka li na z No wej
Wsi (gmi na Roz dra żew). 

Po tem przy szedł czas na kon kurs.
Za naj cie kaw sze wy ko na nia prze wi dzia no
na gro dy fi nan so we, dy plo my i sta tu et ki.
Wśród na gro dzo nych zna lazł się ze spół
Biad ko wian ki z na sze go po wia tu. 

Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się
otwar te dla wszyst kich warsz ta ty rę ko -
dziel ni cze i tar gi sztu ki lu do wej. Bi buł kar -
stwo za pre zen to wa ła Ha li na Wa łę sa
z No wej Wsi, na to miast po ka zy ple ce nia
ze sło my pro wa dzi li Piotr i Ma ria Ba rań -
cza ko wie z Trze mesz na (gmi na Roz dra -
żew). (AN KA)

FOLKLOR

Nasi artyści na festiwalu w Kaliszu
Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku w Kro -
to szy nie obec nie re ali zu je trzy pro -
jek ty. Dzię ki nim se nio rzy ma ją moż -
li wość uczest nic twa w wie lu za ję -
ciach po pra wia ją cych spraw ność fi -
zycz ną, in te lek tu al ną i ma nu al ną.

Pro jekt „Ru szaj się, czło wie ku trze -
cie go wie ku”, współ fi nan so wa ny przez
sa mo rząd po wia tu, roz po czął się 1
kwiet nia i po trwa do 29 li sto pa da. Więk -
szość za jęć już zre ali zo wa no. By ły to za -
ję cia z gim na sty ki ogól no ro zwo jo wej (48
go dzin) i z jo gi (24 go dzi ny), a tak że Se -
nio ral na Li ga Krę glar ska (12 go dzin),
czte ry wy ciecz ki ro we ro we i jed na pre -
lek cja psy cho lo ga. Do tej po ry w tych
przed się wzię ciach udział wzię ło 126
osób. W pla nach są jesz cze dwie pre lek -
cje psy cho lo ga.

Ko lej ny pro jekt – „Ak tyw ny Se -
nior”, współ fi nan so wa ny przez gmi nę
Kro to szyn, re ali zo wa ny jest w ra mach
ma łe go zle ce nia. Ru szył wraz z po cząt -
kiem wrze śnia i za koń czy się do 29 li sto -
pa da. W ra mach te go pro gra mu
se nio rzy ma ją moż li wość uczest nic twa
w ta kich za ję ciach jak gim na sty ka ogól -
no ro zwo jo wa, te ra pia tań cem, jo ga, Se -
nio ral na Li ga Krę glar ska, wy ciecz ki
ro we ro we, rę ko dzie ło, aqua ae ro bik

i gim na sty ka mó zgu. Po nad to zor ga ni zo -
wa no spo tka nie in te gra cyj ne, któ re by ło
oka zją do wspól ne go bie sia do wa nia. 

W ra mach trze cie go pro jek tu,
pod na zwą „Gó ry So wie – ta jem ni ca,
przy go da, hi sto ria – or ga ni za cja wy -
ciecz ki dla se nio rów”, we wrze śniu zor -
ga ni zo wa no trzy dnio wy wy jazd w Gó ry
So wie. Se nio rzy ak tyw nie spę dzi li wol -
ny czas, wę dru jąc szla kiem na Wiel ką So -
wę; zwie dza jąc Ewan ge lic ko -Au gs bur ski
Ko ściół Po ko ju w Świd ni cy, Cer kiew św.
Mi ko ła ja Cu do twór cy, za byt ko wy ry nek
w Świd ni cy i wie le in nych cie ka wych

miejsc. Do ta cja z gmi ny Kro to szyn po -
zwo li ła na po kry cie kosz tów trans por tu.

Nie oce nio nym wspar ciem dla
UTW jest po moc w or ga ni za cji pro jek -
tów pra cow ni ków Cen trum Kro to szyń -
skich Ini cja tyw oraz współ pra ca
z Kro to szyń skim Ośrod kiem Kul tu -
ry, I Li ceum Ogól no kształ cą cym im.
Hu go na Koł łą ta ja, Kro to szyń ską Bi blio -
te ką Pu blicz ną im. Ar ka de go Fie dle ra
i Sto wa rzy sze niem „Szan sa”. Du żo wno -
szą rów nież wo lon ta riu sze z Za rzą du
UTW, któ rzy po ma ga ją w wie lu spra -
wach. (AN KA) 

UTW

Seniorzy nie mogą narzekać na nudę
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Bar dzo do brze spi sa ła się Klau dia
Wa cho wiak na Mi strzo stwach Pol ski
Zrze sze nia LZS w Te ni sie Sto ło wym.
Na za wo dach w Lu bo niu re pre zen -
tant ka Spół dziel cy Ko by lin za ję ła
pią te miej sce. 

W szran ki sta nę ło bli sko 200 za wod -
ni ków i za wod ni czek, któ rzy ry wa li zo wa li
w kil ku ka te go riach. Pra wo star tu w mi -
strzo stwach mia ło po trzech naj lep szych
z każ de go wo je wódz twa. 

Wiel ko pol skę w Lu bo niu re pre zen to -
wa ła m. in. Klau dia Wa cho wiak, je dy na za -

wod nicz ka z po wia tu kro to szyń skie go. Ry -
wa li zu ją ca w gru pie ka de tek ko by li nian ka
do tar ła do pół fi na łu, w któ rym zmie rzy ła
się z Zo fią Śliw ką (KS Bo go ria Gro dzisk
Ma zo wiec ki). Na sza te ni sist ka ule gła póź -
niej szej trium fa tor ce 0: 3. Mia ła jesz cze
szan sę na brą zo wy me dal, ale nie spro sta ła
Wik to rii Ko wal skiej (LUKS Or lik Kcy nia)
i osta tecz nie zo sta ła kla sy fi ko wa na na lo -
ka tach 5-6. 

War to do dać, iż w kla sy fi ka cji wo je -
wództw Wiel ko pol ska za ję ła pierw sze
miej sce. 

(AN KA) 

TENIS STOŁOWY

Klaudia blisko medalu
Wła dze gmi ny Kro to szyn za chę ca ją
wszyst kich miesz kań ców do wy peł -
nie nia an kie ty, któ ra do ty czy ja ko ści
usług Ko lei Wiel ko pol skich. 

Wy ni ki an kie ty ma ją słu żyć m. in. do sto -
so wa niu roz kła du jaz dy Ko lei Wiel ko pol skich
do po trzeb jej użyt kow ni ków. – Po walcz my
wspól nie ojak naj wyż szą ja kość świad czo nych
usług i po łą czeń dla Kro to szy na – czy ta my
nastro nie in ter ne to wej kro to szyń skie go urzę -
du, na któ rej znaj dzie my link do an kie ty.

(AN KA)

TRANSPORT

Wypełnij ankietę na temat kolei

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej od by ły się za ję cia w ra mach Eu -
ro pej skie go Ty go dnia Ko do wa nia
o na zwie „Co de we ek”. Kla sa me -
cha tro ni ków z Ze spo łu Szkół Po nad -
pod sta wo wych nr 3, pod opie ką Ro -
ber ta Szczot ki, po zna wa ła taj ni ki
ko do wa nia. 

Na za ję ciach ucznio wie zmie rzy li
się z ko dem bi nar nym, ich za da niem by -
ło roz szy fro wa nie spe cjal nie przy go to -
wa ne go ha sła. Na stęp nie uczy li się
ste ro wa nia ro bo ta mi oraz wy zna cza nia

ich tra sy prze jaz du. Za po mo cą gry
„Scot tie Go!” two rzy li ko dy po trzeb ne

do za dań wy ko ny wa nych przez po stać
w apli ka cji. OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Mechatronicy zmierzyli się z robotami
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Ty dzień po zwy cię skim me czu z Bia -
łym Or łem Astra Kro to szyn ro ze gra ła
ko lej ny po je dy nek der bo wy. Tym ra -
zem ry wa lem był ko by liń ski Piast. Ki -
bi ce nie mo gli na rze kać na nu dę, bo -
wiem zo ba czy li aż 11 go li. Ko by li nia -
nie oka za li się lep si i zwy cię ży li 7: 4.

Pierw sze 30 mi nut wstrzą snę ło
Astrą. W 2. mi nu cie Piast ob jął pro wa -
dze nie za spra wą Jac ka Pa cyń skie go.
Nie dłu go po tem Ma te usz Oli kie wicz
po ko nał kro to szyń skie go bram ka rza.
W 23. mi nu cie w od po wied nim miej -
scu zna lazł się Krzysz tof Ma tu szak
i by ło 3: 0. Pięć mi nut póź niej M. Oli -
kie wicz, po po da niu Ja ku ba Smek ta ły,

skie ro wał pił kę do pu stej bram ki. To
był praw dzi wy no kaut! Mi mo te go
miej sco wi wal czy li. W pierw szej po ło -

wie od po wie dzie li jed nym tra fie niem.
Po za gra niu z rzu tu roż ne go Adam
Sta szew ski strza łem gło wą umie ścił
pił kę w siat ce. 

Po prze rwie Piast kon tro lo wał grę,
a Astra sta ra ła się nad ro bić stra ty.
W 72. mi nu cie M. Oli kie wicz po raz
trze ci wpi sał się na li stę strzel ców, a kil -
ka mi nut póź niej J. Smek ta ła pod wyż -
szył na 6: 1. Wy da wa ło się więc, że
emo cje w tym me czu się skoń czy ły.
Nic z tych rze czy! W sa mej koń ców ce
do gło su do szli kro to szy nia nie, zdo by -
wa jąc trzy go le. Naj pierw dwa ra zy
do bram ki tra fił To masz Mie dziń ski,
a już w do li czo nym cza sie gry bram ka -
rza Pia sta po ko nał Mi ko łaj Szulc. Go -
ście zdą ży li jesz cze od po wie dzieć
tra fie niem Kry stia na Ję drze ja ka i wi -

do wi sko za koń czy ło się zwy cię stwem
Pia sta 7: 4.

– W desz czo wej i wietrz nej au rze
do sta li śmy ku beł zim nej wo dy na gło -
wy. Nie wy ko rzy sta ne sy tu acje i brak
sku tecz no ści ze mści ły się na nas, ale
chło pa kom na le żą się po dzię ko wa nia
za wal kę. Ca ła dru ży na i za rząd klu bu
ży czą pre ze so wi Ma riu szo wi Ra taj cza -
ko wi, któ ry jest po ope ra cji, szyb kie go
po wro tu do zdro wia – sko men to wa ła
An na Kry stek, kie row nik Astry. Kro -
to szyń ska dru ży na, chcąc oka zać
wspar cie pre ze so wi klu bu, przy go to -
wa ła spe cjal ny trans pa rent z na pi sem:
PRE ZE SIE! JE STE ŚMY Z TO BĄ!!!

– W koń cu mie li śmy do dys po zy -
cji naj sil niej szy skład, co prze ło ży ło się
na ja kość gry. Ma my na dzie ję, że by ło
to prze ła ma nie dla na sze go ze spo łu
i koń ców ka run dy bę dzie lep -
sza – pod su mo wał Szy mon Wo siek,
kie row nik ko by liń skie go ze spo łu.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

11 goli w derbach powiatu!

17 paź dzier ni ka w sto li cy Wiel ko pol -
ski od był się 13. PKO Po znań Pół ma -
ra ton. Wy star to wa ło w nim pra wie 5
ty się cy za wod ni ków z ca łe go świa ta,
w tym po nad 20 przed sta wi cie li klu -
bów i grup bie go wych z po wia tu kro -
to szyń skie go. 

Trium fo wał Mo ha med Esa Hu sey din
zEtio pii, po ko nu jąc dy stans pół ma ra to nu wcza -
sie 59: 32. Tym sa mym za wod nik z Afry ki po -
bił re kord tra sy o pra wie 2,5 mi nu ty. Wśród
ko biet naj szyb sza by ła Ke nij ka Ta bi tha Gi chia,
któ ra osią gnę ła czas01:09:02, bę dą cy no wym

re kor dem pań.  Spo śród re pre zen tan tów KS
Kro tosz naj le piej spi sał się Ar tur Ma rek
(01: 25: 20). Z ko lei Ka rol Olej ni czak, któ ry
po ja wił się na me cie za le d wie 25 se kund
póź niej, upla so wał się na ósmej lo ka cie w ka -
te go rii M50. W po znań skim pół ma ra to nie
star to wa li tak że Pa tryk Kar wik (01: 28: 44),
Bła żej Zim mer mann (01:35:49), Pa weł Bła -
żu tycz (01: 39: 36), Łu kasz Za jąc
(01: 43: 17), Ja cek Ra taj ski (01: 46: 28), Ma -
ciej Sob ko wiak (01: 55: 36), Mo ni ka Sob ko -
wiak (01: 55: 36), Jo an na Olej ni czak
(02: 07: 24), Grze gorz Paw lik (02: 21: 36)
oraz Piotr Ty czyń ski (02: 21: 37). 

W sto li cy Wiel ko pol ski po bie gli rów -
nież za wod ni cy Wit kow ski Run ning Te -
am – Nor bert Zo drow (01: 28: 47), Ar tur
Zan dec ki (01: 40: 04), Ja cek Za wod ny
(01: 40: 23), Iza be la Knast (01: 45: 49)
oraz Prze my sław No wak (01: 54: 26). 

Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. re pre zen -
to wa li Grze gorz Wit czak (01: 45: 52) oraz
Ka mil Szew czyk (02: 23: 26). Z cza -
sem 01: 44: 24 na li nię me ty przy biegł Ja -
ro sław To rzec ki z Kro to szyń skiej Gru py
Bie go wej. Z ko lei re zul tat 01: 49: 29 osią -
gnął za wod nik gru py Koź min Bie ga – Bar -
tło miej Ko cik. (LE NA)

BIEGI

Na trasie poznańskiego półmaratonu

W so bo tę Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.
zmie rzył się na wy jeź dzie z ple szew -
ską Sta lą. Nie ste ty, pod opiecz nym
Ada ma Zie liń skie go nie uda ło się
prze rwać złej pas sy i go spo da rze od -
nie śli zwy cię stwo 2: 1. 

Mecz za po wia dał się na wy rów na ne
star cie, gdyż ze spo ły zaj mo wa ły są sied nie
miej sca w ta be li. Ple szew ska dru ży na mia -
ła tyl ko je den punkt prze wa gi nad Or ła mi.
Wy nik spo tka nia w 29. mi nu cie gry otwo -
rzył Oskar Ma cie jew ski, więc na prze rwę

go ście scho dzi li w do brych na stro jach. 
Po zmia nie stron ple sze wia nie za gra li

le piej. Naj pierw do wy rów na nia w 77. mi -
nu cie spo tka nia do pro wa dził Pa tryk
Adam ski. Wy da wa ło się, że po je dy nek za -
koń czy się po dzia łem punk tów. Jed nak już
w do li czo nym cza sie gry go la na wa gę zwy -
cię stwa Sta li strze lił Bar tło miej Bą kow ski,
ude rza jąc gło wą nie do obro ny. 

Je sien na run da nie na le ży do naj ła -
twiej szych dla koź miń skiej dru ży ny.
Po awan sie z kla sy okrę go wej do V li gi Or -
łom uda ło się wy grać tyl ko raz – na wła -

snym bo isku z Or łem Mro czeń. Po nad to
od no to wa ły dwa re mi sy, a resz tę me czów
przegrały. W efek cie koź mi nia nie za my ka -
ją ta be lę. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Niepowodzeń ciąg dalszy
STAL PLESZEW 

– BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 
2:1 (0:1)

BRAMKI:
0:1 – Oskar Maciejewski (29)
1:1 – Patryk Adamski (77)
2:1 – Bartłomiej Bąkowski (94)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Janowski,
Roszczak, Konopka, Oleśków (80'
Olayiwola), Hajdasz (82' Konieczny),
Maciejewski, Pacholski, Nowakowski (65'
Kamiński), Rój (55' Kęsy), Czabański 
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ASTRA KROTOSZYN
– PIAST KOBYLIN 4:7 (1:4)

BRAMKI:
0:1 – Jacek Pacyński (2)
0:2 – Mateusz Olikiewicz (11)
0:3 – Krzysztof Matuszak (23)
0:4 – Mateusz Olikiewicz (28)
1:4 – Adam Staszewski (35)
1:5 – Mateusz Olikiewicz (72)
1:6 – Jakub Smektała (81)
2:6 – Tomasz Miedziński (83)
3:6 – Tomasz Miedziński (90)
4:6 – Mikołaj Szulc (91)
4:7 – Krystian Jędrzejak (94)
ASTRA:  Nowacki – Skrzypniak, Jankowski,
Olejnik, Ishchuk (46' Mizerny), Staszewski
(72' Praczyk), Budziak, Błażejczak (68'
Motyl), Czołnik (72'Miedziński), Pauter (78'
Sekula), Szulc 
PIAST:  Wojtkowiak (21' Klejewski) – A.
Kurzawa, Wosiek (78' Siepa), Snela,
Wachowiak, Smektała, M. Kurzawa,
Matuszak, Kowalski (89' Jędrzejak),
Olikiewicz (83' Lisiak), Pacyński 

F
O

T
. 
K

S
 K

ro
to

s
z
 


