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Aktualności2 WTOREK, 21 GRUDNIA 2021

14 grud nia Ra da Mło dzie ży i Klub
Ak tyw nych Huf ca Pra cy 15-2 w Kro -
to szy nie, we spół z wy cho waw ca mi,
prze pro wa dzi ły ak cję cha ry ta tyw ną
pod ha słem „Po ma ga my oso bom
znaj du ją cym się w szcze gól nie trud -
nej sy tu acji ży cio wej”. 

Te go rocz na ini cja ty wa, re ko men do -
wa na przez Ka pi tu łę Sa mo rząd no ści
Mło dzie ży OHP i Ko men dę Głów ną
OHP, to ogól no pol ska ak cja „Po moc dla
Da wi da”. Jej ce lem jest po moc 16-let -
nie mu Da wi do wi Grze sia ko wi z Huf ca
Pra cy w Lu bli nie. Mło dzie niec ten zo -
stał po trą co ny przez sa mo chód na przej -
ściu dla pie szych, w wy ni ku cze go
do znał po waż nych ura zów neu ro lo gicz -
nych, któ re ode bra ły mu spraw ność,
moż li wość re ali za cji pa sji i ma rzeń. Że -
by Da wid od zy skał daw ną spraw ność,
ko niecz na jest kom plek so wa i spe cja li -
stycz na re ha bi li ta cja.

Mło dzież z kro to szyń skie go huf ca
wła sno ręcz nie przy go to wa ła pacz ki z pier -
ni ka mi, któ re wcze śniej sa ma upie kła.
Do każ dej pa czusz ki do łą czo no ulot kę
z in for ma cją o ce lu zbiór ki oraz da ny mi
do do bro wol nych wpłat. W za mian za do -
bro wol ne kwo ty do skar bon ki każ dy dar -
czyń ca otrzy mał pier ni ko wą pa czusz kę.

Ak cja spo tka ła się z bar dzo po zy tyw nym
od ze wem ze stro ny miesz kań ców oraz
miej sco wych rad nych i przed się bior ców,
któ rzy na der chęt nie wspie ra li tę szczyt ną
inicjatywę. Ze bra ne środ ki bę dą wpła co -
ne na kon to in dy wi du al ne zbiór ki dla Da -
wi da Grze sia ka. 

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Charytatywna akcja dla Dawida
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13 grud nia na ul. Mic kie wi cza w Kro -
to szy nie do szło do wy pad ku dro go -
we go. Po li cjan ci po szu ku ją świad -
ków te go zda rze nia oraz je go uczest -
nicz ki.

Do zda rze nia do szło przy kro to szyń -
skim szpi ta lu. – Ze wstęp nych usta leń wy -
ni ka, iż sa mo chód oso bo wy mar ki Fiat
Pan da, ko lo ru czer wo ne go, po trą cił pie szą
ko bie tę – in for mu je Ko men da Po wia to wa
Po li cji w Kro to szy nie.

Dzia ło się to 13 grud nia oko ło go dzi -
ny 11.20. Ko bie ta szła chod ni kiem
przy szpi ta lu, od stro ny po bli skie go mar -
ke tu, w kie run ku cen trum. Na wy so ko ści
wjaz du do szpi ta la zo sta ła po trą co na przez
sa mo chód. Kie ru ją ca po jaz dem ko bie ta
po mo gła wstać po szko do wa nej, po czym
wsia dła do po jaz du i od je cha ła, praw do po -
dob nie w kie run ku ul. Flo riań skiej. Z ko -
lei pie sza uda ła się do do mu. Tam jed nak
źle się po czu ła i ko niecz ne by ło we zwa nie
po go to wia. Oka za ło się, iż po szko do wa na
wy ma ga ho spi ta li za cji. 

Kro to szyń scy funk cjo na riu sze po szu -
ku ją spraw czy ni, któ ra od je cha ła z miej sca

wy pad ku. Świad ko wie te go zda rze nia pro -
sze ni są o kon takt z Ko men dą Po wia to wą
Po li cji w Kro to szy nie. Po li cjan ci ape lu ją też
do kie ru ją cej o kon takt. Dzwo nić moż na
pod nu mery tel. 77 42 53 200, 77 43 53
211, 77 42 53 270 lub 112. Infor ma cje
moż na prze ka zy wać ano ni mo wo. 

OPRAC. (LE NA)

Z POLICJI

UWAGA! Poszukiwani
świadkowie zdarzenia!

W pią tek, 17 grud nia, Ko men da Po -
wia to wa Po li cji w Kro to szy nie otrzy -
ma ła zgło sze nie o nie trzeź wym męż -
czyź nie, le żą cym na po bo czu
przy dro dze kra jo wej nr 36. Oka za ło
się, iż by ła to za gi nio na oso ba.

– Za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Pre -
wen cji i Ru chu Dro go we go Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Kro to szy nie, ja dąc
na służ bę, po in for mo wał, iż w re jo nie dro -
gi kra jo wej nr 36 le ży nie trzeź wy męż czy -
zna. Na miej scu funk cjo na riu sze za sta li
nie trzeź we go 69-let nie go miesz kań ca na -
sze go po wia tu – mó wi Piotr Szcze pa niak,
ofi cer pra so wy KPP w Kro to szy nie. 

Oka za ło się, iż po przed nie go dnia,
w go dzi nach wie czor nych, ro dzi na zgło si -
ła za gi nię cie męż czy zny. Ze spół Ra tow nic -
twa Me dycz ne go za brał 69-lat ka
do kro to szyń skie go szpi ta la, gdzie wy klu -
czo no je go udział w zda rze niu dro go wym.
Ro dzi na zo sta ła po in for mo wa na o od na le -
zie niu za gi nio ne go. 

Kro to szyń scy funk cjo na riu sze kie -
ru ją po dzię ko wa nia dla dwóch kie row -
ców sa mo cho dów cię ża ro wych, któ rzy
za trzy ma li się w bez piecz nej od le gło ści
po jed nej i po dru giej stro nie, dzię ki cze -
mu nikt nie na je chał na le żą ce go męż -
czy znę. 

(LE NA)

Z POLICJI

Zaginiony się odnalazł...
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Aktualności 3

16 grud nia miał miej sce ofi cjal ny
od biór kro to szyń skie go ki na Przed -
wio śnie, któ re prze cho dzi ło re wi ta li -
za cję. Cał ko wi ty koszt in we sty cji wy -
niósł oko ło 2,1 mln zło tych.

Re wi ta li za cja te go obiek tu sta no wi ła
część więk sze go przed się wzię cia pod na -
zwą „Przy sto so wa nie alei Po wstań ców
Wlkp. w Kro to szy nie, bu dyn ku ki na
Przed wio śnie oraz kro to szyń skie go Bło nia
do re ali za cji ce lów Lo kal ne go Pro gra mu
Re wi ta li za cji”. Na re ali za cję tej po tęż nej in -
we sty cji gmi na otrzy ma ła 20 mln zło tych
po życz ki pre fe ren cyj nej w ra mach me cha -
ni zmu JES SI CA 2 z Ban ku Go spo dar stwa
Kra jo we go. 

W bu dyn ku ki na wy re mon to wa no sa -
lę wie lo funk cyj ną wraz z to a le ta mi, w tym
to a le ty dla osób nie peł no spraw nych, prze -
strzeń wej ścio wą ko ry ta rza i szat nię, ka -
wiar nię oraz jej za ple cze. Po wsta ła
wie lo funk cyj na ka me ral na sa la ki no wo -

-kon cer to wo -klu bo wa, po sia da ją ca aku sty -
kę i izo la cję dźwię ko wą oraz kli ma ty za cję.
Obiekt wy po sa żo no w ściem nia nie oświe -
tle nia, pro jek tor, ekran, am pli tu ner wraz
z sys te mem gło śni ków, na gło śnie nie even -
to we oraz krze sła i sto ły. 

Po nad to za go spo da ro wa no te ren
przy ki nie po przez wy mia nę sta rej na -

wierzch ni as fal to wej na kost kę gra ni to wą,
na sa dze nia zie le ni oraz wy ko na nie ma łej
ar chi tek tu ry. Do cie plo no ele wa cję bu dyn -
ku. Re no wa cję prze szły tak że lo go ki na
Przed wio śnie oraz szyld „Bi le ty”. Po sta wio -
no to tem mul ti me dial ny do wy świe tla nia
in for ma cji o wy da rze niach kul tu ral nych.
Po za tym w po miesz cze niach wy mie nio -

no oraz roz bu do wa no in sta la cję wo do cią -
go wą, sa ni tar ną, elek trycz ną, wen ty la cję
me cha nicz ną i kli ma ty za cję. Na te re nie
przy le głym do obiek tu wy mie nio no in sta -
la cje ka na li za cji desz czo wej i sa ni tar nej
oraz przy łą cze wo do cią go we. 

– Jest to ko lej ny frag ment re wi ta li za -
cji, któ ry na wią zu je do re wi ta li za cji alei Po -
wstań ców Wlkp., a wcze śniej – ryn ku.
Ko lej ny etap ma my ukoń czo ny. My ślę, że
obiekt ten bę dzie słu żył wszyst kim miesz -
kań com. Mam na dzie ję, że bę dą się tu te -

raz two rzyć łań cu chy po ko le nio we. Bu dy -
nek jest przy sto so wa ny do te go, aby ko rzy -
sta li z nie go za rów no se nio rzy, jak
i mło dzież. Mo że uda nam się to po łą czyć
dzię ki np. warsz ta tom. Chciał bym po dzię -
ko wać wszyst kim tym, któ rzy ma ją udział
w tej in we sty cji. Waż ne by ło współ dzia ła -
nie, gdyż wie le rze czy trze ba by ło usta lić
wspól nie. Efekt koń co wy pre zen tu je się
bar dzo god nie – po wie dział Fran ci szek
Mar sza łek, bur mistrz Kro to szy na. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Rewitalizacja kina zakończona

17 grud nia do ko na no od bio ru
koń co we go in we sty cji pod na zwą
„Przy sto so wa nie kro to szyń skie go
Bło nia do re ali za cji ce lów Lo kal -
ne go Pro gra mu Re wi ta li za cji”.
Koszt re ali za cji te go za da nia wy -
niósł 46 519 769,07 zł. 

Spo tka nie by ła oka zją do te go, by
zo ba czyć dłu go wy cze ki wa ne efek ty
prac, któ re pro wa dzo ne by ły od oko -
ło dwóch lat. Wy ko naw cą in we sty cji
by ło Kon sor cjum Al stal Gru pa Bu -
dow la na Sp. z o. o., Sp. k. – li der z sie -
dzi bą w Byd gosz czy oraz Al stal
De ve lop ment Sp. z o. o. z sie dzi bą
w Ja ce wie. Pro jekt obej mo wał bu do -
wę sze re gu obiek tów re kre acyj nych,
spor to wych, ku ba tu ro wych, dro go -
wych oraz sie ci i in sta la cji do pro wa -
dza ją cych me dia na ob sza rze
oko ło 16,4 ha. 

Je śli cho dzi o przed się wzię cia dro -
go we, wy ko na no m. in. dro gę łą czą cą
uli ce Spar tań ska, Spor to wa i Staw na.
Przy niej zbu do wa no par king dla bu -
sów (czte ry miej sca) i osób ko rzy sta ją -
cych ze sta dio nu (80 miejsc).
Przy po lu bi wa ko wym utwo rzo ny zo -
stał tak że par king dla je go użyt kow ni -
ków. Wzdłuż uli cy czę ścio wo bie gnie
chod nik, a w jej pół noc nej i po łu dnio -
wej czę ści – ścież ka pie szo -ro we ro wa.
Wy ko na no rów nież dro gę łą czą cą ul.
Do żyn ko wą i zjazd na po le na mio to -
we. Po nad to wy bu do wa no ścież kę pie -
szo -ro we ro wą wo kół Je zio ra
Od rzy kow skie go. Na ul. Spor to wej jest
par king na 54 miej sca po sto jo we, wy -
ko na no dwa zjaz dy na te ren im prez
ple ne ro wych oraz ciąg pie szy. Zro bio -
no ciąg pie szo -ro we ro wy na te re nie
sta dio nu z par kin giem i zjaz dem po -
moc ni czym na pły tę bo iska głów ne go.

Przy ist nie ją cych bu dyn kach na te re -
nie sta dio nu po wstał par king na 26 sa -
mo cho dów oso bo wych oraz do jazd
do pły ty bo iska głów ne go. 

Przed się wzię cia ku ba tu ro we za -
kła da ły m. in. prze bu do wę czę ści bu -
dyn ku RE LAKS (przy stań wod na).
Wy ko na no re mont po miesz cze nia
wraz z od no wie niem ele wa cji. Na sta -
dio nie zbu do wa no try bu nę głów ną,
któ ra mie ści po miesz cze nia ad mi ni -
stra cji, szat nie, to a le ty ogól no do stęp -
ne oraz ma ga zy ny. Pla no wa ny tam
jest tak że lo kal ga stro no micz ny.
Stwo rzo no też al ta nę na po lu bi wa ko -
wym. Al ta na po sia da sta no wi sko
do my cia na czyń dla użyt kow ni ków
po la. Przy bo isku do stre et bal lu sta -
nę ła wia ta, któ ra peł nić bę dzie funk -
cję szat ni. 

Spor to wy mi obiek ta mi są bo isko
głów ne, bo isko tre nin go we, ska te park,

tor ro we ro wy do jaz dy eks tre mal nej,
bo isko do stre et bal lu oraz bo isko
do siat ków ki pla żo wej. Z ko lei przed -
się wzię cia o cha rak te rze re kre acyj nym
to ist nie ją ca gór ka, któ rą za go spo da ro -
wa no w ce lach re kre acyj no -spor to -
wych, po le na mio to we, plac za baw,
a tak że si łow nia ze wnętrz na. 

Po nad to wy ko na no oświe tle nie
dro go we, oświe tle nie par ko we, ka na li -
za cję desz czo wą, ka na li za cję sa ni tar ną
i wo do cią go wą (re ali zo wa ne przez
PGKiM w Kro to szy nie), sieć mo ni to -
rin gu, sieć LAN oraz ele men ty ma łej
ar chi tek tu ry. 

Ofi cjal ne otwar cie obiek tu dla
miesz kań ców pla no wa ne jest na ostat -
ni week end ma ja. – To nie ko niec re -
wi ta li za cji Bło nia. W pla nach ma my
ko lej ne in we sty cje. W ostat nich
dniach pod pi sa li śmy umo wę z Mi ni -
ster stwem Spor tu na do fi nan so wa nie
bu do wy bo iska wie lo funk cyj ne go,
któ re tu taj po wsta nie. Obok ma znaj -
do wać się Eu ro pej skie Cen trum Su -
mo. Bu do wać bę dzie my tak że par king
i ścież kę pie szo -ro we ro wą do koń ca tej
in we sty cji – mó wił bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek. 

(LE NA)

KROTOSZYN 

To nie koniec rewitalizacji Błonia



15 grud nia w no wo wy bu do wa nych
Punk tach Se lek tyw nej Zbiór ki Od pa -
dów Ko mu nal nych w Kro to szy nie (ul.
Ce glar ska) i Rze mie cho wie (gmi na
Ko by lin) zor ga ni zo wa no DZIEŃ
OTWAR TY. Z tej oka zji dla przy by łych
dzie ci przy go to wa no gry i za ba wy
edu ka cyj ne. Przy oka zji ogło szo no też
wy ni ki kon kur su „Se gre gu ję od pa dy
przez ca ły rok i od da ję je na PSZOK”.

Każ dy od wie dza ją cy te go dnia punkt
w Kro to szy nie bądź w Rze mie cho wie
mógł otrzy mać sa dzon kę w za mian
za przy nie sie nie drob ne go sprzę tu elek -
trycz ne go czy elek tro nicz ne go, ba te rii lub
płyt CD. Ani ma tor wraz pa nią Mi ko ła jo -
wą przy go to wał dla dzie ci pre lek cję na te -
mat funk cjo no wa nia PSZOK -u oraz
pra wi dło wej se gre ga cji od pa dów.

Kon kurs pla stycz ny „Se gre gu ję od pa dy
przez ca ły rok i od da ję je na PSZOK” był
skie ro wa ny do dzie ci z przed szko li i szkół
pod sta wo wych z te re nu dzia łal no ści Związ -
ku Mię dzyg min ne go EKO SIÓ DEM KA.
Miał na ce lu pro mo cję PSZOK -ów, pro pa -
go wa nie se lek tyw nej zbiór ki od pa dów ko -

mu nal nych wśród dzie ci i mło dzie ży oraz
zwięk sze nie świa do mo ści eko lo gicz nej. 

Wśród przed szko la ków zwy cię ży ła
Mag da le na Słoń ska (Nie pu blicz ne Przed -
szko le Pa ra fial ne w Zdu nach), wy prze dza -
jąc Ma ję Ma łec ką (Przed szko le
w Ko by li nie) i Va nes sę Bal cer ską (Pu blicz -
ne Przed szko le w Sul mie rzy cach). W ka te -
go rii klas I -III na po dium zna la zły się
Wik to ria Szcze pa niak (Szko ła Pod sta wo wa
nr 3 w Kro to szy nie), Ewa Wie leb ska (Szko -
ła Pod sta wo wa nr 8 z Od dzia ła mi Dwu ję -
zycz ny mi w Kro to szy nie) i Ju lia Ko siń ska
(Spe cjal ny Ośro dek Szkol no -Wy cho waw -
czy w Ko na rze wie). 

W gro nie uczniów klas IV -VI trium fo -
wał Prze my sław Su cho rzew ski (SP nr 3
w Kro to szy nie), dru ga lo ka ta przy pa dła
Nad ii Chu dziń skiej (SP nr 3 w Kro to szy -
nie), a trze cia by ła Na ta lia Jac kow ska (Szko -
ła Pod sta wo wa w Rosz kach). W ka te go rii
klas VII -VIII pierw sze miej sce przy zna no
gru pie uczniów re pre zen tu ją cych SP nr 8
w Kro to szy nie – Ka ta rzy nie Cierz niak,
Alek san drze Ku rek i Mi ło szo wi Ma cie jew -
skie mu. Ko lej ne po zy cje za ję ły Klau dia
Prze kwas (SP nr 3 w Kro to szy nie) i Ma rze -
na Kaź mier czak (SP w Rosz kach). Na gro dy
lau re atom kon kur su wrę cza li Ewa
Obal – prze wod ni czą ca Za rzą du Związ ku
Mię dzyg min ne go EKO SIÓ DEM -
KA – oraz bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek.

Pro jekt pod na zwą „Bu do wa i mo der -
ni za cja Punk tu Se lek tyw nej Zbiór ki Od -
pa dów Ko mu nal nych wraz
z in fra struk tu rą to wa rzy szą cą na te re nie
Związ ku Mię dzyg min ne go EKO SIÓ -
DEM KA” uzy skał do fi nan so wa nie z Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Śro do wi sko 2014-2020, Prio ry -
tet II Ochro na Śro do wi ska, w tym ada pta -
cja do zmian kli ma tu dzia ła nie 2.2
Go spo dar ka od pa da mi ko mu nal ny mi.
Pier wot nie war tość pro jek tu wy no si -
ła 3 997 985,60 PLN, na to miast war tość
uzy ska ne go do fi nan so wa nia 2 762 835,58
PLN. Ak tu al nie, po roz strzy gnię ciu
wszyst kich prze tar gów na bu do wę i wy po -
sa że nie PSZOK -ów, cał ko wi ta war tość pro -
jek tu wy no si 5 676 080,26 PLN,
a do fi nan so wa nie na re ali za cję pro jek tu
uzy ska ne ze środ ków unij nych, na mo cy
pod pi sa ne go z Na ro do wym Fun du szem
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej anek su do umo wy o do fi nan so wa nie,
wzro sło do kwo ty 3 922 494,49 PLN.

Bu do wa PSZOK -ów zo sta ła za koń czo -
na w li sto pa dzie. W Zdu nach i Sul mie rzy -
cach punk ty te roz po czę ły przyj mo wa nie
od pa dów wraz z koń cem po przed nie go
mie sią ca, na to miast uru cho mie nie
PSZOK -ów w Kro to szy nie i Rze mie cho -
wie na stą pi w stycz niu. 

(FE NIX)

Na bieżąco4 WTOREK, 21 GRUDNIA 2021

16 grud nia od by ła się se sja Ra dy
Miej skiej w Sul mie rzy cach. Rad ni
zde cy do wa li o zwięk sze niu wy po sa -
że nia bur mi strza oraz wzro ście sta -
wek swo ich diet. 

Ra da mu sia ła do ko nać zmia ny wy -
na gro dze nia wło da rza mia sta zgod nie
z roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów
z paź dzier ni ka bie żą ce go ro ku. Pro jekt
uchwa ły za kła dał usta le nie upo sa że nia
w kwo cie 13 936 zł, na któ rą skła da ją
się wy na gro dze nie za sad ni cze w wy so -
ko ści 8200 zł, do da tek funk cyj ny

w kwo cie 2520 zł oraz do da tek spe cjal -
ny w wy so ko ści 30 pro cent mie sięcz ne -
go wy na gro dze nia za sad ni cze go
i do dat ku funk cyj ne go, 3216 zł. Po nad -
to bur mi strzo wi przy słu gu ją do da tek
za wy słu gę lat, na gro da ju bi le uszo wa
oraz do dat ko we wy na gro dze nie rocz ne
dla pra cow ni ków sfe ry bu dże to wej
w wy so ko ści i na za sa dach wy ni ka ją -
cych z od ręb nych prze pi sów. Rad ni
przy ję li uchwa łę jed no gło śnie. 

Na tej sa mej pod sta wie zmie nio no
staw ki diet rad nych. – Usta la się zry -
czał to wa ną die tę mie sięcz ną, zwią za ną

z wy ko ny wa niem man da tu, w wy so -
ko ści: dla prze wod ni czą ce go ra dy
– 1700 zł, dla wi ce prze wod ni czą ce go
ra dy – 1600 zł, dla prze wod ni czą ce go

ko mi sji sta łej – 1200 zł, dla rad ne go,
człon ka dwóch ko mi sji – 1100 zł, dla
rad ne go, człon ka jed nej ko mi -
sji – 1000 zł. Kwo ta diet mie sięcz nych

ule ga zmniej sze niu za każ do ra zo wą
nie obec ność na se sji Ra dy Miej skiej
w Sul mie rzy cach i po sie dze niach ko -
mi sji sta łych. Zmniej sze nie zry czał to -
wa nej die ty wy no si: za jed ną
nie obec ność – 30%, za dwie nie obec -
no ści – 60 %, za trzy i wię cej nie obec -
no ści – 90%. Nie do ko nu je się
po trą ceń w przy pad ku pi sem nie uspra -
wie dli wio nej nie obec no ści, spo wo do -
wa nej cho ro bą i wy ko ny wa niem przez
rad ne go czyn no ści zwią za nych z peł -
nie niem man da tu – czy ta my w pro jek -
cie uchwa ły. Za przy ję ciem uchwa ły
opo wie dzia ło się 14 rad nych. Prze ciw -
ko za gło so wa ła rad na Ka ro li na Ku law -
ska -Za bo rek.

(LE NA)

EKO SIÓDEMKA

Propagowanie selektywnego zbierania odpadów

SULMIERZYCE

Wyższe diety radnych i wynagrodzenie burmistrza



Miesz kań cy po wia tu kro to szyń skie go
zgła sza ją do na szej re dak cji wąt pli -
wo ści co do le gal no ści na kła da nia
man da tów kar nych za nie no sze nie
ma se czek. Opie ra ją się przy tym
na licz nych wy ro kach są do wych w tej
spra wie. Po li cja z ko lei twier dzi, że
dzia ła na pod sta wie praw nej, ja ką
jest roz po rzą dze nie mi ni stra zdro wia.

– Co chwi lę przy skle pie czy hi -
per mar ke cie są pa tro le po li cji. Funk -
cjo na riu sze za trzy mu ją lu dzi, któ rzy
są bez ma sek lub – jak twier dzą – ma -
ją je źle za ło żo ne. Prze cież już od wie -
lu mie się cy są licz ne wy ro ki są dów
w tej spra wie, że te man da ty są na kła -
da ne nie zgod ne z pra wem. Chciał bym
za py tać, czy na sza po li cja nie ma waż -
niej szych spraw, tyl ko lu dzi stra szyć,
ter ro ry zo wać i mar no wać ich czas, tar -
ga jąc po są dach? Mo że niech le piej czę -
ściej pa tro lu ją oko li ce, któ re te go
wy ma ga ją? Co cie ka we, ci po li cjan ci
sa mi czę sto ma ją nie pra wi dło wo za ło -
żo ne ma secz ki, np. pod no sem – de -
ner wu je się je den z miesz kań ców
po wia tu kro to szyń skie go.

Zwró ci li śmy się do Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Kro to szy nie z py -
ta niem, jak wy glą da ją sta ty sty ki
pod wzglę dem ilo ści man da tów
za brak ma secz ki i na ja kiej pod sta wie
praw nej są one na kła da ne. – Za nie -
prze strze ga nie obo wiąz ku no sze nia
ma secz ki w miej scach ob ję tych na ka -
zem ich no sze nia po li cjan ci w okre sie
od 1 do 8 grud nia na ło ży li 115 man -
da tów kar nych i skie ro wa li czte ry
wnio ski do są du. Ko deks wy kro czeń
prze wi du je grzyw nę od 20 do 500 zł.
Je śli skie ro wa ny zo sta nie wnio sek
do są du, mo że być za są dzo ne na -
wet 5000 zł. Pod sta wą praw ną do na -
kła da nia man da tów za brak ma secz ki
jest roz po rzą dze nie mi ni stra zdro wia
w związ ku z art. 116, pa ra graf 1a Ko -
dek su wy kro czeń – in for mu je st. asp.
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to -
szy nie.

Art. 116, pa ra graf 1a mó wi, że
„kto nie prze strze ga za ka zów, na ka -
zów, ogra ni czeń lub obo wiąz ków
okre ślo nych w prze pi sach o za po bie -
ga niu oraz zwal cza niu za ka żeń i cho -
rób za kaź nych u lu dzi, pod le ga ka rze
grzyw ny al bo ka rze na ga ny”. Spraw -
dzi li śmy kon kret ny za pis usta wy o za -
po bie ga niu oraz zwal cza niu za ka żeń
i cho rób za kaź nych u lu dzi, w któ rym
mo wa jest o no sze niu ma se czek. Ar ty -
kuł 46b sta no wi, że w przy pad ku za -
ist nie nia sta nu epi de mii w dro dze
roz po rzą dze nia mi ni stra moż na usta -
no wić ka ry za nie no sze nie ma se czek
w wy zna czo nych miej scach.

Miesz kań cy jed nak wska zu ją
na wy ro ki są dów z róż nych czę ści kra -
ju – z Ło dzi, Za ko pa ne go, War sza wy.
Ich zda niem wy da ne przez Ra dę Mi -
ni strów pan de micz ne roz po rzą dze nia
sto ją w sprzecz no ści z art. 92 Kon sty -
tu cji RP. W uza sad nie niu wy ro ków
czy ta my, że „na kaz za kry wa nia ust
i no sa w okre ślo nych miej scach nie jest
z ak tu ran gi usta wy, lecz z roz po rzą -
dze nia, co w kon se kwen cji po wo du je
na ru sze nie 42 ust. 1 Kon sty tu cji RP,
któ ry prze są dza, że od po wie dzial no ści
kar nej pod le ga ten, kto do pu ścił się
czy nu za bro nio ne go pod groź bą ka ry
przez usta wę obo wią zu ją cą w cza sie je -
go po peł nie nia”. 

W dal szej czę ści sąd pod kre śla, że
sto so wa nie do art. 31 ust. 3 Kon sty tu -
cji RP ogra ni cze nia w za kre sie ko rzy -
sta nia z kon sty tu cyj nych wol no ści
i praw nie mo gą na ru szać isto ty tych
wol no ści i pra wa. Tyl ko usta no wie nie
sta nu nad zwy czaj ne go (w tym przy -
pad ku sta nu klę ski ży wio ło wej) w ro -
zu mie niu art. 228 ust. 1 i art. 233
ust. 3 Kon sty tu cji RP po zwa la na ogra -
ni cze nie praw i wol no ści oby wa te li,

a ta ki stan do tej po ry nie zo stał w Pol -
sce wpro wa dzo ny.

– Kon sty tu cja nie zna po ję cia „sta -
nu epi de mii”, ja kim po słu żył się usta -
wo daw ca, wpro wa dza jąc okre ślo ne
na ka zy i za ka zy, lecz w sy tu acji roz -
prze strze nia ją cych się cho rób za kaź -
nych prze wi du je usta no wie nie sta nu
klę ski ży wio ło wej, co z ko lei wy ni ka
z art. 3 ust. 1 pkt 1 usta wy z dnia 18
kwiet nia 2002 r., o sta nie klę ski ży wio -
ło wej, bo wiem sto so wa nie do te go
prze pi su pod po ję ciem sta nu klę ski ży -
wio ło wej ro zu mie się ka ta stro fę na tu -
ral ną, któ rej skut ki za gra ża ją ży ciu lub
zdro wiu du żej licz by osób, w tym cho -
ro by za kaź ne. Uwzględ nia jąc, że w da -
cie oce nia ne go czy nu ist nia ły
ewi dent ne prze słan ki do usta no wie -
nia sta nu klę ski ży wio ło wej, a nie zo -
stał on for mal nie wpro wa dzo ny, to
w dal szym cią gu kon sty tu cyj ne pra wa
i wol no ści, w tym te z za kre su wol no -
ści oso bi stej, mo gą być ogra ni cza ne tyl -
ko przy uwzględ nie niu za sa dy
pro por cjo nal no ści wy ni ka ją cej
z art. 31 ust. 3 Kon sty tu cji RP, więc
tyl ko w dro dze usta wy i przy ści słym
prze strze ga niu prze sła nek tam okre -
ślo nych. Ma jąc na uwa dze, że bez -
sprzecz ną pod sta wą wnio sku
o uka ra nie jest prze pis roz po rzą dze nia
Ra dy Mi ni strów, w spra wie brak jest
zna mion wy kro cze nia, bo wiem je go
opis nie wy ni ka z ran gi usta wy. Ar ty -
kuł 5 pa ra graf 1 pkt. 2 K. p. w. wska -
zu je, że nie wsz czy na się
po stę po wa nia, a wsz czę te uma rza, gdy
czyn nie za wie ra zna mion wy kro cze -
nia al bo usta wa sta no wi, że spraw ca
nie po peł nia wy kro cze nia – czy ta my
na przy kład w uza sad nie niu wy ro ku
Są du Re jo no we go w Zakopanem
z 7 paź dzier ni ka 2021 r.

Co o tym wszyst kim są dzić ma
prze cięt ny oby wa tel? Czy man da ty
za brak ma secz ki są praw nie uza sad -
nio ne, czy jed nak nie? Czy ktoś po tra -
fi od po wie dzieć jed no znacz nie na te
py ta nia..?

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na bieżąco 5

NA CZASIE

Czy mandaty za brak maseczek są legalne?

Z oka zji mi ko ła jek Ra da Osie dla nr 1
w Kro to szy nie przy go to wa ła dla
miesz kań ców dwa wy da rze nia. 

3 grud nia w re stau ra cji Ra tu szo wa od -
by ło się spo tka nie se nio rów, w któ rym
uczest ni czy ło po nad 30 osób. Przy by łych
go ści przy wi tał Mi ro sław Choj nic ki, prze -
wod ni czą cy Ra dy Osie dla nr 1 w Kro to szy -
nie. Przy wspól nym po sił ku se nio rzy
roz ma wia li o dzia łal no ści ra dy w cza sie
pan de mii. Po ru szo no też te mat ni skiej fre -
kwen cji miesz kań ców w or ga ni zo wa nych
przez ra dę wy da rze niach. Dys ku sja za ha -
czy ła rów nież o pla no wa ne kie run ki dzia -
ła nia na 2022 rok. 

Dru gą czę ścią osie dlo wych mi ko ła jek
był tur niej strze lec ki, któ ry od był się 7
grud nia na strzel ni cy ZP Li gi Obro ny
Kra ju w Kro to szy nie. W wy da rze niu
wzię ło udział 25 osób w wie ku od 2
do 80 lat. W za wo dach ry wa li zo wa no

w strze la niu z ka ra bi nu i w rzu tach lot ka -
mi. Każ dy z za wod ni ków miał do od da -
nia 10 strza łów oraz 10 rzu tów
do wy ko na nia. O miej scu w koń co wej kla -
sy fi ka cji de cy do wa ła su ma punk tów.
Zwy cięz cą oka zał się Se ba stian Ho ma,
któ ry wy prze dził Lu dwi ka Sój kę i Bro ni -
sła wa Rosz cza ka. Naj lep szym za wod ni -
kom wrę czo no dy plo my oraz na gro dy,
któ rych za kup był czę ścio wo sfi nan so wa -
ny przez Urząd Miej ski w Kro to szy nie.
Przy zna no też upo min ki Ra dy Osie dla
nr 1 w Kro to szy nie, któ re otrzy ma ło dzie -
wię cio ro uczest ni ków. 

Póź niej prze pro wa dzo no kon kurs
„Przy sło wia są mą dro ścią na ro dów”. Za ba -
wa po le ga ła na do koń cze niu wy lo so wa ne -
go wcze śniej przy sło wia, któ re
od czy ty wa ne by ło je dy nie w czę ści. W tej
ry wa li za cji po now nie trium fo wał Se ba -
stian Ho ma. 

OPRAC. (LE NA)

RO NR 1 KROTOSZYN

Spotkanie dla seniorów 
i zawody na strzelnicy
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Przy kro to szyń skiej Ko men dzie Po -
wia to wej Po li cji do szło do uro czy ste -
go prze ka za nia no we go ra dio wo zu
oraz po mo cy pro fi lak tycz nej, tzw. au -
to cho dzi ka, wraz z ze sta wem edu ka -
cyj nym „Bez piecz ne dziec ko”. Za kup
ozna ko wa ne go po jaz du mar ki Kia
Spor ta ge był moż li wy dzię ki do fi nan -
so wa niu lo kal nych sa mo rzą dów
oraz Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji
w Po zna niu, z ko lei au to cho dzik sfi -
nan so wa ła Ko mi sja Bez pie czeń stwa
i Po rząd ku w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Kro to szy nie.

Uro czy ste prze ka za nie od by ło się
w obec no ści sta ro sty Sta ni sła wa Szczot ki,
bur mi strza Kro to szy na Fran cisz ka Mar -

szał ka, bur mi strza Koź mi na Wlkp. Ma -
cie ja Brat bor skie go, wój ta Roz dra że wa
Ma riu sza Dy mar skie go, bur mi strza Sul -
mie rzyc Da riu sza Dę bic kie go oraz ko -
men dan ta po wia to we go po li cji, insp.
Ma riu sza Ja śnia ka.

Za kup ra dio wo zu do fi nan so wa ły
KWP w Po zna niu oraz na sze sa mo rzą dy.
Po wiat prze ka zał na ten cel 20 tys. zł, gmi -
na Kro to szyn – 25 tys. zł, gmi na Koź min
Wlkp. – 10 tys. zł, gmi na Roz dra -
żew – 2,5 tys. zł, mia sto Sul mie rzy ce – 5
tys. zł, gmi na Zdu ny – 2,5 tys. zł. Ze staw
po mo cy pro fi lak tycz nej wraz z ta bli ca mi
edu ka cyj ny mi „Bez piecz ne dziec ko” za -
ku pio no za oko ło 3,5 tys. zł ze środ ków
Ko mi sji Bez pie czeń stwa i Po rząd ku kro -
to szyń skie go sta ro stwa.

Z no we go po jaz du bę dą ko rzy sta li
po li cjan ci z po wia tu. Ze staw po mo cy
pro fi lak tycz nej i ta bli ce edu ka cyj ne bę -
dą wy ko rzy sty wa ne pod czas spo tkań
z dzieć mi.

Ko men dant M. Ja śniak za zna czył, że
no we na byt ki dla funk cjo na riu szy to bar -
dzo waż na kwe stia. Bę dą bo wiem słu żyć
na rzecz bez pie czeń stwa miesz kań ców
ca łe go po wia tu. Po li cjan ci, aby spro stać
wy zwa niom prze stęp czo ści i móc sku -
tecz nie nieść po moc lu dziom znaj du ją -
cym się w okre ślo nym za gro że niu, mu szą
mieć do dys po zy cji przy zwo ite środ ki lo -
ko mo cji oraz na rzę dzia pro fi lak tycz ne.
Ko men dant po dzię ko wał za wspar cie ze
stro ny sa mo rzą dów.

(AN KA)

KROTOSZYN

Nowy radiowóz dla policjantów

Za koń czył się dru gi etap prac re wi ta -
li za cyj nych bu dyn ku Ko men dy Po -
wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Kro to szy nie. Tym ra zem od no -
wio no front ele wa cji.

Po trzeb ne do prac ma te ria ły do star -
czy ła fir ma z Wy soc ka Wiel kie go, a ro bo -
ty ma lar skie zre ali zo wa li stra ża cy
z kro to szyń skiej ko men dy. Dzię ki wspar -
ciu fi nan so we mu z fir my Bol sius Pol -
ska Sp. z o. o. na od no wio nej ele wa cji
po ja wi ło się wy ko na ne w tech no lo gii LED,
pod świe tla ne lo go wraz z na zwą for ma cji
oraz nu me rem te le fo nu alar mo we go 112.
Re no wa cji pod da no rów nież bra my ga ra -
żo we, któ re zo sta ły od po wied nio za kon ser -
wo wa ne, a w każ dej z nich za mon to wa no
na pę dy au to ma tycz ne, co zwięk szy ło
funk cjo nal ność i kom fort użyt ko wa nia.

Przy po mnij my, że w pierw szym eta -
pie za go spo da ro wa no te ren znaj du ją cy
się przed ko men dą. Wy mie nio no wów -
czas wy słu żo ne obrze ża ota cza ją ce te ren
zie lo ny oraz zbu do wa no frag ment ścież -
ki gra ni to wej, oka la ją cej uprzed nio za -
mon to wa ny maszt fla go wy. Pra ce ziem ne
zre ali zo wa ła kro to szyń ska fir ma Gem -
biak -Mi stac ki Sp. j., któ ra od lat czyn nie
wspie ra na szych stra ża ków. 

W dal szym eta pie stra ża cy do ko na li
pro fi lo wa nia te re nu pod ką tem no wych
na sa dzeń oraz wy ko na li oświe tle nie
masz tu i po mni ka św. Flo ria na. W pro -
jek cie uwzględ nio no po nad 400 ro ślin,
któ rych po zy ska nie by ło moż li we dzię ki
wspar ciu bur mi strza Fran cisz ka Mar -
szał ka i Mi cha ła Kur ka – na czel ni ka Wy -
dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal nej,
Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic twa
w Urzę dzie Miej skim w Kro to szy nie.
Na sa dze nia ro ślin i drzew by ły pro wa -
dzo ne pod okiem Ka ro li ny Gi da szew -
skiej, pro jek tant ki skwe ru, a więk szość
prac wy ko na li stra ża cy w cza sie wol nym

od służ by. Po nad to we wła snym za kre sie
za mon to wa no na wod nie nie, a ca łą kom -
po zy cję uzu peł nił ozdob ny ka mień.

– Tym sa mym w pierw szej de ka dzie
grud nia pro jekt zo stał ukoń czo ny,
a efekt prze pro wa dzo nych prac cie szy
nas tym bar dziej, że spo tkał się z po zy -
tyw nym od bio rem spo łecz no ści lo kal -
nej – czy ta my w ko mu ni ka cie KP PSP
w Kro to szy nie, któ ra skła da ser decz ne
po dzię ko wa nia wszyst kim in sty tu cjom,
przed się bior com, dar czyń com oraz oso -
bom za an ga żo wa nym w pro jekt re wi ta -
li za cji ko men dy.

OPRAC. (AN KA)

PSP

Komenda w piękniejszej odsłonie
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Wie czo rem 10 grud nia w miej sco -
wo ści Sie jew (gmi na Zdu ny) do szło
do wy pad ku dro go we go. W trud nych
wa run kach at mos fe rycz nych sa mo -
chód oso bo wy zje chał z dro gi i da -
cho wał.

Na miej sce skie ro wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz je den ze zdu now skiej OSP.
Sa mo chód oso bo wy znaj do wał się w ro -
wie ko ła mi do gó ry. Po jaz dem po dró żo -
wa ła jed na oso ba, któ ra w mo men cie
przy by cia służb ra tow ni czych by ła już po -

za sa mo cho dem. Stra ża cy udzie li li kwa li -
fi ko wa nej pierw szej po mo cy uczest ni ko -
wi zda rze nia. Po tem za jął się nim Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go. Po wy ko na -
niu dia gno sty ki w ka ret ce po go to wia zde -
cy do wa no, iż ho spi ta li za cja nie jest
ko niecz na. 

W uszko dzo nym po jeź dzie odłą czo -
no aku mu la tor, a z dro gi usu nię to po zo -
sta ło ści po zda rze niu, mo gą ce stwa rzać
za gro że nie dla in nych uczest ni ków ru -
chu. Ak cja służb ra tow ni czych trwa ła bli -
sko 1,5 go dzi ny. 

(AN KA)

Na bieżąco 7

5 grud nia na strzel ni cy Kur ko we go
Brac twa Strze lec kie go w Kro to szy -
nie od by ły się Kro to szyń skie Brac kie
Mi ko łaj ki. Ry wa li za cja to czy ła się
w pię ciu kon ku ren cjach.

Mi ko łaj ko we strze la nie po prze dzi ły
zma ga nia mło dzie żo we. Ar ty stycz ny mi
atrak cja mi im pre zy by ły wy stę py Ali ny
Ste fań skiej (Kur ko we Brac two Strze lec kie
im. ks. Ka zi mie rza Ja giel skie go w Rasz ko -
wie) oraz Ja ro sła wa Wojt cza ka (KBS
w Ostro wie Wiel ko pol skim). 

W tar czy mi ko łaj ko wej trium fo wał
Ma te usz Gło wacz (KBS w Ry dzy nie), wy -
prze dza jąc Bog da na Bu re go (Brac two
Strze lec kie pw. Św. Te kli w Do brzy cy)
i Ja nu sza No wa ka (KBS im. Św. Jó ze fa
w Roz dra że wie). W strze la niu do ku ra
naj lep szy był Ma rek Ducz mal (KBS
w Kro to szy nie), a za nim zna leź li się Ju -
sty na Puc (Rasz ków) i Ka mil Kłe czek
(KBS w Kro to szy nie). 

Do tar czy po wsta nia wiel ko pol skie go
naj cel niej strze lał Ma ciej Bła że jew ski (KBS
w Kro to szy nie), ko lej ne miej sca za ję li M.
Gło wacz (KBS w Ry dzy nie) i J. No wak
(KBS w Roz dra że wie). W tar czy uro dzi no -

wej bra ta Ja ro sła wa Woj ta sia ka ps. Ame ry -
ka nin zwy cię żył B. Bu ry (BS w Do brzy cy),
dru gi był M. Gło wacz (KBS w Ry dzy nie),
a trze ci J. No wak (KBS w Roz dra że wie).
W tar czy lo so wej czo ło we po zy cje za ję li
Ali na Ste fań ska (KBS w Rasz ko wie), Eu ge -
niusz Na wroc ki (Wło sza ko wic kie Brac two
Kur ko we im. Św. Hu ber ta) oraz J. No wak
(KBS w Roz dra że wie).

Kon kurs na naj lep sze prze bra nie mi -
ko łaj ko we wy gra ła A. Ste fań ska (KBS
w Rasz ko wie), dru ga lo ka ta przy pa dła An -
nie Jan ko wiak z Kro to szy na, a trze cia Ju -
sty nie Puc z Rasz ko wa.

Kur ko we Brac two Strze lec kie w Kro -
to szy nie ser decz nie dzię ku je za wspar cie
fi nan so we i rze czo we przy or ga ni za cji
mi ko łaj ko wej im pre zy Urzę do wi Miej -
skie mu i Sta ro stwu Po wia to we mu w Kro -
to szy nie, bra tu Sta ni sła wo wi Pa ter ko wi
(ODZ Pa te rek), star sze mu brac twa Ma -
cie jo wi Bła że jew skie mu (Opty mar),
strzel mi strzo wi Lesz ko wi Waw rzy nia ko -
wi (Ma ła Ga stro no mia „Baj ka”), bra tu Ja -
ro sła wo wi Woj ta sia ko wi ps.
„Ame ry ka nin” oraz Ra dzie Osie dla nr 6
w Kro to szy nie.

OPRAC. (AN KA)

KROTOSZYN

Mikołajki na strzelnicy

NA DRODZE

Dachowanie w Siejewie
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Świę ta co raz bli żej. Już za kil ka dni
za sią dzie my wspól nie z bli ski mi
do sto łów wi gi lij nych. Ich na kry cie
jest waż nym ele men tem świą tecz -
nych de ko ra cji. 

Pla nu jąc de ko ra cję na sze go sto łu,
mu si my pa mię tać, że po tra wy, któ re za -
ser wu je my, bę dą róż no rod ne, dla te go
waż ne jest, aby wszyst kie jej ele men ty by -
ły jed no li te. Po win ny być też do pa so wa -
ne do wy stro ju wnę trza. Sy me trycz ne
uło że nie wszyst kich ele men tów po zwo li
skon cen tro wać się na tym, co w świę ta

na sto le bę dzie od gry wa ło głów ną ro lę,
czy li na je dze niu. 

Je śli bar dzo za le ży nam na uzy ska niu
wra że nia ele gan cji, po win ni śmy zde cy do -
wać się na mak sy mal nie dwa ko lo ry na -
szych de ko ra cji. Ta kie ze sta wie nie
zde cy do wa nie le piej od da du cha świąt niż
zbyt ko lo ro wy i krzy kli wy stół. Nie za po -
mnia ny kli mat po mo gą stwo rzyć też od -
po wied nio usta wio ne ta le rze, kie lisz ki
i sztuć ce. Bar dzo waż ne jest, aby te ostat -
nie by ły uło żo ne w ko lej no ści po da wa nia
dań od ze wnątrz do we wnątrz.  Po świę -
tach oka zu je się, że ma my pe wien pro -

blem. Na ob fi cie za sta wio nych sto łach
znaj do wa ły się prze cież ob ru sy, bież ni ki
i ser wet ki, któ re za pew ne w mniej szym
lub więk szym stop niu się po pla mi ły.
Chcąc po ra dzić so bie z tym sa mo dziel nie,
mu si my pa mię tać o tym, że tka ni ny, któ -
re zdo bią na sze sto ły, na le ży prać od dziel -
nie, do bie ra jąc od po wied nią tem pe ra tu rę
do ma te ria łu, z ja kie go zo sta ły wy ko na ne. 

Na szczę ście z po mo cą przy cho dzi
Pral nia La gu na. Jej za ło ga gwa ran tu je kom -
plek so we za ję cie się na szy mi ob ru sa mi,
a więc nie tyl ko je wy pie rze, ale i wy ma glu -
je. Kro to szyń ska pral nia jest eko lo gicz na,
za tem nie mu si my mar twić się o kon takt
ze środ ka mi che micz ny mi, któ re mo gły by
za szko dzić na szej skó rze. (LE NA)

PRALNIA LAGUNA

Obrusy na wigilijnych stołach Dzię ki do fi nan so wa niu z Wo je wódz -
kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Po zna niu
oraz do ta cji z gmi ny Kro to szyn
Ochot ni cza Straż Po żar na w Biad -
kach wzbo ga ci ła się o no wy sprzęt.
War tość za ku pio nych rze czy to po -
nad 26 ty się cy zło tych.

9 grud nia do szło do pod pi sa nia umo -
wy z Wo je wódz kim Fun du szem Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Po -
zna niu w spra wie udzie le nia do ta cji na re -
ali za cję przed się wzię cia pod na zwą
„Do po sa że nie jed nost ki Ochot ni czej Stra -

ży Po żar nej w Biad kach w sprzęt, wy po sa -
że nie oraz środ ki ochro ny in dy wi du al nej
ce lem pod nie sie nia go to wo ści bo jo wej”.

W ra mach pro jek tu jed nost ka w Biad -
kach za ku pi ła je den apa rat nad ci śnie nio -
wy, dwa kom bi ne zo ny ochron ne
na owa dy, pięć ubrań spe cjal nych, jed ną
bu tlę do apa ra tu po wietrz ne go. Koszt
przed się wzię cia wy niósł 26 358,90 zł,
z cze go 17 tys. zł sta no wi ło do fi nan so wa -
nie z WFO ŚiGW (64,49% kosz tów kwa li -
fi ko wa nych), a 9358,90 zł to wkład wła sny
OSP Biad ki w ra mach przy zna nej do ta cji
z gmi ny Kro to szyn.

(AN KA)

BIADKI

Nowy sprzęt dla jednostki OSP
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Kultura 9

Te atr Ognia IN FER NAL na grał film.
Je go te ma tem prze wod nim jest Kro -
to szyn, ale w nie co od mien nym an -
tu ra żu. 

IN FER NAL two rzy gru pa mło dych
i dy na micz nych osób, zaj mu ją cych się tań -
cem ognia. Jest to ro dzaj po ka zu cyr ko we -
go, wy ma ga ją cy ma ni pu la cji pło ną cy mi
przed mio ta mi. Kro to szyń ska gru pa już
od kil ku lat wy stę pu je przed pu blicz no ścią
na róż ne go ro dza ju fe sty nach, im pre zach
oko licz no ścio wych, we se lach, du żych im -
pre zach ple ne ro wych, jak rów nież na tych
znacz nie bar dziej ka me ral nych. Każ dy

z ich po ka zów bu dzi wśród oglą da ją cych
ich wy czy ny wie le emo cji. Z ła two ścią łą czą
pre cy zyj ną tech ni kę z du żą róż no rod no ścią
uży wa nych przy rzą dów oraz z atrak cja mi
pi ro tech nicz ny mi. Każ dy po kaz ce chu je się
też do sko na le do bra ną mu zy ką.

Ja kiś czas te mu IN FER NAL po chwa -
lił się swo im fil mem. Je go au to ra mi są Oli -
wia i Jan Mar ci nia ko wie. Film przed sta wia
Te atr Ognia IN FER NAL Fi re show w sty li -
za cjach z pro gra mów „Gol den Ni ght”
i „Ma ster of Ti me”. Mo ty wem prze wod -
nim pro duk cji jest po ka za nie Kro to szy na
w nie co in ny spo sób – w ba jecz nej i peł nej
ta jem ni czo ści aran ża cji. 

Film zo stał zre ali zo wa ny w ra mach
pro jek tu „Sta ry no wy Kro to szyn”, współ fi -
nan so wa ne go ze środ ków gmi ny. Wy stą pi -
li w nim We ro ni ka Bre zi na, Mal wi na
Wal dow ska, Ka ro li na Gło wac ka, Mar ta
Gład czak, Ka ta rzy na Gó rak, Alek san dra
Wil lak, Bar tosz Ku char ski oraz Krzysz tof
Ma ni sta. W skład gru py IN FER NAL
wcho dzą po nad to Oli wia Glin kow ska, Ta -
tia na Le wiń ska i Pa tryk Ja ku bek. Film po -
wstał przy współ pra cy z Mu zeum
Re gio nal nym im. H. Ław ni cza ka w Kro to -
szy nie. 

Za chę ca my do obej rze nia fil mu, któ -
ry udo stęp nio ny zo stał na YouTu be pod ty -
tu łem „In fer nal Fi re show – Sta ry no wy
Kro ro szyn”, a tak że na fa ce bo oko wym pro -
fi lu: Te atr Ognia In fer nal.

(LE NA)

INFERNAL

Ognista magia Krotoszyna
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Ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad pod -
sta wo wych nr 2 im. K. F. Li bel ta
w Kro to szy nie bar dzo czę sto an ga żu -
ją się w roz ma ite ak cje cha ry ta tyw -
ne. Nie daw no zor ga ni zo wa li zbiór kę
dla ple szew skie go Do mu Dziec ka,
a po nad to przy go to wa li pacz ki dla
bez dom nych i po trze bu ją cych.

6 grud nia spo łecz ność szkol na zor ga -
ni zo wa ła mi ko łaj ko wą zbiór kę. Ucznio wie
te go dnia przy nie śli do szko ły wcze śniej
przy go to wa ne przez sie bie wy pie ki, któ re
sprze da wa no na spe cjal nych świą tecz nych

sto iskach. Uda ło się sprze dać aż sto blach
róż nych ciast oraz mnó stwo pier ni ków, ba -
be czek i in nych pysz nych słod ko ści.
Ogrom ne za an ga żo wa nie mło dzie ży za -
owo co wa ło po kaź ną su mą pie nię dzy, któ -
rą ze bra no – 2500 zło tych. Kwo ta ta
zo sta ła prze ka za na na Dom Dziec ka w Ple -
sze wie. 

W ostat nim cza sie pod su mo wa no też
in ną ak cję, któ rej or ga ni za to rem był ZSP 2
w Kro to szy nie, a mia no wi cie przy go to wa -
nie pa czek świą tecz nych dla bez dom nych
i po trze bu ją cych. Współ or ga ni za to rem tej
zbiór ki był Miej sko -Gmin ny Ośro dek Po -

mo cy Spo łecz nej w Kro to szy nie. W zbie -
ra niu pro duk tów w mar ke tach uczniom
po mo gło tak że Po wia to we Cen trum Po -
mo cy Ro dzi nie w Kro to szy nie. Z ko lei
Cen trum Kro to szyń skich Ini cja tyw, w ra -
mach wspar cia, prze ka za ło środ ki pie nięż -
ne na re ali za cję te go pro jek tu. Nie ma łą
kwo tę na ten cel ze bra li i prze ka za li rów -
nież rad ni Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie. 

Z ze bra nych i za ku pio nych pro duk -
tów przy go to wa no pacz ki świą tecz ne dla
naj bar dziej po trze bu ją cych osób. Tra fią
one do nich tuż przed świę ta mi. 

(LE NA)

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Charytatywne działania młodzieży
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Rozmaitości 11

Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
im. A. Fie dle ra zor ga ni zo wa ła Po wia -
to wy Kon kurs Czy tel ni czy „Hen ryk
Sien kie wicz – ży cie i twór czość”.
Zwy cię ży ła Zu zan na Gi lic ka z Ze spo -
łu Szkół Po nad pod sta wo wych nr 2.

Oka zją do prze pro wa dze nia kon kur -
su by ła 175. rocz ni ca uro dzin oraz 105.
rocz ni ca śmier ci pol skie go po wie ścio pi sa -
rza, no we li sty, pu bli cy sty i lau re ata li te rac -
kiej Na gro dy No bla. W szran ki sta nę li
ucznio wie szkół po nad pod sta wo wych. Ich
za da niem by ło roz wią za nie te stu, skła da -
ją ce go się z 25 py tań do ty czą cych bio gra fii

i twór czo ści H. Sien kie wi cza oraz po wie -
ści „Po top”. W ko mi sji kon kur so wej zna la -
zły się Han na Sztu ka -Fo nau, Be ata Bzdę ga
i Ali na Ka jew ska. Zwy cięż czy nią zo sta ła
Zu zan na Gi lic ka z Ze spo łu Szkół Po nad -
pod sta wo wych nr 2 w Kro to szy nie, dru gie
miej sce za jął Pa tryk Pie trzak z Ze spo łu
Szkół Po nad pod sta wo wych nr 1 w Kro to -
szy nie, a trze ci był Fi lip Woj tów z ZSP nr 2.
Po nad to wy róż nie nie przy zna no Ana sta -
zji Dą brow skiej z ZSP nr 1. Lau re aci otrzy -
ma li na gro dy, a wszy scy uczest ni cy
kon kur su – dy plo my i pu bli ka cje „Kro to -
szyn i oko li ce” – tom XVI. 

(LE NA)

BIBLIOTEKA

Czytelniczy konkurs
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Różności 13

Mi ło śni cy ory gi nal nej mu zy ki
mogą za po znać się z pro jek -
tem „Art Ko mi ty wa”. Two rzą
go kro to szyń scy ar ty ści, a ich
pły ta pt. „Stre fa Sza ro ści” jest
do stęp na ja ko CD, a tak że
w po pu lar nych ka na łach stre -
amin go wych ty pu Spo ti fy. 

Trud no jed no znacz nie okre -
ślić, czym tak na praw dę jest „Art
Ko mi ty wa”. Nie jest to bo wiem
kla sycz ny ze spół mu zycz -
ny. – „Art Ko mi ty wa” to to wa rzy -
skie spo tka nie kil kor ga lu dzi,
któ rzy – każ dy na swój spo -
sób – upra wia ją sztu kę. Ze bra li się
przy oka zji po wsta wa nia pły ty
„Stre fa Sza ro ści” – mó wi Pa weł W.
Płó cien ni czak.  Pro jekt za po cząt -
ko wa li Mar cin Szyn drow ski i Pa -
weł W. Płó cien ni czak. Pierw szy

z nich kom po no wał, śpie wał
i grał na gi ta rze, a dru gi – pi sał
wier sze. Póź niej do łą czył
do nich emi grant ze Szko cji,
Wal de mar Pay da Ma rek, któ ry
jest do świad czo nym twór cą
mu zy ki elek tro nicz nej. Pro jekt
mu zycz nie do peł ni ła Ja ni na
Ma rzec – uta len to wa na wio lon -
cze list ka. W trak cie re ali za cji te -
le dy sku do utwo ru „Sza ry”
na pla nie po ja wi ła się tan cer ka
Zu zan na Ja roc ka. 

Pó ki co nie wia do mo, czy
pły ta „Stre fa Sza ro ści”, bę dą ca
ich pierw szym dzie łem, bę dzie
też tym ostat nim. – Jak na ra zie
„Art Ko mi ty wa” za kre śla sfe rę
swo jej wraż li wo ści i es te ty ki.
Pro po nu je słu cha czom głę bo ko
re flek syj ny spo sób wi dze nia
świa ta, po ezji i mu zy ki – wy ja -

śnia P. W. Płó cien ni czak. 
– Jak do szło do pro jek tu?

Za cznę od te go, że z Paw łem
znam się już kil ka do brych lat.
Po łą czy ła nas w pew nym mo -
men cie na sze go ży cia ta sa ma
pra ca – dzien ni kar stwo, któ rą
wy ko ny wa li śmy z od da niem
i pa sją. Na ja kiś czas na sze dro gi
się ro ze szły, ale za wsze gdzieś mi -
ja li śmy się, prze ci na li śmy się sło -
wem – tym ludz kim i tym
na po zio mie bar dziej eg zy sten -
cjal nym – mó wi Mar cin Szyn -
drow ski, do da jąc, iż w 2020
ro ku otrzy mał od P. W. Płó cien -
ni cza ka je go naj now szy tom po -
ezji pt. „Kil ka słów”, któ ry go
za fa scy no wał. 

– W mo jej gło wie za czę ło
się prze wi jać ty sią ce dźwię ków.
Daw no już tak nie mia łem, by

sło wo sa mo za mie nia ło się
w dźwię ki. Dość szyb ko stwo -
rzy łem mu zycz ną opo wieść,
któ rą po dzie li łem się z Paw łem.
To oczy wi ście po czą tek „Art
Ko mi ty wy”, któ ra na ro dzi ła się
znacz nie póź niej – opo wia -

da M. Szyn drow ski.  Du et
z cza sem do współ pra cy za pro -
sił ko lej ne oso by, któ re swo ją
wraż li wo ścią i umie jęt no ścią
wej ścia w po etyc ki świat spra -
wi ły, że po mysł na gra nia pły ty
stał się re al ny. Spa ja ją cą ca łość

mu zycz nej opo wie ści jest wio -
lon cze la, na któ rej go ścin nie
za gra ła Ja ni na Ma rzec.
Nad prze strze nią i dźwięka mi
nie oczy wi sty mi czu wał Wal de -
mar Ma rek, ro do wi ty kro to szy -
nia nin, któ ry za miesz kał
w Szko cji.

W pro jekt za an ga żo wa ło się
wie le osób. Na grań gi ta ry, wo ka lu
i wio lon cze li do ko nał Krzysz tof
Kaź mier czak z Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry. Przez ca ły czas
wre ali za cji pro jek tu je go twór ców
wspie ra ła Jo an na Ja roc ka, dy rek -
tor Kro to szyń skie go Ośrod ka
Kul tu ry. Pły ta ujrzała świa tło
dzien ne w po ło wie grud nia
i otrzy ma ła do fi nan so wa nie
zUrzę du Miej skie go wKro to szy -
nie. – Mam na dzie ję, że pły ta ta
po zwo li słu cha czom otwo rzyć się
bar dziej nasło wo, któ re go tak dziś
bra ku je we współ cze snym świe -
cie – pod su mo wu je M. Szyn -
drow ski. OPRAC. (LE NA)

KULTURA

Witajcie w „Art Komitywie”
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9 grud nia mło dzież z Huf ca Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie, z po mo cą wy -
cho waw ców, pod czas za jęć świe tli -
co wych po sta no wi ła spraw dzić się
w cu kier ni czych umie jęt no ściach
i upiec pier ni ki. Wień czą ca to przed -
się wzię cie de gu sta cja wy pa dła na -
der po myśl nie.

Wszyst ko zo sta ło za pla no wa ne wcze -
śniej, po cząw szy od li sty za ku pów i prze -
pi su, aż po wy ko na nie. Jed nak sa mo upie -
cze nie i de ko ro wa nie nie by ło je dy nym ce -
lem tej ak cji. Ko lej nym eta pem by ło pa -
kow nie pier ni ków w pa czusz ki, któ re po -
słu ży ły uczest ni kom huf ca w ko lej nych
przed się wzię ciach. 

Za da nie to by ło du żym wy zwa niem
dla mło dzie ży, po nie waż nie któ rzy po raz
pierw szy mo gli sa mo dziel nie spró bo wać
swo ich sił przy wy pie ku i de ko ro wa niu
pier nicz ków. Wspól ne dzia ła nie w świą -
tecz nej at mos fe rze wnio sło bar dzo po zy -
tyw ną ener gię, co za owo co wa ło
efek tyw nym wy ko rzy sta niem wspól nie
spę dzo ne go cza su.

Mi łym ak cen tem by ła de gu sta cja wy -
pie ków. Opi nie by ły jed no znacz ne – pier -
ni ki są wy śmie ni te.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2                                                                                 

Piernikowe wypieki  

W nie dzie lę w go dzi nach po po łu -
dnio wych przez so łec twa Smo li ce,
Zdzię ta wy i Ra sze wy (gmi na Ko by lin)
prze je chał „Świą tecz ny ko ro wód”.
Dla dzie ci by ła to nie la da atrak cja.

Już od go dzi ny 13.00 naj młod si
miesz kań cy Smo lic i oko lic wy pa try wa li
ko ro wo du z gwiaz do rem w ro li głów nej.
Ko ro wód naj pierw wy ru szył do Zdzię -
taw, a stam tąd do Ra szew. Na stęp nie je -
chał przez Smo li ce i przez Smo li ce

Ko lo nię, by na ko niec po ja wić się w dru -
giej czę ści Smo lic.

W ko ro wo dzie je chał gwiaz dor wraz
ze swo ją świ tą. Wszyst kie dzie ci ob da ro wa -
no upo min ka mi, przy go to wa ny mi dzię ki
hoj no ści licz nych spon so rów. Pacz ki otrzy -
ma ło po nad 250 dzie ci.

Or ga ni za to ra mi ko ro wo du by ły wspo -
mnia ne so łec twa, Ra da Ro dzi ców
przy Szko le Pod sta wo wej w Smo li cach
oraz stra ża cy z miej sco wej OSP.

(AN KA)

SMOLICE

Świąteczny korowód 
z paczkami dla dzieci
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Okres świą tecz ny to czas ob da ro wy -
wa nia się pre zen ta mi. Prze ko na li się
o tym ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Kro to szy nie, któ rych od -
wie dzi li pew ni „Mi ko ła jo wie”. 

Po raz ko lej ny do uczniów ZSS tra -
fi ły pre zen ty. Ich fun da to ra mi by li Da -
riusz Fa bia now ski, wła ści ciel fir my
Daf -Mal Usłu gi Ogól no bu dow la ne,
oraz Da riusz Ro zum, przed się bior ca,
rad ny Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go
i pre zy dent Eu ro pej skiej Fe de ra cji Su -
mo. Świą tecz ne pacz ki tra fi ły na rę ce

uczniów kro to szyń skiej pla ców ki,
a wrę czył je oso bi ście D. Fa bia now ski.

Ra dość ob da ro wa nych by ła ogrom na. 
(LE NA)

ZSS KROTOSZYN

Uczniowie obdarowani prezentami
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Sport 29

W dniach 11-18 grud nia w Oma nie
roz gry wa no Mło dzie żo we Mi strzo -
stwa Świa ta World Sa iling. Ju lia Da -
ma sie wicz spi sa ła się zna ko mi cie
i zo sta ła wi ce mi strzy nią świa ta. 

W Oma nie wy star to wa ło 433 że -
gla rzy i że gla rek z 56 kra jów. Me da le
wrę czo no w 11 kon ku ren cjach że glar -
skich, a w sied miu wy stą pi li za wod ni -
cy z Pol ski. Po cho dzą ca z Koź mi na
Wlkp. Ju lia Da ma sie wicz, na co dzień
re pre zen tu ją ca AZS Po znań, ma
na swo im kon cie już wie le suk ce sów.
Zdo by ła m. in. mi strzo stwo Eu ro py
se nio rek, srebr ny me dal Igrzysk Spor -
tów Pla żo wych czy zło to mi strzostw
świa ta ju nio rek. Do te go do rob ku te -
raz do ło ży ła jesz cze wi ce mi strzo stwo
mło dzie żo wych mi strzostw świa ta.
Ju lia ule gła je dy nie Gal Zu ker man
z Izra ela, któ ra jesz cze do nie daw na
ści ga ła się w kla sie 420. Jej me dal jest
je dy nym zdo by tym przez re pre zen ta -

cję na sze go kra ju pod czas tych za wo -
dów. Trze cie miej sce w tej kon ku ren -
cji za ję ła Fran cuz ka He lo ise Pe go urie.
Koź mi nian ka jest fi la rem pol skiej ka -
dry ki te sur fin gu, któ ra przy go to wu je
się do Igrzysk Olim pij skich w 2024 ro -
ku w Pa ry żu. 

Po zo sta łym re pre zen tan tom na -
sze go kra ju nie uda ło się sta nąć na po -
dium. Tuż za pu dłem w kon ku ren cji
for mu la ki te upla so wał się Ja kub Jur -
kow ski. Pią tą lo ka tę w kla sie IL CA 6
męż czyzn za jął Prze my sław Ma chow -
ski. W kla sie IL CA 6 ko biet na 18.
miej scu zna la zła się Lil ly May Nie za -
bi tow ska. Agniesz ka Po pław ska i Do -
mi ni ka Oło wiak by ły ósme
w kla sie 420 ko biet. 11. po zy cję w kla -
sie 420 męż czyzn za ję li Lu dwik Grze -
lak i To masz Le wan dow ski. Gu staw
Kwiek i To masz San to row ski zma ga -
nia w kla sie 29er ukoń czy li na 20.
miej scu. 

(LENA)

KITE BOARDING

Julia Damasiewicz młodzieżową
wicemistrzynią świata!

Dru ży na ju nio rów kro to szyń skiej
Astry za koń czy ła run dę na trze cim
miej scu w ta be li. O tym, jak wy glą -
da ła je sien na od sło na roz gry wek
oraz o ce lach do zre ali zo wa nia opo -
wie dział nam tre ner ze spo łu – Da -
wid Ta lar czyk.

Od po cząt ku dzia łal no ści ze spo łu
ce lem tre ne ra jest przy go to wa nie mło -
dych pił ka rzy do ewen tu al ne go przej -
ścia do se nior skie go skła du
bia ło -nie bie skich. Choć je sien ną run -
dę ju nio rzy za koń czy li na naj niż szym
stop niu po dium, za rów no szko le nio -
wiec, jak i za wod ni cy nie są do koń ca
za do wo le ni z te go re zul ta tu. – Ja ko
tre ner ze spo łu czu ję ogrom ny nie do -
syt z po wo du po zy cji w ta be li oraz te -
go, jak ła two dru ży na po gu bi ła punk ty
w me czach z teo re tycz nie słab szy mi
ry wa la mi. Bra ki ka dro we, wy klu cze -
nia za kart ki czy z po wo du kon tu zji
da ły o so bie znać. Na szym ogrom nym
pro ble mem by ło nie wy ko rzy sty wa nie
rzu tów kar nych, któ re mo gły nas wy -
nieść na czu bek ta be li. Tak się jed nak
nie sta ło – przy zna je D. Ta lar czyk

Z dru giej jed nak stro ny tre ner wi -
dzi też wie le po zy ty wów. – W wie lu
aspek tach ze spół ra dził so bie zna ko mi -
cie. W trud nych mo men tach po tra fi -
li śmy po ka zać cha rak ter i wo lę
wal ki – stwier dza. Mło dzi pił ka rze nie
za mie rza ją się pod da wać. Chcą wal -
czyć o zwy cię stwo na ko niec se zo nu.
Szko le nio wiec za mie rza po pra wić
wszyst kie te rze czy, któ re w je go oce -
nie za wa ży ły na wy ni ku w tej run dzie. 

– Na dal ma my szan sę za jąć wy -
ma rzo ne pierw sze miej sce. Chciał -

bym sko ry go wać kil ka nie do cią gnięć
w grze de fen syw nej, aby tra cić mniej
go li, a tak że po pra wić sku tecz ność.
Tak tycz nie ze spół wy glą da bar dzo do -
brze. Sys tem gry z trój ką obroń ców
spraw dza się zna ko mi cie i po ka zu je, że
po tra fi my grać od waż nie i no wo cze -
śnie. Na plus oce niam na pew no ilość
zdo by tych bra mek oraz to, jak po tra -
fi my przejść z obro ny do szyb kie go
ata ku. Wie my, kie dy na le ży zwol nić,
aby móc się usta wić i szu kać ata ku po -
zy cyj ne go. Za wod ni cy świet nie czy ta -
ją prze strzeń i stwa rza ją bar dzo du że
za gro że nie bocz ny mi sek to ra mi. Po -
tra fi my grać dy na micz nie i kon tro lo -
wać śro dek po la. Na pew no ma my też
de fi cy ty przy sta łych frag men tach gry,
jak choć by przy rzu tach roż -
nych – oce nia D. Ta lar czyk.

– Ge ne ral nie run da by ła uda na, ale
ze spół chce wię cej, jest głod ny zwy -
cięstw i my ślę, że cięż ką pra cą oraz po -
ko rą mo że my osią gnąć nasz cel.
Chciał bym, aby ze spół był przy go to wa -
ny na mak sy mal nym po zio mie tak tycz -
nym, fi zycz nym, jak i men tal nym. Zi mą
zro bię wszyst ko, co w mo jej mo cy, aby
przy go to wać dru ży nę do run dy wio sen -
nej. Je śli cho dzi o ka drę, nie spo dzie -
wam się wiel kich zmian. Oczy wi ście
za pra szam chęt nych z rocz ni ków 2003-
2005 do spró bo wa nia swo ich sił.
Chciał bym po dzię ko wać za wspar cie
pre ze so wi, za wod ni kom, ro dzi nie oraz
dziew czy nie. Na ko niec se zo nu chcie li -
by śmy zwy cię żyć, aby od wdzię czyć się
wszyst kim, któ rzy z na mi są – pod su -
mo wu je tre ner ju nio rów Astry.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Niedosyt po jesiennej rundzie
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12 grud nia za wod ni cy re pre zen tu ją -
cy gru py bie go we z po wia tu kro to -
szyń skie go star to wa li w 10. Bie gu
w Po szu ki wa niu Św. Mi ko ła ja w Pru -
si cach (woj. dol no ślą skie).

Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by ły
Klub Bie ga cza Ath le tics Te am Pru si ce,
gmi na Pru si ce, miej sco wy Gmin ny
Ośro dek Kul tu ry iSpor tu oraz Pru sic kie
Cen trum Fit ness. Na li nii star tu sta wi ło
się po nad 300 bie ga czy, któ rzy do po ko -
na nia mie li 5-ki lo me tro wą tra sę. 

W za wo dach uczest ni czy li przed -
sta wi cie le Kro to szyń skiej Gru py Bie -
go wej. Naj le piej z tej eki py spi sał się
Ra fał By strow ski, któ ry upla so wał się
na 55. miej scu z cza sem 20: 40. Po -

nad to w Pru si cach po bie gli Ra fał Póź -
niak (22: 23), Ad rian Mły narz
(22: 58), Ka rol Mar cisz (25: 21) oraz
Wio let ta By strow ska (28: 06). 

Wit kow ski Run ning Te am re pre -
zen to wa li Szy mon Okrut nik, któ ry
z wy ni kiem 19: 01 zna lazł się na 27.
po zy cji, Ry szard Mie rze jew ski
(22: 37), To masz Woj tycz ka (22: 57),
Mar ta Chy trow ska (23: 20), Elż bie ta
Grusz czyń ska (24: 46) i Ar tur Chy -
trow ski (25: 39).

Na każ de go bie ga cza cze kał świą -
tecz ny po si łek i me dal. Przy oka zji
moż na by ło się udać na świą tecz ny jar -
mark, któ ry od by wał się w tym sa -
mym cza sie na pru sic kim ryn ku.

(LE NA)

BIEGI 

Mikołajkowa rywalizacja 
w Prusicach

LZS Bły ska wi ca Bo ża cin zor ga ni zo -
wał Gwiazd ko wy Tur niej Te ni sa Sto -
ło we go. Do ry wa li za cji w świą tecz nej
at mos fe rze przy stą pi ło 39 za wod ni -
ków i za wod ni czek.

W ka te go rii se nio rek trium fo wa ła
Eli za Ko prow ska (Wro cław), a dru ga
by ła Ka ro li na Pa ter czyk (Brzo za).
Wśród mło dzi czek naj lep sza oka za ła
się Zu zan na Ber nat (Bo ża cin), wy -
prze dza jąc Na ta lię Ko wal czyk (Bo ża -
cin), Blan kę Kar bo wiak (Brzo za)
i Pau li nę Ko wal czyk (Bo ża cin).

Zma ga nia se nio rów zdo mi no wa li
re pre zen tan ci KKS Bia ły Orzeł Koź -
min Wlkp., zaj mu jąc dwie czo ło we lo -
ka ty. Zwy cię żył Ja nusz Ma jew ski,
a dru gi był Ra fał Skup nie wicz. Ko lej -

ne miej sca przy pa dły Ma cie jo wi Ku ja -
wiń skie mu (KTS Ka lisz) i Bar tło mie -
jo wi Ustia now skie mu (Tar cha lan ka
Tar cha ły Wiel kie). W gro nie mło dzi -
ków na po dium sta nę li trzej bo ża ci nia -
nie – Piotr Ko wal czyk, Fi lip Ber nat
i Pas cal Ziem biń ski. Za tą trój ką upla -
so wał się Bar tosz Kar bo wiak (Brzo za).

Na gro da mi dla naj lep szych te ni si -
stów by ły pu cha ry i świą tecz ne bomb -
ki. Wy róż nio no tak że naj młod szych
gra czy 6- i 7-let nich – Alan Pa ter czyk,
Blan ka Kar bo wiak, Pau li na Ko wal czyk
i Na ta lia Ko wal czyk otrzy ma li no we
ra kiet ki.

Or ga ni za to rzy tur nie ju ser decz nie
dzię ku ją wszyst kim fun da to rom na -
gród. 

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Gwiazdkowe granie w Bożacinie

12 grud nia w Śre mie od był się XIV Pu -
char Wiel ko pol ski w Ka ra te WKF.
W za wo dach – z po wo dze niem – star -
to wa li re pre zen tan ci pię ciu klu bów
z po wia tu kro to szyń skie go. 

Do ry wa li za cji przy stą pi li ka ra te -
cy z 19 klu bów. Świet nie spi sa li się
przed sta wi cie le UKS Sho dan Zdu ny,
któ rzy w kla sy fi ka cji ge ne ral nej by li
naj lep si z do rob kiem 28 me da li, z cze -
go pięć zdo by li dru ży no wo, a 23 in dy -
wi du al nie. W swo ich ka te go riach
trium fo wa li Na ta sza Adam ska (ka -
ta 10-11 lat), Alek san dra Ba na sie wicz
(ka ta 7 lat i młod sze), An na Cho ma
(ka ta 8-9 lat oraz ku mi te 8-9 lat fan -
tom), Ja kub Ro mań ski (ku mi te 16-17
lat -61 kg) i Mar ta Streu bel (ku mi -
te 10-11 lat fan tom). Srebr ne krąż ki
wy wal czy li Nad ia Ducz mal (ka ta 12-
13 lat), A. Ba na sie wicz (ka ta pierw szy
krok 7 lat), Ja kub For ma now ski (ku -
mi te 16-17 lat -68 kg), N. Adam ska
(ku mi te 10-11 lat fan tom) oraz Ni ko -
la Ja siń ska (ku mi te 8-9 lat fan tom).
Brąz zgar nę li M. Streu bel (ka ta 10-11
lat), Alek san dra Adam ska (ka ta 8-9 lat
oraz ku mi te 8-9 lat fan tom), Ele na
Muj ta (ka ta 8-9 lat), Zo fia Ducz mal
(ka ta ju nio rek młod szych oraz ku mi -
te 14-15 lat +54 kg), Ma ria Kacz ma -
rek (ka ta pierw szy krok 7 lat), Ar tur
Ha fer mann (ku mi te 12-13 lat +50
kg), Oskar Ja siń ski (ku mi te 12-13 lat
+50 kg), Eryk Szym czak (ku mi te 14-
15 lat -52 kg), Klau dia Swat (ku mi -
te 14-15 lat -54 kg) i Ma ria Jan ko wiak
(ku mi te 16-17 lat +59 kg).

Na trze ciej lo ka cie w ran kin gu klu -
bo wym skla sy fi ko wa ny zo stał Koź miń -
ski Klub Ka ra te Do Sho to kan. Je go
re pre zen tan ci łącz nie zdo by li 20 me -
da li in dy wi du al nie i je den w dru ży nie.
Na naj wyż szym stop niu po dium sta -
nę li Jan Bo row czyk (ki hon pierw szy
krok 7 lat), Zo fia Woj cie szak (ki hon
pierw szy krok 8 lat), Ka je tan Woź niak
(ku mi te 14-15 lat +63 kg oraz ku mi -
te 16-17 lat +68 kg), Alek san dra Bła -
żej czyk (ku mi te 12-13 lat +45 kg)

i Na ta sza Bła żej czyk (ku mi te 8-9 lat
+30 kg). Sre bro wy wal czy li Kac per
Grze lak (ki hon pierw szy krok 6 lat
i młod si), To masz Kaź mier czak (ki hon
pierw szy krok 8 lat), Ja kub Bo row czyk
(ku mi te 14-15 lat -63 kg oraz ku mi -
te 16-17 lat -61 kg), Jo an na Pa ta las (ku -
mi te 10-11 lat +35kg), Ma ja Pa tec ka
(ku mi te 12-13 lat -45 kg), A. Bła żej -
czyk (ku mi te 14-15 lat -54 kg) oraz Ju -
lia Pa tec ka (ku mi te 16-17 lat -59 kg
i ku mi te ju nio rek open), a z brą zo wy -
mi krąż ka mi z za wo dów wró ci li Ka mil
Rącz ka (ki hon pierw szy krok 6 lat
i młod si), Oskar Pa kul ski (ki hon pierw -
szy krok 7 lat), Adam Wy puszcz (ki -
hon pierw szy krok 8 lat), Mar ty na
Go ści niak (ku mi te 12-13 lat +45 kg)
oraz Ga brie la Ma cie jew ska (ku mi te 8-
9 lat +30 kg). 

Na szó stym miej scu zna la zła się
eki pa ASW Nip pon Kro to szyn, któ ra
zgro ma dzi ła 12 me da li. W swo ich ka -
te go riach zwy cię ży li Woj ciech Forsz pa -
niak (ki hon pierw szy krok 10 lat
i star si), Ali cja Kem pa (ki hon pierw szy
krok 6 lat i młod si), Kac per Sten cel (ki -
hon pierw szy krok 9 lat), Pa tryk Ma ty -
siak (ku mi te 12-13 lat -50 kg), Ma ja

Do la ta (ku mi te 10-11 lat +35 kg) oraz
An na Chle bow ska (ku mi te 14-15 lat -
54 kg). Sre bro zdo by li Ar ka diusz Czaj -
ka (ki hon pierw szy krok 10 lat i star si),
P. Ma ty siak (ku mi te 14-15 lat -53 kg)
i Ma ria Kra wiec (ku mi te 8-9 lat -30
kg), a brąz – Ro bert Król (ku mi te 10-
11 lat +35 kg), An to ni Faj fe rek (ku mi -
te 10-11 lat +35 kg) i A. Chle bow ska
(ku mi te 16-17 lat -59 kg). 

W Śre mie wy stą pi ło też sze ścio ro
przed sta wi cie li UKS Uke mi Ko by lin.
Na naj wyż szym stop niu po dium sta nę -
ły Ju lia Ma ślan ka (ku mi te 14-15 lat
+54 kg) oraz Zo fia Ło pa czyk (ku mi -
te 8-9 lat -30 kg), dru gie miej sce za ję li
Da wid Ja ros (ku mi te 14-15 lat +63 kg),
Iza be la Waw rzy niak (ku mi te 10-11 lat
-35kg) oraz J. Ma ślan ka (ku mi te 16-17
lat +59 kg), a po brąz się gnę li Iza be la
Waw rzy niak (ki hon pierw szy krok 10
lat i star si), Iwo Szcze pa niak (ki hon
pierw szy krok 10 lat i star si) oraz Da -
wid Ja rosz (ku mi te 16-17 lat -68 kg).

Je dy na re pre zen tant ka Klu bu Ka -
ra te Bon sai Roz dra żew, Emi lia Gna -
tow ska, za ję ła trze cie miej sce w ki hon
pierw szy krok 9 lat. 

(LE NA)

KARATE

Przywieźli ze Śremu mnóstwo medali
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