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POD NASZYM PATRONATEM

Reiss Cup – zmagania 
młodych adeptów futbolu

Czytaj na str. 15
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18 li sto pa da w Koź mi nie Wlkp. od by ło
się uro czy ste pod su mo wa nie pro jek tu
„Ak tyw ny Se nior”, któ re po łą czo ne by -
ło ze świę tem pra cow ni ka so cjal ne go
oraz kon fe ren cją do ty czą cą po li ty ki
spo łecz nej w po wie cie kro to szyń skim. 

Spo tka nie pod su mo wu ją ce po dzie lo -
no na dwie czę ści. Pierw sza od by ła się w no -
wo wy re mon to wa nym bu dyn ku Urzę du
Mia sta i Gmi ny Koź min Wlkp. przy ul. Bo -
rec kiej 23. W uro czy sto ści uczest ni czy li m.
in. An drzej Pio trow ski – dy rek tor Po wia to -
we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Kro to -
szy nie, Je rzy For na lik – kie row nik
koź miń skie go Za kła du Ak tyw no ści Za wo -
do wej, bur mistrz Koź mi na Wlkp. Ma ciej
Brat bor ski i sta ro sta Sta ni sław Szczot ka. 

Na kli ma tycz nie za aran żo wa nym pod -
da szu przy go to wa no wy sta wę prac se nio rów,
któ re zo sta ły wy ko na ne w ra mach pro jek tu.
Moż na by ło zo ba czyć nie zwy kłe wy ro by ce -
ra micz ne, stwo rzo ne przez se nio rów – mi sy,
pa te ry, świecz ni ki, wa zo ny, a tak że rzeź by
przed sta wia ją ce in stru men ty mu zycz ne
i wie le in nych cie ka wych prac. Bu dzi ły one
po dziw i za in te re so wa nie wszyst kich ze bra -
nych. Se nio rzy uczest ni czy li w za ję ciach ce -
ra micz nych pod okiem Je rze go For na li ka,
kie row ni ka koź miń skie go ZAZ -u. 

Po tem w miej sco wym ki nie Miesz ko
An drzej Pio trow ski po pro wa dził kon fe ren -
cję do ty czą cą sek to ra po li ty ki spo łecz nej
w po wie cie kro to szyń skim. Za pre zen to wa -
no pro jek ty w ob sza rze re ali za cji usług spo -
łecz nych, świad czo nych przez pod mio ty
eko no mii spo łecz nej i po moc spo łecz ną.
Nie za bra kło więc po dzię ko wań dla
wszyst kich wspie ra ją cych tę ga łąź.

W ho lu ki na moż na by ło po dzi wiać
pra ce se nio rów, wy ko na ne me to dą de co upa -
ge’u pod okiem pla stycz ki Ma rii Ma li now -

skiej. Dzie ła za ska ki wa ły róż no rod no ścią
i po my sło wo ścią. Po śród nich by ły np. ta ce
i ozdob ne pu deł ka z wi ze run kiem Koź mi -
na Wlkp. sprzed kil ku set lat. Uro czy stość
uświet nił wy stęp har fi sty Mi cha ła Za to ra. 

Dzię ki pro gra mo wi „Ak tyw ny Se nior”
gru pa 43 se nio rów z te re nu mia sta i gmi -
ny Koź min Wlkp. przez po nad trzy mie -
sią ce mo gła uczest ni czyć w róż no rod nych
za ję ciach, roz wi ja jąc się, ucząc, po sze rza jąc
swe pa sje, ho ry zon ty i spę dza jąc mi ło czas.
Warsz ta ty od by wa ły się cy klicz nie kil ka ra -
zy w ty go dniu. 

Przy go to wa no za ję cia ar ty stycz ne – ce -
ra micz ne i pla stycz ne z me to dą de co upa -
ge’u. Po nad to se nio rzy uczest ni czy li
w warsz ta tach ma ją cych na ce lu za po zna -
nie ich z plat for ma mi elek tro nicz ny mi, uła -
twia ją cych za ła twia nie spraw urzę do wych,

czy też z apli ka cja mi mo bil ny mi. Po zna li za -
sa dy za kła da nia kon ta na ePU AP, IKP, mo -
Bi let, mO by wa tel itp. Uczest ni czy li tak że
w za ję ciach na kry tej pły wal ni Wod nik,
gdzie in struk tor Łu kasz Mi ko łaj czyk pro -
wa dził ćwi cze nia re ha bi li ta cyj ne. Zor ga ni -
zo wa no rów nież pięć wy jaz dów do te atru
i licz ne spo tka nia na krę giel ni w ho te lu Ko -
sma. Se nio rzy z wiel ką ra do ścią i za an ga żo -
wa niem uczest ni czy li w pro jek cie.

Re ali za cją przed się wzię cia za ję ła się
Spół dziel nia So cjal na „Vi vo” z Koź mi -
na Wlkp., a ko or dy na to ra mi by li Do mi nik
Ra dwań ski i Mi cha li na Kmie ciak. Pro jekt
do fi nan so wa ny był w kwo cie bli sko 150
tys. zł ze środ ków Pro gra mu Wie lo let nie -
go na Rzecz Osób Star szych „Ak tyw ni+”
na la ta 2021-2025. Je go koszt wy niósł po -
nad 164 tys. zł. (LT)
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KOŹMIN WLKP.

Podsumowanie projektu „Aktywny Senior”
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Przejazd kolejowy po remoncie

Za koń czył się re mont prze jaz du ko -
le jo we go przy uli cy Ko per ni ka.
W związ ku z tym bur mistrz Ko by li -
na za pro sił wszyst kich, któ rzy wspie -
ra li dzia ła nia zwią za ne z tą in we sty -
cją, by zo ba czy li efekt prac. 

War to przy po mnieć, iż w 2020 ro ku
uda ło się wy re mon to wać prze jazd ko le jo wy
na uli cy Ko le jo wej. – Zy ska li na tym wszy -
scy, nie tyl ko miesz kań cy, ale i oso by prze jeż -
dża ją ce przez na sze mia sto. Wte dy też
za po wia da łem, że chcę, by tak sa mo do brze
wy glą da ły in ne prze jaz dy. Roz mo wy w tym
te ma cie to czy ły się od paź dzier ni ka 2021 ro -
ku. I uda ło się zre ali zo wać ko lej ny re mont.
Bar dzo dzię ku ję przed sta wi cie lom PKP, pa -
nom Krzysz to fo wi Wło dar czy ko wi i Ro ma -
no wi Zy ba le, za ich wspar cie i zro zu mie nie
dla na szych dzia łań. Bez te go nic by śmy nie
zdzia ła li. Dzię ku ję też przed sta wi cie lom sta -
ro stwa i Po wia to we go Za rzą du Dróg w Kro -
to szy nie, któ rzy in we sty cję pro wa dzi li,

a wy ko naw cy za po rząd ną ro bo tę – oświad -
czył bur mistrz To masz Le siń ski. 

Na spo tka niu przy wy re mon to wa nym
prze jeź dzie ko le jo wym obec ni by li Krzysz -
tof Wło dar czyk – dy rek tor Za kła du Li nii
Ko le jo wych w Ostro wie Wlkp., Ro man Zy -
ba ła – za wia dow ca w ISE w Ja ro ci nie, sta -
ro sta Sta ni sław Szczot ka, wi ce sta ro sta
Pa weł Ra do jew ski, Krzysz tof Je li now -
ski – dy rek tor PZD w Kro to szy nie, Ma te -
usz De rin ger – je go za stęp ca, Wie sław
Gem biak – wła ści ciel fir my Gem biak -Mik -
stac ki Sp. j., Pa weł Ka ni kow ski – kie row nik
ro bót, Ani ta Da niel czyk – na czel nik Wy -
dzia łu In we sty cji, Roz wo ju i Ochro ny Śro -
do wi ska w Urzę dzie Miej skim w Ko by li nie.

Być mo że uda się wy re mon to wać
ostat ni prze jaz du ko le jo wy w mie -
ście – przy ul. Ber dy chow skiej, o czym
wspo mniał bur mistrz w trak cie spo tka nia.
Przy oka zji po dzię ko wał tak że miesz kań -
com za wy ro zu mia łość i cier pli wość. 

(AN KA)
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29 li sto pa da w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie do szło do pod pi sa nia
umów z Urzę dem Mar szał kow skim
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
na do fi nan so wa nie in we sty cji. Gmi -
ny po wia tu kro to szyń skie go otrzy -
ma ły łącz nie 12,4 mln zło tych.

Umo wy do ty czą głów nie ope ra cji z za -
kre su go spo dar ki wod no -ście ko wej oraz
wspar cia w ra mach roz wo ju lo kal ne go, kie -
ro wa ne go przez spo łecz ność. ob ję te go
PROW 2014-2020. Koź miń skie Usłu gi
Ko mu nal ne Sp. z o. o. otrzy ma -
ły 4 978 790 zł na re ali za cję pierw sze go
eta pu upo rząd ko wa nia go spo dar ki wod no -
-ście ko wej w Koź mi nie Wlkp. Z ko lei gmi -
na Zdu ny do sta ła wspar cie fi nan so we
na dwa za da nia. Pierw sze to upo rząd ko wa -
nie go spo dar ki wod no -ście ko wej w so łec -
twach Basz ków i Be stwin i tu taj do ta cja
wy no si 4 142 560 zł. Dru gim przed się -
wzię ciem jest pro jekt bu do wy ska te par ku

wraz za go spo da ro wa niem te re nu, na co
Zdu nom przy zna no 101 100 zł. 

W gmi nie Kro to szyn kwo -
tę 3 143 729 zł  wy ko rzy sta Przed się bior -
stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej na prze bu do wę i roz bu -

do wę Sta cji Uzdat nia nia Wo dy Ra ci bo -
rów wraz z bu do wą sys te mu ma ga zy no -
wa nia wo dy opa do wej, a tak że na bu do wę
ka na li za cji sa ni tar nej w miej sco wo ści Ko -
bier no wraz z prze bu do wą sie ci wo do cią -
go wej. 

Dla gmi ny Sul mie rzy ce prze wi dzia -
no 37 967 zł na prze bu do wę pla cu za baw
przy uli cy Wą skiej. Do gro na be ne fi cjen -
tów do łą czy ła tak że gmi na Rasz ków (po -
wiat ostrow ski), któ ra do sta nie 161 100 zł
na za go spo da ro wa nie zie lo ne go miej sca
wy po czyn ku i re kre acji przy Miej sko -
-Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry. 

– Dzi siaj ma my ko lej ną sym pa tycz ną
chwi lę dla gmin po wia tu kro to szyń skie -
go i ostrow skie go. Wszyst kie in we sty cje,
na któ re pod pi su je my te umo wy, bę dą
słu żyć na szym miesz kań com. Li czy my, że
uda się szyb ko wy ło nić wy ko naw ców
na przy zwo itym po zio mie ce no -
wym – po wie dział Fran ci szek Mar sza łek,
bur mistrz Kro to szy na, w imie niu wszyst -
kich be ne fi cjen tów.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 

POWIAT

Znaczne wsparcie finansowe na inwestycje
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2 grud nia na te re nie no we go przed -
szko la w Smo li cach od by ło się pod -
su mo wa nie czte rech in we sty cji, zre -
ali zo wa nych na te re nie gmi ny Ko by -
lin. W uro czy stym spo tka niu wzię li
udział sa mo rzą dow cy, par la men ta -
rzy ści i soł ty si oraz wi ce mar sza łek
wo je wódz twa wiel ko pol skie go.

Bur mistrz Ko by li na omó wił czte ry
in we sty cje – bu do wę ostat nie go od cin -
ka ka na li za cji w Smo li cach, bu do wę
grzyb ka oraz pla cu za baw w Dłu go łę ce,
a tak że bu do wę wia ty i po miesz cze nia
go spo dar cze go w Sta rym gro dzie. Za da -
nia te by ły do fi nan so wa ne z róż nych
źró deł – z Rzą do we go Fun du szu „Pol -
ski Ład”, ze środ ków Sa mo rzą du Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go czy
Mię dzyg min ne go Za kła du Wo do cią -
gów i Ka na li za cji wStrzel cach Wiel kich,
jak rów nież z bu dże tu gmi ny Ko by lin. 

To masz Le siń ski w swo im wy stą -
pie niu zwró cił uwa gę na wkład miesz -
kań ców gmi ny w róż ne pra ce.
Po dzię ko wał tak że rad nym i soł ty som
za za an ga żo wa nie. – Bu do wa ka na li za -
cji sa ni tar nej w Dłu go łę ce i czę ści
w Smo li cach wraz z prze bu do wą Sta cji
Uzdat nia nia Wo dy kosz to wa ła 8,5 mln
zł, z cze go do fi nan so wa nie z Rzą do we -
go Fun du szu „Pol ski Ład” wy nio sło 3,3
mln zł, z PROW – 1,4 mln zł, udział
MZWiK Strzel ce Wiel kie – 825 tys. zł,
wkład wła sny gmi ny – 2,9 mln zł. Grzy -
bek w Dłu go łę ce kosz to wał ok. 598 tys.
zł. Plac za baw w Dłu go łę ce wy bu do wa -

no zakwo tę ok.129 tys. zł ze wspar ciem
sa mo rzą du wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go w wy so ko ści 50 tys. zł. Wkład
wła sny miesz kań ców wy niósł 26 tys. zł,
a gmi ny – 53 tys. zł. Zbu do wa nie wia -
ty re kre acyj nej oraz po miesz cze nia go -
spo dar cze go wraz z utwar dze niem
te re nu w Sta rym gro dzie kosz to wa -
ło 104 tys. zł, z cze go 50 tys. zł po zy ska -
no z pro gra mu „Pięk nie je wiel ko pol ska
wieś”, miesz kań cy do rzu ci li 17 tys. zł,
a wkład wła sny gmi ny wy niósł 37 tys.
zł – wy li czał wło darz Ko by li na.

Gra tu la cje za uda ne zre ali zo wa nie
in we sty cji zło ży li bur mi strzo wi za pro -
sze ni go ście. – Cie szę się, że gmi na tak
pręż nie się roz wi ja, a my, ja ko sa mo rząd
wo je wódz twa, mo że my te dzia ła nia
wspie rać. Pan Bur mistrz pro si o wię cej,
my oczy wi ście bę dzie my po ma ga li
na mia rę na szych moż li wo ści, do ce nia -
jąc spo łecz ne za an ga żo wa nie miesz kań -
ców i wspie ra jąc w ten spo sób

zrów no wa żo ny roz wój na sze go re gio -
nu – po wie dział Krzysz tof Gra bow ski,
wi ce mar sza łek wo je wódz twa wiel ko -
pol skie go.

Obec ni na spo tka niu po sło wie
zwró ci li uwa gę na bar dzo sku tecz ne po -
zy ski wa nie środ ków ze wnętrz nych
przez ko by liń ski sa mo rząd. – Wi dać, że
ak tyw nie apli ko wa li ście o róż ne środ ki
rzą do we czy sa mo rzą do we i dziś mo że -
my zo ba czyć ten roz mach in we sty cyj ny.
Wi dać jak naprze strze ni kli ku ostat nich
lat bar dzo du żo tu się zmie ni ło. Oczy -
wi ście chce się wię cej. I te go ży czę. Gra -
tu lu ję też ak tyw no ści soł ty sów
i za an ga żo wa nia miesz kań ców – stwier -
dził po seł To masz Ław ni czak. 

Po seł Ka ta rzy na Sój ka przy po mnia -
ła, że gmi na nie tyl ko po zy sku je środ ki
na in we sty cje, ale tak że zdo by wa rzą do -
we pie nią dze na in ne za da nia. Wska za -
ła na pro gram „La bo ra to ria Przy szło ści”,
czy li po zy ski wa nie po mo cy na uko wych
dla dzie ci i mło dzie ży. Gmi na otrzy ma -
ła na ten cel 270 tys. zł. Do ży czeń do łą -
czy ła się też An na Lis, dy rek tor biu ra
eu ro po seł An dże li ki Moż dża now skiej,
za pew nia jąc o wspar ciu dla gmi ny Ko -
by lin. Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka po -
gra tu lo wał bur mi strzo wi in we sty cji
i za zna czył, iż współ pra ca po mię dzy
gmi ną a po wia tem jest wzo ro wa. 

Po czę ści ofi cjal nej dla go ści wy stą -
pi ły dzie ci z klas I -III smo lic kiej Szko ły
Pod sta wo wej. Z przed szko la wszy scy
wy ru szy li po dzi wiać zre ali zo wa ne in -
we sty cje. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

25 li sto pa da w re stau ra cji Cri stal
w Kro to szy nie od by ło się spo tka nie
z oka zji Dni Ho no ro we go Krwio daw -
stwa. By ły licz ne po dzię ko wa nia,
wrę czo no od zna cze nia. 

Mi ja ją cy rok pod su mo wał Krzysz tof
Kie rzek, pre zes Pol skie go Czer wo ne go
Krzy ża w Kro to szy nie. Do koń ca paź dzier -
ni ka w kro to szyń skim od dzia le krwio daw -
stwa po bra no 1960 li trów krwi i 908
li trów oso cza. Od dział Re jo no wy PCK
w Kro to szy nie w tym ro ku wy stą pił
o przy zna nie od zna cze nia „Ho no ro wy
Daw ca Krwi – Za słu żo ny dla Zdro wia Na -
ro du” 27 oso bom, któ re od da ły po nad 20
li trów krwi. Na spo tka niu od zna cze nia
wrę czo no Ja ku bo wi Ka rol cza ko wi, Bo gu -
mi ło wi Mu raw skie mu, Bo gu mi ło wi Rej ko -
wi i Sła wo mi ro wi Waw rzy nia ko wi.
Brą zo wą Od zna kę Ho no ro wą „Za słu żo ny
Ho no ro wy Daw ca Krwi III stop nia” otrzy -
mał Ro bert Swo row ski. 

– Ilość od da ne go oso cza jest już na po -
zio mie z ze szłe go ro ku, krwi jest nie co
mniej, ale ma my jesz cze pa rę ty go dni
do koń ca ro ku. Licz by są więc bar dzo opty -

mi stycz ne i są do wo dem na za an ga żo wa -
nie spo łe czeń stwa w na sze ak cje oraz przy -
go to wa nie me ry to rycz ne z na szej stro ny,
RCKiK w Ka li szu oraz Od dzia łu w Kro to -
szy nie. Jak pań stwo wie dzą, od da je my
krew w sto sun ko wo nie daw no otwar tym
punk cie, któ ry mie ści się w bu dyn ku kry -
tej pły wal ni CSiR Wod nik. Wi dać, że dzia -
ła nia, któ re krwio daw cy pod ję li, aby punkt
krwio daw stwa zo stał w Kro to szy nie, by ły
jak naj bar dziej uza sad nio ne. Pra gnę po -
dzię ko wać wszyst kim ho no ro wym daw -
com krwi, za rów no tym za awan so wa nym,
jak i tym mło dym za ich szla chet ną po sta -
wę, za wraż li we ser ce, za go to wość nie sie -
nia po mo cy lu dziom cho rym, ofia rom
wy pad ków. To ich od wa ga i wraż li wość
przy czy nia się do po zy ska nia te go bez cen -
ne go le ku. Szcze gól nie wi dać to w ob li czu
pa nu ją cej pan de mii. Nie ba cząc na za gro -
że nia, po zo sta li wier ni swo jej idei dzie le -
nia się cząst ką sie bie z dru gim
czło wie kiem – po wie dział Krzysz tof Kie -
rzek, któ re mu za od da nie przez wie le lat
po nad 231 li trów krwi po dzię ko wał bur -
mistrz Kro to szy na.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

GMINA KOBYLIN

Zrealizowano kolejne inwestycje
KRWIODAWCY

Dzielą się cząstką siebie 
z drugim człowiekiem
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25 li sto pa da miał miej sce ofi cjal ny
od biór za da nia pod na zwą „Bu do wa
pod ziem ne go sys te mu ma ga zy no wa -
nia wo dy opa do wej wraz z in sta la cją
umoż li wia ją cą jej za go spo da ro wa nie
przy Szko le Pod sta wo wej w miej sco -
wo ści Ko bier no”. Cał ko wi ty koszt in -
we sty cji wy niósł 105 956,73 zł.

Zbu do wa nie wspo mnia ne go sys te mu
w Ko bier nie po zwo li ma ga zy no wać wo dę
opa do wą, po cho dzą cą z da chów bu dyn ku
szko ły w dwóch zbior ni kach o po jem no -
ści 10 ty się cy li trów każ dy (554 m3 wo dy
rocz nie) i wy ko rzy sty wać ją do na wad nia -
nia te re nów zie lo nych oraz bo iska spor to -
we go (o łącz nej po wierzch ni 6100 m2). 

Do na wad nia nia bo iska po słu ży sys -
tem desz czow ni, któ ry do tych czas nie
był w peł ni wy ko rzy sty wa ny z uwa gi
na kosz ty za ku pu wo dy z sie ci miej skiej.
Do te go mo men tu wo da opa do wa z te re -
nu szko ły od pro wa dza na by ła do ka na li -
za cji desz czo wej w ul. Ko bier skiej
i bez pow rot nie tra co na. 

Na re ali za cję za da nia po zy ska no
środ ki w ra mach pro gra mu re ten cjo no -
wa nia i wy ko rzy sty wa nia wód opa do -
wych z da chów obiek tów uży tecz no ści
pu blicz nej na te re nie wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go w ce lu na wad nia nia te re nów
zie lo nych pod na zwą „Desz czów ka”. Pro -
gram po ma ga za po bie gać ne ga tyw nym
skut kom su szy. 

– Wszy scy wie my, że na świe cie ist nie -
je pro blem su szy. Wi dać to w Pol sce,
w Wiel ko pol sce i w gmi nie Kro to szyn.
Stąd ta in we sty cja, któ rej idea na ro dzi ła się
w szko le i tu taj zo sta ła zre ali zo wa na. Moż -
na gro ma dzić wo dę i ją póź niej wy ko rzy -
sty wać. My ślę, że ucznio wie szko ły zy ska ją
rów nież na aspek cie edu ka cyj nym te go
przed się wzię cia – po wie dział Fran ci szek
Mar sza łek, bur mistrz Kro to szy na.

In we sty cja kosz to wa ła 105 956,73 zł.
Gmi na Kro to szyn wy ło ży ła 21 191,35 zł,
a do ta cja z Urzę du Mar szał kow skie go Wo -
je wódz twa Wiel ko pol skie go wy nio -
sła 84 765,38 zł. 

(FE NIX)

KOBIERNO

Nie traćmy wody opadowej!

Pra cow ni cy Koź miń skich Usług Ko -
mu nal nych oraz funk cjo na riu sze
miej sco we go ko mi sa ria tu po li cji
uczest ni czy li w szko le niu, któ re ma
po móc w eg ze kwo wa niu do stę pu
do urzą dzeń wod no -ka na li za cyj nych
na te re nie mia sta i gmi ny.

Oka zu je się bo wiem, że pra cow ni cy
KUK co raz czę ściej spo ty ka ją się ze zja wi -
skiem ogra ni cza nia przez wła ści cie li nie ru -
cho mo ści do stę pu do urzą dzeń
wod no -ka na li za cyj nych. W związ ku z tym
zor ga ni zo wa no szko le nie, któ re mia ło na ce -
lu uświa do mie nie je go uczest ni kom, co
w ta kiej sy tu acji mo gą zro bić.

Spo tka nie pro wa dził rad ca praw ny,
me ce nas Ma te usz Ny kle wicz. Przy bli żył
ze bra nym prak tycz ne za sto so wa nie prze -
pi sów o zbio ro wym za opa trze niu w wo dę
i od pro wa dza niu ście ków, w szcze gól no -
ści tych do ty czą cych do stę pu pra cow ni -
kom spół ki do urzą dzeń wo do cią go wych
i ka na li za cyj nych, znaj du ją cych się na po -

se sjach pry wat nych. Omó wio no moż li wo -
ści współ pra cy z po li cją, któ ra mo że wy eg -
ze kwo wać wej ście na te ren pry wat ny
w sy tu acji, gdy wła ści ciel nie ru cho mo ści
nie chce wpu ścić pra cow ni ka KUK na po -
se sję, oraz za sto so wać od po wied nie kon se -
kwen cje praw ne. 

Po ru szo no też spra wę bez u mow ne go
ko rzy sta nia z usług do sta wy wo dy i od bio -
ru ście ków. Me ce nas zwró cił uwa gę, że
o ile ko rzy sta nie z wo dy bez pod pi sa nia
sto sow nej umo wy jest wy kro cze niem, to
bez u mow ne od pro wa dza nie ście ków,

zgod nie z za pi sa mi art. 28 usta wy, jest już
prze stęp stwem.

Przy po mi na ny, iż oso by re pre zen tu ją -
ce przed się bior stwo wo do cią go wo -ka na li -
za cyj ne, po oka za niu le gi ty ma cji służ bo wej
i pi sem ne go upo waż nie nia, ma ją pra wo
wstę pu na te ren nie ru cho mo ści lub
do obiek tu bu dow la ne go w ce lu m. in.
prze pro wa dze nia kon tro li urzą dze nia po -
mia ro we go, wo do mie rza głów ne go lub
wo do mie rzy za in sta lo wa nych przy punk -
tach czer pal nych i do ko na nia od czy tu ich
wska zań oraz ba dań i po mia rów. (LT)

KOŹMIN WLKP.

Wyegzekwować dostęp do urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Miesz kań cy Ust ko wa (gmi na Kro to szyn)
ma ją do dys po zy cji no we miej sce in te gra -
cji. Obiekt sta nął przy zre wi ta li zo wa nym
w ostat nich la tach Wiej skim Do mu Kul tu ry. 

In we sty cję zre ali zo wa no z ini cja ty wy spo -
łecz no ści lo kal nej ze środ ków pierw szej edy cji
Kro to szyń skie go Bu dże tu Oby wa tel skie go. Zło -
żo ny przez miesz kań ców wnio sek pod na zwą
„Odłóż ko mó rę – po znaj na tu rę” prze wi dy wał
bu do wę al tan ki dla dzie ci, w któ rej bę dą mo gły
zdo by wać wie dzę na te mat zwie rząt i pta ków ży -
ją cych w Pol sce oraz w na szej oko li cy. Opi sa ne
w przy stęp nym ję zy ku in for ma cje przy rod ni cze
bę dą umiesz czo ne na ta bli cach in for ma cyj nych
we wnątrz obiek tu. Koszt bu do wy drew nia nej al -
tan ki o po wierzch ni oko ło 25 m2 wy niósł 15 ty -
się cy zło tych. (AN KA)

USTKÓW

Odłóż komórę – poznaj naturę!
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Do tra gicz ne go zda rze nia do szło 30
li sto pa da w Świn ko wie (gmi na Kro to -
szyn). W jed nym z bu dyn ków miesz -
kal nych na sku tek nie szczel no ści
pie ca ka flo we go do szło do za dy mie -
nia miesz ka nia. We wnątrz zna le zio -
no nie przy tom ne go męż czy znę. Nie -
ste ty, nie uda ło się go ura to wać. 

Zgło sze nie o za dy mie niu w bu -
dyn ku miesz kal nym w Świn ko wie
wpły nę ło do Sta no wi ska Kie ro wa nia
Ko men dan ta Po wia to we go PSP w Kro -
to szy nie o go dzi nie 17.45. Służ by po -
in for mo wa no tak że, iż w środ ku
naj praw do po dob niej znaj du je się jed -
na oso ba. Na miej sce na tych miast 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 jed nym z OSP Biad ki i OSP Or -
pi szew, jak rów nież Ze spół Ra tow nic -
twa Me dycz ne go. Do Świn ko wa udał
się też ko men dant po wia to wy PSP.

W wy ni ku prze pro wa dzo ne go roz -
po zna nia usta lo no, że w za dy mio nym
miesz ka niu znaj du je się nie przy tom ny
męż czy zna. Stra ża cy za bez pie czy li
miej sce zda rze nia i ewa ku owa li po szko -
do wa ne go na ze wnątrz. – Po stwier dze -
niu bra ku pa ra me trów ży cio wych
stra ża cy przy stą pi li do re su scy ta cji krą -
że nio wo -od de cho wej. Po chwi li

na miej scu po ja wił się Ze spół Ra tow nic -
twa Me dycz ne go. Po prze pro wa dzo -
nych ba da niach per so nel me dycz ny
od stą pił od dal szej re su scy ta cji. Na ra -
tu nek by ło już bo wiem za póź no, funk -
cji ży cio wych męż czy zny nie uda ło się
przy wró cić – mó wi st. kpt. To masz Pa -
try as z KP PSP w Kro to szy nie. 

Rów no le gle do dzia łań me dycz -
nych stra ża cy w miesz ka niu wy ga si li
piec i przy stą pi li do prze wie trza nia po -
miesz czeń. Urzą dze nia mi po mia ro -
wy mi na bie żą co mo ni to ro wa li
obec ność ga zów nie bez piecz nych
w at mos fe rze. – W pierw szej fa zie
dzia łań mier ni ki wska zy wa ły wy so kie
war to ści obec no ści tlen ku wę gla. Ko -
lej ne po mia ry, wy ko na ne przy otwar -
tych oknach, wska za ły już niż sze
stę że nie te go śmier tel nie nie bez piecz -
ne go ga zu, któ re stop nio wo osią gnę ły

war to ści ze ro we – do da je T. Pa try as.
W koń co wej fa zie dzia łań na miej sce
do tar li funk cjo na riu sze po li cji, któ rzy
pod ję li czyn no ści zmie rza ją ce do usta -
le nia oko licz no ści te go tra gicz ne go
zda rze nia.

Tle nek wę gla, zwa ny cza dem, to
ci chy za bój ca, przed któ rym mo że
ostrzec nas czuj ka. Dla te go stra ża cy
po raz ko lej ny ape lu ją do miesz kań ców
po wia tu kro to szyń skie go, by za opa -
trzy li się w te go ty pu urzą dze nie. To
bo wiem in we sty cja w na sze bez pie -
czeń stwo. Po przez gło śny sy gnał
dźwię ko wy oraz świetl ny czuj nik za -
alar mu je nas o pod wyż szo nym stę że -
niu tlen ku wę gla w po miesz cze niu.
Koszt ta kie go urzą dze nia, któ re ra tu je
ży cie ludz kie, jest nie współ mier ny
z ko rzy ścia mi, ja kie mo że my osią gnąć.

(AN KA)

ŚWINKÓW

Na ratunek było już za późno

W kro to szyń skiej Ko men dzie Po wia -
to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
prze pro wa dzo ny zo stał eg za min re -
cer ty fi ka cj ny upraw nień z za kre su
kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy.
Przy stą pi li do nie go ra tow ni cy z jed -
no stek Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
z te re nu na sze go po wia tu.

Eg za min skła dał się z czę ści teo re tycz -
nej i prak tycz nej. Pierw sza część skła da ła
się z ze sta wu 30 za dań te sto wych. Pod sta -
wą za li cze nia by ło udzie le nie pra wi dło -
wych od po wie dzi na co naj mniej 90
pro cent py tań. W eg za mi nie prak tycz nym

trze ba by ło spro stać dwóm lo so wo wy bra -
nym za da niom, spraw dza ją cym umie jęt -
no ści ra tow ni ków z za kre su re su scy ta cji
krą że nio wo -od de cho wej oraz in nych czyn -
no ści re ali zo wa nych w ra mach kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy.

Do eg za mi nu przy stą pi ło dzie wię ciu
dru hów. Ko mi sji eg za mi na cyj nej prze wod -
ni czył asp. sztab. Grze gorz Go liń ski – po -
wia to wy ko or dy na tor ra tow nic twa
me dycz ne go PSP w Kro to szy nie.

(AN KA)

RATOWNICTWO

Druhowie na egzaminie z pierwszej pomocy
W po nie dzia łek, 28 li sto pa da, w miej -
sco wo ści Cha chal nia (gmi na Zdu ny)
sa mo chód oso bo wy wy padł z dro gi
i – prze wra ca jąc się na bok – za trzy -
mał się na ścież ce ro we ro wej. W zda -
rze niu po szko do wa na zo sta ła jed -
na oso ba. Prze trans por to wa no ją
do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we -
go w ce lu dal szej dia gno sty ki.

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 z OSP Zdu ny. Ko bie ta
po dró żu ją ca sa mo cho dem z po mo cą osób
po stron nych opu ści ła uszko dzo ny po jazd.

Po za bez pie cze niu te re nu stra ża cy
przy stą pi li do udzie la nia kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy uczest nicz ce zda rze nia,

wy ko nu jąc czyn no ści ade kwat ne do po nie -
sio nych ob ra żeń. Po przy by ciu służb me -
dycz nych i wy ko na niu dia gno sty ki
w ka ret ce po go to wia kie row nik Ze spo łu
Ra tow nic twa Me dycz ne go  zde cy do wał
o ho spi ta li za cji po szko do wa nej.  

Na stęp nie stra ża cy odłą czy li aku mu -
la tor w uszko dzo nym po jeź dzie oraz za -
bez pie czy li wy cie ki pły nów tech nicz nych.
W miej scu zda rze nia wpro wa dzo no ruch
wa ha dło wy. Po za koń cze niu czyn no ści do -
cho dze nio wych, re ali zo wa nych przez
funk cjo na riu szy po li cji, uszko dzo ny sa mo -
chód po sta wio no na ko ła i prze miesz czo -
no w miej sce, w któ rym nie stwa rzał
za gro że nia. Na ko niec dzia łań ze ścież ki
i dro gi usu nię to po zo sta ło ści po wy pad ku. 

(AN KA)

CHACHALNIA

Osobówka wypadła z drogi
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W mi nio ną nie dzie lę na kro to szyń -
skim ryn ku zor ga ni zo wa no Jar mark
Świą tecz ny. Tra dy cyj nie po ja wi ły się
sto iska ku li nar ne oraz z rę ko dzie łem.
By ły oczy wi ście wy stę py ar ty stycz ne
przed szko la ków oraz uczniów. Atrak -
cji nie bra ko wa ło. Przy by li licz nie
miesz kań cy po czu li kli mat zbli ża ją -
cych się świąt Bo że go Na ro dze nia.

Był to naj więk szy jar mark świą tecz ny,
ja ki zor ga ni zo wa no do tej po ry w na szym
mie ście. W tym ro ku po ja wi ło się po nad 50
wy staw ców z gmi ny i oko lic. Na sto iskach
moż na by ło za ku pić smacz ne je dze nie oraz
na tu ral ne i zdro we pro duk ty, któ re moż na
wy ko rzy stać do po traw świą tecz nych lub
ja ko pre zen ty dla bli skich osób. Skosz to wać

i za ku pić moż na by ło po tra wy wi gi lij ne, jak
np. barszcz, pie ro gi czy kro kie ty, oraz cia -
sta, przy go to wa ne m. in. przez ko ła go spo -
dyń wiej skich, stra ża ków OSP, har ce rzy,
uczniów kro to szyń skich szkół i lo kal ne sto -
wa rzy sze nia. 

W tym ro ku by ły tak że sto iska z mio -
da mi i z oscyp kiem pod ha lań skim.

Na kro to szyń skim ryn ku by ły do stęp ne
rów nież róż ne go ro dza ju pro duk ty rę ko -
dziel ni cze, wpi su ją ce się w świą tecz ny kli -
mat: ozdo by z drew na, stro iki świą tecz ne,
wian ki, bomb ki. lam pio ny, ce ra mi ka ręcz nie
ma lo wa na, bi żu te ria, pro duk ty z wo sku,
świe ce, kart ki i znacz ki świą tecz ne.

Czas przed świą tecz ny to rów nież
okres nie sie nia po mo cy naj bar dziej po trze -
bu ją cym, znaj du ją cym się w trud nej sy tu -
acji ży cio wej – po to, by god nie mo gli

spę dzić świę ta Bo że go Na ro dze nia. Po -
przez za kup ukra iń skich po traw i rę ko -
dziel ni czych wy ro bów moż na by ło po móc
uchodź com z Ukra iny, miesz ka ją cym
w na szej gmi nie. Do chód z ich sprze da ży
po zwo li na za kup naj bar dziej po trzeb nych
pro duk tów i rze czy do Gmin ne go Punk tu
Po mo cy dla Uchodź ców, miesz czą ce go się
na kro to szyń skim ryn ku. W or ga ni za cję
sto iska za an ga żo wa ły się oso by z Ukra iny
i wo lon ta riusz ki. 

Z ko lei Dzien ny Dom Se nio ra ze chciał
wes przeć czwo ro no gi z kro to szyń skie go
schro ni ska. W za mian za ozdo by świą tecz -
ne zbie ra no kar mę mo krą dla psów i ko -
tów. Na jed nym ze sto isk ku li nar nych
trwa ła zbiór ka pu blicz na na le cze nie kro -
to szy nian ki, 9-let niej Ma dzi Na mysł, cier -
pią cej na SMA. W za mian za da tek
do pusz ki każ dy otrzy mał pier ni ka i cia sto.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li tak że sze -
reg atrak cji dla dzie ci. Moż na by ło zro bić
so bie zdję cie ze św. Mi ko ła jem, by ły ani ma -
cje z pa nią Mi ko ła jo wą, kon kur sy pla stycz -
ne czy też moż li wość zjaz du ze śli zga ją cej
ram py. Na sce nie tań czy ły i śpie wa ły dzie -
ci i mło dzież oraz go ście z Ukra iny. 

Or ga ni za to rem im pre zy by ło Cen -
trum Kro to szyń skich Ini cja tyw, we współ -
pra cy władz po wia tu i gmi ny, Związ ku

Mię dzyg min ne go EKO SIÓ DEM KA, Kro -
to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej im. Ar ka -
de go Fie dle ra, Bi li Kro to szyn,
Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry, Ani -
ma cji dla Dzie ci Ho la Ami gos Kro to szyn.

– To był naj więk szy jar mark. Po ja wi -
ło 55 wy staw ców z Kro to szy na i oko lic.
Przy je cha li rów nież go ście z Mi li cza,
Ostro wa Wlkp. i Po zna nia. Fre kwen cja by -
ła wspa nia ła, a i po go da do pi sa ła. Pa ni Mi -
ko łaj ko wa fan ta stycz nie za ba wia ła
dzie cia ki. Od był się kon kurs na naj lep szą
eko lo gicz ną ozdo bę świą tecz ną i wrę czy li -
śmy 14 na gród dla dzie cia ków w czte rech
ka te go riach wie ko wych. Fun da to ra mi na -
gród w kon kur sie pla stycz nym by li po wiat

kro to szyń ski, sta ro sta Sta ni sław Szczot ka,
fir ma MAH LE oraz Zwią zek Mię dzyg -
min ny EKO SIÓ DEM KA. Wszy scy wy ko -
na li do brą ro bo tę przy re ali za cji te go
pro jek tu. W ra mach ma łych zle ceń wła dze
gmi ny Kro to szyn wspo mo gły nas do ta cją 9
tys. zł oraz or ga ni za cyj nie, lo gi stycz nie
i w za kre sie pro mo cji. Za przy zna ne środ -
ki ku pi li śmy agre gat, usłu gi na gło śnie nia
sce ny. Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie
prze ka zał da ro wi znę w wy so ko ści 500 zł.
Ko rzy sta li śmy rów nież ze środ ków wła -
snych, ze bra nych od wy staw ców. Dzię ku -
je my wo lon ta riu szom, w szcze gól no ści
Mo ni ce Kwiat kow skiej za po pro wa dze nie
im pre zy, oraz współ part ne rom, bo bez
nich nie by ło by to moż li we. Za pra sza my
na ko lej ny jar mark, któ ry od bę dzie się
w okre sie świąt wiel ka noc nych – pod su -
mo wa ła Mag da le na Gło wien kow ska, sze -
fo wa Cen trum Kro to szyń skich Ini cja tyw.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Świątecznie 7
POD NASZYM PATRONATEM

Świąteczny jarmark pełen atrakcji

W mi nio ną so bo tę w Ko by li nie od był
się Jar mark Świą tecz ny. Pier wot nie
wy da rze nie to za pla no wa no na nie -
dzie lę, lecz z uwa gi na mecz 1/8 fi na -
łu mun dia lu w Ka ta rze po mię dzy Pol -
ską a Fran cją or ga ni za to rzy zde cy do -
wa li o prze nie sie niu im pre zy na dzień
wcze śniej szy. 

Roz ma itych atrak cji nie bra ko wa ło,
szcze gól nie dla tych naj młod szych. By ły więc
wy stę py ar ty stycz ne uczniów i przed szko la -
ków z pla có wek oświa to wych z te re nu gmi ny,
by ły za ba wy z El fa mi, kon kurs dla dzie ci czy
ścian ka, gdzie moż na by ło zro bić so bie świą -
tecz ne zdję cie. Tra dy cyj nie wiel ki en tu zjazm
wy wo łał kon wój Mi ko ła jów, któ ry prze je chał
uli ca mi mia sta.

Szko ły, so łec twa, ko ła go spo dyń wiej -
skich czy in ne or ga ni za cje przy go to wa ły sze -
reg sto isk, na któ rych moż na by ło ku pić
ozdo by świą tecz ne, wy ro by rę ko dziel ni cze
czy roz ma ite sma ko ły ki. Sprze da wa no tak że
cho in ki. 

Mi mo do skwie ra ją ce go zim na wszy scy
mi ło spę dzi li so bot nie po po łu dnie, w świą -
tecz nej i ra do snej at mos fe rze. (AN KA)

 
 

 
 

KOBYLIN

Przedsmak zbliżających się świąt
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Funk cjo na riu sze Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to -
szy nie w okre sie od wrze śnia do li sto -
pa da uczest ni czy li w cy klu ćwi czeń
ewa ku acyj nych na te re nie po wia tu.
Dzia ła nia te ma ją na ce lu oce nę przy -
go to wa nia po szcze gól nych obiek tów
do sy tu acji rze czy wi ste go za gro że nia.

Ko niecz ność spraw dze nia or ga ni za cji
i wa run ków ewa ku acji wy ni ka z roz po rzą -
dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad -
mi ni stra cji z dnia 7 czerw ca 2010 ro ku
w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu -
dyn ków, in nych obiek tów bu dow la nych
i te re nów. Funk cjo na riu sze kro to szyń skiej
PSP nad zo rem nad wła ści wym spo so bem
pro wa dze nia ewa ku acji ob ję li szcze gól nie
pla ców ki oświa to we, a tak że obiek ty uży -
tecz no ści pu blicz nej i za kła dy pro duk cyj -
ne. W te go rocz nej edy cji na te re nie
po wia tu prze pro wa dzo no łącz nie 23 ćwi -
czeń ewa ku acyj nych.

– Prak tycz ne spraw dze nie wa run ków
ewa ku acji ma na ce lu oce nę przy go to wa -
nia obiek tu do sy tu acji rze czy wi ste go za -
gro że nia. Na le ży je prze pro wa dzać
w cza sie, gdy obiekt nor mal nie funk cjo nu -
je, a na je go te re nie prze by wa peł na, wy ni -
ka ją ca z co dzien nej eks plo ata cji licz ba
osób – wy ja śnia st. asp. Ma te usz Dy mar -
ski z KP PSP w Kro to szy nie. 

Stra ża cy peł nią cy ro lę ob ser wa to rów
mo ni to ro wa li roz wój wy da rzeń, zwra ca jąc
uwa gę na klu czo we ele men ty po praw nej
ewa ku acji. Po zło że niu ra por tu o ilo ści osób
ewa ku owa nych z obiek tu przez wła ści cie la
lub za rząd cę obec ny na miej scu funk cjo na -
riusz omó wił prze bieg ćwi czeń, wska zu jąc
na uchy bie nia, któ re na le ży wy eli mi no wać,
by po pra wić wa run ki ewa ku acji. (AN KA)

PSP

Cykl próbnych ewakuacji

W Urzę dzie Miej skim w Ko by li nie do -
szło do pod pi sa nia umo wy na prze bu -
do wę uli cy Rę bie chow skiej. Na to za da -
nie gmi na otrzy ma ła do fi nan so wa nie
z Rzą do we go Fun du szu „Pol ski Ład”. 

Umo wę z wy ko naw cą in we sty cji pod -
pi sa li bur mistrz To masz Le siń ski oraz
skarb nik Bar ba ra Sła wiń ska. – Bar dzo się
cie szę, że ru sza my z pra ca mi. Chcę od ra -
zu uspo ko ić miesz kań ców, że przed świę -
ta mi nikt nie roz ko pie uli cy. Pra ce
roz pocz ną się bo wiem na po cząt ku przy -
szłe go ro ku – oznaj mił bur mistrz Le siń ski.

Gmi na Ko by lin na tę dłu go wy cze ki -
wa ną in we sty cję otrzy ma ła do fi nan so wa -
nie z Rzą do we go Fun du szu „Pol ski
Ład” – Pro gram In we sty cji Stra te gicz nych.
War tość przed się wzię cia wy no -
si 1 890 845,26 zł. Ko by liń ski sa mo rząd
mu si po kryć je dy nie 5 pro cent kosz tów.
Pra ce ma ją być zre ali zo wa ne w cią gu dzie -
wię ciu mie się cy od pod pi sa nia umo wy.
Nad pra wi dło wo ścią prze bie gu za da nia ze
stro ny gmi ny czu wał bę dzie in spek tor nad -
zo ru, To masz Bem, z któ rym tak że pod pi -
sa no umo wę.   

(AN KA)

KOBYLIN

Ulica Rębiechowska 
będzie zmodernizowana
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W trak cie Zi mo wych Mi strzostw
Okrę gu Wiel ko pol skie go w Pły wa niu
na pły wal ni Term Mal tań skich w Po -
zna niu Igor Ham rol star to wał w sze -
ściu kon ku ren cjach i w każ dej z nich
usta no wił no wy re kord ży cio wy. Re -
pre zen tant UKS Ma ra toń czyk Ostrów
Wlkp. trzy ra zy sta nął na po dium.

Igor Ham rol ry wa li zo wał w ka te go -
rii 11-13 lat. Uczęsz cza ją cy na co dzień
do Szko ły Pod sta wo wej nr 4 w Kro to szy nie
spor to wiec zdo był zło ty me dal na 50 m

sty lem grzbie to wym, uzy sku jąc
czas 31,95. Na 200 m sty lem grzbie to -
wym Igor by ły dru gi z wy ni kiem 2: 31,94,
a na 100 m sty lem grzbie to wym zna lazł się
na trze ciej lo ka cie z re zul ta tem 1: 10,51.
Po nad to re pre zen tant UKS Ma ra toń czyk
za jął pią te miej sce na 400 m sty lem do wol -
nym (5: 09,97), szó ste na 100 m sty lem
zmien nym (1: 12,70) i dzie wią te na 50 m
sty lem do wol nym (28,78). W każ dej kon -
ku ren cji uta len to wa ny pły wak usta no wił
no wy re kord ży cio wy.

(AN KA)

Bar dzo do brze spi sał się Pa tryk
Krzyś ków w Ko sza li nie, gdzie od by ły
się XI Mi strzo stwa Pol ski Mło dzi ków
w Za pa sach w Sty lu Wol nym. Re pre -
zen tant LKS Ce ra mik Kro to szyn zdo -
był brą zo wy me dal.

Ry wa li zu ją cy w ka te go rii wa go wej
do 100 kg Pa tryk Krzyś ków mo że być za -
do wo lo ny ze swo jej po sta wy, gdyż sta nął
na trze cim stop niu po dium. W Tej gru pie
trium fo wał Piotr Gre la z Łódz kiej Aka de -
mii Za pa sów, a sre bro zdo był Alek san der
Sman dzik z ZKS -u Go go lin. 

W ka te go rii do 85 kg wal czył Se ba -
stian Fi lip czak i po cięż kich po je dyn kach

osta tecz nie upla so wał się na siód mym
miej scu. (AN KA)

W so bo tę w ha li spor to wo -wi do wi -
sko wej przy ul. Olim pij skiej w Kro to -
szy nie zor ga ni zo wa no ko lej ną edy cję
Igrzysk Przed szko la ków, Dzie ci i Mło -
dzie ży „Mi ko łaj ko we za ba wy z su -
mo”. W im pre zie wzię ło udział po -
nad 160 mło dych za wod ni ków i za -
wod ni czek. 

Igrzy ska zor ga ni zo wa ły To wa rzy stwo
Atle tycz ne Ro zum Kro to szyn oraz Pol ski
Zwią zek Su mo, przy wspar ciu Mi ni ster -
stwa Spor tu i Tu ry sty ki, po wia tu kro to -
szyń skie go i gmi ny Kro to szyn oraz licz nej
gru py spon so rów. Im pre za od by ła się już
po raz dzie wią ty. 

W szran ki mo gły sta nąć oso by w wie -
ku od 4 do 16 lat. Wa run kiem uczest nic -
twa był brak li cen cji za wod ni czej Pol skie go
Związ ku Su mo, gdyż by ły to za wo dy or ga -
ni zo wa ne po za sys te mem spor tu wy czy no -
we go i skie ro wa ne do tych, któ rzy nie ma ją
pro fe sjo nal ne go przy go to wa nia tre nin go -
we go. 

W igrzy skach ry wa li zo wa ło po -
nad 160 za wod ni ków i za wod ni czek z po -
wia tu kro to szyń skie go oraz z róż nych
miast Pol ski. Uczest ni cy zo sta li po dzie le ni
na ka te go rie wa go we i wie ko we. Wszy scy
mło dzi spor tow cy otrzy ma li me da le oraz
upo min ki. 

– Przy oka zji or ga ni za cji za wo dów dla
se nio rów i ju nio rów or ga ni zu je my tak że
Igrzy ska Przed szko la ków, Dzie ci i Mło dzie -
ży. Pro mu je my w ten spo sób dys cy pli nę su -
mo i za chę ca my naj młod szych przede
wszyst kim do ak tyw no ści fi zycz nej. Cho -
dzi rów nież o za ba wę i bu do wa nie po czu -
cia, że sport jest waż nym ele men tem
w ży ciu czło wie ka. Wło ży li śmy w to też
aspekt ry wa li za cji. Tak to ukła da li śmy, że -
by każ de dziec ko mo gło w po szcze gól nych
ka te go riach wa go wych zdo być me dal. Nikt
nie miał po czu cia, że jest prze gra ny. Chciał -
bym po dzię ko wać za wspar cie wszyst kim
spon so rom – Mi ni ster stwu Spor tu i Tu ry -
sty ki, dwóm na szym sa mo rzą dom oraz m.
in. spół ce PGKiM, fir mom Las -Ka lisz, Ga -
bi -Plast, Mrów ka, fir mie pa na Kaź mier cza -
ka, Da riu szo wi Fa bia now skie mu, któ ry
ufun do wał głów ną na gro dę dla przed szko -
la ków. War to też wy róż nić ca łą ob słu gę
wo lon ta ria tu, któ ra nam po mo gła w or ga -
ni za cji im pre zy. Przy oka zji chcę zło żyć
wszyst kim ży cze nia na nad cho dzą ce świę -
ta Bo że go Na ro dze nia – sko men to wał Da -
riusz Ro zum, pre zes To wa rzy stwa
Atle tycz ne go Ro zum Kro to szyn. 

Te go sa me go dnia od by ły się tak że za -
wo dy Pu cha ru Pol ski Se nio rów i Ju nio rów
w Su mo, o czym prze czy ta cie w ko lej nym
wy da niu GLK. (FE NIX)

PŁYWANIE

Rekord za rekordem

ZAPASY

Zawodnik Ceramika na podium mistrzostw Polski

POD NASZYM PATRONATEM

Mikołajkowa rywalizacja dzieci i młodzieży
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W ha li wi do wi sko wo -spor to wej
w Kro to szy nie od by ła się ko lej na edy -
cja tur nie ju pił kar skie go Re iss Cup.
W dwóch tu rach za wo dów na dwóch
bo iskach za pre zen to wa ło się łącz nie
po nad 300 mło dych pił ka rzy z 14
dru żyn z po łu dnio wej Wiel ko pol ski. 

Re iss Cup to naj więk szy w Pol sce
cykl tur nie jów spor to wych dla dzie ci,
or ga ni zo wa ny co ro ku przez Klub Spor -
to wy Aka de mia Pił kar ska Re is sa oraz
Fun da cję Pio tra Re is sa. W roz gryw kach
w na szym mie ście świet nie spi sa ła się
pierw sza kro to szyń ska dru ży na, pro wa -
dzo na przez Oli wię Le wal ską, któ ra
w gru pie zło tej wy gra ła wszyst kie swo -
je spo tka nia. Po zo sta łe kro to szyń skie
ze spo ły upla so wa ły się w gru pie srebr -
nej na czwar tej i pią tej po zy cji. Z ko lei
te am ze Zdun trium fo wał w tej gru pie.

– Or ga ni za cja tur nie ju wy szła
wspa nia le. Wszyst kie dru ży ny, któ ry
za de kla ro wa ły swój udział, po ja wi ły się
Kro to szy nie. Do dat ko wo zor ga ni zo -
wa li śmy zbiór kę na rzecz dzie ci z prze -
wle kły mi cho ro ba mi. Ca ły do chód ze
sprze da ży ka len da rzy, ce gie łek, na sze -
go skle pi ku prze zna czy li śmy wła śnie
na ten cel. Ze bra li śmy oko ło 4 ty sią ce
zło tych – pod su mo wa ła Pau li na Kob -

za, ko or dy na tor ka Aka de mii Pił kar -
skiej Re is sa w Kro to szy nie.

Wszy scy uczest ni cy tur nie ju
otrzy ma li pa miąt ko we me da le i ga dże -
ty, a dru ży ny, któ re sta nę ły na po -
dium, na gro dzo no pu cha ra mi.
Wrę czył je bur mistrz Kro to szy -
na. – Chciał bym po gra tu lo wać or ga -
ni za to rom, wszyst kim tre ne rom,
za wod ni kom i dzia ła czom. Każ da zło -
tów ka za in we sto wa na w sport przy no -

si re zul ta ty. Niech dzie ci roz wi ja ją się,
a mia sto Kro to szyn bę dzie wy cho dzi -
ło na prze ciw ocze ki wa niom miesz -
kań ców. Ca ły czas in we stu je my
w in fra struk tu rę spor to wą, w ostat -
nim cza sie od bie ra li śmy Bło nie i no we
bo isko wie lo funk cyj ne – po wie dział
Fran ci szek Mar sza łek.

(FE NIX)

POD NASZYM PATRONATEM

Reiss Cup – zmagania młodych adeptów futbolu

24 li sto pa da w Ko by li nie mia ło miej -
sce ofi cjal ne otwar cie Su ples Tra -
ining Cen ter Po land. Dwa dni póź niej
prze pro wa dzo no dru gą edy cję za wo -
dów Bul ga rian Bag Cham pion ships,
a w nie dzie lę na te re nie no we go
obiek tu od był się kurs in struk tor ski
bul ga rian bag le vel 2 – su ples
strong. To by ły dni peł ne wra żeń. 

Ofi cjal ne go otwar cia Su ples Tra ining
Cen ter Po land do ko nał wy na laz ca bul ga -
rian bag oraz ca łe go sys te mu tre nin go we go
su ples – Ivan Iva nov, któ ry obec nie jest dy -
rek to rem ge ne ral nym Gre co Ro man Wre -
stling w USA. W wy da rze niu uczest ni czy ły
tak że naj waż niej sze oso by z Su ples Tra -
ining Sys tems ze Sta nów Zjed no czo nych,

Wę gier i Buł ga rii. Sys tem ów zo stał stwo -
rzo ny w ce lu szko le nia przy szłym olim pij -
czy ków. Od kil ku lat z po wo dze niem
wy ko rzy sty wa ny jest na ca łym świe cie. 

Su ples Tra ining Cen ter Po land jest je -
dy nym ofi cjal nym part ne rem Su ples Tra -
ining Sys tems w Pol sce. 27 li sto pa da
na te re nie cen trum od był się kurs in struk -
tor ski bul ga rian bag le vel 2 – su ples strong,
w któ rym uczest ni czy li in struk to rzy z ca -
łe go kra ju.

Za wo dy Bul ga rian Bag Cham pion -
ships zor ga ni zo wa no po raz dru gi. Idea tej
ry wa li za cji na ro dzi ła się w Klu bie Spor to -
wym Ran ger z Ko by li na, któ ry od kil ku lat
jest naj sil niej szym ośrod kiem bul ga rian
bag w Pol sce. Uczest ni cy mie li do wy bo ru
jed ną z trzech ka te go rii – fit, strong i extre -
me. W każ dej z nich za wod nik czy za wod -

nicz ka ma do czy nie nia z in nym ob cią że -
niem. Nie zmien na po zo sta je na to miast
ilość pię ciu róż nych ćwi czeń wy ko ny wa -
nych w róż nym cza sie. Po mię dzy ni mi jest
moż li wość jed nej mi nu ty od po czyn ku. 

– W cią gu za le d wie dwóch lat za wo -
dy uro sły do ran gi mię dzy na ro do wej.
W przy szłym ro ku wiel ce praw do po dob -
ne jest prze pro wa dze nie mi strzostw nie
tyl ko w Pol sce, ale i w in nych kra jach,
w tym w Sta nach Zjed no czo nych. Ad re na -
li na pod czas wy stę pu na ta kiej im pre zie,
a w do dat ku w obec no ści na szych spe cjal -
nych go ści, któ rzy zje cha li do nas z ca łe go
świa ta, na trud nym do opi sa nia po zio mie.
Ca łej eki pie skła da my ser decz ne gra tu la cje.
W cią gu ro ku po ziom spor to wy mi -
strzostw po szy bo wał nie sa mo wi cie do gó -
ry. Wy star czy wspo mnieć, że w ze szłym

ro ku bul ga rian bag eli te za li czy ła czwór ka
za wod ni ków, na to miast w tym aż dzie się -
ciu – pod su mo wał Klub Spor to wy Ran ger.

W za wo dach bra ło udział sied mio ro
re pre zen tan tów KS Ran ger. W ka te go rii fit
ko biet Rok sa na Ku char czyk za ję ła ósme
miej sce z wy ni kiem 557 po wtó rzeń, a tuż
za nią upla so wa ła się Mał go rza ta Woj tycz -
ka z 550 po wtó rze nia mi. W ka te go rii fit
męż czyzn trze ci był To masz Za ryc ki z re -

zul ta tem 567 po wtó rzeń, na szó stej lo ka -
cie zna lazł się Prze my sław No wa czyk
z 502 po wtó rze nia mi, a 11. po zy cję za jął
Ja ro sław Hut ta – 320 po wtó rzeń. W gru -
pie strong ko biet na dru gim miej scu zma -
ga nia ukoń czy ła Ane ta Wa ściń ska z 523
po wtó rze nia mi, a w ka te go rii strong męż -
czyzn tuż za po dium zna lazł się Wło dzi -
mierz Ru po ciń ski – 476 po wtó rzeń.

(AN KA / FE NIX)

POD NASZYM PATRONATEM

Potężna dawka adrenaliny
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WY NI KI TUR NIE JU
I TU RA
GRU PA ZŁO TA
1. APR Kro to szyn 
2. APR Kęp no
3. APR Ka lisz
GRU PA SREBR NA
1. APR Zdu ny
2. APR Go styń
3. APR Ka lisz
II TU RA
GRU PA ZŁO TA 
1. APR Mą ko szy ce
2. APR Ka lisz
3. APR Brze zi ny 

i Gra bów nad Pro sną 
GRU PA SREBR NA
1. APR Ka lisz
2. La dies
3. APR Brze zi ny 

i Gra bów nad Pro sną



Sport16 WTOREK, 6 GRUDNIA 2022

Ko lej ny uda ny start ma za so bą Ju lia
Bie law na. Re pre zen tant ka KS Kro -
tosz tym ra zem uczest ni czy ła w Zi -
mo wych Mi strzo stwach Wo je wódz -
twa Opol skie go w Pły wa niu i zdo by ła
srebr ny me dal.

Za wo dy od by ły się w dniach 26-27
li sto pa da na pły wal ni Wod na Nu ta
w Opo lu, gdzie po ja wi ło się bli sko 200
za wod ni ków i za wod ni czek z 23 klu bów.
W ka te go rii open ry wa li zo wa ła Ju lia Bie -
law na i spi sa ła się bar dzo do brze. Naj le -
piej po ra dzi ła so bie w kon ku ren cji

na 50 m sty lem kla sycz nym, zdo by wa jąc
srebr ny me dal z cza sem 35,30. Na dy -
stan sie 100 m sty lem kla sycz nym na sza
pły wacz ka za ję ła pią te miej sce, uzy sku jąc

wy nik 1: 19,93. Z ko lei na 50 m sty lem
mo tyl ko wym upla so wa ła się na 12. lo ka -
cie z cza sem 34,73.

(AN KA)

PŁYWANIE

Julia Bielawna ponownie na podium
26 li sto pa da w Byd gosz czy od by ły
się za wo dy w zi mo wej od mia nie
pły wa nia – Fo cus Ice Swim ming Fe -
sti val 2022. W lo do wa tej wo dzie
zna ko mi cie poradziła so bie Mo ni ka
Jad czak.

By ła to już czwar ta edy cja za wo dów.
Na star cie sta nę ło po nad trzy stu za wod -
ni ków z ca łej Pol ski. W tym gro nie zna -
leź li się Krzysz tof Ku biak, dzier żą cy
re kord Gu in nes sa w dłu go ści dy stan su
po ko na ne go w lo do wa tej wo dzie, a tak że
kro to szy nian ka Mo ni ka Jad czak, wi ce mi -
strzy ni Eu ro py AG w aqu ath lo nie (bieg
i pły wa nie). Ry wa li za cja to czy ła się
na pię ciu dy stan sach in dy wi du al -
nych – 100, 250, 450, 750 i 1000 me -
trów – oraz w szta fe tach 4x100 me trów.

M. Jad czak star to wa ła na dwóch dy -
stan sach – 250 oraz 450 me trów. Na krót -
szym by ła naj szyb sza, do cie ra jąc do me ty
po 3 mi nu tach i 3 se kun dach. Na po ko na -
nie 450 me trów po trze bo wa ła 6 mi nut
i 19 se kund. Ta ki wy nik dał jej dru gie miej -
sce. Osią gnię cia te za słu gu ją na wiel kie
uzna nie, tym bar dziej że w tych za wo dach
nie by ło po dzia łu na płeć, a więc ko bie ty
ry wa li zo wa ły z męż czy zna mi.

(AN KA)

PŁYWANIE

Monika świetnie sobie radzi
nawet w lodowatej wodzie

Ju lia Bie law na z KS Kro tosz zdo by ła
srebr ny me dal w Po zna niu, gdzie ry -
wa li zo wa ła na ba se nie Term Mal tań -
skich w Zi mo wych Mi strzo stwach
Wiel ko pol ski w Pły wa niu. W za wo -
dach star to wa li tak że Mar ty na Jan -
kow ska i Piotr Niż niow ski.

Do zma gań w sto li cy Wiel ko pol ski
przy stą pi ło po nad 350 za wod ni ków i za -
wod ni czek z 22 klu bów. KS Kro tosz re pre -
zen to wa li Ju lia Bie law na (ka te go ria open)
oraz Mar ty na Jan kow ska i Piotr Niż niow -
ski (ka te go ria 11-13 lat).

Naj le piej po wio dło się J. Bie law nej,
któ ra na dy stan sie 50 m sty lem kla sycz -
nym zdo by ła wi ce mi strzo stwo wo je wódz -

twa z cza sem 35,17. Po nad to by ła pią ta
na 100 m sty lem kla sycz nym
(1: 19,08), 21. na 50 m sty lem mo tyl ko -
wym (34,52) i 38. na 50 m sty lem do wol -
nym (31,72). 

Za rów no M. Jan kow ska, jak i P. Niż -
niow ski w każ dym star cie po pra wia li swo -
je re kor dy. M. Jan kow ska za ję ła 13. lo ka tę
na 200 m sty lem grzbie to wym
(3: 27,13), 23. na 50 m sty lem kla sycz nym
(47,08), 28. na 100 m sty lem zmien nym
(1: 31,62) i 36. na 100 m sty lem do wol -
nym (1: 21,08). Z ko lei jej klu bo wy ko le ga
upla so wał się na ósmym miej scu na 100 m
sty lem mo tyl ko wym (1: 25,59), i na 21.
na 50 m sty lem do wol nym (30,05) oraz
na 100 m sty lem do wol nym. (AN KA)

PŁYWANIE

Srebro na mistrzostwach
Wielkopolski

Po nad 300 za wod ni ków i za wod ni -
czek star to wa ło w XV Pu cha rze Wiel -
ko pol ski w Ka ra te. Za wo dy od by ły
się w Śre mie. W kla sy fi ka cji klu bo -
wej naj lep szy był UKS Sho dan Zdu -
ny. Me da le zdo by wa li tak że ka ra te cy
ASW Nip pon Kro to szyn, KK Bon sai
Roz dra żew i UKS Uke mi Ko by lin.

Eki pa ze Zdun wy wal czy ła sześć zło -
tych me da li oraz po pięć srebr nych i brą -
zo wych. Na naj wyż szym stop niu po dium
sta nę ły Na ta sza Adam ska, Sa ra Glin ka
i Mar ta Streu bel w ka ta dru ży no wym 10-
13 lat, Alek san dra Adam ska, Sa ra Bed na -
rek i Ni ko la Ja siń ska w ka ta
dru ży no wym 9 lat i młod sze, Ju lia Wa -
cho wiak w ka ta in dy wi du al nym 7 lat
i młod sze, M. Streu bel w ka ta in dy wi du -
al nym 12-13 lat fan tom, An na Cho ma
w ka ta in dy wi du al nym 10-11 lat oraz A.
Adam ska w ka ta in dy wi du al nym 8-9 lat.
Sre bro wy wal czy ły Do mi ni ka Bą kow ska,
Ola Ba na sie wicz i Ju lia Wa cho wiak w ka -
ta dru ży no wym 9 lat i młod sze, D. Bą -
kow ska w ka ta in dy wi du al nym 7 lat
i młod sze, N. Adam ska w ka ta in dy wi du -
al nym 12-13 lat i młod sze oraz w ka ta in -
dy wi du al nym 12-13 lat fan tom, a tak że
A. Adam ska w ka ta in dy wi du al nym 8-9
lat fan tom. Brą zo we krąż ki zdo by ły M.
Streu bel w ka ta in dy wi du al nym 12-13
lat, J. Wa cho wiak w ku mi te in dy wi du al -
nym 7 lat i młod sze fan tom, D. Bą kow ska
w ku mi te in dy wi du al nym 7 lat i młod sze
fan tom, N. Ja siń ska w ku mi te in dy wi du -
al nym 8-9 lat -30 kg i We ro ni ka Swat
w ku mi te in dy wi du al nym 8-9 lat -30 kg.

Sie dem ra zy na po dium sta wa li ka ra -
te cy ASW Nip pon Kro to szyn i w kla sy fi -
ka cji me da lo wej zna leź li się na siód mej
lo ka cie. Po zło to się gnę ły Ali cja Kem pa
w ku mi te in dy wi du al nym 7 lat i młod sze
fan tom i Ma ria Kra wiec w ku mi te in dy wi -
du al nym 10-11 lat -35 kg. Z ko lei brą zo we
krąż ki wy wal czy li Ce za ry Ku zia w ka ta in -
dy wi du al nym 7 lat i młod si oraz w ku mi -
te in dy wi du al nym 7 lat i młod si fan tom,
Ro bert Król w ku mi te in dy wi du al nym 10-
11 lat -40 kg, Ma ja Do la ta w ku mi te in dy -

wi du al nym 12-13 lat +45 kg i Mo ni ka Faj -
fe rek w ku mi te in dy wi du al nym 8-9 lat
fan tom. 

W Śre mie jed no cze śnie od by wa ły się
Mię dzy wo je wódz kie Mi strzo stwa Mło dzi -
ków w Ka ra te WKF – stre fa B. W tych za -
wo dach na po dium sta nął je den za wod nik
ASW Nip pon – Ro bert Król trium fo wał
w ku mi te in dy wi du al nym w kat. -40 kg.

Czte ry me da le wy wal czo ne na Pu cha -
rze Pol ski to do ro bek Klu bu Ka ra te Bon sai
Roz dra żew. Naj le piej spi sał się Fran ci szek
Fi li piak, któ ry był dru gi w ku mi te in dy wi -
du al nym 7 lat i młod si fan tom oraz trze ci
w ka ta in dy wi du al nym 7 lat i młod si. Fi lip
Bie law ny zdo był sre bro w ku mi te in dy wi -
du al nym 8-9 lat +35 kg, a Ro za lia Li ber ska
za ję ła trze cie miej sce w ka ta in dy wi du al -
nym 7 lat i młod sze. 

Ka ra te cy UKS Uke mi Ko by lin też
czte ry ra zy sta wa li na po dium, ale dwu -
krot nie na naj wyż szym stop niu. Iwo
Szcze pa niak zwy cię żył w ku mi te in dy wi -
du al nym 10-11 lat +40 kg, a Da wid Ne -
le był naj lep szy w ku mi te
in dy wi du al nym 12-13 lat +50 kg.
Po brąz się gnę ły na to miast dziew czę -
ta – Zo fia Ło pa czyk w ku mi te in dy wi du -
al nym 10-11 lat -35 kg i Jo an na Łu czak
w ku mi te in dy wi du al nym 12-13 lat
+45 kg. Ko by li nia nie star to wa li tak że
w Mię dzy wo je wódz kich Mi strzo stwach
Mło dzi ków, zdo by wa jąc w nich dwa
srebr ne krąż ki. Uczy ni ły to Iza be la Waw -
rzy niak w ku mi te in dy wi du al nym w kat.
-34 kg oraz Jo an na Łu czak w ku mi te in -
dy wi du al nym w kat. +50 kg.

(AN KA)

KARATE

Triumf Shodana w Śremie
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