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KROTOSZYN

Nowe pomieszczenia w domu samopomocy
Czytaj na str. 3

ZDUNY

W niezwykłym klimacie świąt
Czytaj na str. 4
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Po nad 2 mi lio ny zło tych uda ło się
po zy skać gmi nie Koź min Wlkp.
na bu do wę cen trum opie kuń czo -
-miesz kal ne go. No wo cze sna pla ców -
ka opie ki dla osób star szych i nie peł -
no spraw nych po wsta nie przy uli cy
Jó ze fa Mar ciń ca.

Mi ni ster ro dzi ny i po li ty ki spo łecz nej
Mar le na Ma ląg za twier dzi ła li stę re ko men -
do wa nych wnio sków w ra mach ogło szo ne -
go na bo ru do pro gra mu „Cen tra
opie kuń czo -miesz kal ne” z So li dar no ścio -
we go Fun du szu Wspar cia Osób Nie peł no -
spraw nych. W gro nie 24 jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go, któ re otrzy ma -
ły do fi nan so wa nie, zna la zła się gmi na Koź -
min Wlkp. 

No wo cze sne cen trum opie ki dla osób
star szych i nie peł no spraw nych po wsta nie
przy uli cy Jó ze fa Mar ciń ca. Na wy bu do wa -
nie obiek tu gmi na ma dwa la ta, więc je śli
wszyst ko pój dzie zgod nie z pla nem, je go

otwar cie na stą pi na po cząt ku 2025 ro ku.
Pla no wa na jest bu do wa bu dyn ku o po -
wierzch ni po nad 600 me trów, gdzie zo sta -
nie wy dzie lo na część dzien na, w któ rej
oso by ko rzy sta ją ce z obiek tu bę dą mia ły
za pew nio ny po byt, po si łek oraz wspar cie
w za kre sie po trzeb zdro wot nych, pie lę gna -

cyj nych i re ha bi li ta cyj nych. W pro jek cie
prze wi dzia ne jest tak że utwo rze nie pię ciu
po koi miesz kal nych. Cen trum opie kuń -
czo -miesz kal ne z ca łą pew no ścią po lep szy
kom fort ży cia osób star szych i nie peł no -
spraw nych, któ re zy ska ją po moc i wspar cie
do sto so wa ne do swych po trzeb. (LT)

Aktualności2 WTOREK, 13 GRUDNIA 2022

KOŹMIN WLKP.

Dotacja na centrum opiekuńczo-mieszkalne

Pod czas nie daw nej se sji koź miń ska Ra da Miej -
ska zde cy do wa ła, by skwe ro wi przy ul. Kro to -
szyń skiej nadać imię Wiel kiej Or kie stry Świą -
tecz nej Po mo cy.

Z wnio skiem o nada nie ta kie go imie nia skwe ro wi
wy stą pił Ma riusz Błasz czyk, prze wod ni czą cy Ra dy
Osie dla nr 1 w Koź mi nie Wlkp. Pro po zy cję tę po par -
ło 279 miesz kań ców. Koź miń scy har ce rze oraz człon -
ko wie Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Koź mi nie Wlkp.
rów nież z apro ba tą po de szli do te go po my słu. 

Rad ni przy ję li uchwa łę przy ośmiu gło sach na tak.
Czte ry oso by się wstrzy ma ły, a jed na by ła prze ciw na. 

(LT)

Z SESJI

Nazwali skwer przy ul. Krotoszyńskiej 
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HUFIEC PRACY 15-2

Świąteczne konkursy

W Huf cu Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
prze pro wa dzo no we wnętrz ne eli mi -
na cje do dwóch kon kur sów wo je -
wódz kich – „Naj pięk niej szy stół
świą tecz ny z anio łem w tle i wie dzy
sa vo ir -vi vre’u” oraz „Szop ka Bo żo na -
ro dze nio wa”. 

Tym sa mym ma gicz ny kli mat świąt Bo -
że go Na ro dze nia już te raz moż naby ło po czuć
w kro to szyń skiej jed no st ce. Wspo mnia ne
kon kur sy ma ją na ce lu kul ty wo wa nie i pod -
trzy my wa nie bo żo na ro dze nio wych tra dy cji,
roz wi ja nie za in te re so wań zwią za nych ze sztu -
ką na kry wa nia i de ko ra cji sto łu ja ko ele men -
tu umie jęt no ści za wo do wych, pro pa go wa nie
za sad sa vo ir -vi vre’u oraz świą tecz nych zwy -
cza jów. 

Mło dzież mia ła oka zję wy ka zać się
kre atyw no ścią, zdol no ścia mi pla stycz ny -

mi oraz wie dzą, któ rą zdo by wa pod czas
na uki za wo du. Kon kur sy skła da ły się
z dwóch eta pów. W pierw szym trze ba by -
ło roz wią zać test z py ta nia mi do ty czą cy mi
za sad na kry wa nia sto łu i za cho wa nia się
przy nim, a w przy pad ku kon kur su
na szop kę część teo re tycz na do ty czy ła zwy -
cza jów bo żo na ro dze nio wych. Dru gi etap
to już prak tycz ne dzia ła nia. Dwu oso bo we
ze spo ły na kry wa ły stół, wy ko rzy stu jąc
do te go wła sno ręcz nie wy ko na ne de ko ra -
cje, al bo wy ko ny wa ły szop kę.

Ko mi sja kon kur so wa wy ło ni ła zwy -
cięz ców huf co wych eli mi na cji. Bę dą oni
re pre zen to wa li kro to szyń ską jed nost kę
na eta pie wo je wódz kim kon kur su. Lau re -
aci otrzy ma li dy plo my oraz na gro dy ufun -
do wa ne przez Wiel ko pol ską Wo je wódz ką
Ko men dę Ochot ni czych Huf ców Pra cy
w Po zna niu. (AN KA)



Aktualności 3

 
 

6 grud nia mia ło miej sce ofi cjal ne
otwar cie wy re mon to wa nej czę ści
Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po -
mo cy przy ul. Lan gie wi cza w Kro to -
szy nie. W uro czy stym spo tka niu
wzię li udział kie row nic two pla ców -
ki, wła dze sa mo rzą do we oraz dy -
rek tor Po wia to we go Cen trum Po -
mo cy Ro dzi nie.

Mał go rza ta Nycz ka, kie row nik ŚDS,
opo wie dzia ła ze bra nym o zmia nach, ja kie
zo sta ły wpro wa dzo ne. Pla ców ka zy ska -
ła 170 m2 po wierzch ni użyt ko wej. To z ko -

lei prze ło ży ło się na stwo rze nie no wych po -
miesz czeń te ra peu tycz nych – wie lo funk -
cyj ne go, kom pe ten cji spo łecz nych, te ra pii
ru chem i re edu ka cji, stre fy ak tyw no ści
wspie ra nej (po miesz cze nia tre nin go we oraz
po kój wy ci sze nia), sa li re ha bi li ta cji (pa wi -
lon), ła zie nek i ar chi wum. Bu dy nek zy skał
tak że win dę, dzię ki cze mu stał się w peł ni
do stęp ny dla osób nie peł no spraw nych. 

Wcze śniej z za jęć w ŚDS mo gło sko -
rzy stać 40 osób, a po prze bu do wie licz ba
ta mo że wy no sić już 50, w tym 15 osób
z nie peł no spraw no ścią sprzę żo ną. Zwięk -
szo no rów nież per so nel – z 11 do 13 pra -

cow ni ków. Do ze spo łu do łą czy li asy stent
oso by nie peł no spraw nej oraz fi zjo te ra peu -
ta. Z ko lei do licz nych usług do da no re ha -
bi li ta cję ru cho wą, re edu ka cję, za ję cia
in dy wi du al ne, ak tyw ność wspie ra nia i ak -
ty wi za cję za wo do wą. 

Koszt in we sty cji wy niósł po nad 1 mi -
lion zło tych, z cze go bli sko 800 ty się cy wy -
ło żył po wiat kro to szyń ski, a po zo sta łą
część prze ka zał sa mo rząd wo je wódz twa
wiel ko pol skie go ze środ ków po cho dzą cych
z Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji
Osób Nie peł no spraw nych. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Nowe pomieszczenia w domu samopomocy
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W nie dzie lę na te re nie Sta rej Ka flar -
ni w Zdu nach zor ga ni zo wa no mi ko -
łaj ki oraz Jar mark Bo żo na ro dze nio -
wy. Or ga ni za to ra mi im pre zy by li bur -
mistrz Zdun, Zdu now ski Ośro dek
Kul tu ry oraz ra dy osie dli – nr 1 Zdu -
ny Sta re, nr 2 Zdu ny No we, nr 3 Sie -
niu to wo. 

Na licz nych sto iskach roz ma itych or ga -
ni za cji i in sty tu cji moż na by ło na być ręcz -
nie wy ko na ne ozdo by i de ko ra cje
świą tecz ne. Na sce nie wy stą pi li dzie ci, mło -
dzież i se nio rzy. Za pre zen to wa no wi do wi -
sko mi ko łaj ko we „Gwiazd ko we Ko ło
For tu ny”. Dla naj młod szych przy go to wa no
gry i za ba wy. By ło wspól ne ubie ra nie cho in -
ki, by ło ozda bia ne pier ni ków, by ły tak że
warsz ta ty pla stycz ne czy le pie nie w gli nie. 

Po kaz pierw szej po mo cy za pre zen to -
wa li człon ko wie Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej ze Zdun. Nie bra ko wa ło sto isk
z pysz nym je dze niem, wy pie ka mi, ka wą
i her ba tą. Przy był oczy wi ście św. Mi ko łaj,
z któ rym moż na by ło zro bić so bie zdję cie
w fo to -bud ce. (FE NIX)

ZDUNY

W niezwykłym klimacie świąt
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Jak po in for mo wa ły wła dze gmi ny
Kro to szyn, zor ga ni zo wa na zbiór ka
da rów dla zma ga ją cych się z trud ny -
mi wa run ka mi miesz kań ców Ukra -
iny przy nio sła za mie rzo ny efekt. Kro -
to szy nia nie nie po zo sta li obo jęt ni
na ich los i przy nie śli wie le rze czy,
głów nie odzie ży, do punk tów zbiór ki.

7 grud nia do Tar no po la na Ukra inie
prze wie zio ne zo sta ły naj bar dziej po trzeb ne

rze czy – żyw ność pusz ko wa na, kurt ki zi -
mo we, czap ki, środ ki hi gie ny i czy sto ści, śpi -
wo ry, ko ce, koł dry, świe ce, za pał ki, ba te rie,
le ki prze ciw bó lo we, środ ki opa trun ko we.

Po zo sta łe da ry, któ rych nie wy sła no
na Ukra inę, prze ka za no do punk tu zbiór -
ki i wy da wa nia odzie ży. Tra fią one
do miesz ka ją cych w na szym mie ście
uchodź ców. Część z nich prze ka żą oni
do swo ich ro dzin na Ukra inie.

(AN KA)

KROTOSZYN

Kolejna pomoc dla mieszkańców Ukrainy
Przed kil ko ma dnia mi do ko na no od -
bio ru czę ści środ ko wej alei Klo no wi -
cza w Sul mie rzy cach. Od zy ska ła ona
daw ną funk cję miej sca spa ce ro we -
go. Za da nie kosz to wa ło po nad 166
ty się cy zło tych. Na je go re ali za cję
mia sto po zy ska ło do fi nan so wa nie
w wy so ko ści bli sko 66 tys. zł.

W ra mach przed się wzię cia wy ko na no
na sa dze nia ro ślin ne oraz wy bu do wa no au -
to ma tycz ny sys te mu na wad nia nia. Wszyst -
kie ro śli ny ozna czo no ta blicz ka mi z ich
na zwa mi, a dla naj młod szych miesz kań ców
za mon to wa no urzą dze nie edu ka cyj ne „Pi -
sa nie lu strza ne”. Jest to nie zwy kle wcią ga ją -
ca i roz wi ja ją ca za ba wa, bę dą ca sku tecz nym
tre nin giem kon cen tra cji i opa no wa nia. Każ -
dy ruch dłu go pi su od by wa się w od wrot -
nym kie run ku i dla te go czyn ność ta moc no
an ga żu je obie pół ku le mó zgo we dziec ka. Ta -
ka na uka przez za ba wę roz wi ja ko or dy na cję
wzro ko wo -ru cho wą, spraw ność in te lek tu -
al ną i orien ta cję prze strzen ną.

Koszt za da nia na pod sta wie pod pi sa -
nej umo wy wy niósł 166 638,80 zł. Na je -
go re ali za cję mia sto po zy ska ło
do fi nan so wa nie w wy so ko ści 65 616,00 zł
z PROW na la ta 2014-2020 w ra mach
pod dzia ła nia 19.2 – „Wspar cie na wdra ża -
nie ope ra cji w ra mach stra te gii roz wo ju lo -
kal ne go, kie ro wa ne go przez spo łecz ność”.

Wnio sek zo stał zło żo ny za po śred nic -
twem Lo kal nej Gru py Dzia ła nia „Okno
Po łu dnio wej Wiel ko pol ski”, któ rej mia sto
jest człon kiem. Od po cząt ku do koń ca
w re ali za cję za da nia za an ga żo wa ni by li
pra cow ni cy Urzę du Miej skie go w Sul mie -
rzy cach. 

OPRAC. (AN KA)

W cią gu kil ku naj bliż szych lat pla no -
wa na jest bu do wa schro ni ska dla
bez dom nych zwie rząt na te re nie
gmi ny Koź min Wlkp. Ma to być
wspól ne przed się wzię cie Koź mi na
Wlkp. i Roz dra że wa.

Na ten mo ment gmi na nie po sia da
swo je go schro ni ska dla zwie rząt. Nie ste ty,
pro blem bez dom no ści zwie rząt jej nie omi -
ja. Zo bli go wa na więc jest do na wią za nia
współ pra cy z gmi na mi są sia du ją cy mi, stąd
od kil ku lat za wie ra po ro zu mie nie z gmi ną
Ja ro cin, któ ra od bie ra bez dom ne psy, znaj -

du ją ce się na jej te re nie, i prze ka zu je je
do schro ni ska dla bez dom nych zwie rząt
w Ra dli nie. Koszt rocz ne go po ro zu mie nia
w spra wie opie ki nad bez dom ny mi zwie -
rzę ta mi w dro dze współ dzia ła nia z gmi ną
Ja ro cin wy no si po nad 79 tys. zł.

– Z ro ku na rok środ ki prze zna czo ne
na utrzy ma nie bez dom nych zwie rząt, któ -
re je ste śmy zo bo wią za ni prze ka zać
do schro ni ska, są co raz więk sze – tłu ma -
czył bur mistrz Koź mi na Wlkp. Ma ciej
Brat bor ski. Na ro dził się więc po mysł, by
we spół z Roz dra że wem zbu do wać schro -
ni sko dla zwie rząt, z któ re go mo gły by ko -

rzy stać obie gmi ny. Wspól na in we sty cja
po zwo li ła by zmi ni ma li zo wać kosz ty. 

Obec nie trwa ją pra ce nad wy bo rem
naj lep sze go miej sca do po wsta nia te go ro -
dza ju obiek tu. Naj bar dziej re al ną lo ka li za -
cją do ta kie go przed się wzię cia jest te ren
po mię dzy Li pow cem a Psim Po lem, z da la
od miejsc za miesz ki wa nych. 

Na ra zie są to tyl ko pla ny. Wła dze gmi -
ny nie ukry wa ją, że chęt nie sko rzy sta ły by
z do fi nan so wa nia, któ re po zwo li ło by po -
zy skać środ ki na bu do wę schro ni ska. Je śli
po ja wią się ta kie moż li wo ści, z pew no ścią
gmi na bę dzie o nie apli ko wać.

Bur mistrz pod kre śla, że pro wa dze nie
schro ni ska wią że się z wy so ki mi kosz ta mi,
dla te go wspól na in we sty cja z gmi ną Roz -
dra żew jest do brym po my słem. – Jed nost -
ko we kosz ty pro wa dze nia schro ni ska są
bar dzo wy so kie. To na kła dy nie tyl ko
na utrzy ma nie obiek tu, ale rów nież

na opie kę we te ry na ryj ną itd. – stwier dził
wło darz Koź mi na Wlkp. Bar dziej ko rzyst -
ne bę dzie jed nak po sia da nie obiek tu
na swo im te re nie niż pod pi sy wa nie przez
ko lej ne la ta po ro zu mie nia w tej spra wie
z in ny mi gmi na mi. 

(LT)

KOŹMIN WLKP.

Planują zbudować schronisko dla zwierząt
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SULMIERZYCE

Prace na alei Klonowicza zakończone
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4 grud nia nad ra nem służ by ra tun -
ko we z te re nu po wia tu otrzy ma ły
zgło sze nie do ty czą ce za trzy ma nia
krą że nia u dwu mie sięcz ne go nie -
mow la ka. Pro fe sjo nal ne dzia ła nia
ra tow ni ków oraz przy tom na re ak cja
ro dzi ców po skut ko wa ły przy wró ce -
niem ak cji ser ca dziec ka.

Do zda rze nia do szło w jed nym z bu -
dyn ków wie lo ro dzin nych na osie dlu Si kor -
skie go w Kro to szy nie, gdzie za raz
po zgło sze niu skie ro wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej oraz Ze -
spół Ra tow nic twa Me dycz ne go. 

Po do je cha niu na miej sce stra ża cy
spraw dzi li funk cje ży cio we i kon ty nu owa -
li re su scy ta cję krą że nio wo -od de cho wą,

pro wa dzo ną do tąd przez ro dzi ców dziec -
ka. Peł nią cy służ bę w kro to szyń skiej jed no -
st ce, do świad czo ny ra tow nik me dycz ny
do mo men tu przy by cia ka ret ki po go to wia
ko or dy no wał pro wa dzo ne czyn no ści me -
dycz ne, dba jąc o pra wi dło wą przy rzą do wą
wen ty la cję ma lu cha oraz od po wied nią ja -
kość re su scy ta cji. 

Wkrót ce na miej sce do tarł Ze spół Ra -
tow nic twa Me dycz ne go i wspól nie kon ty -
nu owa no dra ma tycz ną wal kę o ży cie
nie mow la ka. – Pro fe sjo nal ne dzia ła nia
służb ra tun ko wych oraz przy tom na re ak -
cja ro dzi ców po skut ko wa ły przy wró ce -
niem ak cji ser ca dziec ka, któ re
na tych miast prze trans por to wa no do Szpi -
tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we go – mó wi
mł. kpt. Ma te usz Dy mar ski. (AN KA)

KROTOSZYN

Dramatyczna walka o życie 

10 grud nia na dro dze po wia to wej
w miej sco wo ści Chwa li szew do szło
do wy pad ku. Sa mo chód oso bo wy
wy padł z jezd ni, uszko dził płot ogro -
dze nio wy i wy lą do wał w przy do mo -
wym ogro dzie na pra wym bo ku. Kie -
row ca zo sta ła ran ny.

Do zda rze nia 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 jed nost kę OSP Chwa li szew.
Gdy stra ża cy do tar li na miej sce, sa mo chód
le żał na bo ku w przy do mo wym ogro dzie,
a w środ ku znaj do wał się przy tom ny kie -
row ca. De for ma cja bry ły po jaz du unie -
moż li wia ła bez piecz ną ewa ku ację
męż czy zny.

Po za bez pie cze niu te re nu dzia łań stra -
ża cy z po mo cą na rzę dzi hy drau licz nych
usu nę li część da chu po jaz du, dzię ki cze mu
mo gli się do stać do kie row cy. Męż czy znę
umiesz czo no na no szach ty pu de ska i w asy -
ście ra tow ni ków me dycz nych prze trans por -
to wa no do ka ret ki po go to wia. Kie row nik
Ze spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go po wy -
ko na niu dia gno sty ki pod jął de cy zję o prze -
wie zie niu po szko do wa ne go do szpi ta la. 

Po za koń cze niu czyn no ści re ali zo wa -
nych przez funk cjo na riu szy po li cji uszko -
dzo ny śro dek trans por tu za bra ła po moc
dro go wa, a stra ża cy usnę li z jezd ni wy cie -
ki pły nów eks plo ata cyj nych oraz ele men -
ty ka ro se rii sa mo cho do wej.

(AN KA)

CHWALISZEW

Osobówka wypadła z drogi
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4 grud nia w Szko le Pod sta wo wej
w Mo kro no sie zor ga ni zo wa no bo żo -
na ro dze nio wy jar mark. Świą tecz -
nych atrak cji nie bra ko wa ło.

Wszyst kich ze bra nych po wi ta ła dy rek -
tor szko ły, Ali na Rącz ka. Or ga ni za to rzy
przy go to wa li sze reg róż no rod nych atrak cji,
jed nak naj waż niej szym punk tem wy da rze -
nia by ły wy stę py dzie ci uczęsz cza ją cych
na za ję cia chó ru szkol ne go, któ ry pro wa dzi
Mo ni ka Kie li ba. Świą tecz ne pio sen ki i ko lę -
dy wpra wi ły wszyst kich w bo żo na ro dze nio -
wy na strój. Na sce nie po ja wi ły się też dzie ci

gra ją ce na róż nych in stru men tach mu zycz -
nych. Wy stę py na gro dzo no grom ki mi bra -
wa mi. Licz nie zgro ma dze ni ro dzi ce z wiel ką
du mą spo glą da li na swo je po cie chy. 

Na kier ma szu moż na by ło na być przy -
go to wa ne przez dzie ci stro iki świą tecz ne.
Nie za bra kło też sto isk ga stro no micz nych,
peł nych słod ko ści przy rzą dzo nych przez
ro dzi ców. Du żą atrak cją dla naj młod szych
by ła moż li wość zro bie nia so bie zdję cia ze
świę tym Mi ko ła jem w je go ma gicz nych sa -
niach. Przy go to wa no też pro fe sjo nal ną fo -
to bud kę, gdzie moż na by ło wy ko nać
za baw ne zdję cia w gro nie przy ja ciół. (LT)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SP MOKRONOS

Coraz bliżej święta…

POWIAT

Powołali fundację UNIVERSUM
Gru pa osób, któ re łą czy pa sja, po -
wo ła ła Fun da cję UNI VER SUM.
Człon ko wie no we go pod mio tu
spo łecz ne go ma ją am bit ne pla ny.

Fun da cja UNI VER SUM ma już
sta tut, usta no wio no też za rząd oraz or -
gan nad zo ru, czy li Ra dę Fun da cji. – In -
ter dy scy pli nar ny ze spół o wie lu
moż li wo ściach, roz ma itych kom pe ten -
cjach, pe łen po my słów oraz chę ci
do dzia ła nia na „więk szą” ska lę. Co nas
łą czy? Łą czy nas pa sja – mó wią o so bie
człon ko wie fun da cji.

UNI VER SUM two rzą Ka ro li -
na Grze lak, Bar ba ra Ła siń ska, Ro bert
Mar ci niak, Iza be la Pa zo ła, Na ta lia Si -
wa kow ska i Ja cek Za wod ny. (AN KA)



Na bieżąco8 WTOREK, 13 GRUDNIA 2022

F
O

T
. 
M

a
ri
a
 M

a
z
u
ro

w
s
k
a

Od no we go ro ku Za kład Ak tyw no ści
Za wo do wej prze sta nie być jed nost ką
pod le ga ją cą gmi nie Koź min Wlkp.
Je go pro wa dze niem zaj mie się bo -
wiem Fun da cja We nan te go Ka ta -
rzyń ca z sie dzi bą w Koź mi nie Wlkp.

Zmia na pod mio tu pro wa dzą ce go z sa -
mo rzą du na or ga ni za cję po za rzą do wą
przy nie sie koź miń skie mu ZAZ -owi licz ne
ko rzy ści, m. in. ela stycz ność w re ali zo wa -
niu za dań oraz zle ceń, więk sze moż li wo ści
po zy ski wa nia środ ków ze wnętrz nych
na funk cjo no wa nie, w tym unij nych, ła -
twiej sze i spraw niej sze pro wa dze nie i roz -
li cza nie pro jek tów.  Od 2006 r. ZAZ jest
pro wa dzo ny przez gmi nę Koź min Wlkp.

po mi mo te go, że pier wot nie za kła da no, by
pod mio ty eko no mii spo łecz nej pod le ga ły
sto wa rzy sze niom czy fun da cjom. Jed nak
w tam tym cza sie nie by ło or ga ni za cji za -
in te re so wa nej prze ję ciem jed nost ki. 

– Przez te kil ka na ście lat funk cjo no -
wa nia ZAZ po siadł na ty le sa mo dziel ną
moż li wość eg zy sten cji na ryn ku, że jest
to od po wied ni czas na to, by prze ka zać
ten pod miot do pro wa dze nia wła śnie
fun da cji. Za kład bę dzie funk cjo no wał
tak sa mo jak w dniu dzi siej szym, jed nak
nie bę dzie miał już ogra ni czeń zwią za -
nych z tym, że pro wa dzi go gmi na – wy -
ja śnił Ja ro sław Ra taj czak, wi ce bur mistrz
Koź mi na Wlkp. 

(LT)

KOŹMIN WLKP.

Fundacja przejmie Zakład
Aktywności Zawodowej

W Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi -
nie Wlkp. prze pro wa dzo no już trze cią
edy cję zbiór ki cha ry ta tyw nej ar ty ku -
łów pla stycz nych dla Ze spo łu Szkół
nr 10, dzia ła ją ce go przy Szpi ta lu Kli -
nicz nym im. K. Jon sche ra Uni wer sy te -
tu Me dycz ne go w Po zna niu dla Dzie -
ci Prze wle kle Cho rych. Ucznio wie Je -
dyn ki przy nie śli 121 pa czek. 

W ak cję włą czy ły się tak że fir my Ar -
pak i Le ge, gru pa bie go wa Wit kow ski Run -
ning Te am, koź miń ski za kład Lo tos oraz
oso by pry wat ne. Koź miń ska szko ła współ -
pra cu je z Ze spo łem Szkół nr 10 w Po zna -
niu już od trzech lat. Każ de go ro ku

prze ka zu je szpi ta lo wi da ry, któ re ma łym
pa cjen tom po zwa la ją za po mnieć o cho ro -
bie i umi lić czas spę dzo ny w pla ców ce me -
dycz nej.

Do koź miń skiej Je dyn ki przy by ły Be -
ata Łu kom ska – dy rek tor ZS nr 10 – oraz
Syl wia Bła żej czak – na uczy ciel ka z tej
szko ły. To wa rzy szy ła im Agniesz ka Szym -
czak, ab sol went ka SP nr 1. Zbiór kę ko or -
dy no wa ły Han na Szy mu ra, Han na
Głu szek i Mar ta Rosz czak. W imie niu fir -
my Le ge po dzię ko wa nie ode bra ły Li dia
Dzie lic ka i Mag da le na Du dziak -Wa sie lak.
W imie niu spo łecz no ści uczniow skiej da -
ry sym bo licz nie prze ka za ła Iga Wie leb ska
z kla sy IVa.

Po dzię ko wań nie by ło koń ca. Da ry,
któ re koź miń ska szko ła zbie ra dla szpi ta la,
są wy ra zem wdzięcz no ści za le cze nie
i opie kę uczen ni cy Amel ki oraz ma łej Nin -
ki, sio stry uczen ni cy Le ny. Z każ dym ro -
kiem do ak cji do łą cza się co raz wię cej
dar czyń ców. Or ga ni za to rzy skła da ją wiel -
kie po dzię ko wa nia tym, któ rzy wzię li
udział w tej szczyt nej ini cja ty wie. 

– To już ko lej ny raz, kie dy spo łecz ność
na szej szko ły, fir my i oso by pry wat ne chęt -
nie nio są po moc dzie ciom le czo nym on ko -
lo gicz nie w szpi ta lu w Po zna niu. Ty le i aż
ty le mo że my dać od sie bie. Coś naj waż -
niej sze go – po moc pro sto z ser ca. Niech to
bę dzie dar, któ ry po mo że im prze trwać
trud ny czas po by tu w szpi ta lu – po wie -
dział Ja cek Za wod ny, dy rek tor koź miń skiej
Je dyn ki.

(AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Pomoc prosto z serca
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5 grud nia ofi cjal nie od da no do użyt -
ku zmo der ni zo wa ny od ci nek uli cy
Lan gie wi cza w Kro to szy nie. Na spo -
tka nie przy by li par la men ta rzy ści, sa -
mo rzą dow cy, wy ko naw ca i dy rek tor
Po wia to we go Za rzą du Dróg.

Prze bu do wa na zo sta ła dro ga na dłu go -
ści 264 me trów. W ra mach in we sty cji wy -
ko na no ciąg pie szo -ro we ro wy
o sze ro ko ści 3 me trów, a tak że chod ni ki
po stro nie za bu do wań, po ło żo no na -

wierzch nię bi tu micz ną na sze ro ko ści 6
me trów, pod wyż szo no przej ścia dla pie -
szych z ozna ko wa niem ak tyw nym. 

Cał ko wi ta war tość za da nia wy nio -
sła 1 374 676,17 zł, z cze -
go 1 313 676,17 zł sta no wi ło
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” – edy cja trze cia (PGR), a kwo -
ta 61 000 zł by ła wkła dem wła snym
po wia tu kro to szyń skie go.

(FE NIX)

KROTOSZYN

Ulica Langiewicza po przebudowie

W sa li wiej skiej we Wrot ko wie zor ga -
ni zo wa no spo tka nie pro fi lak tycz ne
dla miesz kań ców pod ha słem „Na ło -
gom mó wi my – NIE”. Or ga ni za to ra -

mi wy da rzeń pod tym ha słem są
gmi na Koź min Wlkp. wraz z Miej sko -
-Gmin ną Ko mi sją Roz wią zy wa nia
Pro ble mów Al ko ho lo wych. 

Spo tka nie pro wa dzi ła Re na ta Zych -
-Kor dus z Po wia to we go Cen trum Po mo cy
Ro dzi nie w Kro to szy nie, któ ra sze ro ko
omó wi ła te mat pro fi lak ty ki uza leż nień.
Pod kre śli ła, jak waż ne jest bu do wa nie jak
naj lep szych re la cji w ro dzi nie. 

Uczest ni cy mo gli się prze ko nać, jak
czu ją i za cho wu ją się oso by po za ży ciu al -
ko ho lu czy środ ków psy cho ak tyw nych,
a to dzię ki al ko go glom oraz nar ko go glom.
Po za ło że niu te go sprzę tu ma się wra że nie,
że jest się pod sil nym dzia ła niem sub stan -
cji upa ja ją cej. Do świad cza się dez orien ta -
cji, za bu rzeń per cep cji, za wro tów gło wy,
bra ku kon cen tra cji, spo wol nie nia re ak cji
i znie kształ ce nia ob ra zu. 

Człon ki nie Ko ła Go spo dyń Wiej skich
z Wrot ko wa wy słu cha ły pre lek cji pt. „Ma -
mo, ta to – ży wie nie ma (klu czo we) zna cze -
nie”. Z ko lei młod si uczest ni cy mo gli wziąć
udział w warsz ta tach ku li nar nych, pro wa -
dzo nych przez Ka ro li nę Bru chal -Bąk
z Edu ka cji BEZ LU KRU. Dzie ci wła sno -
ręcz nie przy go to wy wa ły zdro we prze ką ski,
a przy oka zji uzy ska ły waż ne in for ma cje
na te mat zdro we go od ży wia nia i je go wpły -
wu na or ga nizm czło wie ka. (LT)

WROTKÓW

Nałogi? To nie dla nas!

F
O

T
. 
U

M
iG

 K
o
ź
m

in
 W

lk
p
.



Oświata 11

Ucznio wie kla sy pierw szej Szko ły
Pod sta wo wej w Sta rej Obrze zo sta li
peł no praw ny mi wy cho wan ka mi pla -
ców ki. Uro czy stość pa so wa nia by ła
dla nich nie zwy kłym wy da rze niem. 

Z tej oka zji w mu rach szko ły ze bra li
się ro dzi ce pierw szo kla si stów oraz za pro -
sze ni go ście, m. in. soł tys Sta rej Ob ry – Sła -
wo mir Pa try niak, pro boszcz Pa ra fii pw.
Na ro dze nia NMP w Wał ko wie – ks. Ja cek
Po chan ke, pre zes miej sco wej Spół dziel ni
Rol ni czej – Ro man Mar sza łek. 

W prze pięk nie przy go to wa nej sce ne -
rii, ro dem z „Aka de mii Pa na Klek sa”,
ucznio wie mu sie li wy ko nać kil ka za dań,
by udo wod nić, że są go to wi na by cie
pierw sza kiem. W po sta cie z Aka de mii
wcie li li się ucznio wie uczęsz cza ją cy
na za ję cia do dat ko we, gdzie two rzą gru -
pę „Te atr Wa ria cja”. Przed ślu bo wa niem
wie dzę pierw sza ków spraw dzi li rów nież
ucznio wie dru giej kla sy, któ rzy
pod okiem wy cho waw czy ni Re na ty Pra -
czyk prze pro wa dzi li kil ka za dań spraw -
dza ją cych umie jęt no ści młod szych

ko le gów i ko le ża nek oraz za pro si li ich
do wspól nej za ba wy. 

Pierw szo kla si ści mu sie li wy ka zać się
zna jo mo ścią geo gra fii, do brych ma nier,
współ pra cy, ję zy ka pol skie go, a po nad to
mu sie li na pra wić po psu te za baw ki. Po wy -
ko na niu wszyst kich za dań i zdo by ciu ko -
lej nych pie gów od Pa na Klek sa przy szedł
czas na uro czy ste pa so wa nie ma gicz nym
ołów kiem. Do ko na ła te go dy rek tor szko -
ły – Ire na Ja skół ka. 

Wy cho waw czy nią pierw szo kla si -
stów jest Na ta lia Szaj ber, któ ra ma

pod swo ją pie czą 14 dzie ci. Ma lu chy zo -
sta ły bar dzo cie pło przy ję te w pla ców ce,
nie za bra kło ser decz nych słów i ży czeń
na dal sze la ta na uki. Uro czy stość by ła

peł na wzru szeń i po zy tyw nych emo cji,
z pew no ścią na dłu go po zo sta nie w pa -
mię ci ro dzi ców i dzie ci. 

(LT)

SP STARA OBRA

Pasowanie pierwszoklasistów
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Te go rocz ny mi mi strza mi Pol ski
w przy rzą dza niu dzi czy zny, wy ło nio ny -
mi pod czas III Mi strzostw Pol ski w Dzi -
czyź nie – Me mo ria łu Ma ria na Tar naw -
skie go, zo sta li Ja kub Ży mel ski, za stęp -
ca sze fa kuch ni Ho te lu i Re stau ra cji
An to niń ska w Lesz nie, oraz Bar tosz
Zaj del, szef kuch ni re stau ra cji Loft
w Go sty niu. Uzy ska li oni za ra zem no -
mi na cję do star tu w XXI Ku li nar nym
Pu cha rze Pol ski. 

Fi nał mi strzostw od był się 17 li sto -
pa da ja ko wy da rze nie to wa rzy szą ce tar -
gom Ho re ca i Ga stro fo od w Kra ko wie.
W szran ki sta nę ło sześć dwu oso bo wych
ze spo łów za wo do wych ku cha rzy. Dru -
gie miej sce za ję li Da wid Wy soc ki i Da -
wid Cie śliń ski z re stau ra cji Lu mière
ho te lu Edi son w Ba ra no wie, trze ci by li
na to miast Ma rek So bek i Pa weł Ba ran,
re pre zen tan ci Pa no ra ma Club & Re -
stau rant w Rze szo wie. 

Zwy cięz cy uzy ska li zde cy do wa ną
prze wa gę punk to wą nad po zo sta ły mi
dru ży na mi. Na przy staw kę (przy po -
mnij my, że pro duk tem obo wiąz ko wym
był tu taj ele ment tusz ki kró li ka wraz
z wą trób ką) za ser wo wa li com ber kró li -
ka ma ry no wa ny w ca lva do sie ze skór ką
po ma rań czy oraz mo us se li ne z udek
kró li czych z do dat kiem szał wii i pa lo ne -
go ma sła z pi sta cja mi, ca łość owi nię tą
w szyn kę doj rze wa ją cą. Do te go po da no
tar ta let kę z cia sta won ton oraz pâté
z kró li czych wą tró bek z ty mian kiem
i por to, ma ry no wa ną w ja łow cu ma li nę
z li ściem mi kro bo twi ny, bo ro wi ki con -
cas se na ma śle oraz pie trusz ko we cia -

stecz ko sablé z se rem bursz tyn. Ca łość
zo sta ła wy koń czo na so sem na ba zie fon -
du sko ru pia ko we go z de mi -gla cem i na -
sio na mi fen ku łu. Da niem głów nym
by ła zaś sar ni na w trzech po sta ciach:
mie lo na w ro lad ce z ca łym ka wał kiem
mię sa, wzbo ga co ne do dat kiem pa lo ne -
go sia na, po da ne w otu li nie z ka szy, pi -
sta cji, ce bu li iczosn ku, oraz mus zmię sa
à la pâte na cie pło, z do dat kiem se ra
bursz tyn, wpa nier ce zpan ko ina tki pie -
trusz ki oraz gra ti nem z trzech ro dza jów
bu ra ków, ró żo we go, żół te go i czer wo ne -
go, chip sem z ziem nia ka, do pra wio nym
kmi nem rzym skim i pu drem z bo ro wi -
ka, a tak że ele men ta mi słod ki mi – co -
ulis wi śnio wym i ciast kiem
cy ga ret ko wo -szał wio wym. 

– Przy go to wa nia za ję ły nam dwa
mie sią ce. Spo ty ka li śmy się po pra cy
w re stau ra cji ho te lu An to niń ska i no ca -
mi wie lo krot nie prze ra bia li śmy po -

szcze gól ne ele men ty na szych
dań – zdra dza Ja kub Ży mel ski. – Już
na po cząt ku po dzie li li śmy się da nia mi.
Ku ba od po wia dał za kró li ka, a ja za dzi -
czy znę – uzu peł nia Bar tosz Zaj -
del. – Peł nych tre nin gów by ło dzie więć,
w tym dwie ko la cje de gu sta cyj ne. Dzię -
ki nim po zna li śmy opi nie na szych go ści,
a ich re ak cje po zwo li ły nam do ko nać
mo dy fi ka cji re cep tur. 

Jak zgod nie przy zna ją, za da nie kon -
kur so we by ło wy ma ga ją ce. O ile mię so
kró li cze oraz sar ni na nie bu dzi ły ich
obaw, o ty le po łą cze nie fon du sko ru pia -
ko we go w jed ną ca łość z po zo sta ły mi
ele men ta mi da nia wy ma ga ło do bre go
prze my śle nia. 

– Zwy cię ska dru ży na oka za ła się
bez kon ku ren cyj na. W przy staw ce trud -
no się by ło do cze go kol wiek przy cze pić:
by ła sto no wa na ko lo ry stycz nie, a skład -
ni ki do bra no z wy czu ciem. Da nie głów -

ne oce ni łem nie co sła biej, głów nie ze
wzglę du na to, że dwa ele men ty mię sne
by ły iden tycz ne, a da ło się je zróż ni co -
wać, np. przez do da tek świe żych ziół.
Mi mo to da nie by ło bar dzo do bre
pod wzglę dem za rów no sma ku, aro ma -
tu oraz kon sy sten cji, jak i pre zen ta cji wi -
zu al nej – mó wi prze wod ni czą cy ju ry,
Je rzy Pa si kow ski. – Po ziom uczest ni -
ków oce niam wy so ko. Wszyst kie da nia
by ły bar dzo po my sło we. Nie któ rym
nie co go rzej po szło z ich przy rzą dze -
niem, co wy ni ka ło za pew ne ze sła be go
przy go to wa nia do kon kur su. Za uwa ży -
łem też, że za wod ni cy mie li wy raź ne
oba wy przed uży wa niem przy praw.
Więk szość po traw by ła za sła bo do pra -
wio na. 

Spo ro trud no ści przy spo rzy ły ku -
cha rzom obo wiąz ko we do dat ki. Jak wy -
ja śnia Pa si kow ski, fon dem
sko ru pia ko wym w pły nie mar ki Chef

pod krę ca no głów nie sos, ale nikt nie
wpadł na to, że by pod kre ślić uży cie te -
go skład ni ka np. szyj ką ra ko wą czy kre -
wet ka mi. Nie do koń ca wy ko rzy sta no
tak że po ten cjał dłu go doj rze wa ją ce go se -
ra bursz tyn, a i od po wied nie przy rzą -
dze nie wą trób ki kró li czej oka za ło się
nie ła twym za da niem. – Na le ża ło by czę -
ściej or ga ni zo wać kon kur sy ku li nar ne,
w któ rych obo wiąz ko wy mi pro duk ta -
mi bę dą nie oczy wi ste do dat ki, by zmu -
sić za wod ni ków do jesz cze więk szej
kre atyw no ści – kwi tu je prze wod ni czą -
cy ju ry mi strzostw. 

Bar tosz Zaj del swój de biut kon kur -
so wy miał pod czas ubie gło rocz nej edy cji.
Wte dy wraz z Wal de ma rem Ka niew -
skim upla so wał się na trze cim miej scu.
Do świad cze nie z dzi czy zną zdo by wa
w co dzien nej pra cy w kuch ni – ten ro -
dzaj mię sa jest sta łym ele men tem kar ty
dań re stau ra cji Loft wGo sty niu. – Zpeł -
nym prze ko na niem po le cam wpro wa -
dze nie dzi czy zny do me nu. Go ście
chęt nie jej pró bu ją i się nią za chwy ca ją,
a co naj waż niej sze – wra ca ją. Obec nie
w kar cie ma my car pac cio z je le nia i ro la -
dę ze scha bu dzi ka, któ ra jest jed nym
z trzech naj le piej sprze da ją cych się
dań – mó wi Bar tosz Zaj del. 

Z ko lei w re stau ra cji An to niń ska
do tej po ry dzi czy zna po ja wia ła się
w me nu wy łącz nie oka zjo nal nie, we
wkład ce se zo no wej. – Co raz bar dziej
za sta na wia my się nad jej włą cze niem
do sta łej ofer ty. My ślę, że po tym kon -
kur sie bę dzie to mu sia ło na stą -
pić – stwier dza Ja kub Ży mel ski. 

(HLK)

Wraz z po cząt kiem grud nia ukoń czo -
no wie lo eta po wy pro ces mo der ni za cji
sys te mu łącz no ści UKF PSP, de dy ko -
wa ne go dla stra ża ków z te re nu po wia -
tu kro to szyń skie go. To mi lo wy krok
w aspek cie po pra wy ja ko ści ko re spon -
den cji ra dio wej pod czas re ali za cji dzia -
łań ra tow ni czo -ga śni czych przez jed -
nost ki Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
i Ochot ni czej Stra ży Po żar nej.

Za kup po wia to we go sys te mu łącz no -
ści ra dio wej na po trze by Ko men dy Po -

wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie opie wał na kwo -
tę 356 700 zło tych. Za mó wie nie do ty -
czy ło do sta wy, in sta la cji, kon fi gu ra cji
i uru cho mie nia zdal nie ste ro wa nych ra -
dio wych sta cji ba zo wych w czte rech lo -
ka li za cjach na te re nie po wia tu
kro to szyń skie go – w Rosz kach, Koź mi -
nie Wlkp., Ko by li nie i Sul mie rzy cach.
Wy bór ta kich miejsc jest wy ni kiem prze -
pro wa dzo nych ana liz i sy mu la cji oraz
prak tycz nych po mia rów za ni ku fa li ra -
dio wej. Ca łość pro jek tu uzu peł ni ła cen -

tral na jed nost ka ste ru ją ca sys te mem łącz -
no ści ra dio wej, skła da ją ca się z dwóch
nie za leż nych kon so li dys po zy tor skich,
za in sta lo wa nych w Sta no wi sku Kie ro wa -
nia Ko men dan ta Po wia to we go PSP
w Kro to szy nie.

Za da nie zre ali zo wa no dzię ki wspar ciu lo -
kal nych sa mo rzą dów, któ re od lat in we stu ją
wroz wój sys te mu ra tow nic twa wna szym po -
wie cie. W ra mach Fun du szu Wspar cia
na rzecz po pra wy ja ko ści łącz no ści ra dio wej
na wspo mnia ny pro jekt po wiat kro to szyń ski
prze ka zał 29 700 zł, gmi na Kro to szyn prze -
ka za ła150000zł, gmi na Ko by lin – 90000zł,
gmi na Koź min Wlkp. – 41 000 zł, gmi na
Zdu ny – 20 000 zł, gmi ny Roz dra -
żew – 16 000 zł, mia sto Sul mie rzy -
ce – 10 000 zł.

Po uru cho mie niu sys te mu wy ko naw -
ca prze pro wa dził szko le nie dla ob sad sta -
no wi ska kie ro wa nia, pre zen tu jąc
moż li wo ści kon so li ste ru ją cej. – Nie wąt -
pli wie zre ali zo wa na in we sty cja sta no wi
waż ny punkt stra te gicz ny w aspek cie po -
nie sie nia stan dar dów dzia łań jed no stek
ochro ny prze ciw po ża ro wej po wia tu kro to -
szyń skie go – stwier dza mł. kpt. Ma te usz
Dy mar ski z KP PSP w Kro to szy nie.

OPRAC. (AN KA)

W Ko men dzie Po wia to wej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie
prze pro wa dzo no ko lej ne szko le nie
pod sta wo we stra ża ków ra tow ni ków
z jed no stek Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej. Dzię ki nie mu dru ho wie na by -
li wie dzę i umie jęt no ści do wy ko ny -
wa nia pod sta wo wych czyn no ści ra -
tow ni czo -ga śni czych, ze szcze gól -
nym na ci skiem na bez pie czeń stwo.

Za ję cia pro wa dzo ne by ły przez kro -
to szyń skich stra ża ków w ko men dzie po -
wia to wej od wrze śnia i skła da ły się

za rów no z czę ści teo re tycz nej, jak i prak -
tycz nej. Dru ho wie za li czy li też pró bę
w ko mo rze dy mo wej, któ ra przy go to wu -
je ra tow ni ków do pro wa dze nia dzia łań
ra tow ni czo -ga śni czych w sprzę cie ochro -
ny ukła du od de cho we go i ubra niach
ochron nych pod czas du że go ob cią że nia
psy cho fi zycz ne go.

33 dru hów z te re nu po wia tu kro to -
szyń skie go uzy ska ło po zy tyw ny wy nik
z eg za mi nu, otrzy mu jąc tym sa mym prze -
pust kę do czyn ne go udzia łu w bez po śred -
nich dzia ła niach ra tow ni czo -ga śni czych.

(AN KA)

POD NASZYM PATRONATEM

Jakub Żymelski i Bartosz Zajdel mistrzami Polski w przyrządzaniu dziczyzny! 

STRAŻ POŻARNA

Nowoczesny system łączności 
STRAŻ POŻARNA

Druhowie się szkolą
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W mi nio ny week end w Kro to szy nie od -
był się Pu char Pol ski w Dar ta. Re stau -
ra cja Le śni czów ka mia ła oka zję go -
ścić naj lep szych za wod ni ków w kra ju.
Or ga ni za to rem im pre zy by ło Sto wa rzy -
sze nie Kro to szyń ska Li ga Dar ta. 

Prócz miej sco wych gra czy w szran ki
sta nę li dar te rzy z róż nych re gio nów kra ju,
w su mie 70 osób – 64 pa nów i 6 pań.
W pią tek wie czo rem prze pro wa dzo no roz -
gryw ki par. W ry wa li za cji ko biet naj lep sze
oka za ły się Mar ta Paw lic ka i Syl wia Grześ -

ko wiak, wy prze dza jąc Alek san drę Bo bow -
ską i Ka ro li nę Szym ko wiak oraz Da nu tę
Paw lic ką i We ro ni kę Kar wik. W tur nie ju
mę skim trium fo wa li Sła wo mir Ol szew ski
i Kon rad Paw łow ski, na dru gim miej scu
zna leź li się Mar cin Kmie ciak i Mi ko łaj
Czaj ka, a trze cia lo ka ta przy pa dła Wło dzi -
mie rzo wi Skal skie mu i Klau diu szo wi Nie -
dziel skie mu oraz To ma szo wi Gry so wi
i To ma szo wi Szre ibe ro wi.

W so bo tę przy szedł czas na pu cha ro -
we zma ga nia in dy wi du al ne. Wśród pań
zwy cię ży ła An na Ko wal czyk. Na po dium
zna la zły się rów nież Iza be la Ko wal ska, Syl -
wia Grześ ko wiak i We ro ni ka Kar wik.
W gro nie męż czyzn naj lep szy był Mar cin

Kmie ciak, po ko nu jąc w fi na le Sła wo mi ra
Ol szew skie go z Zie lo nej Gó ry. Na trze cim
miej scu upla so wa li się Mi ko łaj Czaj ka
i Klau diusz Sta cho wiak. 

– Je ste śmy bar dzo za do wo le ni z prze -
bie gu tur nie ju. Zre ali zo wa li śmy pro jekt
z no wy mi sta no wi ska mi do gry. Wszy scy
za wod ni cy, któ rzy się po ja wi li, bar dzo to
do ce ni li. Ma my na dzie ję, że to za pro cen -
tu je w przy szło ści i przy cią gnie jesz cze wię -
cej gra czy i part ne rów. Chciał bym
po dzię ko wać wszyst kim spon so rom, któ -
rzy nas wspar li – pod su mo wał Prze my sław
Paw lic ki z Kro to szyń skiej Li gi Dar ta.

Spon so ra mi wy da rze nia by li: Ver ni -
mil, Vic tus Ke bab, Kan ce la ria Wspar cia
Praw ne go, DM Lar ry De sign, Red Lips De -
sign, SKA -MET, Me blex -Ra wicz, In ter -
mar che Kro to szyn, Po lish Flo ors,
Sob me tal, Re stau ra cja Im pre sja, Max -Pol,

JK Elek tro na rzę dzia, On ly Darts, MNM
Re je stra cja Po jaz dów Lesz no i Po wiat, Stu -
dio Fry zur Ka ro li na Ga jew ska, Ma ciej Bry -
lew ski – Re ha bi li ta cja, Pie ro gar nia
Le ni wiec, Ka mix Fi glo land Kro to szyn,
PHU Kom net Sklep Pa pier ni czy, M -Part -
ner Sa lon Ła zie nek / Hur tow nia In sta la cyj -
na, Cen trum Spor tu i Re kre acji
Wod nik Sp. z o. o. w Kro to szy nie, Łu kasz
Kacz ma rek, Daf -Mal Usłu gi Bu dow la ne,
Sklep zie lar sko -me dycz ny Dom Zdro wia,
Sklep Mo to ry za cyj ny Paw lic ki, Ho re ca
Las -Ka lisz Sp. z o. o., Kro to szyń ski Ośro -
dek Kul tu ry, PM Sys tem Okna, EX'S
Sport, Bank Spół dziel czy Kro to szyn, Ma -
xi ma Kro to szyn, Con di tor Ubez pie cze nia,
Lesz czyń ska Fa bry ka Pomp, Fach -Stol, Ka -
rol Pie trzak, bar i re stau ra cja Za me czek,
Piotr Kaź mier czak – Do bry Die te tyk, Piz -
ze ria Ve nus, Re stau ra cja „U Bie law ne go”,
LAB. Kro to szyn, Iscar, Tar get One Agen -
cy, Pol ska Fa bry ka Wó dek Old Di stil le ry,
Ro bert Mar ci niak – rad ny miej ski Zdun,
Sta ro stwo Po wia to we w Kro to szy nie, Fry -
zjer stwo Mę skie Be ata Gę stwa, Re stau ra -
cja Im puls, Cen trum In sta la cji TAD MAR,
BS Be au ty Stu dio, DM Kar ty De sign, Wal -
ter, Bel -Pol, In sta la tor stwo Sa ni tar ne Ma -
te usz Kaź mier czak, IN TAR, Pol -Agro,
IN WA TER, NSZZ So li dar ność przy Mah -
le Pol ska.. (FE NIX)

POD NASZYM PATRONATEM

Darterski weekend w Leśniczówce

3 grud nia w ha li spor to wo -wi do wi -
sko wej w Kro to szy nie od by ły się za -
wo dy Pu cha ru Pol ski Se nio rów i Ju -
nio rów w Su mo. Re pre zen tan ci klu -
bów z na sze go po wia tu wie le ra zy
sta wa li na po dium. 

Tra dy cyj nie im pre za ta by ła ostat nim
tur nie jem w obec nym ro ku, a jed no cze -
śnie roz po czy na ła no wy se zon star to wy.
Do ro bek eki py To wa rzy stwa Atle tycz ne go
Ro zum w Kro to szy nie to 19 me da li.

Aż pięć ra zy na po dium sta wa ła Oli -
wia Gle gol ska, któ ra w zma ga niach ju nior -
skich by ła naj lep sza w ka te go rii -75 kg,
dru ga w kat. +75 kg oraz w open, a wśród
se nio rek zdo by ła sre bro w kat. -73 kg oraz
w kat. -80 kg. 

Czte ry krąż ki wy wal czy ła Zu zan na
Kry stek, ale za to wszyst kie zło te! Trium -
fo wa ła bo wiem w kat. +75 kg i w open ju -
nio rek oraz w kat. +80 kg i w open
se nio rek! W ry wa li za cji se nio rek Alek san -
dra Ro zum oka za ła się bez kon ku ren cyj na
w kat. -65 kg i w kat. -73 kg, na to miast
w open za ję ła trze cią lo ka tę.

Le na An drze jak w gro nie ju nio rek
zwy cię ży ła w kat. -65 kg i się gnę ła po brąz

w kat. -70 kg, a po śród se nio rek by ła trze -
cia w kat. -65 kg. 

Je śli cho dzi o se nio rów, to Aron Ro -
zum wy wal czył zło ty me dal w kat. +115 kg
i srebr ny w kat. -115 kg, a Mak sym Tsy bul -
niak trium fo wał w kat. -85 kg i upla so wał
się na dru giej lo ka cie w kat. -92 kg.

Rów nie do brze spi sa ła się re pre zen ta -
cja UKS Sam son Ko by lin, zdo by wa jąc 22
krąż ki. W gro nie ju nio rów na naj wyż szym
stop niu po dium sta nę li Oli wia Kuś
w kat. 60 kg, Pa weł Si ko ra w kat. 70 kg oraz
Piotr Si ko ra w kat. 77 i 85 kg, sre bro wy -
wal czy ła Oli wia Kuś w kat. 65 kg, a brąz
zgar nę ły Wir gi nia Ro szek w kat. 55 kg, Ni -
ko la Ro szek w kat. 70 kg i 75 kg oraz Wa -
nes sa Ro szek w kat. +75 kg i w open.

W zma ga niach se nio rów zwy cięz ca mi
zo sta li Piotr Si ko ra w kat. 77 kg, Pa tryk
Swo ra w kat. 92 kg i Da mian Wró bel
w kat. 100 kg, na to miast na trze cim stop -
niu po dium sta wa li Ju lia Cał ka
w kat. 50 kg, Ju lia Jan ko wiak w kat. 55 kg
i 60 kg, Wa nes sa Ro szek w kat. +80 kg, Pa -
weł Si ko ra w kat. 77 kg, Piotr Si ko ra
w kat. 85 kg, Ar tur Ciół ko w kat. 92 kg,
Da mian Wró bel w kat. 115 kg i Ma te usz
Ciół ko w kat. 115 kg. (AN KA)

SUMO

Worek medali na Pucharze Polski

Bar dzo do brze spi sa li się na si ka ra -
te cy na mi strzo stwach Pol ski ma -
sters. Spor tow cy z po wia tu kro to -
szyń skie go przy wieź li z tych za wo -
dów aż pięć me da li.

Na Mi strzo stwach Pol ski WKF Ma -
sters w Mo si nie, ro ze gra nych pod au spi cja -
mi Mi ni ster stwa Spo ru i Pol skiej Unii
Ka ra te, dwa zło te krąż ki i je den srebr ny
wy wal czy li re pre zen tan ci UKS Sho dan
Zdu ny, dzię ki cze mu za ję li trze cie miej sce
w kla sy fi ka cji klu bo wej. 

Mi strza mi Pol ski ma sters zo sta li Piotr
Li sew ski w ka ta in dy wi du al nym 60-64 la -

ta oraz Ja ro sław Adam ski w ka ta in dy wi du -
al nym 50-54 la ta. Z ko lei An na Pau liń ska -
-Zie lon ka zdo by ła ty tuł wi ce mi strzow ski
w ka ta in dy wi du al nym 35-44 la ta.

Kro to szyń ską ASW Nip pon w Mo si nie
re pre zen to wa li Piotr Bie law ski i Da wid For -

tu niak. Pierw szy z nich dwu krot nie sta nął
na po dium. Do świad czo ny ka ra te ka wy wal -
czył brąz w ku mi te 35-44 la ta open, a tak że
w ka ta in dy wi du al nym 35-44 la ta. D. For -
tu niak upla so wał się na pią tej lo ka cie w ku -
mi te męż czyzn +84 kg. (AN KA)F
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KARATE

Pokazali klasę  na mistrzostwach kraju


