
NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO WIE CIE KRO TO SZYŃ SKIM e -ma il:re dak cja@glo kal na.plNR 449 WTOREK 20 GRUDNIA 2022

POD NASZYM PATRONATEM

Świąteczny weekend 
z krotoszyńskim Lions Clubem Czytaj na str. 3
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Pod ta ką na zwą Ośro dek Kul tu ry
w Koź mi nie Wlkp. zor ga ni zo wał kon -
kurs pla stycz ny dla sze ścio let nich
dzie ci z te re nu gmi ny. Tym ra zem
do za ba wy przy stą pi ło 35 ma łych
uczest ni ków. 

Za da niem dzie ci by ło na ma lo wa nie
far ba mi cho in ki z pre zen ta mi. Pra ce wy -
ko ny wa ne by ły na miej scu. Nad pra wi dło -
wym prze bie giem kon kur su czu wa ła
ko mi sja w skła dzie: Ka ta rzy na Olen -
der – za stęp czy ni dy rek to ra Pu blicz ne go
Przed szko la „Par ko we Skrza ty” w Koź mi -
nie Wlkp., Ju sty na Klą ska ła – kie row nik
Bi blio te ki Pu blicz nej w Koź mi nie Wlkp.,
Ma ria Ma li now ska – ko or dy na tor ka kon -
kur su, pra cow ni ca sek cji pla stycz nej
w Gmin nym Ze spo le In sty tu cji Kul tu ry.

Przed się wzię cie zor ga ni zo wa no już
po raz dzie sią ty. W te go rocz nej edy cji
udział wzię ło 35 sze ścio lat ków. Ich pra ce

uka zy wa ły ra dość ze zbli ża ją cych się świąt,
by ło ko lo ro wo i za baw nie. Ju ry po dłu gich
ob ra dach po sta no wi ło przy znać pierw sze
miej sce Li wii Zie lon ce z SP w Bo rzę cicz -
kach, dru ga lo ka ta przy pa dła Ni ko li Kur -
ko wiak z SP w Bo rzę cicz kach, a trze cia by ła
Kor ne lia Mi siak z SP w Mo kro no sie. 

Tra dy cyj nie przy zna no tak że na gro dy
spe cjal ne. Bur mistrz Ma ciej Brat bor ski na -
gro dził Mi cha li nę Woź niak z przed szko la

„Par ko we Skrza ty”, Woj ciech Dyk cik – wi -
ce prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Koź -
mi nie Wlkp. – wy róż nił Igę Szwa łek z SP
w Sta rej Obrze, a Le szek Zięt kie wicz – dy -
rek tor GZIK – uho no ro wał Ewe li nę Go -
liń ską z koź miń skie go przed szko la.

Wszy scy oce nia ją cy przy zna li, że po -
ziom ar ty stycz ny był bar dzo wy so ki. Pra ce
pla stycz ne sze ścio lat ków moż na obej rzeć
na wy sta wie w ho lu ki na Miesz ko. (LT)

Aktualności2 WTOREK, 20 GRUDNIA 2022

KOŹMIN WLKP.

Moja choinka - moje prezenty

11 grud nia w Szko le Pod sta wo wej w Biad kach
od by ło się spo tka nie opłat ko we Ko ła Go spo dyń
Wiej skich i ze spo łu Biad ko wian ki. Każ dy mógł
po czuć kli mat zbli ża ją cych się świąt Bo że go Na -
ro dze nia.

Na spo tka nie przy by li też za pro sze ni go ści – ksiądz
pro boszcz Wło dzi mierz Du bis, rad ny miej ski Da rian
Pa szek i soł tys Ma riusz Kar bo wiak. Po ja wił się tak że
gość spe cjal ny – świę ty Mi ko łaj, któ ry przy niósł pre zen -
ty. Wszyst kim uczest ni kom spo tka nia czas upły nął
w mi łej świą tecz nej at mos fe rze, na wspól nym śpie wa -
niu ko lęd i przy ja znych roz mo wach.

(AN KA)

BIADKI

Opłatkowe spotkanie

MACIEJEW

Droga po przebudowie

Za koń czy ła się prze bu do wa ostat nie -
go od cin ka dro gi gmin nej, bie gną cej
przez Ma cie jew (gmi na Roz dra żew).
Kil ku eta po wa in we sty cja kosz to wa ła
w su mie 1 868 970 zło tych.

W ra mach za da nia po sze rzo no pod -
bu do wę dro gi i uło żo no dwu war stwo wą
na kład kę as fal to wą o sze ro ko ści 4,5 m
na dłu go ści 190 m oraz zbu do wa no chod -
nik na od cin ku od cen trum wsi do sa li
wiej skiej – 140 m dłu go ści. No wy chod nik
z do tych cza so wym po łą czo no przej ściem

dla pie szych z na wierzch nią do ty ko wą, uła -
twia ją cą zlo ka li zo wa nie oso bom nie wi do -
mym i sła bo wi dzą cym. 

Za da nie re ali zo wa ła fir ma wy ło nio -
na w wy ni ku ne go cja cji ce no wych
po dwóch bez sku tecz nych prze tar gach.
Koszt przed się wzię cia, łącz nie z nad zo rem
in we stor skim, wy niósł 366 395 zł. Re ali -
zo wa na kil ko ma eta pa mi prze bu do wa dro -
gi w Ma cie je wie na od cin ku
o dłu go ści 2,6 km wraz z bu do wą chod ni -
ka na od cin ku po nad 550 m kosz to wa ła
łącz nie 1 868 970 zł. (AN KA)
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Wydarzenie 3

W mi nio ny week end po prze rwie
spo wo do wa nej epi de mią na kro to -
szyń ski ry nek po wró cił Jar mark Bo -
żo na ro dze nio wy „Zło ta Nie dzie la”,
or ga ni zo wa ny przez Lions Club Kro -
to szyn. Tra dy cyj nie zbie ra no środ ki
na sfi nan so wa nie ko lo nii dla dzie ci
w trud nej sy tu acji ma te rial nej i z ro -
dzin za stęp czych oraz za kup sprzę tu
re ha bi li ta cyj ne go.

Człon ko wie LCK wraz ze swo imi ro -
dzi na mi przy go to wa li sto iska z ku li na ria -
mi (gu lasz z dzi czy zny, grill, gro chów ka,
do mo we cia sta), ozdo ba mi świą tecz ny mi,
je mio łą, cho in ka mi, a tak że lo te rię fan to -
wą.

Pod czas „Zło tej Nie dzie li” zor ga ni zo -
wa no II Po wia to wy Prze gląd Pa sto ra łek
i Pio se nek Świą tecz nych pod pa tro na tem
pre zy den ta Lions Clu bu Kro to szyn.
W gru pie uczniów szkół pod sta wo wych
wy gra ła Li dia Su fryd (SP nr 3 w Kro to szy -
nie), wy prze dza jąc Jo an nę Woj cie szyń ską
(Sta ra Ob ra) i Pa try cję Tom zę (SP nr 3
w Kro to szy nie). W gro nie mło dzie ży ze
szkół śred nich trium fo wa ła Zu zan na Pła -
czek (ZSP nr 2 Kro to szyn), a ko lej ne miej -
sca za ję li Wik to ria Łu ko wiak (I LO
w Kro to szy nie), Wik to ria Ski ba (Dom
Kul tu ry w Ko by li nie), Da mian Woź niak
(ZSP nr 1 w Kro to szy nie), Nad ia Ba chórz
(ZSP nr 1 w Kro to szy nie) i Nor bert Zyc ki
(Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry). 

Zwień cze niem dwu dnio wej im pre zy
świą tecz nej był kon cert kro to szyń skie go ze -
spo łu Ta cy Nie In ni. – 17 i 18 grud nia spo -
tka li śmy się na kro to szyń skim ryn ku, aby
wspól nie pra co wać, świę to wać i po ma gać
tym, któ rych los nie oszczę dził. Wszyst ko
po to, aby po zy skać do chód, któ ry po zwo li
sfi nan so wać ko lo nie dla dzie ci w trud nej
sy tu acji ma te rial nej i z ro dzin za stęp czych
z te re nu po wia tu kro to szyń skie go, a tak że
za kup sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go. Dzię ki
ofiar no ści miesz kań ców, któ rzy od wie dzi -
li na sze sto iska, uda ło się uzy skać do chód
w wy so ko ści 12 000 zło tych, któ ry w ca ło -
ści zo sta nie prze ka za ny na po wyż sze ce -
le – pod su mo wał Ja cek Za wod ny z Lions
Clu bu Kro to szyn. 

(FE NIX)

POD NASZYM PATRONATEM
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14 grud nia od by ło się uro czy ste pod -
su mo wa nie kon kur su fo to gra ficz ne -
go „Wzo ro wo se gre gu ję – in nych
edu ku ję”, zor ga ni zo wa ne go przez
Zwią zek Mię dzyg min ny EKO SIÓ -
DEM KA wraz z Re gio nal nym Cen -
trum Edu ka cji Eko lo gicz nej w Kro to -
szy nie. Ini cja ty wa zo sta ła do fi nan so -
wa na ze środ ków Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Po zna niu.

Za ba wa skie ro wa na by ła do uczniów
szkół pod sta wo wych zte re nu dzia ła nia EKO
SIÓ DEM KI, tj. zgmin Ciesz ków, Kro to szyn,
Ko by lin, Sul mie rzy ce i Zdu ny. Uczest ni cy
mie li za za da nie wy ko nać fo to gra fię po ka zu -

ją cą, jak se gre gu ją od pa dy w swo im naj bliż -
szym oto cze niu. Kon kurs miał na ce lu pro -
pa go wa nie wie dzy na te mat se lek tyw ne go
zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych, awszcze -
gól no ści za sad go spo da ro wa nia od pa da mi
na te re nie Związ ku Mię dzyg min ne go EKO
SIÓ DEM KA, edu ko wa nie miesz kań ców
w za kre sie ochro ny śro do wi ska z jed no cze -
snym eli mi no wa niem złych prak tyk w kwe -
stii se gre go wa nia od pa dów oraz pro mo wa nie
dzia łań pro eko lo gicz nych, wpły wa ją cych
na po pra wę czy sto ści śro do wi ska.

De cy zją ju ry zwy cięz cą zo stał Ma te usz
Sta sik ze Szko ły Pod sta wo wej w Ko bier nie.
Dru gie miej sce ex aequo za ję li Fi lip Fi lip czak
(Szko ła Pod sta wo wa w Chwa li sze wie) i Woj -
ciech Ra ben da (Szko ła Pod sta wo wa nr 5),

a trze cia lo ka ta przy pa dła Nad ii Świer czyń -
skiej (Szko ła Pod sta wo wa w Be ni cach). Po -
nad to wy róż nie nia przy zna no Grze go rzo wi
Szym cza ko wi (Szko ła Pod sta wo wa w Chwa -
li sze wie), Ju lii Chmie larz (Szko ła Pod sta wo -
wa w Chwa li sze wie), Le nie Chmie larz
(Szko ła Pod sta wo wa w Chwa li sze wie), Oli -
wii Ja sik (Szko ła Pod sta wo wa w Chwa li sze -
wie) i Mi ko ła jo wi Cie płe mu (Szko ła
Pod sta wo wa w Chwa li sze wie).

Na gro dy lau re atom wrę cza li Fran ci szek
Mar sza łek – bur mistrz Kro to szy na i za stęp -
ca prze wod ni czą ce go Za rzą du Związ ku
Mię dzyg min ne go EKO SIÓ DEM KA – oraz
Grze gorz Zięt kie wicz – pre zes Re gio nal ne -
go Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej w Kro -
to szy nie. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

EKO SIÓDEMKA

Fotograficzny konkurs ekologiczny rozstrzygnięty!

W no cy 13 grud nia na uli cy Woj cie -
chow skie go w Kro to szy nie sa mo -
chód do staw czy wy padł z dro gi
i uszko dził dwa za par ko wa ne na uli -
cy po jaz dy. Na sku tek te go zda rze nia
jed na oso ba zo sta ła po szko do wa na.

Do staw czy sa mo chód za trzy mał się
w po zy cji bocz nej, blo ku jąc ruch na dro dze
w obu kie run kach. Kie row ca w mo men cie
przy by cia służb ra tow ni czych znaj do wał
się po za po jaz dem. 

Po za bez pie cze niu i oświe tle niu miej -
sca zda rze nia stra ża cy przy stą pi li do udzie -
le nia oso bie po szko do wa nej kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy, a po nad to w au cie do -
staw czym odłą czy li aku mu la tor i zwe ry fi -
ko wa li wy cie ki pły nów tech nicz nych.

Po tem uczest ni kiem wy pad ku za jął się Ze -
spół Ra tow nic twa Me dycz ne go. Zde cy do -
wa no, by prze wieźć go do Szpi tal ne go
Od dzia łu Ra tun ko we go. 

Po za koń cze niu czyn no ści re ali zo wa -
nych przez po li cję sa mo chód po sta wio no
na ko ła, a po za bra niu po jaz du przez po -
moc dro go wą z jezd ni usu nię to po zo sta ło -
ści po zda rze niu.

– Ze wstęp nych usta leń wy ni ka, że
po jazd mar ki Re nault, pro wa dzo ny
przez 31-let nie go miesz kań ca po wia tu słu -
pec kie go, z nie usta lo nych przy czyn ude -
rzył w dwa sa mo cho dy za par ko wa ne
przed po se sja mi. Kie row ca był trzeź wy, zo -
stał uka ra ny man da tem – mó wi Pau li na
Po ta rzyc ka z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. (FE NIX)

14 grud nia mia ło miej sce pod su mo -
wa nie pro jek tu pod na zwą „Utwo rze -
nie trzech zie lo nych przy stan ków au -
to bu so wych na te re nie mia sta Kro to -
szyn”. Po wsta ły one na ul. Pia stow -
skiej, na ul. Mic kie wi cza i na Ma łym
Ryn ku. Koszt in we sty cji wy niósł oko -
ło 108 tys. zł.

Przy po mnij my, iż 11 lip ca te go ro ku
w sie dzi bie Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go w Po zna -
niu zo sta ła pod pi sa na umo wa na do fi nan -
so wa nie wspo mnia ne go pro jek tu, któ ry
re ali zo wa no w ra mach pro gra mu „Błę kit -

no -zie lo ne ini cja ty wy dla Wiel ko pol ski”.
Mo gły do nie go przy stą pić jed nost ki sa mo -
rzą du te ry to rial ne go z te re nu wo je wódz -
twa wiel ko pol skie go, z wy jąt kiem miast
na pra wach po wia tu. Do fi nan so wa niem
zo sta ły ob ję te przed się wzię cia zmie rza ją ce
do za cho wa nia i zwięk sze nia te re nów zie -
lo nych, po pra wy ja ko ści wód, wy ko rzy sta -
nia na więk szą ska lę od na wial nych źró deł
ener gii, eli mi na cji za nie czysz cze nia śro do -
wi ska. Gmi na Kro to szyn otrzy ma ła na ten
cel do ta cję w wy so ko ści 49 500 zł. 

Kro to szyń ski pro jekt zo stał zre ali zo -
wa ny na uli cy Pia stow skiej, na Ma łym Ryn -
ku oraz na ul. Mic kie wi cza. Ma wpi sy wać

się w pro eko lo gicz ne dzia ła nia mia sta
na rzecz po pra wy kli ma tu. Lo ka li za cje in -
we sty cji wy bra no ze wzglę du na bar dzo
du ży ruch pie szych i sa mo cho dów. 

W ra mach za da nia wy re mon to wa no
ist nie ją ce przy stan ki au to bu so we i upięk -
szo no je ro śli na mi. Wia ta przy ul. Pia stow -
skiej wy ko na na zo sta ła od pod staw
i wy po sa żo na w po ra sta ją cy tra wą dach.
Wo kół każ de go z przy stan ków usta wio no
do ni ce z ha ni tu. Wia ty wy po sa żo no
w „zie lo ne” ścia ny – pa ne le z blusz czu. 

– To jest nasz wkład w ochro nę kli ma -
tu. My ślę, że zie lo ne przy stan ki do brze
przy słu żą się na szym miesz kań com. Te go

do koń ca nie wi dać te raz, ale na wio snę bę -
dzie moż na je po dzi wiać w peł nej kra -

sie – po wie dział Fran ci szek Mar sza łek, bur -
mistrz Kro to szy na. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Zjechał z drogi 
i uszkodził dwa inne pojazdy

KROTOSZYN

Trzy zielone przystanki w naszym mieście
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Aktualności 5

Za koń czy ło się gło so wa nie w II edy cji
Kro to szyń skie go Bu dże tu Oby wa tel -
skie go. Z 19 pro jek tów, któ re bra ły
udział, pięć ini cja tyw z naj więk szą licz -
bą gło sów zo sta nie zre ali zo wa nych.

– Ser decz nie dzię ku ję wszyst kim
za udział i za an ga żo wa nie. Po nad 2,5 ty sią -
ca od da nych gło sów ro bi na nas wra że nie.
Za pra szam na na stęp ną edy cję bu dże tu
oby wa tel skie go – pod su mo wał bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek (na zdję ciu).

Zwy cię skie pro jek ty to VI edy cja Kro -
to Am Car Spot, do po sa że nie pla cu za baw

przy Szko le Pod sta wo wej w Rosz kach, mo -
der ni za cja re mi zy Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej w Tom ni cach, eko mu ral „Wszyst ko
w Two ich rę kach” oraz bu do wa in fra struk -
tu ry tech nicz nej i dba łość o es te ty kę miej -
sca spor to wo -re kre acyj ne go przy świe tli cy
wiej skiej w Dzier ża no wie. 

VI edy cja Kro to Am Car Spot, czy li
zlo tu ame ry kań skich sa mo cho dów, zor ga -
ni zo wa na zo sta nie we wrze śniu 2023 ro -
ku. Pod czas im pre zy na kro to szyń skim
Bło niu od bę dą się wy sta wa aut, wrę cze nie
pu cha rów przez bur mi strza Kro to szy na
dla zwy cięz ców w trzech ka te go riach oraz

pa ra da uli ca mi mia sta. Ce lem pro jek tu
przy SP w Rosz kach jest po pra wa ogól no -

do stęp nej in fra struk tu ry spo łecz nej po -
przez do po sa że nie pla cu za baw w me ta lo -

wy ze staw za ba wo wy, dwa sie dzi ska
do huś ta wek oraz kosz na śmie ci. 

Mo der ni za cja re mi zy OSP w Tom ni -
cach ma skut ko wać po pra wą wa run ków
tech nicz nych prze cho wy wa nia sprzę tu
stra żac kie go tam tej szej jed nost ki. W pla -
nach jest re mont dwóch po miesz czeń.

Eko mu ral „Wszyst ko w Two ich rę -
kach” bę dzie stwo rzo ny na ścia nie bu dyn -
ku Szko ły Pod sta wo wej im. An drze ja
Za lew skie go w Świn ko wie. Ma on na ce lu
zwró ce nie uwa gi spo łecz no ści lo kal nej
na ko niecz ność dba nia o przy ro dę.

Z ko lei w Dzier ża no wie prze wi dzia no
ogro dze nie miej sca spor to wo -re kre acyj ne -
go przy świe tli cy wiej skiej i za kup trak tor -
ka do ko sze nia tra wy.

(AN KA)

GMINA KROTOSZYN

Wyłoniono pięć projektów!

 
 

11 grud nia na dro dze kra jo wej nr 36,
na od cin ku po mię dzy Ko by li nem
a Smo li ca mi, do szło do ko li zji
z udzia łem dwóch po jaz dów.
Na szczę ście ni ko mu nic po waż ne go
się nie sta ło.

We dług wstęp nych usta leń po li cji sa -
mo chód mar ki Opel, któ rym kie ro wa ła 52-
let nia miesz kan ka po wia tu mi lic kie go,

ude rzył w dzi ki wbie ga ją ce na jezd -
nię. – W tym sa mym cza sie miesz ka niec
po wia tu kro to szyń skie go, ja dąc po jaz dem
mar ki Se at, nie za cho wał bez piecz nej od le -
gło ści, w efek cie cze go je go au to wje cha ło
w tył opla. Kie row cy by li trzeź wi. Spraw ca
zda rze nia uka ra ny zo stał man da tem w wy -
so ko ści 1300 zł – in for mu je Pau li na Po ta -
rzyc ka z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. (FE NIX)

NA DRODZE

Kolizja z dzikami

Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal -
nej i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie przy -
wio zło pierw szą do sta wę wę gla. Od po -
nie dział ku uru cho mio no sprze daż.

Wę giel po cho dzi z In do ne zji. Pra cow -
ni cy spół ki bę dą kon tak to wać się z oso ba -
mi, któ rych wnio ski zo sta ły po zy tyw nie

roz pa trzo ne przez Miej sko -Gmin ny Ośro -
dek Po mo cy Spo łecz nej. O ko lej no ści wy -
da wa nia wę gla de cy du je ko lej ność zło że nia
wnio sku. Każ da ze skła da ją cych osób
otrzy ma ła nu mer wnio sku (np.
MGOPS. 5950.000125.2022), gdzie po -
gru bio ne cy fry ozna cza ją ko lej ny nu mer
wnio sku i miej sce w ko lej ce.

– Pro si my o przy jazd w da nym dniu
tyl ko te oso by, z któ ry mi ter min usta lił
nasz pra cow nik. Do jazd do pla cu zo stał
ozna ko wa ny ta blicz ka mi. Pro si my
o usta wia nie się przy od po wied niej bra -
mie wjaz do wej – ape lu je
PGKiM. – Z uwa gi na du żą licz bę osób
ocze ku ją cych mu si my wpro wa dzić mi ni -
mal ną ilość sprze da wa ne go wę gla, któ ra
wy no si 500 kg. Po uru cho mie niu sprze -
da ży za mie rza my ob słu żyć jed no krot nie
każ de go miesz kań ca. Sprze daż ko lej nej
par tii to wa ru ru szy do pie ro po ob słu że -
niu wszyst kich ocze ku ją cych – czy ta my
w ko mu ni ka cie spół ki.

Przed się bior stwo za pra sza fir my prze -
wo zo we do przed sta wie nia swo jej ofer ty
(we giel@pgkim kro to szyn.pl) na trans port
wę gla do miesz kań ców z pla cu wę glo we go
przy ul. Sło necz nej w Kro to szy nie. Kon tra -
hen ci pro sze ni są o po da wa nie na zwy fir -
my, da nych kon tak to wych, kosz tów
trans por tu (ry czałt lub staw ka za ki lo -
metr). Prze sła ne da ne za miesz czo ne bę dą
na stro nie in ter ne to wej PGKiM w ko lej no -
ści nad sy ła nia zgło szeń.

(AN KA)
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KROTOSZYN

Ruszyła sprzedaż węgla
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Ra da Ro dzi ców Szko ły Pod sta wo wej
w Go rzu pi zor ga ni zo wa ła kier masz
bo żo na ro dze nio wy. Im pre za od by ła
się w pięk nie ude ko ro wa nej sa li
Wiej skie go Do mu Kul tu ry. 

Świą tecz ne spo tka nie roz po czę ło się
od ja se łek w wy ko na niu uczniów klas I -VI.
Na sce nie mo gli śmy oglą dać pa stusz ków,
anio ły i kró lów, któ rzy spie szy li do Be tle -
jem, aby od dać hołd na ro dzo nej Dzie ci nie.
Do ma łe go Je zu ska po spie szy li też bo ha te -
ro wie zna nych ba śni, któ rzy, po dob nie jak
pa stusz ko wie, zło ży li w da rze to, co mie li
naj cen niej sze go. Dzie ci przy po mnia ły wi -
dzom, na czym po le ga praw dzi wa ra dość
Bo że go Na ro dze nia. Po szcze gól ne sce ny ja -
se łek ilu stro wa ne by ły ko lę da mi, pa sto rał -
ka mi i świą tecz ny mi pio sen ka mi
w wy ko na niu przed szko la ków i uczniów
z młod szych klas.

Po prze pięk nym przed sta wie niu
z wi zy tą przy był świę ty Mi ko łaj, któ ry ob -
da ro wał dzie ci pre zen ta mi. W trak cie
kier ma szu każ dy mógł za opa trzyć się
w pięk ne ozdo by i de ko ra cje świą tecz ne,
wy ko na ne przez na uczy cie li oraz ro dzi -
ców, a tak że po sma ko wać pysz nych ciast,
przy go to wa nych przez ro dzi ców.

– Dzię ku ję Ra dzie Ro dzi ców oraz
wszyst kim ro dzi com, któ rzy włą czy li się
w or ga ni za cję kier ma szu, przy go to wa nie
pa czek świą tecz nych oraz pysz nych ciast.
Dzię ku ję na uczy cie lom, jak rów nież ro dzi -
com za wy ko na nie i do star cze nie pięk nych
ozdób i de ko ra cji świą tecz nych, świę te mu
Mi ko ła jo wi za wi zy tę, a wszyst kim uczest -
ni kom spo tka nia za obec ność i ogrom ną
hoj ność – pod su mo wa ła Al do na Pa szek,
dy rek tor SP w Go rzu pi.

OPRAC. (AN KA)

SP GORZUPIA

Prawdziwa radość z Bożego Narodzenia

7 grud nia miał miej sce uro czy sty od -
biór zmo der ni zo wa ne go od cin ka ul.
Staw nej w Kro to szy nie. Na spo tka -
nie przy by li sta ro sta kro to szyń ski,
dy rek tor Po wia to we go Za rzą du
Dróg, przed sta wi ciel wy ko naw cy,
nad zór bu dow la ny i rad ni.

– Otwie ra my ko lej ny od ci nek dro gi
na Bło niu – Staw na - Św. An to nie go - Ka -
mien na. W ra mach in we sty cji na ło żo no
dwie na wierzch nie as fal to we. Dzię ki te mu

kom fort jaz dy zde cy do wa nie się po lep szy.
Dzię ku je my fir mie wy ko naw czej, któ ra
zro bi ła wszyst ko przed wy zna czo nym ter -
mi nem, a tak że Ra dzie Po wia tu oraz bur -
mi strzo wi Kro to szy na za udzie le nie
wspar cia fi nan so we go – po wie dział
Krzysz tof Je li now ski, dy rek tor Po wia to we -
go Za rzą du Dróg. 

Cał ko wi ta war tość in we sty cji wy nio -
sła 1,08 mln zł, z cze go po ło wę po kry ła
gmi na Kro to szyn.

(FE NIX)

KROTOSZYN

Zakończono prace na ulicy Stawnej
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Na prze ło mie li sto pa da i grud nia do -
ko na no od bio ru tech nicz ne go naj -
więk szej te go rocz nej in we sty cji
w Roz dra że wie – bu do wy dwóch no -
wych ulic na osie dlu miesz ka nio -
wym (Spo koj nej i Roz dra żew skich)
wraz z prze bu do wą dro gi do jaz do -
wej. Przed się wzię cie kosz to wa ło pra -
wie 2,2 mln zł.

Na no wych uli cach wy ko na no peł ną
pod bu do wę, uło żo no na wierzch nię z be -
to no wej  kost ki bru ko wej o łącz nej dłu go -
ści 312 me trów, chod ni ki i zjaz dy
do po se sji, za mon to wa no wpu sty ulicz ne
z od pro wa dze niem wód desz czo wych, uło -
żo no ka nał tech no lo gicz ny dla sie ci te le ko -
mu ni ka cyj nej oraz li nie oświe tle nia
ulicz ne go wraz z lam pa mi LED. Za dba no
rów nież o bez pie czeń stwo pie szych po -

przez wy ko na nie sze ściu przejść z na -
wierzch nią do ty ko wą, uła twia ją cą ich zlo -
ka li zo wa nie oso bom nie wi do mym
i sła bo wi dzą cym. Obie uli ce sko mu ni ko -
wa no łącz ni kiem dla pie szych, któ ry do ce -
lo wo bę dzie po łą czo ny z uli cą Koź miń ską. 

Z ko lei prze bu do wa od cin ka dro gi do -
jaz do wej – o dłu go ści 257 me trów – do tej
czę ści osie dla, jak rów nież do oczysz czal ni
ście ków i PSZOK -u, po le ga ła na za stą pie -
niu płyt be to no wych szer szą na wierzch nią
as fal to wą z utwar dzo ny mi po bo cza mi oraz
od no wie niu ro wu. Wzdłuż dro gi do jaz do -
wej na sa dzo no zie leń.

Za da nie zre ali zo wa ła wy ło nio na
w prze tar gu fir ma z Lesz na. In we sty cja kosz -
to wa ła 2 194 388 zł, z cze go 1 643 500 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. (AN KA)

 
 

ROZDRAŻEW

Największa inwestycja zakończona

KOBYLIN

Kolejne ulice będą modernizowane

HUFIEC PRACY 15-2

Świąteczna zbiórka dla domu samotnej matki

16 grud nia bur mistrz Ko by li na To masz
Le siń ski oraz skarb nik gmi ny Bar ba ra
Sła wiń ska pod pi sa li z wy ko naw cą umo -
wę na re ali za cję za da nia pod na zwą
„Bu do wa i prze bu do wa ulic Krob skiej,
Wio sen nej i Sło necz nej oraz do dat ko -
wej uli cy wraz z łącz ni ka mi i bu do wą ka -
na li za cji desz czo wej w Ko by li nie”.

Gmi na Ko by lin po zy ska ła na tę in we sty -
cję do fi nan so wa nie w kwo cie 1 670 372,84
zło tych z Rzą do we go Fun du szu  Pol ski
Ład:  Pro gram  In we sty cji Stra te gicz -

nych. – Bę dzie my re ali zo wa li pra ce na kil ku
uli cach w Ko by li nie. Prze bu du je my je, bę -
dzie też zbu do wa na ka na li za cja desz czo wa
tam, gdzie jesz cze jej nie ma – mó wi bur -

mistrz To masz Le siń ski. War tość za da nia
po prze tar gu wy no si 1 758 287,20 zło tych,
z cze go 95 pro cent sta no wi wspo mnia ne do -
fi nan so wa nie. (AN KA)

Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie po -
przez Klub Ak tyw nych zor ga ni zo wał
świą tecz ną zbiór kę cha ry ta tyw ną dla
do mu sa mot nej mat ki w Odo la no wie.
W tę szla chet ną ak cję za an ga żo wa li
się miesz kań cy mia sta, Bran żo wa
Szko ła I stop nia w Ko by li nie, Bran żo -
wa Szko ła I stop nia w Odo la no wie
oraz Szko ła Pod sta wo wa w Zdu nach.

Dzię ki po mo cy lu dzi o do brych ser -
cach uda ło się ze brać mnó stwo ar ty ku łów
spo żyw czych, che micz nych, środ ków
do co dzien nej pie lę gna cji i hi gie ny. 16
grud nia mło dzież z Klu bu Ak tyw nych,
wraz wy cho waw ca mi i ka te che tą Bran żo -
wej Szko ły I stop nia w Odo la no wie – księ -
dzem Bła że jem Ję drze ja kiem, do star czy ła
ze bra ne da ry do Do mu Ochro ny Po czę te -
go Ży cia w Odo la no wie. 

Ra dość i wdzięcz ność sióstr pro wa dzą -
cych tę pla ców kę oraz ma tek i ich dzie ci by -
ła prze ogrom na. Sio stry w po dzię ce
przy go to wa ły dla go ści prze pięk ne drew -
nia ne ser ce oraz po czę stu nek w po sta ci go -
rą cej her ba ty i słod ko ści.

– To wiel ka przy jem ność wziąć udział
w tak pięk nym przed się wzię ciu, da je mi to
wie le ra do ści i sa tys fak cji. Mi ło pa trzeć
na ra dość ma łych dzie ci i ich ma tek. Świę -
ta to cu dow ny i ma gicz ny czas – stwier dzi -
ła jed na z uczest ni czek ak cji.

Dom Ochro ny Po czę te go Ży cia
w Odo la no wie to nie zwy kłe miej sce, moż -
na się w nim po czuć jak w praw dzi wym
do mu. Pro wa dzą go sio stry ze Zgro ma dze -
nia Sióstr Je zu sa Mi ło sier ne go. Stwo rzy ły
one schro nie nie dla ko biet, któ re ocze ku ją
po tom stwa, oraz dla tych, któ rych ży cie się
skom pli ko wa ło i mu sia ły szu kać schro nie -
nia wraz z swo imi dzieć mi. Każ da z nich
ma swo ją hi sto rię, naj czę ściej są to ofia ry
prze mo cy fi zycz nej, psy chicz nej czy też
eko no micz nej. Każ da z tych ko biet no si
w so bie bli znę po trud nych dla nich prze -

ży ciach. W odo la now skim do mu uczą się
ży cia na no wo, ma ją czas na to, aby na brać
sił i zo sta wić prze szłość za so bą.

– Cie szy my się, że po przez za an ga żo -
wa nie lu dzi o do brych ser cach mo gli śmy
wes przeć Dom Ochro ny Po czę te go Ży cia.
Ma my na dzie ję, że świę ta Bo że go Na ro dze -
nia bę dą w tym do mu prze peł nio ne po ko -
jem, ra do ścią i mi ło ścią, a no wy rok 2023
bę dzie ob fi to wał w wie le łask i bło go sła -
wieństw – mó wią wy cho waw cy Huf ca Pra -
cy 15-2. 

(AN KA)
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Dro ga po wia to wa wio dą ca z Koź mi -
na Wlkp. do Or li do cze ka ła się re -
mon tu. 650-me tro wy uda ło się zmo -
der ni zo wać.

Koszt po ło że nia no wej na wierzch ni
as fal to wej wy niósł 289 tys. zł. In we sto rem

był za rząd ca dro gi, czy li po wiat kro to szyń -
ski. No wa na wierzch nia z pew no ścią po -
pra wi bez pie czeń stwo ru chu dro go we go
i po lep szy kom fort ży cia miesz kań ców Or -
li. Dro ga wie dzie w kie run ku Ple sze wa,
więc jest czę sto uczęsz cza ną tra są. 

(LT)

ORLA

Nowa nawierzchnia na powiatówce
8 i 9 grud nia sę dzia An na Ma ria We -
so łow ska pro wa dzi ła spo tka nia
z ucznia mi koź miń skich szkół. Roz -
ma wia no na nich o współ cze snych
za gro że niach i uza leż nie niach. Spo -
tka nia zor ga ni zo wa no z ini cja ty wy
bur mi strza gmi ny Koź min Wlkp.
oraz Gmin nej Ko mi sji Roz wią zy wa -
nia Pro ble mów Al ko ho lo wych.

Sę dzia An na Ma ria We so łow ska to ab -
sol went ka Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra -
cji Uni wer sy te tu Łódz kie go, oso ba
me dial na i do świad czo na wie lo let nim sta -
żem pra cy w Wy dzia le Kar nym Są du
Okrę go we go w Ło dzi. Ak tu al nie bar dzo
an ga żu je się we wszel kie ini cja ty wy zwią -
za ne z edu ka cją praw ną.

Po ga dan ki z koź miń ską mło dzie żą
mia ły cha rak ter pro fi lak tycz ny i do ty czy ły
m. in. gra nic pra wa, za gro żeń i kon se kwen -
cji, ja kie nio są ze so bą za cho wa nia ty pu nę -
ka nie, ob ra ża nie, nisz cze nie mie nia.
Al ko hol, nar ko ty ki, In ter net – to głów ne

uza leż nie nia, któ re bez po śred nio wpły wa -
ją na prze stęp czość wśród nie let nich. Sę -
dzia mó wi ła o bra ku sza cun ku do sie bie
i dru gie go czło wie ka, o za cie ra niu gra ni cy
mię dzy tym, co do bre, a złe.

Praw nicz ka wy gło si ła tak że wy kład dla
człon ków Miej sko -Gmin nej Ko mi sji Roz -

wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych,
dy rek to rów i pe da go gów szkol nych, ro dzi -
ców i wszyst kich za in te re so wa nych. Mó wi -
ła m. in. o zna cze niu wcze snej pro fi lak ty ki
w zwal cza niu pro ble mów czy ochro nie
mło dzie ży przed za gro że nia mi współ cze -
sne go świa ta. OPRAC. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Sędzia Anna Maria Wesołowska spotkała się z uczniami
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W nie dzie lę w go dzi nach po po łu dnio wych przez
miej sco wo ści z pa ra fii smo lic kiej (gmi na Ko by lin)
prze je chał „Świą tecz ny ko ro wód gwiaz do ra”.
Wszyst kie dzie ci zo sta ły ob da ro wa ne pre zen ta mi. 

Już od go dzi ny 13.00 naj młod si miesz kań cy Smo lic
i oko lic wy pa try wa li gwiaz do ra. Ko ro wód naj pierw wy -
ru szył do Zdzię taw, a stam tąd do Ra szew. Na stęp nie je -
chał przez Smo li ce i przez Smo li ce Ko lo nię, by na ko niec
po ja wić się w dru giej czę ści Smo lic.

W ko ro wo dzie je chał gwiaz dor wraz ze swo ją świ tą,
w któ rej zna la zły się tak że po sta cie z ba jek. Wszyst kie na -
po tka ne na tra sie dzie ci ob da ro wa ne zo sta ły upo min ka mi. 

Or ga ni za to ra mi ko ro wo du by ły soł ty si i rad ni z po -
szcze gól nych miej sco wo ści, Ra da Ro dzi ców przy Szko le
Pod sta wo wej w Smo li cach, miej sco we Ko ło Go spo dyń
Wiej skich oraz Ochot ni cza Straż Po żar na.

(AN KA)

SMOLICE

Gwiazdor i jego świta rozwozili prezenty dla dzieci
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Kultura 21

Skwer D -O -M (Dzia ła my –Od po czy -
wa my –Mo ty wu je my), znaj du ją cy się
przy Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu -
blicz nej, otrzy mał wy róż nie nie
w ogól no pol skim kon kur sie To wa rzy -
stwa Urba ni stów Pol skich na naj le -
piej za go spo da ro wa ną prze strzeń
pu blicz ną. Z tej oka zji na po cząt ku
grud nia go ść mi bur mi strza Fran cisz -
ka Mar szał ka by ły Ka ro li na Gi da -
szew ska, ar chi tekt kra jo bra zu, oraz
Ewa Bu kow ska, dy rek tor KBP. 

W spo tka niu uczest ni czy li tak że wi ce -
bur mistrz Ry szard Czusz ke oraz Ma rio la
Ko czo row ska, na czel nik Wy dzia łu Pro mo -

cji i Współ pra cy w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie. Skwer D -O -M (Dzia ła my -
–Od po czy wa my –Mo ty wu je my) zo stał wy -
róż nio ny za spo łecz ną ini cja ty wę dzia ła nia
na rzecz me ta mor fo zy za nie dba ne go frag -
men tu mia sta w prze strzeń atrak cyj ną, wie -
lo funk cyj ną, do sto so wa ną do ska li miej sca
i po trzeb miesz kań ców. Ju ry kon kur so we
do ce ni ło rów nież po dej ście do kształ to wa -
nia prze strze ni w spo sób przy ja zny śro do -
wi sku, po przez no we na sa dze nia zie le ni,
ogra ni cze nie na wierzch ni nie prze pusz czal -
nych, roz wią za nia sprzy ja ją ce zwięk sze niu
bio róż no rod no ści. Skwer za pro jek to wa ła
Pra cow nia Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu „Ogro -
dy Gi da szew ska”. (AN KA)

KROTOSZYN

Skwer D-O-M ponownie nagrodzony
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W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej zor ga ni zo wa no Po wia to wy Kon -
kurs Czy tel ni czy „Ro man tyzm pol -
ski – epo ka i twór cy”. Do ry wa li za cji
przy stą pi li ucznio wie szkół po nad -
pod sta wo wych. Zwy cię żył Kac per
Zdu nek z ZSP nr 2 w Kro to szy nie.

Przy po mnij my, iż Sejm RP usta no wił
rok 2022 Ro kiem Ro man ty zmu Pol skie -
go. Jak wska za no w uchwa le, w tym ro ku
przy pa da ją dwu set ne uro dzi ny tej epo ki,
w związ ku z czym jest to do bry po wód
do przy po mnie nia „du cho we go de po zy tu,
ja ki po zo sta wi li nam ro man tycz ni bo ha te -
ro wie, ar ty ści i my śli cie le”.

Z tej oka zji 8 grud nia w Kro to szyń skiej
Bi blio te ce Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie dle -
ra od był się Po wia to wy Kon kurs Czy tel ni -
czy „Ro man tyzm pol ski – epo ka i twór cy”,
ad re so wa ny do uczniów szkół po nad pod sta -
wo wych. Uczest ni cy mu sie li się zmie rzyć
z te stem skła da ją cym się z 33 py tań.

W ko mi sji kon kur so wej zna leź li się
Han na Sztu ka -Fo nau, Be ata Bzdę ga, Mał -
go rza ta Kru pa i Ali na Ka jew ska. Po spraw -
dze niu prac przy zna no trzy na gro dy
głów ne oraz dwa wy róż nie nia. 

Zwy cięz cą zo stał Kac per Zdu nek
z Ze spo łu Szkól Po nad pod sta wo wych nr 2
w Kro to szy nie, dru gie miej sce za jął Jan

Ulka z I Li ceum Ogól no kształ cą ce go
w Kro to szy nie, a trze cia lo ka ta przy pa dła
Li wii An dersz, rów nież z I LO. Wy róż nie -
nia na to miast przy zna no Kor ne lii Ra taj -
czak z ZSP nr 2 oraz Ali cji Gó ral skiej
z I LO. Lau re aci otrzy ma li na gro dy,
a wszyst kim uczest ni kom wrę czo no dy -
plo my. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Wykazali się niemałą wiedzą na temat romantyzmu
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Na po cząt ku grud nia w Szko le Pod -
sta wo wej nr 8 od by ła się kon fe ren -
cja pod na zwą „Roz wi ja nie wśród
uczniów i uczen nic kom pe ten cji klu -
czo wych – osią gnię te efek ty i pre -
zen ta cja me to dy ki pra cy Szko ły Ćwi -
czeń w Kro to szy nie”. By ło to spo tka -
nie pod su mo wu ją ce pro jekt re ali zo -
wa ny w tej pla ców ce od 2020 ro ku.

War tość pro jek tu wy no -
si 1 317 291,08 zł, z cze go 1 110 212,92 zł
sta no wi do fi nan so wa nie ze środ ków unij -
nych, a 207 078,16 zł to do ta cja ce lo wa.

Wśród za pro szo nych go ści zna leź li się
Do ro ta Ki nal – dy rek tor De par ta men tu
Edu ka cji i Na uki Urzę du Mar szał kow skie -
go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go w Po -
zna niu, An na Pio trow ska – re pre zen tu ją ca
ku ra to ra oświa ty w Po zna niu, prof. dr hab.
Kin ga Ku szak – pro dzie kan ds. stu denc -
kich i or ga ni za cji kształ ce nia Wy dzia łu Stu -
diów Edu ka cyj nych UAM w Po zna niu,
prof. UAM dr hab. Da ria Hej wosz -Grom -
kow ska, prof. UAM dr hab. Agniesz ka Bar -
czy kow ska, Ja ro sław Wuj kow ski – dy rek tor
ODN Ka lisz, Da nu ta Grzan ka – kie row -
nik Pra cow ni Kształ ce nia Usta wicz ne go
oraz Wspar cia Pro ce so we go Szkół ODN
Ka lisz, Ewa Ko wal czyk -Wi sniew ska – kon -
sul tant ka ODN, a tak że dy rek to rzy kro to -
szyń skich szkół, na uczy cie le pla có wek
współ pra cu ją cych oraz ka dra Szko ły Ćwi -
czeń i na uczy cie le SP nr 8.

W pierw szej czę ści kon fe ren cji osią -
gnię te efek ty i me to dy kę pra cy Szko ły Ćwi -
czeń przed sta wił Sła wo mir
Chle bow ski – ko or dy na tor pro jek tu.
Do naj waż niej szych osią gnięć Szko ły Ćwi -
czeń moż na za li czyć  m. in. wy po sa że -
nie  czte rech pra cow ni przed mio to wych
w nie zbęd ne po mo ce dy dak tycz ne (ta bli ce
mul ti me dial ne, ze staw kom pu te rów i iPa -
dów, ze staw kon fe ren cyj ny, ro bo ty do na -
uki pro gra mo wa nia i wie le in nych).
W ra mach re ali za cji pro jek tu na uczy cie le
Szko ły Ćwi czeń uczest ni czy li w 176 go dzi -
nach szko leń te ma tycz nych, pro wa dzo nych
przez pra cow ni ków UAM w Po zna niu oraz
ODN w Ka li szu, roz wi ja jąc dzię ki te mu
swo je kom pe ten cje za wo do we. 

S. Chle bow ski za pre zen to wał też plat -
for mę edu ka cyj ną, któ ra po wsta ła na po -
trze by pro jek tu. Umiesz czo no na niej

wszyst kie ma te ria ły dy dak tycz ne, opra co -
wa ne przez ka drę Szko ły Ćwi czeń – 100
sce na riu szy wzor co wych, opra co wa nych
przez wy kła dow ców UAM w Po zna -
niu, 250 sce na riu szy lek cji, 125 ma te ria -
łów wzbo ga ca ją cych za ję cia oraz 40
fil mów in struk ta żo wych. Na ko niec pre -
lek cji ko or dy na tor pro jek tu przed sta wił
wy ni ki an kiet ewa lu acyj nych oraz wnio ski
i re ko men da cje do dal szej pra cy.

Na stęp nie Ja ro sław Wuj kow ski – dy -
rek tor ODN w Ka li szu – zre fe ro wał ewa -
lu ację dia gnoz i re ko men da cje dla szkół.
Z ko lei za gad nie nie kształ ce nie na uczy cie -
li – ak tu al ne wy zwa nia omó wi ła prof. dr
hab. Kin ga Ku szak – pro dzie kan ds. stu -
denc kich i or ga ni za cji kształ ce nia Wy dzia -
łu Stu diów Edu ka cyj nych w Po zna niu.

Po prze rwie uczest ni cy kon fe ren cji wy -
bra li się na „spa cer edu ka cyj ny” po szko le,
pod czas któ re go mo gli za po znać się z efek -
ta mi i osią gnię cia mi za ło żeń pro jek tu. Pre -
zen ta cji do rob ku Szko ły Ćwi czeń do ko na li
ucznio wie pod opie ką na uczy cie li.

W dru giej czę ści te mat „Edu ka cja wie -
lo kul tu ro wa – mię dzy ideą a rze czy wi sto -
ścią” za pre zen to wa ła prof. dr hab. Da ria
Hej wosz -Grom kow ska, na to miast prof. dr
hab. Agniesz ka Bar czy kow ska opo wie dzia -
ła o po żyt kach z kry zy su i po szu ki wa niu
rów no wa gi.

Do ro ta Ki nal oraz An na Pio trow ska
po gra tu lo wa ły roz wo ju kom pe ten cji klu -
czo wych, osią gnię tych efek tów pro jek tu
oraz po zy ska nia po mo cy dy dak tycz nych
do czte rech pra cow ni przed mio to wych,
pod kre śla jąc, iż na pew no przy czy nią się
one do pod nie sie nia ja ko ści pra cy w kro to -
szyń skiej Ósem ce i w szko łach współ pra -
cu ją cych.

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek wrę -
czył pa miąt ko we ta bli ce pro jek to we part -
ne rom z UAM w Po zna niu, ODN
w Ka li szu oraz dy rek to rom szkół współ -
pra cu ją cych. S. Chle bow ski po dzię ko wał
wszyst kim na uczy cie lom Szko ły Ćwi czeń
za czas po świę co ny na roz wój wła snych
kom pe ten cji klu czo wych, kre atyw ność,
mo ty wa cję, pod nie sie nie ja ko ści pra cy
szko ły oraz wkład pra cy w re ali za cję po -
szcze gól nych za dań. Na ko niec kon fe ren -
cję pod su mo wał wi ce bur mistrz Ry szard
Czusz ke.

OPRAC. (AN KA)

KSZTAŁCENIE

Szkoła Ćwiczeń w krotoszyńskiej Ósemce

W Wiej skim Do mu Kul tu ry w Rosz -
kach (gmi na Kro to szyn) od by ło się
spo tka nie opłat ko we bractw kur ko -
wych okrę gu ostrow skie go. Świą -
tecz ne wydarzenie by ło po łą czo ne
z ju bi le uszem 100-le cia Strze lec kie -
go Brac twa Kur ko we go w Rosz kach.

Naj pierw w Ko ście le pw. Nie po ka la -
ne go Ser ca NMP w Rosz kach od pra wio na
zo sta ła uro czy sta Msza świę ta. Po tem
wszy scy uda li się do Wiej skie go Do mu
Kul tu ry. Na świą tecz no -ju bi le uszo we spo -
tka nie przy by li bra cia kur ko wi z po wia tów
kro to szyń skie go, ple szew skie go, ostrow -
skie go, ostrze szow skie go, kę piń skie go i ja -
ro ciń skie go, przed sta wi cie le władz oraz
za przy jaź nio nych or ga ni za cji.

Wszyst kich go ści po wi tał pre zes Hie -
ro nim Wi tek, a na stęp nie po pro sił wi ce -
pre ze sa Syl we stra Ko ko ta o przy bli że nie
hi sto rii brac twa w Rosz kach. W ma -
ju 1922 ro ku z ini cja ty wą po wo ła nia or ga -

ni za cji przy dzie lo nej do pa ra fii Jan ków Za -
le śny wy szli uczest ni cy po wsta nia wiel ko -
pol skie go. W pierw szym za rzą dzie
za sia da li Piotr Szcze pa nek – pre zes, Jó zef
Si ko ra – wi ce pre zes, Jan Si ko ra – se kre -

tarz, Piotr Wia trak – skarb nik, Jan Wia -
trak – ław nik, Igna cy Szlach ta – ław nik.
W tam tym mo men cie do brac twa na le ża -
ło 30 człon ków. 

Po wy bu chu II woj ny świa to wej brac -
two mu sia ło za wie sić dzia łal ność. W 1947
ro ku pod ję to pró bę re ak ty wo wa nia or ga ni -
za cji, nie ste ty PRL -owskie wła dze ze nie
ze zwa la ły na re je stra cję i dzia łal ność or ga -
ni za cji strze lec kich. Do pie ro w 1993 ro ku
ta pró ba się po wio dła.

Pod czas so bot nie go spo tka nia wrę -
czo no od zna cze nia i zło żo no po dzię ko wa -
nia z oka zji ju bi le uszu. Sta ni sław
Li ber ski, wie lo let ni czło nek brac twa
w Rosz kach, uczest ni czą cy w je go re ak ty -
wa cji, któ ry w przy szłym ro ku bę dzie
świę to wał 100 lat, zo stał od zna czo ny or -
de rem za słu gi – Krzy żem Ko man dor -
skim z Mie cza mi. Na to miast wnu ko wie
Pio tra Szcze pan ka prze ka za li na rę ce Hie -
ro ni ma Wit ka opra wio ny me dal i zdję cie
swo je go dziad ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

ROSZKI

Okazały jubileusz w świątecznej atmosferze
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