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W mi nio nym ty go dniu – jak wy ni ka ło z ko mu ni ka tów Mi -
ni ster stwa Zdro wia – licz ba osób za ka żo nych ko ro na wi -
ru sem nie mal każ de go dnia wzra sta ła. W związ ku z tym
w pią tek po po łu dniu rząd zde cy do wał o za mknię ciu
cmen ta rzy na trzy ko lej ne dni. Ca ły kraj na dal jest czer -
wo ną stre fą. 

W po nie dzia łek w po wie cie kro to szyń skim od no to -
wa no czte ry no we przy pad ki za ka że nia ko ro na wi ru sem,
we wto rek pięć, a w śro dę 68. W czwar tek po in for mo wa -
no o ko lej nych 93 oso bach z po zy tyw nym wy ni kiem te stu
na obec ność SARS -CoV -2, a w pią tek przy by ło 29 za ra żo -
nych na na szym te re nie.

W pią tek na kon fe ren cji pra so wej pre mier Ma te usz
Mo ra wiec ki ogło sił m. in. za mknię cie cmen ta rzy. W so bo -
tę, nie dzie lę i po nie dzia łek Po la cy nie mo gli wejść na ne -
kro po lie. Wy ją tek sta no wić mia ły je dy nie uro czy sto ści po -
grze bo we i czyn no ści z ni mi zwią za ne.

Ta ka de cy zja – a w za sa dzie bar dziej czas jej pod ję cia
i ogło sze nia – spo tka ła się z fa lą kry ty ki, co wi dać by ło
w sie ci. Po ni żej pre zen tu je my kil ka ko men ta rzy in ter nau -
tów. Po śród wie lu opi nii, któ re w pią tek po ja wi ły się w In -
ter ne cie, na praw dę trud no do szu kać się by ło przy chyl -
nych ocen:

– Ogło sić coś ta kie go w pią tek przed 16, że by lu dzie
w ogó le nie mie li cza su pójść na cmen tarz…

– Po wa li ło Was to tal nie… Mo gli ście dać znać naj le piej
o 23: 59…

– Nie bę dzie tłu mu w nie dzie lę, bę dzie dziś wie czo -
rem..

– Jak moż na po dać tak waż ną in for ma cję o go dzi -
nie 16? Jesz cze dzi siaj wszy scy bę dą chcie li do trzeć
na cmen tarz…

– A wie cie co się te raz dzie je na cmen ta rzach? Ist ne
sza leń stwo, więc de cy zja by ła naj gor sza ja ką mo gli ście
pod jąć…

Spraw dzi li śmy sy tu ację na kil ku cmen ta rzach w na -
szym po wie cie. W isto cie, w go dzi nach 17.00-21.00 by ły
na nich tłu my. Lu dzie w desz czu, w po śpie chu ukła da li
kwia ty i za pa la li zni cze na gro bach swo ich bli skich…

Pre mier za le cił tak że, by kto tyl ko mo że, zo stał i pra co -

wał w do mu. W przy pad ku ad mi ni stra cji pra ca zdal na jest
nie mal obo wiąz ko wa, w przy pad ku pod mio tów pry wat -
nych – su ge ro wa na. 

Zmie nio no też prze pi sy do ty czą ce kwa ran tan ny.
Część osób tra fi na nią au to ma tycz nie w mo men cie, gdy
któ ryś z do mow ni ków bę dzie miał do dat ni wy nik ba da -
nia. 

W so bo tę stwier dzo no sześć no wych przy pad ków za -
ka że nia w po wie cie kro to szyń skim, w nie dzie lę pięć,
a w po nie dzia łek 12.

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia łek, 2 li sto pa da, go dzi -
na 12.00) w po wie cie kro to szyń skim od po cząt ku pan de -
mii od no to wa no 1525 przy pad ków za ka że nia (612 ak -
tyw nych). W ca łym kra ju do tej po ry za ra że nie wi ru sem
SARS -CoV -2 stwier dzo no u 395 480 osób, zmar ło 5875,
a wy le czo nych jest już 154 413.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

Tak jak w po przed nich la tach, tak
i w tym ro ku, przed 1 li sto pa da, czy li
Dniem Wszyst kich Świę tych, mło -
dzież z Klu bu Ak tyw nych Huf ca Pra -
cy 15-2 po sta no wi ła za jąć się po -
rząd ko wa niem gro bów na kro to -
szyń skim cmen ta rzu.

Mło dzi lu dzie uda li się na kro to szyń -
ską ne kro po lię 28 paź dzier ni ka. W pierw -
szej ko lej no ści od da li hołd pol skim ofi ce -
rom po mor do wa nym w Ka ty niu, za pa la -
jąc znicz i od ma wia jąc mo dli twę
przed Krzy żem Ka tyń skim. Po chwi li za -
du my i re flek sji mło dzież za ję ła się pra ca -

mi po rząd ko wy mi wo kół bez i mien nych
gro bów wo jen nych, któ re upa mięt nia ją
po le głych w wal ce o oj czy znę.

Ak cja mia ła na ce lu pie lę gno wa nie
sza cun ku do zmar łych oraz miejsc upa -
mięt nia ją cych bo ha te rów, któ rzy prze la li
za Pol skę krew. 

Tym ra zem, z po wo du sy tu acji epi de -
micz nej, ini cja ty wa by ła utrud nio na.
Na szczę ście ak tyw nym z Huf ca Pra -
cy 15-2, przy za cho wa niu wszel kich środ -
ków ostroż no ści, uda ło się bez piecz nie
zre ali zo wać tę ak cję o nie ba ga tel nych wa -
lo rach edu ka cyj nych.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Klub Aktywnych sprzątał groby

EPIDEMIA

F
O

T
. 

S
y
lw

ia
 W

it
k
o
w

s
k
a



3Temat Tygodnia
POWIAT

Kolejne protesty przeciwko 
decyzji Trybunału Konstytucyjnego

 
 

Od kil ku na stu dni w ca łym kra ju or -
ga ni zo wa ne są pro te sty prze ciw ko
de cy zji Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
w spra wie abor cji eu ge nicz nej. Licz -
ne gro no prze ciw ni ków te go orze cze -
nia kil ka krot nie wy ra zi ło swój sprze -
ciw na kro to szyń skim ryn ku. Ma ni fe -
sta cje zor ga ni zo wa no tak że w Koź mi -
nie Wlkp. i Ko by li nie. 

Wnio sek o zba da nie zgod no ści obec -
nych prze pi sów z usta wą za sad ni czą zło ży -
li do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go po sło -
wie PiS, Ku kiz’15, Kon fe de ra cji oraz PSL.
Wal ka to czy się o ar ty kuł 38: ,,Rzecz po -
spo li ta Pol ska za pew nia każ de mu czło wie -
ko wi praw ną ochro nę ży cia”. TK miał
orzec, czy abor cja eu ge nicz na, opar ta je dy -

nie na po dej rze niach uszko dze nia pło du,
jest zgod na z Kon sty tu cją. Od wie lu lat
śro do wi ska le wi co we i te cał ko wi cie im
prze ciw staw ne to czą spór o to, od któ re go
mo men tu w roz wo ju pło du mó wi my
o czło wie ku.

Try bu nał Kon sty tu cyj ny orzekł, że
pra wo gło si ochro nę ży cia od mo men tu je -
go po czę cia. De cy zja ta spo tka ła się
z ogrom nym nie za do wo le niem wie lu osób
twier dzą cych, że zo sta ły po zba wio ne wy -
bo ru.

W ca łym kra ju trwa ją pro te sty prze -
ciw ko de cy zji TK. Pierw sza ma ni fe sta cja
w na szym mie ście od by ła się 23 paź dzier -
ni ka, jed nak nie zgro ma dzi ła wie lu osób
i ogra ni czy ła się do po zo sta wie nia
przy biu rze po sel skim Pra wa i Spra wie dli -
wo ści kil ku zni czy. Znacz nie więk szy pro -
test od był się dwa dni póź niej. Kil ka set
osób ze bra ło się w tym sa mym miej scu.
Pro te stu ją cy przy cze pia li do okien biu ra
PiS wie sza ki od ubrań i kart ki z róż ny mi
na pi sa mi. Przy by li miesz kań cy – wie lu
z nich mia ło trans pa ren ty – gło śno ma ni -
fe sto wa li swo je obu rze nie. 

W na szym mie ście od by ły się jesz cze
dwa pro te sty. Ma ni fe stu ją cy prze cha dza li
się uli ca mi mia sta i skan do wa li roz ma ite
ha sła. Po tych wy da rze niach na chod ni -
kach i ele wa cjach bu dyn ków po ja wi ło się
wie le na pi sów, na szczę ście wy ko na nych
kre dą. Z ko lei w nie daw no otwar tym biu -
rze PiS wy bi to szy by. Ob raz św. Ja na Paw -
ła II, wi szą cy od kil ku lat na bu dyn ku na le -

żą cym do kro to szyń skiej Ba zy li ki Mniej -
szej, zo stał ob la ny far bą.

Spo wo do wa ło to, że pod czas piąt ko -
we go pro te stu przy ko ście le po ja wi ła się
gru pa męż czyzn pil nu ją cych świą ty ni. Po -
li cja rów nież zwra ca ła więk szą uwa gę
na pro te stu ją cych. Na szczę ście nie od no -
to wa no żad nych nie po ko ją cych czy bul -
wer su ją cych in cy den tów. 

W czwar tek od był się pro test w Koź -
mi nie Wlkp. Kil ka set osób ze bra ło się
na tar go wi sku, aby przejść przez ry nek,
a na stęp nie uli cą Bo rec ką, Ja na Paw -
ła II i Klasz tor ną, by za koń czyć marsz
w cen trum mia sta. Po dob ną ma ni fe sta -
cję zor ga ni zo wa no na stęp ne go dnia
w Ko by li nie. 

Pre zy dent An drzej Du da przy go to wał
pro jekt usta wy, któ ra ma być for mą kom -
pro mi su z pro te stu ją cy mi. Ci jed nak nie
chcą jej przy jąć. Tłu ma czą, że na ta ki ru ch
jest już za póź no i żą da ją, aby rząd cał ko wi -
cie ustą pił. W ca łym kra ju po ja wi ły się
rów nież gru py, któ re bro nią ko ścio łów
i po mni ków przed de wa sta cją. Pa trząc
na pro te sty w więk szych mia stach, na le ży
uznać, iż te w na szym po wie cie prze bie ga -
ją dość spo koj nie. 

(LE NA)
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Dzię ki wspar ciu wie lu dar czyń ców
SPZOZ w Kro to szy nie za ku pił no wy
am bu lans dla Ze spo łu Ra tow nic twa
Me dycz ne go w Ko by li nie. Ka ret ka
kosz to wa ła bli sko 400 ty się cy zło tych.

No wy am bu lans mar ki Re nault
Ma ster po zy ska no z po mo cą dar czyń -
ców, któ rzy wzię li udział w au tor -
skim pro jek cie szpi ta la pod na zwą
„Bu du je my no we – nie tyl ko mu -
ry...”. W je go ra mach za pra sza no lo -
kal ne fir my, sa mo rzą dy, or ga ni za cje
spo łecz ne czy fun da cje do współ fi -
nan so wa nia za ku pu no we go sprzę tu
dla szpi ta la.

No wa ka ret ka kosz to wa -
ła 396 368,49 zł, na to miast wkład dar -
czyń ców wy niósł aż 330 705,08 zł.
Z ko lei SPZOZ do ło żył do za ku -
pu 65 663,41 zł. Ja ko wy raz wdzięcz -
no ści za oka za ną po moc po obu stro -
nach am bu lan su za miesz czo ne zo sta -
ły na zwy i lo go ty py dar czyń ców. 

– W imie niu Pa cjen tów oraz Ra -
tow ni ków Me dycz nych wszyst kim,
któ rzy w ja ki kol wiek spo sób przy -
czy ni li się do za ku pu no wej ka ret ki
dla Ze spo łu Ra tow nic twa Me dycz -
ne go w Ko by li nie, ser decz nie dzię -
ku je my za oka za ną po moc. Tym bar -
dziej że po zy ska nie no we go am bu -

lan su ma miej sce w cza sie epi de mii
CO VID -19, pod czas któ rej ra tow ni -
cy me dycz ni bar dzo czę sto ma ją
pierw szy kon takt z cho ry mi po dej -
rza ny mi o za ka że nie lub już za ka żo -
ny mi ko ro na wi ru sem SARS -CoV -2.
No wy sa mo chód znacz nie pod nie sie
bez pie czeń stwo pra cy ra tow ni ków
me dycz nych, a pa cjen tom za bez pie -
czy re ali za cję me dycz nych czyn no ści
ra tun ko wych. Jesz cze raz – w imie -
niu wła snym i nas wszyst kich – bar -

dzo dzię ku ję za po moc we współ fi -
nan so wa niu za ku pio nej ka ret -
ki – oświad czy ła w ko mu ni ka cie
SPZOZ Iwo na Wi śniew ska, dy rek tor
tej pla ców ki. 

Pier wot nie pla no wa ne by ło spo -
tka nie z udzia łem przed sta wi cie li
dar czyń ców, na któ rym za in au gu ro -
wa no by pra cę ka ret ki, lecz – nie ste -
ty – ze wzglę dów epi de micz nych
uro czy stość zo sta ła od wo ła na.

(AN KA)

SŁUŻBA ZDROWIA

Nowy ambulans medyczny dzięki wsparciu darczyńców

Za koń czył się re mont uli cy Ks. Sta ni -
sła wa Go ja w Koź mi nie Wlkp. Co
istot ne, do szło tam tak że do zmia ny
or ga ni za cji ru chu. 

Po mo der ni za cji ul. Ks. S. Go ja sta ła
się jed no kie run ko wą z kie run kiem ru chu
od ul. Cie szyń skie go do ul. Po znań skiej.
Przy po mnij my, że wy re mon to wa no od ci -
nek o dłu go ści oko ło 300 me trów.
Wzdłuż uli cy, po jed nej stro nie, wy bu do -
wa no chod nik z kost ki pol -bruk. Po nad to
po ło żo no no wy dy wa nik as fal to wy
na dro dze. In we sty cja sfi nan so wa na by ła
ze środ ków bu dże to wych gmi ny Koź min
Wlkp. 

(AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Ulica Goja już po remoncie

Wszy scy do sko na le pa mię ta ją hi sto -
rię Mar ce la Sa mo la, któ rą ży li śmy
przez kil ka mie się cy. Kie dy wy da wa -
ło się, że wszyst ko jest już w jak naj -
lep szym po rząd ku, los znów za sko -
czył ro dzi ców chłop ca. 

W róż ne go ro dza ju ak cje cha ry ta -
tyw ne, któ re mia ły po móc w uzbie ra niu
ko lo sal nej kwo ty na le cze nie Mar cel ka,
an ga żo wa li się nie mal wszy scy miesz -
kań cy Kro to szy na i oko lic, ale tak że lu -
dzie z in nych za kąt ków kra ju. Po kil ku
mie sią cach wal ki uda ło się. Mar cel wraz
z ro dzi ca mi po le ciał do Sta nów Zjed no -
czo nych, aby od być tam le cze nie.
Wszyst ko po szło zgod nie z pla nem, a na -
wet le piej. Ame ry kań scy le ka rze prze cie -
ra li oczy ze zdzi wie nia, wi dząc wy ni ki
ba dań i ob ser wu jąc po lep sza ją cy się stan
zdro wia chłop ca. W lip cu, po 183
dniach spę dzo nych w USA, gdy wia do -
mo już by ło, że wal ka z cho ro bą za koń -
czy ła się zwy cię stwem, Mar cel i je go ro -
dzi ce mo gli wró cić do Pol ski. 

Nie ste ty, kil ka dni te mu na fa ce bo -
oko wym pro fi lu „Ma ły Mar cel – wiel ki
guz” uka zał się wpis, któ ry nie na pa wał
opty mi zmem. Ro dzi ce po in for mo wa li,
że chło piec tra fił do szpi ta la. Re zo nans
po ka zał, że cho ro ba wró ci ła, a guz od rósł.

Je de na sto go dzin na ope ra cja za koń -
czy ła się wy cię ciem gu za. Ba da nia
w naj bliż szym cza sie po ka żą, czy usu -
nię to go w ca ło ści. Na szczę ście ope ra cja
prze bie gła bez kom pli ka cji. Le ka rze
z Wa szyng to nu za pro po no wa li chłop cu

pro to no te ra pię po łą czo ną z che mio te -
ra pią. Ro dzi ce oznaj mi li, że bę dą wal -
czyć o swo je go sy na ze wszyst kich sił.
Dzię ku ją rów nież za każ de sło wo
wspar cia, któ re otrzy mu ją, i pro szą
o mo dli twę za Mar cel ka. 

Na stro nie www.sie po ma ga.pl/mar -
cel utwo rzo no zbiór kę na ko lej ne le cze -
nie. Cał ko wi ty koszt te ra pii w USA znów
mo że wy nieść kil ka mi lio nów. Na uzbie -
ra nie od po wied niej kwo ty nie ma du żo
cza su. Mar cel mu si roz po cząć le cze nie
za nie ca łe dwa ty go dnie! W prze ciw nym
ra zie nie bę dzie mia ło ono sen su. 

Swo ją dzia łal ność wzno wi ła tak że fa -
ce bo oko wa gru pa „Li cy ta cje dla Mar cel -
ka”. Moż na na niej wy sta wić róż ne go ro -
dza ju przed mio ty i usłu gi i brać udział
w li cy ta cjach. Cał ko wi ty zysk bę dzie
oczy wi ście prze zna cza ny na po kry cie
kosz tów le cze nia chłop ca. Raz już uda ło
się uzbie rać ko lo sal ną kwo tę. Ma my na -
dzie ję, że i tym ra zem bę dzie tak sa mo.

O szcze gó łach bę dzie cie in for mo wa -
ni na bie żą co. W mo men cie za mknię cia
tego wy da nia GLK kon to Mar cel ka po -
ka zy wa ło kwo tę 370 000 zł, co jest jed -
nak nie wiel ką czę ścią su my po trzeb nej
do re ali za cji le cze nia.

Od wie dzaj cie gru pę „Li cy ta cje dla
Mar cel ka!” na Fa ce bo oku i włącz cie się
w ak cję!

La da chwi la na na szych ka na łach in -
ter ne to wych po ja wi się apel naj bliż szych
Mar cel ka. Z gó ry pro si my o je go udo stęp -
nia nie! 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Marcel znów walczy!

F
O

T
. 

w
w

w
.k

o
z
m

in
w

lk
p
.p

l

DAR CZYŃ CY 
AN -ART Kro to szyn; Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie. Spół dziel cza

Gru pa Ban ko wa; Bol sius Pol ska Sp. z o. o.; Fun da cja „Szpi tal Po wia to wy
w Kro to szy nie” (wpła ty od osób in dy wi du al nych oraz tych, któ rzy prze ka za -
li od pis 1 proc. od po dat ku do cho do we go za 2019 r.); Fun da cja BGK; Fun -
da cja Ro dzi ny DU DA im. Mak sy mi lia na Du dy oraz Du da Hol ding; Gmi na
Ju tro sin; Gmi na Ko by lin; Go bar to S.A.; Ko ło Ło wiec kie „Ba żant” Ko by lin;
Ko ło Ło wiec kie „Ku ro pa twa” Kro to szyn; Po wiat Kro to szyń ski; Sto wa rzy sze -
nie Ak tyw ny Se nior w Kro to szy nie.
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Na nie daw nej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie uchwa lo no kil ka pod -
wy żek. Od no we go ro ku wzro sną m.
in. staw ki po dat ku od nie ru cho mo ści.

Po da tek od nie ru cho mo ści sta no -
wi znacz ną część bu dże tu gmi ny.
Wzrost do tych cza so wych sta wek,
któ ry sza cu je się na łącz ną kwo tę oko -
ło 2,2 ml zło tych, ma po kryć kosz ty
in we sty cji roz wo jo wych w gmi nie. 

– Pro jekt przed mio to wej uchwa -
ły zo stał szcze gó ło wo omó wio ny
na ko mi sjach Ra dy Miej skiej. Chcia -
ła bym tyl ko przy po mnieć, że
od 2014 ro ku do te raz staw ki po dat -
ko we nie ule ga ły pod wyż ce – wspo -
mnia ła Wio le ta Kaź mier czak
(na zdję ciu), za stęp czy ni skarb ni ka
gmi ny Kro to szyn. Za rów no Ko mi sja
bu dże to wo -go spo dar cza, jak i Ko mi -
sja spo łecz na po zy tyw nie za opi nio -

wa ły pro jekt uchwa ły. Nie któ rzy rad -
ni zwró ci li uwa gę na trud ną sy tu ację
fi nan so wą, wo bec któ rej po win no się
po wstrzy mać z pod wyż sza niem po -
dat ków. – Przed się bior cy bar dzo do -
ce nia ją to, że od 2014 ro ku staw ki
po dat ków lo kal nych by ły na prak -
tycz nie nie zmien nym po zio mie. Mi -
mo to wpły wy z tych po dat ków co ro -
ku wzra sta ły. By ło to za słu gą głów nie

wła śnie przed się bior ców, któ rzy po -
przez swo ją kre atyw ność roz bu do -
wy wa li swo je po wierzch nie pro duk -
cyj ne czy ma ga zy no we. Zda je my so -
bie spra wę z za dań, któ re mu si wy ko -
ny wać gmi na i z te go, że wią że się to
z kosz ta mi. Ro zu mie my to, bo spo ty -
ka my się z po dob ny mi pro ble ma mi.
Sy tu acja jest trud na. Wi zja ko lej nej
pró by za mro że nia go spo dar ki znacz -
nie utrud nia pro wa dze nie biz ne sów.
Stąd proś ba przed się bior ców, aby
wstrzy mać się na ten trud ny okres ze
zmia ną do tych cza so wych sta -
wek – po stu lo wał rad ny Pa weł Si ko ra.
Osta tecz nie jed nak uchwa ła po dat ko -
wa zo sta ła prze gło so wa na 12 gło sa mi
na tak. Prze ciw opo wie dzie li się Sła -
wo mir Au gu sty niak, Sła wo mi ra Ka -
lak, Bar tosz Ko siar ski, Pa weł Si ko ra,
Ar ka diusz Stel ma szyk i Ma riusz
Urba niak. (LE NA)

5Na Bieżąco

Na czwart ko wej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie prze gło so wa no pod -
wyż kę opłat za par ko wa nie po jaz -
dów w stre fie płat ne go par ko wa nia.
Od no we go ro ku za go dzin ny po stój
za pła ci my 2,60 zł, a nie – jak do tej
po ry – 2 zł.

Tak więc za pierw sze pół go dzi ny
par ko wa nia za pła ci my 1,30 zł, za go -
dzi nę – 2,60 zł, za dru gą go dzi -
nę – 3,10 zł, za trze cią go dzi -
nę – 3,60 zł, za czwar tą i każ dą na -
stęp ną – 2,60 zł. Z ko lei abo na ment
mie sięcz ny dla miesz kań ców uli cy
ob ję tej stre fą par ko wa nia wy nie -
sie 55 zł, a rocz ny – 550 zł. Za tzw.
ko per tą mie sięcz nie za pła ci -
my 200 zł, za pół ro ku – 1000,
a za rok – 2000 zł.

– Ta uchwa ła ostat ni raz, je śli
cho dzi o ce ny jed nost ko we, by ła

zmie nia na pod ko niec 2011 ro ku.
Od po cząt ku 2012 ro ku staw ki za bi -
le ty par kin go we się nie zmie ni ły.
Przez dzie więć lat żad nych pod wy -
żek nie by ło. Staw ka za go dzi nę wy -
no si ła 2 zł. W tej chwi li pro po zy cją
jest zmia na tych sta wek, po dzie wię -
ciu la tach. Trze ba w tym miej scu za -
zna czyć, że głów nym ce lem wpro wa -
dze nia stre fy w cen trum mia sta by ło
do pro wa dze nie do pew nej ro ta cji sa -
mo cho dów. Nie ste ty, od ja kie goś cza -
su z tą ro ta cją nie ma my do czy nie -
nia, głów nie w sa mym cen trum. Tu
rze czy wi ście par kin gi są znacz nie
prze peł nio ne. Być mo że dla te go, że
przez dzie więć lat ce ny się nie zmie -
nia ły. Stąd pro po zy cja pod nie sie nia
staw ki go dzi no wej z 2 zł
na 2,60 zł – ob ja śniał spra wę Mi chał
Ku rek, na czel nik Wy dzia łu Go spo -
dar ki Ko mu nal nej, Ochro ny Śro do -

wi ska i Rol nic twa. 
Ko mi sja bu dże to wo -go spo dar cza

oraz Ko mi sja spo łecz na po zy tyw nie
za opi nio wa ły pro jekt uchwa ły. Nie -
któ rzy rad ni po de szli do spra wy scep -
tycz nie. – W związ ku z tym, że
w tym trud nym okre sie pan de mii
chce cie pań stwo wpro wa dzać pod -
wyż ki po dat ków i wszel kich opłat lo -
kal nych, czy nie by ło by do brze za -
cząć od sie bie? – za py tał Bar tosz Ko -
siar ski, od no sząc się do kil ku uchwał,
m. in. w spra wie po dat ków. – Ro zu -
miem, że wnio sko daw cą tych pod -
wy żek jest pan bur mistrz. Pa nie bur -
mi strzu, je śli śred nio te pod wyż ki
ma ją być w gra ni cach 10-15 pro cent,
to mo że za cząć od sie bie, dać miesz -
kań com przy kład i wpro wa dzić te
pod wyż ki, ale jed no cze śnie ob ni żyć
so bie pen sje o te 10-15 pro cent? Ta ki
jest mój wnio sek for mal ny – ob ni że -

nie bur mi strzo wi pen sji o 10 pro -
cent. Dru gi mój wnio sek do ty czy ob -
ni że nia na szych diet o ten sam pro -
cent, o ja ki pod no si my po dat ki
w mie ście. My ślę, że to bę dzie spra -
wie dli we i uczci we – stwier dził rad -
ny. Po dob ne zda nie wy ra zi ła rad na
Sła wo mi ra Ka lak, któ ra zwró ci ła
uwa gę na to, że na gro dy przy zna wa -
ne pra cow ni kom urzę du rów nież są
ob cią że niem bu dże tu w tym trud -
nym cza sie. 

W od po wie dzi bur mistrz przy -
po mniał, że pen sje wło da rzy w ca łym
kra ju zo sta ły już ob ni żo ne o 20 pro -
cent. Osta tecz nie uchwa ła do ty czą ca
opłat za par ko wa nie w stre fie prze -
szła 13 gło sa mi za. Prze ciw ko za gło so -
wa li S. Ka lak, B. Ko siar ski, Mi ro sław
Gań ko, Ar ka diusz Stel ma szyk i Ma -
riusz Urba niak.

(LE NA)

KROTOSZYN

Za parkowanie będziemy płacić więcej

RADA MIEJSKA

Wyższe stawki podatku od nieruchomości  
 NO WE STAW KI PO DAT KU OD NIE RU CHO MO ŚCI

1) Od grun tów:
a) zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej, bez wzglę du

na spo sób za kwa li fi ko wa nia w ewi den cji grun tów i bu dyn ków – 0,99 zł
b) pod wo da mi po wierzch nio wy mi sto ją cy mi lub wo da mi po wierzch nio -

wy mi pły ną cy mi je zior i zbior ni ków sztucz nych – 4,99 zł od 1 ha po wierzch ni
c) po zo sta łych, w tym za ję tych na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej dzia -

łal no ści po żyt ku pu blicz ne go przez or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne -
go – 0,39 zł od 1 m2 po wierzch ni.

2) Od bu dyn ków lub ich czę ści:
a) miesz kal nych – 0,85 zł od 1 m2 po wierzch ni użyt ko wej
b) zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej oraz od bu dyn -

ków miesz kal nych lub ich czę ści za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo -
dar czej – 24,36 zł od 1 m2 po wierzch ni użyt ko wej

c) za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej w za kre sie ob ro tu kwa -
li fi ko wa nym ma te ria łem siew nym – 11,62 zł od 1 m2 po wierzch ni użyt ko wej

d) zwią za nych z udzie la niem świad czeń zdro wot nych w ro zu mie niu
prze pi sów o dzia łal no ści lecz ni czej, za ję tych przez pod mio ty udzie la ją ce tych
świad czeń – 5,06 zł od 1 m2 po wierzch ni użyt ko wej

e) po zo sta łych, w tym za ję tych na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej dzia -
łal no ści po żyt ku pu blicz ne go przez or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne -
go – 6,00 zł od 1m2 po wierzch ni użyt ko wej;

3) Od bu dow li: 2% ich war to ści.
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W nie dzie lę, 25 paź dzier ni ka, w miej -
sco wo ści Psie Po le (gmi na Koź min
Wlkp.) do szło do wy pad ku dro go we -
go. Na sku tek zda rze nia ko bie ta
z dwój ką ma łych dzie ci tra fi ła do szpi -
ta la.

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 koź miń skiej OSP. Jak
się oka za ło, sa mo chód oso bo wy zje chał
z jezd ni i ude rzył w przy droż ne drze wo.
Ko bie ta z dwój ką ma łych dzie ci sa mo -
dziel nie opu ści ła uszko dzo ny po jazd.

Po za bez pie cze niu te re nu dzia łań stra -
ża cy przy stą pi li do udzie la nia kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy oso bom bio rą -
cym udział w wy pad ku, któ ra po le ga ła m.
in. na za bez pie cze niu po wierz chow nych
ran. W ra mach wspar cia psy chicz ne go
dzie ci otrzy ma ły plu szo we ma skot ki. 

Jed no cze śnie w sa mo cho dzie odłą czo -
no aku mu la tor i spraw dzo no, czy nie do -
szło do wy cie ku pły nów eks plo ata cyj nych. 

Na miej sce we zwa no tak że Lot ni cze
Po go to wie Ra tun ko we, w związ ku z czym
wy zna czo no lą do wi sko. Oso by po szko do -
wa ne zo sta ły prze ka za ne pod opie kę le ka -

rza, któ ry po wy ko na niu ba dań pod jął de -
cy zję o ho spi ta li za cji wszyst kich uczest ni -
ków zda rze nia. Jed na oso ba zo sta ła prze -
trans por to wa na do szpi ta la śmi głow cem
LPR, a dwie prze wie zio no ka ret ką po go to -
wia.

(AN KA)

WYPADEK

Osobówka uderzyła w drzewo

Na przy szły rok za pla no wa no zmia nę
sie dzi by Bi blio te ki Pu blicz nej Mia sta
i Gmi ny Ko by lin. Przed kil ko ma dnia -
mi bur mistrz To masz Le siń ski pod pi -

sał umo wę z fir mą bu dow la ną na re -
mont po miesz czeń w bu dyn ku ko mu -
nal nym, któ ry do nie daw na był sie dzi -
bą szko ły bran żo wej.

Pra ce re mon to we ma ją za koń czyć
się do 5 grud nia. Tym sa mym w przy -
szłym ro ku zbio ry ko by liń skiej bi blio -
te ki zo sta ną prze nie sio ne do no wej sie -
dzi by, któ ra bę dzie się mie ścić w bu -
dyn ku przy uli cy Kro to szyń skiej.

– No wa lo ka li za cja ozna cza szer -
sze moż li wo ści dzia ła nia oraz da je
szan se na więk szy roz wój na szej pla -
ców ki. Czy tel ni cy bę dą mie li bar dziej
kom for to we wa run ki do ko rzy sta nia
z za so bów bi blio te ki. Tak więc je ste -
śmy bar dzo za do wo le ni, że doj dzie
do zmia ny sie dzi by – sko men to wa ła
Al do na Kor dus, dy rek tor bi blio te ki
w Ko by li nie.

(AN KA)

KOBYLIN

Biblioteka zmieni siedzibę 
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W mi nio ną śro dę na skrzy żo wa niu
ulic Wi to sa i Tar tacz nej w Kro to szy -
nie do szło do zde rze nia dwóch po -
jaz dów. Ko li zja spo wo do wa ła kil ku -
go dzin ne utrud nie nia w ru chu. 

Kie ru ją ca po jaz dem mar ki Re -
nault nie ustą pi ła pierw szeń stwa cią -
gni ko wi sio dło we mu, prze wo żą ce mu
drew no. W efek cie te go sa mo chód
oso bo wy ude rzył w zbior nik pa li wa
po jaz du cię ża ro we go, co skut ko wa ło
wy cie kiem ole ju na pę do we go. Po jaz -
dy zo sta ły za bez pie czo ne przez
uczest ni ków zda rze nia, któ rzy
na szczę ście nie po trze bo wa li po mo -
cy me dycz nej. 

– Kie ru ją cy by li trzeź wi. Spraw -
czy ni zda rze nia zo sta ła uka ra na man -
da tem w wy so ko ści 300 zło tych. Za -
trzy ma no do wo dy re je stra cyj ne obu
po jaz dów – mó wi Bar tosz Kar wik
z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro -
to szy nie. 

Kro to szyń scy stra ża cy naj pierw
za ję li się za bez pie cze niem uszko dzo -
ne go zbior ni ka pa li wa, a na stęp nie
neu tra li za cją ole ju na pę do we go, za le -
ga ją ce go na jezd ni. Na czas dzia łań
służb ra tow ni czych dro ga kra jo wa
nr 36 na tym od cin ku by ła cał ko wi cie
nie prze jezd na, co spo wo do wa ło du że
utrud nie nia dla kie row ców. 

(LE NA)

NA DRODZE

Zderzenie na skrzyżowaniu

27 paź dzier ni ka w jed nym z miesz -
kań bu dyn ku wie lo ro dzin ne go
w miej sco wo ści Sie jew (gmi na Zdu -
ny) je go lo ka tor po zo sta wił bez nad -
zo ru po tra wę w garn ku na włą czo nej
ku chen ce ga zo wej. Dym wi docz ny
w oknie przy kuł uwa gę in nych użyt -
kow ni ków obiek tu, któ rzy nie zwłocz -
nie za alar mo wa li straż po żar ną. 

Na miej sce wy sła no trzy za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz po jaz dy ga śni cze z OSP
w Zdu nach i Basz ko wie. Stra ża kom uda ło
się do stać do za dy mio ne go po miesz cze -
nia, z któ re go na tych miast ewa ku owa li
męż czy znę. Lo ka tor nie uskar żał się

na żad ne do le gli wo ści, lecz zo stał pod da -
ny ob ser wa cji i prze ka za ny pod opie kę Ze -
spo ło wi Ra tow nic twa Me dycz ne go, któ ry
po zba da niu nie stwier dził ko niecz no ści
ho spi ta li za cji.

Stra ża cy przy uży ciu ka me ry ter mo -
wi zyj nej zlo ka li zo wa li źró dło za dy mie -
nia – pa li ła się po tra wa w garn ku po zo sta -
wio nym na ku chen ce ga zo wej. Spa lo ne
na czy nie za la no wo dą i usu nię to na ze -
wnątrz. Po od dy mie niu i prze wie trze niu
lo ka lu miesz kal ne go spraw dzo no, z po -
mo cą de tek to ra wie lo ga zo we go, obiekt
pod ką tem wy stę po wa nia ga zów nie bez -
piecz nych. Za gro żeń nie stwier dzo no.

(AN KA)

SIEJEW

Mogło dojść do tragedii

Jak po in for mo wa ła Ko men da Po wia -
to wa Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie, wiel ko pol ski ko men -
dant wo je wódz ki PSP z dniem 28
paź dzier ni ka po wo łał bryg. Mar ka Ka -
la ka na sta no wi sko za stęp cy ko men -
dan ta po wia to we go PSP. 

Bryg. mgr inż. Ma rek Ka lak uro dził
w 1973 ro ku w Kro to szy nie. Po ukoń cze -
niu w 1994 Szko ły Aspi ran tów Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Po zna niu za wo do wą
służ bę roz po czął w Jed no st ce Ra tow ni czo -
-Ga śni czej PSP w Kro to szy nie na sta no wi -
sku spe cja li sta -ra tow nik. W 1996 roz po -
czął ko lej ny etap kształ ce nia w Szko le
Głów nej Służ by Po żar ni czej w War sza wie.
Ty tuł in ży nie ra po żar nic twa na Wy dzia le
In ży nie rii Bez pie czeń stwa Po ża ro we go
uzy skał w 2000, pra cu jąc już w Ko men -
dzie Po wia to wej PSP w Kro to szy nie na sta -
no wi sku kie row nik sek cji kwa ter mi -
strzow skiej. 

W 2004 ukoń czył stu dia ma gi ster skie
na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni -
wer sy te tu Szcze ciń skie go. Otrzy mał
w tym cza sie awans na sta no wi sko na czel -
ni ka wy dzia łu kwa ter mi strzow skie go.

W 2014 ukoń czył stu dia dla ka dry kie row -
ni czej PSP na Uni wer sy te cie Eko no micz -
nym w Po zna niu na kie run ku go spo da ro -
wa nie za so ba mi.

OPRAC. (AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Powołanie na stanowisko zastępcy komendanta
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Nie daw no fir ma DE TE EM zo sta ła
pod da na au dy to wi cer ty fi ku ją ce mu
zgod ność ze stan dar dem BRC Fo od
ver. 8 Fo od. Pro ces za koń czył się po -
zy tyw ną re ko men da cją, co w zna czą -
cy spo sób wpły wa na pre stiż na le żą -
cej do Da nu ty Szpur tacz fir my.

Stan dard BRC to do ku ment opra -
co wa ny w XX wie ku w Wiel kiej Bry ta -
nii. Miał on wów czas na ce lu sfor mu -
ło wa nie wszel kich wy ma gań wo bec
za kła dów spo żyw czych, do star cza ją -
cych żyw ność do bry tyj skich mar ke -
tów. Tam tej sze Kon sor cjum De ta li -
stów przy go to wa ło wspól ny sys tem
pod na zwą „BRC – Glo bal Stan dard
Fo od”. Pierw szą wer sję opu bli ko wa no
w 1998 ro ku, a obec nie świa tło dzien -
ne uj rza ło jej ósme wy da nie. Aby uzy -
skać cer ty fi kat, na le ży speł nić nie -
zbęd ne do te go kry te ria. Wszyst ko jest
rze tel nie spraw dza ne pod czas au dy tu.
Ra port z nie go jest prze ka zy wa ny
do jed nost ki cer ty fi ku ją cej, gdzie pod -
le ga osta tecz nej we ry fi ka cji.

Fir ma DE TE EM, ma ją ca głów ną
sie dzi bę w Ko wa le wie, prze szła au dyt
po myśl nie. Ozna cza to, że otrzy ma ła
cer ty fi kat BRC Fo od ver. 8 Fo od. Ca ły
pro ces wraz ze sta łym nad zo rem

nad do ku men ta cją pro wa dzi ła Ka ta -
rzy na Krzak. – Do ku ment ten nie sie
za so bą wie le ko rzy ści i jest po twier -
dze niem rze tel no ści na szej fir my.
Dzię ki je go uzy ska niu otwie ra ją się
przed na mi no we moż li wo ści – oznaj -
mia Ka ta rzy na Krzak, peł no moc nik
ds. ja ko ści. – Speł nia jąc wszel kie nor -
my, bę dzie my istot nym gra czem pod -

czas wy bo ru do staw ców przez du że
sie ci han dlo we. Wraz z za ło gą cie szy -
my się, iż pro du ko wa ne przez nas
mię so jest nie tyl ko smacz ne, ale bez -
piecz ne i speł nia naj wyż sze nor my
oraz ocze ki wa nia kon su men -
tów – mó wi Da nu ta Szpur tacz, za ło -
ży ciel ka mar ki DE TE EM.

(LE NA)

BIZNES

DETEEM z nowymi możliwościami

Wła dze Koź mi na pla nu ją ma łą re wo -
lu cję. Wkrót ce pa ła cyk miesz czą cy
się przy ul. Bo rec kiej zo sta nie wy re -
mon to wa ny i zmie ni swo je prze zna -
cze nie. 

W daw nym in ter na cie ma ją się wkrót -
ce mie ścić po miesz cze nia uży wa ne
przez pra cow ni ków Urzę du Sta nu Cy -
wil ne go. Tam rów nież z ryn ku ma zo -
stać prze nie sio ne biu ro Ra dy Miej -
skiej, a w przy szło ści ma ją od by wać się
ko mi sje oraz se sje. Wła dze chcą, by
w daw nym in ter na cie mie ścił się tak że
wy dział ewi den cji lud no ści. By te za ło -
że nia zo sta ły speł nio ne, trze ba zdo być
środ ki na re no wa cję oka za łe go bu dyn -
ku, któ ry w prze szło ści był sie dzi bą
władz po wia to wych.
Dla te go pod czas nie daw nej se sji Ra dy
Miej skiej w Koź mi nie Wlkp. w szcze -
gó ły spra wy rad nych wpro wa dzał wi -
ce bur mistrz Ja ro sław Ra taj czak, któ ry
dłu go wy ja śniał ku li sy tej kwe stii.
Na tę in we sty cję gmi na pla nu je za cią -
gnąć po życz kę z Ban ku Go spo dar stwa
Kra jo we go w wy so ko ści 2,5 mln zł
w ra mach ini cja ty wy Jes si ca 2. Pro jekt
za pi sa ny jest pod na zwą „Za mia na
spo so bu użyt ko wa nia ist nie ją ce go bu -

dyn ku dy dak tycz ne go na obiekt ad mi -
ni stra cji pu blicz nej wraz z je go roz bu -
do wą, prze bu do wą i czę ścio wą roz -
biór ką”. In we sty cja ma ru szyć w 2021

ro ku, a ma gi strat chce spła cić zo bo wią -
za nie wzglę dem BGK do 2031 r.
Rad ni przy słu chi wa li się te mu z uwa -
gą. Jed nak mie li rów nież swo je po stu -
la ty. W ich imie niu wy stą pił Ka rol
Jan ko wiak. Prze wod ni czą cy Ko mi sji
spraw spo łecz nych zwró cił uwa gę
na rzecz prak tycz ną. – In we sty cja jest
po trzeb na. Jed nak trze ba przy oka zji
roz wią zać pro blem, któ rym jest brak
miejsc par kin go wych na ul. Bo rec -
kiej – mó wił. K. Jan ko wiak przy po -
mniał, iż w po bli żu re mon to wa ne go
obiek tu znaj du je się przed szko le „Par -
ko we Skrza ty”. Dla te go, szcze gól nie
w go dzi nach ran nych, za par ko wa nie
w tej czę ści mia sta gra ni czy z cu dem,
co z ko lei wy wo łu je czę sto ner wo we
re ak cje ro dzi ców ma lu chów. 
Zre ali zo wa nie te go po stu la tu bę dzie
utrud nio ne. Bu dy nek bo wiem jest
pod opie ką kon ser wa to ra za byt ków
i wszel kie re no wa cje mu szą być wy ko -
na ne we współ pra cy z nim. Nie mniej
J. Ra taj czak za pew nił, iż roz bu do wa ny
par king sta nie się mie niem gmin nym.
Sły sząc to zapewnienie, rad ni jed no -
gło śnie po par li pro jekt za cią gnię cia po -
życz ki na ten cel. 

PA WEŁ KRA WUL SKI

Radny Karol Jankowiak mówił 
o potrzebie rozbudowy parkingu.

KOŹMIN WLKP.

Szykuje się mała rewolucja

F
O

T
. 
A

rc
h
iw

u
m

 K
P

 P
S

P
 K

ro
to

s
z
y
n
 

W paź dzier ni ku Hu fiec Pra cy 15-2
w Kro to szy nie prze pro wa dził we -
wnętrz ny etap ko lej ne go kon kur su
wo je wódz kie go. Tym ra zem był to
kon kurs fo to gra ficz ny „Je sień
w obiek ty wie”. 

Kon kurs ma na ce lu po pu la ry za cję
ama tor skiej twór czo ści fo to gra ficz nej
uczest ni ków OHP, roz wi ja nie wraż li wo -
ści i wy obraź ni mło dzie ży, za chę ca nie jej
do pre zen to wa nia swo ich umie jęt no ści
twór czych oraz do ob co wa nia z na tu rą.

Do huf ca wpły nę ło 20 prac, spo śród
któ rych wy bra no trzy naj lep sze, a do te go
dwie wy róż nio no. Zwy cię ży ła Na ta lia

Plą skow ska (kla sa III Bran żo wej Szko -
ły I stop nia w Zdu nach), dru ga lo ka ta
przy pa dła Klau dii Prze woź nej (kla -
sa III Bran żo wej Szko ły I stop nia w Zdu -
nach), a trze cia by ła uczen ni ca kla -
sy I Bran żo wej Szko ły I stop nia w Ko by li -
nie. Z ko lei wy róż nie nia przy zna no Na ta -
lii Ste fań skiej (kla sa II Bran żo wej Szko -
ły I stop nia „Fa cho wiec”) i Ame lii No wac -
kiej (kla sa I Bran żo wej Szko ły I stop nia
w Ko by li nie). 

Na gro dy dla lau re atów kon kur su
ufun do wa ła WWK OHP w Po zna niu, na -
to miast na gro da dla oso by wy róż nio nej
zo sta ła po zy ska na od spon so ra.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Jesień w obiektywie

Jak po in for mo wał Zwią zek Mię dzyg -
min ny EKO SIÓ DEM KA, od li sto pa da
obo wią zy wać bę dą no we staw ki
opłat za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi. Oczy wi ście ce ny po -
szły moc no w gó rę.

W przy pad ku nie ru cho mo ści za -
miesz ka łych opła ta bę dzie wy no -
sić 29,50 zł mie sięcz nie od jed ne go miesz -
kań ca, je że li od pa dy te są zbie ra ne w spo -
sób se lek tyw ny. Je że li jed nak wła ści ciel
nie ru cho mo ści nie wy peł nia obo wiąz ku
se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów, to opła -
ta wy nie sie dwa ra zy ty le, czy li 59,00 zł
mie sięcz nie od jed ne go miesz kań ca.

Jed no cze śnie usta lo no zwol nie nie
w czę ści z opła ty za go spo da ro wa nie od -

pa da mi ko mu nal ny mi dla wła ści cie li
nie ru cho mo ści za bu do wa nych bu dyn -
ka mi miesz kal ny mi jed no ro dzin ny mi,
po ło żo ny mi na te re nie Związ ku Mię -
dzyg min ne go EKO SIÓ DEM KA, kom -
po stu ją cych bio od pa dy w kom po stow -
ni ku przy do mo wym, w wy so ko -
ści 3,00 zł mie sięcz nie od jed ne go
miesz kań ca. 

Wa run kiem zwol nie nia jest zło że nie
przez wła ści cie la nie ru cho mo ści de kla ra -
cji o wy so ko ści opła ty za go spo da ro wa nie
od pa da mi ko mu nal ny mi, za wie ra ją cej
oświad cze nie do ty czą ce po sia da nia kom -
po stow ni ka. Fakt ów, jak za po wia da EKO
SIÓ DEM KA, bę dzie przez pra cow ni ków
związ ku we ry fi ko wa ny.

(AN KA)

GOSPODARKA KOMUNALNA

Wzrost opłat za odbiór śmieci!











Od 26 paź dzier ni ka ko lej ne wo je wódz -
twa wdro ży ły no wy mo del ob słu gi po -
dat ni ków. Usłu ga „Umów wi zy tę
w urzę dzie skar bo wym” zo sta ła wpro -
wa dzo na po to, by zwięk szyć bez pie -
czeń stwo i kom fort po dat ni ków. Już
w po ło wie li sto pa da roz wią za nie to bę -
dzie funk cjo no wać w ca łym kra ju. 

– Elek tro nicz na usłu ga, któ ra
umoż li wi po dat ni kom umó wie nie wi -
zy ty w urzę dzie skar bo wym, to waż ny
krok w pro gra mie „Klient w cen trum
uwa gi KAS”. Dzię ki usłu dze zwięk szy -
my kom fort za ła twia nia spraw w urzę -
dzie przy za pew nie niu wy tycz nych do -
ty czą cych bez pie czeń stwa, co jest szcze -
gól nie waż ne w obec nej sy tu acji – tłu -
ma czy Mag da le na Rzecz kow ska, sze fo -
wa Kra jo wej Ad mi ni stra cji Skar bo wej. 

No wy mo del ob słu gi uru cho mio -
no pi lo ta żo wo la tem te go ro ku w urzę -

dach skar bo wych w wo je wódz twach
pod la skim i wiel ko pol skim. – Cie szę
się, że wiel ko pol skie do świad cze nia
prze ło żą się na roz wią za nie, któ re zo sta -
nie wdro żo ne w ca łym kra ju – stwier -
dza Ma rek Po piel ski, dy rek tor Izby Ad -
mi ni stra cji Skar bo wej w Po zna niu.

26 paź dzier ni ka usłu ga zo sta ła
wpro wa dzo na w pię ciu ko lej nych re gio -
nach: dol no ślą skim, lu bu skim, opol -
skim, ślą skim i war miń sko -ma zur skim.
Do ce lo wo usłu ga obej mie urzę dy skar -
bo we rów nież w po zo sta łych wo je -
wódz twach i bę dą mo gli z niej ko rzy -
stać klien ci KAS w ca łej Pol sce. 

Wi zy tę w urzę dach skar bo wych
wo je wódz twa wiel ko pol skie go moż -
na umó wić: 

– przez in ter net – mo żesz sko rzy -
stać z elek tro nicz ne go for mu la rza do -
stęp ne go na stro nie po dat ki. gov. pl lub
swo je go urzę du skar bo we go

– te le fo nicz nie – nu me ry te le fo -
nów spraw dzisz na stro nie www swo je -
go urzę du skar bo we go,

– w urzę dzie – pod czas oso bi stej
wi zy ty w punk cie „Uma wia nie wi zyt”,
któ ry znaj du je się bli sko wej ścia. 

An kie ta prze pro wa dzo na wśród
po dat ni ków po ka za ła, że77 pro cent an -
kie to wa nych uzna ło, że wcze śniej sza re -
zer wa cja wi zy ty po pra wia spraw ność
za ła twie nia spra wy i zwięk sza bez pie -
czeń stwo. 72 pro cent stwier dzi ło też,
że elek tro nicz ny for mu larz jest zro zu -
mia ły i czy tel ny. 

Waż ne: ze wzglę du na sy tu ację epi -
de micz ną do urzę du uma wiaj my się
tyl ko, je śli jest to nie zbęd ne, a wi zy tę za -
re zer wuj my przez in ter net lub te le fo -
nicz nie. Dzię ki te mu unik nie my nie po -
trzeb ne go cze ka nia w ko lej ce i za dba my
o bez pie czeń stwo swo je i in nych. 

(US)
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W mi nio nym ty go dniu koź miń scy
har ce rze ru szy li z ak cją po mo cy se -
nio rom. – Trud ny czas zmu sza nas
do pod ję cia służ by i po mo cy se nio -
rom z na szej oko li cy – na pi sa no
na pro fi lu fa ce bo oko wym huf ca. 

Har ce rze po mo gą w za ku pach
i wy pro wa dzą psa na spa cer. Aby po -
moc prze bie ga ła spraw nie i by ła bez -
piecz na, ko men da huf ca opra co wa ła
ści słe za sa dy kon tak tu po mię dzy wo -
lon ta riu szem a se nio rem. Sche mat
ma być na stę pu ją cy:

– se nior dzwo ni na nu -
mer 530 744 145, 783 095 383
lub 883 258 893 i roz ma wia z ko or -
dy na to rem, któ ry py ta go o za kres po -
mo cy;

– ko or dy na tor prze ka zu je te in -
for ma cje wo lon ta riu szo wi, któ ry
miesz ka naj bli żej i jest ak tu al nie dys -
po zy cyj ny;

– ko or dy na tor po now nie kon tak -
tu je się z se nio rem i in for mu je go,
któ ry wo lon ta riusz udzie li mu po -
mo cy; pro si rów nież o przy go to wa nie
li sty za ku pów oraz pie nię dzy dla wo -
lon ta riu sza; na ko per cie po win na być
na pi sa na kwo ta, któ rą wo lon ta riusz
spraw dzi przy od bio rze;

– wo lon ta riusz dzwo ni do se nio ra
i in for mu je o przyj ściu; od bie ra ko per -
tę, spraw dza kwo tę i li stę za ku pów,
do py tu je o ewen tu al ne za mien ni ki.

Każ dy wo lon ta riusz po sia da iden -
ty fi ka tor, ma ma secz kę, no si har cer ską
chu s tę. Nie wcho dzi do miesz ka -
nia – wszyst kie spra wy za ła twia ne są
w bez piecz nej od le gło ści. Se nio rzy pro -

sze ni są o za ło że nie ma secz ki na czas
prze ka zy wa nia ko per ty i od bie ra nia za -
ku pów. Je śli cho dzi o po moc w wy pro -
wa dza niu psów, tak że na le ży to zgło sić
do ko or dy na to ra. Wte dy on po sta ra się
przy dzie lić sta łą oso bę.

– Koź miń scy har ce rze chcą po -
móc se nio rom w co dzien nym funk -
cjo no wa niu, w trud nym cza sie roz wo -
ju pan de mii ko ro na wi ru sa. Za chę ca -
my oso by star sze do ko rzy sta nia z har -
cer skiej po mo cy. Ape lu je my rów no -
cze śnie o prze my śla ne za ku py i pla no -
wa nie ich na kil ka dni, a tak że prze -
strze ga nie za sad bez piecz ne go kon tak -
tu. Na si wo lon ta riu sze to głów nie
ucznio wie szkół po nad pod sta wo wych
lub stu den ci, któ rzy w cią gu dnia
uczest ni czą w zdal nym na ucza -
niu – oznaj mia Mi cha li na Ma lesz ka,
za stęp czy ni ko men dan ta huf ca.

OPRAC. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Harcerze seniorom!

USŁUGI

Umów wizytę w urzędzie skarbowym
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Przy sło necz nej, nie mal let niej au rze
w Owiń skach w oko li cach ką pie li ska
Akwen Tro pi ca na od był się Czer wo -
nak Cross Du ath lon. W Za wo dach
star to wa ła Mo ni ka Jad czak. Kro to -
szy nian ka był naj lep sza w swo jej ka -
te go rii, a w kla sy fi ka cji open upla so -
wa ła się tuż za po dium.

Dwa dni przed im pre zą jesz cze nie
by ło wia do mo, czy za wo dy nie zo sta ną
od wo ła ne w związ ku z co raz więk szy mi
re stryk cja mi. W za kre sie or ga ni za cji wy -
da rzeń spor to wych nic się jed nak nie
zmie ni ło i moż li we by ło ich prze pro wa -
dze nie, oczy wi ście bez udzia łu pu blicz -
no ści i przy za cho wa niu naj wyż szych

stan dar dów bez pie czeń stwa epi de micz -
ne go. 

Na star cie po ja wi ło się 108 za wod ni -
ków ry wa li zu ją cych in dy wi du al nie i 22
szta fe ty. Uczest ni cy naj pierw mie li
do prze bie gnię cia dy stans 5 km, po tem
mu sie li prze je chać ro we rem 20 km,
a na ko niec po now nie bie gli, tym ra -
zem 2,5 km.

Zwy cię żył Grze gorz Wojt czak (PPHU
Or bi trex Wro cław) z cza sem 01: 13: 08,
a wśród ko biet naj lep sza by ła Agniesz ka
Na pie ra ła (AKB Te am Ro kiet ni ca) z wy ni -
kiem 01: 30: 19. Mo ni ka Jad czak osią gnę -
ła czas 01: 35: 53 i trium fo wa ła w ka te go rii
K1, na to miast w open skla sy fi ko wa na zo -
sta ła na czwar tym miej scu. (AN KA)

29 paź dzier ni ka Hu fiec Pra cy 15-2
w Kro to szy nie zor ga ni zo wał dla swo -
ich uczest ni ków re kre acyj ny tur niej
te ni sa sto ło we go. Zwy cię żył Kac per
Wi śniew ski.

Za wo dy mia ły na ce lu krze wie nie
spor to we go try bu ży cia, pro mo wa nie
ak tyw nych form spę dza nia cza su wol -
ne go, a tak że pro pa go wa nie te ni sa sto ło -
we go. Ze wzglę du na sy tu ację epi de -

micz ną tur niej nie mógł przy brać sze ro -
kiej for mu ły. 

W szran ki sta nę ło czte rech za wod -
ni ków. Naj lep szy oka zał się Kac per Wi -
śniew ski, któ ry wy prze dził Krzysz to fa

Bo row czy ka, Pa try ka Za jącz ka i Grze go -
rza Wi de rę. W bez po śred nią ry wa li za cję
po za kon kur so wą włą czył się tak że opie -
kun huf ca, Da niel Ku law ski, któ ry to -
czył po je dyn ki z po szcze gól ny mi gra cza -

mi. Za wo dy prze bie ga ły w mi łej i spor to -
wej at mos fe rze. (AN KA)

DUATHLON

Monika Jadczak tuż za podium

HUFIEC PRACY 15-2

Rywalizacja
tenisistów
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Pojedynek najlepszych zawodników 
- Kacpra Wiśniewskiego oraz
Krzysztofa Borowczyka.



23 paź dzier ni ka od był się wer ni saż
wy sta wy Klu bu Fo to gra fii Ar ty stycz -
nej Blen da, któ ry dzia ła przy Kro to -
szyń skim Ośrod ku Kul tu ry. Eks po zy -
cję „15 min” zor ga ni zo wa no w ra -
mach 5. Wiel ko pol skie go Fe sti wa lu
Fo to gra fii im. Ire ne usza Zjeż dżał ki.
Przy oka zji klub świę to wał 15-le cie
dzia łal no ści ar ty stycz nej. 

W ra mach wspo mnia ne go fe sti wa lu
co dwa la ta przez dwa ty go dnie paź dzier ni -
ka w ca łej Wiel ko pol sce od by wa się kil ka -
dzie siąt wy da rzeń fo to gra ficz nych – wy -
staw, spo tkań, pre lek cji, któ re są efek tem
dzia łal no ści ga le rii, ośrod ków kul tu ry, bi -
blio tek, sto wa rzy szeń i in nych pod mio tów
dzia ła ją cych w dzie dzi nie fo to gra fii.

Blen da włą cza się w or ga ni za cję fe sti -
wa lu od sa me go po cząt ku. Rów nież
w tym ro ku, we spół z To wa rzy stwem im.
Gwiżdż Ja ni ny i Kro to szyń skim Ośrod -

kiem Kul tu ry, klub pod jął się zor ga ni zo -
wa nia wy sta wy fo to gra fii. Po nad to wer ni -
saż był oka zją do świę to wa nia 15-le cia
dzia łal no ści. Z ra cji ju bi le uszu stwo rzo no
i wy da no spe cjal ny al bum, co by ło moż li -
we dzię ki do fi nan so wa niu z Urzę du Miej -
skie go w Kro to szy nie.

W otwar ciu wy sta wy uczest ni czy li
nie mal wszy scy au to rzy pre zen to wa nych
fo to gra fii, jak rów nież Jo an na Ja roc -
ka – dy rek tor Kro to szyń skie go Ośrod ka
Kul tu ry.

Klub Blen da dzię ku je wszyst kim,
któ rzy włą czy li się w or ga ni za cję eks po zy -
cji oraz ob cho dów ju bi le uszu, w tym To -
wa rzy stwu im. Gwiżdż Ja ni ny, Kro to -
szyń skie mu Ośrod ko wi Kul tu ry, UM
w Kro to szy nie, Wo je wódz kiej Bi blio te ce
Pu blicz nej i Cen trum Ani ma cji Kul tu ry
w Po zna niu, agen cji re kla mo wej ADA M1
oraz obec nym i by łym człon kom klu bu.

OPRAC. (AN KA) 
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FOTOGRAFIA

Klub Blenda działa już 15 lat
Po 18 la tach pra cy na sta no wi sku
kie row ni ka Bi blio te ki Pu blicz nej
Mia sta i Gmi ny w Koź mi nie Wiel ko -
pol skim i 40 la tach pra cy w książ ni -
cy Elż bie ta Ry chlik prze szła na eme -
ry tu rę. Uro czy ste po że gna nie mia ło
miej sce 27 paź dzier ni ka. 

Wów czas to książ ni cę od wie dził
bur mistrz Ma ciej Brat bor ski, któ ry
chciał oso bi ście po dzię ko wać od cho -
dzą cej na eme ry tu rę E. Ry chlik za la -
ta su mien nej, od da nej pra cy za wo -
do wej w koź miń skiej bi blio te ce,
w służ bie książ ce i sło wu pi sa ne -
mu. – Ser decz nie dzię ku je my za ser -
ce, któ re wło ży ła pa ni w roz kwit
koź miń skiej bi blio te ki. Za at mos fe -
rę te go miej sca, życz li wość wo bec
każ de go czy tel ni ka, spo kój i ak tyw -
ną, choć dys kret ną obec ność w ży ciu
na szej ma łej oj czy zny. Przez wszyst -
kie la ta pra cy z ogrom nym pro fe sjo -
na li zmem pod cho dzi ła pa ni do za -
wo do wych wy zwań. Jed nym z naj -
trud niej szych by ła z pew no ścią
prze pro wadz ka bi blio te ki do no wej
sie dzi by, któ ra jest pa ni uko cha nym
dziec kiem. Nie prze bie ga ła by ona
tak spraw nie, gdy by nie pa ni zro zu -
mie nie dla dzia łań sa mo rzą du i do -

bra współ pra ca. Za to rów nież ser -
decz nie dzię ku je my – mó wił M.
Brat bor ski.

Od cho dzą cej pa ni kie row nik po -
dzię ko wa li rów nież jej współ pra cow -
ni cy, przed sta wi cie le roz ma itych in -
sty tu cji, lo kal nych wy daw nictw oraz
szkół. 

E. Ry chlik pra co wa ła w koź miń -
skiej bi blio te ce od 1 sierp nia 1980 ro -
ku. W bi blio te ce za trud nio na by ła
w róż nych dzia łach. Od 2002 ro ku
peł ni ła funk cję kie row ni ka książ ni cy.
Po nad to jest człon ki nią To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Koź mi na Wiel ko pol skie -
go, współ pra cu je z re dak cją „Szki ców
Koź miń skich”. Uho no ro wa na zo sta ła
od zna ką ho no ro wą „Za słu żo ny dla
Kul tu ry Pol skiej”.

No wą sze fo wą koź miń skiej bi -
blio te ki zo sta ła Ju sty na Klą ska ła, bi -
blio te kar ka po cho dzą ca z Bo rzę ci -
czek. – Za war li śmy dżen tel meń ską
umo wę, że przez trzy mie sią ce J.
Klą ska ła bę dzie spra wo wać funk cję
peł nią cej obo wiąz ki kie row ni ka
książ ni cy – wy ja śnia Le szek Zięt kie -
wicz, dy rek tor Gmin ne go Ze spo łu
In sty tu cji Kul tu ry, któ re mu pod le ga
tak że bi blio te ka. Ten okres ma być
dla no wej kie row nicz ki cza sem
na zdo by wa nie no wych do świad -
czeń za wo do wych. 

(PIK)

KOŹMIN WLKP.

Elżbieta Rychlik przeszła na emeryturę
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W dniach 24-25 paź dzier ni ka
w Tcze wie od by ły się Mi strzo stwa
Pol skiej Unii Ka ra te Ju nio rów Młod -
szych, Ju nio rów, Mło dzie żow ców
oraz Se nio rów, a tak że Pu char Mło -
dzi ków w Ka ra te WKF. Re pre zen tan -
ci klu bów z na sze go po wia tu spi sa li
się zna ko mi cie, wie le ra zy zaj mu jąc
me da lo we po zy cje. 

W za wo dach ry wa li zo wa ło 220 za -
wod ni ków i za wod ni czek, re pre zen tu ją -
cych 47 klu bów, któ re są człon ka mi Pol -
skiej Unii Ka ra te. Aż 11 me da li w ku mi te
wy wal czy li przed sta wi cie le ASW Nip pon
Kro to szyn. Na dru gim stop niu po dium
sta nę li Mar ce li na Ple skacz (ju nior ki, -59
kg), Fi lip Mosz (ju nio rzy, +76 kg) i Łu kasz
Błasz czyk (U'21, -67 kg). Tak że dru ży na
w skła dzie: Ka mil Ba ran, F. Mosz i Ja kub
Łęc ki wy wal czy ła sre bro. Me da le z brą zo -
we go krusz cu zdo był Ja kub Ple skacz – in -
dy wi du al nie (U'21 -75 kg) oraz z Łu ka -
szem Błasz czy kiem w ry wa li za cji dru ży -
no wej. W zma ga niach se nio rów brąz zgar -
nę li J. Ple skacz (-75 kg), Da wid For tu niak
(+84 kg) oraz dru ży na zło żo na z J. Ple ska -
cza, D. For tu nia ka, Ł. Błasz czy ka i tre ne ra
Pio tra Bie law skie go. Brą zo we krąż ki zdo -
by li też mło dzi cy – An na Chle bow ska (-
50 kg) i Se ba stian Sob czyk (-55 kg).

Na bar dzo do brym pią tym miej scu upla -
so wał się z ko lei Pa tryk Ma ty siak (-40 kg).

Eki pa UKS Sho dan Zdu ny przy wio -
zła z za wo dów 12 krąż ków. W ku mi te
trium fo wa li Wik tor Adam ski (se nio rzy, -
60 kg), Ja kub Ro mań ski (ju nio rzy młod si,
-52 kg) oraz dru ży na w skła dzie: W.
Adam ski, Mau ry cy Ma cia szek i Ja kub For -
ma now ski. Sre bro w ka ta ju nio rów młod -
szych zdo by li J. Ro mań ski oraz dru ży na
Sho da na. Brą zo we me da le w ku mi te zgar -
nę li: Eryk Szym czak (ju nio rzy młod si, -52
kg), Pa weł Fe do ro szyn (ju nio rzy, -55 kg), J.
For ma now ski (ju nio rzy, -76 kg) i dru ży na
ju nio rów w skła dzie: J. Ro mań ski, E.
Szym czak, P. Fe do ro szyn i M. Ma cia szek.
Na naj niż szym stop niu po dium w ka ta

sta nę li W. Adam ski (se nio rzy) i Ka ta rzy na
Tra fan kow ska (mło dzie żow cy), a tak że
Ma tyl da Ozga w Pu cha rze Mło dzi ków. 

W mi strzo stwach wzię li też udział
za wod ni cy Koź miń skie go Klu bu Ka ra te
Do Sho to kan. Trze cie miej sca w ku mi te
ju nio rów młod szych w kat. +70 kg za ję li
Kac per Alek san dro wicz i Kac per Woj cie -
chow ski. Z ko lei w ry wa li za cji dru ży no -
wej te am w skła dzie: K. Woj cie chow ski,
K. Alek san dro wicz, Ja kub Bo row czyk
i Ma te usz Pie trzak wy wal czył sre bro. Ze -
spół mi ni mal nie uległ je dy nie Olim pii
Łódź, w któ rej wy stą pił ak tu al ny mistrz
świa ta. War to pod kre ślić, że J. Bo row czyk
prze grał z tym ka ra te ką tyl ko 0: 1. 

(LE NA)

KARATE

Worek medali naszych zawodników

W mi nio ny czwar tek w pro gra mie
„Dzień Do bry TVN” wy emi to wa no
ma te riał o Na ta lii Brzyk cy. Po cho -
dzą ca z Ko by li na spor t smen ka opo -
wie dzia ła o tym, jak prze zwy cię ży ła
swo je sła bo ści. 

Za wod nicz ka upra wia ją ca ju do
jest mul ti me da list ką za wo dów naj -
wyż szej ran gi. Wy wal czy ła m. in. ty -
tu ły wi ce mi strzy ni igrzysk dla nie sły -
szą cych oraz mi strzy ni świa ta. Uro -
dzi ła się ja ko oso ba nie sły szą ca, ale
sły szy i mó wi dzię ki im plan to wi śli -
ma ko we mu. W pro gra mie po wie -
dzia ła, że bar dzo du żo czy ta z ust
swo je go roz mów cy, a jej głów nym ję -
zy kiem jest mi go wy. Pod czas za wo -
dów nie mo że uży wać apa ra tu słu -
cho we go, dla te go wraz z tre ne rem
opra co wa li spe cjal ny ze staw zna ków,
któ ry mi się po słu gu ją. 

N. Brzyk cy zma ga się też ze schi -
zo fre nią. Po cząt ki cho ro by by ły spo -
wo do wa ne jej pro ble ma mi w dzie -
ciń stwie. Ró wie śni cy bo wiem czę sto
wy śmie wa li fakt, że po cho dzi z wie -
lo dziet nej, ubo giej ro dzi ny. – Prze -
zy wa li mnie od „głu cho li”. Mó wi li,
że po cho dzę z ro dzi ny „głu cho li”, bo
mój ta ta też nie sły szał. Wła śnie

na tej pod sta wie za czę ła mi się bu do -
wać ta cho ro ba. To by ło tak, że
po pro stu za czę łam sły szeć gło sy
i wi dzieć róż ne po sta cie. Mia łam
wte dy 13-14 lat – mó wi ła Na ta lia
na na gra niu dla „Dzień Do bry
TVN”. 

Uciecz ką od wszyst kich pro ble -
mów oka zał się być dla niej sport. Naj -
pierw tre no wa ła su mo, ale to ju do
oka za ło się jej praw dzi wą pa sją, choć
do aka de mii ju do tra fi ła przy pad -
kiem. Na pierw sze za wo dy w tej dys -
cy pli nie spor tu po je cha ła, jak mó wi,
dla za ba wy. Zdo by ła wów czas brą zo -
wy me dal mi strzostw Pol ski. 

Na ta lia jest oso bą nie zwy kle za -
wzię tą i upar tą w dą że niu do wy zna -
czo nych so bie ce lów. Mi mo mnó stwa
kon tu zji, któ re od nio sła i któ re skut -
ko wa ły tym, że mu sia ła przejść aż 16
ope ra cji, nie pod da ła się. – Po raż ka
nie tyl ko uczy, jak zwy cię żać, ale też
jak ma my ry wa li zo wać w ży -
ciu – stwier dzi ła za wod nicz ka pod -
czas na gra nia. 

N. Brzyk cy jest bar dzo za do wo -
lo na, że uda ło jej się zajść tak da le -
ko. Mó wi, że w spo rcie osią gnę ła
już wszyst ko, co chcia ła. Te raz jej
naj więk szym ma rze niem jest za ło -
że nie ro dzi ny ze swo im ży cio wym
part ne rem, cze go Jej oczy wi ście ży -
czy my.

(LE NA) 

JUDO 

Natalia Brzykcy w telewizji



Świet nie spi su je się dru ży na Bia łe go
Or ła. W 13. ko lej ce kla sy okrę go wej
koź miń ski ze spół wy so ko, bo aż 4: 0,
po ko nał na wy jeź dzie Zie lo nych Koź -
mi nek. Po tym zwy cię stwie Or ły
wsko czy ły na dru gie miej sce w ta be li. 

W 14. mi nu cie po do środ ko wa niu
z rzu tu wol ne go pił ka do tar ła do Łu ka sza
Ko nop ki, któ ry wy co fał ją na 10. metr

do Szy mo na Haj da sza, a ten moc nym
ude rze niem nie dał szans bram ka rzo wi
Zie lo nych. Czte ry mi nu ty póź niej koź mi -
nia nie prze pro wa dzi li szyb ką kontrę, któ -
rą sfi na li zo wał Da wid Do la ta strza łem
w dłu gi róg bram ki. 

Po prze rwie do mi na cja go ści nie
pod le ga ła dys ku sji. W 53. mi nu cie wy -

nik pod wyż szył Mar ce li Skow roń ski,
a po go dzi nie gry by ło już 4: 0 za spra wą
Szy mo na Haj da sza, któ ry – po do gra niu
Ma te usza Pi ja now skie go – moc no ude -
rzył le wą no gą i pił ka za trze po ta ła w siat -
ce. Do koń ca me czu Or ły kon tro lo wa ły
sy tu ację na bo isku, a re zul tat już się nie
zmie nił. (LE NA)
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W ostat nią so bo tę paź dzier ni ka
Piast Ko by lin zmie rzył się u sie bie
z Po lo nu sem Ka zi mierz Bi sku pi. Go -
spo da rze od nie śli ko lej ne pew ne
zwy cię stwo.

Obie dru ży ny od pierw szych mi nut
na sta wi ły się na atak. Pierw si za gro że nie
pod bram ką ry wa la stwo rzy li go ście, ale
ak cja za koń czy ła się nie cel nym strza łem.
Po chwi li Piast od po wie dział, lecz pił ka
po ude rze niu Ja ku ba Smek ta ły prze le cia -
ła nad bram ką. 

W 25. mi nu cie wy nik otwo rzył Ma -
te usz Wa cho wiak, strze la jąc ósme go go la
w se zo nie. Po tem jesz cze bram ka rza Po lo -
nu sa pró bo wa li za sko czyć Do mi nik Sne la
i J. Smek ta ła, ale bez skut ku. 

W dru giej od sło nie ko by li nia nie
szyb ko pod wyż szy li pro wa dze nie. W 51.

mi nu cie do siat ki wśli zgiem z siód me go
me tra tra fił Ma te usz Oli kie wicz po do gra -
niu J. Smek ta ły. Ci dwaj gra cze mie li tak -
że udział przy ko lej nym go lu. J. Smek ta ła
pro sto pa dłym po da niem uru cho mił Ksa -
we re go Wa cho wia ka, a ten za grał do M.
Oli kie wi cza, któ ry usta lił re zul tat me czu. 

(LE NA) 

W 14. ko lej ce V li gi Astra Kro to szyn
zmie rzy ła się z GKS -em Som pol no.
Nasz ze spół nie miał pro ble mów
z ry wa lem i zwy cię żył 4: 1.

W 22. mi nu cie gry w za mie sza niu
w po lu kar nym go ści naj przy tom niej za cho -
wał się Ka mil Czoł nik i Astra ob ję ła pro wa -
dze nie. Chwi lę póź niej je den z gra czy GKS -
-u groź nie ude rzał z rzu tu wol ne go, ale zna -
ko mi tą in ter wen cją po pi sał się Szy mon Maj.

Po zmia nie stron kro to szy nia nie pod -
krę ci li tem po i na efek ty nie trze ba by ło
dłu go cze kać. W 55. mi nu cie Łu kasz Bu -
dziak za grał do Ma te usza Mi zer ne go,
a ten umie ścił pił kę w siat ce. Nie dłu go po -
tem Szy mon Po low czyk po dał do Pa try ka
Po wa li sza, któ ry pod wyż szył na 3: 0.
W 72. mi nu cie po fau lu na Ada mie Sta -
szew skim w po lu kar nym przy jezd nych
sę dzia po dyk to wał je de nast kę, któ rą sku -
tecz nie eg ze kwo wał Ł. Bu dziak. 

Go ści by ło stać tyl ko na ho no ro we
tra fie nie. W 78. mi nu cie kro to szyń skie go
bram ka rza pokonał Bar tosz Ko wal ski,
usta la jąc re zul tat kon fron ta cji. 

(LE NA)

W trze ciej ko lej ce IV li gi te ni sa sto ło -
we go Kro tosz I Kro to szyn zmie rzył
się na wy jeź dzie z Ża ka mi I Ta cza -
nów. Na si te ni si ści wy gra li 10: 2.

W eki pie go spo da rzy je dy ne punk ty
zdo był jej naj lep szy za wod nik – Wik tor
Ta lar. Trze ba jed nak za zna czyć, że To -
masz Olej nik po ra dził so bie z tym czo ło -
wym za wod ni kiem IV li gi. 

Więk szość po je dyn ków koń czy ła się
zde cy do wa ny mi wy gra ny mi re pre zen tan -
tów KS Kro tosz. W de blu zwy cię stwa od -
nie śli za rów no Sła wo mir Grzel ski i Pa weł
Mul ka, jak i Kon rad Mia zek z To ma szem
Olej ni kiem, któ rzy ze sta nu 0: 2 do pro -
wa dzi li do wy ni ku 3: 2, mi mo że w tie -
-bre aku prze gry wa li już 4: 9. 

Obec nie Kro tosz I zaj mu je czwar tą
lo ka tę w ta be li. (LE NA) 

PIŁKA NOŻNA

Piast nie dał szans Polonusowi

PIŁKA NOŻNA

Astra z kompletem punktów

PIŁKA NOŻNA 

Biały Orzeł wiceliderem
TENIS STOŁOWY 

Pewna wygrana Krotosza

ASTRA KROTOSZYN 
– GKS SOMPOLNO 4:1 (1:0)

BRAMKI:
1:0 – Kamil Czołnik (22)
2:0 – Mateusz Mizerny (55)
3:0 – Patryk Powalisz (60)
4:0 – Łukasz Budziak (72' karny)
4:1 – Bartosz Kowalski (78)
Astra: Maj – Nasalski, Jankowski, Mizerny
(74' Ishchuk), Staszewski, Budziak,
Powalisz (74' Łuczak), Polowczyk, Reyer,
Czołnik (76' Brink), Juszczak (81' Adamski)
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ZIELONI KOŹMINEK – BIAŁY ORZEŁ
KOŹMIN WLKP. 0:4 (0:2)

BRAMKI: 
0:1 – Szymon Hajdasz (14)
0:2 – Dawid Dolata (18)
0:3 – Marceli Skowroński (53)
0:4 – Szymon Hajdasz (61)
BIA ŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak,
Konopka, Hajdasz, Kaźmierczak (87' Ma.
Borowczyk), Skowroński (62' Kęsy),
Nowakowski (55' Maciejewski),
Mi.Borowczyk (68' Rój), Lis (55'
Pijanowski), Dolata, Czabański 

PIAST KOBYLIN – POLONUS
KAZIMIERZ BISKUPI 3:0 (1:0)

BRAMKI:
1:0 – Mateusz Wachowiak (24)
2:0 – Mateusz Olikiewicz (51)
3:0 – Mateusz Olikiewicz (74)
PIAST: Wojtkowiak – Pospiech (85'
Frąckowiak), A. Kurzawa, Wosiek, Siepa,
Smektała (87' Lisiak), D. Snela, Siecla,
Ma. Wachowiak (79' K. Snela), Mt.
Wachowiak (73' K. Wachowiak), Olikiewicz


