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Przed kil ko ma dnia mi przed sta wi cie -
le Mię dzy osie dlo we go Ze spo łu In ter -
wen cyj ne go spo tka li się z se na tor
Ewą Ma tec ką. Kro to szy nia nie na świe -
tli li par la men ta rzy st ce z na sze go
okrę gu cią gną cą się od pa ru lat spra -
wę, któ ra miesz kań com trzech osie dli
spę dza sen z po wiek. Cho dzi oczy wi -
ście o funk cjo no wa nie jed nej z kro to -
szyń skich sta cji pa liw oraz przy le ga ją -
ce go do niej par kin gu i po bli skie go
skła do wi ska. Te mat ów już wie le ra zy
opi sy wa li śmy na na szych ła mach.

Do spo tka nia do szło nie daw no
otwar tym biu rze par la men tar nym
Plat for my Oby wa tel skiej. – W tym ro -
ku mi ja siód my rok, od kąd bo ry ka my
się z tym pro ble mem. W 2018 ro ku
po wo ła li śmy Mię dzy osie dlo wy Ze -
spół In ter wen cyj ny, któ ry re pre zen tu -
je ra dy osie dla w ce lu do pro wa dze nia
do re spek to wa nia prze pi sów pra wa.
My nie wy stę po wa li śmy prze ciw ko
tym in we sty cjom. Nie pro te sto wa li -
śmy w tej spra wie, tyl ko żą da li śmy
prze strze ga nia pra wa, de cy zji śro do wi -
sko wych, po sta no wień o roz biór kach,
re spek to wa nia wy ro ków są do -
wych – wy ja śnił je den z przed sta wi -
cie li Mię dzy osie dlo we go Ze spo łu In -
ter wen cyj ne go. Re pre zen tan ci miesz -
kań ców trzech osie dli za zna czy li, że
nie cho dzi im o za mknię cie po bli skiej
sta cji pa liw, ale o za prze sta nie jej dzia -
łal no ści w no cy, al bo wiem we dle usta -
leń mia ła być czyn na do 22.00, a tak że
o za mknię cie nie le gal ne go – jak twier -

dzą – par kin gu dla po jaz dów cię ża ro -
wych oraz skła do wi ska mas ziem nych.
Jak mó wi li, na osie dlach są sia du ją cych
z ty mi in we sty cja mi miesz ka ją
w więk szo ści oso by star sze i jest to dla
nich na der uciąż li we. Wska za li rów -
nież na zwięk szo ną czę sto tli wość prze -
jeż dża nia przez osie dle du żych po jaz -
dów, któ re – ma jąc za ma ło miej sca
do ma new ro wa nia – wjeż dża ją
na chod ni ki, przez co za gra ża ją bez pie -
czeń stwu prze chod niów. – Dzi wi nas,
że du ża szko ła, któ ra znaj du je się w bli -
skiej od le gło ści od tych obiek tów, nie
zgło si ła te go pro ble mu. Prze cież tu taj
cho dzi o bez pie czeń stwo dzie -
ci – stwier dził je den z uczest ni ków
spo tka nia. 

Pa no wie z Mię dzy osie dlo we go
Ze spo łu In ter wen cyj ne go po wo ła li
się na wie le pism i de cy zji wy da nych
przez róż ne in sty tu cje, któ re ko lej no
po twier dza ją ich ra cje. Wy ra zi li ubo -
le wa nie nad tym, że mi mo te go tak
na praw dę nic się nie zmie nia. Szu ka -
ją cią gle no wych roz wią zań, dla te go
zwró ci li się z tym pro ble mem rów -
nież do se na tor Ma tec kiej. Par la men -
ta rzyst ka obie ca ła za jąć się spra wą.
Za po wie dzia ła, iż za po zna się z wszel -
ki mi do ku men ta mi i spró bu je za ini -
cjo wać ko lej ne spo tka nie – tym ra -
zem nie tyl ko z przed sta wi cie la mi
MZI, ale tak że z wło da rza mi gmi ny
i po wia tu. 

(LE NA) 

KROTOSZYN

Uparcie szukają pomocy

Z PROKURATURY

Groził rodzinie bronią

Pro ku ra tu ra za koń czy ła śledz two
w spra wie męż czy zny, któ ry od dał trzy
strza ły z bro ni pal nej w po wie trze,
a na stęp nie gro ził swo jej ro dzi nie.
Do są du skie ro wa no akt oskar że nia. 

Do zda rze nia do szło w no cy z 5
na 6 wrze śnia ubie głe go ro ku na te -
re nie gmi ny Roz dra żew. Męż czy zna
w miej scu swo je go za miesz ka nia od -
dał trzy strza ły w po wie trze z bro ni
pal nej, a na stęp nie kie ro wał ją
w stro nę swo jej mat ki, po tem gro ził
jej, żo nie oraz dzie ciom po zba wie -
niem ży cia. 

Za cho wa nie to wzbu dzi ło
w człon kach ro dzi ny uza sad nio ną
oba wę, że groź by zo sta ną speł nio ne.
W to ku po stę po wa nia za bez pie czo no
broń, któ rą męż czy zna po sia dał le gal -
nie. Pro ku ra tor za sto so wał wów czas
wo bec nie go śro dek za po bie gaw czy
w po sta ci do zo ru po li cyj ne go, po le ga -
ją ce go na sta wien nic twie dwa ra zy
w ty go dniu w dni wy zna czo ne przez
or ga ny po li cji, po łą czo ny z za ka zem
zbli ża nia się do po krzyw dzo nych
na od le głość mniej szą niż pięć me -

trów, kon tak to wa nia się z ni mi w ja ki -
kol wiek spo sób, w tym w szcze gól no -
ści za po śred nic twem środ ków prze -
ka zu in for ma cji – te le fo nicz nie
i przez in ter net.

Pro ku ra tor skie śledz two wła śnie
się za koń czy ło. – Pro ku ra tu ra Re jo -
no wa w Kro to szy nie skie ro wa ła akt
oskar że nia prze ciw ko 46-let nie mu
męż czyź nie. W opar ciu o po czy nio -
ne usta le nia pro ku ra tor za rzu cił
mu, że w no cy 6 wrze śnia ubie głe go
ro ku w miej scu swo je go za miesz ka -
nia od dał trzy strza ły w po wie trze
z pi sto le tu mar ki Glock, a na stęp nie
gro ził po krzyw dzo nym ode bra niem
ży cia, czym wzbu dził oba wę, że
groź ba zo sta nie speł nio na. W tym
za kre sie zo stał skie ro wa ny do Są du
Re jo no we go w Kro to szy nie akt
oskar że nia. Trwa ocze ki wa nie
na wy zna cze nie ter mi nu roz pra wy.
Za po peł nio ny czyn gro zi męż czyź -
nie ka ra po zba wie nia wol no ści
do dwóch lat – in for mu je Mar cin
Me ler, rzecz nik pra so wy Pro ku ra tu -
ry Okrę go wej w Ostro wie Wlkp. 

(LE NA)



3Temat Tygodnia
EPIDEMIA

W pią tek, 22 stycz nia, ru szy ła re je -
stra cja na szcze pie nia osób w wie ku
po mię dzy 70. a 80. ro kiem ży cia.
Po nad to wpro wa dzo ne zo sta ły zmia -
ny w tzw. eta pie I szcze pień prze ciw -
ko CO VID -19. Włą czo no bo wiem
do nie go oso by z cho ro ba mi prze -
wle kły mi. Po zor nie więc ak cja szcze -
pień na bie ra roz pę du, ale oka zu je
się, że kom pli ka cji nie bra ku je.

We dle in for ma cji rzą do wych
w pierw szej go dzi nie te go dnia za re je -
stro wa ło się po nad 66 ty się cy pa cjen -
tów 70+. In fo li nia na to miast był roz -
grza na do czer wo no ści.

Pro blem jed nak w tym, że – jak
in for mo wa ły ogól no pol skie me -
dia – w pią tek w nie któ rych punk -
tach szcze pień nie by ło już wol nych
ter mi nów. Wie le osób już w no cy
usta wia ło się przed punk ta mi szcze -
pień, by za re je stro wać się na jak naj -
wcze śniej szy ter min. W me diach
spo łecz no ścio wych po ja wi ło się spo ro
ko men ta rzy, z któ rych wy ni ka, iż
w nie któ rych miej scach bra ku je ter -
mi nów, a po nad to nie moż na do -
dzwo nić się na in fo li nię. Po twier dza li
to se nio rzy cze ka ją cy w ko lej kach
przed punk ta mi szcze pień.

W isto cie – w pią tek wio dą cą wia -
do mo ścią nie mal wszyst kich pro gra -
mów in for ma cyj nych by ły pro ble my
z re je stra cją se nio rów 70+. Na gra nia
sprzed punk tów szcze pień z róż nych
za kąt ków kra ju do bit nie po ka zy wa ły,
że coś – oględ nie mó wiąc – nie za gra -
ło... Ko lej ki jak za cza sów PRL -u. Nic
za tem dziw ne go, że se nio rzy by li sfru -
stro wa ni. Po pierw sze – nie mo gli do -
dzwo nić się na in fo li nię, w re zul ta cie
cze go – po dru gie – mu sie li go dzi na -
mi stać w dłu gich ko lej kach, po trze -
cie – bra ko wa ło wol nych ter mi nów. 

Przy po mnij my, iż od 15 stycz nia
mo gli się re je stro wać se nio rzy w wie -

ku po wy żej 80 lat. – Za dzwo ni łem
na in fo li nię – na nu mer 989 – w nie -
dzie lę póź nym po po łu dniem. Szcze -
rze po wie dziaw szy, ra czej spo dzie wa -
łem się, że o tej po rze nikt nie od bie -
rze. A jed nak zo sta łem po zy tyw nie
za sko czo ny. Dość szyb ko bo wiem
uda ło się po łą czyć z kon sul tant ką.
W cią gu 2-3 mi nut za ła twi li śmy
wszel kie for mal no ści i po in for mo wa -
no mnie o miej scu i ter mi nie szcze -
pień mo jej ma my, bo to wła śnie w jej
spra wie dzwo ni łem, ja ko że ma już
po nad 80 lat. Na tych miast po roz mo -
wie te le fo nicz nej otrzy ma łem sms po -
twier dza ją cy. Tak więc mu szę przy -
znać, że za re je stro wa nie po przez in fo -
li nię prze bie gło bar dzo szyb ko
i spraw nie, bez żad nych pro ble mów.
Po za tym dzień przez usta lo ną wi zy tą
ma być wy sła ny tak że sms przy po mi -
na ją cy. Co waż ne, ter min wy zna czo -
no na po czą tek lu te go, a za tem dość
szyb ko – opo wia da je den z na szych
czy tel ni ków. – Ale sły sza łem tak że, iż
in ne oso by, któ re dzwo ni ły do naj bliż -
sze go punk tu szcze pień, by się za rej -
stro wać na szcze pie nia, nie otrzy ma ły
kon kret ne go ter mi nu, tyl ko zo sta ły
za pi sa ne ja ko chęt ne do szcze pień. Po -
wód nie wy zna cze nia da ty? Nie wia -
do mo. Być mo że szcze pion ki jesz cze

nie do tar ły... Za tem z po chwa ła mi
jesz cze po cze kaj my – do da je nasz roz -
mów ca.

Szcze pie nia dla za re je stro wa nych
se nio rów roz po czę ły się 25 stycz nia.
Re je stra cji moż na do ko nać po przez:

– kon takt z wy bra nym punk tem
szcze pień

– bez płat ną in fo li nię (tel. 989)
– e -re je stra cję, do stęp ną na stro -

nie pa cjent. gov. pl; w tym przy pad ku
trze ba jed nak mieć za ło żo ny tzw.
pro fil za ufa ny lub po sia dać do wód
oso bi sty z war stwą elek tro nicz ną (e -
-do wód)

– wy peł nie nie for mu la rza zgło -
sze nio we go na stro nie in ter ne to wej
www.szcze pi my sie.pa cjent.gov.pl

– wy sła nie SMS -a o tre ści Szcze -
pi my Sie na nu mer 664 908 556 (dla
osób w wie ku 70+).

Jak za po wia dał Mi chał Dwor -
czyk, szef Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów, oso bom star szym, któ re
mo gą mieć pro ble my z re je stra cją
przez in ter net, po mo że So li dar no -
ścio wy Kor pus Wspar cia Se nio rów.
Po nad to w od po wie dzi na licz ne
wnio ski o pre fe ren cyj ne po trak to wa -
nie osób cho rych rząd zde cy do wał
o wpro wa dze niu tej gru py lu dzi
do I eta pu szcze pień.

Sko ry go wa ny etap I szcze pień
prze ciw ko CO VID -19 wy glą da za -
tem na stę pu ją co: 

– 1a – se nio rzy po wy żej 60. ro ku
ży cia; na ra zie mo gły się re je stro wać
oso by po wy żej 70. ro ku ży cia

– 1b – prze wle kle cho rzy, m. in.
oso by po prze szcze pach i dia li zo wa -
ne, z cho ro ba mi no wo two ro wy mi

1c – służ by mun du ro we, funk -
cjo na riu sze al bo żoł nie rze: Sił Zbroj -
nych RP, po li cji, Stra ży Gra nicz nej,
Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz -
ne go, Agen cji Wy wia du, Cen tral ne -
go Biu ra An ty ko rup cyj ne go, Służ by
Wy wia du Woj sko we go, Służ by
Kontr wy wia du Woj sko we go, Służ by
Cel no -Skar bo wej, Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej, Służ by Ochro ny Pań -
stwa, Służ by Wię zien nej, In spek cji
Trans por tu Dro go we go, Stra ży
Ochro ny Ko lei, pro ku ra to rzy i ase so -
rzy pro ku ra tu ry oraz człon ko wie
OSP, ra tow ni cy gór scy i wod ni, wy -
ko nu ją cy dzia ła nia ra tow ni cze, a tak -
że na uczy cie le.

*
Przy po mi na my tak że, gdzie w na -

szym po wie cie znaj du ją się punk ty
szcze pień. W Kro to szy nie są trzy ta -
kie miej sca – Izba Przy jęć w Szpi ta lu
Po wia to wym (ul. Mic kie wi cza 21,
tel. 512 016 086 lub 797 357 043),
Po rad nia Le ka rza POZ (ul. Ma słow -
skie go 2a, tel. 62 722 76 11) oraz po -
rad nia na ul. Tar tacz nej 7
(tel. 62 722 60 40).

W Koź mi nie Wlkp. szcze pie nia
prze ciw CO VID -19 są re ali zo wa ne
w Koź miń skim Cen trum Me dycz -
nym (ul. M. Ko per ni ka 14,
tel. 62 597 18 93) i Przy chod ni
nad Sta wem (ul. Po znań ska 10b,
tel. 62 597 19 73).

Na te re nie gmi ny Ko by lin szcze -
pie nia od by wa ją się w Przy chod ni
Spe cja li stycz nej i Le ka rza Ro dzin ne -

go MAY MED (ul. Grun waldz ka 2A,
tel. 65 548 16 27, e -ma il: ko by lin -
may -med@wp.pl). Ko or dy na to rem
ds. szcze pień w Urzę dzie Miej skim
w Ko by li nie jest Prze my sław Mar ci -
nek (tel. 65 548 24 01, wewn. 17;
lub 696 524 142). Oso by, któ re
chcia ły by sko rzy stać z trans por tu
do punk tu szcze pień, po win ny zgło -
sić ten fakt ko or dy na to ro wi.

W gmi nie Zdu ny punk tem
szcze pień jest Za kład Opie ki Zdro -
wot nej KOR CZAK I JA NUSZ KIE -
WICZ Sp. z o. o. (ul. Ko le jo wa 13,
tel. 62 721 52 24). 

Z ko lei w Sul mie rzy cach punkt
szcze pień to In dy wi du al na Spe cja li -
stycz na Prak ty ka Le kar ska – MI CHAŁ
PA BEL (ul. Krót ka1, tel.627223117).
Ko or dy na to rem ds. Szcze pień w Urzę -
dzie Miej skim w Sul mie rzy cach jest Iza -
be la Ma ty ba. Oso by, któ re chcia ły by
sko rzy stać z trans por tu do punk tu
szcze pień, po win ny zgło sić to ko or dy na -
to ro wi (tel. 795 457 980) – od po nie -
dział ku do piąt ku w go dzi nach pra cy
ma gi stra tu.

Na te re nie gmi ny Roz dra żew
szcze pie nia prze ciw CO VID -19 re ali -
zu je fi lia ROZ MED kro to szyń skiej
Przy chod ni NA PAR CEL -
KACH – WŁO DZI MIERZ HOF F -
MANN (tel. 787 510 115). Punkt
szcze pień jest tak że w Or pi sze -
wie – Jer ry Bliss Far ley (ul. Staw na 1,
tel. 503 583 431). 

Oso by po sia da ją ce ak tu al ne orze -
cze nie o nie peł no spraw no ści w stop -
niu znacz nym w ko dzie R lub N lub
od po wied nio I gru pę z w/w scho rze -
nia mi oraz oso by star sze nie ma ją ce
moż li wo ści sa mo dziel ne go do jaz du
po punk tu szcze pień bę dą mo gły sko -
rzy stać ze spe cjal nie zor ga ni zo wa ne -
go trans por tu do punk tów szcze pień
w swo ich gmi nach. 

AN DRZEJ KA MIŃ SKI



23 stycz nia ob cho dzi li śmy 76. rocz ni -
cę wy zwo le nia Kro to szy na spod oku -
pa cji hi tle row skiej. Z tej oka zji de le ga -
cje władz gmi ny i po wia tu zło ży ły sym -
bo licz ne wią zan ki kwia tów pod ta bli -
ca mi upa mięt nia ją cy mi przy wód ców
Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go oraz
miesz kań ców po le głych w wal kach
o wy zwo le nie mia sta.

Pierw sza zta blic znaj du je się nara tu -
szu i upa mięt nia przy wód ców Pol skie go
Pań stwa Pod ziem ne go na Zie mi Kro to -
szyń skiej: An to nie go Pia czyń skie go ps.
Ma ria Ja zło wiec ki (de le ga ta rzą du RP
na po wiat), ka pi ta na Edwar da Bącz kow -
skie go ps. Ta ta (in spek to ra re jo no we go
AK), pod po rucz ni ka Jó ze fa Pu kac kie go
ps. Wik tor (sze fa Szta bu In spek to ra tu
AK), pod po rucz ni ka Ste fa na Ku rzaw -
skie go ps. Ka li na (ko men dan ta Ob wo du
AK). Wszy scy zo sta li za mor do wa ni
w obo zie Ża bi ko wo w 1944 ro ku.

Z ko lei ta bli ca znaj du ją ca się na ul.
Prze my sło wej upa mięt nia bo ha ter ską
śmierć trzech ochot ni ków bio rą cych
udział w wal kach o wy zwo le nie Kro to -
szy na – An to nie go Ga łec kie go, An to nie -
go Klim cza ka i Ka zi mie rza Chy by.

*
W wy ni ku roz po czę cia na po cząt -

ku 1945 ro ku wiel kiej ofen sy wy Ar mii
Czer wo nej i od wro tu wojsk hi tle row -
skich 18 stycz nia miesz ka ją cy w Kro to -
szy nie Niem cy roz po czę li ewa ku ację. 23

stycz nia nad cho dzą ce ze wscho du woj -
ska ra dziec kie, na le żą ce do I Fron tu
Ukra iń skie go, zmu si ły prze by wa ją ce
w Kro to szy nie od dzia ły nie miec kie
do wy co fa nia się.

Niem cy, opusz cza jąc w pa ni ce mia -
sto, po sta no wi li znisz czyć to ry i in ne
obiek ty ko le jo we, aby utrud nić Ar mii
Czer wo nej dal szy marsz na za chód, jed -
nak na po tka li opór zor ga ni zo wa ny
przez 30 ko le ja rzy pod ko men dą Le ona
Bro dy (żoł nie rza AK). 

Ko le ja rze dys po no wa li bro nią zdo -
by tą z nie miec kie go po cią gu, wy ko le jo -
ne go przez nich pod Du rzy nem. Ma jąc
po zy cje obron ne na te re nie ce giel ni, hi -
tle row cy prze pro wa dzi li atak wzdłuż na -
sy pu po mię dzy ul. Koź miń ską apa ro wo -
zow nią. Ko le ja rze, wspar ci ra dziec kim
czoł giem, od par li na cie ra ją cych Niem -
ców, a cięż kie ra ny od niósł w tej wal ce
Ed mund Spy cha ła. Jed no cze śnie
do Kro to szy na zbli ża ła się szpi ca wojsk
ra dziec kich.

We dług re la cji pa mię ta ją cych te wy -
da rze nia miesz kań ców nauli cach mia sta
do szło do nie licz nych walk z nie miec ki -
mi ma ru de ra mi, któ rzy mie li na wet
znisz czyć je den z ra dziec kich wo zów
pan cer nych. Po pa nicz nej uciecz ce
Niem ców ppor. AK Wła dy sław Kę dzier -
ski ps. Lech, na cze le gru py oko ło 80
osób, zło żo nej z oca la łych z nie miec kich
aresz to wań żoł nie rzy AK i ochot ni ków,
za jął cen trum mia sta jesz cze przed przy -
by ciem na ry nek wojsk so wiec kich.
Po po wi ta niu Ro sjan ich do wód ca prze -
ka zał ko men dę nad mia stem ppor. Kę -
dzier skie mu, któ ry, zna jąc za gro że nie,
nie ujaw nił swo ich związ ków z AK. Ro -
sja nie nie po zo sta li w Kro to szy nie dłu go
i ru szy li da lej na za chód w kie run ku Ko -
by li na (zdo by te go 23 i 24 stycz nia).
Zgro ma dze ni na ryn ku miesz kań cy od -
śpie wa li hymn i „Ro tę”, a Cze sław Pia -
secz ny (żoł nierz AK) za wie sił bia ło -czer -
wo ną fla gę na kro to szyń skim ra tu szu.
Nary nek za czę to rów nież zno sić od na le -
zio ną w mie ście broń.

W no cy z 23 na 24 stycz nia ppor.
Kę dzier ski zor ga ni zo wał ochot ni czy od -
dział w ce lu za bez pie cze nia mia sta
przed wy co fu ją cy mi się żoł nie rza mi nie -
miec ki mi. Ran kiem 24 stycz nia gru -
pa 17 ochot ni ków pod do wódz twem
An to nie go Ga łec kie go wy ru szy ła na pa -
trol roz po znaw czy do Sta re go Kro to szy -
na, po su wa jąc się ul. So wiń skie go w kie -
run ku to rów ko le jo wych Kro to szyn -
-Ostrów Wlkp. Od dział zo stał za ata ko -
wa ny z bro ni ma szy no wej i ręcz nej z za -
bu do wań ce giel ni. Pod czas prze rwy
w ostrza le Po la cy pró bo wa li zmie nić za -
ję tą po zy cję, jed nak Niem cy szyb ko
wzno wi li atak, za bi ja jąc An to nie go Ga -
łec kie go, Ka zi mie rza Chy bę i An to nie go
Klim cza ka. Wpar ciem dla ata ku ją ce go
ce giel nię od dzia łu oka zał się przy pad ko -
wo ra dziec ki czołg, któ ry nad je chał
od stro ny Koź mi na Wlkp. Je go po ja wie -
nie się po zwo li ło na wy par cie Niem ców
z umoc nio nych po zy cji obron nych.

Te go sa me go dnia od dział kro to -
szyń ski zo stał zmu szo ny do obro ny
przed po su wa ją cą się od stro ny Ostro wa
Wlkp. stra żą przed nią dy wi zji Her -
mann Göring. Ppor. Kę dzier ski zda wał
so bie spra wę, że nie licz ne i sła bo uzbro -
jo ne od dzia ły ochot ni cze nie ma ją szans
w wal ce z hi tle row ski mi woj ska mi pan -
cer ny mi, zor ga ni zo wał więc obro nę
na przed po lach Kro to szy na i roz po czął
dzia ła nia po zo ru ją ce. Utwo rzył sieć ru -
cho mych sta no wisk z bro nią ma szy no -

wą i roz ka zał im szyb kie prze miesz cza -
nie się na sa mo cho dach wzdłuż wy zna -
czo nej li nii obro ny.

Niem cy, prze ko na ni o tym, że Kro -
to szyn zo stał już opa no wa ny i umoc nio -
ny przez So wie tów, omi nę li mia sto
odstro ny po łu dnio wej ipół noc nej. Hi tle -
row cy ca ły czas by li spy cha ni przez po dą -
ża ją ce za ni mi woj ska Ar mii Czer wo nej,
któ rych część wje cha ła do Kro to szy na.
Omi ja jąc mia sto, for ma cje nie miec kie
star ły się 25 stycz nia na li nii Wró że wy -
-Be ni ce -Ra ci bo rów z ra dziec ki mi od -
dzia ła mi pan cer ny mi. By ło to naj więk -
sze star cie w re jo nie Kro to szy na, któ re
za koń czy ło się nie wiel kim i krót ko trwa -
łym suk ce sem hi tle row ców. Wal ki
na Zie mi Kro to szyń skiej trwa ły aż
do koń ca stycz nia 1945 ro ku.

Wtym cza sie Szpi tal Miej ski przyul.

Bo lew skie go udzie lał po mo cy cho rym
iran nym wwal kach to czo nych naZie mi
Kro to szyń skiej, a tak że tym przy wo żo -
nym z dal szych od cin ków fron tu.
Do pra cy w la za re cie i zor ga ni zo wa nych
na te re nie mia sta am bu la to riach wo jen -
nych PCK zgła sza ła się ochot ni czo kro to -
szyń ska mło dzież. Am bu la to ria mie ści ły
się przy ul. Koł łą ta ja, Ka li skiej, Mic kie wi -
cza, Pia stow skiej oraz na dwor cu ko le jo -
wym. Le ka rza mi, któ rzy udzie la li po mo -
cy po szko do wa nym, by li Sta ni sław Stry -
ja kow ski, Aloj zy We inert, Ma ria We -
inert oraz stu dent me dy cy ny – Ger wa zy
Świ der ski – i sio stra elż bie tan ka – Ani -
ce ta Li siec ka. Za opa trzo no wów czas
ok. 3 tys. ran nych.

W wy ni ku walk w stycz niu 1945 r.
na te re nie po wia tu kro to szyń skie go zgi -
nę ło co naj mniej 396 osób (żoł nie rzy
i cy wi lów), w tym 350 Niem ców. Tak
po po nad pię ciu la tach za koń czy ła się hi -
tle row ska oku pa cja na Zie mi Kro to szyń -
skiej. Ra dość miesz kań ców nie trwa ła
jed nak dłu go, po nie waż po przy by ciu
Ar mii Czer wo nej za czę ła ona szyb ko
top nieć z po wo du na rzu ce nia no wej
„wła dzy lu do wej”. Po przez od dzia ły
Urzę du Bez pie czeń stwa i wspie ra ją ce je
so wiec kie NKWD wła dza lu do wa re pre -
sjo no wa ła tych, któ rzy o wol ność i nie -
pod le głość Pol ski wal czy li np. w Ar mii
Kra jo wej czy Na ro do wych Si łach Zbroj -
nych. OPRAC. (AN KA)

Aktualności4 WTOREK, 26 stycznia 2021

F
O

T
. 

w
w

w
.k

ro
to

s
z
y
n
.p

l

KROTOSZYN

76 lat od wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej



5Aktualności

Prze cią ga ją ce się ob ostrze nia, któ re
do ty ka ją wie le branż dzia łal no ści
go spo dar czej, po wo du ją, że co raz
licz niej sze gro no przed się bior ców
bun tu je się prze ciw ko ta kie mu sta -
no wi rze czy. Mi mo za ka zów, na ło żo -
nych przez pań stwo, otwie ra ją się
choć by nie któ re lo ka le ga stro no -
micz ne czy ho te le.

Ale nie tyl ko. W mi nio ny week -
end gło śno by ło o jed nym z klu bów
noc nych w pół noc nej czę ści kra ju, któ -
ry zor ga ni zo wał im pre zę na bli sko 500
osób. Me dia ogól no pol skie in for mo -
wa ły tak że, iż jed na z po pu lar nych sie -
ci sprze da ją cych sprzęt elek tro nicz ny
otwar ła nie któ re ze swo ich punk tów. 

Przy po mnij my tyl ko, że już
od dłuż sze go cza su za mknię te są skle -
py w ga le riach han dlo wych (z ma ły -
mi wy jąt ka mi), ho te le, si łow nie czy
klu by fit ness, a re stau ra cje mo gą
świad czyć je dy nie usłu gi na wy nos
i na do wóz. Przed się bior cy ma ją już
dość re stryk cji i – jak twier dzą – nie -
dłu go nie bę dą mie li cze go otwie rać,
a je dy ne, co im po zo sta nie, to nie -
unik nio ne wid mo ban kruc twa. Za -
tem nic dziw ne go, że bunt przed się -
bior ców się roz le wa po ca łym kra ju.
Już ty dzień te mu ofi cjal nie część re -
stau ra to rów, ho te la rzy, wła ści cie li
sto ków nar ciar skich czy klu bów noc -
nych otwo rzy ło się wbrew za ka zo wi.

Wła ści cie le re stau ra cji pró bu ją cy
wzno wić dzia łal ność po wo łu ją się
na ko rzyst ne wy ro ki są dów dla wy ła -
mu ją cych się z re stryk cji przed się -
bior ców. In ni wy ka zu ją się nie ma łą
kre atyw no ścią i wy my śla ją roz ma ite
spo so by na obej ście prze pi sów.

Rząd oczy wi ście nie za mie rza
przy glą dać się bun to wi z za ło żo ny mi
rę ka mi i za czę ły się zma so wa ne kon -
tro le po li cji i sa ne pi du. Przed się bior cę,
któ ry zła mał za kaz, cze ka nie tyl ko
man dat czy ka ra do 30 ty się cy zło tych,
ale tak że utra ta po mo cy ze stro ny pań -

stwa w ra mach Tar czy Fi nan so wej.
Do te go po li cja mo że „do ło żyć” od po -
wie dzial ność kar ną za na ra ża nie ży cia
i zdro wia, co jest za gro żo ne ka rą na wet
do ośmiu lat po zba wia nia wol no ści. 

A jak na to za pa tru je się ogół spo -
łe czeń stwa? Wszyst ko wska zu je na to,
że nie wie le jest osób, któ re w tej sy tu -
acji poparłyby sta no wi sko rzą dzą cych.
Wprost prze ciw nie. Zde cy do wa na
więk szość bo wiem stoi po stro nie
przed się bior ców, któ rzy pró bu ją wy -
zwo lić się spod na ło żo ne go przez pań -
stwo jarz ma, czy niąc to nie z po wo du
prze ko ry czy w imię ja kiejś wyż szej
idei, lecz z przy czyn stric te eko no -
micz nych, by to wych. Ci lu dzie zwy -
czaj nie nie chcą stra cić źró dła – czę sto
je dy ne go – do cho du. Wszak za coś
trze ba żyć... A już o ewen tu al nej utra -
cie do rob ku ca łe go ży cia, w przy pad -
ku za glą da ją ce go w oczy ban kruc twa,
na wet nie ma sen su wspo mi nać.
Trud no więc nie ro zu mieć ich ra cji. 

Na na szym pro fi lu fa ce bo oko -
wym za py ta li śmy in ter nau tów, co są -
dzą o tym, że pew na re stau ra cja, mi -
mo za ka zu, za czę ła po now nie pro wa -
dzić nor mal ną dzia łal ność sta cjo nar -
ną. Za py ta li śmy też, czy w na szym
po wie cie lo ka le ga stro no micz ne po -
win ny pójść tym tro pem.

Pod po stem po ja wi ło się bli -
sko 200 ko men ta rzy! Pre zen tu je my
kil ka z nich, do da jąc, że nie mal wszyst -
kie są w po dob nym to nie. Z po niż -
szych wy po wie dzi wy ła nia się – chy ba
moż na po ku sić się o ta ką kon sta ta -
cję – ogól na opi nia zde cy do wa nej
więk szo ści Po la ków. Co więc na pi sa li
na si „fejs bu ko wi cze”? Po czy taj cie:

– Oczy wi ście, że tak, wy star czy
za cho wać ob ostrze nia i nie ma pro -
ble mu. W ko ścio łach jest wię cej zgro -
ma dzo nych lu dzi i nie wa dzi to ni ko -
mu. W koń cu i w Kro to szy nie idą
w ślad za in ny mi, są sa me re stryk cje,
a czy ktoś za py tał, za co lu dzie ma ją

żyć? Swo je port fe le ma ją uzu peł nio -
ne, im star czy. Pan Mo ra wiec ki
chciał, że by śmy ro bi li za mi skę ry żu,
ale nie do cze ka nie je go. Czy my je ste -
śmy dla pań stwa czy pań stwo dla nas?

– Po pie ram, to prze cież ich pra -
ca. Mar ke ty też są otwar te, a tam
dzien nie prze wi ja się wię cej lu dzi niż
w re stau ra cjach.

– Oczy wi ście, że tak, po nie waż
upa dek go spo dar ki jest du żo groź -
niej szy niż ry zy ko za cho ro wa nia
na „wi ru sa”. Praw dzi we go świ ru sa to
do sta ją lu dzie, któ rzy tra cą do ro bek
ca łe go ży cia. Nie ste ty „po moc” rzą do -
wa star czy ła na wa ci ki...

– Rząd przy cze pił się do wy bra -
nych branż i je roz ło żył na ło pat ki, ze
wzglę du na ni by za gro że nie świ ru sem.
Za sta na wia mnie, czy te go świ ru sa nie
ma w mar ke tach, ko ścio łach, sej mie,
przed szko lach, fir mach, ma ga zy nach?
Czy mo że tam się nie moż na za ra zić,
a w re stau ra cji już tak. Tu nie cho dzi

o świ ru sa, tyl ko o wy koń cze nie czę ści
firm z da nych branż. (…) Rząd wy dał
roz po rzą dze nie. Na ja kiej pod sta wie
za ka zu je lu dziom pra cy? Na ja kiej pod -
sta wie za ka zu ją lu dziom z do mów wy -
cho dzić? Roz po rzą dze nia mo gą so bie
wsa dzić. Żad ne roz po rzą dze nia nie są
po nad pra wem, usta wą czy kon sty tu -
cją. Nie zo stał wpro wa dzo ny ża den ze
sta nów nad zwy czaj nych, a oni lu dzi
w do mach za my ka ją. Kie dyś ro bi li do -
świad cze nia na kró li kach, my szach
itd., a że zwie rzę ta są chro nio ne, to za -
czę li ro bić je na lu dziach i ob ser wu ją
ludz kie za cho wa nie. Każ dy ma pra wo
do wła snych wy bo rów i te go się trzy -
maj my. Po li cja nie przy je dzie do wła -
ma nia, bo są w re stau ra cji czy si łow ni
na kon tro li. Pa ra no ja.

– A na co wszy scy ma my cze kać?
Na Ar ma ge don? Z wi ru sa mi i cho ro -
ba mi cy wi li za cyj ny mi mu si my się
mie rzyć co dzien nie. Każ dy chce być
zdro wy, mieć pra cę, dom. Nikt nas
nie ste ty nie zwol ni od pła ce nia po -
dat ków... Kie dy biz ne sy upad ną, nikt
nam nie po mo że. 

– Oczy wi ście, że tak. Chce my nor -
mal no ści. W pań stwie bez pra wia, któ -
re ba zu je tyl ko na pseu do roz po rzą dze -
niach bez pod staw praw nych, za my ka -
nie lo ka li i od bie ra nie lu dziom pra wa
do pra cy i do za ra bia nia na utrzy ma nie
sie bie i ro dzin to by ła wiel ka po raż ka
rzą du. Tar cze mo gą so bie wsa dzić wia -
do mo gdzie. Ode bra li nam pra wie
wszyst kie pra wa czło wie ka. 

– Oczy wi ście. Mar ke ty otwar te,
w ko ścio łach du żo lu dzi. Pa no wa ła
gry pa i nikt ni ko go nie za my kał.

Wi dać więc, że sfru stro wa ni są nie
tyl ko przed się bior cy, ale pra wie wszy -
scy Po la cy (a już na pew no więk szość).
Dla te go czę sto za da je my so bie i in nym
py ta nie „czy moż na by ło zro bić coś ina -
czej?”. Z pew no ścią wie lu z nas od ra zu
od po wie twier dzą co. Ale już na py ta -
nie „jak?” nie wie lu bę dzie mia ło go to -
wą od po wiedź. AN DRZEJ KA MIŃ SKI

NA CZASIE

Bunt przedsiębiorców zatacza coraz szersze kręgi
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Po nad 62 ty sią ce zło tych do fi nan so -
wa nia po zy ska ła gmi na Ko by lin
na re ali za cję za da nia pod na zwą „Po -
pra wa kra jo bra zu miej sco wo ści po -
przez od no wie nie zbior ni ka wod ne go
oraz wpro wa dze nie ele men tów edu -
ka cji i re kre acji dla miesz kań ców”.
Cho dzi o staw w Za le siu Ma łym.

Umo wę na do fi nan so wa nie z Eu -
ro pej skie go Fun du szu Rol ne go
na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich pod pi sa li przez kil ko ma dnia mi
bur mistrz To masz Le siń ski i skarb nik
Bar ba ra Sła wiń ska. Po ło żo ny w cen -
trum Za le sia Ma łe go staw peł ni funk -
cję prze ciw po ża ro wą i re ten cyj ną. 

– Od daw na wi dzia łem po trze bę

od mu le nia te go zbior ni ka, jak i na pra -
wy skarp. W przy le ga ją cym do sta wu
za kła dzie Bol sius pra cu je po nad 900
osób. Mu si my za tem wspól nie dbać
o ich bez pie czeń stwo. Do dat ko wo
po zre ali zo wa niu in we sty cji zbior nik
bę dzie tak że miał cha rak ter re kre acyj -
ny. Pla nu je my bo wiem po sta wić tam
ła wecz ki oraz ta bli cę in for mu ją cą
o fau nie i flo rze – wy ja śnia To masz
Le siń ski, bur mistrz Ko by li na. 

W ra mach zadania prze wi dzia no
od no wie nie skarp, od mu le nie dna
sta wu, mon taż ła we czek. Naj bar dziej
na ra żo ne na roz my cie skar py zo sta ną
za bez pie czo ne na rzu tem ka mien -
nym w me ta lo wych siat kach. 

(AN KA)

KOBYLIN

Dofinansowanie na renowację

HUFIEC PRACY 15-2

Pamiętają o seniorach!

20 stycz nia mło dzież z Klu bu Ak tyw -
nych w Huf cu Pra cy 15-2 w Kro to szy -
nie – z oka zji Dnia Bab ci i Dnia
Dziad ka – prze pro wa dzi ła ak cję od -
wie dza nia se nio rów. 

Pod opie ką wy cho waw ców uczest ni -
cy huf ca od wie dza li zna jo me star sze oso -
by, aby wrę czyć im wy ko na ne wcze śniej
kart ki z ży cze nia mi. Bu kiet wio sen nych
kwia tów dla bab ci Ka zi mie ry był mi łym
ak cen tem wi zy ty oraz wniósł tro chę na -
dziei w ob li czu pa nu ją cej pan de mii.

Przy oka zji mło dzież za ofe ro wa ła po -
moc w do mo wych czyn no ściach, któ re
czę sto sta no wią dla se nio rów nie ma ły
pro blem. Piotr Gro bel ny bar dzo chęt nie

do star czył do miesz ka nia se nior ki za pas
opa łu oraz za ku py. Po zo sta ła część wi zy ty
upły nę ła na mi łej po ga węd ce przy her bat -
ce i cia stecz kach, bo tak na praw dę to wła -
śnie ta ka for ma spę dza nia cza su z na szy -
mi bab cia mi i dziad ka mi jest przez nich
bar dzo po żą da na. Dzię ki te mu mo gą po -
czuć się po trzeb ni i do ce nie ni za swo ją
obec ność w na szym ży ciu.

Ce lem tej pięk nej ini cja ty wy by ło po -
ka za nie mło dym lu dziom, jak waż na jest
pa mięć o star szych, czę sto sa mot nych oso -
bach, któ rym na le ży się sza cu nek za ich
po świę ce nie i wy cho wa nie młod szych po -
ko leń. 

(AN KA)

12 stycz nia funk cjo na riu sze Agen cji
Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go za -
trzy ma li sześć osób zwią za nych z za -
kła dem wy twa rza ją cym ke bab, któ -
ry znaj du je się w na szym po wie cie.
Jak in for mu je pro ku ra tu ra, oso by te
wcho dzi ły w skład gru py prze stęp -
czej. Kie ru ją cy gru pą zo stał tym cza -
so wo aresz to wa ny. 

Pro ku ra tor Wiel ko pol skie go Wy -
dzia łu Za miej sco we go De par ta men tu
ds. Prze stęp czo ści Zor ga ni zo wa nej
i Ko rup cji Pro ku ra tu ry Kra jo wej w Po -
zna niu przed sta wił jed ne mu z za trzy -
ma nych za rzu ty kie ro wa nia zor ga ni zo -
wa ną gru pą prze stęp czą, pra nia brud -
nych pie nię dzy oraz po peł nie nia prze -
stępstw skar bo wych. Po zo sta li usły sze -
li za rzu ty udzia łu w zor ga ni zo wa nej
gru pie prze stęp czej, pra nia brud nych
pie nię dzy i prze stępstw skar bo wych.
Po dej rza nym za po peł nio ne czy ny gro -
zi ka ra do dzie się ciu lat po zba wie nia
wol no ści.

Wo bec kie ru ją ce go gru pą sąd za -
sto so wał śro dek za po bie gaw czy
w po sta ci tym cza so we go aresz tu
na okres trzech mie się cy. Wo bec jed -
ne go z za trzy ma nych za sto so wa no
środ ki za po bie gaw cze w po sta ci po -

rę cze nia ma jąt ko we go w kwo cie 500
ty się cy zło tych, do zo ru po li cji, za ka -
zu kon tak to wa nia się z in ny mi po dej -
rza ny mi i świad ka mi. Wo bec po zo -
sta łych człon ków gru py za sto so wa no
po rę cze nia ma jąt ko we w wy so ko ści
po 50 ty się cy zło tych, za kaz kon tak -
to wa nia się z in ny mi po dej rza ny mi
i świad ka mi, z wy łą cze niem osób
naj bliż szych z ro dzi ny, a tak że za kaz
opusz cza nia kra ju.

– W to ku po stę po wa nia pro ku ra -
tor usta lił, że gru pa prze stęp cza od co
naj mniej 2012 ro ku funk cjo no wa ła
na te re nie wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go. Kie ro wał nią oby wa tel Nie -
miec po cho dze nia tu rec kie go. Po zo -
sta li po dej rza ni to oby wa te le Tur cji

i Pol ski. Jak usta lo no, człon ko wie
gru py czer pa li ko rzy ści ma jąt ko we
z po peł nia nych prze stępstw skar bo -
wych, do ko ny wa nych w wy ni ku po -
za ewi den cyj ne go ob ro tu mię sem. Po -
przez kon tro lo wa ną przez nich sieć
firm to war był do star cza ny na te ren
Unii Eu ro pej skiej, jak i po za jej gra ni -
ce, przy czym fak tycz na je go ilość by -
ła za ni ża na – po in for mo wał Dział
Pra so wy Pro ku ra tu ry Kra jo wej. 

Do ko na no prze szu ka nia do mów
po dej rza nych, jak i spół ek uczest ni -
czą cych w nie le gal nym pro ce de rze.
Za bez pie czo no rów nież mie nie
o war to ści oko ło 14,5 mi lio na zło -
tych. Pro ku ra to rzy nie wy klu cza ją
dal szych za trzy mań. (LE NA)

PROKURATURA 

Sześć osób usłyszało zarzuty
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PROFILAKTYKA

Różowe usta wyrazem solidarności

Od 18 do 24 stycz nia trwał Eu ro pej -
ski Ty dzień Pro fi lak ty ki Ra ka Szyj ki
Ma ci cy. Że by po pra wić sy tu ację i za -
wal czyć o zdro wie oraz ży cie Po lek,
na por ta lu spo łecz no ścio wym Fa ce -
bo ok zor ga ni zo wa no ak cję #pin klip -
schal len ge. Przy łą czy ły się do niej
tak że szko ły po nad pod sta wo we
z na sze go po wia tu.

Te go rocz ny Pink Lips Pro ject pod ha -
słem „Zo stań bo ha ter ką swo je go ży cia” to
sze reg wy da rzeń pro fi lak tycz no -edu ka -
cyj nych, zwią za nych z ra kiem szyj ki ma ci -
cy. Pro blem bo wiem do ty czy 1,4 mi lio na
ko biet na świe cie. Kie dy da je o so bie znać,
zwy kle jest to już za awan so wa ne sta dium

cho ro by. Każ de go ro ku za pa da na nią po -
nad 500 ty się cy ko biet na świe cie, a oko -
ło 300 tys. umie ra.

Uczen ni ce i na uczy ciel ki więk szo ści
szkół po nad pod sta wo wych z te re nu na -
sze go po wia tu, ma jąc świa do mość waż ko -
ści pro ble mu, ak tyw nie włą czy ły się w ak -
cję pro fi lak tycz ną, udo stęp nia jąc w me -
diach spo łecz no ścio wych swój wi ze ru nek
z po ma lo wa ny mi na ró żo wo usta mi, któ -
re sym bo li zu ją so li dar ność z ko bie ta mi
zma ga ją cy mi się z ra kiem szyj ki ma ci cy.
Dla te go też tak istot ne dla pań jest to, by
na wet w cza sie epi de mii nie za po mi nać
o ba da niach gi ne ko lo gicz nych i cy to lo -
gicz nych!

(AN KA)

Z PROKURATURY

Ksiądz podejrzany o molestowanie
Pro boszcz pa ra fii w Go łu cho wie, by -
ły wi ka riusz jed nej z kro to szyń skich
pa ra fii, zo stał za wie szo ny w związ ku
z wsz czę tym po stę po wa niem ka no -
nicz nym. Do ty czy ono oskar żeń pły -
ną cych w kie run ku du chow ne go
o wy stą pie nie prze ciw ko szó ste mu
przy ka za niu de ka lo gu z oso bą nie -
let nią. Krót ko mó wiąc, cho dzi o mo -
le sto wa nie. 

In for ma cję o po stę po wa niu ka no -
nicz nym po twier dził ks. Mar cin Pa -
pu ziń ski, rzecz nik pra so wy ku rii die -
ce zji ka li skiej. Za wia do mie nie w spra -
wie mo le sto wa nia wpły nę ło rów nież
do Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Kro to -
szy nie. Du chow ny, bę dą cy nie gdyś
wi ka riu szem w jed nej z kro to szyń -
skich pa ra fii, zo stał od wo ła ny z funk -
cji pro bosz cza w pa ra fii w Go łu cho -
wie. Jej ad mi ni stra to rem zo stał ks.
Piotr Przy był.

Miej sco wym pa ra fia nom trud no
uwie rzyć w za ist nia łą sy tu ację.
Na stro nie pa ra fii uka za ło się ob szer -
ne po dzię ko wa nie za do tych cza so wą
po słu gę, skie ro wa ne do ka pła na
od wier nych. – Nie za po mni my, jak
z mi ło ścią do bre go Pa ste rza obej mo -

wa łeś wszyst kich pa ra fian, szcze gól -
nie cho rych, bied nych, sa mot nych,
prze ży wa ją cych trud no ści. Uak tyw -

ni łeś nas do czyn ne go udzia łu w ży -
ciu pa ra fii, bu dzi łeś w nas świa do -
mość by cia Ko ścio łem. Uczy łeś od po -
wie dzial no ści za nie go. Wpro wa dzo -
ne skład ki in we sty cyj ne z ro ku na rok
zmie nia ły wy gląd świą ty ni na ty le, że
sta wa ła się pe reł ką na tle świą tyń
w die ce zji – czy ta my w po dzię ko wa -
niu za miesz czo nym na stro nie in ter -
ne to wej. 

– Mo gę po twier dzić, że do Pro -
ku ra tu ry Re jo no wej w Kro to szy nie
wpły nę ło za wia do mie nie o moż li wo -
ści po peł nie nia prze stęp stwa, któ re
wy ma ga oczy wi ście we ry fi ka cji zgod -
nie z obo wią zu ją cą pro ce du rą kar ną.
Prze słu cha nie w przy pad ku te go ty -
pu prze stępstw od by wa się przed są -
dem. Ma to na ce lu unik nię cie wie lo -
krot ne go prze słu chi wa nia osób zwią -
za nych ze spra wą. Do pie ro po uzy -
ska niu tych do wo dów bę dzie moż li -
wość do ko na nia usta leń za rów no co
do cza su, jak i za kre su po peł nie nia
ewen tu al nych czy nów oraz pod ję cia
od po wied nich de cy zji – po wie dział
Mar cin Me ler, rzecz nik pra so wy Pro -
ku ra tu ry Okrę go wej w Ostro wie
Wlkp. 

(LE NA)
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11Na Bieżąco

Ma ją ca swo ją sie dzi bę przy ul. Ce -
glar skiej 1 fir ma Old Brick. pl zaj mu -
je się po zy ski wa niem ce gieł z bar -
dzo sta rych bu dyn ków. Po zwa la to
na otrzy ma nie nie po wta rzal ne go
i eko lo gicz ne go pro duk tu. 

Ce gły oraz po zy ski wa ne z nich płyt -
ki, ja kie ofe ru je Old Brick. pl, po cho dzą
z róż ne go ro dza ju obiek tów bu dow la -
nych, któ re wy bu do wa ne zo sta ły co naj -
mniej przed II woj ną świa to wą. Wie le
z nich ma po nad sto lat. Okres, w któ rym
ce gły zo sta ły uży te po raz pierw szy, ma
ogrom ny wpływ na uzy ska nie nie sa mo -
wi te go efek tu. Ta ka ce gła jest pro duk tem
cał ko wi cie eko lo gicz nym i wręcz nie od -
twa rzal nym. 

W ostat nim cza sie co raz chęt niej sto -
so wa nym sty lem, je śli cho dzi o urzą dza -
nie wnętrz, jest styl ru sty kal ny. Bar dzo
wie lu lu dzi kła dzie też na cisk na to, aby
pro duk ty i przed mio ty, ja kich uży wa ją

do za aran żo wa nia swo ich do mów i miesz -
kań, by ły ory gi nal ne i wy jąt ko we. Na ce -
głach ofe ro wa nych przez kro to szyń ską fir -
mę wi docz ny jest upływ cza su, któ ry po -
zo sta wił na nich uni kal ną struk tu rę. Po -
zwa la to na uzy ska nie cha rak te ry stycz ne -
go kli ma tu w na szych po miesz cze niach. 

Old Brick. pl ofe ru je rów nież płyt ki ze
środ ka ce gły. Dzię ki za sto so wa niu sta rej
me to dy ich wy twa rza nia ma ją nie jed no li -
tą struk tu rę, któ ra za chwy ca swo ją róż no -
rod no ścią za rów no for my, jak i ko lo ru. 

Co raz po pu lar niej sza wśród ar chi -
tek tów wnętrz jest też ce gła cię ta. Jej nie -
wąt pli wą za le tą jest moż li wość za sto so -
wa nia w po miesz cze niach urzą dzo nych
w róż nych sty lach, ale i na ele wa cjach bu -
dyn ków. War to w tym miej scu za zna -
czyć, że pro dukt ten – wbrew po wszech -
nej opi nii – od po wied nio za im pre gno wa -
ny nie ab sor bu je wil go ci i za nie czysz czeń.
Trze ba też wspo mnieć o tym, że Old -
Brick. pl wpro wa dza do swo jej ofer ty ce -

gla ne płyt ki pod ło go we. Ta kie roz wią za -
nie na pew no za chwy ci mi ło śni ków wy -
jąt ko wych wy koń czeń po miesz czeń.

Old Brick. pl ma na uwa dze przede
wszyst kim po trze by swo ich klien tów.
Dla te go sta ra się jak naj bar dziej wy cho -
dzić im na prze ciw, na wet tym, któ rzy
bar dzo ce nią so bie uni kal ność rze mio sła
ar ty stycz ne go. Fir ma wpro wa dzi ła więc
do swo jej ofer ty płyt ki z ręcz nie ma lo wa -
ny mi mo ty wa mi. Ist nie je też moż li wość
za mó wie nia in dy wi du al ne go mo ty wu.
Jest to roz wią za nie, któ re po zwo li nam
uzy skać nie zwy kle ory gi nal ny efekt i pod -
kre ślić styl na sze go wnę trza. 

Je śli pla nu je cie nadać po miesz cze -
niom w swo ich miesz ka niach nie po wta -
rzal ny kli mat, za po znaj cie się z ofer tą
Old Brick. pl na stro nie www.od lbrick.pl.
Efek ty za sto so wa nia pro duk tów kro to -
szyń skiej fir my mo że cie oce nić na jej fa ce -
bo oko wym pro fi lu. 

(LE NA)

BRANŻA BUDOWLANA

Nowe życie starej cegły

F
O

T
. 

Z
S

P
 3

 K
ro

to
s
z
y
n



Rozmaitości12 WTOREK, 26 stycznia 2021

Jak in for mu je Urząd Skar bo wy w Kro -
to szy nie, po dat ni cy roz li cza ją cy swo je
do cho dy z naj mu w for mie ry czał tu
po win ni pa mię tać o zmia nie ter mi nu
skła da nia PIT -28 za rok 2020 – moż -
na to zro bić od 15 lu te go do 1 mar -
ca 2021 r. Z ko lei roz li cza ją cy się we -
dług ska li po dat ko wej skła da ją PIT -
-36 na do tych cza so wych za sa dach
(do koń ca kwiet nia 2021). 

Pod sta wo wą for mą opo dat ko wa nia
przy cho dów z naj mu pry wat ne go są ogól -
ne za sa dy we dług ska li po dat ko wej. W ta -
kim przy pad ku za licz ki po win ny być
wpła ca ne do 20. dnia każ de go mie sią ca
za mie siąc po przed ni, a roz li cze nia rocz -
ne go do ko nu je się w PIT -36 do koń ca
kwiet nia ko lej ne go ro ku. W tej for mie
opo dat ko wa nia wy naj mu ją cy mo że od li -
czyć kosz ty uzy ska nia przy cho du, ta kie
jak np. wy dat ki po nie sio ne w związ ku
z utrzy ma niem i bie żą cą eks plo ata cją
przed mio tu naj mu, wy dat ki na wy po sa że -
nie (me ble, sprzęt AGD), re mon ty, od pi sy
amor ty za cyj ne czy od set ki od kre dy tu. 

Po dat ni cy osią ga ją cy przy cho dy z naj -
mu mo gą też wy brać opo dat ko wa nie
w for mie ry czał tu. Za rów no znacz ne z do -
ko na niem wy bo ru opo dat ko wa nia w tej

for mie na da ny rok po dat ko wy uzna je się
pierw szą w ro ku po dat ko wym wpła tę (a je -
że li przy chód zo stał osią gnię ty w grud -
niu – zło że nie ze zna nia). W ry czał cie obo -
wią zu ją dwie staw ki po dat ku: ba zo -
wa – 8,5% oraz 12,5% (od nad wyż ki przy -
cho du po nad 100 tys. zł), nie ma na to -
miast moż li wo ści od li cze nia kosz tów uzy -
ska nia przy cho du. Wpłat ry czał tu moż na
do ko ny wać mie sięcz nie lub – pod okre ślo -
ny mi wa run ka mi – kwar tal nie (roz li cze -
nie kwar tal ne mo gą sto so wać wy łącz nie
po dat ni cy, któ rych przy chód osią gnię ty
w po przed nim ro ku po dat ko wym nie
prze kro czył rów no war to ści 200 000 tys.
eu ro, i po in for mu ją o wy bra nej for mie roz -
li cze nia urząd skar bo wy).

Je śli wy naj mu ją cy mi są mał żon ko -
wie, któ rzy ma ją roz dziel ność ma jąt ko wą,
każ dy z nich po wi nien opo dat ko wać swo -
je przy cho dy z naj mu pro por cjo nal nie
do pra wa udzia łu w zy sku. 

W przy pad ku gdy przed miot naj mu
sta no wi skład nik wspól ne go ma jąt ku
mał żon ków, mię dzy któ ry mi ist nie je
wspól ność ma jąt ko wa, za sad ni czo po win -
ni oni roz li czać przy cho dy (do cho dy) z te -
go ty tu łu po po ło wie. Jed nak że moż li we
jest tak że opo dat ko wa nie ca ło ści do cho -
du przez jed ne go z nich. Aby to zro bić,

po win ni zło żyć do urzę du skar bo we go pi -
sem ne oświad cze nie wska zu ją ce, któ re
z nich bę dzie w ca ło ści roz li czać po da tek. 

Spo so bu roz li cza nia (we dług ska li po -
dat ko wej lub ry czał tem) nie trze ba w od -
ręb nej for mie zgła szać do urzę du skar bo -
we go – wy star czy do ko na nie pierw szej
w da nym ro ku wpła ty po dat ku. Na le ży
jed nak pa mię tać, że wy bra na for ma opo -
dat ko wa nia obo wią zu je przez ca ły rok
i moż na ją zmie nić do pie ro w ko lej nym
ro ku po dat ko wym. 

Ry czałt od naj mu na le ży wpła cić
na mi kro ra chu nek, czy li in dy wi du al ny
ra chu nek po dat ni ka. Je śli da na oso ba nie
pro wa dzi dzia łal no ści go spo dar czej, ale
uzy sku je przy cho dy z naj mu pry wat ne go,
po win na wy ge ne ro wać nu mer mi kro ra -
chun ku, po da jąc nu mer PE SEL. 

Od 2021 ro ku przed się bior cy wy naj -
mu ją cy nie ru cho mo ści w ra mach pro wa -
dzo nej dzia łal no ści go spo dar czej bę dą
mo gli sko rzy stać z opo dat ko wa nia uzy -
ska nych przy cho dów w for mie ry czał tu
(do tych czas ry czał to wa for ma opo dat ko -
wa nia wy naj mu moż li wa by ła wy łącz nie
w przy pad ku naj mu pry wat ne go, a przed -
się bior cy mie li do wy bo ru wy łącz nie opo -
dat ko wa nie naj mu na za sa dach ogól nych
lub po dat kiem li nio wym). (US)

18 stycz nia przed szko la ki z Chwa li -
sze wa ob cho dzi ły Mię dzy na ro do wy
Dzień Ku bu sia Pu chat ka. Z po wo du
pan de mii miś tym ra zem nie mógł
od wie dzić dzie ci oso bi ście.

W związ ku z tym Pu cha tek na grał
z oka zji swo je go świę ta ży cze nia dla
wszyst kich przy ja ciół. W ra mach ob cho -
dów chwa li szew skie przed szko la ki bra ły
udział w za ba wach ru cho wych i za da -
niach od Ku bu sia. Wszyst kie dzie ci świet -
nie się ba wi ły. (AN KA)

19 stycz nia Da nu ta Ha dry an, do -
tych cza so wa dy rek tor Przed szko la
nr 7 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi
„Ma ciuś” w Kro to szy nie, prze szła
na eme ry tu rę. Dla te go też dzień
wcze śniej w ga bi ne cie bur mi strza
Fran cisz ka Mar szał ka uro czy ście po -
dzię ko wa no by łej już sze fo wej tej
pla ców ki. 

D. Ha dry an przed szko lem kie ro wa ła
przez po nad 18 lat. Bur mistrz Kro to szy -
na po gra tu lo wał jej osią gnięć w pra cy za -
wo do wej i po dzię ko wał za bez gra nicz ne

za an ga żo wa nie i otwar tość w dzia ła niach
na rzecz dzie ci i pro mo wa nia edu ka cji
przed szkol nej w śro do wi sku lo kal nym.
W imie niu współ uczest ni czą cych w uro -
czy stym spo tka niu przed sta wi cie li kie -
row nic twa Urzę du Miej skie go w Kro to -
szy nie ży czył zdro wia, praw dzi we go do -
bra i po god nych dni, ho no ru jąc ją
przy tym bu kie tem kwia tów, na gro dą
i drob ny mi upo min ka mi.

Pa ni dy rek tor otrzy ma ła tak że po -
dzię ko wa nia i sło wa uzna nia od wiel ko -
pol skie go ku ra to ra oświa ty w Po zna niu.

(AN KA)

URZĄD SKARBOWY

Wynajmujesz mieszkanie? 
Pamiętaj o nowych terminach rozliczeń 

CHWALISZEW

Kubuś Puchatek – przyjaciel dzieci F
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KROTOSZYN

Szefowa przedszkola
przeszła na emeryturę



Pa ni Li dia z Go sty nia już od kil ku lat
wal czy z cho ro bą no wo two ro wą. Nie -
daw no stwier dzo no licz ne prze rzu ty,
ale ko bie ta się nie pod da je. Jak to
zwy kle by wa w ta kich sy tu acjach,
po trzeb ne są nie ma łe pie nią dze
na le cze nie. Dla te go ape lu je my
o wspar cie go sty nian ki w jej wal ce
z cho ro bą. 

Zbiór ka na rzecz pa ni Li dii pro wa -
dzo na jest na por ta lu po ma gam.
pl. – Nie ste ty, zno wu je stem zmu szo -
na pro sić o po moc, po nie waż ba da nia
PET po ka za ły mię dzy in ny mi prze -
rzu ty do wą tro by, otrzew nej, nad ner -
cza, wę złów chłon nych śród pier sia
oraz licz ne ogni ska w ko ściach... – mó -
wi go sty nian ka, któ ra na no wo twór
pier si za cho ro wa ła, gdy mia ła 33 la ta. 

Po sied mio let nim le cze niu che -
mio - i ra dio te ra pią i po czte rech ope -
ra cjach po sta no wi ła przejść na le cze -

nie nie kon wen cjo nal ne. Przez ostat -
nie dwa la ta le czy ła się w pry wat nej
kli ni ce i wy ni ki by ły za do wa la ją ce.
Jed nak w okre sie pa nu ją cej epi de mii
le cze nie zo sta ło prze rwa ne. 

– Te raz znów po dej mu ję le cze nie
w pry wat nej kli ni ce i do dat ko wo bę dę
ko rzy sta ła z le ków spro wa dza nych z za -
gra ni cy – Ja po nii i Sin ga pu ru – oznaj -

mia ko bie ta. Kosz ty jed nak prze ra sta ją
moż li wo ści fi nan so we pa ni Li dii. Trze -
ba bo wiem ze brać aż 67 ty się cy zło tych.
W związ ku z tym za chę ca my wszyst -
kich lu dzi o wiel kich ser cach do po mo -
cy. To dla miesz kan ki Go sty nia już
ostat nia szan sa, by żyć. Wpłat moż na
do ko ny wać na stro nie po ma gam.
pl/wspar cie -dla -li dii. (AN KA)

CHARYTATYWNIE

Pomóżmy Lidii wygrać walkę z chorobą!

13Charytatywnie
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PLEBISCYT

Sukces gospodyń z Długołęki

Ko ło Go spo dyń Wiej skich z Dłu go łę -
ki za ję ło pierw sze miej sce w na szym
po wie cie w ka te go rii KGW Ro ku
w ple bi scy cie Mi strzo wie Agro. 

To naj więk szy w Pol sce ple bi scyt
zwią za ny z wsią i rol nic twem. Or ga ni za -
to ra mi są ogól no pol ski ser wis i ma ga zyn
dla rol ni ków „Stre fa Agro” oraz dzien ni ki

re gio nal ne, uka zu ją ce się w każ dym wo je -
wódz twie. Co ro ku przy zna wa ne są na -
gro dy w trzech ka te go riach: Rol nik Ro -
ku, Soł tys Ro ku i Ko ło Go spo dyń Wiej -
skich Ro ku. Kan dy da tu ry no mi nu ją
part ne rzy i pa tro ni ak cji – or ga ni za cje
rol ni cze i wiej skie, a tak że dzien ni ka rze
i czy tel ni cy.

(AN KA) 
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Przed nie daw ny mi świę ta mi Bo że go
Na ro dze nia człon ko wie Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Koź mi nie Wlkp.
już po raz czwar ty zor ga ni zo wa li ak -
cję pod ha słem „Stra żac kie po go to -
wie świę te go Mi ko ła ja”. Mi mo trud -
nej sy tu acji, spo wo do wa nej epi de -
mią ko ro na wi ru sa, uda ło im się przy -
go to wać 60 pa czek. 

Pacz ki z roz ma ity mi pro duk ta mi tra -
fi ły do naj bar dziej po trze bu ją cych miesz -
kań ców mia sta i gmi ny. Or ga ni za to rzy
sza cu ją, że war tość każ dej z pa czek wy no -
si ła oko ło 100 zło tych. 

Ofia ro daw cy mo gli swo je da ry do star -
czać do re mi zy OSP przy uli cy Flo riań -
skiej, a po nad to stra ża cy zbie ra li pro duk ty
tak że w mar ke tach. Dzień przed Wi gi lią
pacz ki tra fi ły do po trze bu ją cych. 

Koź miń scy dru ho wie ser decz nie
dzię ku ją wszyst kim dar czyń com za oka -
za ną po moc. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

60 paczek trafiło do potrzebujących
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BIBLIOTEKA

Czytelnicze wyprawki 
dla maluchów

Bi blio te ka Pu blicz na Mia sta i Gmi ny
w Koź mi nie Wlkp. przy po mi na, że
trwa ko lej na edy cja pro jek tu „Ma ła
książ ka – wiel ki czło wiek”. Jest to
ak cja skie ro wa na do dzie ci z rocz ni -
ków 2014-2017. 

Pro jekt po le ga ją cy na prze ka zy wa niu
dzie ciom wy praw ki czy tel ni czej re ali zo -
wa ny jest w ra mach ogól no pol skiej kam -
pa nii „Ma ła książ ka – wiel ki czło wiek”,
we współ pra cy z bi blio te ka mi pu blicz ny -
mi. Ce lem przed się wzię cia jest za chę ce -
nie ro dzi ców do od wie dza nia bi blio tek
i re gu lar ne go czy ta nia swo im po cie chom.
Każ de dziec ko w wie ku przed szkol nym,
któ re od wie dzi bi blio te kę bio rą cą udział
w tej ak cji, a jed ną z nich jest książ ni ca
w Koź mi nie Wlkp., otrzy ma wy praw kę
czy tel ni czą, roz po czy na jąc tym sa mym
swo ją przy go dę z czy ta niem. 

Koź miń ska bi blio te ka za pra sza
do sie bie ro dzi ców ze swy mi po cie cha -
mi, któ re do tej po ry nie mia ły oka zji
wziąć udzia łu w ak cji. W wy jąt ko wej
wy praw ce czy tel ni czej naj młod si znaj dą
książ kę do sto so wa ną do ich wie ku
pod wzglę dem tre ści i for my, speł nia ją cą
naj wyż sze stan dar dy w pro jek to wa niu
pięk nych i mą drych ksią że czek dla ma -
lu chów. Dzie ci otrzy ma ją rów nież Kar -
ty Ma łe go Czy tel ni ka, w któ rych bę dą
mo gły zbie rać na klej ki otrzy ma ne
za każ dą ko lej ną wi zy tę w bi blio te ce, za -
koń czo ną wy po ży cze niem przy naj -
mniej jed nej po zy cji z księ go zbio ru dla
naj młod szych. Po uzbie ra niu dzie się ciu
na kle jek mło dy czy tel nik zo sta nie uho -
no ro wa ny imien nym dy plo mem, po -
twier dza ją cym czy tel ni cze za in te re so -
wa nia.

(AN KA)
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Ra do sław i Ro bert Ba ran uczest ni -
czy li w Grand Prix Fran ce – Hen ri De -
gla ne. W Ni cei każ dy z bra ci -za pa -
śni ków zdo był me dal. 

Ro bert, ry wa li zu ją cy w ka te go rii
wa go wej 125 kg, w po je dyn ku
ćwierć fi na ło wym po ko nał na punk -
ty 6: 0 re pre zen tan ta Nie miec.
W pół fi na le wal czył z Ni co la sem
Gniaz dow skim ze Sta nów Zjed no -
czo nych. Re pre zen tant LKS Ce ra mik
Kro to szyn i tym ra zem od niósł zwy -
cię stwo. W wal ce fi na ło wej ry wa lem
kro to szy nia ni na był Ge no Pe tria shvi li
z Gru zji. Te mu za pa śni ko wi Ro bert
nie dał ra dy, ule ga jąc 2: 7. Tak więc
nasz za wod nik zdo był srebr ny me dal.

Re pre zen tu ją cy WZS WKS
Grun wald Po znań, ale po cho dzą cy
z Kro to szy na Ra do sław Ba ran w fa zie
gru po wej wy grał pierw szą wal kę,

dru gą prze grał, a w ko lej nej nie mal
w ostat niej se kun dzie zdo był dwa
punk ty, któ re prze wa ży ły sza lę zwy -
cię stwa na je go ko rzyść. W pół fi na le
Ra dek nie spro stał re pre zen tan to wi
Gru zji. O trze cie miej sce miał zmie -
rzyć się z Sha ri fem Sha ri fo wem

z Azer bej dża nu, jed nak ten nie sta wił
się na ma cie, zgła sza jąc kon tu zję. 
– Pierw szy tur niej w tym ro ku uwa -
żam za uda ny. Był on na dro dze kwa -
li fi ka cji do Igrzysk Olim pij skich
w To kio. Z czte rech walk dwie wy -
gra łem. W dwóch ule głem me da li -
stom igrzysk. Wi dzę, iż z tur nie ju
na tur niej mo ja for ma ro śnie. Oczy -
wi ście nie do syt jest, jak za wsze, gdy
nie zdo by wa się zło te go me da lu, ale
z brą zo we go też na le ży się cie szyć.
Z te go tur nie ju wy cią gnę wnio ski, co
na pew no po mo że mi w przy go to wa -
niach do na stęp nych za wo dów.
Chciał bym też po dzię ko wać fir mie
Ho Re Ca Las Ka lisz za oka za ne do tej
po ry wspar cie i oczy wi ście za chę cam
do ko rzy sta nia z ofe ro wa nych przez
nią pro duk tów – pod su mo wał Ra -
dek Ba ran. 

(LE NA)

Za wod ni cy Szkół ki Pił kar skiej Gmin -
ne go Ośrod ka Spor tu w Koź mi nie
Wlkp. w trak cie fe rii zi mo wych
na nu dę nie na rze ka li. Zor ga ni zo wa -
no bo wiem dla nich za ję cia spor to -
wo -re kre acyj ne, po łą czo ne z ele -
men ta mi pro fi lak ty ki.

Głów nym ce lem za jęć pro wa dzo -
nych pod ha słem „Nie pi ję. Nie bio rę.

Nie pa lę!” by ło teo re tycz ne i prak tycz -
ne do szka la nie za wod ni ków w za kre -
sie tech ni ki i tak ty ki gry, co mia ło
przy go to wać ich do zbli ża ją cej się run -
dy wio sen nej. Uczest ni cy mo gli też
do wie dzieć się o wie lu cie ka wych for -
mach spę dza nia wol ne go cza su. Prze -
pro wa dzo no rów nież pro fi lak tycz ne
za ję cia o te ma ty ce szko dli wo ści al ko -
ho lu, nar ko ty ków oraz in nych uży -

wek. Mło dzi za wod ni cy po sze rzy li
swo ją wie dzę z za kre su zdro we go od -
ży wia nia. Or ga ni za to rzy za jęć pod -
kre śla ją, iż ich uczest ni cy bar dzo chęt -
nie wzię li w nich udział i świet nie się
ba wi li. Jed no cze śnie wy ra ża ją na dzie -
ję, iż do sko na le nie umie jęt no ści mło -
dych spor tow ców prze ło ży się na wy -
ni ki w run dzie wio sen nej. 

– Za ję cia spor to we przy go to wu ją -
ce do roz gry wek wio sen nych, po łą czo -
ne z ak cją prze ciw dzia ła nia spo ży wa -
niu al ko ho lu, pa le niu pa pie ro sów czy
za ży wa niu nar ko ty ków, to pro po zy -
cja, ja ką za pro po no wa li śmy na szym
pod opiecz nym pod czas fe rii zi mo -
wych. W cza sach ogra ni czeń, ja kie nie -
sie za so bą pan de mia, by ła to do sko na -
ła for ma ak tyw ne go wy po czyn ku. Po -
ło ży li śmy na cisk nie tyl ko na za ję cia
ru cho we, ale też na pro mo cję ak cji
„Nie pi ję. Nie bio rę. Nie pa lę!”, aby
uwraż li wić mło dzież na szko dli wość
uży wek – pod su mo wał Sła wo mir
Gru cha ła, dy rek tor Gmin ne go Ośrod -
ka Spor tu w Koź mi nie Wlkp. (LE NA)

GOS KOŹMIN WLKP.

Aktywność i profilaktyka!

PIŁKA NOŻNA

Udany początek roku

Nie daw no za wod ni cy z rocz ni -
ka 2010 Aka de mii Pił kar skiej Re is -
sa Ko by lin wzię li udział w tur nie ju
w Sie ra ko wie. Mło dzi pił ka rze z na -
sze go po wia tu za ję li dru gie miej -
sce, ule ga jąc w fi na le go spo da -
rzom za wo dów. 

Ko by liń ską dru ży nę two rzy li Ty mo -
te usz Ma ślan ka, Szy mon War czew ski,
Mi chał Chu dy, Piotr Łu czak, Jo an na Łu -
czak, Mi łosz Per nak, Ka mil Kle pac ki oraz
Fran ci szek Za wie ja. Do ry wa li za cji przy -
stą pi ło osiem ze spo łów. Po dzie lo no je
na dwie gru py, w któ rych me cze roz gry -
wa no sys te mem każ dy z każ dym. 

Ko by li nia nie mie rzy li się z APR Ra -
wicz II, Mło dą Ra wią 2011 i Pia stem
Żmi gród. Na tym eta pie za no to wa li

po jed nym zwy cię stwie, re mi sie oraz po -
raż ce i awan so wa li do pół fi na łu, w któ -
rym wal czy li z Mło dą Ra wią 2010. Mecz
za koń czył się re zul ta tem 1: 1 i ko niecz ne
by ły rzu ty kar ne. Ko by liń ski bram karz,
Ty mo te usz Ma ślan ka, obro nił trzy strza ły,
z ko lei gol ki pe ra ry wa li po ko nał Mi chał
Chu dy. Tak więc ko by li nia nie awan so wa -
li do fi na łu.

W de cy du ją cym po je dyn ku na sza
dru ży na zmie rzy ła się APR I Ra wicz.
Kon fron ta cja by ła bar dzo za cię ta. Za spra -
wą Mi ło sza Per na ka ko by liń ska eki pa wy -
szła na pro wa dze nie. Po tem jed nak miej -
sco wi od po wie dzie li dwo ma tra fie nia mi
i to oni mo gli cie szyć się ze zwy cię stwa.
Za naj lep sze go bram ka rza roz gry wek
uzna no Ty mo te usza Ma ślan kę. 

(LE NA)

ZAPASY 

Robert ze srebrem, Radek z brązem
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