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7 paź dzier ni ka na kro to szyń skim
ryn ku zor ga ni zo wa no ma ni fe sta cję,
któ ra mia ła na ce lu uczcze nie pa -
mię ci zmar łej 30-lat ki z Pszczy ny.
Po dob ne pro te sty od by wa ły się
w week end w ca łej Pol sce. 

Wia do mość o śmier ci 30-let niej Izy
obie gła ca ły kraj. Ko bie ta zgło si ła się
do szpi ta la w 22. ty go dniu cią ży, kie dy
ode szły jej wo dy pło do we. Le ka rze wcze -

śniej stwier dzi li wa dy roz wo jo we u pło du.
Ko bie ta zmar ła w wy ni ku wstrzą su sep -
tycz ne go. 

W week end w wie lu mia stach or ga ni -
zo wa no pro te sty pod ha słem „Ani jed nej
wię cej”. Uczest ni cy tych ma ni fe sta cji uwa -
ża ją, że tra gicz ne wy da rze nie jest skut kiem
wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 22
paź dzier ni ka 2020 ro ku. Wcze śniej obo -
wią zu ją ca od 1993 ro ku usta wa o pla no -
wa niu ro dzi ny, ochro nie pło du ludz kie go

i wa run kach do pusz czal no ści prze ry wa nia
cią ży, zwa na kom pro mi sem abor cyj nym,
ze zwa la ła na do ko na nie abor cji w trzech
przy pad kach – w sy tu acji, gdy cią ża sta no -
wi za gro że nie dla ży cia lub zdro wia ko bie -
ty, gdy cią ża po wsta ła w wy ni ku czy nu
za bro nio ne go (gwałt, ka zi rodz two) oraz
w wy pad ku cięż kie go i nie od wra cal ne go
upo śle dze nia pło du al bo nie ule czal nej
cho ro by za gra ża ją cej je go ży ciu. Ta ostat nia
prze słan ka zo sta ła przez TK uzna na za nie -
zgod ną z Kon sty tu cją RP. Na dal jed nak
obo wią zu ją pierw sze dwie. 

Peł no moc nicz ka ro dzi ny zmar łej pa -
cjent ki twier dzi, iż le ka rze zbyt dłu go cze -
ka li z za koń cze niem cią ży, co przy czy ni ło
się do zgo nu ko bie ty. Pod kre śla przy tym,
iż błę dy le ka rzy mo gą mieć róż ne pod ło że
i nie moż na w tym przy pad ku mó wić
o bez po śred nim związ ku śmier ci 30-lat ki
z wy ro kiem TK. 

W Kro to szy nie ze bra ne na ryn ku
z roz ma ity mi trans pa ren ta mi oso by upa -
mięt ni ły ko bie tę, za pa la jąc zni cze i skan -
du jąc ha sło prze wod nie wszyst kich
pro te stów w na szym kra ju – „Ani jed nej
wię cej”. (LE NA)

KROTOSZYN 

Protesty po śmierci 30-latki

W kro to szyń skim biu rze par la men -
ta rzy stów Plat for my Oby wa tel skiej
od by ła się kon fe ren cja pra so wa
z udzia łem po sła Ma riu sza Wit cza -
ka. Jej prze wod nim te ma tem by ła
kwe stia bra ku do fi nan so wa nia dla
gmi ny Kro to szyn z Rzą do we go Fun -
du szu Pol ski Ład. 

Gdy ogło szo no wy ni ki na bo ru
Rzą do we go Fun du szu Pol ski Ład, oka -
za ło się, że spo śród wszyst kich sa mo -
rzą dów po wia tu kro to szyń skie go
do fi nan so wa nia nie otrzy ma ła je dy nie
gmi na Kro to szyn, któ ra zło ży ła wnio -
ski na bu do wę przed szko la, żłob ka
i mo der ni za cję Szko ły Pod sta wo wej
nr 5 oraz na bez piecz ne roz wią za nie
ko mu ni ka cyj ne przy Szko le Pod sta wo -
wej nr 8. 

I wła śnie brak przy zna nia środ -
ków gmi nie Kro to szyn był wio dą cym
te ma tem kon fe ren cji, w któ rej uczest -
ni czy li po seł Ma riusz Wit czak i rad -
ny Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go
Da riusz Ro zum. Zo sta ła ona zwo ła na
po tym, jak par la men ta rzy sta otrzy -
mał pi smo, ja kie zło żył bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek w ra mach pro -
te stu.

Po seł Wit czak uwa ża, iż brak do fi -
nan so wa nia dla na sze go mia sta jest de -
cy zją wy ni ka ją cą z po li tycz nych
po bu dek. – Chce my na przy kła dzie
Kro to szy na po ka zać, jak PiS zbu do wał

Pol ski Ład, któ ry ma być dys try bu cją
pie nię dzy dla swo ich. Dla sa mo rzą -
dów, w któ rych rzą dzą oso by z PO
i PSL pie nię dzy jest mniej bądź nie ma
wca le. Kro to szyn, ja ko jed no z naj -
więk szych miast „bur mi strzow skich”
w na szym okrę gu wy bor czym, zo stał
po mi nię ty w do fi nan so wa niu z Pol -
skie go Ła du – z pro gra mu, któ ry bie -
rze się z pie nię dzy pol skie go
po dat ni ka. Pre mier Ma te usz Mo ra -
wiec ki i PiS nie ro bią ni ko mu ła ski,
a je dy nie zaj mu ją się prze kła da niem
pie nię dzy po dat ni ka z jed nej kie sze ni
do dru giej. Mniej wię cej tak to wy glą -
da, z tym że pie nią dze za bie ra ne są
tym, któ rych się nie lu bi, a da wa ne
tym, któ rzy są w ja kiś spo sób po wią za -
ni z par tią rzą dzą cą – stwier dził M.
Wit czak, tłu ma cząc szko dli we, w je go
prze ko na niu, efek ty Pol skie go Ła du. 

Głos w spra wie za brał rów nież
rad ny Da riusz Ro zum. – Naj bar dziej
krzyw dzą ca jest de cy zja do ty czą ca
przed szko la i żłob ka. Ty le się mó wi
o tym i wy no si, słusz nie zresz tą,
na pie de stał pol skie ro dzi ny, a od rzu -
ca się wnio sek, któ ry stwo rzył by for -
mę ogrom ne go wspar cia dla ro dzin.
In ne in we sty cje są oczy wi ście rów nie
waż ne, ale nie ro zu miem, dla cze go tak
czę sto gło si się ko niecz ność wspie ra nia
pol skiej ro dzi ny, a w ogó le te go nie wi -
dać – sko men to wał rad ny po wia to wy. 

(LE NA)

KROTOSZYN 

Brak dofinansowania
polityczną decyzją? 
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25 paź dzier ni ka w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Kro to szy nie go ści ła mi ni -
ster ro dzi ny, pra cy i po li ty ki spo łecz -
nej. Mar le na Ma ląg po in for mo wa ła
sa mo rzą dow ców o wy ni kach na bo ru
Rzą do we go Fun du szu Pol ski Ład.
Łącz nie do po wia tu kro to szyń skie go
tra fią pra wie 32 mi lio ny zło tych. 

Pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki
ogło sił wy ni ki pierw sze go na bo ru Rzą -
do we go Fun du szu Pol ski Ład. Pro -
gram ten ma być od po wie dzią
na kry zys spo wo do wa ny pan de mią.
Na li ście za kwa li fi ko wa nych do do fi -
nan so wa nia in we sty cji zna la zły się pro -
jek ty pra wie wszyst kich sa mo rzą dów

z na sze go po wia tu. Pra wie, bo nie fi gu -
ru je tam gmi na Kro to szyn. 

Z tej oka zji do Sta ro stwa Po wia to -
we go w Kro to szy nie przy by ła mi ni ster
ro dzi ny, pra cy i po li ty ki spo łecz nej
Mar le na Ma ląg, a to wa rzy szy li jej po -
sło wie Jan Mo siń ski i To masz Ław ni -
czak. W spo tka niu wzię li udział
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, wi ce sta ro -
sta Pa weł Ra do jew ski, bur mistrz Koź -
mi na Wlkp. Ma ciej Brat bor ski,
bur mistrz Ko by li na To masz Le siń ski,
bur mistrz Zdun To masz Chu dy, bur -
mistrz Sul mie rzyc Da riusz Dę bic ki
i wójt Roz dra że wa Ma riusz Dy mar ski,
a tak że rad ni po wia to wi z Klu bu Rad -
nych Pra wa i Spra wie dli wo ści. 

– Bar dzo cie szy my się, że bę dzie -
cie pań stwo te za da nia re ali zo wa li. Sy -
tu acja jest ta ka, że od po nad ro ku
wal czy my z epi de mią ko ro na wi ru sa.
Go spo dar ka pol ska dzię ki zna czą cej
in ter wen cji pań stwa do brze so bie
z tym kry zy sem po ra dzi ła. Prze zna -
czy li śmy po nad 270 mld zł wspar cia
dla ra to wa nia miejsc pra cy. Dzi siaj ma -
my ni skie bez ro bo cie, w Wiel ko pol sce
na wet bar dzo ni skie. Przede wszyst -
kim z kry zy su wy cią ga się wnio ski
i przed sta wia się ko lej ny pro gram, aby
Pol ska się roz wi ja ła i aby z te go roz wo -
ju go spo dar cze go mo gli ko rzy stać
wszy scy Po la cy – oświad czy ła mi ni -
ster Ma ląg. 

Po wiat kro to szyń ski otrzy -
ma 6 092 747 zł na mo der ni za cję in -
fra struk tu ry dro go wej na tra sie
Ko by lin – Gór ka – Za le sie Ma łe.
Do pro gra mu za kwa li fi ko wa ły się też
trzy pro jek ty gmi ny Koź min
Wlkp. – bu do wa par ku Do li ny Or li
wraz z prze bu do wą ba se nu
(4 050 000 zł), „Koź min zie lo ny
i kwit ną cy – re wi ta li za cja zie le ni
miej skiej” (1 800 000 zł) oraz „Mu -
zeum Zie mi Koź miń skiej – z hi sto -
rią ku no wo cze sno ści” (900 000 zł).
Kwo ta 3 515 000 zł tra fi do gmi ny
Ko by lin na bu do wę czwar tej czę ści
sie ci ka na li za cji sa ni tar nej w Smo li -
cach. Aż 11 685 000 prze wi dzia no

na pro jekt do ty czą cy mo der ni za cji
oczysz czal ni ście ków w Sul mie rzy -
cach. Z ko lei gmi na Roz dra żew bę -
dzie mo gła prze zna czyć 1 643 500 zł
na bu do wę ulic na osie dlu miesz ka -
nio wym wraz z prze bu do wą dro gi
do jaz do wej. Zdu now ski sa mo rząd
otrzy ma 2 125 000 zł na prze bu do -
wę ba se nu ką pie lo we go. Do fi nan so -
wa nie nie tra fi do gmi ny Kro to szyn,
któ rej pierw szy wnio sek do ty czył bu -
do wy przed szko la, żłob ka i mo der ni -
za cji Szko ły Pod sta wo wej nr 5,
a dru gi – bez piecz ne go roz wią za nia
ko mu ni ka cyj ne go przy Szko le Pod -
sta wo wej nr 8. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Minister przywiozła dobre wieści
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W trak cie paź dzier ni ko wej se sji Ra -
dy Miej skiej w Ko by li nie uchwa lo no
no we staw ki po dat ku od nie ru cho -
mo ści. Od przy szłe go ro ku bę dą obo -
wią zy wać wyż sze opła ty.

– Wy so kość sta wek po dat ku
od nie ru cho mo ści na przy szły rok
nie mo że prze kra czać gór nych gra nic
sta wek kwo to wych, ogło szo nych
w ob wiesz cze niu mi ni stra fi nan sów,
fun du szy i po li ty ki re gio nal nej
z dnia 22 lip ca 2021 ro ku. Prze wi dy -
wa ny do chód z po dat ku od nie ru -

cho mo ści, ob li czo ny na pod sta wie
wspo mnia ne go ob wiesz cze nia,
na rok 2022 wy no si 5 234 375,97 zł,
z ko lei prze wi dy wa ny do chód z po -
dat ku, ob li czo ny na pod sta wie sta -
wek za pro po no wa nych w pro jek cie
uchwa ły, wy no si 4 604 908,82 zł.
Za tem skut ki fi nan so we ob ni że nia
gór nych sta wek wy no -
szą 629 467,15 zł – ob ja śni ła Bar ba -
ra Sła wiń ska (na zdję ciu), skarb nik
gmi ny Ko by lin.

Dla przy kła du – je śli cho dzi o po -
da tek od bu dyn ków miesz kal nych, to

od no we go ro ku obo wią zy wać bę dzie
kwo ta 0,85 zł za m2 po wierzch ni

użyt ko wej. W tym przy pad ku ma my
za tem wzrost o 6 gro szy na me trze.
Z ko lei po da tek od nie ru cho mo ści,
w któ rych pro wa dzo na jest dzia łal ność
go spo dar cza, wzro śnie z 20,50 zł / m2
do 21,94 zł / m2.

Za uchwa łą w spra wie okre śle nia
wy so ko ści sta wek po dat ku od nie ru -
cho mo ści gło so wa ło 13 rad nych, je -
den – Ka rol Kwiat kie wicz – był
prze ciw ny. 

(AN KA)

KOBYLIN

Stawki podatku od nieruchomości w górę

W trak cie paź dzier ni ko wej se sji roz -
dra żew scy rad ni przy ję li zmie nio ny
re gu la min utrzy ma nia czy sto ści i po -
rząd ku na te re nie gmi ny. Zmie nio ny,
gdyż wpro wa dzo no do nie go kil ka
bar dzo istot nych no wo ści. No we za -
pi sy wej dą w ży cie z dniem 1 stycz -
nia 2022 ro ku.

– W re gu la mi nie pro po no wa ne są
zmia ny, któ re ma ją na ce lu zmniej sze -
nie kosz tów za go spo da ro wa nia od pa -
dów, a tym sa mym umoż li wie nie
utrzy ma nia do tych cza so wej staw ki
opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi na dłuż szy czas – wpro -
wa dził do te ma tu wójt Ma riusz Dy -
mar ski. 

Po pierw sze – wpro wa dzo no obo -
wią zek se lek tyw ne go zbie ra nia po pio -
łu i żuż lu z pa le nisk do mo wych
bez po śred nio na te re nie nie ru cho mo -
ści za miesz ka łych. Od pa dy te bę dą

zbie ra ne w od dziel nych po jem ni kach
z na pi sem PO PIÓŁ, w któ re każ dy
wła ści ciel nie ru cho mo ści ma obo wią -
zek się za opa trzyć. Ta frak cja od pa dów
bę dzie od bie ra na raz na mie siąc
w okre sie od wrze śnia do kwiet nia
oraz raz na dwa mie sią ce od ma ja

do sierp nia. Tym sa mym zmniej szy się
ilość od pa dów zmie sza nych, a co
za tym idzie – mniej szy bę dzie koszt
ich za go spo da ro wa nia.

– To na osob no ze bra ne go po pio -
łu w Za kła dzie Za go spo da ro wa nia
Od pa dów w Ja ro ci nie jest obec nie

o 150 zło tych tań sza niż to na od pa -
dów zmie sza nych, po śród któ rych
w tej chwi li znaj du je się tak że po piół.
Po nad to od pa dy zmie sza ne, po zba -
wio ne po pio łu, bę dą o 50 zł tań sze. To
wy mier ne ko rzy ści, któ re po win ny
po kryć koszt do dat ko we go od bio ru
i trans por tu – tłu ma czył wójt Dy mar -
ski. Do dat ko wą ko rzy ścią bę dzie pod -
nie sie nie ja ko ści se gre ga cji od pa dów
na te re nie gmi ny.

Po wtó re – zmniej szo no czę sto tli -
wość od bio ru od pa dów zmie sza nych.
Z nie ru cho mo ści jed no ro dzin nych
przez ca ły rok bę dą one od bie ra ne raz
w mie sią cu, a z bu dyn ków wie lo lo ka -
lo wych – raz na dwa ty go dnie.
Zmniej szo no tak że czę sto tli wość od -
bio ru bio od pa dów, ale tyl ko z nie ru -
cho mo ści wie lo lo ka lo wych.
Od kwiet nia do paź dzier ni ka, po dob -
nie jak w przy pad ku bu dyn ków jed no -
ro dzin nych, bę dą one od bie ra ne raz
na dwa ty go dnie, a od li sto pa da
do mar ca – raz na mie siąc. 

Ko lej na no wość do wpro wa dze -
nie po jem ni ków na bio od pa dy za -

miast wor ków. – Ten fakt rów nież
ma na ce lu ogra ni cze nie kosz tów,
po nie waż bio do pa dy do cie ra ją ce
do ZZO w Ja ro ci nie w wor kach są
trak to wa ne ja ko od pa dy za nie czysz -
czo ne, w związ ku z czym ce na ich
za go spo da ro wa nia jest o 100 zł
na to nie wyż sza niż w przy pad ku
bio od pa dów w po jem ni kach. Tu taj
ma my więc pew ne oszczęd no ści.
Pro po nu ję za tem za kup tych ku -
błów – o po jem no ści 240 l – sfi nan -
so wać z bu dże tu gmi ny i udo stęp nić
je miesz kań com na za sa dzie uży cze -
nia. Oczy wi ście mam na my śli te
oso by, któ re nie za de kla ro wa ły po sia -
da nia kom po stow ni ka. Bio od pa dy
bę dą przyj mo wa ne rów nież w Punk -
cie Se lek tyw nej Zbiór ki Od pa dów
Ko mu nal nych – wy ja śniał M. Dy -
mar ski. 

Za uchwa łą w spra wie przy ję cia re -
gu la mi nu utrzy ma nia czy sto ści i po -
rząd ku na te re nie gmi ny
w pro po no wa nej wer sji opo wie dzie li
się wszy scy rad ni. 

(AN KA)

ROZDRAŻEW

Ważne zmiany w gospodarowaniu odpadami

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 – 0,96 zł od 1 m2
po wierzch ni

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 – 5,09 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 – 0,42 zł od 1 m2 po wierzch ni

d) nie za bu do wa nych ob ję tych ob -
sza rem re wi ta li za cji, o któ rych mo wa
w usta wie z dnia 9 paź dzier ni ka 2015
ro ku o re wi ta li za cji, i po ło żo nych

na te re nach, dla któ rych miej sco wy
plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go prze wi du je prze zna cze nie pod za -
bu do wę miesz ka nio wą, usłu go wą al bo
za bu do wę o prze zna cze niu mie sza -
nym obej mu ją cym wy łącz nie te ro dza -
je za bu do wy, je że li od dnia wej ścia
w ży cie te go pla nu w od nie sie niu
do tych grun tów upły nął okres 4 lat,
a w tym cza sie nie za koń czo no bu do -
wy zgod nie z prze pi sa mi pra wa bu -
dow la ne go – 3,37 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 – 21,94 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 – 11,75 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 – 5,20 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 – 5,67 zł od 1m2 po wierzch ni użyt -
ko wej.

3) Od bu dow li: 2% ich war to ści.

NO WE STAW KI PO DAT KU OD NIE RU CHO MO ŚCI



Na se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go, któ ra od by ła się pod ko niec
paź dzier ni ka, po now nie nie za bra kło
roz mów na te mat szpi ta la. Rad ni py -
ta li za rów no o ak tu al ną sy tu ację pla -
ców ki, jak i o jej przy go to wa nie
na ko lej ną fa lą epi de mii.

Ja ko pierw szy głos w spra wie kro -
to szyń skie go szpi ta la za brał rad ny
Grze gorz Król, któ ry po pro sił dy rek -
tor Iwo nę Wi śniew ską o in for ma cje
do ty czą ce przy go to wa nia pla ców ki
na przy ję cia pa cjen tów w związ ku
z trwa ją cą pan de mią oraz do stęp no ści
re spi ra to rów. – Je śli cho dzi o środ ki
ochro ny in dy wi du al nej oraz o ka drę,
to tak, je ste śmy przy go to wa ni.
Na pew no je ste śmy przy go to wa ni dzi -
siaj le piej, niż ca ła Pol ska by ła przy go -
to wa na wio sną. Nie wie my
oczy wi ście, jak się to bę dzie roz wi ja ło,
ale na dzień dzi siej szy je ste śmy go to -
wi, acz kol wiek wszel kie da ry za wsze
są mi le wi dzia ne – od po wie dzia ła I.
Wi śniew ska i wy ja śni ła na stęp nie,
w czym ob ja wia się go to wość szpi ta la
na ko lej ną fa lę pan de mii. 

– Obec nie zmie nił się po dział
szpi ta li co vi do wych. Po przed nio by ły
to trzy po zio my, na dzi siaj ma my dwa.

Ozna cza to, że nie ma my jesz cze szpi -
ta li spe cja li stycz nych, je śli cho dzi
o spe cja li stycz ne le cze nie co vi do we.
Każ da z pla có wek jest zo bo wią za na
do le cze nia pa cjen tów co vi do wych, ale
ta kich, któ rzy zwra ca ją się do szpi ta la
o udzie le nie ho spi ta li za cji nie w kwe -
stii cho ro by co vi do wej, a tyl ko przy ba -
da niu oka zu je się, że ta ka oso ba ma
wy nik do dat ni i nie ma oznak cho ro -
by. Mie li śmy ta ką sy tu ację nie daw no
w na szym szpi ta lu. Tra fił do nas pa -
cjent chi rur gicz ny i przy ba da niach
oka za ło się, że ma wy nik do dat ni. Ta -
kie go pa cjen ta le czy szpi tal, w któ rym
się znaj du je. Chcia ła bym pod kre ślić,
że dość trud no w tej chwi li mó wi się
o le cze niu dzie ci, gdyż wśród nich po -
ja wia się wie le za cho ro wań na CO -
VID -19. Le cze nie młod szych
pa cjen tów opie ra się na zu peł nie in -
nych za sa dach, a łó żek mo że za cząć

nie dłu go bra ko wać w ca łej Wiel ko pol -
sce. Przy dru giej fa li, przy za an ga żo wa -
niu ka dry, by li śmy na praw dę
przy go to wa ni. Or ga ni za cja od dzia łów
co vi do wych zre ali zo wa na by ła bar dzo
szyb ko. Na dzi siaj nie ma de cy zji wo -
je wo dy, że mie li by śmy mieć łóż ka co -
vi do we w na szym szpi ta lu. W każ dej
chwi li mo że się to oczy wi ście zmie nić.
Kie dy się już prze pro wa dzi my, bę dzie -
my mie li wol ny bu dy nek przy ul. Bo -
lew skie go i wów czas bar dzo ła two
i szyb ko bę dzie my mo gli uru cho mić
od dział co vi do wy. Je śli cho dzi
o tlen – za po trze bo wa nie jest bar dzo
du że. Do sta wy tle nu są ko or dy no wa -
ne przez służ by wo je wo dy. W kwe stii
re spi ra to rów szpi tal jest przy go to wa -
ny. Ma my ich spo ro, bo po wy żej 20.
W ubie głym ro ku uda ło nam się za ku -
pić trzy sztu ki – ob ja śnia ła dy rek tor
kro to szyń skie go szpi ta la. 

Rad ny Ma rian Wło sik za py tał
o nie po ko ją cą wszyst kich, już
od wie lu ty go dni, sy tu ację zwią za ną
z za wie sze niem dzia łal no ści od dzia -
łu in ten syw nej te ra pii, jak rów nież
o spra wę le ka rzy ane ste zjo lo gów. I.
Wi śniew ska wy ja śni ła, iż le ka rze
wró ci li z urlo pów. – Jesz cze raz pod -
kre ślę, że za mknię cie od dzia łu na -

stą pi ło ze wzglę du na bez pie czeń -
stwo pa cjen tów. Wnio sko wa li śmy
do wo je wo dy o wy da nie de cy zji
na za wie sze nie dzia łal no ści od dzia łu
gi ne ko lo gicz no -po łoż ni cze go, no wo -
rod ko we go, dzie cię ce go oraz od dzia -
łu in ten syw nej te ra pii w okre sie od 1
do 7 li sto pa da, w ce lu prze nie sie nia
ich do no we go obiek tu. Ro bi my
wszyst ko, aby się to uda ło. Na dzień
dzi siej szy ma my trzy nit ki ane ste zjo -
lo gicz ne – oznaj mi ła sze fo wa SPZOZ
w Kro to szy nie. Na ko niec dys ku sji
rad ny Ja cek Za wod ny przy po mniał
o zło żo nym wcze śniej wnio sku o po -
da nie in for ma cji do ty czą cych szpi ta -
la do opi nii pu blicz nej. 

(LE NA)

Na bieżąco 5
Z SESJI

Czy sytuacja w szpitalu się normuje?
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Pro jek ty „Bu do wa bo iska spor to wo -
-re kre acyj ne go w Cha chal ni” oraz „Cen -
trum ak tyw no ści lo kal nej: bu do wa
bo iska spor to we go w Basz ko wie” re ali zo -
wa ne są w ra mach pro gra mu Wiel ko pol -
ska Od no wa Wsi. Gmi na po zy ska ła
na nie do fi nan so wa nie z Urzę du Mar -
szał kow skie go Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go w ra mach XI edy cji kon kur su
„Pięk nie je wiel ko pol ska wieś”.

Na bu do wę bo iska w Cha chal ni
przy zna no kwo tę 27 420 zł, a na in we sty -
cję w Basz ko wie – 29 500 zł. Miesz kań -
cy tych so łectw we wła snym za kre sie
przy go to wa li te re ny pod in we sty cje,
a po za koń cze niu mon ta żu ele men tów
wy po sa że nia przez wy ko naw cę sa mi wy -
sie ją tra wę, po sa dzą ro śli ny i upo rząd ku -
ją da ny ob szar.

(AN KA)

GMINA ZDUNY

Powstają dwa boiska

W sie dzi bie Nad le śnic twa Kro to szyn
od by ło się spo tka nie, pod czas któ re -
go wrę czo ne zo sta ły cze ki na do fi -
nan so wa nie za ku pu sprzę tu ra tow ni -
cze go dla ko mend po wia to wych
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro -
to szy nie i Ostro wie Wlkp.

Ko men dant po wia to wy Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie bryg. To -
masz Po lak otrzy mał z rąk nad le śni cze go
Wie sła wa Bu liń skie go sym bo licz ny czek
o war to ści 10 ty się cy zło tych. Prze ka za ne
przez La sy Pań stwo we środ ki zo sta ną wy -
ko rzy sta ne na do po sa że nie kro to szyń skiej
ko men dy w urzą dze nia łącz no ści oraz
sprzęt ra tow nic twa me dycz ne go.

(AN KA)

NADLEŚNICTWO

Lasy Państwowe 
wspierają straż pożarną

28 paź dzier ni ka ra no do szło do po -
ża ru pu sto sta nu w Ku kli no wie (gmi -
na Ko by lin). Na szczę ście osób po -
szko do wa nych nie by ło. 

Ze zgło sze nia, ja kie przy ję ła straż po -
żar na, wy ni ka ło, że w bu dyn ku mo że prze -
by wać oso ba bez sta łe go miej sca
za miesz ka nia. Do dzia łań za dys po no wa no
trzy za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej w Kro to szy nie oraz po jed nym
z OSP Ku kli nów i OSP Ko by lin. Na miej -
sce uda ła się rów nież gru pa ope ra cyj na
pod kie row nic twem ko men dan ta po wia -
to we go PSP w Kro to szy nie. 

– Po za bez pie cze niu te re nu stra ża cy,
wy po sa że ni w sprzęt ochro ny ukła du od -

de cho we go oraz w urzą dze nie po mia ro -
we, wpro wa dzi li do obiek tu li nię ga śni -
czą. Jed no cze śnie spraw dza li, czy
w po miesz cze niach nie prze by wa ją oso -
by – in for mu je st. kpt. To masz Pa try as
z KP PSP w Kro to szy nie.

W trak cie ak cji ga śni czej na miej sce
do tar ła oso ba, któ ra wcze śniej prze by wa ła
w pa lą cym się bu dyn ku i po in for mo wa ła,
że ni ko go po za nią tam nie by ło. Po uga sze -
niu ognia stra ża cy wy nie śli na ze wnątrz
nad pa lo ne wy po sa że nie, po czym przy stą -
pi li do od dy mia nia i prze wie trza nia bu -
dyn ku, sta le go mo ni to ru jąc urzą dze nia mi
po mia ro wy mi. Ak cja stra ży po żar nej trwa -
ła trzy go dzi ny.

(AN KA)

KUKLINÓW

Pożar w pustostanie

Pod czas paź dzier ni ko wej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie rad ni przy ję -
li uchwa łę w spra wie nada nia nazw
dwóm uli com na te re nie mia sta.
Tym sa mym w Kro to szy nie bę dzie -
my mieć te raz uli ce Kor mo ra no wą
i Żbi ko wą. 

Pierw sza z dróg ozna czo na jest ja ko
dział ka 70/5 i bę dzie się na zy wać Kor mo -
ra no wa (pro sto pa dła do ul. Żu ra wiej).
Z ko lei na zwę Żbi ko wa nada no uli cy ozna -

czo nej ja ko dział ka 4211/5. Jest to dro ga
łą czą ca się z ul. Ry sią. 

– Po trze ba nada nia no wych nazw ulic
na te re nie Kro to szy na za szła w związ ku
z roz po czę ciem bu do wy no wych bu dyn -
ków na nie ru cho mo ściach przy le głych
oraz z ko niecz no ścią uła twie nia ko mu ni -
ka cji. Z wnio skiem o nada nie nazw ulic
zwró ci li się wła ści cie le dróg. Pro po zy cje zo -
sta ły omó wio ne na po sie dze niu Ze spo łu
do spraw na zew nic twa ulic i za opi nio wa -
ne po zy tyw nie. Nada nie no wych nazw

ulic umoż li wi usta le nie nu me rów po rząd -
ko wych – czy ta my w uza sad nie niu
uchwa ły. Rad ni przy ję li uchwa łę jed no gło -
śnie. (LE NA)

KROTOSZYN 

Kolejne ulice nazwane
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Trwa ją pra ce zwią za ne z bu do wą dwóch bo isk na te re nie gmi ny Zdu ny.
Na te przed się wzię cia sa mo rząd po zy skał do ta cje w łącz nej kwo -
cie 56 920 zło tych.



Na bieżąco 7

Na paź dzier ni ko wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie po ja wił się
aspekt eko lo gicz ny. Rad na Sła wo -
mi ra Ka lak zło ży ła bo wiem wnio sek
o za kup dro na do mo ni to ro wa nia ja -
ko ści po wie trza. 

S. Ka lak (na zdję ciu) tym sa mym
po no wi ła wnio sek, któ ry wcze śniej
zło żył rad ny Mi ro sław Gań -
ko. – Wnio sku ję o za ku pie nie na po -
trze by mia sta i gmi ny Kro to szyn
nie za leż ne go, mo bil ne go sys te mu po -
mia ro we go ga zo wych i py ło wych za -
nie czysz czeń po wie trza w try bie
wy mu szo nym. Prze zna czo ny jest on
do prze no sze nia przez bez za ło go we
stat ki po wietrz ne – dro ny. Po wyż szy
sys tem słu ży po mia ro wi ja ko ści po -
wie trza w za kre sie tlen ku wę gla, dwu -
tlen ku siar ki, dwu tlen ku azo tu,
siar ko wo do ru, py łu za wie szo ne go
PM10 i py łu za wie szo ne go PM2,5.
Koszt za ku pu urzą dze nia kształ tu je
się w gra ni cach od 100 do 150 ty się -
cy zło tych. Na lot dro nem bar dzo szyb -
ko i ła two po ka zu je, czy da ny ko min
emi tu je spa li ny i czym się w nim pa li.
Wy ko rzy sta nie ta kie go sprzę tu umoż -
li wia we ry fi ka cję na wet kil ku set pa le -
nisk w cią gu jed ne go lo tu. Dron
zlo ka li zu je naj szko dli wiej dzia ła ją ce
pie ce, a straż nik miej ski dzię ki te mu
ła two tra fi pod kon kret ny ad res. Efekt
spo łecz ny czę sto da je już sa mo po ja -
wie nie się dro na – przed sta wi ła spra -
wę rad na Ka lak. 

Od po wie dzi udzie lił bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek. – Jak pań stwo
pa mię ta cie, już kil ku krot nie ana li zo -
wa li śmy ten wnio sek. Do tych czas nie
do cze kał on się re ali za cji ze wzglę du
na kwo tę i ob słu gę te go dro na – mó -
wił wło darz, wy ja śnia jąc, iż na dzień
dzi siej szy wszyst kie stat ki po wietrz ne
są ob ję te dość skom pli ko wa ny mi pro -
ce du ra mi. – Po my śla łem jed nak, że
być mo że po ja wi się moż li wość sko -
rzy sta nia z do fi nan so wa nia z Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska, bo nie ule ga żad nej wąt -
pli wo ści, że to po wie trze nie jest czy -
ste – za zna czył bur mistrz.

F. Mar sza łek zwró cił też uwa gę
na pro blem zwią za ny z pod wyż ka mi
cen ga zu, jak i po zo sta łych ma te ria łów
za si la ją cych źró dła cie pła. – Miesz kań -
cy re zy gnu ją z do ta cji na wy mia nę pie -
ca z uwa gi na to, że gaz oraz in ne
pa li wa moc no dro że ją. Oba wiam się,
że bę dzie my wra cać do pie ców
„na wszyst ko”, bo znów oka żą się one
naj tań sze – stwier dził. 

Rad na Ka lak pod su nę ła jed nak
po mysł, dzię ki któ re mu moż na by
ogra ni czyć kosz ty zwią za ne z za ku -
pem sys te mu mo ni to ro wa nia ja ko ści
po wie trza. Jest bo wiem moż li wość
wy na ję cia ta kie go sprzę tu. Te go ty pu
roz wią za nie spraw dza się w in nych,
na wet du żo więk szych gmi nach. Bur -
mistrz za pew nił, że te mat ten bę dzie
po now nie roz pa trzo ny. 

(LE NA)

Z SESJI 

Dron będzie monitorował powietrze? 

Miesz kań cy mia sta i gmi ny Koź min
Wlkp. od stycz nia przy szłe go ro ku
bę dą mu sie li za pła cić wyż szą kwo tę
po dat ków za rów no od nie ru cho mo -
ści, jak i od środ ków trans por tu.
Wzro śnie też opła ta tar go wa.

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy
Miej skiej w Koź mi nie Wlkp. uchwa -
lo no staw ki po dat ków na 2022 rok.
Bę dą one wyż sze od obec nych o ja -
kieś 3,5 pro cent. W ze szłym ro ku ze
wzglę du na pan de mię ko ro na wi ru sa
koź miń ska ra da nie zmie ni ła sta wek
po dat ko wych. 

Jed nak od stycz nia 2022 bę dzie
trze ba pła cić wię cej. Staw ka po dat ku
od bu dyn ków miesz kal nych wzro śnie
z 0,75 zł do 0,79 zł. Za 1 m2 grun tu
na dzia łal ność go spo dar czą za pła cić
bę dzie trze ba 0,90 zł, czy li 5 gro szy
wię cej niż te raz. Z ko lei staw ka po dat -
ku od bu dyn ków prze zna czo nych
na dzia łal ność go spo dar czą zwięk szy
się z 21 do 23 zł.

Wzrost nie omi nie też środ ków
trans por tu. Wła ści cie le tych o ma sie
od 3,5 do 5 ton za pła cą 792 zł za -
miast 768 zł, a za po jaz dy o ma sie po -
wy żej 9 ton, ale mniej szej niż 12 ton,
staw ka wzro śnie z 1068 do 1104 zł.

W gło so wa niach nad staw ka mi
po dat ków od nie ru cho mo ści i od środ -

ków trans por tu rad ny Ma rek Wiecz ny
wstrzy mał się od gło su, a po zo sta li za -
gło so wa li za przy ję ciem pro po no wa nej
uchwa ły. 

Wyż sza bę dzie rów nież opła ta tar -
go wa, któ ra w Koź mi nie nie by ła pod -
no szo na od 2015 ro ku. Han dlu ją cy
na tar go wi sku miej skim przy ul. Kro -
to szyń skiej na ma łych sta no wi skach
(po ni żej 15 m2) za miast 19 za pła -
cą 20 zł. Za sta no wi ska do 30 m2 opła -
ta wzro śnie o 2 zł, czy li wy nie sie 32 zł.
Sprze da ją cy w po zo sta łych miej scach

kwia ty i zni cze na 1 li sto pa da za pła cą
na to miast 46 zł (a nie 43). W kwe stii
opła ty tar go wej rad ni by li jed no gło śni. 

(LT)

KOŹMIN WLKP.

Stawki podatkowe będą wyższe 

Na se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie rad ny Krzysz tof Grzem pow ski
zło żył dwa wnio ski do ty czą ce in fra -
struk tu ry dro go wej w na szym mie -
ście. Ce lem pro po no wa nych przed -
się wzięć jest zwięk sze nie bez pie -
czeń stwa pie szych. 

Pierw szy wnio sek do ty czył ozna -
ko wa nia po zio me go przej ścia dla pie -
szych i prze jaz du dla ro we rzy stów
na ul. Woj cie chow skie go w Kro to szy -
nie. Obec nie w tej oko li cy trwa ją pra -
ce zwią za ne z mo der ni za cją

skrzy żo wań, co znacz nie utrud nia
ruch dro go wy. – W związ ku z re mon -
ta mi na uli cy Ko by liń skiej moż na tam
te raz za uwa żyć du że na si le nie ru chu.
Sam zresz tą by łem świad kiem, jak
nie wie le bra ko wa ło, by mło dy czło -
wiek zo stał po trą co ny przez sa mo -
chód. Jest tam oczy wi ście
ozna ko wa nie pio no we, ale – jak wia -
do mo – nie każ dy zwra ca na to uwa -
gę, a w tej oko li cy każ de go dnia ruch
jest na praw dę wzmo żo ny. Prze miesz -
cza się tam wie lu mło dych lu dzi – tłu -
ma czył rad ny. 

Dru gi wnio sek do ty czył chod ni ka
przy uli cy Dwor co wej. Je go stan po zo -
sta wia wie le do ży cze nia. Cho dzi o od -
ci nek od ul. Ko by liń skiej do dwor ca
ko le jo we go. – Za ro śla, któ re po ra sta ją
na syp ko le jo wy, tak się roz ro sły, że
w kil ku miej scach ten chod nik tra ci
swo ją droż ność. Pie si prze miesz cza ją -
cy się nim mu szą nie kie dy wcho dzić
na jezd nię. I nie pa trzą, czy nad jeż dża
po jazd, czy nie. W związ ku z tym mo -
że w tym miej scu dojść do róż nych
nie bez piecz nych sy tu acji – mó wił K.
Grzem pow ski. 

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
za pew nił, iż po sta ra się zre ali zo wać za -

da nia wnio sko wa ne przez rad ne go. 
(LE NA)

Z SESJI 

Z myślą o bezpieczeństwie pieszych
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Od grun tów:
– 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 od 1 m kw. po -
wierzch ni – 0,90 zł 

– 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
od 1 m kw. po wierzch ni – 0,43 zł

Od bu dyn ków lub ich czę ści:
– miesz kal nych od 1 m kw. po -

wierzch ni użyt ko wej – 0,79 zł
– 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 od 1 m kw. po wierzch ni
użyt ko wej – 23,00 zł

– 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
od 1 m kw. po wierzch ni użyt ko -
wej – 12,04 zł

– 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 od 1 m kw. po wierzch ni użyt ko -
wej – 5,25 zł

– 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 od 1 m
kw. po wierzch ni użyt ko wej –7,00 zł.

Stawki podatku od nieruchomości w gminie Koźmin na 2022 rok
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30 paź dzier ni ka w Kro to szy nie od by -
ły się dwa waż ne wy da rze nia, któ -
rych głów ną bo ha ter ką by ła słyn na
dy ry gent ka – Agniesz ka Ducz mal.
Po po łu dniu uro czy ście otwar to
skwer imie nia tej po cho dzą cej z na -
sze go mia sta ar tyst ki, a wie czo rem
na sce nie kro to szyń skie go ki na wy -
stą pi ła Or kie stra Ka me ral na Pol -
skie go Ra dia „Ama deus” pod ba tu tą
A. Ducz mal. W ten spo sób ob cho -
dzo no 75. uro dzi ny dy ry gent ki. 

Agniesz ka Ducz mal jest za ło ży ciel -
ką Or kie stry Ka me ral nej Pol skie go Ra -
dia. Ja ko pierw sza ko bie ta -dy ry gent
wy stą pi ła na sce nie me dio lań skiej La

Sca li. Uro dzi ła się w Kro to szy nie i to tu -
taj spę dzi ła pierw sze la ta swo je go ży cia. 

Z wnio skiem o nada nie te re no wi
mię dzy uli ca mi Łą ko wą i Klo no wi cza
na zwy skwer im. Agniesz ki Ducz mal
wy stą pił Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu -
ry. Ra da Miej ska w Kro to szy nie za ję ła
się tą spra wą pod czas wrze śnio wej se -
sji. Rad ni przy ję li wów czas uchwa łę
jed no gło śnie. 

30 paź dzier ni ka na stą pi ło wy cze -
ki wa ne otwar cie skwe ru. Miej sce, któ -
re mu nada no imię dy ry gent ki, nie jest
przy pad ko we, gdyż A. Ducz mal
w dzie ciń stwie miesz ka ła przy ul. Sta -
szi ca, tuż przy skwe rze. Od sło nię cia
ta bli cy z na zwą do ko na li bur mistrz

Fran ci szek Mar sza łek, prze wod ni czą -
ca Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie An -
na Si ko ra oraz dy rek tor
Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry Jo -
an na Ja roc ka. 

– Z ra do ścią przy jeż dżam do Kro -
to szy na i je stem wdzięcz na, że o mnie
pa mię ta cie, że spo ty ka my się na kon -
cer tach. Dzię ku ję za ten po mysł, choć
to rzad ko się zda rza, że by ktoś za ży cia
mógł się cie szyć swo im skwe rem. Mi -
mo że od pra wie 70 lat je stem po zna -
nian ką, to mo je ser ce ca ły czas jest
w Kro to szy nie – po wie dzia ła A. Ducz -
mal, wspo mi na jąc dzie cię ce la ta, spę -
dzo ne w na szym mie ście. Mó wi ła też
o zmia nach, ja kie za szły w oko li cy jej
daw ne go do mu. Uro czy stość uświet -
nił wy stęp fle cist ki – Ga brie li Pocz ty,
uczen ni cy Pań stwo wej Szko ły Mu -
zycz nej I stop nia w Kro to szy nie, któ -
rej akom pa nio wa ła An to ni na Olej nik. 

Wie czo rem w kro to szyń skim ki -
nie Przed wio śnie od był się kon cert
„Ko bie ty w mu zy ce kla sycz nej” Or kie -
stry Ka me ral nej Pol skie go Ra dia
,,Ama deus” pod ba tu tą A. Ducz mal.
Mu zy cy za pre zen to wa li „Na wier cho -
wej po la nie” Bar ba ry Ka szu by, „Se re -
na dę C -dur op. 48” Pio tra
Czaj kow skie go czy ,,Ora wę” Woj cie -
cha Ki la ra. Kon cert zgro ma dził wie lu
me lo ma nów, któ rzy na gro dzi li ar ty -
stów owa cja mi na sto ją co. 

(LE NA)

KROTOSZYN 

Dzień Agnieszki Duczmal

27 paź dzier ni ka w ki nie Przed wio -
śnie od był się wy jąt ko wy kon cert.
Oka zją by ło 65-le cie Kro to szyń skiej
Or kie stry Dę tej. 

Or kie stra po wsta ła w kwiet -
niu 1956 ro ku przy kro to szyń skich
Za kła dach Mię snych. Jej za ło ży cie lem
i pierw szym ka pel mi strzem był
Edward Gu zi kow ski. Rok póź niej or -
kie strę prze jął Jó zef Sztu kow ski.
Ucząc mło dych mu zy ków, pod no sił
po ziom ze spo łu oraz zwięk szał je go
skład. W 1963 ro ku ka pel mi strzem

zo stał Fran ci szek Wa si lew ski.
Po trzech la tach na gła śmierć prze rwa -
ła je go dzia łal ność. Funk cję ka pel mi -
strza ob jął Cze sław Ma ry niak, któ ry
wpro wa dził no wy re per tu ar, a pro wa -
dzo na przez nie go or kie stra wstą pi ła
do Pol skie go Związ ku Chó rów i Or -
kiestr, a tak że bra ła udział w róż nych
kon kur sach, zdo by wa jąc wy róż nie nia
i dy plo my. 

W 1978 ro ku pie czę nad mu zy ka -
mi prze jął Jó zef Ba na sie wicz. Or kie stra
cią gle się roz wi ja ła. W 1984 i 1985 ro -
ku uczest ni czy ła w Wo je wódz kim

Prze glą dzie Or kiestr Dę tych, zaj mu jąc
dru gie miej sce w ka te go rii or kiestr śred -
nich, a w 1986 ro ku trium fo wa ła i zdo -
by ła Pu char Dy rek to ra Wo je wódz kie go
Do mu Kul tu ry w Ka li szu. Na po cząt -
ku lat 90. or kie strę prze ję ło mia sto. Pro -
wa dze nie jej zo sta ło po wie rzo ne
Kro to szyń skie mu Ośrod ko wi Kul tu ry,
któ re mu prze ka za no in stru men ty oraz
umun du ro wa nie. Od 2010 ro ku ka -
pel mi strzem jest Ro bert Ka czo row ski. 

Kro to szyń ska or kie stra bie rze
czyn ny udział w nie mal każ dej uro czy -
sto ści z oka zji świąt pań stwo wych czy
re li gij nych. Po dró żu je też do za przy jaź -
nio nych miast part ner skich, m. in.
uświet ni ła Pa ra dę Kwia tów we fran cu -
skim Fon te nay -le -Com te. Od ja kie goś
cza su uzna niem wśród miesz kań ców
cie szą się tra sy kon cer to we, w któ re
Kro to szyń ska Or kie stra Dę ta wy ru sza
la tem po oko licz nych miej sco wo -
ściach, gra jąc z au to bu su.

Z oka zji 65-le cia zor ga ni zo wa no
kon cert w ki nie Przed wio śnie. Naj -
pierw zgro ma dzo na pu blicz ność
obej rza ła krót ki film przed sta wia ją cy
hi sto rię ze spo łu. Póź niej mu zy cy za -
gra li kil ka utwo rów. Kon cert roz po -
czę li tra dy cyj nie, jak na or kie strę dę tą
przy sta ło, ode gra niem mar sza. Nie
za bra kło też wal ca, tan ga oraz utwo -
rów z mu zy ki roz ryw ko wej, w któ rej
kro to szyń scy ar ty ści świet nie się od -
naj du ją. 

(LE NA)

KROTOSZYN 

Jubileusz orkiestry dętej

23 paź dzier ni ka Sto wa rzy sze nie Kro -
to chwi le zor ga ni zo wa ło pierw szy spa -
cer po ży dow skim Koź mi nie Wlkp. Je -
go uczest ni cy do świad czy li nie zwy kłej
lek cji hi sto rii. 

Sto wa rzy sze nie Kro to chwi le od 2019
ro ku pro wa dzi in wen ta ry za cję koź -
miń skie go cmen ta rza ży dow skie go
i zgłę bia in for ma cje o lo sach Ży dów,
któ rzy przed II woj ną świa to wą
miesz ka li w Koź mi nie Wlkp. Dzię ki
pra cy je go człon ków do tej po ry m. in.
uda ło się zre ali zo wać film o ostat nim
koź miń skim Ży dzie – Na tha nie Moś -

kie wi czu. Prze wod ni kiem spa ce ru
był Pa weł Ba jer le in. Prze pro wa dził on
uczest ni ków od Sta re go Ryn ku przez
uli ce Ple szew ską i Przy jem skich. Pod -
czas spa ce ru opo wia dał bar dzo cie ka -
we hi sto rie o miesz kań cach Koź mi -
na Wlkp., re pre zen tu ją cych spo łecz -
ność ży dow ską. 
Wy da rze nie by ło współ fi nan so wa ne
ze środ ków Sa mo rzą du Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go oraz przez Na -
ro do wy In sty tut Wol no ści ze środ -
ków Pro gra mu Fun du szu Ini cja tyw
Oby wa tel skich na la ta 2021-2030. 

OPRAC. (LE NA)

KOŹMIN WLKP.

Szlakiem społeczności żydowskiej 
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Oświata 9

W mi nio ne wa ka cje Ze spół Szkół
Spe cjal nych w Kro to szy nie prze cho -
dził re mont. Dzię ki za an ga żo wa niu
wszyst kich pra cow ni ków oraz po mo -
cy hoj nych dar czyń ców ucznio wie
mo gli po wró cić do od no wio nych, ja -
snych po miesz czeń, z któ rych aż bi je
cie pło udzie la nej im opie ki. Pod ko -
niec paź dzier ni ka, w obec no ści sta ro -
sty i wi ce sta ro sty, dy rek cja pla ców ki
ofi cjal nie po dzię ko wa ła za wszel kie
wpła ty i oka za ne wspar cie. 

– Kie ru ję tą szko łą szó sty rok i jest
mi nie zmier nie mi ło, że mo gę to ro bić.
W czerw cu pod ję łam rów nie trud ną,
co waż ną de cy zję o prze pro wa dze niu
re mon tu. Nie mia łam pew no ści, czy
się uda. Na szczę ście przy po mo cy pra -
cow ni ków ob słu gi i na uczy cie li spro -
sta li śmy wy zwa niu – po wie dzia ła
Do ro ta Wal czak, dy rek tor ZSS. Pa no -
wie woź ni, pa nie sprzą ta ją ce, pa nie po -

ma ga ją ce pe da go gom oraz sa mi na -
uczy cie le zgo dzi li się w okre sie let nim
na pod ję cie dzia łań w ce lu od no wie nia
po miesz czeń. Chwy ci li za wał ki
i pędz le, do pro wa dza jąc do dwu to ro -
we go prze bie gu prac, rów no le gle z fir -
ma mi re mon to wy mi. Pra ce szły za tem
peł ną pa rą.

– Każ de go dnia by ło wi dać efek ty.
Pięk nia ła świe tli ca, ko ry ta rze, ro bi ło się
czy sto – wspo mi na ła D. Wal czak.
Na dzia ła nia jed nej z firm zło ży ło się
wie lu dar czyń ców. Wiel kim ser cem
wy ka zał się Da riusz Fa bia now -
ski – wła ści ciel fir my Daf -Mal, któ ra
wy ko na ła usłu gę bez płat nie. – Je ste -
śmy bar dzo wdzięcz ni fir mie pa na Da -
riu sza. Dzię ki niej uda ło się od świe żyć
kil ka po miesz czeń kla so wych oraz sa lę
gim na stycz ną – do da ła sze fo wa ZSS. 

Po dzię ko wa nia na le żą się jed nak
wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do po lep sze nia wa run ków kształ ce nia

i opie ki w szko le przy ul. Ostrow skiej.
Wy mie nić trze ba za tem Ró żo pol Wa -
cho wiak, Bank Spół dziel czy, Kon stal,
MET POL, Uboj nię Dro biu Ko bier no,
Blen ding, Chat kę Kro to szyn, Ma ison
Pol ska, Mat -Mar, Hur tow nię Mar lin,
Kwia ciar nię Do me sti ca, Ro gal Au to,
Bu dow nic two Ku biak, M -Part ner, Da -
riu sza Szta je ra, Ro ber ta Płu gow skie -
go, To ma sza Tom zę, Paw ła Szul ca,
Jo lan tę Ra chwal ską, Woj cie cha Kmie -
ci ka, Sta ni sła wa Gdy nię, Mi ło sza

Strzel czy ka, Be atę Przy byl ską, Sto wa -
rzy sze nie „Wy jąt ko wa Szko ła”, Ja nu -
sza Frąc ko wia ka, Paw ła Ję drze ja ka,
Ja ro sła wa Po nia tow skie go oraz Mar ci -
na Sia nec kie go.

– Po moc ze stro ny przed się -
biorstw i dar czyń ców in dy wi du al nych
bar dzo wie le dla nas zna czy. Do ce nia -
my każ de wspar cie. Dzię ki lu dziom
do bre go ser ca uda ło się za koń czyć te -
go rocz ne pra ce w ter mi nie. Dzie ci mo -
gły wró cić do ja snych, od no wio nych

po miesz czeń, a sam bu dy nek na brał
za słu żo ne go bla sku – pod su mo wa ła
dy rek tor ZSS.

Kon ty nu owa nie od świe ża nia pla -
ców ki za pla no wa no na ko lej ne prze -
rwy od za jęć szkol nych. W fe rie
zi mo we zo sta nie prze pro wa dzo ny re -
mont po zo sta łych klas. Na wa ka cje let -
nie za pla no wa no zaś re no wa cję
ła zien ki dam skiej. W przy szłym ro ku
szko ła bę dzie lśnić wzdłuż i wszerz. 

(MS) 

ZSS KROTOSZYN

Szkoła w nowej odsłonie



28 paź dzier ni ka w Bi blio te ce Pu blicz -
nej Gmi ny i Mia sta Zdu ny zor ga ni zo -
wa no spo tka nie pa sjo na -
tów – osób 60+. Roz ma wia no o zdro -
wiu oraz o zbli ża ją cym się dniu
Wszyst kich Świę tych. 

W pierw szej czę ści spo tka nia Ma riusz
So snow ski z kro to szyń skie go Cen trum
Od no wy Tle nem opo wie dział o tle no te ra -

pii hi per ba rycz nej. Wy ja śnił szcze gó ło wo,
na czym po le ga ten spo sób le cze nia i ja kie
przy no si ko rzy ści dla na sze go zdro wia. 

Po tem uczest ni cy spo tka nia roz ma -
wia li o dniu Wszyst kich Świę tych, o zwy -
cza jach z nim zwią za nych. Dys ku to wa no
o tym, jak ob cho dzi się to świę to w in nych
kra jach. Po ja wił się tak że wą tek Hal lo we -
en. Ten zwy czaj po rów ny wa no do na szej
tra dy cji. (AN KA)

Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz -
na im. Ar ka de go Fie dle ra ob cho dzi
w tym ro ku 75-le cie ist nie nia. Z tej
oka zji przy go to wa no wy sta wę, któ rą
moż na obej rzeć na dru gim pię trze
w ho lu wy sta wo wym.

Eks po zy cja sta no wi świet ną oka zję
do te go, by zo ba czyć, co skła da ło się na hi sto -
rię kro to szyń skiej bi blio te ki. Nawy sta wie za -
pre zen to wa no ar chi wal ne do ku men ty
i zdję cia, sprzę ty, któ re słu ży ły książ ni cy, na -
gro dy i wy róż nie nia, ja kie KBP otrzy ma ła
w do wód uzna nia za swo ją dzia łal ność
na rzecz lo kal nej spo łecz no ści.

Eks po zy cja bę dzie czyn na do koń ca
ro ku, moż na ją oglą dać w go dzi nach
otwar cia bi blio te ki. (AN KA)
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ZDUNY

O zdrowiu i o tradycji
BIBLIOTEKA

Wystawa na 75-lecie

W Bi blio te ce Pu blicz nej Gmi ny i Mia -
sta Zdu ny od by ły się ko lej ne za ję cia
w ra mach pro jek tu „Bi blio MA LUCH”.
Spo tka nie przy go to wa ła i prze pro wa -
dzi ła Ewe li na Zie liń ska.

Or ga ni zo wa ne za ję cia sen so rycz ne
dla dzie ci w wie ku od ro ku do lat trzech
ini cju ją ogól ny ich roz wój po przez od po -
wied ni do bór for my i ro dza ju środ ków
sty mu lu ją cych wszyst kie zmy sły. Ma lusz -
ki po zna ją ko lo ry, sma ki, fak tu ry, za pa chy
czy dźwięk. Naj wię cej ra do ści do star cza -

ją wszyst kim – tym młod szym, i tym
star szym – pra ce pla stycz ne, w trak cie
któ rych wy ko rzy stu je się nie tyl ko sza blo -
no we pro duk ty, ale rów nież te zna le zio -
ne w nie mal każ dej szaf ce ku chen nej. 

Spo tka nia z ma ły mi czy tel ni ka mi
i ich ro dzi ca mi od by wa ją się cy klicz nie
w ra mach pro jek tu „Bi blio MA LUCH”,
do fi nan so wa ne go ze środ ków Mi ni ster -
stwa Kul tu ry, Dzie dzic twa Na ro do we go
i Spor tu, po cho dzą cych z Fun du szu Pro -
mo cji Kul tu ry – pań stwo we go fun du szu
ce lo we go. (AN KA)

BIBLIOMALUCH

Kolejne zajęcia z maluszkami



Sport 11

W paź dzier ni ku w Biel sku -Bia łej od -
był się tur niej ka ra te Po lish
Open 2021. W za wo dach me da le
zdo by li przed sta wi cie le ASW Nip pon
Kro to szyn i Uke mi Ko by lin. 

Po lish Open jest jed nym z naj więk -
szych tur nie jów eu ro pej skich. Do ry wa li -
za cji w te go rocz nej edy cji przy stą pi ło
bli sko 1400 ka ra te ków, re pre zen tu ją -
cych 196 klu bów z 31 kra jów. Wśród nich
zna leź li się za wod ni cy i za wod nicz ki ASW
Nip pon. Naj le piej po wio dło się tre ne ro wi
Pio tro wi Bie law skie mu, któ ry zdo był sre -
bro w ku mi te ma sters A open. Na naj niż -
szym stop niu po dium sta nął Pa tryk

Ma ty siak, ry wa li zu ją cy w kat. 45 kg ku mi -
te U'14. Wy wal czo ny me dal sta no wił dla
nie go po zy tyw ne pod su mo wa nie kil ku let -
niej pra cy. Po nad to Zo fia Ło pa czyk z Uke -
mi Ko by lin zdo by ła brą zo wy krą żek
w ka ta 9 lat.

Po zo sta li kro to szyń scy ka ra te cy
wpraw dzie nie sta nę li na po dium, ale zaj -
mo wa li wy so kie lo ka ty. Pią ty w kat. +76 kg
ku mi te ju nio rów był Fi lip Mosz. Ma ja Do -
la ta za ję ła siód me miej sce w ka ta 11 lat
oraz w ku mi te U'12 w kat. +40 kg. Na ta -
kiej sa mej po zy cji zma ga nia w kat. 54 kg
ku mi te ka de tek ukoń czy ła An na Chle -
bow ska. Ja kub Ple skacz był dzie wią ty
w kat. 75 kg ku mi te U'21. (LE NA)

KARATE

Trzy medale naszych zawodników

28 paź dzier ni ka w Pa ła cu Pre zy -
denc kim od by ło się spo tka nie, pod -
czas któ re go pre zy dent An drzej Du -
da wrę czył od zna cze nia pań stwo we
nie sły szą cym spor tow com, ich tre -
ne rom oraz dzia ła czom Pol skie go
Związ ku Spor tu Nie sły szą cych.
W gro nie uho no ro wa nych zna lazł się
Kon rad Po wroź nik. 

Łącz nie wy róż nio no 55 osób, spo śród
któ rych 47 ode bra ło od zna cze nia oso bi -
ście. Zło ty Krzyż Za słu gi przy zna no 24
spor tow com za ich suk ce sy oraz pro mo wa -
nie Pol ski na are nie mię dzy na ro do wej.
Wśród nich zna lazł się po cho dzą cy z Kro -
to szy na pły wak – Kon rad Po wroź nik. 

– Dzi siaj, od 17 lat pol ski zwią zek
zrze sza ją cy dys cy pli ny spor to we, upra wia -
ne przez oso by nie sły szą ce, dzia ła pręż -
nie. 17 lat mi mo wszyst kich trud no ści,
z któ ry mi wcze śniej w mię dzy cza sie się
spo tkał. Dzi siaj pań stwo tre nu ją, osią ga ją

suk ce sy, za któ re je ste śmy ogrom nie
wdzięcz ni – mó wił pod czas uro czy sto ści
pre zy dent An drzej Du da, przy po mi na jąc
wcze śniej hi sto rię pol skie go spor tu nie sły -
szą cych. 

Od zna cze nie przy zna ne przez gło wę
na sze go pań stwa jest wspa nia łym zwień -
cze niem do tych cza so wej pra cy Kon ra da.

Ak tu al nie pły wak przy go to wu je się do mi -
strzostw świa ta, któ re od bę dą się
w dniach 15-20 li sto pa da. Po raz pierw szy
w hi sto rii Pol ska bę dzie mia ła moż li wość
or ga ni za cji tak du żej im pre zy w tej dys cy -
pli nie. Go spo da rzem mi strzostw bę dą bo -
wiem Gli wi ce. 

(LE NA)

WYRÓŻNIENIE

Konrad odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

W Zdu nach od by ło się I Grand Prix
Po łu dnio wej Wiel ko pol ski Mło dzi -
ków i Ju nio rów w Te ni sie Sto ło wym.
W szran ki sta nę ło 54 za wod ni czek
i za wod ni ków. 

Był to pierw szy tur niej w okrę gu dla
tej gru py wie ko wej po rocz nej prze rwie.
Ry wa li zo wa li w nim mło dzi cy i mło dzicz -
ki – uro dze ni w la tach 2009 i młod -
si – oraz ju nio rzy i ju nior ki – uro dze ni
w la tach 2003 i młod si. Zma ga nia to czy ły
się na dzie się ciu sto łach w sa li Szko ły Pod -
sta wo wej w Zdu nach. Sę dzia mi tur nie ju

by li Eu ge niusz Ko czo row ski i Ali na Wilk. 
Spor to wych emo cji nie bra ko wa ło.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li dy plo my dla
te ni si stów z miejsc 1-8, a go spo da rze za -
pew ni li upo min ki i sta tu et ki dla tych, co
sta nę li na po dium.

Spo śród re pre zen tan tów UKS Im puls
Zdu ny naj le piej wy pa dli ju nio rzy – Łu -
kasz Flu der, któ ry był szó sty, oraz Mi ko łaj
Zy dor czyk, któ ry za jął siód mą po zy cję. Po -
za ni mi w za wo dach ry wa li zo wa li Li dia
For nal, Ri ta Mar szał kie wicz, Sni sha na Ja -
wor ska, Mi chał Wciór ka i Łu kasz Stach.

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Grand Prix w Zdunach

W paź dzier ni ku re pre zen tan ci
dwóch klu bów z na sze go po wia tu
uda li się do Mi li cza na XXV Ogól no -
pol ski Tur niej Kwa li fi ka cyj ny Mło -
dzi czek i Mło dzi ków w Za pa sach

w Sty lu Wol nym – XI Me mo riał
Zdzi sła wa Ro ki ty. Za wod ni cy Ce ra -
mi ka Kro to szyn i Olim pij czy ka Sul -
mie rzy ce wy wal czy li w su mie sześć
me da li. 

Or ga ni za to rem tur nie ju był WKS
Śląsk Mi licz, a ho no ro wy pa tro nat nad wy -
da rze niem ob jął bur mistrz Piotr Lech.
Do ry wa li za cji przy stą pi ło po nad 130 za -
pa śni ków. W tym gro nie zna leź li się przed -
sta wi cie le LKS Ce ra mik Kro to szyn i UKS
Olim pij czyk Sul mie rzy ce. 

Kro to szyń ski klub w ka te go rii mło dzi -
ków zo stał skla sy fi ko wa ny na pią tej lo ka -
cie. Srebr ne krąż ki zdo by li Ja kub Ka sprzak
(52 kg), Se ba stian Fi lip czak (75 kg) oraz
Ka rol Ro sie wicz (100 kg). Na naj niż szym
stop niu po dium sta nął Mar cel Wojt kow -
ski (68 kg). Po za stre fą me da lo wą zna leź li
się Ma te usz Ostoj ski (44 kg) i Ar tur Ga ler
(62 kg). Spo śród dziew cząt naj le piej spi sa -
ła się Wik to ria Le siń ska, któ ra by ła trze cia
w kat. 46 kg. Po nad to w za wo dach star to -
wa ły Klau dia Mi ko łaj czyk (50 kg) oraz
Ana sta zja Ulicz na (50 kg). 

Z eki py sul mie rzyc kie go Olim pij czy -
ka świet nie po ra dzi ła so bie Ni ko la Kro ma -
rek, zdo by wa jąc sre bro w kat. 58 kg. Po za
nią w zma ga niach uczest ni czy li Ty mo te -
usz Kot (38 kg), Prze my sław Su cho rzew -
ski (41 kg) i Mi łosz Wie czo rek (41 kg). 

(LE NA)

ZAPASY

Sześć medali w Miliczu
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KLASYFIKACJA KOŃCOWA 
Młodziczki
1.Lena Spławska (LKS Orzeł Wysocko Wielkie)
2.Amelia Kucharska (LKS Orzeł Wysocko Wielkie)
3.Jagoda Karkoszka (UKS Piast Ostrzeszów)
Młodzicy
1.Filip Pioch (LKS Tajfun Ostrów Wlkp.)
2.Jan Mądry (UKS Piast Ostrzeszów)
3.Marcel Sokołowski (LKS Orzeł Wysocko Wielkie)
Juniorki 
1.Gabriela Lubieniecka (LKS Orzeł Wysocko Wielkie)
2.Julia Stępień (UKS Piast Ostrzeszów)
3.Olga Wojdal (LKS Orzeł Wysocko Wielkie)
Juniorzy 
1.Szymon Binek (LKS Orzeł Wysocko Wielkie)
2.Robert Baranowski (LKS Tajfun Ostrów Wlkp.)
3.Michał Dymacz (LKS Gorzyce Małe)
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Ko by liń ski Piast nie zwal nia tem pa.
Po zwy cię stwach 7: 4 nad Astrą Kro -
to szyn i 6: 1 nad Sta lą Ple szew nasz
ze spół tym ra zem udzie lił su ro wej
lek cji fut bo lu Ra vii Ra wicz na jej te -
re nie. Ko by li nia nie znów wy gra -
li 6: 1, po ka zu jąc, że są w zna ko mi -
tej for mie. 

Pod opiecz ni Krzysz to fa Ma tu sza ka
od pierw sze go gwizd ka moc no za ata ko wa -
li miej sco wych. Już w 3. mi nu cie ob ję li
pro wa dze nie. Po do środ ko wa niu Szy mo na
Woś ka z bocz nej stre fy bo iska cel ny strzał

z kil ku na stu me trów od dał Mi łosz Ko wal -
ski. 20 mi nut póź niej skład ną ak cję ca łe go

ze spo łu sfi na li zo wał Ja kub Smek ta ła. Ko -
by li nia nie po szli za cio sem i nie dłu go po -

tem by ło 3: 0 po strza le gło wą Ma te usza
Oli kie wi cza, któ ry wy ko rzy stał pre cy zyj ne
do gra nie od Jac ka Pa cyń skie go.

Przed prze rwą go ście jesz cze dwa ra zy
znaj do wa li dro gę do bram ki Ra vii. Naj -
pierw po dwój ko wej ak cji J. Pa cyń skie go i J.
Smek ta ły ten dru gi zna lazł się w sy tu acji
sam na sam z bram ka rzem i nie zmar no -
wał oka zji. Po tem J. Smek ta ła za grał pił kę
z rzu tu roż ne go, a Sz. Wo siek strza łem gło -
wą skie ro wał pił kę do siat ki. 

Po zmia nie stron ra wi cza nie od po wie -
dzie li ho no ro wym tra fie niem. W 55. mi -
nu cie skład na ak cja go spo da rzy za koń czy ła
się pła skim ude rze niem Bar tło mie ja Gło -
wa cza. Na wię cej miej sco wych już stać nie
by ło. Z ko lei Piast w koń ców ce spo tka nia
przy pie czę to wał efek tow ne zwy cię stwo
go lem J. Pa cyń skie go, któ ry zna lazł się
w do god nej sy tu acji po in dy wi du al nej
szar ży Ma cie ja Wa cho wia ka. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Piast zdemolował kolejnego rywala

W ko lej nym me czu li go wym Astra
Kro to szyn zmie rzy ła się u sie bie
z Ostro vią 1909 Ostrów Wlkp. Nie -
ste ty, pod opiecz ni Krzysz to fa Go ści -
nia ka, mi mo sta rań, nie spro sta li ry -
wa lom i prze gra li wy so ko 2: 6. 

Już w pierw szej fa zie spo tka nia obie
dru ży ny wy pra co wa ły so bie kil ka do god -
nych sy tu acji, ale żad nej nie wy ko rzy sta ły.
Wresz cie w 21. mi nu cie Astrę na pro wa -
dze nie wy pro wa dził Ma te usz Mi zer ny.
Jed nak by ły to do bre złe go po cząt ki.
Na od po wiedź przy jezd nych nie trze ba by -
ło jed nak dłu go cze kać. Le d wie mi nu tę
póź niej do wy rów na nia do pro wa dził Ma -
ciej Ka niew ski, któ ry skie ro wał do siat ki
pił kę od bi tą przez kro to szyń skie go bram -
ka rza po strza le Mi ko ła ja Mar ci nia ka. Nie -
dłu go po tem ostro wia nie strze li li ko lej ne go
go la. Po do gra niu To ma sza Ko wal skie go ze
skrzy dła w po le kar ne pił ka po ry ko sze cie
wy lą do wa ła w bram ce. Krót ko przed prze -
rwą na 3: 1 pod wyż szył Ka rol Kry stek, któ -
ry po ko nał Bar to sza Ja ry sza strza łem gło wą
po do środ ko wa niu z rzu tu roż ne go. 

Po zmia nie stron oba ze spo ły na dal
gra ły ofen syw nie. W 60. mi nu cie Ostro via

pod wyż szy ła re zul tat za spra wą Ma riu sza
Po śled ni ka. Póź niej dwój ko wa ak cja Łu ka -
sza Bu dzia ka i Ma te usza Mi zer ne go za koń -
czy ła się sku tecz nym ude rze niem dru gie go
z wy mie nio nych. Ale go ście nie mal na -
tych miast znów zwięk szy li pro wa dze nie.
Kro to szyń skie go bram ka rza po ko nał Kac -
per Pio tro wicz. Wy nik spo tka nia usta lił
Ma te usz Ra chwal ski, któ ry moc nym strza -
łem nie dał szans B. Ja ry szo wi na sku tecz -
ną in ter wen cję. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Astra rozbita przez Ostrovię

W 12. ko lej ce V li gi Bia ły Orzeł Koź -
min Wlkp. zmie rzył się z PKS -em Ra -
cot. Nasz ze spół pew nie wy grał 3: 0,
tym sa mym od no sząc dru gie z rzę du
zwy cię stwo.

Je sien na run da dłu gi czas nie prze bie -
ga ła po my śli koź miń skich pił ka rzy. Prze -
ła ma nie na stą pi ło w po przed niej ko lej ce,
kie dy to pod opiecz ni Ada ma Zie liń skie go

po ko na li Ra vię Ra wicz. W mi nio ną so bo -
tę Or ły od nio sły ko lej ne zwy cię stwo, tym
ra zem wy gry wa jąc z PKS -em Ra cot. 

Od pierw szych mi nut kon fron ta cji
przy jezd ni do mi no wa li na bo isku. Efek -
tem ich prze wa gi by ło tra fie nie w 41. mi -
nu cie. Wy nik otwo rzył Oskar
Ma cie jew ski. 

W dru giej od sło nie bia ło -nie bie scy na -
dal dyk to wa li wa run ki. W 55. mi nu cie

bram ka rza go spo da rzy po ko nał Szy mon
Pa chol ski. Kil ka mi nut póź niej ten za wod -
nik po now nie tra fił do siat ki, fi na li zu jąc
skład ną ak cję swo je go ze spo łu. Tak więc
Or ły pew nie wy gra ły 3: 0 i wzbo ga ci ły się
o ko lej ny kom plet punk tów. W na stęp nej
ko lej ce koź mi nia nie zmie rzą się się na wła -
snym te re nie z War tą Śrem. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Biały Orzeł nie dał odjechać PKS-owi

Zna ko mi cie spi sa li się kro to szyń scy
pły wa cy na 25-me tro wym ba se nie
w Po zna niu, gdzie od by ły się Ogól no -
pol skie Za wo dy Pły wac kie „Go rą ce
ści ga nie na Ter mach”. Re pre zen tan -
ci KS Kro tosz aż pięć ra zy sta wa li
na po dium.

Do ry wa li za cji w sto li cy Wiel ko pol ski
zgło si ło się po nad 200 za wod ni ków i za -
wod ni czek z 27 klu bów z ca łe go kra ju, m.
in. z Po zna nia, War sza wy, Wro cła wia, Ło -
dzi, Ko sza li na czy Wał brzy cha. W tym gro -
nie zna la zło się dwo je przed sta wi cie li KS
Kro tosz. W ka te go rii 15 lat i star si nasz

klub re pre zen to wa ła Ju lia Bie law na,
a w kat. 14 lat star to wał Ni co las Ję drze jak. 

Ju lia zdo by ła zło to w dwóch kon ku -
ren cjach – na 50 m sty lem kla sycz nym
(34,83) i na 100 m sty lem kla sycz nym
(1: 17,95). Z ko lei na 50 m sty lem mo tyl -
ko wym by ła trze cia z cza sem 34,19.

Star tu ją cy wczte rech kon ku ren cjach N.
Ję drze jak dwa ra zy sta nął na po dium.
Na 50 m sty lem grzbie to wym wy wal czył
srebr ny krą żek i osią gnął ży cio wy re -
kord – 31,66, a na 100 m sty lem grzbie to -
wym (1: 12,93) za jął trze cią lo ka tę. Bli sko
me da lu był tak że na 100 m sty lem do wol -
nym, ale osta tecz nie z wy ni kiem 1: 02,66,
któ ry jest je go no wym re kor dem ży cio wym,
upla so wał się na czwar tej po zy cji. Na 50 m
sty lem do wol nym (28,09) Ni co las był szó sty. 

W kla sy fi ka cji me da lo wej na si pły wa -
cy zna leź li się na 13. miej scu. Po nad to pro -
wa dzo na by ła kla sy fi ka cja na naj lep szych
za wod ni ków w po szcze gól nych ka te go -
riach wie ko wych, w któ rej su mo wa ne by -
ły punk ty FI NA za dwa naj lep sze star ty.
W tym ran kin gu J. Bie law na zo sta ła skla -
sy fi ko wa na na szó stej lo ka cie, a N. Ję drze -
jak na dzie wią tej. (AN KA)

PŁYWANIE

Pięć medali w Poznaniu

RAVIA RAWICZ 
– PIAST KOBYLIN 1:6 (0:5)

BRAMKI:
0:1 – Miłosz Kowalski (3)
0:2 – Jakub Smektala (23)
0:3 – Mateusz Olikiewicz (27)
0:4 – Jakub Smektała (33)
0:5 – Szymon Wosiek (41)
1:5 – Bartłomiej Głowacz (55)
1:6 – Jacek Pacyński (83)
PIAST: Wojtkowiak – A. Kurzawa, Snela,
Wosiek, Wachowiak, Matuszak (70'
Frąckowiak), M. Kurzawa, Kowalski (56'
Gałczyński), Smektała (87' Jędrzejczak),
Pacyński (88' Lisiak), Olikiewicz (80' Siepa)

PKS RACOT 
– BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP.

0:3 (0:1)
BRAMKI:
0:1 – Oskar Maciejewski (41)
0:2 – Szymon Pacholski (55)
0:3 – Szymon Pacholski (62)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – E. Janowski (83'
Adesola), Roszczak, Konopka, Oleśków (56'
Nowakowski), Kamiński (62' Ratyński),
Maciejewski, Pacholski (78' Kęsy),
Konieczny (56' A. Janowski), Czabański,
Namysłowski (85' Olayiwola)

ASTRA KROTOSZYN 
- OSTROVIA 1909 OSTRÓW WLKP.

2:6 (1:3)
BRAMKI:
1:0 – Mateusz Mizerny (21)
1:1 – Maciej Kaniewski (22)
1:2 – Tomasz Kowalski (31)
1:3 – Karol Krystek (43)
1:4 – Mariusz Poślednik (60)
2:4 – Mateusz Mizerny (70)
2:5 – Kacper Piotrowicz (70)
2:6 – Mateusz Rachwalski (80)
ASTRA: Jarysz – Motyl, Skrzypniak,
Jankowski, Mizerny, Staszewski (69' Szulc),
Budziak (79' Brink), Błażejczak, Sójka,
Pauter (82' Sekula), Czołnik (69' Ishchuk)










