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Charytatywna kolacja 
dla Zuzi! Czytaj na str. 3
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8 li sto pa da w Urzę dzie Miej skim w Kro -
to szy nie pod pi sa no umo wę do ty czą cą
bu do wy obiek tu re kre acyj no -wy po -
czyn ko we go w Ra ci bo ro wie. Na tę in -
we sty cję gmi na po zy ska ła do fi nan so -
wa nie w wy so ko ści 119 653 zł. 

W spo tka niu wzię li udział m. in. wi -
ce mar sza łek wo je wódz twa wiel ko pol skie -
go Krzysz tof Gra bow ski, rad na Sej mi ku
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go Jo an na
Król -Trąb ka oraz bur mistrz Kro to szy na
Fran ci szek Mar sza łek. Umo wa do ty czy za -
da nia pod na zwą „Bu do wa obiek tu w Ra -
ci bo ro wie w ce lu wy ko rzy sta nia ja ko
nie ko mer cyj nej in fra struk tu ry re kre acyj -
nej i kul tu ral nej”. In we sty cja zo sta nie zre -
ali zo wa na przy wspar ciu fi nan so wym
w kwo cie 119 653 zł, sta no wią cym do ta -
cję w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich na la ta 2014-2020.
Wnio sek do ta cyj ny zło ży ła gmi na Kro to -
szyn za po śred nic twem Sto wa rzy sze nia

Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Okno Po łu -
dnio wej Wiel ko pol ski”. 

W Ra ci bo ro wie po wsta nie obiekt re -
kre acyj no -wy po czyn ko wy, któ ry skła dał
się bę dzie m. in z sa li bie siad nej, przy le -
głe go do niej za ple cza i to a le ty. W ra mach
za da nia wy ko na ne zo sta ną przy łą cze wo -
dy i ener ge tycz ne oraz zbior nik bez od pły -
wo wy na ście ki by to we. Po nad to

na te re nie wo kół obiek tu po ło żo na bę dzie
kost ka bru ko wa. 

– Je ste śmy w trak cie prze tar gu na tę
in we sty cję, któ ra jest bar dzo po trzeb na
z uwa gi na to, że ta ma ła, sym pa tycz na
wieś, ja ką jest Ra ci bo rów, nie ma te go ty pu
swo je go obiek tu – po wie dział bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek. 

(LE NA)

KROTOSZYN 

W Raciborowie wybudują obiekt wypoczynkowy

5 li sto pa da przed szko la ki z Chwa li -
sze wa mia ły oka zję ba wić się na „Ba -
lu po sta ci z ba jek”. Dla te go też te go
dnia dzie ci by ły ubra ne w prze pięk ne
prze bra nia.

Im pre zę zor ga ni zo wa no w ra mach
Mię dzy na ro do we go Dnia Po sta ci z Ba jek.

Wszyst kie dzie ci wspa nia le się ba wi ły.
Bra ły udział w za ba wach wy ma ga ją cych
zna jo mo ści tre ści ba jek – roz wią zy wa ły
za gad ki, roz po zna wa ły baj kę po re kwi zy -
cie czy frag men cie tek stu. Przed szko la ki
wy ka za ły się bar dzo do brą zna jo mo ścią
ba jek.

(AN KA)

CHWALISZEW

Ach, co to był za bal!

Bur mistrz To masz Le siń ski i skarb -
nik Bar ba ra Sła wiń ska pod pi sa li
z wy ko naw cą umo wę na bu do wę wy -
nie sio ne go przej ścia dla pie szych
na uli cy Spor to wej w Ko by li nie. 

Wy ko naw cą za da nia bę dzie fir ma
Gem biak -Mik stac ki Sp. j. z Kro to szy na.
Przy po mnij my, że gmi na Ko by lin po zy ska -
ła na tę in we sty cję po nad 45 ty się cy zło -

tych z Rzą do we go Fun du szu Roz wo ju
Dróg. Umo wę w tej spra wie pod pi sa no
z wo je wo dą Mi cha łem Zie liń skim 20 paź -
dzier ni ka w Gro dzi sku Wlkp. – War to
skła dać wnio ski, war to się sta rać, tym bar -
dziej że zna czą co po pra wi my bez pie czeń -
stwo na szych dzie ci. Przej ście po wsta nie
bo wiem przy szko le i or li ku na uli cy Spor -
to wej – sko men to wał wten czas bur mistrz
Le siń ski. (AN KA) 

KOBYLIN

Umowa z wykonawcą podpisana
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Na si Czy tel ni cy zgło si li spra wę do ty -
czą cą pro jek tu bu do wy in sta la cji fo to -
wol ta icz nych w trzech gmi nach po wia -
tu kro to szyń skie go. Zwra ca ją uwa gę
na nie ko rzyst ne zmia ny w prze pi sach,
któ re bę dą obo wią zy wać od przy szłe -
go ro ku. W związ ku z tym kie ru ją swo -
je pre ten sje w stro nę sa mo rzą dów,
twier dząc, iż ogło sze nie prze tar gu jest
zbyt póź ne. Wła dze gmin od pie ra ją za -
rzu ty, ar gu men tu jąc, że owe zmia ny
nie bę dą tak do tkli we dla be ne fi cjan -
tów pro jek tu i że nie ma ją wpły wu
na pro ces le gi sla cyj ny.

Przy po mnij my, że w 2017 ro ku
gmi na Koź min Wlkp., ja ko part ner wio -
dą cy, wraz z gmi na mi Zdu ny i Roz dra -
żew zło ży ła wnio sek
do Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2014-
2020 o do fi nan so wa nie in sta la cji
fo to wol ta icz nych dla miesz kań ców
w tzw. sys te mie pa ra so lo wym, któ ry po -
le ga na tym, że sa mo rząd mon tu je pry -
wat nym wła ści cie lom po se sji ogni wa
fo to wol ta icz ne i przez 5 lat je ser wi su je.

Wnio sek o do fi nan so wa nie pro jek -
tu pod na zwą „Bu do wa in sta la cji fo to -
wol ta icz nych na te re nie gmin Koź min
Wiel ko pol ski, Roz dra żew i Zdu ny w ce -
lu zwięk sze nia pro duk cji ener gii ze źró -
deł od na wial nych” wpraw dzie zo stał
roz pa trzo ny po zy tyw nie, lecz ze wzglę -
du na wy czer pa nie się pu li środ ków nie
uzy skał do fi nan so wa nia i znaj do wał się
„pod kre ską”. Jed nak w stycz niu te go ro -
ku, w związ ku ze zwięk sze niem środ -
ków fi nan so wych w pro gra mie,
wnio sek trzech gmin z na sze go po wia -
tu zo stał za kwa li fi ko wa ny do do fi nan -
so wa nia.

Tym sa mym gmi na Koź min Wlkp.
uzy ska ła do ta cję w kwo cie 2 428 025 zł
na mon taż 91 in sta la cji fo to wol ta icz -
nych, gmi na Zdu ny – 5 055 800
na 206 in sta la cji, a gmi na Roz dra -
żew – 1 559 410 zł na 66 in sta la cji.
Łącz nie więc trzy sa mo rzą dy uzy ska ją

po nad 9 mi lio nów zł, co po zwo li na bu -
do wę 363 in sta la cji. War tość ca łej in we -
sty cji to 13 086 093 zł. Be ne fi cjen ci
bę dę mu sie li po kryć je dy nie 15% kosz -
tów przed się wzię cia i opła cić po da tek
VAT. Do pod pi sa nia umo wy na do fi -
nan so wa nie pro jek tu do szło już
w kwiet niu te go ro ku.

Nie daw no, bo pod ko niec paź -
dzier ni ka, sejm prze gło so wał no we li za -
cję usta wy o OZE, re gu lu ją cą
ko rzy sta nie z ener gii pa ne li fo to wol ta -
icz nych. No we prze pi sy ma ją skut ko -
wać tym, że od koń ca mar ca przy szłe go
ro ku ko rzy sta nie z pa ne li fo to wol ta icz -
nych bę dzie w dal szej per spek ty wie nie -
opła cal ne dla osób, któ re nie zdą żą ich
za mon to wać przed wej ściem w ży cie
owej no we li za cji. Wpro wa dzo ne zmia -
ny ma ją po dzie lić obec nych i przy szłych
pro su men tów. Oso by, któ re do 31 mar -
ca 2022 ro ku bę dą mia ły pod łą czo ną
in sta la cję fo to wol ta icz ną do sie ci bądź
do te go dnia wpro wa dzą ener gię elek -
trycz ną ze swo ich PV, bę dą trak to wa ne
ja ko pro su men ci „star si” i przez 15 lat
(li czo ne od mo men tu pod łą cze nia
do sie ci) bę dą ko rzy stać z do tych cza so -
we go sys te mu upu stów (tj. dla in sta la -
cji do 10 kWp to współ czyn nik 0,8, dla
tych po wy żej 10 kWp – 0,7 za każ dą
jed nost kę ener gii wpro wa dzo ną do sie -
ci). Z ko lei „no wi” pro su men ci, a więc
ci, któ rzy za czną ko rzy stać z fo to wol ta -
iki po 31 mar ca 2022 ro ku, bę dą roz li -
cza li się bez sys te mu upu stów,
a na za sa dzie net -bil lin gu. Bę dą jed no -
cze śnie sprze da wać nad wyż ki ener gii
do sie ci, ale tak że nor mal nie pła cić
za prąd od bie ra ny z sie ci.

– O sa mej pro po zy cji zmia ny usta -
wy o OZE za czę ło się ro bić gło śno już la -
tem te go ro ku – mó wi miesz kan ka
Zdun, za in te re so wa na po zy ska niem do -
fi nan so wa nia namon taż pa ne li fo to wol -
ta icz nych w ra mach ww.
pro jek tu. – Zgła sza łam ten pro blem
wie lo krot nie w gmi nach Zdu ny i Koź -
min Wlkp. Cią gle py ta łam, kie dy zo sta -
nie ogło szo ny prze targ i by łam zby wa na.

Sa mo rząd po wi nien, w związ ku z za -
gro że niem nie ko rzyst ny mi zmia na mi
pra wa, przy spie szyć pro ce do wa nie prze -
tar gu po to, by przed ni mi uchro nić
miesz kań ców. Zmia ny te spo wo du ją, że
ko rzy sta nie z pa ne li fo to wol ta icz nych
sta nie się nie opła cal ne w związ ku ze
wzro stem opłat. Gmi ny po win ny nas
bro nić przed nie ko rzyst ny mi zmia na -
mi. Gmi na Zdu ny za czę ła pod pi sy wać
umo wy z miesz kań ca mi do pie ro w paź -
dzier ni ku. Po in for mo wa no mnie rów -
nież, że jest to umo wa z gmi ną, a nie
z fir mą ener ge tycz ną, z któ rą bę dę mu -
sia ła spra wę do ga dać od dziel nie. Więc
nie ozna cza to, że uchro ni mnie to
przed zmia ną prze pi sów. Za da ję za tem
py ta nie re to rycz ne – w ja ki spo sób gmi -
ny chcą zdą żyć z mon ta żem pa ne li, że -
by uchro nić nas przed nie ko rzyst ny mi
prze pi sa mi? Bę dę mo gła ko rzy stać z te -
go w okre sie let nim, ale nie zi mą, bo nie
bę dzie moż li wo ści ma ga zy no wa nia
ener gii – tłu ma czy zdu no wian ka.

Jak przy zna je To masz Chu dy, bur -
mistrz Zdun, do otwar cia ofert na mon -
taż pa ne li fo to wol ta icz nych ma dojść 6
grud nia. – Miesz kań cy zgła sza li nam
pro blem zwią za ny z nie ko rzyst ny mi
prze pi sa mi, któ re przy ję li śmy ze zdzi -
wie niem i nie po ko jem. Nie ste ty nie ma -

my wpły wu na pra ce i usta wy po dej mo -
wa ne w sej mie – oznaj mia T. Chu dy.
Za py ta li śmy rów nież o to, ja kie czyn ni -
ki wpły nę ły na ter min ogło sze nia prze -
tar gu i dla cze go pod pi sy wa no umo wy
z miesz kań ca mi do pie ro w paź dzier ni -
ku. – O to pro szę py tać w Koź mi -
nie – od po wia da bur mistrz
Zdun. – Z mo ich in for ma cji wy ni ka, że
w związ ku z wy so ką war to ścią za mó -
wie nia pu blicz ne go ogło sze nie na le ża ło
wy słać do od po wied nich in sty tu cji Unii
Eu ro pej skiej. To skut ku je dłuż szy mi niż
w in nych przy pad kach ter mi na mi.
W kwe stii ter mi nów pod pi sy wa nia
umów z miesz kań ca mi, to wy ni kły one
z cza su ich po wsta wa nia, uzgad nia nia
z rad ca mi praw ny mi, co trwa ło ty go -
dnia mi. U nas jest 206 be ne fi cjen tów,
więc to nie ła twe za da nie. Przy po mnę,
że w tak zwa nym mię dzy cza sie ro bi li -
śmy lo so wa nia, po tem się oka zy wa ło, że
nie któ rzy re zy gnu ją. Trze ba by ło wy ko -
nać do dat ko we au dy ty lub ich ak tu ali -
za cje. Li sta be ne fi cjen tów z na bo ru
w 2015 r. zmie ni ła się w 2021 o ok. 50
pro cent! My wy ko nu je my ca łą pra cę tak
szyb ko, jak to moż li we. I na dal, tak
zresz tą jak w Koź mi nie i Roz dra że wie,
sta ra my się zdą żyć przed zmia ną prze -
pi sów – za zna cza T. Chu dy. 

Wi ce bur mistrz Koź mi na Wlkp. nie
ro zu mie obu rze nia miesz kań ców, po -
nie waż je go zda niem zmia ny w prze pi -
sach nie bę dą dla nich zbyt
do tkli we. – Czas re ali za cji pro jek tu jest
za pla no wa ny do czerw ca przy szłe go ro -
ku i jest to ter min wią żą cy. Nie ma my
na to miast wpły wu na zmia ny prze pi -
sów, wpro wa dza ne przez usta wo daw cę.
Nie ro zu miem obaw czę ści miesz kań -
ców. Mo im zda niem zmia ny nie wpły -
ną tak ra dy kal nie na wy so kość opłat.
Dla miesz kań ca ko rzy sta ją ce go z do fi -
nan so wa nia w ra mach te go pro jek tu już
sam udział jest bar dzo ko rzyst ny fi nan -
so wo. Na to miast zmia na roz li czeń ener -
gii elek trycz nej, któ ra jest pro ce do wa na
w sej mie, nie jest tak dra stycz nie nie ko -
rzyst na, jak nie któ rzy twier dzą. Obec -
nie pro su ment wy ko rzy stu je od da ną
ener gię w 80 pro cen tach i ma na to rok
cza su. Po 1 kwiet nia 2022 bę dzie to,
przy obo wią zu ją cych staw kach, oko ło -
75 pro cent. Ma my więc 5 pro cent róż -

ni cy. Dla śred nie go go spo dar stwa do -
mo we go jest to 140 zł wię cej w ska li ro -
ku. Dla te go, mo im zda niem, tak gło śna
dys ku sja na ten te mat ro dzi nie po trzeb -
nie do dat ko we emo cje. Wie lo krot nie
tłu ma czy łem to wie lu miesz kań com.
Wy glą da na to, że wpro wa dza ne zmia -
ny bę dą tro chę nie ko rzyst ne, ale wszyst -
ko i tak za le ży od te go, jak bę dzie
kształ to wa ła się ce na ener gii elek trycz -
nej w przy szłych la tach. Je że li bę dzie
tak dro ga jak obec nie na gieł dzie to wa -
ro wej, to nie bę dzie tak źle. A jak bę dzie
się to kształ to wa ło w okre sie naj bliż -
szych 20 lat, to nikt te go nie jest w sta -
nie prze wi dzieć. Pol skie pra wo po tra fi
się zmie niać w cią gu dwóch ty go dni.
Sto ję na sta no wi sku, że oso ba ko rzy sta -
ją ca z te go do fi nan so wa nia ma i tak bar -
dzo ko rzyst ne wa run ki. Dla
przy kła du – czy ku pu jąc au to za 20
pro cent war to ści, gdzie po zo sta łe 80
pro cent do sta je się gra tis, za sta na wia my
się nad je go spa la niem? 6 czy mo że 6,5
li tra na 100 km? Nie ma to więk sze go
zna cze nia, a oso ba ku pu ją ca bę dzie cie -
szyć się, że na by ła coś za 20 pro cent re -
al nej war to ści. Wło ży li śmy mnó stwo
pra cy, że by pro jekt ten uzy skał do fi nan -
so wa nie, mu si my ca łą pro ce du rę prze -
pro wa dzić zgod nie z prze pi sa mi pra wa
za mó wień pu blicz nych. Nie mo że my
wy da wać tych pie nię dzy, jak nam się
po do ba. Każ dy be ne fi cjent mu si mieć
prze pro wa dzo ny au dyt, a to wszyst ko
trwa. Pod mio tów bio rą cych udział
w pro jek cie jest po nad 360. Zwró cę
jesz cze uwa gę na fakt, że każ de go spo -
dar stwo do mo we za kwa li fi ko wa ne
do pro jek tu bę dzie mia ło za mon to wa -
ną in sta la cję fo to wol ta icz ną o mo cy
o 20 pro cent wyż szej niż obec ne za po -
trze bo wa nie, wy ni ka ją ce ze śred nie go
zu ży cia z mi nio ne go ro ku. Ta ca ła dys -
ku sja i obar cza nie nie kom pe ten cją
urzęd ni ków jest dla mnie wiel kim nie -
po ro zu mie niem, gdyż nie my po no si -
my od po wie dzial ność za zmia ny
le gi sla cyj ne. Pro szę zwró cić uwa gę
na fakt, że to pra ca urzęd ni ków da ła
moż li wość mon ta żu in sta la cji fo to wol -
ta icz nej za 20 pro cent war to ści – ko -
men tu je spra wę Ja ro sław Ra taj czak,
wi ce bur mistrz Koź mi na Wlkp. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

INTERWENCJA

Jak to jest z tą fotowoltaiką?



Ja kiś czas te mu pi sa li śmy o nie uda -
nej pró bie wy stą pie nia pod czas se sji
Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie Mi ro -
sła wa Choj nic kie go – prze wod ni czą -
ce go Ra dy Osie dla nr 1 oraz przed -
sta wi cie la Mię dzy osie dlo we go Ze -
spo łu In ter wen cyj ne go. Kro to szy nia -
nin się nie pod dał się i pod jął po now -
ną pró bę na se sji paź dzier ni ko wej. 

W trak cie wrze śnio we go po sie dze nia
Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie prze -
wod ni czą cy Ra dy Osie dla nr 1 chciał
za dać kil ka py tań, po prze dza jąc to
wpro wa dze niem do te ma tu. Prze wod -
ni czą ca ra dy An na Si ko ra co chwi lę
zwra ca ła mu jed nak uwa gę, aby za dał
kon kret ne py ta nia, w efek cie cze go M.
Choj nic ki nie od czy tał swo je go wy stą -
pie nia. 
Przed sta wi ciel MZI po no wił pró bę
na se sji paź dzier ni ko wej. Tym ra zem
jed nak, chcąc unik nąć po wtó rze nia sy -
tu acji sprzed mie sią ca, roz po czął
od zwró ce nia się do prze wod ni czą cej
ra dy. – Zwra cam się z proś bą o po -
twier dze nie, że pod czas dzi siej szej se -
sji pa ni prze wod ni czą ca nie bę dzie
blo ko wa ła mo jej wy po wie dzi. Czy jest
to ra czej nie moż li we? – za py tał M.
Choj nic ki. A. Si ko ra od po wie dzia ła, iż
nie prze ry wa ła wy po wie dzi, a je dy nie
pro si ła o przed sta wie nie kon kre -
tów. – Sta no wi sko pa ni prze wod ni czą -
cej jest dla mnie zu peł nie
nie zro zu mia łe, wszak usta wa o sa mo -
rzą dzie gmin nym z 8 mar ca 1990 ro -
ku sta no wi, że za py ta nia mo gą być
przed sta wia ne wie lo krot nie w tej sa -
mej spra wie w róż nych aspek tach,
w szcze gól no ści je śli nie przy no szą po -
żą da ne go skut ku – wy ja śnił przed sta -
wi ciel MZI. 
– Z uwa gi na ogrom bez pra wia, bez -
rad ność pa ni prze wod ni czą cej, jak
i z uwa gi na sza cu nek do miesz kań ców
zwra cam się z go rą cą proś bą do któ re -
go kol wiek z rad nych o od czy ta nie mo -
je go za py ta nia w imie niu mo im oraz
miesz kań ców – kon ty nu ował M.
Choj nic ki. W sło wo jed nak we szła mu
prze wod ni czą ca. – Ca ły czas tłu ma -

czę, że mo że pan zło żyć wnio sek lub
za py ta nie. Dla cze go pan nie skła da
wnio sku, ewen tu al nie za py ta nia? Co
pan opo wia da? Pro szę zło żyć wnio sek
bądź za py ta nie, bar dzo pro szę za sto so -
wać się do po rząd ku ob rad. Wpro wa -
dza pan za mie sza nie. Pro szę zło żyć
wnio sek al bo za py ta nie. Ile ra zy mam
to pa nu tłu ma czyć? – za ko mu ni ko wa -
ła A. Si ko ra. 
Za M. Choj nic kim wsta wił się rad ny
Bar tosz Ko siar ski, po czym prze wod -
ni czą cy RO nr 1 mógł w koń cu od czy -
tać swo je py ta nia. – Czy w oce nie
prze wod ni czą cej oraz rad nych nie wy -
stę pu ją uza sad nio ne prze słan ki praw -
ne do zo bo wią za nia bur mi strza, aby,
ja ko stro na po stę po wa nia, wy stą pił
do wła ści we go or ga nu z żą da niem
stwier dze nia nie waż no ści wy da ne go
przez sta ro stę po zwo le nia na bu do wę
sta cji pa liw, któ re wy da ne zo sta ło z ra -
żą cym na ru sze niem pra wa z po wo du
bra ku de cy zji śro do wi sko wej bur mi -
strza, wy ma ga nej bez względ nie dla
wy da nia po zwo le nia na bu do wę sta cji
pa liw? W po stę po wa niu o wy da nie
po zwo le nia na bu do wę sta cji pa liw in -
we stor pod ło żył, a sta ro sta i PINB za -
ak cep to wa li pod pro jek tem de cy zję
śro do wi sko wą wy da ną dla in ne go in -
we sto ra, nie do ty czą cą przed mio to wej
in we sty cji, nie zgod ną z przed ło żo nym
pro jek tem i wa run ka mi okre ślo ny mi
przez RDOŚ. Wie lo let nie urzęd ni cze
przy zwo le nie w to le ro wa niu bez pra -
wia i brak dzia łań dla po peł nio nych
błę dów po zwa la żą dać wy ja śnie nia
przez or ga ny ści ga nia sta nu praw ne go,

co by ło już wnio sko wa ne przez rad -
nych na se sji 4 kwiet nia 2019 ro ku.
Na le ży za uwa żyć, że bur mistrz
w 2011 ro ku, de cy du jąc przy wy da wa -
niu de cy zji śro do wi sko wych o bra ku
obo wiąz ku prze pro wa dze nia oce ny
od dzia ły wa nia na śro do wi sko, po zba -
wił spo łe czeń stwo moż li wo ści udzia -
łu w pro ce sie uzy ski wa nia
przed mio to wej de cy zji, któ ry to
udział, zgod nie z art. 79 ust. 1 usta wy
OOŚ, po wi nien być za pew nio ny w ra -
mach pro ce du ry oce ny wy da wa nia de -
cy zji śro do wi sko wej. W 2014 ro ku
stro nom nie zo sta ły przed sta wio ne
wa run ki bu do wy sta cji pa liw. Ar gu -
ment ten jest istot ny dla uza sad nie nia
wy stą pie nia z żą da niem o stwier dze -
nie nie waż no ści de cy zji sta ro sty. Pod -
kre śla my, że in ten cją skła da ne go przez
nas żą da nia wy ja śnie nia praw ne go i lo -
gicz ne go utwo rze nia kom plek su sa -
mo wo li bu dow la nych w cen trum
mia sta jest je dy nie dą że nie do po praw -
ne go w świe tle pra wa upo rząd ko wa nia
dzia łal no ści po wsta łych nie le gal nie
bu dow li i in we sty cji – tłu ma czył
przed sta wi ciel MZI. 
Od po wie dzi udzie lił bur mistrz Fran -
ci szek Mar sza łek. – Nic od kryw cze go
w tej kwe stii nie po wiem. Wszyst kie
po stę po wa nia się to czą, wszyst kie or -
ga ny są w tę spra wę za an ga żo wa ne
i pro wa dzą po stę po wa nia. Je śli cho dzi
o no wy wą tek, któ ry się tu taj po ja wił,
bę dzie my go ba dać i zo ba czy my, co
z te go wyj dzie – po wie dział wło darz
Kro to szy na. 

(LE NA)

Na bieżąco 5

KROTOSZYN 

Nieustępliwość kluczem do sukcesu?

8 li sto pa da dwaj stra ża cy, w cza sie
wol nym od służ by, uda rem ni li naj -
praw do po dob niej pró bę sa mo bój -
czą ko bie ty z po wia tu kę piń skie go.
Do zda rze nia do szło w oko li cach
An to ni na. 

Jed nym ze stra ża ków był st. sekc. Bar -
tosz Bla dziak, funk cjo na riusz Ko men -
dy Po wia to wej PSP w Kro to szy nie.
Dwa dni po owym zda rze niu spo tkał
się z nim ko men dant po wia to wy bryg.
To masz Po lak, że by po gra tu lo wać bo -
ha ter skiej po sta wy, a za ra zem po dzię -
ko wać za god ne re pre zen to wa nie
kro to szyń skiej ko men dy. 
8 li sto pa da dwój ka stra ża ków – funk -
cjo na riu szy KP PSP w Kro to szy nie
i w Ple sze wie, a jed no cze śnie człon -
ków OSP An to nin – na te re nie ośrod -
ka wy po czyn ko we go w An to ni nie
do strze gła znaj du ją cą się na po mo ście
przy sta wie ko bie tę, któ ra – w ich oce -
nie – za cho wy wa ła się po dej rza nie,
w do dat ku by ła bez bu tów i mia ła ścią -
gnię tą kurt kę. Za uwa żyw szy dwóch
męż czyzn, za czę ła jed nak szyb ko się
ubie rać i uda ła się w kie run ku pla ży. 
Po kil ku mi nu tach ob ser wa cji stra ża -
cy za uwa ży li, że ko bie ta wra ca w po -

przed nie miej sce. Tam po now nie zdję -
ła część rze czy i schy la ła się ku wo dzie.
W związ ku z tym męż czyź ni na tych -
miast pod bie gli i za py ta li ko bie tę, czy
po trze bu je po mo cy. Je den z nich roz -
mo wą od wra cał jej uwa gę, a dru gi
skon tak to wał się z ope ra to rem nu me -
ru alar mo we go 112, któ ry prze ka zał
zgło sze nie do po li cji w Ostro wie
Wlkp. Na miej sce wy sła no trzy ra dio -
wo zy, a w tym cza sie dwój ka stra ża -
ków za pro wa dzi ła ko bie tę do jej
sa mo cho du, któ ry stał na po bli skim
par kin gu. Jej po jazd był po otwie ra ny,
a we wnątrz znaj do wa ły się klu cze, do -
ku men ty i te le fon ko mór ko wy. 
– Przy by li na miej sce po li cjan ci usta -
li li, że ko bie ty po szu ku je jej mąż z te -
re nu po wia tu kę piń skie go. Śmia ło
więc moż na po wie dzieć, że dwóch ra -
tow ni ków zna la zło się we wła ści wym
miej scu i cza sie, dzię ki cze mu praw do -
po dob nie uda rem ni li pró bę sa mo bój -
czą. Oka za ło się tak że, iż ko bie ta nie
po tra fi pły wać i le czy się psy chia trycz -
ne. W tam tych chwi lach nie by ła świa -
do ma, co się dzie je – in for mu je st. kpt.
To masz Pa try as z KP PSP w Kro to szy -
nie.

OPRAC. (AN KA)

PSP

Udaremnili próbę samobójczą?

F
O

T
. 
K

P
 P

S
P

 K
ro

 to
 s
z
y
n



Na bieżąco6 WTOREK, 16 LISTOPADA 2021

11 li sto pa da świę to wa li -
śmy 103. rocz ni cę od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści.
W tym dniu we wszyst kich gmi -
nach po wia tu kro to szyń skie go
zor ga ni zo wa no ob cho dy te go
naj waż niej sze go świę ta pań -
stwo we go. Po wia to wo -gmin ne
uro czy sto ści w Kro to szy nie mia -
ły skrom niej szy cha rak ter, niż
wcze śniej zapowiadano. Dwa
dni przed pla no wa ny mi ob cho -
da mi or ga ni za to rzy po in for mo -
wa li, że ze wzglę du na trud ną sy -
tu ację epi de micz ną od bę dą się
one z znacz nie ogra ni czo nej for -
mie. Naj wię cej dzia ło się w Koź -
mi nie Wlkp. i Ko by li nie.

(LENA / ANKA)

WYDARZENIA

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w powiecie 

KROTOSZYN. Powiatowo-gminne obchody zostały mocno uszczuplone. Pierwotnie
zaplanowano je w przeddzień Święta Niepodległości, ale ostatecznie organizatorzy
zdecydowali, iż ze względu na sytuację pandemiczną nastąpią zmiany. Obchody
ograniczyły się do odsłonięcia tablicy na budynku starostwa, upamiętniającej 100.
rocznicę przybycia do Krotoszyna 56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, a także złożenia
kwiatów przez przed pomnikiem Wolności.

KOŹMIN WLKP. Mieszkańcy Koźmina Wlkp. i okolic rozpoczęli obchody Święta
Niepodległości od Mszy św. w intencji ojczyzny. Następnie przed pomnikiem Wolności
złożono symboliczne wiązanki kwiatów. W południe na Starym Rynku wszyscy
zgromadzeni odśpiewali hymn. Odbył się też koncert pieśni patriotycznych i
wojskowych. Na scenie zaprezentowały się Koźmińska Orkiestra Dęta, Kapela Znad
Orli i zespół Do-Re-Mi. 

KOBYLIN. Podczas apelu pamięci przy pomniku „Poległym i pomordowanym za
wolność i ojczyznę” złożono kwiaty oraz odśpiewano hymn i pieśni patriotyczne
z akompaniamentem Orkiestry Dętej, działającej przy OSP w Kobylinie.
Następnie mieszkańcy udali się do pobliskiej sali, gdzie czekał na nich
poczęstunek w postaci rogali i ciepłych napojów. Główną atrakcją był koncert
„Niemen, moja Ojczyzna” w wykonaniu zespołu AMBITUS. 

ZDUNY. Rano w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela odprawiona została Msza święta w
intencji ojczyzny. Potem delegacje samorządowców oraz Zdunowskiego Ośrodka Kultury złożyły kwiaty
przy pomnikach: Mogile Powstańczej, Ofiar II Wojny Światowej i Totalitaryzmów oraz Poległych Synów
Miasta Zduny na placu 700-lecia. Po południu na kręgielni odbył się Turniej Gry w Kręgle o Puchar
Burmistrza Zdun. W przedzień Święta Niepodległości w sali balowej Hotelu Wawrzyniak w Perzycach
ZOK zorganizował III Bal Niepodległości pod patronatem burmistrza Zdun.

SULMIERZYCE. Ze względu na trwającą pandemię uroczystości w tym mieście
miały symboliczną formę. W 103. rocznicę odzyskania niepodległości w kościele
parafialnym odprawiona została Msza święta za naszą ojczyznę. Po nabożeństwie
przy pomniku Wdzięczności złożono wiązanki kwiatów. Obchody uświetniły chór
Cecylia oraz Sulmierzycka Orkiestra Dęta. 
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ROZDRAŻEW. Mszę św. w intencji ojczyzny w miejscowym kościele odprawił ks.
kanonik Sławomir Siewkowski. Potem mieszkańcy przemaszerowali na
rozdrażewski cmentarz. Tam odśpiewano hymn państwowy. Wójt Mariusz
Dymarski w swoim przemówieniu nawiązał do długiej i trudnej walki Polaków o
niepodległość kraju. Delegacje władz, kombatantów, harcerzy, placówek
oświatowych, organizacji społecznych i politycznych złożyły kwiaty i zapaliły
symboliczne znicze przy pomniku Poległych za Wolność Ojczyzny 1918-1920. 

BIADKI. W Kościele pw. Św. Izydora w Biadkach odprawiona została Msza św. w
intencji ojczyzny. Następnie poczty sztandarowe i delegacje organizacji
działających na terenie parafii oraz liczne grono mieszkańców przemaszerowali
na cmentarz, gdzie przy pomniku Pamięci Poległych w Obronie Ojczyzny złożono
wieńce i kwiaty oraz odmówiono modlitwę w ich intencji. Odśpiewano hymn
państwowy. Po południu w kościele proboszcz i wierni przy akompaniamencie
akordeonu śpiewali pieśni patriotyczne. 

KP PSP. W południe 11 listopada na placu zewnętrznym Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie strażacy z okazji 103. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości wciągnęli na maszt flagę państwową
oraz odśpiewali uroczyście hymn naszego kraju.
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W ostat nim cza sie te ren wo kół sta -
wu w Rosz kach prze cho dził re no wa -
cję. Efek tem prac jest przy sta nek ro -
we ro wy, któ re go ofi cjal ny od biór
miał miej sce 9 li sto pa da.

W ra mach za da nia wy pro fi lo wa no
skar py sta wu, po ło żo no kost kę bru ko wą
i wy bu do wa no drew nia ną wia tę. Znaj du -
ją się w niej sto ły i ław ki, a tuż obok sto ja ki
ro we ro we. Do oko ła po sa dzo no 20 lip.
Tym sa mym w gmi nie po wsta ło ko lej ne
miej sce da ją ce moż li wość chwi li od po -
czyn ku w oto cze niu na tu ry. Koszt przed -
się wzię cia wy niósł 58 268,29 zł net to,
z cze go nie co po nad 37 tys. sta no wi ło do -

fi nan so wa nie z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich na la ta 2014-2020. 

Pod czas ofi cjal ne go otwar cia zwró co -
no uwa gę na do brą ko mu ni ka cję na róż -
nych szcze blach dzia łań. Po dzię ko wa no
lo kal nym wła dzom i pod kre ślo no wa gę
współ pra cy z Urzę dem Mar szał kow skim
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go w Po zna -
niu. – My ślę, że ta in we sty cja przy słu ży się
nie tyl ko miesz kań com wsi Rosz ki. Li czę,
iż bę dą z niej ko rzy stać prze jeż dża ją cy ro -
we ra mi czy na wet sa mo cho da mi, a tak że
węd ka rze sku sze ni obec no ścią ryb w sta -
wie – oświad czył bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek. 

(MS)

ROSZKI

Nowy obiekt rekreacyjny

W nie dzie lę, 7 li sto pa da, w Wiej skim
Do mu Kul tu ry w Ko bier nie od był
się XX Po wia to wy Prze gląd Ze spo łów
Folk lo ry stycz nych Kół Go spo dyń Wiej -
skich. Trium fo wa li Ła giew ni cza nie. 

Ju bi le uszo wa edy cja im pre zy by ła oka -
zją do po słu cha nia lu do wej mu zy ki, ale
i do pod su mo wań oraz po dzię ko wań
za po przed nie prze glą dy. Wy da rze nie od -
by ło się już po raz dwu dzie sty, a więc by ło
co świę to wać. 

Oprócz ar ty stów w Ko bier nie po ja wi -
li się za pro sze ni go ście, m. in. sta ro sta Sta -
ni sław Szczot ka, prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go Ju liusz Pocz ta
oraz pre zes Lo kal nej Gru py Dzia ła nia
„Wiel ko pol ska z Wy obraź nią” – Sła wo mir
Szysz ka. Im pre za tra dy cyj nie roz po czę ła

się od od śpie wa nia hym nu kół go spo dyń
wiej skich. Póź niej wcze śniej sze edy cje
wspo mi na ła Ka zi mie ra Bar dzik, pre zes
MGZR KiOR. Przy oka zji po dzię ko wa no
wszyst kim, któ rzy w ja ki kol wiek spo sób

wspie ra li prze gląd. Szcze gól ne po dzię ko -
wa nia skie ro wa no do Bo le sła wy Mie lic kiej,
któ ra jest jed ną z naj star szych ar ty stek
w po wie cie kro to szyń skim. 

W czę ści kon kur so wej za pre zen to wa -
ło się sześć ze spo łów, jak rów nież so list ki.
W ju ry za sie dli Ar let ta Po lań ska, Ma rze na
Wi śniew ska i Pa weł Płó cien ni czak. Spo -
śród ze spo łów pierw sze miej sce przy zna -
no Ła giew ni cza nom, na dru giej lo ka cie
upla so wa li się Lu to gnie wia cy, a trze cią po -
zy cję za ję ła Ka li na z No wej Wsi. Wy róż nie -
nia na to miast przy zna no Wró że wian kom,
Ko bie rzan kom oraz Biad ko wian kom. So -
list ki otrzy ma ły rów no rzęd ne wy róż nie -
nia, jed nak po sta no wio no przy znać też
jed no spe cjal ne, któ re tra fi ło do Ma rii Pio -
ru nek z Lu to gnie wa. 

W trak cie ob rad ju ry uczest ni ków za -
ba wia ła Ka pe la z Kli na. Mu zycz nych nie -
spo dzia nek i świet nej za ba wy nie
bra ko wa ło. (LE NA)

KOBIERNO

Niedziela z folklorem
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W trak cie paź dzier ni ko wej se sji Ra -
dy Gmi ny w Roz dra że wie 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.

Oma wia jąc spra wę, wójt Ma riusz Dy -
mar ski pro po no wał utrzy ma nie tych za -
sad, któ re gmi na sto so wa ła w po przed nich
la tach. Wy jąt kiem był rok ubie gły, kie dy to
sta wek po dat ku nie zmie nio no z uwa gi
na epi de mię. 

Te raz jed nak pod wyż ka by ła nie unik -
nio na. 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 0,80 zł za m2 po wierzch ni użyt ko wej.
W tym przy pad ku ma my za tem wzrost
o 8 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 19,50 zł / m2 do 21,30 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
w pro po no wa nej for mie opo wie dzie li się
wszy scy rad ni. 

(AN KA)

ROZDRAŻEW

Stawki podatku będą wyższe

Od 1 stycz nia 2022 ro ku na te re nie
gmi ny Koź min Wlkp. zmia nie ule -
gnie spo sób gro ma dze nia bio od pa -
dów. Sto so wa ne do tych czas brą zo -
we wor ki zo sta ną za stą pio ne brą zo -
wym po jem ni kiem o po jem no -
ści 240 l.

W związ ku z po wyż szym wła ści cie -
le nie ru cho mo ści za miesz ka łych w za bu -
do wie jed no ro dzin nej, któ rzy oświad czy -
li w de kla ra cji o wy so ko ści opła ty za go -
spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi,
że nie po sia da ją kom po stow ni ka przy do -
mo we go, jak rów nież wła ści cie le w bu -

dyn kach wie lo lo ka lo wych, na któ re zo -
sta ła zło żo na de kla ra cja o wy so ko ści opła -
ty za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi, otrzy ma ją od przed się -
bior cy od bie ra ją ce go od pa dy w uży cze -
nie je den po jem nik ko lo ru brą zo we go
o po jem no ści 240 l na bio od pa dy.

Je śli po jem ność do star czo ne go po -
jem ni ka oka że się nie wy star cza ją ca,
wła ści ciel nie ru cho mo ści mo że za ku -
pić do dat ko wy kosz, ale już na wła sny
koszt, o ta kiej sa mej po jem no ści, ko lo -
ry sty ce i wy ko na niu, ja ki otrzy mał.
Mo że też prze ka zać bio od pa dy
do Punk tu Se lek tyw ne go Zbie ra nia
Od pa dów Ko mu nal nych przy ul. Pro -
stej w Koź mi nie Wlkp.

W naj bliż szych ty go dniach fir ma od -
bie ra ją ca od pa dy bę dzie sys te ma tycz nie
do star cza ła po jem ni ki do po szcze gól nych
nie ru cho mo ści. Od biór na le ży po twier -
dzić pod pi sem.

Zmie nio ny Re gu la min utrzy ma nia
czy sto ści i po rząd ku na te re nie gmi ny Koź -
min Wlkp. miej sco wa Ra da Miej ska przy -
ję ła na paź dzier ni ko wej se sji.

OPRAC. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Pojemnik zamiast worków

Pod ko niec paź dzier ni ka bur mistrz
Da riusz Dę bic ki pod pi sał umo wę
w spra wie przy zna nia Sul mie rzy com
przez sa mo rząd wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go do ta cji ce lo wej w wy so -
ko ści 160 000 zł na bu do wę bież ni
lek ko atle tycz nej. Koszt in we sty cji
wy nie sie ok. 1,3 mln zł. 

Na re ali za cję za da nia „Bu do wa bież ni
lek ko atle tycz nej czte ro to ro wej wraz z bież -
nią sprin ter ską oraz in fra struk tu rą lek ko -
atle tycz ną” mia sto po zy ska ło tak że 500
tys. zł z Rzą do we go Fun du szu In we sty cji
Lo kal nych.

W ra mach za da nia zbu do wa na zo sta -
nie bież nia lek ko atle tycz na o dłu go -
ści 300 m z czte re ma to ra mi okręż ny mi
wo kół bo iska spor to we go Or lik oraz bież -
nia sprin ter ska o dłu go ści 120 m. Po nad to
pla no wa ne jest wy ko na nie za ko la za chod -
nie go z na wierzch nią z tra wy na tu ral nej,
w któ rej umiesz czo na ma być skocz nia
do sko ku wzwyż na na wierzch ni z po li ure -
ta nu. Z ko lei w za ko lu wschod nim po wsta -
nie skocz nia do sko ku w dal i trój sko ku
z roz bie giem jed no kie run ko wym z na -
wierzch ni po li ure ta no wej, jak rów nież
rzut nia do pchnię cia ku lą z na wierzch nią
z tra wy na tu ral nej. (AN KA)

SULMIERZYCE

Budują infrastrukturę lekkoatletyczną

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 – 0,86 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 zł od 1 ha po wierzch ni

c) pod dro ga mi we wnętrz ny mi
(ozna czo ny mi w ewi den cji grun tów i bu -
dyn ków sym bo lem „dr”- dro gi) za wy jąt -
kiem nie ru cho mo ści zwią za nych
z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar -
czej – 0,10 zł od 1 m2 po wierzch ni 

d) 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 – 0,32 zł od 1 m2 po wierzch ni

e) 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 – 3,35 zł
od 1 m2 po wierzch ni. 

2) Od bu dyn ków lub ich czę ści:
a) miesz kal nych – 0,80 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 – 21,30 zł od 1 m2 po -
wierzch ni użyt ko wej

c) zwią za nych z pro wa dze niem
dzia łal no ści go spo dar czej w za kre sie
usług dla rol nic twa od po wierzch ni
wy ko rzy sty wa nych do ga ra żo wa nia
sprzę tu rol ni cze go, od po wia da ją cej ko -
do wi 01.61. Z Pol skiej Kla sy fi ka cji
Dzia łal no ści – 7,75 zł od 1m² po -
wierzch ni użyt ko wej 

d) 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 – 11,70 zł od 1 m2 po wierzch ni
użyt ko wej

e) zwią za nych zudzie la niem świad czeń
zdro wot nych w ro zu mie niu prze pi sów
odzia łal no ści lecz ni czej, za ję tych przez pod -
mio ty udzie la ją ce tych świad czeń – 5,10 zł
od1 m2 po wierzch ni użyt ko wej

f) 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 – 5,25 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
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10 li sto pa da w Szko le Pod sta wo wej
nr 1 w Koź mi nie Wlkp. od by ły się uro -
czy sto ści z oka zji 150-le cia tej pla -
ców ki oraz 115-le cia straj ku dzie ci
koź miń skich. Ucznio wie Je dyn ki za -
bra li go ści w po dróż do prze szło ści. 

150. rocz ni ca koź miń skiej szko ły
przy pa dła w ubie głym ro ku. Pan de -
mia po krzy żo wa ła pla ny zwią za ne
z sze re giem wy da rzeń, któ re pla no wa -
no wów czas zor ga ni zo wać. W tym ro -
ku uda ło się jed nak po łą czyć ten
oka za ły ju bi le usz z ob cho da mi 115.
rocz ni cy straj ku dzie ci koź miń skich.
Uro czy sto ści po dzie lo no na dwie czę -
ści, głów nie ze wzglę du na sy tu ację
epi de micz ną. 

Ra no od by ła się część dla
uczniów, a po po łu dniu mia ła miej sce
uro czy stość dla za pro szo nych go ści.
Wszy scy spo tka li się przed szko łą, od -
śpie wa no wspól nie hymn i zło żo no
kwia ty. W bu dyn ku szko ły uczest ni -

ków ob cho dów po dzie lo no na mniej -
sze gru py, któ re roz po czę ły swe go ro -
dza ju po dróż w prze szłość za spra wą
„ży we go mu zeum”. Go ście od wie dza -
li ko lej no po szcze gól ne kla sy, w któ -

rych ucznio wie od gry wa li krót kie
scen ki. Moż na by ło zo ba czyć, jak wy -
glą dał strajk uczniów czy uczest ni czyć
w lek cji kul tu ry fi zycz nej. Ucznio wie
po ka za li też, jak kie dyś wy glą da ło co -
dzien ne ży cie miesz kań ców Koź mi na
Wlkp. Mło dzi ak to rzy po ka za li, jak
wie le lat te mu wy ko ny wa no róż ne
czyn no ści do mo we. Go ście mie li tak -
że oka zję skosz to wać sma ków prze -
szło ści, a na wet za po znać się
z za pa chem naf ta li ny. 

W czę ści ofi cjal nej Ja cek Za wod -
ny, dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Koź mi nie Wlkp., przed sta wił hi sto -
rię pla ców ki. Po po dzię ko wa niach
i prze mo wach przy szedł czas na wy -
stęp ar ty stycz ny.  – Co ro ku ob cho -
dzi my świę to pa tro na Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp.
War to przy po mnieć, że na sza szko ła
jest nie tyl ko świad kiem wy da rzeń,

ale rów nież hi sto rii pi sa nej przez jej
uczniów, dla te go chce my god nie czcić
pa mięć koź miń skich bo ha te rów. Pra -
gnie my, by o na szej lo kal nej hi sto rii
nie za po mnia no i by prze trwa ła ona
dla na stęp nych po ko leń. Stąd przy go -

to wa ne ob cho dy ju bi le uszu 115-le cia
Straj ku Dzie ci Koź miń -
skich 1906/1907 i 150-le cia Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp.
Ser decz nie dzię ku ję wszyst kim pra -
cow ni kom szko ły i po wo ła ne mu ko -
mi te to wi za wy ko na ną ogrom ną
pra cę, aby te uro czy sto ści mo gły się
od być w tak pięk nym sty lu – pod su -
mo wał Ja cek Za wod ny, dy rek tor koź -
miń skiej Je dyn ki. (LE NA)

UROCZYSTOŚCI

Podwójna rocznica w koźmińskiej Jedynce

W Szko le Pod sta wo wej im. M. Ko per -
ni ka w Biad kach zor ga ni zo wa -
no XIII Dzie cię cy Gmin ny Fe sti wal Pio -
sen ki Lu do wej. Mło dzi wy ko naw cy za -
dba li nie tyl ko o stro nę mu zycz ną, ale
tak że przy go to wa li pięk ne stro je. 

Fe sti wal w Biad kach stał się już
tra dy cją. Trzy na sta edy cja wy da rze nia
przy cią gnę ła re kor do wą licz bę uczest -
ni ków, któ rzy ry wa li zo wa li w dwóch
ka te go riach – kla sy I -IV oraz kla sy V -
-VIII. Za da niem mło dych adep tów
śpie wu by ło wy ko na nie dwóch lu do -
wych pio se nek, spo śród któ rych przy -
naj mniej jed na mu sia ła wy wo dzić się
z Wiel ko pol ski. Mło dzi wy ko naw cy
wspa nia le przy go to wa li się do kon kur -
su nie tyl ko od stro ny wo kal nej, bo -
wiem ubra li się też w lu do we stro je,
a nie któ rzy wy stą pi li przy akom pa nia -
men cie gra nym na ży wo. 

W obu ka te go riach wie ko wych
przy zna no po trzy rów no rzęd ne wy -
róż nie nia. Wśród młod szych uczniów
na gro dze ni zo sta li Piotr Kra kow ski
(Szko ła Pod sta wo wa w Świn ko wie),
An to ni na Pocz ta (Szko ła Pod sta wo wa
w Biad kach) i Li dia Su fryd (Szko ła
Pod sta wo wa nr 3 w Kro to szy nie).

W star szej ka te go rii wy róż nio no Ma -
rię Szu bert (Szko ła Pod sta wo wa
w Świn ko wie), Ma ję Gał kę (Szko ła
Pod sta wo wa nr 8 w Kro to szy nie) oraz
Kor ne lię Ma cie ja szek (Szko ła Pod sta -
wo wa w Świn ko wie). 

– Bar dzo cie szy my się z tak du żej,
hi sto rycz nej wręcz fre kwen cji. Po ka zu -

je to, że dzie ci po okre sie izo la cji są spra -
gnio ne spo ty ka nia się i pre zen to wa nia
swo ich umie jęt no ści. Po ziom kon kur -
su był bar dzo wy so ki, ucznio wie ca ły
czas się roz wi ja ją. Or ga ni za cja fe sti wa -
lu pio sen ki lu do wej ma na ce lu wzmac -
nia nie na szej kul tu ry. Nie chce my, aby
na sze ko rze nie i tra dy cje zo sta ły za po -

mnia ne, a śpie wa nie lu do wych pio se -
nek jest jed ną z form dzia ła nia, któ ra
mo że nas od te go uchro nić. Je ste śmy
bar dzo za do wo le ni, że nasz lu do wy
kon kurs cie szy się tak du żym za in te re -
so wa niem wśród uczniów – pod su mo -
wa ła Ka ta rzy na Ol grzy mek, dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej w Biad kach. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Festiwal na ludową nutę



W Ko men dzie Po wia to wej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie
za koń czy ło się ko lej ne szko le nie
pod sta wo we stra ża ków ra tow ni ków
OSP. 30 dru hów z te re nu po wia tu
uzy ska ło prze pust kę do czyn ne go
udzia łu w bez po śred nich dzia ła niach
ra tow ni czo -ga śni czych.

Ce lem szko le nia by ło na by cie wie dzy
i umie jęt no ści przez dru hów OSP do wy -
ko ny wa nia pod sta wo wych czyn no ści ra -
tow ni czo -ga śni czych, ze szcze gól nym
na ci skiem na bez pie czeń stwo pod czas re -
ali za cji za ło żeń okre ślo nych w pro gra mie
szko le nia i prze strze ga nie za sad BHP.

Od po cząt ku wrze śnia za ję cia w KP
PSP, za rów no teo re tycz ne, jak i prak tycz ne,
pro wa dzo ne by ły przez kro to szyń skich stra -
ża ków. Dru ho wie za li czy li też pró bę w ko -
mo rze dy mo wej, któ ra przy go to wu je
do pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych w sprzę cie ochro ny ukła du od de cho -
we go i ubra niach ochron nych w wa run kach
du że go ob cią że nia psy cho fi zycz ne go.

6 li sto pa da 30 dru hów z te re nu po -
wia tu kro to szyń skie go otrzy ma ło po zy -
tyw ny wy nik z eg za mi nu, któ ry od był się
w kro to szyń skiej ko men dzie, i tym sa mym
uzy ska ło prze pust kę do czyn ne go udzia łu
w bez po śred nich dzia ła niach ra tow ni czo -
-ga śni czych. (AN KA)

Ko lej ne środ ki fi nan so we z Rzą do -
we go Fun du szu Pol ski Ład – Pro gra -
mu In we sty cji Stra te gicz nych tra fią
do gmi ny Ko by lin. Tym ra zem przy -
zna no jej kwo tę 1 607 618 zł.

Pie nią dze tę prze zna czo ne bę dą
na bu do wę sie ci ka na li za cyj nej. – To do -

sko na ła dla nas wia do mość. Już otrzy ma li -
śmy po nad 3 mi lio ny na do koń cze nie bu -
do wy ka na li za cji w Smo li cach, te raz
do wie dzie li śmy się o na stęp nym wspar ciu.
Te pie nią dze są nam bar dzo po trzeb ne
i cie szy my się, że tra fi ły wła śnie do na szej
gmi ny – sko men to wał To masz Le siń ski,
bur mistrz Ko by li na. (AN KA)
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RATOWNICTWO

Strażacy się szkolą

10 li sto pa da w Ko men dzie Po wia to -
wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie od był się uro czy sty
apel z oka zji Na ro do we go Świę ta Nie -
pod le gło ści. By ła to oka zja do wrę cze -
nia awan sów na wyż sze stop nie służ -
bo we i sta no wi ska oraz na gród.

Ko men dant po wia to wy PSP w Kro to -
szy nie bryg. To masz Po lak po wy gło sze niu
oko licz no ścio we go prze mó wie nia wrę czył
funk cjo na riu szom awan se na wyż sze stop -
nie i sta no wi ska służ bo we oraz de cy zje
o przy zna niu na gród uzna nio wych pra -
cow ni kom kor pu su służ by cy wil nej.

Na wnio sek ko men dan ta po wia to -
we go wiel ko pol ski ko men dant PSP

z dniem 11 li sto pa da na dał wyż szy sto -
pień służ bo wy czte rem kro to szyń skim
funk cjo na riu szom. Na sto pień star sze go
ognio mi strza awan so wał ognio mistrz
Krzysz tof Mar cin kow ski, a na sto pień
ognio mi strza awan so wa li młod szy
ognio mistrz Krzysz tof Ja rosz, mł. ogn.
Wal de mar Kra wiec i mł. ogn. Prze my -
sław Wól czyń ski.

Po nad to ko men dant kro to szyń skiej
PSP z dniem 11 li sto pa da na sto pień star -
sze go stra ża ka awan so wał stra ża ka Łu ka sza
Fur ma na i stra ża ka Paw ła Szy ma now skie go,
a z dniem 1 grud nia prze no si młod sze go
aspi ran ta Hu ber ta Ce ran kę na sta no wi sko
do wód cy za stę pu.

OPRAC. (AN KA)

KP PSP KROTOSZYN

Awanse i nagrody
KOBYLIN

Ponad 1,6 mln na budowę sieci kanalizacyjnej

Pol skie Ra dio przy zna ło Dia men to -
wą Ba tu tę Agniesz ce Ducz mal. Sze -
fo wa po znań skiej Or kie stry Ka me -
ral nej PR „Ama deus” ode bra ła ten
pre sti żo wy laur w mi nio ną nie dzie lę
pod czas uro czy ste go wie czo ru
w Stu diu Kon cer to wym im. Wi tol da
Lu to sław skie go w War sza wie.

Dia men to wa Ba tu ta jest na gro dą Pol -
skie go Ra dia S.A., przy zna wa ną wy bit nym
dy ry gen tom, zwią za nym z PR, „za wy bit ne
kre acje ar ty stycz ne, roz sła wia nie mu zy ki
pol skiej w kra ju i za gra ni cą oraz przy bli ża -
nie jej mi lio nom słu cha czy ra dia.” 

Tym ra zem to za szczyt ne tro feum tra -
fi ło do rąk uro dzo nej w Kro to szy nie

Agniesz ki Ducz mal. Tym sa mym zna la zła
się ona w sza cow nym gro nie ta kich oso bo -
wo ści dy ry gen tu ry jak Jan Krenz, Ste fan

Ra choń, Sta ni sław Wi słoc ki, Krzysz tof
Pen de rec ki, Ste fan Stu li grosz czy Je rzy
Mak sy miuk. (AN KA)

KULTURA

Diamentowa Batuta dla Agnieszki Duczmal!
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9 li sto pa da w Świn ko wie do szło
do wy pad ku, w któ rym po szko do wa -
na zo sta ła jed na oso ba. Na skrzy żo -
wa niu dróg zde rzy ły się dwa sa mo -
cho dy oso bo we. 

Na miej sce skie ro wa no stra ża ków, po -
li cję oraz Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne -
go. W wy ni ku zde rze nia po jaz dy uszko dzi -
ły frag ment ogro dze nia jed nej z po se sji.
Dro ga zo sta ła cał ko wi cie za blo ko wa na.

W wy pad ku uczest ni czy ły trzy oso by,
jed na z nich od nio sła ob ra że nia wy ma ga -
ją ce in ter wen cji służb me dycz nych. Po wy -
ko na niu ba dań w ka ret ce po go to wia
kie row nik ZRM zde cy do wał o prze wie zie -
niu po szko do wa ne go na Szpi tal ny Od dział
Ra tun ko wy. 

Stra ża cy odłą czy li aku mu la to ry
w uszko dzo nych po jaz dach i za bez pie -
czy li wy cie ki pły nów eks plo ata cyj nych.
Po za koń cze niu czyn no ści po li cyj nych sa -
mo cho dy za bra ła po moc dro go wa.
Na ko niec ak cji stra ża cy usu nę li z jezd ni
po zo sta ło ści po zda rze niu. Dzia ła nia
służb ra tow ni czych trwa ły po nad trzy go -
dzi ny. 

(AN KA)

ŚWINKÓW

Zderzenie na skrzyżowaniu

Za koń czy ła się mo der ni za cja chod -
ni ka na uli cy Ka li skiej w Sul mie rzy -
cach. Na po cząt ku li sto pa da miał
miej sce ofi cjal ny od biór in we sty cji.

Re mont chod ni ka kosz to -
wał 136 729,01 zł. Sul mie rzy ce udzie li ły
po wia to wi kro to szyń skie mu po mo cy fi -
nan so wej w for mie do ta cji ce lo wej w wy -
so ko ści 70 ty się cy zło tych. 

Pra ce pro wa dzo ne by ły po stro nie
nu me rów nie pa rzy stych – od uli cy Po -
znań skiej, na dłu go ści po nad 100 me -
trów. Za kres ro bót obej mo wał wy mia nę
do tych cza so we go kra węż ni ka na ka mien -

no -gra ni to wy, wy ko na nie wjaz dów
do po se sji z kost ki ka mien nej, chod ni ka

z płyt be to no wych oraz ob ra mo wań
z kost ki gra ni to wej. (AN KA)

SULMIERZYCE

Chodnik na ul. Kaliskiej gotowy
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1 li sto pa da na cmen ta rzach w Kro to -
szy nie i Ko bier nie moż na by ło spo -
tkać wo lon ta riu szy zbie ra ją cych pie -
nią dze na re no wa cję i od bu do wę
gro bów po wstań ców wiel ko pol skich.
Kro to szyń scy ki bi ce uzy ska li naj lep -
szy jak do tąd wy nik zbiór ki. 

Sto wa rzy sze nie Ki bi ców KO LE JORZ
or ga ni zu je zbiór kę po wstań czą już od wie -
lu lat. Dzię ki niej uda ło się wy re mon to wać
wie le gro bów po wstań ców wiel ko pol skich,
po mni ków i miejsc pa mię ci. Kro to szyń scy
mi ło śni cy po znań skie go klu bu przy łą czy -
li się do ak cji po raz trzy na sty. Do tej po ry
uda ło się od pod staw wy ko nać no we mo -
gi ły kil ku po wstań ców oraz grób ro dzi ny
Bo lew skich, gdzie spo czy wa za słu żo ny dla
mia sta dok tor. 

W ca łą ak cję za an ga żo wa ło się oko ło
sze ściu set wo lon ta riu szy. Część z nich
moż na by ło spo tkać na cmen ta rzach
w Kro to szy nie i Ko bier nie. Po prze li cze -
niu dat ków wy nik ca łej ak cji wy -
niósł 328 798,56 zł i 116,11 eu ro plus
sym bo licz ne kwo ty w in nych wa lu tach.
Kro to szyń skim wo lon ta riu szom uda ło
się ze brać aż 16 150,09 zł, co jest naj -
więk szą kwo tą w do tych cza so wych
zbiór kach. 

To jed nak nie ko niec zbiór ki po wstań -
czej. Ca ły czas moż na bo wiem prze ka zy wać

środ ki po przez In ter net. Wy star czy w wy -
szu ki war ce na stro nie zrzut ka. pl, wpi sać

fra zę „zbiór ka po wstań cza”. Ofi cjal ny wy -
nik po zna my 28 grud nia. (LE NA)

KROTOSZYN / KOBIERNO

Kibice zebrali ponad 16 tysięcy złotych!

W sie dzi bie Urzę du Mar szał kow skie -
go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
w Po zna niu bur mistrz Da riusz Dę bic -
ki pod pi sał umo wę na udzie le nie
Sul mie rzy com do ta cji ce lo wej
na tzw. lo dów kę spo łecz ną.

Do fi nan so wa nie wy nie sie 6 ty się cy
zło tych. Kwo ta ta zo sta nie prze zna czo -
na na pro jekt pod na zwą „Sul mie rzyc ka
lo dów ka spo łecz na – za kup prze szklo nej
wi try ny chłod ni czej”. Cał ko wi ty koszt
te go przed się wzię cia to 7500 zł. Wi try -
na chłod ni cza sta nie przy Sul mie rzyc -
kim Do mu Kul tu ry. Bę dzie w niej
moż na zo sta wiać je dze nie dla osób po -
trze bu ją cych. 

(AN KA)

SULMIERZYCE

Dotacja na lodówkę społeczną

Spe cjal ny Ośro dek Szkol no -Wy cho -
waw czy im. ks. Ja na Twar dow skie go
w Ko na rze wie bar dzo uro czy ście ob -
cho dził Świę to Nie pod le gło ści.

Ucznio wie wraz z na uczy cie la mi
wspól nie od śpie wa li Ma zur ka Dą brow -
skie go i za tań czy li tra dy cyj ne go po lo ne za.
Zor ga ni zo wa no rów nież po chód, któ ry
prze szedł uli ca mi Ko na rze wa przy dźwię -
kach pie śni pa trio tycz nych. Na za koń cze -
nie wy cho wan ko wie wszyst kich klas
z przy go to wa nych wcze śniej li ter uło ży li
ogrom ny na pis Nie pod le gła Pol ska. Tym
sa mym każ dy uczeń miał swój wkład
w uczcze nie te go nie zwy kle waż ne go dla
wszyst kich Po la ków świę ta.

(FE NIX)

SOSW KONARZEW

Niepodległa Polska!
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Pod czas wal ne go ze bra nia spra woz -
daw czo -wy bor cze go LKS Ce ra mik
Kro to szyn do szło do waż nej zmia ny.
Do tych cza so wy pre zes, Lech Pau liń -
ski, ustą pił ze sta no wi ska. Na swo je -
go na stęp cę za pro po no wał Ma cie ja
Opry sia ka, któ ry do tąd pia sto wał
funk cję wi ce pre ze sa. Ta kan dy da tu -
ra uzy ska ła po par cie. 

Na po cząt ku po dzię ko wa no za szcze -
gól ne osią gnię cia Ro ber to wi Ba ra no wi, Re -
mi giu szo wi May ero wi, Iva no wi
Iz deb skie mu i Ju sty nie Niś kie wicz. Przed -
sta wi ciel kro to szyń skie go ma gi stra tu, Ro -
man Wo siek, w imie niu bur mi strza
wrę czył na gro dy Ery ko wi Gi ba sie wi czo wi
i Ja ku bo wi Bry lew skie mu. Na stęp nie
na prze wod ni czą ce go ze bra nia wy bra no
Wal de ma ra Wro nec kie go, a na pro to ko lan -
ta – Klau dię Pa szyn. Jed no gło śnie przy ję -
to re gu la min i wy bra no człon ków ko mi sji
man da to wej, skru ta cyj nej oraz uchwał
i wnio sków. Za pre zen to wa no też spra woz -
da nie z dzia łal no ści za rzą du. Wszy scy gło -
su ją cy opo wie dzie li się za je go przy ję ciem
i udzie le niem ab so lu to rium. 

Póź niej przy szedł czas na wy bór no -
we go sze fa klu bu. Ustę pu ją cy pre zes za -
pro po no wał kan dy da tu rę M. Opry sia ka.
W swo im wy stą pie niu do tych cza so wy
wi ce pre zes zwró cił uwa gę na pro ble my,
z ja ki mi bo ry ka się Ce ra mik, ta kie jak

brak płyn no ści fi nan so wej, bra ki w ka -
drze tre ner skiej, pro ble my z na bo rem czy
we współ pra cy mię dzy za rzą dem a za -
wod ni ka mi. Mó wiąc o ce lach na no wą ka -
den cję, wska zał na usta bi li zo wa nie
fi nan sów, wzmoc nie nie ka dry tre ner skiej
oraz udział w pro gra mach unij nych i rzą -
do wych.

Do sto so wu jąc się do Pol skie go Związ -
ku Za pa śni cze go oraz zmian bę dą cych
skut kiem epi de mii, zde cy do wa no, że ka -
den cja po trwa tym ra zem trzy la ta, a nie
czte ry. Ja ko że nie by ło in nych kan dy da -
tów, przy ję to jaw ny spo sób gło so wa nia. M.
Opry sia ka po par li wszy scy gło su ją cy po za
jed nym, któ ry wstrzy mał się od gło su. Tym
sa mym po wie lu la tach w kro to szyń skim
klu bie do szło do zmia ny war ty na sta no wi -
sku pre ze sa.

Burz li wa dys ku sja wy wią za ła się, gdy
po ru szo no te mat skła dek człon kow skich.
W koń cu zgro ma dze ni do szli do kon sen -
su su i – po now nie przy jed nym gło sie
wstrzy mu ją cym – prze gło so wa no uchwa -
łę. Na ko niec L. Pau liń skie mu przy zna no
ty tuł ho no ro we go pre ze sa klu bu, dzię ki
cze mu ma on pra wo gło so wa nia na ko lej -
nych ze bra niach. Ustę pu ją cy wie lo let ni
szef po dzię ko wał za współ pra cę, ży cząc
suk ce sów w przy szło ści i nie kry jąc wzru -
sze nia, gdyż przy go da z za pa sa mi to dla
nie go ka wał hi sto rii. 

(MS) 

LKS CERAMIK KROTOSZYN

Zmiana warty po latach

W Kro śnic kim Bie gu Peł ną Pa rą,
któ ry od był się w ostat nią so bo tę
paź dzier ni ka, nie mo gło za brak nąć
bie ga czy z po wia tu kro to szyń skie go.
Te go rocz na edy cja im pre zy oka za ła
się re kor do wa pod wzglę dem fre -
kwen cji. Na li nii star tu sta nę ło bo -
wiem bli sko dwu stu bie ga czy.

Do wy bo ru by ły dwa dy stan se – 5
i 10 km. Wszy scy re pre zen tan ci KS Kro -
tosz wy bra li dłuż szą tra sę. Naj lep szy re -
zul tat uzy skał Ar tur Ma rek, któ ry do biegł
do me ty w cza sie 39: 02 i upla so wał się
na czwar tej lo ka cie w ka te go rii M40. Tuż
za nim bieg ukoń czył Ka rol Olej ni czak
(39: 40), zaj mu jąc dru gie miej sce w kat.

M50. Dru ga w kat. K20 by ła tak że Ju sty -
na Ka rol czak (40: 42). Po za ni mi 10-ki lo -
me tro wą tra sę po ko na li Piotr
Grzem pow ski (42: 47), Krzysz tof Ka -
sprzak (44: 21), Pa weł Bła żu tycz (45: 34)
oraz Jo an na Olej ni czak (59: 36). 

Do Kro śnic uda ła się też licz na eki pa
Kro to szyń skiej Gru py Bie go wej.
Na 10 km trze cie miej sce w kat. K40 za -
ję ła Ani ta Jad czak (53: 14). Na naj niż -
szym stop niu po dium, lecz w kat. K30,
sta nę ła też Mo ni ka Do la ta (49: 19). Po -
nad to dłuż szą tra sę po ko na li Ra fał Póź -
niak (42: 08), Ra fał By strow ski (45: 48),
Ja ro sław To rzec ki (47: 28), Bar tosz
Krzysz to fiak (51: 32), Ma ciej Ka ro lew ski
(51: 48), Ma rek Ostój (51: 50), Mi chał

Wroń ski (53: 19) i Ka rol Mar cisz
(56: 13). Z ko lei na 5 km po bie gli Piotr
Jad czak (24: 06), Da riusz Obal (25: 56),
Krzysz tof Ka ik (27: 12), Ma rek Olej nik
(28: 23) oraz Wio let ta By strow ska
(29: 01). 

Krót szy dy stans wy bra li rów nież re -
pre zen tan ci Wit kow ski Run ning Te am.
Naj lep szy z te go ze spo łu był Ja kub Owcza -
rek (19: 54), zaj mu jąc ósme miej sce. Po za
nim na me cie zja wi li się Piotr Wit kow ski
(24: 04), Ka ta rzy na Kacz ma rek (26: 42)
i Mo ni ka Kwiat kow ska (32: 33). 

Re pre zen tu ją cy gru pę Koź min Bie ga
Mi chał Ja rosz po ko nał 10 km z re zul ta -
tem 41: 11. Wśród star tu ją cych nie za bra -
kło Mo ni ki Jad czak, któ ra
po wy czer pu ją cym se zo nie tria th lo no wym
wy bra ła krót szy z dy stan sów. 5-ki lo me tro -
wy od ci nek po ko na ła w cza sie 21: 20, co
da ło jej dru gie miej sce w open. 

(LE NA)

BIEGI

Startowali w Krośnicach
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W nie dzie lę Piast Ko by lin zmie rzył
się na wła snym sta dio nie z PKS -em
Ra cot. Ko by li nia nie w ostat nich ty -
go dniach pre zen tu ją zna ko mi tą dys -
po zy cję, od no sząc wy so kie zwy cię -
stwa. Tym ra zem znów wy gra li, choć
nie tak efek tow nie jak w trzech po -
przed nich kon fron ta cjach.

W po je dyn ku z ze spo łem za my ka ją -
cym ta be lę V li gi wi dać by ło, że Piast jest
lep szą dru ży ną, ale dłu go bra ko wa ło kon -
kre tów. Miej sco wi kon tro lo wa li grę, lecz

ry wa le sku tecz nie się bro ni li i pierw sza
od sło na za koń czy ła się bez bram ko wym
re mi sem.

Po zmia nie stron go spo da rze jesz cze
moc niej przy ci snę li przy jezd nych, wy pra -
co wu jąc so bie spo ro do god nych sy tu acji.
W 68. mi nu cie do pię li swe go. Dwój ko wa
ak cja Ma te usza Oli kie wi cza i Jac ka Pa cyń -
skie go za koń czy ła się ude rze niem z wo le ja
dru gie go z wy mie nio nych i pił ka za trze po -
ta ła w siat ce. W do li czo nym cza sie gry
Piast przy pie czę to wał zwy cię stwo. Po po -
da niu Mi ło sza Ko wal skie go Ja kub Smek -

ta ła zna lazł się w sy tu acji sam na sam
z bram ka rzem i usta lił wy nik po je dyn ku.

– Gra to czy ła się pod na szą kon tro lą,
szcze gól nie w dru giej po ło wie. Mie li śmy

jesz cze kil ka ko rzyst nych sy tu acji – ude -
rze nie w słu pek czy strza ły gło wą po sta -
łych frag men tach, ale tym ra zem nie
by li śmy tak sku tecz ni jak w po przed nich

me czach – oce nił Szy mon Wo siek, za wod -
nik Pia sta. 

W na stęp nej ko lej ce ko by li nia nie za -
gosz czą w Koź mi nie Wlkp., gdzie ro ze gra -
ją der bo we spotkanie z miejscowym
Białym Orłem. 

(LENA)

PIŁKA NOŻNA 

Na zwycięskiej ścieżce

PIAST KOBYLIN – PKS RACOT
2:0 (0:0)

BRAMKI:

1:0 – Jacek Pacyński (68)

2:0 – Jakub Smektała (92)

PIAST: Wojtkowiak – Siepa, Wosiek, Snela,

A. Kurzawa, Kowalski, M. Kurzawa,

Smektała, Olikiewicz (82' Frąckowiak),

Pacyński, Gałczyński 

W so bo tę kro to szyń ska Astra uda ła
się do Go sty nia na mecz z miej sco -
wą Ka nią. Je dy ny gol padł już w do li -
czo nym cza sie gry. 

Kro to szy nia nie od ja kie goś cza su są
w doł ku. Od wgra ne go 2: 1 po je dyn ku der -
bo we go z Bia łym Or łem Koź min Wlkp.
nasz ze spół od no to wał kil ka bo le snych po -
ra żek – 4: 7 z Pia stem Ko by lin, 2: 4 z Pia -
stem Cze ka nów i 2: 6 z Ostro vią 1909
Ostrów Wlkp. 

Do so bot nie go po je dyn ku go spo da rze
przy stę po wa li z nie ma ły mi pro ble ma mi

ka dro wy mi. Wi dać to by ło na bo isku, gdyż
Ka nia mia ła trud no ści z kon stru owa niem
ak cji ofen syw nych. Przy jezd ni by li znacz -
nie bli żej otwar cia wy ni ku. Stu pro cen to wą
oka zję miał Ma te usz Mi zer ny, ale za bra kło
szczę ścia. Z ko lei po za gra niu Ada ma
Skrzyp nia ka pił ka tra fi ła w po przecz kę. 

Spo tka nie do bie ga ło koń ca i wszyst ko
wska zy wa ło na to, że za koń czy się bez -
bram ko wym re mi sem. Jed nak w ostat niej
ak cji me czu – w 4. mi nu cie do li czo ne go
cza su gry – Ja kub Krzy żo sta niak za grał
do Mi cha ła Smek ta ły, a ten po ko nał kro to -
szyń skie go bram ka rza, za pew nia jąc miej -

sco wym kom plet punk tów. W naj bliż szy
week end Astra zmie rzy się na wła snym te -
re nie z Kro bian ką Kro bia.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Stracili punkt w ostatnich sekundach 
KANIA GOSTYŃ 

– ASTRA KROTOSZYN 
1:0 (0:0)

BRAMKA:

1:0 – Michał Smektała (94)

ASTRA: Nowacki – Skrzypniak, Sójka,

Olejnik, Pauter, Motyl, Błażejczak, Rebelka,

Mizerny, Czołnik, Szulc 

W 13. ko lej ce V li gi Bia ły Orzeł Koź min
Wlkp. po dej mo wał War tę Śrem. Za -
cię ty po je dy nek za koń czył się re mi -
sem 1: 1. Bio rąc pod uwa gę fakt, że
go ście pla su ją się w czo łów ce ta be li,
wy wal czo ny przez nasz ze spół punkt
na le ży uznać za cen ną zdo bycz. 

W po cząt ko wych frag men tach spo -
tka nia koź mi nia nie by li nie co bar dziej ak -
tyw ni i czę ściej go ści li na po ło wie ry wa li.
Mi mo te go to przy jezd ni otwo rzy li wy nik
me czu. W 16. mi nu cie koź miń skie go gol -
ki pe ra po ko nał Pa tryk Słom czyń ski. Go -

spo da rze chcie li szyb ko od po wie dzieć.
Naj pierw z rzu tu wol ne go groź nie ude rzał
Krzysz tof Cza bań ski, ale bram karz ze Śre -
mu nie dał się za sko czyć. Póź niej po po da -
niu Fi li pa Oleś ko wa gło wą strze lał
Woj ciech Ka miń ski, lecz pił ka po szy bo wa -
ła nad po przecz ką. W 30. mi nu cie miej sco -
wi do pię li swe go. Alan Ja now ski
sfi na li zo wał ak cję ze spo łu, po sy ła jąc pił kę
do pu stej bram ki. 

W dru giej czę ści spo tka nia oba ze spo -
ły usil nie sta ra ły się wyjść na pro wa dze nie.
Groź nie strze la li m. in. K. Cza bań ski i W.
Ka miń ski, jed nak bez skut ku. Na bo isku

by ło co raz bar dziej ner wo wo, ar bi ter nie
szczę dził za wod ni kom ko lo ro wych kar to -
ni ków. W efek cie obie dru ży ny koń czy ły
mecz w dzie siąt kę. Naj pierw dru gie „żółt -

ko” zo ba czył je den z gra czy War ty,
a po chwi li mu ra wę z te go sa me go po wo -
du mu siał opu ścić ka pi tan go spo da -
rzy – Oskar Ma cie jew ski. Pod ko niec

kon fron ta cji bli ski szczę ścia, po do środ ko -
wa niu Szy mo na Pa chol skie go, był Ro bert
No wa kow ski, lecz je go strzał gło wą był mi -
ni mal nie nie cel ny. Wy nik już się nie zmie -
nił i star cie za koń czy ło się po dzia łem
punk tów. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Cenny remis Białego Orła
BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. -

WARTA ŚREM 1:1 (1:1)
BRAMKI:
0:1 – Patryk Słomczyński (16)
1:1 – Alan Janowski (30)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak,
Konopka, Oleśków (53' Nowakowski),
Kamiński (53' Ratyński), Maciejewski,
Pacholski (89' Kęsy), Janowski, Borowczyk,
Czabański, Namysłowski 
CZERWONA KARTKA: Oskar Maciejewski (76)

W 6. Ro go ziń skim Pół ma ra to nie
Prze my sła II świet nie za pre zen to wa -
li się bie ga cze KS Kro tosz. Im pre za
po now nie za go ści ła w ka len da rzu
wy da rzeń bie go wych po rocz nej
prze rwie, spo wo do wa nej pan de mią
i to wa rzy szą cym jej ob ostrze niom. 

Na li nii star tu sta nę ło po nad 400
uczest ni ków. Tra sa pół ma ra to nu wio dła
uli ca mi Ro goź na oraz oko licz nych miej sco -
wo ści. Naj trud niej szy, a za ra zem naj bar -
dziej ma low ni czy od ci nek pro wa dził przez

je den z bar dziej uro kli wych w Wiel ko pol -
sce re zer wa tów przy ro dy – Bu czy na. Za -
da nia bie ga czom nie uła twiał po ry wi sty
wiatr, któ ry to wa rzy szył im przez ca ły dy -
stans. 

Po śród kil ku set star tu ją cych nie za bra -
kło re pre zen tan tów KS Kro tosz. Zna ko mi -
cie spi sa ła się trzy krot na trium fa tor ka
i re kor dzist ka tra sy – Ju sty na Ka rol czak,
któ ra za ję ła dru gie miej sce w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej ko biet (01: 27: 38). Do zwy cięż -
czy ni za bra kło jej 11 se kund. Ser giusz Sój -
ka za jął szó stą lo ka tę w open i dru gą

w ka te go rii M20 (01: 25: 22). Ar tur Ma -
rek upla so wał się na dwu na stym miej scu
w open oraz na czwar tym w kat. M40
(01: 26: 48). Na dwu na stej po zy cji w open
oraz pierw szej w kat. M50 zna lazł się Ka -
rol Olej ni czak (01: 27: 04). Po nad to w bie -
gu star to wa li Ka rol Mrocz kow ski
(01: 39: 43), Krzysz tof Ka sprzak
(01: 41: 51), Pa weł Bła żu tycz (01: 44: 42),
Mi łosz Kacz ma rek (01: 48: 32), Szy mon
Szyr ner (01: 48: 32), Bo gu mi ła Ta naś
(01: 50: 05) oraz Ra fał Sój ka (01: 50: 38). 

(LE NA)

BIEGI

KROTOSZanie w rogozińskim półmaratonie 
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WYNIKI:
ŻACZKI
1.Lena Spławska (LKS Orzeł Wysocko Wielkie)
2.Wiktoria Wiśniewska (UKS Lider Milicz)
3.Zuzanna Bernat (LZS Błyskawica Bożacin)
ŻACY
1.Marcel Skiba (UKS Lider Milicz)
2.Piotr Grzeliński (UKS Maraton Moskurnia)
3.Piotr Kuczyński (UKS Żaki Taczanów)
MŁODZICZKI     
1.Lena Kowalska (UKS Lider Milicz)
2.Agata Strzelczak (LKS Tajfun Ostrów Wlkp.)
3.Gabriela Kaczmarek (UKS Maraton Moskurnia)
MŁODZICY
1.Franciszek Kucharski (UKS Lider Milicz)
2.Filip Pioch (LKS Tajfun Ostrów Wlkp.)
3.Milan Iwanicki (UKS Lider Milicz)
KADETKI
1.Otylia Łochowska (UKS Lider Milicz)
2.Laura Buczel (LKS Spółdzielca Kobylin)
3.Zuzanna Molska (LKS Spółdzielca Kobylin)
KADECI
1.Cezary Żmijewski (UKS Lider Milicz)
2.Mateusz Frala (LKS Spółdzielca Kobylin)
3.Miłosz Kołodziejski (UKS Impuls Zduny)
JUNIORZY
1.Mikołaj Nawrot (UKS Lider Milicz)
2.Michał Dymacz (LKS Gorzyce Małe)
3.Brajan Szymkowiak (UKS Lider Milicz)
KOBIETY
1.Oliwia Rząsa (UKS Lider Milicz)
2.Honorata Dąbrowska (UKS Daniszyn)
3.Olga Zydorczyk (UKS Impuls Zduny)
SENIORZY
1.Robert Wachowiak (LKS Spółdzielca Kobylin)
2.Wiktor Malec (UKS Impuls Zduny)
3.Klaudia Wachowiak (LKS Spółdzielca Kobylin)
WETERANI
1.Sławomir Grzelski (KS Krotosz)
2.Stanisław Gdynia (KS Krotosz)
3.Szymon Drzewiecki (KS Krotosz)

W Ko by li nie ro ze gra no fi nał Po wia to -
wych Igrzysk Dzie ci i Mło dzie ży Szkół
Pod sta wo wych w Dru ży no wym Te ni -
sie Sto ło wym Dziew cząt i Chłop ców.
Or ga ni za to rem za wo dów by ła miej -
sco wa Szko ła Pod sta wo wa. 

W re pre zen ta cji każ dej ze szkół by ły
po dwie dziew czy ny i dwóch chłop ców,
a do te go je den za wod nik re zer wo wy.
W igrzy skach dzie ci (rocz nik 2009 i młod -
si) wśród dziew cząt trium fo wa ły Ja go da
Ma ty siak i An na Mać ko wiak z SP w Ko by -
li nie, wy prze dza jąc eki py SP Mo kro nos
i SP Za le sie Ma łe. W ry wa li za cji chłop ców
naj lep si by li Mar cin Si ko ra i Szy mon No -
wa kow ski z SP Rosz ki, a ko lej ne po zy cje za -
ję ły dru ży ny z SP Mo kro nos, SP nr 8

Kro to szyn, SP Ko by lin i SP Za le sie Ma łe.
W igrzy skach mło dzie ży (2007-

2008) w zma ga niach dziew cząt bez kon -
ku ren cyj ne oka za ły się przed sta wi ciel ki
ko by liń skiej szko ły – Lau ra Bu czel i Zu -
zan na Mol ska. Dru ga lo ka ta przy pa dła te -
ni sist kom z SP Ku kli nów, a na trze cim
zna la zły się za wod nicz ki z SP Mo kro nos.
W gro nie chłop ców zwy cię ży li ku kli no -
wia nie – Ma te usz Fra la i Oskar Ro cho -
wiak, któ rzy wy prze dzi li SP nr 8
Kro to szyn, SP Rosz ki, SP Mo kro nos i SP
Ko by lin.

Zwy cię skie dru ży ny na gro dzo no pu -
cha ra mi i dy plo ma mi. Dwa naj lep sze ze -
spo ły z mi strzostw po wia tu bę dą
star to wa ły w za wo dach re jo no wych.

(AN KA) 

TENIS STOŁOWY

Drużynowa rywalizacja przy stołach

Pod ko niec paź dzier ni ka re pre zen -
tan ci klu bów z po wia tu kro to szyń -
skie go ry wa li zo wa li w XVI Tur nie ju
Za pa śni czym o Pu char Dy rek to ra
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Ple wi -
skach. Na si za wod ni cy spi sa li się
bar dzo do brze, dzie sięć ra zy sta jąc
na po dium.

Do ry wa li za cji w Ple wi skach przy stą -
pi ło bli sko 130 za wod ni ków i za wod ni czek
z dzie się ciu klu bów. W tym gro nie zna leź -
li się przed sta wi cie le LKS Ce ra mik Kro to -
szyn oraz UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce. 

Kro to szyń scy za pa śni cy wró ci li z za -
wo dów z sied mio ma me da la mi. W mi ni
za pa sach dziew cząt trium fo wa ła Ka ro li na

Mi ko łaj czyk, a w zma ga niach chłop ców
na trze ciej lo ka cie upla so wał się Ma ciej
Ulicz ny. Wśród mło dzi czek na naj wyż -
szym stop niu po dium sta nę ła Klau dia Mi -
ko łaj czyk, z ko lei Ana sta zja Ulicz na
wy wal czy ła sre bro. W gru pie mło dzi ków
zło ty me dal wy wal czył Ja kub Ka sprzak,
a Se ba stian Fi lip czak za jął trze cie miej sce.
Świet nie po ra dził so bie też ka det Ja kub Ko -
kot, któ ry upla so wał się na trze ciej lo ka cie. 

Eki pa UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce
uzbie ra ła trzy krąż ki. Star tu ją ca w gru pie
mło dzi czek Ni ko la Kro ma rek oka za ła się
bez kon ku ren cyj na, a dwaj mło dzi cy – Ty -
mo te usz Kot oraz Mi łosz Wie czo -
rek – zdo by li brąz. 

(LE NA)

ZAPASY 

Zdobyli dziesięć medali

W sa li Szko ły Pod sta wo wej w Zdu -
nach ro ze gra no Tur niej Te ni sa Sto -
ło we go o Pu char Bur mi strza. Tra dy -
cyj nie oka zją do zor ga ni zo wa nia za -
wo dów by ło Świę to Nie pod le gło ści.

W Zdu nach ry wa li zo wa ło 87 za -
wod ni ków i za wod ni czek z 14 klu bów.
Po dzie lo no ich na dzie sięć ka te go rii. Sę -
dzią głów nym był Eu ge niusz Ko czo row -
ski. Or ga ni za to rzy przy go to wa li pu cha ry
dla naj lep szej trój ki w każ dej ka te go rii
oraz dla naj młod sze go i naj star sze go za -
wod ni ka, a po nad to dy plo my i na gro dy
dla czo ło wych szó stek i słod ki po czę stu -
nek dla wszyst kich. Za wo dy do star czy -
ły wie lu po zy tyw nych emo cji
spor to wych. 

Tur niej zdo mi no wa li re pre zen tan ci
UKS Li der Mi licz, któ rzy trium fo wa li aż
w sied miu ka te go riach! Pięć ra zy na po -
dium sta wa li przed sta wi cie le UKS Spół -
dziel ca Ko by lin. W gru pie se nio rów

naj lep szy był Ro bert Wa cho wiak, a trze -
cią lo ka tę za ję ła Klau dia Wa cho wiak. Po -
śród ka de tek dru ga by ła Lau ra Bu czel,
a trze cia – Zu zan na Mol ska. Z ko lei Ma -
te usz Fra la upla so wał się na dru gim
miej scu w ka te go rii ka de tów. Z eki py
UKS Im puls Zdu ny Mi łosz Ko ło dziej ski
zna lazł się na trze ciej po zy cji wśród ka -
de tów, po dob nie jak Ol ga Zy dor czyk
w gro nie ko biet. Je den sto pień wy żej
na po dium zna lazł się w se nio rach Wik -
tor Ma lec. W zma ga niach we te ra nów
bry lo wa li za wod ni cy KS Kro tosz, któ rzy
za ję ci trzy czo ło we miej sca. Naj lep szy
oka zał się Sła wo mir Grzel ski, dru ga lo -
ka ta przy pa dła Sta ni sła wo wi Gdy ni,
a trze ci był Szy mon Drze wiec ki. W gro -
nie ża czek na trze ciej po zy cji zna la zła się
Zu zan na Ber nat z Bły ska wi cy Bo ża cin.

Naj młod szym za wod ni kiem tur nie -
ju był Alan Pa ter czyk z Bo ża ci na, a naj star -
szym Ta de usz Ra da jew ski z Kro to szy na. 

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Turniej z okazji Święta Niepodległości
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