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Kro to szyń scy funk cjo na riu sze za trzy -
ma li męż czy znę, któ ry trzy krot nie
nie usta lo ną sub stan cją ob lał drzwi
wej ścio we do miesz ka nia in nych
osób. 57-lat ko wi gro zi ka ra do pię ciu
lat po zba wie nia wol no ści. 

Pierw sze zgło sze nie o znisz cze niu
drzwi wej ścio wych do mu w Kro to szy nie
po li cjan ci otrzy ma li już w ma ju. Wte dy
drzwi zo sta ły ob la ne cie czą, któ ra za pa -
chem i kon sy sten cją przy po mi na ła olej na -
pę do wy. Funk cjo na riu sze przy ję li
za wia do mie nie od po krzyw dzo nej, prze -
pro wa dzi li oglę dzi ny miej sca zda rze nia
i pra co wa li nad usta le niem spraw cy.

– Po pew nym cza sie sy tu acja się po wtó -
rzy ła. We wrze śniu i w li sto pa dzie zno wu
ktoś ob lał te sa me drzwi. Po krzyw dzo -
na uzbro iła dom w ka me ry i skie ro wa ła je
na drzwi wej ścio we. Mo ni to ring za re je stro -
wał, że dwa ra zy ja kiś męż czy zna przy cho dził
wie czo rem z ka ni strem i ob le wał drzwi oraz

próg nie usta lo ną sub stan cją – in for mu je Ko -
men da Po wia to wa Po li cji w Kro to szy nie.

Funk cjo na riu sze za bez pie czy li za pis
z mo ni to rin gu, gdzie utrwa lo ny był wi ze -
ru nek spraw cy, a tak że in ne śla dy. Roz po -
czę to in ten syw ne czyn no ści w ce lu
zna le zie nia męż czy zny z na gra nia. Po li -
cjan ci prze pro wa dzi li wie le roz mów z oso -
ba mi, któ re mo gły mieć ja kieś in for ma cje
o tym zda rze niu. Po krzyw dzo na w tym
cza sie opu bli ko wa ła na gra nie z mo ni to rin -
gu na por ta lu spo łecz no ścio wym z proś bą

o po moc w zi den ty fi ko wa niu spraw cy.
W koń cu uda ło się usta lić toż sa mość męż -
czy zny. Spraw cą oka zał się 57-let ni miesz -
ka niec po wia tu kro to szyń skie go. Usły szał
za rzut uszko dze nia mie nia, tj. drzwi wej -
ścio wych. Stra ty osza co wa no na nie -
mal 2000 zł. 57-la tek omył ko wo ob le wał
drzwi te go do mo stwa, my śląc, że jesz cze
miesz ka tam oso ba, z któ rą w prze szło ści
miał kon flikt. Za swój czyn od po wie
przed są dem. Gro zi mu ka ra wię zie nia
od 3 mie się cy do 5 lat. OPRAC. (LE NA)

Z POLICJI

Zatrzymany za uszkodzenie drzwi
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25 li sto pa da do szło do dwóch zda -
rzeń dro go wych – w Bo ża ci nie
i w Sul mie rzy cach. Na szczę ście ni -
ko mu nic groź ne go się nie sta ło. 

Do pierw sze go zda rze nia do szło oko ło
godz. 7.30 w Sul mie rzy cach na ul. Kro to -
szyń skiej. – 51-let nia miesz kan ka po wia tu
mi lic kie go, kie ru ją ca sa mo cho dem mar ki
Da cia San de ro, nie za cho wa ła ostroż no ści
pod czas wy ko ny wa nia ma new ru skrę tu
w le wo i do pro wa dzi ła do zde rze nia bocz -
ne go z po jaz dem mar ki Sko da Fa bia – po -
in for mo wał Piotr Szcze pa niak, ofi cer
pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. Kie row cy by li trzeź wi. Ko -

bie ta do zna ła lek kich ob ra żeń. 51-lat ka
otrzy ma ła man dat w wy so ko ści 300 zł. 

Dwie go dzi ny póź niej w Bo ża ci nie
na ul. Ja gły 63-let ni miesz ka niec po wia tu
mi lic kie go, kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki
Fiat Du ca to, nie do sto so wał pręd ko ści
do pa nu ją cych wa run ków. – W re zul ta cie
au to ude rzy ło w tył po jaz du po prze dza ją -
ce go. Sa mo chód, któ ry pro wa dzi ła 40-let -
nia miesz kan ka po wia tu kro to szyń skie go,
zo stał prze pchnię ty i ude rzył w po jazd
mar ki Opel Cor sa, któ rym kie ro wał 20-let -
ni miesz ka niec Kro to szy na – prze ka zał asp.
szt. P. Szcze pa niak. Kie row cy by li trzeź wi,
a spraw ca zo stał uka ra ny man da tem
w kwo cie 300 zł. (LE NA)

NA DROGACH

Sprawcy kolizji ukarani mandatami

W no cy z 18 na 19 li sto pa da okra -
dzio no świe tli cę wiej ską w Ro ma no -
wie. Po li cja pro wa dzi czyn no ści
zmie rza ją ce do usta le nia spraw cy. 

Za wia do mie nie o kra dzie ży wpły nę ło
na po li cję 19 li sto pa da. Oka zu je się, że
spraw ca przy własz czył so bie sprzęt AGD
i wie le in nych rze czy bę dą cych na wy po sa -
że niu sa li wiej skiej w Ro ma no wie. – Skra -
dzio no nam no wy sprzęt AGD, za baw ki
dla dzie ci, no że, czaj ni ki, garn ki, gło śnik
bez prze wo do wy – do słow nie wszyst ko.
My, miesz kań cy ma łej miej sco wo ści, zo sta -

li śmy z ni czym – po wie dzia ła zmar twio -
na miesz kan ka wsi. 

Po stę po wa nie w tej spra wie pro wa dzi
Ko men da Po wia to wa Po li cji w Kro to szy -
nie. – Nie zna ny na tę chwi lę spraw ca w nie -
usta lo ny spo sób wszedł do świe tli cy
wiej skiej, skąd za brał sprzęt AGD o znacz -
nej war to ści na szko dę Ko ła Go spo dyń
Wiej skich w Ro ma no wie – po in for mo wał
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy KPP
w Kro to szy nie. Obec nie funk cjo na riu sze
pro wa dzą in ten syw ne dzia ła nia w ce lu usta -
le nia spraw cy (lub spraw ców) kra dzie ży. 

(LE NA)

Z POLICJI

Okradziono salę wiejską
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Jak już in for mo wa li śmy, nie daw no
do biu ra Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go wpły nął wnio sek Ho dow li Ro -
ślin Smo li ce Sp. z o. o. Gru pa IHAR
w spra wie wy ra że nia zgo dy na zwol -
nie nie z pra cy rad ne go Ja ro sła wa Ku -
bia ka, któ ry jest za trud nio ny w tym
za kła dzie. Na se sji, któ ra od by ła
się 26 li sto pa da, ra da więk szo ścią
gło sów za ak cep to wa ła ów wnio sek.

Spra wa zo sta ła omó wio -
na na wspól nym po sie dze niu ko mi sji
dwa dni wcze śniej. Prze wod ni czą cy
ra dy po in for mo wał, że wpły nę ło tak -
że pi smo od Klu bu Rad nych Pra wa
i Spra wie dli wo ści, w któ rym ape lu ją
o od stą pie nie od pro ce do wa nia wnio -
sku HR Smo li ce do cza su sfor mu ło wa -
nia za rzu tów wo bec Ja ro sła wa
Ku bia ka. – Ana li za obo wią zu ją cych
prze pi sów pro wa dzi do wnio sku, że
za sad ne jest wy ra że nie zgo dy na roz -
wią za nie sto sun ku pra cy rad ne go ze
swo im pra co daw cą. Mu si on być tak -
że roz pa trzo ny w okre ślo nym ter mi -
nie. De cy zja po win na być pod ję ta
w cią gu 30 dni. Wo bec te go wnio sek
klu bu rad nych nie mo że być roz pa -
trzo ny – stwier dził Ju liusz Pocz ta.

Ma rian Wło sik od po wie dział, że
nie zga dza się z ta kim sta no wi -
skiem. – Uwa żam, że to rad ni po win -
ni zde cy do wać, czy jest on za sad ny, czy
nie. Ca ła spra wa od by wa się w dziw -
nym po śpie chu. Rad ny Ku biak nie ma
po sta wio nych za rzu tów, a tu pró bu je
się go ukrzy żo wać przed wy da niem
wy ro ku – stwier dził rad ny. 

Wnio sek klu bu rad nych PiS zo stał
od rzu co ny, opo wie dzia ło się
za tym 14 osób, trzy by ły prze ciw ne.
Po nad to prze wod ni czą cy ra dy ob ja -
śnił, ja kie są in ter pre ta cje są dów ad mi -
ni stra cyj nych przy te go ty pu
wnio skach skła da nych przez pra co -
daw cę. – Ra da mo że nie wy ra zić zgo -
dy, je śli dzia łal ność rad ne go by ła
zwią za na z peł nie niem przez nie go
man da tu. De cy zja nie mo że być trak -

to wa na ja ko de cy zja o zwol nie niu
z pra cy. Pan rad ny ma pra wo do do -
cho dze nia swych praw przed są dem,
gdzie mo że otrzy mać od szko do wa nie
i przy wró ce nie go do pra cy. Pra gnę za -
zna czyć, że ra da nie jest od roz strzy ga -
nia, czy rad ny jest win ny, czy nie. Nie
pro wa dzi tak że po stę po wa nia w tej
spra wie – tłu ma czył J. Pocz ta. – In for -
mu ję rów nież, że wpły nę ło pi smo mó -
wią ce o tym, że rad ny Ku biak zo stał
za wie szo ny ja ko czło nek klu bu rad -
nych oraz Pra wa i Spra wie dli wo -
ści – do dał szef ra dy. 

Sta ro sta pod kre ślił, że przy ję cie
wnio sku nie roz strzy ga o wi nie rad ne -
go Ku bia ka, któ ry ma pra wo oczy ścić
swo je do bre imię przed są dem. – Nie
za mie rza łem za bie rać na dzi siej szym
po sie dze niu gło su, na to miast do szły
do mnie gło sy, że wie lu rad nych chcia -
ło zo ba czyć film i zdję cia, ja kie smo lic -
ka fir ma do łą czy ła do wnio sku, by
na tej pod sta wie wy ro bić so bie po gląd.
Ra da po wia tu nie jest od osą dza nia,
czy rad ny jest win ny. Od te go są są dy.
Na wet gło so wa nie za zdję ciem tzw.
im mu ni te tu i umoż li wie niem fir mie
HR Smo li ce zwol nie nia bez wy po wie -
dze nia nie jest jed no znacz ne z tym, że
rad ny jest win ny. Je że li rad ny na pi sał
oświad cze nie i jest ono praw dzi we, to

w nie dłu gim cza sie w są dzie pra cy pan
Ku biak zo sta nie przy wró co ny do pra -
cy z od szko do wa niem za czas, w któ -
rym ewen tu al nie bę dzie
zwol nio ny – oświad czył Sta ni sław
Szczot ka. 

– Wie le ra zy zwra ca łem uwa gę
na to, aby nie do ko ny wać są dów, aby
nie oskar żać bez do wo dów – włą czył
się do dys ku sji rad ny Da riusz Ro -
zum. – Win nym jest się do pie ro
po fak cie, kie dy się dru gie mu wi nę
udo wod ni. Do brze by ło by, gdy by
wszy scy wzię li so bie to do ser ca, szcze -
gól nie, że ży je my w ta kich cza sach, że
bar dzo czę sto je den dru gie go oskar ża
bez do wo dów – stwier dził D. Ro zum.

M. Wło sik orzekł, iż ca ła spra wa
jest na gon ką na oso bę, któ ra nie ma na -
wet po sta wio nych za rzu tów. – Wśród
tych ład nych słów, któ re zo sta ły wy po -
wie dzia ne, chcę po wró cić do mo je go
pierw sze go zda nia – do pó ki ktoś nie
zo sta nie ska za ny, jest nie win ny! A ko -
le ga Ja ro sław nie ma na wet za rzu tów.
Dla cze go ma być styg ma ty zo wa ny?
Dla te go chcie li śmy, by do tej ko mi sji
w ogó le dzi siaj nie do szło. Zda ję so bie
spra wę, że ta spra wa tra fi do są du, ale
zo bacz cie sa mi, co się sta ło z na szym
ko le gą. To jest ka ta stro fa dla psy chi ki
czło wie ka. Mó wi my o sza cun ku do in -

nych, a za chwi lę bę dzie my gło so wać
nad tym, czy ma pra co wać, czy nie. Je -
że li pra co daw ca skie ro wał to pi smo
do ra dy po wia tu, to chy ba nie w tym
ce lu, że by go po gła skać po bu zi. Zda ję
so bie spra wę, że bę dzie o tym de cy do -
wał sąd, ale chcę, aby ko le dzy rad ni
wzię li pod uwa gę to, że nie gło su je my
nad ja kimś ze psu tym ro we rem, ale
nad rad nym po wia tu. Bę dę gło so wał
za tym, aby wspo móc ko le gę, a je śli
rad ny fak tycz nie zo sta nie ska za ny, to
bę dzie mi bar dzo przy kro, bo roz ma -
wia łem z nim i za pew niał mnie, że nic
ta kie go nie mia ło miej sca – za ko mu -
ni ko wał rad ny Wło sik.

Uchwa ła o wy ra że niu zgo dy
na roz wią za nie sto sun ku pra cy z rad -
nym zo sta ła przy ję ta przez obie ko mi -
sje i prze gło so wa no ją tak że
na piąt ko wej se sji. Na tak za gło so wa -
ło 13 rad nych, je den był prze ciw,
a trzech wstrzy ma ło się od gło su.

Peł no moc nik rad ne go Ku bia ka
skie ro wał do fir my HR Smo li ce i Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go pi smo,
w któ rym wzy wa do za prze sta nia na -
ru sza nia dóbr oso bi stych. – Z po wo ła -
niem na za łą czo ne peł no moc nic two
mo je go klien ta Ja ro sła wa Ku bia ka,
w związ ku z tre ścią Pań stwa pi sma
z dnia 16 li sto pa da 2021 ro ku (L.

Dz. 2872/2021) kie ro wa ne go do Ra -
dy Po wia tu Kro to szyń skie go, prze ję te -
go przez kan ce la rię Sta ro stwa
Po wia to we go w Kro to szy nie
w dniu 17 li sto pa da 2021 ro ku
pod nu me rem 20995/2021, na ru sza -
ją ce go do bra oso bi ste mo je go Klien ta,
wzy wam do spro sto wa nia przed mio -
to we go pi sma oraz prze sła nia te go
spro sto wa nia do Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go i to w ter mi nie jed ne go
dnia od da ty otrzy ma nia ni niej sze go
we zwa nia po przez: do pre cy zo wa nie,
że w dniu 9 li sto pa da 2021 ro ku funk -
cjo na riu sze Ko men dy Wo je wódz kiej
Po li cji w Po zna niu po wej ściu do ga ra -
żu znaj du ją ce go się przy obo rze nie za -
sta li w nim ni ko go, w tym Ja ro sła wa
Ku bia ka, do pre cy zo wa nie sfor mu ło -
wa nia „pan Ku biak pod jął pró bę
uciecz ki” po przez do da nie, że jest to
tyl ko i wy łącz nie su biek tyw na oce -
na za cho wa nia Ja ro sła wa Ku bia ka, al -
bo wiem na za łą czo nym na gra niu
wi dać po ru sza ją ce go się, a nie ucie ka -
ją ce go Ja ro sła wa Ku bia ka, wy co fa nie
się z twier dze nia, iż „pan Ku biak zo -
stał jed nak za trzy ma ny przez in nych
po li cjan tów”, al bo wiem jak wy ni ka
z ofi cjal ne go sta no wi ska Ko men dy
Wo je wódz kiej Po li cji w Po zna niu w tej
spra wie „nikt nie zo stał za trzy ma ny”,
do pre cy zo wa nie sfor mu ło wa nia
„w wy ni ku cze go w szaf ce ujaw ni li pla -
sti ko we po jem ni ki...” po przez do da -
nie, że szaf ka ta nie na le ża ła
do Ja ro sła wa Ku bia ka i nie po sia dał
do niej klu czy, do pre cy zo wa nie, że
obec nie nie ma żad ne go do wo du
na to, że po jem ni ki zna le zio ne na te re -
nie miej sca za miesz ka nia Ja ro sła wa
Ku bia ka za wie ra ły pa li wo po cho dzą ce
z Pań stwa przed się bior stwa. Brak za -
sto so wa nia się do przed mio to we go
we zwa nia spo wo du je nie zwłocz ne
pod ję cie wszel kich kro ków praw nych
zmie rza ją cych do ochro ny dóbr oso bi -
stych na sze go klien ta – pi sze ad wo kat
Grze gorz Szwoch.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 

POWIAT

Rada podjęła decyzję w sprawie Jarosława Kubiaka
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Funk cjo na riu sze Ko men dy Po wia to -
wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie od wrze śnia do li sto -
pa da uczest ni czy li w prak tycz nym
spraw dza niu or ga ni za cji i wa run ków
ewa ku acji w pla ców kach oświa to -
wych, bu dyn kach uży tecz no ści pu -
blicz nej i za kła dach pro duk cyj nych.

Ce lem tych dzia łań by ło przy go to wa -
nie obiek tów do sy tu acji rze czy wi ste go za -
gro że nia. Prze pro wa dza się je wte dy, gdy
da ny bu dy nek nor mal nie funk cjo nu je,

a na je go te re nie prze by wa peł na, co dzien -
na licz ba osób.

Stra ża cy peł nią cy ro lę ob ser wa to rów
mo ni to ro wa li roz wój wy da rzeń, zwra ca -
jąc uwa gę na klu czo we ele men ty po praw -
nej ewa ku acji. Po zło że niu ra por tu przez
wła ści cie la lub za rząd cę o ilo ści osób ewa -
ku owa nych obec ny na miej scu funk cjo na -
riusz oma wiał prze bieg ćwi czeń,
wska zu jąc na uchy bie nia, któ re na le ży
wy eli mi no wać w ce lu po pra wie nia wa -
run ków ewa ku acji.

(AN KA)

W Par ku Miej skim im. Woj ska Pol -
skie go w Kro to szy nie, wzdłuż wy re -
mon to wa nej i od da nej w lip cu
do użyt ku ścież ki zmo der ni zo wa no
oświe tle nie. 

Na od cin ku od ron da Kę dzier skie go

przy Szko le Pod sta wo wej nr 4 do uli cy Pia -
stow skiej wy mie nio no sie dem la tar ni ty pu
par ko we go. Wy po sa żo ne zo sta ły w opra wy
LED, po bie ra ją ce znacz nie mniej szą ilość
ener gii. Był to ko lej ny etap prac mo der ni -
za cyj nych w kro to szyń skim par ku.

(AN KA)

KROTOSZYN

W parku zmodernizowano oświetlenie

23 li sto pa da w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie od by ło się po sie dze -
nie Gmin nej Ra dy Se nio rów. Jej
człon ko wie wy ra zi li za nie po ko je nie
sy tu acją epi de micz ną.

W spo tka niu Gmin nej Ra dy Se -
nio rów uczest ni czył tak że wi ce bur -
mistrz Ry szard Czusz ke oraz
przed sta wi ciel ma gi stra tu, któ re mu
se nio rzy mo gli za da wać py ta nia do ty -
czą ce pan de mii i to wa rzy szą cych jej
ob ostrzeń, za po znać się z róż ny mi sta -
ty sty ka mi itd. Po ru szo no te mat szcze -
pień prze ciw ko CO VID -19, któ re
mo gły od by wać się w do mach pa cjen -
tów, osób cho rych, któ re nie są w sta -
nie sa mo dziel nie do stać się
do punk tów szcze pień. Se nio rzy do py -
ty wa li, dla cze go zaj mo wa li się tym
me dy cy z Ostro wa Wlkp., a nie z Kro -
to szy na. Przed sta wi ciel urzę du tłu ma -
czył, iż de cy zją wo je wo dy
wiel ko pol skie go ostrow scy me dy cy
mie li w tych dzia ła niach pod opie ką
kil ka po wia tów, co nie ste ty wy dłu ża ło
czas ocze ki wa nia na do mo we szcze -
pie nie.

Se nio rzy, któ rzy już wcze śniej wy -
ra zi li swo je za nie po ko je nie sy tu acją
pan de micz ną w na szym kra ju, a co
za tym idzie – rów nież w gmi nie Kro -
to szyn, nie po chleb nie wy po wia da li się
o oso bach, któ re nie sto su ją się do za -
le ceń sa ni tar nych, ta kich jak no sze nie
ma se czek czy dy stans. Py ta li więc, ja -
kie służ by są od po wie dzial ne za kon -
tro lo wa nie no sze nia ma se czek

w skle pach czy ga le riach han dlo wych.
Jak wy ja śnio no, kon tro le pro wa dzi
głów nie po li cja z po mo cą stra ży miej -
skiej, a spra wa eg ze kwo wa nia no sze nia
ma se czek nie na le ży do naj ła twiej -
szych czyn no ści. 

Człon ko wie Gmin nej Ra dy Se nio -
rów za po zna li się też ze sta ty sty ka mi
do ty czą cy mi za cho ro wań oraz szcze -
pień. Zo sta li po in for mo wa ni o róż ne -
go ro dza ju ak cjach, któ re
prze pro wa dzo no w ostat nim cza sie,
a któ re na ce lu mia ły wła śnie zwró ce -
nie uwa gi na kwe stię dba nia o zdro wie
swo je i in nych. 

Se nio rzy we spół z wi ce bur mi -
strzem usta li li, iż do brym po my słem
bę dzie wy sto so wa nie ape lu. Tak też
się sta ło. Ry szard Czusz ke wspo mniał
o tym pod czas se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie. – Mia łem oka zję
uczest ni czyć w po sie dze niu Gmin nej
Ra dy Se nio rów, któ ra dys ku to wa ła m.
in. wła śnie o pan de mii. Z wiel ką tro -
ską przed sta wi cie le tej że ra dy po de -
szli do obec nej sy tu acji. Po ka za li śmy
im, co się dzia ło od po cząt ku pan de -
mii. Se nio rzy na to miast czu ją się au -
ten tycz nie za gro że ni i pro si li, że bym
prze sta wił pań stwu ich apel. Oba wa
se nio rów wy ra żo na zo sta ła w dwóch
kwe stiach. Pierw sza z nich do ty czy
szcze pień. Ape lu ją oni, ja ko oso by
szcze gól nie na ra żo ne, o zwięk sze nie
wskaź ni ka szcze pień. Choć w ich
gru pie wie ko wej ten wskaź nik wy glą -
da cał kiem nie źle, to w młod szych
gru pach tak ko lo ro wo już nie jest. Je -

śli nie my śli my o swo im zdro wiu, to
po myśl my o zdro wiu in nych. Dru -
gim te ma tem, któ rym za ję ła się
Gmin na Ra da Se nio rów od no śnie
pan de mii, by ła kwe stia wzmoc nie nia
dzia łań na rzecz prze strze ga nia
wszyst kich ogra ni czeń, któ re z pan -
de mii wy ni ka ją. Roz ma wia łem już
w tej spra wie ze Stra żą Miej ską. We
wto rek od by łem roz mo wę z jed nym
z człon ków ra dy, któ ry stwier dził, że
ma ło bra ko wa ło, by zo stał po bi ty
przez oso bę, któ rej zwró cił uwa gę
za brak ma secz ki. Nie mo że być przy -
zwo le nia spo łecz ne go na te go ty pu
dzia ła nia. To nie w po rząd ku, że nie
re agu je my wo bec ta kich za cho wań
spo łecz nych. Se nio rzy i dzie ci to dwie
gru py, któ re mu si my chro nić naj bar -
dziej – za ko mu ni ko wał R. Czusz ke.

Na za jutrz po se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie na stro nie na sze go mia -
sta opu bli ko wa no ko mu ni kat in for -
mu ją cy o po now nym kon tro lo wa niu
przez Straż Miej ską sto so wa nia się
do prze pi sów roz po rzą dze nia Ra dy
Mi ni strów z dnia 6 ma ja 2021 r.
w spra wie usta no wie nia okre ślo nych
ogra ni czeń, na ka zów i za ka zów
w związ ku z wy stą pie niem sta nu epi -
de mii. Straż ni cy kła dą na cisk na kon -
tro lę za kry wa nia przy po mo cy
ma secz ki ust i no sa w obiek tach han -
dlo wych, usłu go wych oraz na tar go wi -
sku. Już w pierw szych dniach ak cji
na ło żo no man da ty kar ne na oso by lek -
ce wa żą ce ten na kaz.

(LE NA)
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STRAŻ POŻARNA

Przygotowanie obiektów
do realnego zagrożenia



Na se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie, któ ra od by ła się w mi nio ny
czwar tek, Sła wo mi ra Ka lak po ru szy -
ła spra wę od wo ła nia gmin no -po wia -
to wych ob cho dów Świę ta Nie pod le -
gło ści. Wnio sek rad nej wy wo łał nie -
ma łą dys ku sję.

Przy po mnij my, iż kil ka dni
przed pla no wa ny mi ob cho da mi Świę -
ta Nie pod le gło ści wła dze po wia tu
i gmi ny po in for mo wa ły o ich znacz -
nym uszczu ple niu. Uro czy sto ści ogra -
ni czo no do od sło nię cia ta bli cy
pa miąt ko wej na bu dyn ku sta ro stwa,
upa mięt nia ją cej 100. rocz ni cę przy by -
cia do Kro to szy na 56. Puł ku Pie cho ty
Wiel ko pol skiej, oraz zło że nia kwia tów
przed po mni kiem. Ja ko po wód de cy zji
po da no złą sy tu ację epi de micz ną. 
Rad na Sła wo mi ra Ka lak zło ży ła pod -
czas se sji wnio sek, aby w przy szło ści te -
go ty pu wy da rze nia o cha rak te rze
pa trio tycz nym się od by wa ły. – Wnio -
sku ję o nie po zba wia nie miesz kań ców
mia sta i gmi ny Kro to szyn moż li wo ści
udzia łu w uro czy sto ściach pa trio tycz -
nych i im pre zach z oka zji waż nych
rocz nic pań stwo wych. Obo wiąz kiem
wło da rza jest or ga ni zo wa nie i za chę ca -
nie miesz kań ców do udzia łu w tak waż -
nych dla sze rze nia pa trio ty zmu

spo tka niach. Nie mo że być tak, że uro -
czy sto ści zwią za ne z ob cho da mi Świę -
ta Nie pod le gło ści bur mistrz i sta ro sta
od wo łu ją, a w in nych, o mniej waż nej
spo łecz nie ro li, uczest ni czą i da ją przy -
zwo le nie na ich or ga ni zo wa nie. Pro szę,
aby pan bur mistrz nie po słu gi wał się ar -
gu men ta mi zwią za ny mi z pan de mią,
po nie waż za pla no wa ne uro czy sto ści
w prze wa ża ją cej czę ści mia ły od by wać
się na po wie trzu i nie mia ły cha rak te ru
im pre zy ma so wej – za ko mu ni ko wa ła
S. Ka lak, wnio sku jąc tak że o to, by
w przy szło ści bur mistrz kon sul to wał
te go ty pu de cy zje z ra dą miej ską. Od po -
wie dzi udzie lił bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek. – Je śli cho dzi o od wo ła nie
uro czy sto ści, wła śnie spraw dzam da ne,
któ re są dla mnie wy znacz ni kiem. Dzi -
siaj – 497 zgo nów. W cza sie, o któ rym
mó wi my, by ło po nad 200 zgo nów spo -

wo do wa nych ko ro na wi ru sem. Mo że -
my pod cho dzić do tej spra wy w bar dzo
róż ny spo sób. Mo że my oczy wi ście po -
wie dzieć, że te 500 osób to nic ta kie go.
Ta ka de cy zja z na szej stro ny za pa dła.
Każ dy, kto chciał, mógł uczcić tę rocz -
ni cę, gdyż owe miej sca są po wszech nie
do stęp ne. Wnio sek weź mie my
pod uwa gę w przy szło ści, ale pew nie
gdy by sy tu acja by ła od wrot na, to dzi siaj
bym od po wia dał, dla cze go uro czy sto -
ści nie zo sta ły od wo ła ne – stwier dził
bur mistrz. Rad na po now nie za bra ła
głos. – Uwa żam, że je śli ucznio wie mo -
gli być do po łu dnia w szko le, to rów nież
mniej sze de le ga cje uczniow skie mo gły
uczest ni czyć póź niej w tym wy da rze -
niu. My ślę, że ta de cy zja zo sta ła pod ję -
ta nie co po chop nie, a po za tym
po win ni śmy o tym de cy do wać w więk -
szym gro nie – do da ła S. Ka lak. 

Wnio skiem rad nej nie co obu rzo ny
był rad ny Pa weł Si ko ra. – Przy znam, że
do tej po ry je stem pod ne ga tyw nym
wra że niem wnio sku zło żo ne go przez
rad ną Ka lak. Mie li śmy do wy bo ru
uczest nic two w pro pa gan do wych uro -
czy sto ściach. Mó wię o tym w ta kim
kon tek ście, po nie waż ja ko ro dzic uwa -
żam, iż po win ni śmy zro bić wszyst ko,
aby ogra ni czyć moż li wość prze no sze -
nia wi ru sa po przez kon tak ty mię dzy -
ludz kie po to, by w jak naj więk szym
za kre sie mo gły od by wać się lek cje
w szko łach. De cy zję bur mi strza oce -
niam ja ko słusz ną. Na po cząt ku pan de -
mii za rzu ty by ły cał kiem in ne i mó wi ło
się, że za ma ło ro bi my, aby po wstrzy -
mać roz prze strze nia nie cho ro by.
Chciał bym, że by za wsze de cy do wał
zdro wy roz są dek i wy bie ra no to, co jest
waż niej sze – oświad czył rad ny. 

Do dys ku sji włą czył się rad ny Bar -
tosz Ko siar ski, któ ry zgo dził się z przed -
mów cą w kwe stii zdro wia, ale do dał, że
za rów no je mu, jak i rad nej Ka lak cho -
dzi o coś zu peł nie in ne go niż wy bór
mię dzy udzia łem w uro czy sto ściach
a dba ło ścią o zdro wie ogó łu. – Cho dzi
o pew ną kon se kwen cję. Je śli od wo łu je -
my jed ną uro czy stość, to trze ba tak sa -
mo po stą pić w przy pad ku po zo sta łych.
Przy naj mniej tam, gdzie bur mistrz ma

na to wpływ. Je śli od by wa ją się one
w sa lach na le żą cych do mia sta i gmi ny
Kro to szyn, to uwa żam, że nie ma kon -
se kwen cji w dzia ła niu. Mo gę zro zu -
mieć od wo ła nie tych uro czy sto ści, ale
nie ro zu miem, dla cze go nie po stą pio -
no tak z in ny mi wy da rze nia mi, w któ -
rych wła dze uczest ni czy ły, a któ re
mia ły nie po rów ny wal nie mniej szą ran -
gę – wy ja śnił B. Ko siar ski. 

Bur mistrz tłu ma czył, iż od wo ła nie
ob cho dów by ło de cy zją prze my śla ną
i kon sul to wa ną z róż ny mi in sty tu cja -
mi. Oznaj mił też, że trud no o utrzy -
ma nie kon se kwen cji, gdyż ofi cjal ne go
za ka zu na or ga ni za cję róż nych wy da -
rzeń nie ma, a brak od po wie dzi na za -
pro sze nia, któ re otrzy mu je, rów nież
był by źle ode bra ny. 

S. Ka lak za py ta ła, dla cze go sta ro -
sta, któ ry miał swój udział w tej de cy -
zji, nie wpły nął na po zo sta łe gmi ny
po wia tu, w któ rych uro czy sto ści się
od by ły. – Od po wiem tro chę żar to bli -
wie – ma my w po wie cie, jak wi dać,
du ży po ziom de mo kra cji – od rzekł
wło darz Kro to szy na. (LE NA)
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Odwołanie obchodów nie wszystkim się spodobało
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Jed nym z punk tów se sji Ra dy Miej -
skiej w Ko by li nie, któ ra od by ła się 25
li sto pa da, by ło przy ję cie uchwa ły
w spra wie usta le nia wy so ko ści diet
rad nych. Spra wa ta wy wo ła ła burz li -
wą dys ku sję. Osta tecz nie za pod wyż -
sze niem diet opo wie dzia ła się zde cy -
do wa na więk szość ko by liń skich raj -
ców. Po nad to uchwa lo no zwięk sze -
nie wy na gro dze nia bur mi strza.
W tym te ma cie spo rów nie by ło.

– Usta wa z 17 wrze śnia te go ro ku
o zmia nie usta wy o wy na gro dze niach
osób zaj mu ją cych kie row ni cze sta no -
wi ska pań stwo we zmie nia mak sy mal -
ne wy so ko ści diet, ja kie rad ny mo że
po bie rać w cią gu mie sią ca. W związ -
ku z tym pro po no wa ne jest pod ję cie
no wej uchwa ły. Za pi sy te go pro jek tu
za sad ni czo nie róż nią się od uchwa ły,
któ rą ra da przy ję ła w czerw cu te go ro -
ku, róż nią się tyl ko wy so ko ścią diet,
któ re przy słu gu ją rad ne mu gmi -
ny – wpro wa dził ze bra nych do te ma -
tu Mi ro sław Si ko ra, se kre tarz gmi ny.

Głos w spra wie za brał rad ny Mi -
chał Sku pin. – Chcia łem się od nieść
do wnio sku zło żo ne go na wspól nym
po sie dze niu ko mi sji przez rad ne go
Ka ro la Kwiat kie wi cza, któ ry pro po no -
wał, by nie pod wyż szać na szych diet.
Wnio sek ten zo stał po par ty przez rad -
ne go Ka ro la Kem pę. Jak wie my, pod -
wyż ka diet rad nych wszyst kich
szcze bli, jak rów nież pra cow ni ków sa -
mo rzą do wych, za trud nio nych na pod -
sta wie wy bo ru, wy ni ka z pod pi sa nej
przez pre zy den ta no we li za cji usta wy
re gu lu ją cej to wy na gro dze nie. Jak
spraw dzi łem, we wszyst kich ościen -
nych gmi nach rów nież zo sta ły pod -
wyż szo ne die ty rad nych. Mo je
oso bi ste zda nie w tym te ma cie jest ta -
kie, że sprze ciw wspo mnia nych rad -
nych wo bec pod wyż ki diet bę dzie
ewi dent nym dzia ła niem pod pu bli kę
i me dia, że by po pro stu le piej się wy -
pro mo wać. Wszak ci rad ni ma ją świa -
do mość, że ich dwa gło sy nie są

w sta nie nic zmie nić. Dla te go mam
py ta nie do pa nów rad nych – czy róż -
ni cę w pod wyż sze niu tych diet prze -
ka żą na ja kieś ce le spo łecz ne bądź
ja kieś in ne szczyt ne ce le? I o to pa nów
rad nych w przy szło ści za py tam. Bo
wasz sprze ciw ro zu miem tak, że wy
pa no wie nie chce cie tej pod wyż ki i nie
go dzi cie się na jej przy ję cie. Od da nie
gło su sprze ci wu w tej spra wie, ma jąc
świa do mość, że ten głos nie mo że ni -
cze go zmie nić, a po tem przyj mo wa nie
pod wyż szo ne go wy na gro dze nia
w mo jej oce nie by ło by ja kimś ab sur -
dem – oświad czył M. Sku pin.

Do je go słów od niósł się, nie ja ko
wy wo ła ny do ta bli cy, Ka rol Kem -
pa. – Pa nie rad ny Sku pin, przede
wszyst kim, nie ma pan pra wa wy wo -
ły wa nia mnie do gło su, ale my ślę, że to
jest ja sne – roz po czął K. Kem pa. – Po -
za tym su ge ru je pan nie tyl ko
nam – ja ko dwóm rad nym, któ rzy
prze ciw sta wi li się pro po no wa nej
uchwa le, ale tak że wszyst kim wi -
dzom, że owa pod wyż ka diet jest ob li -
ga to ryj na. Ab so lut nie tak nie jest.
Za pro po no wa ne kwo ty nie są wy ma -
ga ne, die ty nie mu szą być pod no szo -
ne i mo gą zo stać na po zio mie, któ ry
był do tej po ry. Gdy pod no si li śmy

staw ki po dat ków, wła dze ar gu men to -
wa ły to tym, iż wszyst ko dro że je, in fla -
cja idzie w gó rę itd., za tem – że by
gmi na mo gła re ali zo wać ko lej ne in we -
sty cje – pod wyż ki są ko niecz ne.
A tym cza sem gło su je my za tym, by
pod nieść so bie die ty i to o 30-40 pro -
cent. Od no sząc się do su ge stii pa na
rad ne go Sku pi na – nie jest ta jem ni cą,
że udzie lam się ak tyw nie w róż nych
czy nach spo łecz nych i część pie nię dzy
z die ty sta ram się prze ka zy wać na ce -
le cha ry ta tyw ne. Ale za zna czam, ab -
so lut nie nie mam obo wiąz ku roz li czać
się z te go, bo to są mo je pie nią dze.
Po pro stu czu ję po trze bę wspo ma ga -
nia lu dzi po trze bu ją cych. I nie mam
obo wiąz ku ni ko mu de kla ro wać, czy
wła sne środ ki będę prze ka zy wał na ce -
le cha ry ta tyw ne, gdyż to mo ja pry wat -
na spra wa. Je stem prze ciw ny te mu, by
zwięk szać die ty rad nych. We dług
mnie kwo ty, ja kie do tąd otrzy mu je my,
są w zu peł no ści wy star cza ją ce jak
na gmi nę do 15 ty się cy miesz kań ców.
Nie wy da je mi się, że na sza pra ca tu taj
jest aż tak wy ma ga ją ca, by za jed no po -
sie dze nie otrzy my wać 600 zło -
tych. I nie jest mo ją wi ną to, jak to
bę dzie wy glą da ło me dial nie. Gło so wa -
łem prze ciw ko tej uchwa le, bo ta kie

jest mo je zda nie, któ re – ja ko rad -
ny – mam peł ne pra wo wy ra zić. Je -
stem przed sta wi cie lem miesz kań ców,
któ rzy mnie wy bra li, więc mo im za da -
niem jest tak że wy ra ża nie ich zda nia.
A ich opi nia – gdyż roz ma wia łem
z wie lo ma oso ba mi na ten te -
mat – tak że jest kry tycz na. Stąd mo ja
re ak cja i apel o to, by nie pod wyż szać
na szych diet – od po wie dział rad ny
Kem pa.

– Nie ka żę pa nom tych pie nię dzy
zwra cać, gdyż nie jest to w mo jej mo -
cy – od rzekł na to M. Sku pin. – To by -
ła tyl ko su ge stia. A je że li coś usta la my
wcze śniej, a po tem wy cho dzi my z ja -
kimś wnio skiem, to ja za pro po nu ję
wam, by cho ciaż róż ni cę, czy li kwo tę,
o ja ką zwięk szy się die ta, prze zna czyć
na ja kieś ce le spo łecz ne. Wasz głos
prze ciw ny ozna cza, że wy nie chce cie
tej pod wyż ki. Ja to tak ro zu miem.
Aku rat w tej kon kret nej spra wie. Bo
w in nych spra wach moż na od dać po -
je dyn czy głos sprze ci wu. Ale je że li
wie my, że więk szość rad nych pod ję ło
już ja kąś wstęp ną de cy zję, a pa no wie
ją na ko lej nym po sie dze niu w ja kimś
sen sie pod wa ża ją, to w mo jej oce nie
jest to dzia ła nie ce lo we. Dla te go po -
wie dzia łem o pu bli ce czy o me diach,
bo dla mnie ta ki jest te go cel – za ko -
mu ni ko wał rad ny Sku pin.

Do dys ku sji włą czył się Ka rol
Kwiat kie wicz. – Mógł bym te raz po -
wie dzieć, że pan rad ny Sku pin po bie -
ra die tę soł ty sa i die tę rad ne go. Nie
wiem, czy to tak w po rząd ku jest, że
po bie ra się dwa wy po sa że nia z gmi ny.
Bar dzo mi się nie po do ba, iż na pięt no -
wa ne jest sa mo dziel ne my śle nie i to, że
ma się od wa gę po wie dzieć, co się my -
śli. A wy ra ża nie ta kich opi nii, ja ką rad -
ny wy ra ził na mój te mat – w kwe stii
te go, dla cze go wy ra żam sprze -
ciw – jest bar dzo nie sto so wa ne.
W tym mo men cie za rzu ca mi się złe
in ten cje. Ow szem, nie by łem za utrzy -
ma niem sta rych sta wek, ale pro po no -
wa łem mniej szą pod wyż kę, ani że li
za war ta w pro jek cie uchwa ły. Pa nie
rad ny Sku pin, czy my nie mo że my
mieć in ne go zda nia? Mam do te go pra -
wo. Nie ro zu miem, dla cze go pan
mnie ata ku je, a nie po tra fi wcze śniej
za mie nić zda nia. To jest dla mnie dzia -
ła nie pod pu bli kę – stwier dził K.
Kwiat kie wicz. 

M. Sku pin po wtó rzył, iż rad ni
Kwiat kie wicz i Kem pa bę dą gło so wać
prze ciw, mi mo świa do mo ści, że ich
gło sy i tak nic nie zmie nią. – Jak to ma -
ją ode brać na si słu cha cze? – za py tał
wiel ce zdzi wio ny ta ką po sta wą rad -
nych, któ rzy …ośmie li li się mieć od -
mien ne zda nie. 

– Po wie dział pan, że więk szość
rad nych pod ję ła de cy zję. Więk szość to
nie wszy scy, pa nie rad ny. Je że li pan nie

zga dza się z mo im zda niem, to ro zu -
miem, że mam ule gać pa nu i gło so wać
za tym i nie wy ra żać swo je go zda nia,
po nie waż pan twier dzi, iż źle wy pad -
nie pan w opi nii pu blicz nej, a my le -
piej, tak? Ab so lut nie tak nie bę dzie.
Od dam bo wiem głos prze ciw ny, gdyż
uwa żam, że nie po trzeb ne jest pod no -
sze nie diet. Po za tym w ża den spo sób
nie bę dzie mi pan na kre ślał, w ja ki spo -
sób mam wy da wać pie nią dze. No
i na ko niec bar dzo prze pra szam, że
wy pad nie pan źle w opi nii pu blicz -
nej – oznaj mił K. Kem pa.

Dys ku sję za mknął Mi ro sław Flak,
wi ce prze wod ni czą cy ra dy, stwier dza -
jąc, że jest zbyt per so nal na. Po parł go
rad ny Kwiat kie wicz, mó wiąc, iż wpły -
wa nie – przez rad ne go Sku pi -
na – na wy dat ko wa nie je go wła snej
die ty jest gru bo nie w po rząd ku. 

Osta tecz nie pro po no wa ny pro jekt
uchwa ły prze szedł przy 11 gło sach po -
par cia. Tyl ko rad ni Kem pa i Kwiat kie -
wicz by li prze ciw ni. 

Tak więc no we staw ki diet bę dą
kształ to wać się na stę pu ją co: prze wod -
ni czą cy ra dy – 2147 zł (wy na gro dze -
nie mie sięcz ne / nie przy słu gu je die ta
za udział w po sie dze niach), wi ce prze -
wod ni czą cy ra dy – 1800 zł (wy na gro -
dze nie mie sięcz ne / nie przy słu gu je
die ta za udział w po sie dze niach); die -
ty za każ dy udział w po sie dze niach ra -
dy miej skiej i ko mi sji: rad ni – 600 zł,
prze wod ni czą cy ko mi sji – 700 zł;
za udział w kon tro li: człon ko wie Ko -
mi sji re wi zyj nej – 600 zł, prze wod ni -
czą cy tej ko mi sji – 700 zł; za udział
rad ne go w szko le niu – 600 zł za je den
dzień. 

Ko lej na uchwa ła do ty czy ła usta -
le nia wy so ko ści wy na gro dze nia bur -
mi strza Ko by li na. M. Si ko ra
przy po mniał przy wo ła ną wcze śniej
usta wę, któ ra usta la mak sy mal ne wy -
so ko ści wy na gro dze nia bur mi strzów,
wój tów czy pre zy den tów miast, jak
rów nież wpro wa dza mi ni mal ne wy -
na gro dze nie, ja kie bur mistrz po wi -
nien otrzy mać. – W związ ku z tym
za cho dzi ko niecz ność usta le nia wy -
na gro dze nia bur mi strza Ko by li na, al -
bo wiem ak tu al nie jest ono niż sze
od mi ni mal ne go za pi sa ne go w usta -
wie – wy ja śnił se kre tarz gmi ny. 

W tym te ma cie dys ku sji nie by ło.
Uchwa ła zo sta ła przy ję ta przy 12 gło -
sach na tak. Od gło su wstrzy mał się K.
Kwiat kie wicz. Tym sa mym wy na gro -
dze nie bur mi strza Ko by li na wy no sić
bę dzie 19 470 zł brut to. Na tę kwo tę
skła da ją się: wy na gro dze nie za sad ni -
cze – 10 250 zł, do da tek funk cyj -
ny – 3150 zł, do da tek
spe cjal ny – 4020, do da tek za wy słu gę
lat – we dług za sad obo wią zu ją cych
pra cow ni ków sa mo rzą do wych.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

KOBYLIN

Diety radnych i wynagrodzenie burmistrza idą w górę
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W pią tek, 26 li sto pa da, na te re nie
jed nej z po se sji w miej sco wo ści Ga -
łąz ki (gmi na Koź min Wlkp.) do szło
do po ża ru prze woź nej su szar ni
do ziar na. Dzia ła nia stra ża ków trwa -
ły po nad 2,5 go dzi ny.

Zgło sze nie o po ża rze wpły nę ło do Sta -
no wi ska Kie ro wa nia Ko men dan ta Po wia -
to we go PSP w Kro to szy nie oko ło
go dzi ny 17.40. Na ak cję za dys po no wa no
po dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej w Kro to szy nie oraz z Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej w Koź mi nie Wlkp.
i je den z OSP Bo rzę cicz ki. Na miej sce udał
się rów nież sa mo cho dem ope ra cyj nym ko -
men dant po wia to wy PSP w Kro to szy nie.

Jak się oka za ło, pa li ła się prze woź na
su szar nia, wy peł nio na ziar nem ku ku ry -
dzy. Stra ża cy po da li prąd ga śni czy wo dy
w na tar ciu na pa lą cą się ma szy nę, do pro -
wa dza jąc do stłu mie nia po ża ru. 

– Na stęp nie w płasz czu ze wnętrz nym
zbior ni ka su szar ni, przy po mo cy pi ły
do sta li, stra ża cy wy ko na li otwór, przez
któ ry opróż ni li ma szy nę ze zgro ma dzo nej
w niej ku ku ry dzy. Usu nię te ziar no do ga si -
li prą dem wo dy. Su szar nia by ła sta le mo -
ni to ro wa na ka me rą ter mo wi zyj ną,
na grza ne ele men ty schła dza no wo dą – in -
for mu je st. kpt. To masz Pa try as z Ko men -
dy Po wia to wej PSP w Kro to szy nie. Ak cja
stra ża ków trwa ła dwie go dzi ny i 41 mi nut.

(AN KA)

GAŁĄZKI

Pożar suszarni do ziarna

19 li sto pa da za koń czy ło się gło so -
wa nie na pro jek ty, któ re wal czy ły
o miej sce w Kro to szyń skim Bu dże -
cie Oby wa tel skim na 2022 rok. Spo -
śród dzie się ciu pro po zy cji kwa li fi ka -
cję uzy ska ło dzie więć z nich. 

W czerw cu Ra da Miej ska w Kro to szy -
nie jed no gło śnie przy ję ła uchwa łę w spra -
wie bu dże tu oby wa tel skie go, opie wa ją ce go
na kwo tę 150 ty się cy zło tych. Pro jek ty
moż na by ło zgła szać do 14 wrze śnia. Dzie -
sięć pro po zy cji speł ni ło wszyst kie wy ma -
ga nia, więc ko mi sja je za twier dzi ła.
Gło so wać moż na by ło do 19 li sto pa da

przez spe cjal ną plat for mę.  Aby da ny pro -
jekt mógł zna leźć się w bu dże cie oby wa tel -
skim, mu siał uzy skać przy naj mniej 50
gło sów, a ten wa ru nek speł ni ło dzie więć
z nich. W nad cho dzą cym 2022 ro ku zre -
ali zo wa ne zo sta ną więc na stę pu ją ce za da -
nia: zie lo na kla sa przy Szko le Pod sta wo wej
w Ko bier nie (134 gło sy), „Gra my na okrą -
gło” – wspar cie in fra struk tu ry Cen trum
Spor tów Pla żo wych na od kry tej pły wal ni
przy ul. Ogro dow skie go w Kro to szy nie
(94 gło sy), do po sa że nie sa li przy re mi zie
stra żac kiej przy ul. Ko piecz ki w Kro to szy -
nie (93 gło sy), bu do wa miej sca spor to wo -
-re kre acyj ne go przy świe tli cy wiej skiej

w Dzier ża no wie (76 gło sów), wzbo ga ce nie
ma łej ar chi tek tu ry na pla cu przy grzyb ku
w Ja no wie (72 gło sy), po pra wa wa run ków
funk cjo no wa nia lo kal nych or ga ni za cji spo -
łecz nych w Cen trum Kro to szyń skich Ini -
cja tyw (69 gło sów), „Odłóż
ko mó rę – po znaj na tu rę” – al tan ka edu ka -
cyj na dla dzie ci w Ust ko wie (69 gło -
sów), V edy cja Kro to Am car Spot 2022
(66 gło sów), pu blicz ny do stęp do AED
(au to ma tycz nych de fi bry la to rów ze -
wnętrz nych) w Kro to szy nie (54 gło sy).
Do bu dże tu nie za kwa li fi ko wał się tyl ko je -
den pro jekt – „Ró żo wa skrzy necz ka w każ -
dej szko le”. (LE NA)

KROTOSZYN 

Wybrano projekty do budżetu obywatelskiego
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22 li sto pa da w Przed szko lu nr 7
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi MA -
CIUŚ w Kro to szy nie od by ło się pa so -

wa nie na przed szko la ka. Dzie ci
z gru py I te raz na zy wa ją się już Ko ni -
czyn ka mi. 

Pa so wa nie na przed szko la ka to waż -
ne wy da rze nie w ży ciu dziec ka. Sta je się
ono bo wiem wów czas ofi cjal nie przed -
szko la kiem. W Przed szko lu nr 7 z Od -
dzia ła mi In te gra cyj ny mi w Kro to szy nie,
za nim przy szedł mo ment ślu bo wa nia,
dzie ci za pre zen to wa ły część ar ty stycz ną,
pod czas któ rej śpie wa ły pio sen ki i tań -
czy ły. 

Ma lu chy ślu bo wa ły, że bę dą do bry mi
przed szko la ka mi. Na stęp nie Bar ba ra Zim -
mer mann, dy rek tor pla ców ki, do ko na ła
uro czy ste go pa so wa nia. Dzie ci otrzy ma ły
dy plo my upa mięt nia ją ce to wy da rze nie,
drob ne upo min ki oraz nie spo dzian kę dla
ca łej gru py, któ ra przy ję ła na zwę Ko ni -
czyn ki. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Pasowanie Koniczynek 

Od wrze śnia do li sto pa da ucznio wie
klas VI -VIII Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Koź mi nie Wlkp. bra li udział w pro -
jek cie edu ka cyj nym „Mło dy e -li -
der – ścież ka cy fry za cji”, współ fi nan -
so wa nym ze środ ków unij nych w ra -
mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go.

Pro jekt ów re ali zo wa ny był przez
Uni wer sy tet Szcze ciń ski we współ pra -
cy z or ga ni za cją po za rzą do wą – Fun da -
cją Roz wo ju Spo łe czeń stwa Wie dzy
THINK! Miał on na ce lu pod nie sie nie
kom pe ten cji uczniów, by w przy szło ści
sta li się ce nio ny mi na ryn ku pra cy e -li -
de ra mi. Pro gram łą czy umie jęt no ści
i kom pe ten cje cy fro we z ty mi w ob sza -
rze przed się bior czo ści i ini cja tyw no ści,
wy ko rzy stu jąc wie dzę z eko no mii, za -

rzą dza nia i fi nan sów, ale tak że z tu ry -
sty ki i lo gi sty ki.

Pro jekt re ali zo wa ny był w trzech
eta pach. Naj pierw – we wrze -
śniu – koź miń scy ucznio wie wraz opie -
ku na mi wy bra li się na Uni wer sy tet
Szcze ciń ski, gdzie mie li oka zję po czuć
się jak praw dzi wi stu den ci, gdyż uczest -
ni czy li w bar dzo cie ka wych za ję ciach
teo re tycz nych oraz prak tycz nych, pro -
wa dzo nych przez wy kła dow ców uczel -
ni. Przy oka zji dzie ci zwie dzi ły
Szcze cin.

Od 3 do 9 li sto pa da w koź miń skiej
szko le go ści li edu ka to rzy z Fun da cji
Roz wo ju Spo łe czeń stwa Wie dzy
THINK!, by pro wa dzić za ję cia teo re -
tycz no -prak tycz ne, któ re po le ga ły m.
in. na ko do wa niu z edu ka cyj ny mi ro -
bo ta mi -ozo bo ta mi czy pro gra mo wa -

niu. Z ko lei 19 li sto pa da do Je dyn ki
przy by ły ko or dy na tor ki pro jek tu
z Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go, by
pod su mo wać i prze pro wa dzić wśród
uczniów ewa lu ację dzia łań pro jek to -
wych.

– Cie szę się, że mło dzież koź miń -
skiej Je dyn ki ma moż li wość re ali za cji
wła snych pa sji i uczest nic twa w pro -
jek tach oraz pro gra mach edu ka cyj -
nych. W szko le two rzy my wa run ki
do in no wa cyj nych dzia łań, aby po sze -
rzać na szą ofer tę. Je stem prze ko na ny,
że każ dy uczeń ma moż li wość zna leźć
do dat ko we za ję cia po za lek cyj ne czy
uczest ni czyć w pro jek tach, któ ry ofe -
ru je na sza pla ców ka. Dzię ki re ali zo wa -
niu roz ma itych pro gra mów uda ło się
po zy skać do dat ko we środ ki fi nan so -
we. Przy czy ni ły się one do wzbo ga ce -
nia in fra struk tu ry szko ły. Wśród
pro jek tów są rów nież ta kie, któ rych
głów nym ce lem jest edu ka cja uczniów.
Za przy kład mo że po słu żyć wła śnie
„Mło dy e -li der” – sko men to wał Ja cek
Za wod ny, dy rek tor SP nr 1 w Koź mi -
nie Wlkp.

– Z roz mów z ucznia mi wy ni ka,
że są bar dzo za do wo le ni z udzia łu
w pro jek cie. Wy mie nia li sa me je go za -
le ty i zgod nie stwier dzi li, że zgło si li by
swój udział po now nie, bo war to uczyć
się me to dą pro jek tu – po wie dzia ła
An na Wy bie ra ła, szkol na ko or dy na -
tor ka pro jek tu.

(AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Młodzi e-liderzy

Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie wzbo -
ga ci ła się o no wy sa mo chód ope ra -
cyj ny. Po jazd mar ki Sko da Fa bia za -
stą pi użyt ko wa ne go do tych czas fia -
ta pun to.

War tość po zy ska ne go sa mo cho du
to 90 ty się cy zło tych. 70 tys. po cho dzi ło
z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Po zna niu
w ra mach przed się wzię cia pod na zwą „Za -
kup sa mo cho du spe cjal ne go do prze wo zu
ra tow ni ków i sprzę tu na miej sce ak cji dla

Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Kro to szy nie”, a po zo sta łą część
do ło żył sa mo rząd gmi ny Kro to szyn.

No wy sa mo chód spe cjal ny w du żym
stop niu przy czy ni się do pod nie sie nia sku -
tecz no ści po dej mo wa nych dzia łań. Głów -
nym je go prze zna cze niem bę dzie prze wóz
ra tow ni ków i spe cja li stycz ne go sprzę tu
do miej sca ak cji, gdzie ko niecz ne bę dzie
pod ję cie dzia łań zwią za nych z za po bie ga -
niem i li kwi da cją skut ków ka ta strof na tu -
ral nych lub eks tre mal nych zja wisk
at mos fe rycz nych i po waż nych awa rii.

OPRAC. (AN KA)

19 li sto pa da w Kro to szyń skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej im. A. Fie dle ra od by -
ła się XXIX edy cja Olim pia dy Zdro we -
go Sty lu Ży cia, Wie dzy o Mię dzy na ro -
do wym i Pol skim Czer wo nym Krzy żu. 

Uczest ni cy kon kur su po dzie le ni by li
na dwie ka te go rie wie ko we – ucznio wie
szkół pod sta wo wych oraz mło dzież ze
szkół śred nich. Aby awan so wać do eta pu
po wia to we go, trze ba by ło wy grać ry wa li za -
cję we wnątrz sz kol ną. Na le ża ło wy ka zać się
wie dzą z za kre su zdro we go od ży wia nia,
prze ciw dzia ła nia uza leż nie niom, eko lo gii,

udzie la nia pierw szej po mo cy, jak rów nież
wie dzą o Pol skim Czer wo nym Krzy żu. 

W star szej ka te go rii naj więk szą ilość
punk tów uzy skał przed sta wi ciel ZSP
w Koź mi nie Wlkp., wy prze da jąc kon ku -
ren tów z ZSP nr 1, ZSP nr 3, I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go oraz ZSP nr 2 w Kro -
to szy nie. 

W gro nie uczniów pod sta wó wek
triumf przy padł re pre zen tan to wi SP nr 5
w Kro to szy nie. Ko lej ne po zy cje za ję li
przed sta wi cie le SP w Be ni cach, SP w Rosz -
kach i SP nr 8 w Kro to szy nie. 

(LE NA)

STRAŻ POŻARNA

Nowy samochód operacyjny

OLIMPIADA

Młodzież wykazała się niemałą wiedzą
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24 li sto pa da w sa li ban kie to wej Ho -
te lu Waw rzy niak od był się X Mło dzie -
żo wy Prze gląd Twór czo ści Cze sła wa
Nie me na. Mu zycz nych wra żeń nie
bra ko wa ło. By ła to już dzie sią ta edy -
cja tej im pre zy.

Wy da rze nie zor ga ni zo wał Zdu now ski
Ośro dek Kul tu ry. Te go rocz na ju bi le uszo wa
edy cja mia ła być wy jąt ko wa, jed nak epi de -
mia po krzy żo wa ła te pla ny. Do ry wa li za cji

przy stą pi ło sze ścio ro wo ka li stów. Każ dy
wy ko nał po dwa utwo ry Cze sła wa Nie me -
na. Mię dzy wy stę pa mi wspo mi na no pierw -
szy prze gląd, któ ry od był się w 2009 ro ku.
Po słu chać moż na by ło naj bar dziej zna nych
utwo rów le gen dar ne go ar ty sty, jak choć by
„Dziw ny jest ten świat”, „Pło nie sto do ła” czy
„Sto ję w oknie”.

Ju ry po sta no wi ło przy znać dwa
pierw sze miej sca. Zwy cięz ca mi zo sta li Ni -
ko la Ka wa ła i Da mian Woź niak. Za ni mi

upla so wa ła się Zo fia Sty bur ska. Wy róż nie -
nie za ory gi nal ność wy ko na nia utwo ru
przy zna no Wik to rii Ski bie, a Ad rian nę
Zię tek uho no ro wa no za naj lep szą wła sną
in ter pre ta cję. Na gro dę za wie lo krot ne
uczest nic two w prze glą dzie otrzy mał na -
to miast Jan Mar cin kow ski. 

Lau re atów na gro dzi li bur mistrz
Zdun To masz Chu dy oraz Mi łosz Zwie -
rzyk – je go za stęp ca. Or ga ni za to rzy po da -
ro wa li pa miąt ko we sta tu et ki spon so rom,
któ rzy przez ostat nie la ta wspie ra li or ga -
ni za cję wy da rze nia. – To, że się dzi siaj spo -
ty ka my, jest praw dzi wą ra do ścią,
po mie sza ną z oba wa mi. Jak wie my, ten
prze gląd miał wy glą dać ina czej. Jest to ju -
bi le uszo wa edy cja i po win na być zor ga ni -
zo wa na z pom pą. Do brze, że uda ło nam
się prze pro wa dzić cho ciaż skrom niej szą
wer sję. Cie szę się, że pań stwa tu taj wi dzę
i że du ża część z was jest z na mi od po cząt -
ku – po wie dział T. Chu dy. 

W cza sie prze glą du moż na by ło od wie -
dzić spe cjal nie stwo rzo ną ka wiar nię
„Pod Pa pu ga mi”. Tra dy cyj nie po wrę cze niu
na gród i po dzię ko wa niach przy szedł czas
na kon cert lau re atów. Na stęp nie na sce nie
po ja wi ła się gwiaz da wie czo ru – Zu zan na
Wi śniew ska, któ ra jest lau re at ką wie lu kra -
jo wych i mię dzy na ro do wych fe sti wa li pio -
sen ki ar ty stycz nej. Jest wo ka list ką
i in stru men ta list ką, ale rów nież au tor ką
tek stów i mu zy ki. Wraz z za przy jaź nio ny -
mi mu zy ka mi za pre zen to wa ła ma te riał ze
swo jej pły ty „Lu ster ka”.

(LE NA)

PERZYCE 

Niemen ciągle żywy

Ten rok jest nie zwy kle in ten syw ny
pod wzglę dem wy stę pów dla gru py te atral -
nej KO KER SI, dzia ła ją cej przy Kro to szyń -
skim Ośrod ku Kul tu ry. Choć pra ce
nad no wym spek ta klem „Rok 2040” trwa -
ją, to „Ali cja Cza rów”, któ rej pre mie ra od by -
ła się w czerw cu, na dal ży je na de skach
te atral nych.

Mło dzi ak to rzy od wie dzi li Po go rze lę,
Krzyż Wlkp. i Ko ło. To wła śnie w Ko le na 5.
Fe sti wa lu Te atrów Mło dzie żo wych „Stre fa
Gry” nie tak daw no zdo by li Grand Prix Bur -
mi strza Mia sta Ko ła i wy gra li na gro dę fi nan -
so wą w wy so ko ści 1000 zł. Prze wod ni czą cą
ju ry fe sti wa lu by ła Mał go rza ta Ha jew ska -
-Krzysz to fik – ak tor ka, któ ra wy stą pi ła m.
in. w spek ta klach Krzysz to fa War li kow skie -
go, Kry stia na Lu py czy Grze go rza Ja rzy ny.
Wy róż nie nie od tak uta len to wa nej ak tor ki
te atral nej to praw dzi wy suk ces.

Pre mie ra „Ro ku 2040” prze wi dzia na
jest w pierw szym kwar ta le no we go ro ku.
Spek takl jest wa ria cją na te mat przy szło ści
ludz ko ści i po ka zu je, jak lu dzie to czą wal kę
z wła snym prze zna cze niem. Na sce nie zo -
sta nie wy ko rzy sta na mu zy ka Di kan dy, któ -
ra ide al nie do peł nia w przed sta wie niu sce ny
ru cho we. To wła śnie ruch jest tym, z czym
KO KER SI ra dzą so bie co raz le piej i dzię ki
nie mu jesz cze chęt niej za głę bia ją się w me -
an dry te atru współ cze sne go. Oczy wi ście
war stwa ko stiu mo wa i sce no gra fia na dal bę -
dą czymś, nad czym gru pa bę dzie pra co wa -
ła wraz z pra cow ni ka mi KOK -u. Trze ba
jed nak przy znać, że z ro ku na rok mło dzi ak -
to rzy ma ją więk szą te atral ną świa do mość.

ZU ZAN NA KO ZI NA -BŁAU CIAK

RE ŻY SER KA / IN STRUK TOR KA TE ATRAL NA /

OPIE KUN KA GRU PY KO KER SI

TEATR

Grand Prix dla KOKERSÓW!
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W czwar tek, 25 li sto pa da, w Piz ze rii
Ve nus od był się spe cjal ny tur niej
w ste el dar ta, w któ rym udział wzię li
part ne rzy Sto wa rzy sze nia Kro to szyń -
ska Li ga Dar ta. 

Sto wa rzy sze nie Kro to szyń ska Li ga
Dar ta każ de go ro ku or ga ni zu je tur niej dla
swo ich part ne rów, czy li osób, któ re wspie -
ra ją je go dzia łal ność. W te go rocz nej edy cji
do ry wa li za cji przy stą pi ło sze ściu za wod -
ni ków. Bio rąc pod uwa gę fakt, że kil ku

z nich na co dzień gra w dar ta, wpro wa dzo -
no za sa dy, któ re mia ły uła twić za da nie
tym, co z tym spor tem ma ją do czy nie nia
spo ra dycz nie.  Za wo dy przy bie ga ły w przy -

ja znej at mos fe rze. W fi na ło wym star ciu
zmie rzy li się Wal de mar Wro nec ki i Mi ko -
łaj Czaj ka. Zwy cię sko z te go po je dyn ku wy -
szedł dru gi z wy mie nio nych.
Na naj niż szym stop niu po dium sta nął Da -
riusz Fa bia now ski. 

W naj bliż szy week end w re stau ra cji
Le śni czów ka ro ze gra ny zo sta nie Pu char
Pol ski. Na pią tek za pla no wa no Tur niej Par
o Pu char Ver ni mil, a na so bo tę in dy wi du -
al ne roz gryw ki o Pu char Pol ski. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Rywalizacja partnerów SKLD

W ostat nim cza sie przed sta wi -
cie le Sto wa rzy sze nia Kro to -
szyń ska Li ga Dar ta nie próż no -
wa li. Mi ło śni cy rzu ca nia do tar -
czy ro ze gra li kil ka tur nie jów
czwart ko wych oraz je den ran -
kin go wy.

Od ja kie goś cza su za wo dy or ga -
ni zo wa ne przez Kro to szyń ską Li gę
Dar ta od by wa ją się w Piz ze rii Ve nus.
W ostatnim cza sie ro ze gra no czte ry
tur nie je czwart ko we. W pierw szym

do fi na ło wej kon fron ta cji sta nę li Se -
ba stian Szo stak i Mar cin Wojt ko -
wiak. Po za cię tym po je dyn ku
zwy cię żył pierw szy z wy mie nio nych.
Za fi na li sta mi upla so wa li się Prze my -
sław Sa wic ki i Łu kasz Ka czyń ski. 

W fi na le ko lej ne go tur nie ju Mi ko -
łaj Czaj ka ograł Wło dzi mie rza Skal -
skie go. Na po dium zna leź li się tak że
Ja cek Cie ślak i Ma ciej Wiesz cze czyń -
ski. Na stęp ne za wo dy za koń czy ły się
star ciem Da nie la Ku rzaw skie go z Mar -
ci nem Kmie cia kiem. Trium fo wał M.

Kmie ciak. Trze cia lo ka ta przy pa dła W.
Skal skie mu i Kac pro wi Kacz mar ko wi.
Ko lej ny tur niej na le żał do M. Czaj ki,
któ ry w fi na le po ko nał M. Kmie cia ka.
Za ni mi upla so wa li się D. Ku rzaw ski
i S. Szo stak. 

W II Tur nie ju Ran kin go wym
KLD wśród pań trium fo wa ła Da nu ta
Pawlicka, któ ra w fi na le wy gra ła 4: 3
z We ro ni ką Kar wik. Trze cie miej sce za -
ję ły An na Ko wal czyk i Mar ta Paw lic ka.
W ry wa li za cji mę skiej naj lep szy był M.
Kmie ciak, któ ry w de cy du ją cym po je -
dyn ku nie dał szans Do mi ni ko wi
Szym ko wia ko wi, zwy cię ża jąc 5: 1.
Na po dium sta nę li tak że W. Skal ski
i Wal de mar Ka łuż ny.

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Intensywny czas darterów  

Zna ko mi cie spi sa ła się Ni ko la Kro ma -
rek w Kiel cach, gdzie od by ły się X Mi -
strzo stwa Pol ski Mło dzi czek w Za pa -
sach w Sty lu Wol nym. Re pre zen tant -
ka UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce wy -
wal czy ła srebr ny me dal i zo sta ła wi ce -
mi strzy nią kra ju w ka te go rii 58 kg.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło nie -
mal 150 za wod ni czek, re pre zen tu ją -

cych 54 klu by z 13 wo je wództw. Za pa -
śnicz ki w prze dzia le wie ko wym od 12
do 14 lat star to wa ły w dzie się ciu ka te go -
riach wa go wych. 

UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce re pre -
zen to wa ła Ni ko la Kro ma rek, któ ra wal -
czy ła w kat. 58 kg. Na sza za wod nicz ka
po po ko na niu trzech ry wa lek do tar ła
do fi na łu. Nie ste ty, w de cy du ją cym po je -
dyn ku mu sia ła uznać wyż szość Mag da le -

ny Sie dy z MGLKS Wiatr Wo łów, tym sa -
mym zdo by wa jąc srebr ny me dal. 

(LE NA)

ZAPASY

Nikola wicemistrzynią kraju

Ju lia Bie law na nie zwal nia tem pa.
Re pre zen tant ka KS Kro tosz ma
za so bą ko lej ny uda ny start. Na ba -
se nie Term Mal tań skich w Po zna niu
ry wa li zo wa ła w Za wo dach Pły wac -
kich Grand Prix Pu char Pol ski. 

Zma ga nia w sto li cy Wiel ko pol ski przy -
cią gnę ły pra wie 300 za wod ni ków i za wod -
ni czek z60 klu bów zca łej Pol ski. KS Kro tosz
re pre zen to wa ła Ju lia Bie law na, któ ra ry wa -
li zo wa ła w kat. 17-18 lat. W wy ści gu
na 50 m sty lem kla sycz nym na sza pły wacz -
ka za ję ła dru gie miej sce z cza sem 35,02.
Na 100 m tym sa mym sty lem uzy ska ła re -
zul tat 1: 17,85, któ ry dał jej szó stą lo ka tę.
Z ko lei na 50 m sty lem mo tyl ko wym kro to -

szyń ska za wod nicz ka zo sta ła skla sy fi ko wa -
na na 12. po zy cji z wy ni kiem 34,91.

Uczest nic two J. Bie law nej w za wo -
dach by ło moż li we tyl ko dzię ki wspar ciu

fir my Ba bay aga Sport Be ata Pa bi siak z Ka -
li sza. Tre ner i jej pod opiecz na dzię ku ją
za po moc.

(AN KA)

PŁYWANIE

Srebro na zawodach Pucharu Polski
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Racz ku ją cy w Pol sce sport do cze kał
się swo je go świę ta w Ko by li nie.
W so bo tę, 20 li sto pa da, miej sco wa
ha la sta ła się bo wiem are ną zma -
gań pierw szej edy cji za wo dów Bul -
ga rian Bag Eli te. Z po zo ru pro ste
„ma cha nie wor kiem” wy ma ga ło
wie le si ły, tech ni ki i przede wszyst -
kim kon dy cji.

Sa ma dys cy pli na mo że wy da wać się
nie co eg zo tycz na i ma ło po pu lar na w Pol -
sce. Jed nak za spra wą m. in. człon ków ko -
by liń skie go klu bu Ran ger po wo li się to
zmie nia. Ćwi cze nia z wor kiem buł gar skim
wy my ślił i roz pro pa go wał le gen dar ny buł -

gar ski za wod nik i tre ner – Iwan Iwa now.
Sy tu acja epi de micz na spo wo do wa ła, że nie
po ja wił się on na za wo dach w Pol sce. Obec -
ny był za to kra jo wy gi gant te go spor -
tu – Lech Le on Kle dzik, któ ry przy był aż
z Gdań ska, by po pro wa dzić ry wa li za cję
oraz stać się jej głów nym sę dzią. Wsparł za -
tem w or ga ni za cji człon ków klu bu Ran ger,
z To ma szem Wa ściń skim na cze le.

Zma ga nia to czy ły się w cy klu pię ciu
ćwi czeń, a do zwy cię stwa su mo wa no ogól -
ną licz bę po wtó rzeń. Każ dy z eta pów był
o mi nu tę dłuż szy od ko lej ne go, a po mię -
dzy ni mi za wod ni cy mie li po mi nu cie
na przy go to wa nie i zła pa nie od de chu. Za -
czy na no od 6 mi nut ze 'spi nem', na stęp nie

wy ko ny wa no pię cio mi nu to wy 'swing squ -
at', a da lej 'snatch' oraz 'squ at + press”
i na ko niec naj bar dziej wy czer pu ją ce dwie
mi nu ty 'spin + arm throw'. 

W ogól nej kla sy fi ka cji swo ją ulu bio ną
kon ku ren cją moż na by ło nad go nić stra co -
ne punk ty w dro dze po jak naj lep szy wy -
nik. W trak cie ry wa li za cji spraw dza no też
star tu ją cych pod ką tem za ło żeń pro jek tu
„Bul ga rian bag eli te”. Na le ża ło speł nić
okre ślo ne mi ni mum dla każ dej ze skła do -
wych cy klu. Wy mie nio ne ćwi cze nia trze -
ba by ło więc wy ko ny wać od po wied nio
mi ni mum 210, 110, 80, 70 oraz 30 ra zy.
Speł nie nie kry te riów po zwa la ło do łą czyć
do eli tar ne go gro na „Bul ga rian bag eli te”

oraz upraw nia ło do no sze nia uni ka to wej
ko szul ki. Za wo dy w Ko by li nie po więk szy -
ły za tem za cne gro no, gdyż po ziom zma -
gań był na praw dę wy so ki.

Ko bie ty i męż czyź ni wy ko ny wa li te sa -
me ćwi cze nia, w tym sa mym re żi mie cza -
so wym. Oce nia ni by li jed nak osob no
i z po dzia łem na ka te go rie – w za leż no ści
od cię ża ru wor ka buł gar skie go. Wszy scy
za wod ni cy otrzy ma li pa miąt ko we me da le,
któ re u czo ło wych trój ek mia ły oczy wi ście
in ne bar wy. Je dy nym nie na gro dzo nym
oka zał się T. Wa ściń ski, któ ry – mi mo
ogro mu pra cy zwią za nej z or ga ni za cją
zma gań – spi sał się na praw dę do brze. Jed -
nak za pis w re gu la mi nie unie moż li wiał łą -

cze nie star tu z obo wiąz ka mi sę dziow ski -
mi. Wy stęp sze fa ko by liń skie go klu bu od -
był się więc po za kon ku ren cją.

Mi mo prze strze ga nia za sad fa ir play
do re gu la mi nu trze ba by ło uciec się raz jesz -
cze. W ka te go rii fit ko biet z wa żą cym 5 kg
wor kiem naj le piej ra dzi ła so bie Mał go rza ta
Szu tra z Gło go wa. Tuż za jej ple ca mi zna la -
zły się, z ta kim sa mym re zul ta tem, Pa try cja
Ło pa czyk z Ko by li na i Do mi ni ka Sza dej
z Gło go wa. Ko niecz ne by ło więc zwa że nie
za wod ni czek. – Do mi ni ka i Pa try cja mia ły
ten sam wy nik. Mu si my zwa żyć za wod -
nicz ki i wy gra lżej sza – ogło sił L. L. Kle dzik.
Tym sa mym na wyż szym stop niu po dium
sta nę ła ko by liń ska za wod nicz ka. 

Ka te go rię fit męż czyzn, z wor kiem
o wa dze 8 kg, zdo mi no wał Piotr Gro bel ny
z gmi ny Ko by lin, dru gi był Prze my sław
No wa czyk z Kro to szy na, a trze cia lo ka ta
przy pa dła To ma szo wi So ko łow skie mu ze
Szcze cin ka. 

W gru pie strong ko biet (wo rek 8 kg)
trium fo wa ła Jo an na Szczu pak z Gry fi na,
wy prze dza jąc ry wal ki z Gło go wa – Ur -
szu lę Bo ja now ską i Ka ro li nę Paw łow ską.
W kat. strong męż czyzn, gdzie „ma cha -
no” wor kiem 12-ki lo gra mo wym, naj lep -
szy był Mar cin Ol szew ski z Gi życ ka,
a za nim upla so wa li się Łu kasz Bo gu sław -
ski ze Szcze ci na i Da riusz Dą brow ski
z Gło go wa. Na naj wyż szym stop niu po -
dium sta nął po nad to Ra fał Ró żań ski ze
Szcze cin ka, któ ry ja ko je dy ny pod jął rę ka -
wi cę i zmie rzył się z wor kiem o wa -
dze 17 kg w kat. extre me. 

(MS)

BULGARIAN BAG 

Elita w Kobylinie
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W ostat nim te go rocz nym me czu li go -
wym Piast Ko by lin zmie rzył się
na wła snym obiek cie z War tą Śrem.
Go ście dłu gi czas prze wa ża li, ale
w koń co wym frag men cie po je dyn ku
nasz ze spół w kil ka na ście mi nut za -
apli ko wał im czte ry go le, w czym naj -
więk szy udział miał Ja kub Smek ta ła,
au tor hat tric ka. 

Na po cząt ku spo tka nia przy jezd ni za -
mknę li miej sco wych na ich po ło wie. Pił ka -
rze War ty wy kre owa li so bie spo ro

do god nych sy tu acji, ale bra ko wa ło im sku -
tecz no ści i szczę ścia. Ko by li nia nie sta ra li się
od gry zać, w czym prym wiódł Ja kub
Smek ta ła, pró bu jąc kil ka ra zy za sko czyć
gol ki pe ra ze Śre mu. Jed nak w pierw szej od -
sło nie obaj bram ka rze zdo ła li za cho wać
czy ste kon to. 

Po zmia nie stron go ście jesz cze moc -
niej na cie ra li, two rząc ko lej ne oka zje, ale
bram ka Pia sta by ła jak za cza ro wa na. Sta re
pił kar skie po rze ka dło mó wi, iż nie wy ko -
rzy sta ne sy tu acje lu bią się mścić. I to się
spraw dzi ło. Przy jezd ni bo wiem sro go za -

pła ci li za swo ją nie sku tecz ność.  W 72. mi -
nu cie J. Smek ta ła zde cy do wał się na ude -
rze nie w kie run ku bram ki War ty. Śrem ski
gol ki per in ter we nio wał tak nie for tun nie,

że po mógł fut bo lów ce wy lą do wać w siat -
ce. Pięć mi nut póź niej J. Smek ta ła za grał
do Mi ło sza Ko wal skie go, a ten strza łem
gło wą po ko nał bram ka rza. Po chwi li by ło

już 3: 0, kie dy to współ pra ca M. Ko wal -
skie go i J. Smek ta ły za owo co wa ła tra fie -
niem dru gie go z nich. W 83. mi nu cie
go ści do bił J. Smek ta ła, po sy ła jąc pił kę
do pu stej bram ki. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Popisowa partia Smektały

W so bo tę kro to szyń ska Astra zmie rzy -
ła się na wy jeź dzie z Ze fką Ko by la Gó -
ra. Bia ło -nie bie skim uda ło się w koń -
cu prze go nić czar ne chmu ry, któ re wi -
sia ły nad ni mi od kil ku ko le jek. 

Do ostat niej chwi li nie by ło pew no ści,
czy to spo tka nie w ogó le zo sta nie ro ze gra -
ne, gdyż na pły cie bo iska za le gał śnieg. Złe
wa run ki zna czą co prze ło ży ły się na grę obu
ze spo łów. Le piej jed nak ra dzi li so bie kro to -
szy nia nie. To oni bo wiem krót ko
przed koń cem pierw szej po ło wy otwo rzy li

wy nik me czu. Po do środ ko wa niu z rzu tu
roż ne go do pił ki wy sko czył Da riusz Rey er
i gło wą skie ro wał ją do siat ki. 

Dru ga od sło na mia ła po dob ny prze -
bieg. Go ście po now nie do pie ro w koń ców -
ce tej czę ści gry zna leź li dro gę do bram ki
Ze fki, z tą tyl ko róż ni cą, że zdą ży li to uczy -
nić dwu krot nie. W 85. mi nu cie po szyb kiej
kontrze Mak sym Ish chuk zna lazł się w sy -
tu acji sam na sam bram ka rzem i nie zmar -
no wał oka zji. Po tem jesz cze To masz
Mie dziń ski pod wyż szył wy nik, tym sa -
mym pie czę tu jąc za słu żo ne zwy cię stwo

Astry, któ ra run dę je sien ną za koń czy ła po -
zy tyw nym ak cen tem.

– Do te go me czu pod cho dzi li śmy nie -
zwy kle zmo ty wo wa ni i ukie run ko wa ni
na wy gra ną po ostat nich po raż kach. Mi mo
pro ble mów ka dro wych i nie sprzy ja ją cych
wa run ków at mos fe rycz nych chłop cy po ka -
za li cha rak ter. Je stem im za to wdzięcz na.
Dzię ku ję też wła dzom mia sta i ki bi com
za wspar cie. Do zo ba cze nia w run dzie wio -
sen nej – pod su mo wa ła An na Kry stek, kie -
row nik kro to szyń skiej dru ży ny.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo na zakończenie rundy

W nie dzie lę Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.
w ostat nim spo tka niu run dy je sien -
nej zmie rzył się z Pia stem Cze ka nów
na je go te re nie. Po go lu w koń ców ce
me czu nasz ze spół za pew nił so bie
skrom ne zwy cię stwo i wró cił do Koź -
mi na z kom ple tem punk tów. 

Choć po cząt ki obec ne go se zo nu nie by -
ły uda ne dla Or łów, to jed nak na fi ni szu
run dy je sien nej eki pa z Koź mi na Wlkp. spi -
sy wa ła się bar dzo do brze, po ko nu jąc Ra vię
Ra wicz, PKS Ra cot, Pia sta Ko by lin i w mi -

nio ną nie dzie lę Pia sta Cze ka nów oraz re mi -
su jąc z War tą Śrem. Tym sa mym koź mi nia -
nie od pię ciu spo tkań są nie po ko na ni. 

Bia łe go Or ła i Pia sta w ta be li dzie li ła
róż ni ca czte rech punk tów, więc moż na by -
ło spo dzie wać się wy rów na nej kon fron ta -
cji. I tak fak tycz nie by ło. Przez dłu gi czas
utrzy my wał się re zul tat bez bram ko wy.
Gdy wy da wa ło się, że już nic się nie zmie -
ni, w 86. mi nu cie Fi lip Oleś ków po ko nał
bram ka rza go spo da rzy, za pew nia jąc swo jej
dru ży nie cen ne zwy cię stwo. Prze rwę zi mo -
wą pod opiecz ni Ada ma Zie liń skie go spę -

dzą na dzie sią tej lo ka cie z do rob kiem
osiem na stu punk tów. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Niepokonani od pięciu kolejek

20 li sto pa da w Prud ni ku od był się Pu -
char Gór Opaw skich w Ka ra te 2021.
Za wod ni cy UKS Sho dan Zdu ny wy -
wal czy li dzie sięć me da li in dy wi du al -
nie i trzy dru ży no we. Ta ki do ro bek po -
zwo lił im na za ję cie czwar te go miej -
sca w kla sy fi ka cji ge ne ral nej.

Do ry wa li za cji w Prud ni ku przy stą pi -
ło po nad 170 za wod ni ków i za wod ni czek
re pre zen tu ją cych 16 klu bów z Pol ski i spo -
za jej gra nic. W tym gro nie zna la zła się sied -
mio oso bo wa eki pa ka ra te ków UKS

Sho dan. Zdu no wia nie wy wal czy li łącz -
nie 13 me da li i w kla sy fi ka cji ge ne ral nej
zna leź li się czwar tej po zy cji. 

W zma ga niach dru ży no wych zdu -
now scy ka ra te cy na po dium wsko czy li trzy
ra zy. W ka ta dru ży no wym dziew cząt 10 lat
i młod szych trium fo wał ze spół w skła dzie:
Alek san dra Adam ska, An na Cho ma i Mia
Pal mą czyń ska. W ka ta dru ży no wym
dziew cząt 11-13 lat naj lep sze oka za ły się
Alek san dra Adam ska, Na ta sza Adam ska
oraz Sa ra Glin ka. W tej sa mej ka te go rii trze -
cie miej sce za jął te am w skła dzie: Ni ko la Ja -

siń ska, An na Cho ma i Mia Pal mą czyń ska.
In dy wi du al nie w swo ich ka te go riach
trium fo wa ły Alek san dra Adam ska (ka ta 11
lat oraz ka ta 9 lat) i An na Cho ma (ku mi -
te 9 lat – fan tom). Srebr ne me da le wy wal -
czy ły Ni ko la Ja śiń ska (ka ta 8 lat oraz
ku mi te 9 lat – fan tom) i An na Cho ma (ka -
ta 9 lat). Na naj niż szym stop niu po dium
sta nę ły Na ta sza Adam ska (ka ta 11 lat oraz
ku mi te 11 lat – fan tom), Mia Pal mą czyń -
ska (ka ta 9 lat) i Alek san dra Adam ska (ku -
mi te 8 lat – fan tom). 

(LE NA)

KARATE 

Okazały dorobek medalowy Shodana

PIAST KOBYLIN 
– WARTA ŚREM 4:0 (0:0)

BRAMKI:
1:0 – Jakub Smektała (72)
2:0 – Miłosz Kowalski (77)
3:0 – Jakub Smektała (79)
4:0 – Jakub Smektała (83)
PIAST: Wojtkowiak – A. Kurzawa, Snela,
Wosiek, Siepa, Smektała, Matuszak (89’
Lisiak), M. Kurzawa, Kowalski (79’
Frąckowiak), Gałczyński (73’ Olikiewicz),
Pacyński

ZEFKA KOBYLA GÓRA 
– ASTRA KROTOSZYN 

0:3 (0:1)
BRAMKI:
0:1 – Dariusz Reyer (44)
0:2 – Maksym Ishchuk (85)
0:3 – Tomasz Miedziński (90)
ASTRA: Nowacki – Skrzypniak, Jankowski,
Mizerny (70’ Ishchuk), Staszewski,
Błażejczak, Reyer, Czołnik (65’ Miedziński),
Pauter, Szulc, Rebelka

PIAST CZEKANÓW 
– BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 

0:1 (0:0)
BRAMKA:

0:1 – Filip Oleśków (86)

BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak,

Konopka, Oleśków, Hajdasz, Maciejewski,

Pacholski, Nowakowski, Konieczny,

Czabański, Namysłowski
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