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Mikołajkowa rywalizacja 
dzieci i młodzieży Czytaj na str. 9

WTOREK 7 GRUDNIA 2021



Aktualności2 WTOREK, 7 GRUDNIA 2021

Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad wy sła ła do Dzien ni ka Urzę -
do we go Unii Eu ro pej skiej ogło sze nie
o prze tar gu na za pro jek to wa nie i bu -
do wę ob wod ni cy Koź mi na Wiel ko pol -
skie go w cią gu dro gi kra jo wej nr 15.
Miesz kań cy tej miej sco wo ści od lat
cze ka ją na tę in we sty cję. 

Za da nie obej mu je za pro jek to wa -
nie, uzy ska nie wszyst kich nie zbęd nych
de cy zji ad mi ni stra cyj nych i bu do wę
ob wod ni cy. Ma ona po wstać w ra mach
rzą do we go „Pro gra mu bu do wy 100
ob wod nic na la ta 2020-2030”. 

– W ra mach in we sty cji po wsta nie
no wy od ci nek dro gi kla sy GP (dro gi
głów nej ru chu przy spie szo ne go)
o dłu go ści oko ło 6 km. Dzię ki ob wod -
ni cy z Koź mi na Wiel ko pol skie go zo -
sta nie wy pro wa dzo ny ruch
tran zy to wy, na stą pi po pra wa bez pie -
czeń stwa miesz kań ców, od cią że nie

ukła du ko mu ni ka cyj ne go i zwięk sze nie
prze pu sto wo ści dróg w sa mym mie ście.
In we sty cja po pra wi rów nież wa run ki
i bez pie czeń stwo prze jaz du m. in. po -
mię dzy Ja ro ci nem a Trzeb ni cą, a tak że
po mię dzy Po zna niem a Wro cła wiem.
Natym od cin ku DK15 bę dzie istot nym
po łą cze niem ko ry ta rzy dróg eks pre so -
wych S5 i S11 – czy ta my w ko mu ni ka -
cie GDD KiA.

Wspo mnia ny pro gram rzą do wy
za kła da bu do wę stu ob wod nic na sie -

ci dróg kra jo wych o łącz nej dłu go ści
ok. 830 km. Bę dą to tra sy o naj wyż -
szych pa ra me trach tech nicz nych, do -
sto so wa ne do prze no sze nia
ob cią że nia 11,5 t/oś. W pro gra mie,
prócz ob wod ni cy Koź mi na Wlkp.,
uwzględ nio na jest tak że ob wod ni ca
Kro to szy na, Zdun i Ciesz ko wa. Koszt
bu do wy stu ob wod nic osza co wa no
na bli sko 28 mld zł. 

(AN KA)

ŹRÓ DŁO: GDD KIA

KOŹMIN WLKP.

Obwodnica skierowana do realizacji

Kro to szyń scy po li cjan ci za trzy ma li
czte rech męż czyzn po dej rza nych
o kra dzież sa mo cho du mar ki Au di
RS7. W trak cie prze szu ka nia miesz -
ka nia jed ne go z nich za bez pie czo no
bli sko 2 kg bia łej prosz ko wej sub -
stan cji, naj praw do po dob niej am fe -
ta mi ny, oraz amu ni cję.

Do kra dzie ży sa mo cho du Au di
RS7 do szło w po ło wie wrze śnia. Po -
szko do wa na osza co wa ła, że po jazd
wart jest 250 tys. zł. – Śled czy od ra -
zu za ję li się tą spra wą. Za bez pie czy li
mo ni to ring i śla dy z miej sca zda rze nia.
W re zul ta cie ich dzia łań wy ty po wa no
czte rech męż czyzn. Szyb ka re ak cja
i spraw nie za bez pie czo ne śla dy do pro -
wa dzi ły po li cjan tów do Po zna nia i Lu -
bo nia – in for mu je Piotr Szcze pa niak,
ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej
w Kro to szy nie. 

Po dej rza nych za trzy ma no. Po nad -
to w miesz ka niu jed ne go z nich zna le -
zio no bli sko 2 kg sub stan cji
w prosz ku, we dług wstęp nych te -
stów – siar cza nu am fe ta mi ny, któ ry
wy sła no do ba dań la bo ra to ryj nych,
a tak że amu ni cję. Funk cjo na riu sze za -
bez pie czy li rów nież urzą dze nia słu żą -

ce do za głu sza nia sy gna łu GPS. W to -
ku dal szych czyn no ści kry mi nal ni do -
wie dzie li się, że sa mo chód zo stał już
zde mon to wa ny, a kil ka je go czę ści
znaj du je się w ga ra żu na te re nie jed nej
z po se sji. To się po twier dzi ło.

Za trzy ma ni to męż czyź ni w wie -
ku 31-40 lat. Usły sze li już pro ku ra tor -
skie za rzu ty. – Na wnio sek
pro ku ra tu ry sąd za sto so wał wo bec
nich środ ki za po bie gaw cze w po sta ci
do zo ru po li cyj ne go i za ka zu opusz cza -
nia kra ju. Te raz cze ka ich roz pra wa są -
do wa, pod czas któ rej trzech z nich
mo że zo stać ska za nych za kra dzież sa -
mo cho du. Gro zi im ka ra na wet
do dzie się ciu lat wię zie nia. Je den z za -
trzy ma nych usły szał za rzu ty po moc -
nic twa w kra dzie ży, za co gro zi
do pię ciu lat po zba wie nia wol no -
ści – do da je P. Szcze pa niak.

Nie wy klu czo ne jest po sta wie nie
ko lej nych za rzu tów, zwią za nych z po -
sia da niem wspo mnia nej sub stan cji
i amu ni cji. Funk cjo na riu sze z Wy dzia -
łu Kry mi nal ne go kro to szyń skiej ko -
men dy na dal pro wa dzą czyn no ści
w spra wie kra dzie ży po jaz du. Moż li -
we są ko lej ne za trzy ma nia.

(AN KA)

Z POLICJI

Zatrzymani za kradzież samochodu
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Przedświątecznie 3

W pierw szą nie dzie lę grud nia na kro -
to szyń skim ryn ku od był się Jar mark
Świą tecz ny. Atrak cji nie bra ko wa ło.
Przy by li miesz kań cy po czu li kli mat
zbli ża ją ce go się Bo że go Na ro dze nia. 

Or ga ni za to rem wy da rze nia by ło Cen -
trum Kro to szyń skich Ini cja tyw, przy współ -
udzia le gmi ny Kro to szyn, Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry, Kro to szyń skiej Bi blio te ki
Pu blicz nej, Przed się bior stwa Go spo dar ki
Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej w Kro to szy -
nie, Klu bu Bi lar do we go BI LA, Związ ku
Mię dzyg min ne go EKO SIÓ DEM KA, ZHP
Hu fiec Kro to szyn, Aka de mii Run ning Te -
am, Lo kal nej Gru py Dzia ła nia „Okno Po łu -
dnio wej Wiel ko pol ski” oraz po wia tu
kro to szyń skie go. 

W po miesz cze niach ra tu sza in struk -
to rzy z Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry
pro wa dzi li warsz ta ty ar ty stycz ne dla dzie -
ci. O za ba wy i ani ma cje dla naj młod szych

za dba li ani ma to rzy z bi blio te ki pu blicz nej
oraz har ce rze z kro to szyń skie go huf ca.
Dzie ci mo gły też zro bić zdję cie ze świę tym
Mi ko ła jem, a wiec na nu dę nie mo gły na -
rze kać. Na sce nie za pre zen to wa li się lo kal -
ni ar ty ści, m. in. ze spół Ta cy Nie In ni czy
gru pa Aniel skie Gło sy. 

Pod czas jar mar ku pro wa dzo na by ła
zbiór ka na rzecz kro to szy nian ki

Agniesz ki Bu dzyń skiej, cho ru ją cej
na wiot kość sta wów oraz ich obu stron ną
dys pla zję. 

Na uczest ni ków wy da rze nia cze ka ły
sto iska ga stro no micz ne oraz sto iska z rę ko -
dzie łem. Po ja wi li się wy staw cy z Kro to szy -
na i oko lic. Wszyst ko od by wa ło się w iście
świą tecz nej at mos fe rze.

(LE NA)

KROTOSZYN

W świątecznej atmosferze

Na plac An drze ja Gla be ra w Ko by li -
nie w nie dzie lę przy był tłum miesz -
kań ców, gdyż zor ga ni zo wa no tam
świą tecz ny jar mark. Nie za bra kło
atrak cji dla naj młod szych, wy stę pów
ar ty stycz nych i licz nych sto isk.

Im pre zę roz po czął przy jazd świę te go
Mi ko ła ja i je go świ ty. Bia ło bro dy po wi tał
ze bra nych, a w szcze gól no ści dzie ci. Póź -
niej moż na by ło spo tkać go w je go na mio -
cie, gdzie cze kał z pre zen ta mi.

W pro gra mie ko by liń skie go jar mar ku
zna la zły się m. in. wy stę py dzie ci ze szkół
pod sta wo wych w Ku kli no wie i Ko by li nie,
a tak że ze spo łu Folk lor Bło nie. Gmin na
Ko mi sja Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko -
ho lo wych przy go to wa ła kon kur sy z NAR -
KO go gla mi i AL KO go gla mi, do któ rych
za chę ca no rów nież do ro słych.

Je den z el fów po pro wa dził po kaz ani -
ma cji, a do te go – pó ki nie na stał

zmrok – na dzie ci cze ka ły prze jażdż ki ku -
cy kiem lub ko niem. Wy stą pił tak że ilu zjo -
ni sta i ko mik – Sła wo mir Je ne ro wicz,
zna ny z udzia łu w pro gra mie „Mam ta -
lent”, gdzie do tarł do pół fi na łu. Uli ca mi
mia sta jeź dził ko ro wód Mi ko ła jów. 

Do oko ła sce ny roz miesz czo no róż ne
sto iska. Przy by ły ko ła go spo dyń wiej skich,

przed sta wi cie le bi blio te ki, szkół, przed -
szko li i róż nych or ga ni za cji. Upo min ki dla
dzie ci oraz moż li we do na by cia rę ko dzie ła
wpro wa dza ły w praw dzi wie świą tecz ny
na strój. Na głod nych i spra gnio nych cze ka -
ły zaś sto iska ga stro no micz ne z wie lo ma
przy sma ka mi. 

(MS) 

KOBYLIN

Moc świątecznych atrakcji
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W Urzę dzie Miej skim w Kro to szy nie
zor ga ni zo wa no pierw szą kon fe ren -
cję z cy klu pro mu ją ce go „Pro gram
ogra ni cza nia mar no traw stwa i strat
żyw no ści w Wiel ko pol sce”. 

Go ści po wi tał Fran ci szek Mar sza łek,
bur mistrz Kro to szy na. Na stęp nie Krzysz -
tof Gra bow ski, wi ce mar sza łek wo je wódz -
twa wiel ko pol skie go, opo wie dział o mi sji
i ce lach – stra te gicz nym i ope ra cyj -
nych – wspo mnia ne go wcze śniej pro gra -
mu. Omó wił też kon kur sy do ta cyj ne, ja kie
pla no wa ne są na nad cho dzą cy rok. 

Syl wia Maj cher, dzien ni kar ka i pro pa -
ga tor ka eko lo gicz na, wy ja śni ła słu cha -
czom, ja kie stra ty fi nan so we oraz środ ków
pro duk cji, np. wo dy, nie sie za so bą mar no -
wa nie je dze nia. Przed sta wi ła tak że róż ne
pa ten ty i prze pi sy, któ rych ce lem jest ogra -
ni cze nie wy rzu ca nia żyw no ści. 

Z ko lei Mie czy sław Au gu styn, pre zes
Pil skie go i Wiel ko pol skie go Ban ku Żyw no -
ści, wska zał na prak tycz ne aspek ty prze ka -
zy wa nia żyw no ści do or ga ni za cji
po za rzą do wych. Za chę cił rów nież lo kal ne
sa mo rzą dy to współ pra cy z ban ka mi żyw -
no ści. (LE NA)

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Zdu nach uchwa lo no no we
staw ki po dat ku od nie ru cho mo ści.
Jak uza sad nio no, wzrost tych opłat po -
dyk to wa ny jest pla no wa ny mi na ko lej -
ne la ta in we sty cja mi na te re nie gmi ny. 

– Od 2019 ro ku Ra da Miej ska
w Zdu nach nie pod wyż sza ła sta wek
po dat ko wych: 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;
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;
miesz kal nych; zwią za nych z pro wa -
dze niem dzia łal no ści go spo dar czej
oraz 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 – 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. Po zo sta łe staw -
ki po dat ko we pod no szo ne by ły co ro -
ku o sto pień in fla cji. Wzrost sta wek
po dat ko wych po dyk to wa ny jest pla no -
wa ny mi in we sty cja mi, re ali zo wa ny mi
w gmi nie w ko lej nych la tach – czy ta -
my w uza sad nie niu uchwa ły.

Ko mi sje sta łe Ra dy Miej skiej
w Zdu nach po zy tyw nie za opi nio wa ły
pro jekt uchwa ły. Za jej przy ję ciem
opo wie dzia ło się dzie wię ciu rad nych,
sze ściu wstrzy ma ło się od gło su. No we
staw ki bę dą obo wią zy wać od no we go
ro ku. (LE NA)

ZDUNY

Wzrost stawek podatku

30 li sto pa da w miej sco wo ści Ku kli -
nów do szło do tra gicz ne go w skut -
kach wy pad ku. Na dro dze kra jo wej
nu mer 36 sa mo chód oso bo wy po -
trą cił ko bie tę. Nie ste ty, mi mo ak cji
re ani ma cyj nej służb ra tow ni czych
nie uda ło jej się ura to wać.

– Jak wstęp nie usta lo no, na łu ku
dro gi w Ku kli no wie sa mo chód mar ki
To yo ta, któ rym kie ro wał32-let ni miesz -
ka niec gmi ny Kro to szyn, po trą cił76-let -
nią miesz kan kę gmi ny Ko by lin. Ko bie ta
szła wte re nie za bu do wa nym, wmiej scu
nie ozna czo nym ja ko przej ście dla pie -
szych – in for mu je Piotr Szcze pa niak,
ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie. 

Do zda rze nia do szło oko ło go dzi -
ny 17.25. Na miej sce na tych miast uda -
ły się dwa za stę py z Jed nost ki
Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie
oraz po jaz dy z OSP Ko by lin i OSP Ku -
kli nów, a tak że Ze spół Ra tow nic twa
Me dycz ne go i po li cja. – Miesz ka ją ca
nie da le ko oso ba po stron na, na le żą ca
do miej sco wej Ochot ni czej Stra ży Po -

żar nej, po stwier dze niu bra ku czyn no -
ści ży cio wych u po szko do wa nej ko bie ty
roz po czę ła re su scy ta cję krą że nio wo -od -
de cho wą, któ rą na stęp nie kon ty nu owa -
li przy by li na miej sce stra ża cy – mó wi
st. asp. Ma te usz Dy mar ski z Ko men dy
Po wia to wej PSP w Kro to szy nie.

Nie dłu go po tem na miej sce do tar ła
ka ret ka po go to wia. Po wy ko na niu
szcze gó ło wej dia gno sty ki kie row nik
ZRM pod jął de cy zję o od stą pie niu
od dal szych czyn no ści me dycz nych. Ko -
bie ty nie uda ło się ura to wać. 

Stra ża cy oświe tli li te ren ak cji na po -
trze by czyn no ści do cho dze nio wych, re -
ali zo wa nych przez funk cjo na riu szy
po li cji. – Gru pa do cho dze nio wo -śled cza
wraz z tech ni kiem kry mi na li sty ki prze -

pro wa dzi ła oglę dzi ny miej sca zda rze nia
i po jaz du, wy ko na ła szkic i do ku men ta -
cję fo to gra ficz ną oraz prze słu cha ła
uczest ni ka wy pad ku. Czyn no ści nad zo -
ro wał pro ku ra tur re jo no wy wKro to szy -
nie. De cy zją pro ku ra to ra cia ło
za bez pie czo no dosek cji zwłok. Szcze gó -
ło wej kon tro li pod da ny zo sta nie sa mo -
chód. Bie gły ma bo wiem okre ślić stan
tech nicz ny po jaz du. Kie row ca był trzeź -
wy. Po nad to po bra no od nie go krew
do ba dań na obec ność sub stan cji za ka -
za nych – do po wia da P. Szcze pa niak.

Ruch na dro dze kra jo wej ca ły czas
od by wał się wa ha dło wo. Dzia ła nia
służb ra tow ni czych trwa ły po nad 2,5
go dzi ny. 

(AN KA)

WYPADEK

Śmiertelne potrącenie w Kuklinowie
KROTOSZYN

Nie marnujmy żywności!
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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 – 0,95 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 – 5,10 zł od 1 ha po -
wierzch ni

c) po zo sta łych, w tym za ję tych
na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej
dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go przez
or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne -
go – 0,36 zł od 1m2 po wierzch ni 

d) nie za bu do wa nych ob ję tych ob -
sza rem re wi ta li za cji, o któ rym mo wa
w usta wie z dnia 9 paź dzier ni ka 2015
r. o re wi ta li za cji (Dz. U z 2018 r.
poz. 1398), 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 – 3,34 zł od 1m2
po wierzch ni.

2) Od bu dyn ków lub ich czę ści:
a) miesz kal nych – 0,85 zł od 1m2

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 – 23,32 zł od 1 m2 po -
wierzch ni użyt ko wej

c) za ję tych na pro wa dze nie dzia łal -
no ści go spo dar czej w za kre sie ob ro tu
kwa li fi ko wa nym ma te ria łem siew -
nym – 11,85 zł od 1m2 po wierzch ni
użyt ko wej

d) zwią za nych z udzie la niem
świad czeń zdro wot nych w ro zu mie niu
prze pi sów o dzia łal no ści lecz ni czej, za -
ję tych przez pod mio ty udzie la ją ce tych
świad czeń – 5,16 zł od 1m2 po -
wierzch ni użyt ko wej

e) po zo sta łych, w tym za ję tych
na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej
dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go przez
or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne -
go – 5,30 zł od 1m2 po wierzch ni użyt -
ko wej.

3) Od bu dow li – 2% ich war to ści
okre ślo nej na pod sta wie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7 usta wy o po dat kach
i opła tach lo kal nych.

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



Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Zdu nach rad ni po chy li li się
nad uchwa łą zwięk sza ją cą wy na gro -
dze nie bur mi strza. Część rad nych
chcia ła, aby pod wyż ka by ła niż sza.

Ra da mu sia ła do ko nać zmia ny, je -
śli cho dzi o wy na gro dze nie bur mi -
strza, zgod nie z roz po rzą dze niem
Ra dy Mi ni strów z paź dzier ni ka bie żą -
ce go ro ku.

– Trzy la ta te mu mo cą usta wy sej -
mo wej wło da rzom zo sta ły ob ni żo ne
o 20 pro cent pen sje. Obec nie wy na -
gro dze nie na sze go bur mi strza wy no -
si 10 180 zł brut to. Pro po nu je się
zwięk sze nie jej na 19 470 zł i jest to
pro po zy cja mak sy mal na. Ta ką też
wszyst kie ra dy na sze go po wia tu przy -
ję ły. Skąd ta ka de cy zja? Po sta ra łem się
o kil ka da nych. Pan To masz Chu dy
jest bur mi strzem już 1,5 ka den cji,
przez ten okres wy ko na ne zo sta ły in -

we sty cje za oko ło 50 mi lio nów zł,
z cze go 35 mln zł to by ły pie nią dze po -
zy ska ne z ze wnątrz, a 15 mln zł sta no -
wi ły środ ki wła sne. Uwa żam, że
po win no się kie ro wać za sa dą: naj -
pierw dać, póź niej wy ma gać. Usły sza -
łem ja kieś gło sy, że nie ma pie nię dzy
na pod wyż kę dla bur mi strza. Rów nie
do brze moż na za py tać, skąd w ta kim

ra zie pie nią dze na pod wyż ki dla rad -
nych. Spo łe czeń stwo nie py ta, ile za ra -
bia bur mistrz, tyl ko py ta, co on ro bi.
Nasz bur mistrz jest w peł ni za an ga żo -
wa ny, dla te go pro szę ra dę o po zy tyw -
ne usto sun ko wa nie się do tej
pro po zy cji – ar gu men to wał Dio ni zy
Wasz czuk, prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej w Zdu nach. 

Głos po sta no wi ła za brać rad na
Bar ba ra Kem piak. – Po zwo lę so bie nie
zgo dzić się z tym, co przed sta wił prze -
wod ni czą cy, po nie waż my, de cy du jąc
o pod wyż ce, nie oce nia my bur mi -
strza. Nie do nas na le ży oce na. Tej do -
ko nu ją wy bor cy. Uwa żam, że tą
pod wyż ką wy pro stu je my pew ne spra -
wy. Za go dzi wą pra cę na le ży się go dzi -
we wy na gro dze nie. Mam na to miast
je den ar gu ment – nie wi dzę w po wie -
cie czy na wet w ska li kra ju za kła du
pra cy, któ ry za bar dzo do brze wy ko na -
ną pra cę da je 100 pro cent pod wyż ki.
Wy da je mi się tro chę dziw ne, że bur -
mistrz gmi ny do 15 ty się cy miesz kań -
ców ma za ra biać nie mal ty le co
bur mistrz Kro to szy na. Miej my to też
na uwa dze. Mo ja pro po zy cja jest ta ka,
aby od dać bur mi strzo wi to za bra ne
nie gdyś 20 pro cent i do ło żyć jesz -
cze 60 pro cent. Róż ni ce w kwo tach są
nie wiel kie, a za wsze po zo sta je moż li -
wość, by to wy na gro dze nie jesz cze
zwięk szyć w przy szło ści. Uwa żam też
za nie ele ganc kie prze gło so wa nie ta kiej
pod wyż ki, sko ro za chwi lę bę dzie my

się zaj mo wać pod nie sie niem sta wek
po dat ko wych – tłu ma czy ła rad na. 

Jed no myśl no ści wo bec za pro po -
no wa ne go pro jek tu uchwa ły nie by ło
w ko mi sjach sta łych Ra dy Miej skiej
w Zdu nach. Ko mi sja zdro wia, opie ki
so cjal nej i ochro ny śro do wi ska po zy -
tyw nie za opi nio wa ła ów pro jekt, ale
tyl ko przy dwóch gło sach po par cia,
gdyż trzech rad nych się wstrzy ma ło.
W Ko mi sji roz wo ju go spo dar ki, rol nic -
twa i bu dże tu za pro jek tem opo wie -
dzia ły się czte ry oso by, a jed na
wstrzy ma ła się od gło su. Z ko lei w Ko -
mi sji oświa ty, kul tu ry i kul tu ry fi zycz -
nej wszy scy obec ni na po sie dze niu
wstrzy ma li się od gło su. 

Osta tecz nie Ra da Miej ska
w Zdu nach pod ję ła uchwa łę zwięk -
sza ją cą wy na gro dze nie bur mi strza
przy ośmiu gło sach po par cia. Prze -
ciw ko by ła rad na B. Kem piak,
a od gło su wstrzy ma ły się Ewa Chy -
ła, Da nu ta Ku ła ga, Elż bie ta Mu sia -
łow ska, Ire na No wak, Mo ni ka Pa szek
i Mi ro sła wa Sa jur. 

(LE NA)

Na bieżąco 5

ZDUNY

Czy maksymalna podwyżka była konieczna?

30 li sto pa da w Koź mi nie Wlkp. do -
szło do uro czy ste go pod pi sa nia
umo wy z przed sta wi cie la mi sto wa -
rzy szeń „Wspól nie dla Przy szło ści”
oraz „Wiel ko pol ska z Wy obraź nią”.
Pro jekt ma na ce lu m. in. uatrak cyj -
nie nie ofer ty tu ry stycz nej trzech po -
wia tów – go styń skie go, kro to szyń -
skie go i ple szew skie go. Na po moc
w re ali za cji za da nia po zy ska no 110
ty się cy zło tych z bu dże tu sa mo rzą du
wo je wódz kie go.

W spo tka niu wzię li udział
Krzysz tof Gra bow ski – wi ce mar sza -
łek wo je wódz twa wiel ko pol skie go,
Ma ciej Brat bor ski – bur mistrz Koź -
mi na Wlkp., Ma ciej Wa sie lew -
ski – sta ro sta ple szew ski, Piotr
Cu ryk – bur mistrz Po go rze li i jed no -
cze śnie prze wod ni czą cy Ra dy LGD
Sto wa rzy sze nia „Wiel ko pol ska z Wy -

obraź nią”, Sła wo mir Szysz ka – pre -
zes Za rzą du LGD Sto wa rzy sze nia
„Wiel ko pol ska z Wy obraź nią”, Bar ba -
ra Owsia now ska – skarb nik LGD
Sto wa rzy sze nia „Wiel ko pol ska z Wy -
obraź nią”, Ewa Wa sie lew ska – wi ce -
bur mistrz Do brzy cy i jed no cze śnie
skarb nik LGD Sto wa rzy sze nia
„Wspól nie dla Przy szło ści”, Sła wo mir
Spy chaj – wójt gmi ny Czer min i jed -
no cze śnie pre zes Za rzą du LGD Sto -
wa rzy sze nia „Wspól nie dla
Przy szło ści”, Prze my sław Wój -
cik – na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji,
Kul tu ry i Spor tu Sta ro stwa Po wia to -
we go w Kro to szy nie. 

– Ma my wspól ne uwa run ko wa -
nia: geo gra ficz ne, kul tu ro we i hi sto -
rycz ne. Od XVII wie ku na sław ne
tar gi gę si w Do brzy cy przy jeż dża no
m. in. z Koź mi na i Po go rze li. Pro jekt,
któ ry chce my re ali zo wać, przed sta -

wia za le ty i wa lo ry na sze go re gio nu.
Je go za ło że nia są de dy ko wa ne głów -
nie dla śro do wisk ro we ro wych i mo -
to cy klo wych – wy ja śnił Sła wo mir
Szysz ka.

Pod ję cie współ pra cy po mię dzy
sto wa rzy sze nia mi „Wspól nie dla
Przy szło ści” i „Wiel ko pol ska z Wy -
obraź nią” ma na ce lu zwięk sze nie
ska li tu ry sty ki ro we ro wej i mo to cy -
klo wej na ob sza rze LGD po przez
uatrak cyj nie nie ofer ty tu ry stycz nej
ob sza ru, pro mo wa nie ak tyw ne go
spo so bu spę dza nia cza su wol ne go
oraz bu do wę ma łej ar chi tek tu ry tu -
ry stycz nej dla ro we rzy stów, mo to cy -
kli stów, tu ry stów. – Do fi nan so wa nie
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich do ty czy wła śnie
pod ję cia współ pra cy lo kal nych grup
dzia ła nia. Pro jekt bar dzo do brze wpi -
su je w roz wój te re nu na ob sza rze

trzech po wia tów – po wie dział wi ce -
mar sza łek Krzysz tof Gra bow ski.

W ra mach pro jek tu do koń -
ca 2022 ro ku ma zo stać utwo rzo nych
dzie więć ogól no do stęp nych miejsc
re kre acji z sa mo ob słu go wy mi sta cja -
mi na pra wy ro we rów. Po nad to pla no -

wa ne jest zor ga ni zo wa nie kur su in -
struk to rów tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej
oraz przy go to wa nie ma te ria łów pro -
mo cyj nych – map, to reb, ka mi ze lek,
bi do nów i od bla sków ro we ro wych. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KOŹMIN WLKP.

Uatrakcyjnić ofertę turystyczną
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Kro to szyń scy rad ni pod nie śli wy na -
gro dze nie bur mi strza. Uchwa ła w tej
spra wie przy ję ta zo sta ła jed no gło -
śnie. 

– Bio rąc pod uwa gę prze pi sy pra -
wa, zło żo ny cha rak ter pra cy bur mi -
strza, jak rów nież ogrom ną
od po wie dzial ność za pra wi dło we
funk cjo no wa nie Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie, któ re go jest kie row ni -
kiem, oraz za po dej mo wa nie bar dzo
trud nych de cy zji w spra wach za dań
na rzecz spo łecz no ści lo kal nej, pod ję -
cie uchwa ły uwa ża się za za sad -
ne – czy ta my w uza sad nie niu
uchwa ły. Jej pro jekt oma wia no na po -
sie dze niach ko mi sji sta łych, któ re za -
opi nio wa ły go po zy tyw nie. 

– Pań stwa moż li wo ści, ja ko ra dy
miej skiej, są ogra ni czo ne. We dług no -
wych prze pi sów gdy by ra da nie pod ję -
ła uchwa ły, to wy na gro dze nie
bur mi strza i tak mu si być nie mniej sze
niż 80 pro cent mak sy mal nych sta wek,
to jest na dzień dzi siej szy 14 435,20 zł.
Przy po mi nam, że bur mistrz ma w tej
chwi li 10 620 zł, czy li pod wyż ka
z urzę du wy no si po nad 40 pro cent bez
do dat ku za wy słu gę lat. Do da tek ten
w przy pad ku bur mi strza wy no si nie co
po nad 2000 zł. Na to miast naj wyż szy

po ziom wy na gro dze nia bur mi strza
Kro to szy na mógł by wy -
nieść 20 041,50 zł – ob ja śnił Grze gorz
Ga lic ki, skarb nik gmi ny. 

– Nie wie my, ja kie jest pa na zda nie
na ten te mat, pa nie bur mi strzu, a spra -
wa do ty czy pań skie go wy na gro dze -
nia – po wie dział rad ny Bar tosz
Ko siar ski. – Mam za tem py ta nie, jak
bur mistrz sam sie bie oce nia wkwe stii tej
pod wyż ki. Czy bur mistrz wi dzi sie bie
w tej gór nej gra ni cy, czy niż szej? – do py -
ty wał. – Przy go to wa ny pro jekt uchwa ły
w peł ni mnie za do wa la – od rzekł krót -
ko Fran ci szek Mar sza łek. 

Rad ny Ko siar ski za py tał jesz cze,
czy w związ ku ze zwięk sze niem wy na -
gro dze nia bur mi strza pla no wa ne są
rów nież pod wyż ki dla pra cow ni ków
urzę du. – Bur mistrz roz pa tru je tę

kwe stię i w grud niu praw do po dob nie
po dej mie de cy zję o skie ro wa niu środ -
ków na pod wyż ki dla pra cow ni ków
nie pe da go gicz nych, czy li jed no stek or -
ga ni za cyj nych, w tym Urzę du Miej -
skie go w Kro to szy nie – nie mó wi my
tu taj o kie row nic twie, bo to od ręb ny
te mat – w związ ku z pod wyż sze niem
mi ni mal ne go wy na gro dze nia, w ce lu
za po bie że nia ko lej ne mu wy płasz cze -
niu wy na gro dzeń pra cow ni ków ad mi -
ni stra cyj no -biu ro wych – od po wie dział
skarb nik. 

Rad ni przy ję li uchwa łę w pro po -
no wa nej wer sji jed no gło śnie. Wy na -
gro dze nie bur mi strza bę dzie za tem
wy no sić 19 973,54 brut to – wraz
z do dat kiem funk cyj nym, do dat kiem
spe cjal nym oraz do dat kiem za staż.

(LE NA)

Na bieżąco 7

Dwaj funk cjo na riu sze z Ko men dy
Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie po now nie do łą -
czy li do per so ne lu szpi ta la tym cza -
so we go na Mię dzy na ro do wych Tar -
gach Po znań skich. 

De cy zją wo je wo dy wiel ko pol skie -
go 25 funk cjo na riu szy Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej z te re nu wo je wódz twa
wiel ko pol skie go, po sia da ją cych ty tuł
ra tow ni ka me dycz ne go, ma wspie rać
służ by me dycz ne, dzia ła ją ce na pierw -
szej li nii fron tu. Kro to szyń ską ko men -
dę w szpi ta lu tym cza so wym
na te re nie Mię dzy na ro do wych Tar -

gów Po znań skich re pre zen tu ją st. asp.
Ma te usz Dy mar ski oraz ogn. Piotr
Niś kie wicz.

Pla ców ka, któ ra jest za bez pie cze -
niem ca łe go sys te mu szpi tal ne go
w Wiel ko pol sce, sta no wi jed nost kę or -
ga ni za cyj ną Szpi ta la Kli nicz ne go Prze -
mie nie nia Pań skie go Uni wer sy te tu
Me dycz ne go im. Ka ro la Mar cin kow -
skie go w Po zna niu. To wła śnie do szpi -
ta la po lo we go kie ro wa ni są pa cjen ci
z po twier dzo nym za ka że niem ko ro na -
wi ru sem, wy ma ga ją cy ho spi ta li za cji.
Dla te go ra tow ni cy wy ko nu ją tam swo -
je za da nia w peł nym re żi mie sa ni tar -
nym. OPRAC. (AN KA)

EPIDEMIA

Strażacy skierowani 
do szpitala tymczasowego

KROTOSZYN

Wynagrodzenie burmistrza będzie znacznie wyższe 
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W li sto pa dzie Astra Kro to szyn by ła
go spo da rzem cy klu czte rech ha lo -
wych tur nie jów pił kar skich dla dzie -
ci. Im pre za pod na zwą Kro to szyn
Cup 2021 przy cią gnę ła wie lu mło -
dych adep tów fut bo lu. 

Za wo dy zor ga ni zo wa no przy wspar -
ciu Wiel ko pol skie go Związ ku Pił ki Noż nej
oraz Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie.
Roz gryw ki to czy ły się w ha li wi do wi sko -
wo -spor to wej przy ul. Olim pij skiej i zgro -
ma dzi ły po nad 300 mło dych za wod ni ków
i za wod ni czek. Ry wa li za cja mia ła na ce lu
przede wszyst kim do brą za ba wę, a wy ni ki
nie by ły bra ne pod uwa gę. Każ dy z uczest -
ni ków otrzy mał pa miąt ko wą na gro dę. 

W dwóch pierw szych tur nie jach wy -
stą pi ły dru ży ny z rocz ni ków 2013/2014
oraz 2014/2015. Wy bie ra no naj war to -
ściow sze go gra cza każ de go ze spo łu.
W młod szej ka te go rii wy róż nio no Ju lię
Gu stow ską (Astra Kro to szyn I), Mak sy mi -

lia na Oba la (Astra Kro to szyn II), Woj cie -
cha Grze go rzew skie go (CKS Zdu ny), Szy -
mo na Skrzyp cza ka (Aka de mia Ta len tów
Kro to szyn), Ja kub Pe ślę (Go rzy czan ka Go -
rzy ce), To bia sza Cią żyń skie go (Dą bro czan -
ka Pę po wo I), Fran cisz ka Pta ka
(Dą bro czan ka Pę po wo II) oraz Mi cha ła
Iwan ka (Aka de mia Pił kar ska KAO).
W star szej gru pie uho no ro wa ni zo sta li Zu -

zan na Ko ni czyń ska (Astra Kro to szyn),
Fran ci szek Ha daś (CKS Zdu ny), Ad rian
Ki sze nia (Aka de mia Ta len tów Kro to szyn),
Ni co las Woj ta sik (Dą bro czan ka Pę po wo I),
Ke vin Ma ty la (Dą bro czan ka Pę po wo II),
Pa weł Ta la ga (Aka de mia Pił kar ska KAO),
Oskar Bart czak (Aka de mia Kre ci ka
Ostrów Wlkp.) i Fi lip Ogro dow czyk (Ja ro -
ta Ja ro cin). 

Ty dzień póź niej do ry wa li za cji przy -
stą pi li pił ka rze z rocz ni ków 2012
oraz 2011. W młod szej ka te go rii mia no
MVP swo je go ze spo łu przy zna no Mak sy -
mi lia no wi Ro ba ko wi (Astra Kro to szyn),
Alek san dro wi Dry ga so wi (Aka de mia Ta -
len tów Kro to szyn), Fi li po wi Dziub ko wi
(Aka de mia Pił kar ska KAO), Wik to ro wi
Pa wa ko wi (Aka de mia Kre ci ka Ostrów
Wlkp.), Da wi do wi Ce gla rzo wi (CKS
Zdu ny), Ka ro lo wi Rze kiec kie mu (Po goń
Skal mie rzy ce – Bi sku pi ce Oło bocz ne)

oraz Mai Ja nosz (Piast Żmi gród). Z ko lei
po śród star szych gra czy wy róż nie nia tra -
fi ły do Ol gi Kost ki (Aka de mia Ta len tów
Kro to szyn), Mi ko ła ja Adam ka (Cen tra
Ostrów Wlkp.), Ilia na Ish chu ka (Astra
Kro to szyn I), Woj cie cha Pa ter ka (Astra
Kro to szyn II), Da wi da Du dzia ka (Astra
Kro to szyn II), Fi li pa Ję drasz czy ka (Go -
rzy czan ka Go rzy ce), Woj cie cha Ryb ki
(Piast Żmi gród) oraz Ksa we re go Kuź nic -
kie go (CKS Zdu ny). 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Najważniejsza była dobra zabawa

W sie dzi bie Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to -
szy nie prze pro wa dzo no warsz ta ty z za -
kre su kie ro wa nia dzia ła niem ra tow ni -
czym. Uczest ni czy li w nich na czel ni cy
i do wód cy jed no stek OSP z na sze go
po wia tu, włą czo nych do Kra jo we go
Sys te mu Ra tow ni czo -Ga śni cze go.

Ce lem szko le nia by ło przy po mnie -
nie pod sta wo wych in for ma cji z za kre su

or ga ni za cji dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych, któ re wy ni ka ją z za pi sów za war -
tych w ak tach praw nych. Po nad to
do sko na lo no umie jęt no ści w do ko ny wa -
niu oce ny sy tu acji i moż li wo ści sił oraz
środ ków na miej scu dzia łań, jak rów nież
po dej mo wa nia de cy zji, od któ rych nie -
jed no krot nie uza leż nio ne jest ży cie
i zdro wie wła sne, in nych ra tow ni ków,
a tak że osób za gro żo nych.

(AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Szkolenie dla dowódców OSP
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W so bo tę w ha li spor to wo -wi do wi -
sko wej przy ul. Olim pij skiej w Kro to -
szy nie zor ga ni zo wa no ko lej ną edy cję
Igrzysk Przed szko la ków, Dzie ci i Mło -
dzie ży „Su mo z Mi ko ła jem”. W im -
pre zie ry wa li zo wa ło po nad 160 mło -
dych spor tow ców z kil ku wo je -
wództw.

Igrzy ska od by ły się już po raz
ósmy. W za wo dach mo gły wziąć
udział oso by po mię dzy 4. a 16. ro kiem
ży cia. Je dy nym wa run kiem uczest nic -
twa był brak po sia da nia li cen cji za -
wod ni czej Pol skie go Związ ku Su mo,
gdyż by ła to im pre za or ga ni zo wa na
po za sys te mem spor tu wy czy no we go
i skie ro wa na do tych, któ rzy nie ma ją
pro fe sjo nal ne go przy go to wa nia tre nin -
go we go. 

W te go rocz nej edy cji ry wa li zo wa -
ło po nad 160 za wod ni ków i za wod ni -
czek z wo je wództw wiel ko pol skie go,
dol no ślą skie go, łódz kie go, ma zo wiec -
kie go, ma ło pol skie go, świę to krzy skie -
go oraz war miń sko -ma zur skie go.
Uczest ni cy po dzie le ni by li na 45 ka te -
go rii wa go wych i wie ko wych. Wszy scy

mło dzi spor tow cy otrzy ma li me da le
oraz upo min ki. 

Igrzy ska Przed szko la ków, Dzie ci
i Mło dzie ży to im pre za ro dzin na, dla -
te go or ga ni za to rzy za dba li nie tyl ko
o naj młod szych, ale tak że o ich opie -
ku nów i ro dzi ców. Moż na więc by ło
sko rzy stać z de gu sta cji dzi czy zny

od Ho Re Ca Las -Ka lisz czy od wie dzić
sto iska przy go to wa ne przez OSM Ja -
ro cin, PGKiM Kro to szyn oraz Ga le rię
Opty ki Vi sus. Atrak cji nie bra ko wa ło,
a naj więk szą z nich dla naj młod szych
uczest ni ków im pre zy by ła bez wąt pie -
nia wi zy ta świę te go Mi ko ła ja. Pod czas
zma gań nie bra ko wa ło po zy tyw nych
spor to wych emo cji. Ki bi ce do pin go -
wa li za wod ni ków, a oni da wa li z sie bie
wszyst ko. 

Igrzy ska zor ga ni zo wa ły To wa rzy -
stwo Atle tycz ne Ro zum Kro to szyn
oraz Pol ski Zwią zek Su mo,
przy wspar ciu fi nan so wym Mi ni ster -
stwa Spor tu i Tu ry sty ki w ra mach pro -
gra mu „Sport Wszyst kich Dzie ci”,
a tak że gmi ny Kro to szyn oraz po wia -
tu kro to szyń skie go w ra mach otwar -
tych kon kur sów ofert. 

– Je ste śmy za do wo le ni z fre kwen -
cji, na to miast epi de mia, któ ra da lej nas
drę czy, spo wo do wa ła, że uczest ni ków
by ło nie co mniej, niż bym się spo dzie -
wał. Ro zu miem jed nak oba wy ro dzi -
ców, szcze gól nie dzie ci w wie ku
przed szkol nym. Je śli cho dzi
o uczniów, to licz ba za wod ni ków by ła

bar dzo du ża. Mi mo to, je śli cho dzi
o przed szko le Baj ka, sta wił się kom plet
dzie ci. Zja wi ły się też po je dyn cze
przed szko la ki z in nych pla có wek.
Chciał bym bar dzo po dzię ko wać tym
ro dzi com, któ rzy mi mo za gro że nia,

któ re ca ły czas ist nie je, przy szli ze swo -
imi po cie cha mi. Im pre za by ła przed -
nia – sko men to wał Da riusz Ro zum,
pre zes To wa rzy stwa Atle tycz ne go Ro -
zum Kro to szyn. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Mikołajkowa rywalizacja dzieci i młodzieży
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W li sto pa dzie Pol ska by ła go spo da -
rzem I Mi strzostw Świa ta Głu chych
w Pły wa niu na krót kim ba se nie. Po -
cho dzą cy z Kro to szy na Kon rad Po -
wroź nik w Gli wi cach aż sie dem ra zy
sta wał na po dium.

Do ry wa li za cji o ty tu ły naj lep szych
pły wa ków przy stą pi ło 140 za wod ni ków
re pre zen tu ją cych 24 kra je. Pol scy pły wa cy
wy wal czy li łącz nie 17 me da li – je den zlo -
ty, sie dem srebr nych i dzie więć brą zo -
wych. W re pre zen ta cji na sze go kra ju
bry lo wał Kon rad Po wroź nik, któ ry wró cił
z mi strzostw z oka za łym do rob kiem sied -
miu krąż ków. 

Po cho dzą cy z Kro to szy na pły wak
w kon ku ren cjach in dy wi du al nych pięć ra -
zy sta wał na po dium. Ja ko je dy ny z Po la -
ków wy wal czył ty tuł mi strzow ski,
trium fu jąc na 200 m sty lem mo tyl ko -
wym. Po nad to zdo był srebr ne me da le
na 100, 200 oraz 400 m sty lem zmien -

nym. Do te go do rzu cił dwa brą zo we krąż -
ki z wy ści gów szta fe to wych – 4x100 m
sty lem zmien nym i 4x200m sty lem do -
wol nym. 

– Pod czas mi strzostw usta no wi łem
trzy re kor dy Pol ski nie sły szą -
cych – na 50 m sty lem mo tyl ko wym,
na 100 m sty lem mo tyl ko wym oraz
na 100 m sty lem zmien nym. Zło ty me dal
chciał bym za de dy ko wać mo jej ma mie,

któ ra za wsze przy mnie jest. Pla nu ję te raz
od po cząć przez dwa ty go dnie. Stu diu ję
na Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go we
Wro cła wiu, więc wy ko rzy stam czas
na nad ro bie nie za le gło ści i za li cze nia. Póź -
niej wró cę na ba sen, aby przy go to wy wać
się do Igrzysk Olim pij skich Nie sły szą cych,
któ re praw do po dob nie od bę dą się
w kwiet niu w Bra zy lii – pod su mo wał
Kon rad Po wroź nik. (LE NA)

PŁYWANIE

Siedem medali Konrada na mistrzostwach świata!

W dniach 3-4 grud nia w re stau ra cji
Le śni czów ka dar te rzy ry wa li zo wa li
w ra mach Pu cha ru Pol ski POD. Za -
wo dy przy cią gnę ły wie lu mi ło śni ków
rzu ca nia do tar czy i do star czy ły mnó -
stwo spor to wych emo cji. 

Or ga ni za to rem wy da rze nia by ło Sto -
wa rzy sze nie Kro to szyń ska Li ga Dar ta. Jak
co ro ku zma ga nia od by wa ły się przez dwa
dni. W pią tek przy stą pio no do wal ki
w Tur nie ju Par o Pu char Ver ni mil. Za wo -
dy by ły świet ną roz grzew ką przed so bot -
nią głów ną ry wa li za cją o Pu char Pol ski. 

Te go rocz na edy cja tur nie ju przy cią -
gnę ła aż 76 mi ło śni ków dar ta – 66 za wod -
ni ków i 10 za wod ni czek. Pa nie roz po czę ły
od zma gań w dwóch gru pach. Do dal sze -
go eta pu roz gry wek awan so wa ły Ewe li -
na Mą drze jew ska, Mał go rza ta Pa cierp nik,
Ni na Lech Mu sial ska oraz An na Ko wal -
czyk. W ści słym fi na le spo tka ły się E. Mą -
drze jew ska i M. Pa cierp nik. Po za cię tym
i peł nym emo cji po je dyn ku zwy cię ży ła
pierw sza z wy mie nio nych. 

Pa no wie na pierw szym eta pie ry wa -
li za cji zo sta li po dzie le ni na 16 grup.
Po kil ku go dzin nych roz gryw kach
do ćwierć fi na łów awan so wa li Pa weł Pasz -
kow ski, Sła wo mir Ol szew ski, Klau diusz
Nie dziel ski, Ty tus Ka nik, Kon rad Paw -
łow ski, Wal de mar Ka łuż ny, Mar cin Wojt -
ko wiak oraz Łu kasz Kły sik.
W pół fi na łach T. Ka nik ograł P. Pasz kow -
skie go, a Ł. Kły sik wy grał z W. Ka łuż nym.
W fi na ło wej kon fron ta cji lep szy był T. Ka -

nik. Naj lep si dar te rzy otrzy ma li pa miąt -
ko we pu cha ry oraz na gro dy. 

Współ or ga ni za to rem tur nie ju by ła re -
stau ra cja Le śni czów ka. Part ne ra mi stra te -
gicz ny mi dwu dnio wych zma gań
dar ter skich by ły fir my Ver ni mil, PM Sys -
tem Okna, Dom Zdro wia, Ska -Met, Fach -
-Stol oraz Me blex. Sto wa rzy sze nie
Kro to szyń ska Li ga Dar ta otrzy ma ło też
wspar cie w or ga ni za cji Pu cha ru Pol ski POD
od wie lu in nych spon so rów. (LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Darterski weekend w Krotoszynie

W ostat nią so bo tę li sto pa da w Byd -
gosz czy od by ły się za wo dy Ice Swim -
ming Fe sti val. W ści ga niu się w lo do -
wa tej wo dzie wiel ką kla sę po ka za ła
Mo ni ka Jad czak. 

Za wo dy w zi mo wej od mia nie pły wa -
nia przy cią gnę ły oko ło 300 za wod ni ków
i za wod ni czek. Od by wa ją ca się przy Wy -
spie Młyń skiej od 2018 ro ku im pre za z ro -
ku na rok zy sku je co raz więk sze gro no
zwo len ni ków, któ rzy przy by wa ją do Byd -
gosz czy z ca łej Pol ski!

W tym ro ku or ga ni za to rzy przy go to -
wa li pięć wy ma ga ją cych dy stan sów
(100, 250, 450, 750 i 1000 me trów) in -
dy wi du al nych oraz ry wa li za cję szta fet.
Wszyst kie wy ści gi prze pro wa dzo no

w Brdzie. Tem pe ra tu ra po wie trza wy no si -
ła 0 stop ni Cel sju sza, a wo dy oko ło 5.

Dla Mo ni ki Jad czak by ły to pierw sze
za wo dy pły wac kie w zi mo wej au rze. Kro -
to szy nian ka star to wa ła na dy stan sach 100
i 250 m. Krót szy z nich po ko na ła w cza -
sie 1 mi nu ta, 51 se kund i 10 set nych, co
da ło jej dzie wią te miej sce w kla sy fi ka cji
open i pierw sze wśród ko biet. 

Z ko lei na 250 m Mo ni ka da ła praw -
dzi wy po pis, trium fu jąc – z cza -
sem 3: 01,40 – za rów no w gro nie pań, jak
i w open. Dość po wie dzieć, że je den z ki bi -
ców stwier dził, iż „ona nie pły nie jak czło -
wiek tyl ko jak mo to rów ka”. War to też
do dać, że kro to szy nian ka by ła naj młod szą
uczest nicz ką Ice Swim ming Fe sti va lu.

(AN KA)

PŁYWANIE

Ścigali się w lodowatej Brdzie

Pię cio ro re pre zen tan tów KS Kro tosz
ry wa li zo wa ło w Ogól no pol skich Za -
wo dach Pły wac kich o Pu char Pre zy -
den ta Mia sta Ka li sza. Na si pły wa cy
zdo by li w im pre zie czte ry me da le.

W szran ki sta nę ło ok. 300 za wod ni -
ków i za wod ni czek z je de na stu klu bów, m.
in. z Byd gosz czy, Ostro wa Wlkp., Ko ła,
Śre mu czy Kro śnic. Do Ka li sza wy bra ła się
tak że pię cio oso bo wa eki pa KS Kro tosz.

Spo śród przed sta wi cie li kro to szyń -
skie go klu bu naj le piej spi sał się Piotr Niż -
niow ski, któ ry dwa ra zy sta nął na po dium,
zaj mu jąc dru gie miej sce na 50 m sty lem
do wol nym (30,58) oraz na 50 m sty lem
kla sycz nym (42,88). Po nad to był siód my
na 50 m sty lem mo tyl ko wym (38,62)
i na 100 m sty lem zmien nym (1: 27,66). 

Zo fia Niż niow ska zdo by ła brąz
na 50 m sty lem do wol nym (43,11). Bli sko

po dium by ła tak że na 50 m sty lem grzbie -
to wym, ale w tej kon ku ren cji za ję ła czwar -
tą lo ka tę (56,20). Me dal zdo był rów nież
Ja kub Stel ma szyk, któ ry upla so wał się
na dru giej po zy cji na 50 m sty lem kla sycz -
nym (38,09), a na 50 m sty lem do wol nym
był ósmy (29,79).

Mar cel Mu szyń ski stra to wał w trzech
kon ku ren cjach – na 50 m sty lem kla sycz -
nym zna lazł się na pią tym miej scu (50,83),
na 50 m sty lem grzbie to wym za jął szó stą lo -
ka tę (48,48), a na 50 m sty lem do wol nym
był dzie wią ty (38,06). Dwa ra zy o po dium
otarł się Oli wier Mu szyń ski – czwar ty za -
rów no na 50 m sty lem kla sycz nym (40,51),
jak i na 50 m sty lem grzbie to wym (40,12).
Po za tym na 50 m sty lem mo tyl ko wym zo -
stał skla sy fi ko wa ny na szó stej po zy cji
(36,85), a na 100 m sty lem zmien nym był
ósmy (1: 24,61).

(AN KA)

PŁYWANIE

Walczyli o medale 
na basenie w Kaliszu
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