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POWIAT

Radni i starosta 
będą dostawać więcej

WTOREK 14 GRUDNIA 2021

Rad ni mu sie li za jąć się tym te ma tem ze wzglę du
na roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z paź dzier ni ka bie -
żą ce go ro ku w spra wie wy na gra dza nia pra cow ni ków
sa mo rzą do wych. 

dokoń� czenie na stronie 3

Na nie daw nej se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go rad ni uchwa -
li li pod wyż kę wy na gro dze nia sta ro sty oraz swo ich diet. Nie
wszy scy rad ni przy ję li no we staw ki bez kry tycz nie, ale – jak
moż na się by ło spo dzie wać – zde cy do wa na więk szość po par ła
za pro po no wa ne pro jek ty uchwał.



Aktualności2 WTOREK, 14 GRUDNIA 2021

Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
im. Ar ka de go Fie dle ra zor ga ni zo wa -
ła kon kurs czy tel ni czy pod ha słem
„Zgad nij, kim je stem”, któ ry skie ro -
wa ny był do uczniów klas IV -VI szkół
pod sta wo wych. Uczest ni cy mu sie li
wy ka zać się zna jo mo ścią książ ki
„Opo wie ści z Na rnii. Lew, cza row ni ca
i sta ra sza fa”.

W szran ki sta nę ło 12 uczniów z te re -
nu gmi ny Kro to szyn. W ko mi sji kon kur -
so wej zna leź li się Han na Sztu ka -Fo nau
(prze wod ni czą ca) – na uczy ciel ka ję zy ka
pol skie go, Kry sty na Pocz ta – na uczy ciel ka
ję zy ka pol skie go, Ewa Kmieć – bi blio te kar -
ka -na uczy ciel ka z Ze spo łu Szkół Po nad -
pod sta wo wych nr 3  w Kro to szy nie.
Zwy cię żył Jan Ha drych ze Szko ły Pod sta -

wo wej w Chwa li sze wie. Po nad to wy róż -
nie nia przy zna no Nor ber to wi Pa ry sko wi
(Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Kro to szy nie),
Mag da le nie Maj chrzak (Szko ła Pod sta wo -
wa nr 4 w Kro to szy nie), Ame lii Gro no -
wicz (SP nr 4 w Kro to szy nie) i An to ni nie
Ka ik (SP nr 1 w Kro to szy nie). 

Na gro dy dla lau re atów ufun do wa ła
Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na. Wrę -
cza ła ja Ewa Bu kow ska, dy rek tor książ ni -
cy. Or ga ni za to rzy kon kur su dzię ku ją
wszyst kim uczest ni kom za udział, a opie -
ku nom za za an ga żo wa nie w przy go to wa -
nie swo ich pod opiecz nych. (AN KA)
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W Huf cu Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
prze pro wa dzo no eli mi na cje do wo je -
wódz kie go kon kur su pla stycz ne go
na naj pięk niej szą szop kę bo żo na ro -
dze nio wą.

W czę ści teo re tycz nej mło dzież mia ła
do roz wią za nia test spraw dza ją cy wie dzę

o tra dy cjach Bo że go Na ro dze nia. Za da -
niem prak tycz nym by ło wy ko na nie szop -
ki. Część prak tycz na, ze wzglę dów
epi de micz nych, od by wa ła się zdal nie.
Uczest ni cy przy go to wy wa li szop ki w do -
mach. Zwy cię żył du et Ame lia Mły nar ska
i Kry stian Ma ciej czak. 

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Tworzyli piękne szopki bożonarodzeniowe

6 grud nia wy cho waw cy Huf ca Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie pod su mo wa li
kon kurs „Naj pięk niej szy stół świą tecz -
ny – z igli wiem w tle”. Zwy cię żył du et
Klau dia Płu gow ska i Piotr Gro bel ny. 

W pierw szym eta pie uczest ni cy roz -
wią zy wa li test z wie dzy o tra dy cjach świą -
tecz nych i za sa dach sa vo ir -vi vre'u.
Ko lej nym za da niem by ło przy go to wa nie
tra dy cyj ne go sto łu wi gi lij ne go dla dwóch
osób, co na le ża ło udo ku men to wać na zdję -
ciach w pre zen ta cji mul ti me dial nej. 

Ju ry uzna ło, iż naj lep szą pra cę wy ko nał
ze spół w skła dzie Klau dia Płu gow ska i Piotr
Gro bel ny. Zwy cię skie dzie ło bę dzie re pre -
zen to wać kro to szyń ski hu fiec na wo je wódz -
kim eta pie kon kur su w Po zna niu. O ta kim
wy bo rze za de cy do wa ły wła sno ręcz nie wy -
ko na ne ele men ty de ko ra cji sto łu, w więk -
szo ści z ma te ria łów po cho dzą cych z na tu ry. 

Au to rów trzech naj lep szych prac na -
gro dzo no upo min ka mi, któ re ufun do wa -
ła Wiel ko pol ska Wo je wódz ka Ko men da
w Po zna niu.

(AN KA)

KONKURS

Stół świąteczny z z igliwiem w tle  
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Aktualności 3

Na nie daw nej se sji Ra dy Miej skiej
Na ta lia Ro ba kow ska przy po mnia ła
o spra wie, któ rą po ru sza ła już wie lo -
krot nie pod czas po sie dzeń. Rzecz ty -
czy upa mięt nie nia po wstań ców wiel -
ko pol skich.

27 grud nia po raz pierw szy ob cho dzić
bę dzie my no we świę to – Na ro do wy Dzień
Zwy cię skie go Po wsta nia Wiel ko pol skie go.
Rad na Ro ba kow ska już kil ka ra zy mó wi ła
na fo rum ra dy o upa mięt nie niu po wstań -
ców. Przy po mnia ła o ta blicz kach, któ re
mia ły by za wi snąć na ich na grob kach. Ta ką
ini cja ty wę zre ali zo wa no już m. in. na te re -

nie gmi ny Ko by lin. Rad na wspo mnia ła, iż
jest to spra wa, któ ra bar dzo in te re su je
miesz kań ców gmi ny do py tu ją cych o re zul -
ta ty dzia łań w tym za kre sie.

W od po wie dzi bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek po in for mo wał, iż pro wa dzi kon -
sul ta cje z Pio trem Mi ko łaj czy kiem, dy rek -
to rem Mu zeum Re gio nal ne go im. H.
Ław ni cza ka w Kro to szy nie, od no śnie
umiesz cze nia obok na grob ków po wstań -
ców flag, któ re – je go zda niem – by ły by
cie kaw szym roz wią za niem niż ta blicz ki.
Na wy ni ki roz mów mu si my jed nak jesz cze
po cze kać.

(LE NA)

KROTOSZYN

Upamiętnić bohaterów
zwycięskiego powstania dokoń� czenie ze strony 1

W uchwa le Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go usta lo no mie sięcz ne wy -
na gro dze nie sta ro sty w wy so ko ści 99
pro cent mak sy mal ne go po zio mu wy -
na gro dze nia za sad ni cze go i do dat ku
funk cyj ne go, do da tek spe cjal ny
w wy so ko ści 30 pro cent wy na gro dze -
nia za sad ni cze go i funk cyj ne go oraz
do da tek za wie lo let nią pra cę w wy so -
ko ści 20 pro cent wy na gro dze nia za -
sad ni cze go. Mak sy mal ny po ziom
wy na gro dze nia za sad ni cze go wy no -
si 10 430 zł, a do dat ku funk cyj ne -
go – 3450 zł. Ko mi sje sta łe Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go po zy tyw -
nie za opi nio wa ły pro jekt uchwa ły.
Za jej przy ję ciem opo wie dzia ło się 16
rad nych. Od gło su wstrzy ma ła się Ire -
na Rę ko sie wicz. 

W kwe stii usta le nia wy so ko ści
swo ich diet jed no myśl no ści wśród
rad nych nie by ło. Pierw szy głos za -
brał rad ny Hen ryk Jan kow ski. – Już
na ko mi sji wy po wie dzia łem się
na ten te mat i bę dę gło so wał prze ciw.
Mó wi łem o na szych dro gach, kon dy -
cji fi nan so wej po wia tu i wy na gro dze -
niach dla pra cow ni ków sta ro stwa
oraz jed no stek or ga ni za cyj nych i pa -
dło wów czas zda nie, iż te pod wyż ki
bę dą znacz ne. W bu dże cie jed nak

jest na pi sa ne, że uję to w nim środ ki
na skut ki zwięk sze nia wy na gro dze -
nia mi ni mal ne go, nie uję to jed nak in -
nych pod wy żek. Chciał bym też
za py tać skarb ni ka, skąd się wzię ły
prze su nię cia na te die ty. Aku rat
w tym ro ku to nie jest du ża kwo ta,
ale gdy pro si łem o 10 tys. zł na wy cię -
cie krze wów, to nie by ło środ ków,
a te raz się zna la zły – oznaj mił H. Jan -
kow ski. 

Ju liusz Pocz ta, prze wod ni czą cy
ra dy, wy ja śnił, iż to on wspo mniał
o pod wyż kach dla pra cow ni ków i za -
pew nił, że za mie rza zro bić wszyst ko,
aby je go sło wa zo sta ły speł nio ne. Od -
po wie dzi udzie lił też wi ce sta ro sta Pa -
weł Ra do jew ski. – Pod wyż ki bę dą
na pew no i to mak sy mal ne, na ja kie
bę dzie nas stać. Jak co ro ku ta kie ru -
chy wy ko ny wać bę dzie my w oko li -
cach lu te go, bo wte dy wie my już,
na czym sto imy i ja ką ma my nad wyż -
kę w bu dże cie. Pro szę więc się nie su -
ge ro wać tym, że pod wyż ki nie zo sta ły
jesz cze uję te w bu dże cie – tłu ma czył
P. Ra do jew ski, a je go sło wa po twier -
dził sta ro sta Sta ni sław Szczot ka. Da -
riusz Ro zum za ape lo wał, aby
pod wyż ki za le ża ły od po zio mu pra cy
da ne go wy dzia łu i od po wie dzial no ści
spo czy wa ją cej na je go pra cow ni kach.

Prze wod ni czą cy ra dy wy ja śnił, iż
wraz z pod wyż ką zmie nia się kry te -
rium po mniej sza nia die ty za każ dą
nie obec ność na po sie dze niu ra dy po -
wia tu (o 20 pro cent), ko mi sji sta łych
(15 pro cent), za rzą du po wia tu (5
pro cent). Po trą ce nia nie bę dą do ko -
ny wa ne je dy nie w przy pad ku pi sem -
nie uspra wie dli wio nej nie obec no ści,
spo wo do wa nej wy ko ny wa niem przez
rad ne go czyn no ści zwią za nych z peł -
nie niem man da tu. 

Ko mi sje sta łe po zy tyw nie za opi -
nio wa ły pro jekt uchwa ły. Za jej przy -
ję ciem za gło so wa ło 14 rad nych.
Od gło su po now nie wstrzy ma ła się I.
Rę ko sie wicz. Prze ciw ni na to miast
by li Zbi gniew Bro dziak, Hen ryk Jan -
kow ski oraz Ja cek Za wod -
ny. – W związ ku z pro po zy cją
uchwa ły do ty czą cej pod wy żek dla
rad nych by łem prze ciw. Ra da Po wia -
tu Kro to szyń skie go do ko na ła usta le -
nia diet na po cząt ku ka den cji.
We dług mnie to po win no wy star -
czyć. Uwa żam, że są więk sze po trze -
by w po wie cie niż pod wyż ki diet dla
rad nych. To ża den po pu lizm, ale ra -
cjo nal ne my śle nie i go spo da ro wa nie
wspól nym bu dże tem po wia to -
wym – sko men to wał rad ny Za wod ny. 

(LE NA)
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Hie ro nim Mar sza łek, rad ny Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go i jed no cze -
śnie soł tys Ust ko wa, na se sjach ra dy
miej skiej i po wia tu zwró cił uwa gę
na pro blem sta nu dróg w po bli żu bu -
do wa nych elek trow ni wia tro wych. 

Te mat de wa sta cji dróg w trak cie
bu do wy elek trow ni wia tro wych H.
Mar sza łek, ja ko soł tys Ust ko wa, naj -
pierw po ru szył na se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie. – Trwa bu do wa
elek trow ni wia tro wych na te re nie
gmi ny Kro to szyn. Za uwa ży łem, że
dro gi i po bo cza w są siedz twie tych
in we sty cji są de wa sto wa ne. Nie
chcę, że by śmy my – po dat ni -
cy – za po śred nic twem sa mo rzą dów
mu sie li pła cić z wła snych bu dże tów
za na pra wy tych dróg – stwier dził
H. Mar sza łek.

Do te ma tu od niósł się tak że rad ny
Jan Zych, któ ry jest jed no cze śnie soł -
ty sem Be nic. – Przed sta wi cie le tych
firm bar dzo ład nie mó wią o tym, że
wszyst ko na pra wią. Ja kiś czas te mu
pod czas te go ty pu in we sty cji uszko -
dzo no chod nik w Be ni cach. Kie row ca
przy znał się, na miej sce przy je cha li
przed sta wi cie le wy ko naw cy, ale
do dzi siaj nic nie zo sta ło zro bio ne. Bar -
dzo więc pro szę służ by po wia to we
i gmin ne, że by za jąć się tym te ma tem.
Za chwi lę tych wy ko naw ców na miej -
scu nie bę dzie i zo sta nie my z ty mi
uszko dze nia mi – oznaj mił J. Zych.

Od po wie dzi udzie lił bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek. – Po dob nych
sy gna łów ma my zde cy do wa nie wię cej.
Na tę chwi lę ma my za pew nie nie, że
gdy in we sty cje się za koń czą, to fir my
przy wró cą te dro gi i chod ni ki do sta -
nu wła ści we go, a twier dzą na wet, że
do du żo lep sze go niż wcze śniej. Jak bę -
dzie w rze czy wi sto ści, to oczy wi ście
do pie ro się oka że. Jest tu taj pew ne nie -
bez pie czeń stwo, fir my czę sto się zmie -

nia ją bądź po słu gu ją pod wy ko naw ca -
mi i róż nie to mo że wy glą dać. Sy gna -
ły, któ re w tej kwe stii do nas do cie ra ją,
na bie żą co za pi su je my. Wska za ne
miej sca są dia gno zo wa ne i fo to gra fo -
wa ne. Zo ba czy my, co z te go wy nik -
nie – od rzekł wło darz Kro to szy na. 

H. Mar sza łek spra wę tę po ru szył
rów nież na se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go. – Pro szę, aby od po wied -
nie służ by, pod le głe pa nu sta ro ście,
ze wi den cjo no wa ły uszko dze nia dróg
po wia to wych, po wsta łe przy bu do wie
elek trow ni wia tro wej. Cho dzi mi
głównie o ki lo me tro wy od ci nek dro gi
w miej sco wo ści Wró że wy, a tak że
o ostat ni za kręt na tra sie Be ni ce -Ust -
ków – mó wił rad ny Mar sza łek. 

W od po wie dzi na ten wnio sek sta -
ro sta Sta ni sław Szczot ka po pro sił
Krzysz to fa Je li now skie go, dy rek to ra
Po wia to we go Za rzą du Dróg, o spraw -
dze nie uszko dzeń we wska za nych
miej scach i zwró ce nie się do wy ko -
naw cy elek trow ni wia tro wych o ich
na pra wę. (LE NA)

Na bieżąco4 WTOREK, 14 GRUDNIA 2021

Na se sji Ra dy Miej skiej w Sul mie rzy -
cach rad ni przy ję li uchwa ły zwięk sza -
ją ce staw ki po dat ku od nie ru cho mo -
ści oraz opła tę od po sia da nia psa.

Opła ta za czwo ro no ga na te re nie
Sul mie rzyc wy no si ła do tąd 42 zł. Te -
raz bę dzie wyż sza o 2 zł, a więc wzro -
śnie do 44 zł od jed ne go psa. Płat na
jest bez we zwa nia do 31 mar ca ro ku
po dat ko we go. Ko mi sje sta łe ra dy po -
zy tyw nie za opi nio wa ły pro jekt

uchwa ły. Rad ni przy ję li ją jed no gło -
śnie. Uchwa ła wej dzie w ży cie
z dniem 1 stycz nia 2022 ro ku. 

Pro jekt uchwa ły w spra wie okre -
śle nia wy so ko ści sta wek po dat ku
od nie ru cho mo ści ko mi sje sta łe rów -
nież za opi nio wa ły po zy tyw nie. Po -
now nie wszy scy opo wie dzie li się za jej
przy ję ciem. Za tem od no we go ro ku
w Sul mie rzy cach bę dą obo wią zy wać
no we staw ki te go po dat ku. (LE NA) 

SULMIERZYCE

Trzeba będzie płacić więcej

Z SESJI

O skutkach ubocznych budowy elektrowni wiatrowych
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Od grun tów:
1) zwią za nych z pro wa dze niem

dzia łal no ści go spo dar czej bez wzglę du
na spo sób za kwa li fi ko wa nia w ewi den -
cji grun tów i bu dyn ków od 1 m2 po -
wierzch ni – 0,84 zł

2) 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 od 1 ha po wierzch -
ni – 5,17 zł

3) po zo sta łych, w tym za ję tych
na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej
dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go przez
or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go od 1
m2 po wierzch ni – 0,24 zł

4) 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 9.10.2015 r. o re wi ta li za cji
(Dz. U. z 2021 r. poz. 485) 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 od 1 m2
po wierzch ni – 3,40 zł.

Od bu dyn ków lub ich czę ści:
1) miesz kal nych – od 1 m2 po wierzch -
ni użyt ko wej – 0,77 zł 
2) zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal -
no ści go spo dar czej oraz od bu dyn ków
miesz kal nych lub ich czę ści za ję tych
na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar -
czej od 1 m2 po wierzch ni użyt ko -
wej – 21,36 zł

3) za ję tych na pro wa dze nie dzia łal -
no ści go spo dar czej w za kre sie ob ro tu
kwa li fi ko wa nym ma te ria łem siew nym
od 1 m2 po wierzch ni użyt ko -
wej – 12,04 zł

4) zwią za nych z udzie la niem
świad czeń zdro wot nych w ro zu mie niu
prze pi sów o dzia łal no ści lecz ni czej, za -
ję tych przez pod mio ty udzie la ją ce tych
świad czeń od 1 m2 pow. użyt ko -
wej – 5,25 zł

5) po zo sta łych, w tym za ję tych
na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej
dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go przez
or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go od 1
m2 po wierzch ni użyt ko wej – 5,44 zł. 

Od bu dow li lub ich czę ści zwią za -
nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go -
spo dar czej – 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



Na li sto pa do wej sesji Ra da Po -
wia tu Kro to szyń skie go po dej mo wa -
ła, jak co ro ku, uchwa łę do ty czą cą
dy żu rów ap tek w po rze noc nej,
w nie dzie le i świę ta na te re nie po -
wia tu. Te mat nie spo dzie wa nie wy -
wo łał go rą cą dys ku sję. 

Pro jekt uchwa ły za wie rał roz kład
go dzin pra cy ap tek ogól no do stęp nych
oraz pra cy w po rze noc nej, w nie dzie le,
świę ta i dni wol ne na te re nie po wia tu
na 2022 rok. – Przy usta la niu roz kła -
du go dzin pra cy ap tek usta wo daw ca
okre ślił, że za da niem ap te ki, ja ko miej -
sca świad cze nia usług far ma ceu tycz -
nych, jest kom plek so wa „ob słu ga”
pa cjen tów w ce lu bie żą ce go za spo ko je -
nia ich po trzeb w za kre sie do stę pu
do pro duk tów lecz ni czych i in nych pre -
pa ra tów sprze da wa nych w ap te ce. Do -
stęp ten po wi nien być nie prze rwa ny,
czy li pa cjen ci w każ dym mo men cie po -
win ni mieć moż li wość za ku pie nia pro -
duk tów lecz ni czych, w szcze gól no ści
tych, któ rych za ży cie jest ko niecz ne
w ce lu za po bie że nia za gro że nia ży cia
i zdro wia – czy ta my w uza sad nie niu
uchwa ły. 

Z uwa gi na pro ble my po le ga ją ce
na bra ku eg ze kwo wa nia usta leń ra dy
w tej spra wie w prze szło ści głos po sta -
no wił za brać rad ny Ma rian Wło -
sik. – Dys ku sja w tym te ma cie by ła
dość in ten syw na. Za bie ra łem też głos
na ko mi sji, pod czas któ rej sta ro sta
udzie lił mi bar dzo kon kret nej od po wie -
dzi, iż nie ma moż li wo ści praw nej zmu -
sze nia ap tek do te go, aby peł ni ły one
dy żu ry w no cy. Mi mo wszyst ko nie bę -
dę gło so wał za przy ję ciem tej uchwa ły,
gdyż chciał bym, że by choć jed na ap te -
ka dy żu ro wa ła w dość du żym po wie cie,
a wiem, że nie by ło to eg ze kwo wa -
ne – wy ja śnił rad ny. Ko mi sje sta łe ra dy
po zy tyw nie za opi nio wa ły pro jekt
uchwa ły. 17 rad nych opo wie dzia ło się
za jej przy ję ciem, na to miast M. Wło sik
wstrzy mał się od gło su. 

Te mat jed nak wró cił w dal szej czę -
ści ob rad, kie dy to wi ce sta ro sta Pa weł

Ra do jew ski wy po wie dział się, wy wo -
łu jąc do ta bli cy M. Wło si ka. – Nie ro -
zu miem te go, że wstrzy mał się pan
od gło so wa nia w spra wie dy żu rów ap -
tek. Czy li jest pan za tym, że by dy żu -
ry ap tek zli kwi do wać? Usta wo daw ca
te go nie prze wi du je, a pa na zda nie jest
in ne. Ca ła ra da za gło so wa ła, że by co
naj mniej jed na ap te ka by ła czyn na, nie
ma my je dy nie moż li wo ści, aby to eg -
ze kwo wać. Nie ro zu miem więc, o co
pa nu cho dzi – oświad czył P. Ra do jew -
ski. – Pa mię tam, że w ubie głym ro ku
ap te ki tych dy żu rów nie peł ni ły. Ta ką
przy naj mniej mia łem skar gę od miesz -
kań ca. Mó wi łem o tym na ko mi sji, że
nie chciał bym, aby ta ka sy tu acja się po -
wtó rzy ła, ale sta ro sta ob ja śnił, jak ta
spra wa wy glą da w świe tle pra wa. Tyl -
ko dla te go wstrzy ma łem się od gło -
su – wy tłu ma czył M. Wło sik. 

Do dys ku sji włą czył się prze wod -
ni czą cy ra dy, Ju liusz Pocz ta. – Z pa na
wy po wie dzi wy ni ka ło, że prze gło so -
wa li śmy uchwa łę mó wią cą o tym, że
ap te ki nie bę dą peł ni ły dy żu rów, a zro -
bi li śmy od wrot nie. Na ka zu je my ap te -
ka rzom peł nie nie dy żu rów, mi mo ich
sprze ci wu – mó wił J. Pocz ta. 

– Ro zu miem wszyst kie trzy sta -
no wi ska. Chcę za ko mu ni ko wać, że
ta uchwa ła jest po dej mo wa na od oko -
ło dwu dzie stu lat. Opar ta jest

na usta wie i pó ki ta usta wa obo wią -
zu je, to ra da po wia tu mu si po dej mo -
wać ta ką uchwa łę. Je śli jed nak
kto kol wiek pój dzie do ap te ki, wo bec
któ rej ra da wy zna czy ła dy żur w da -
nym cza sie, a ta wów czas bę dzie za -
mknię ta, to pro szę o sy gnał. Są
zrze sze nia ap te kar skie, któ re sprze ci -
wia ją się na szym usta le niom. Oso bi -
ście też w pew nym sen sie nie dzi wię
się ap te ka rzom – z eko no micz ne go
punk tu wi dze nia. Je śli jed nak na wet
jed no ży cie zo sta nie ura to wa ne przez
to, że ap te ka bę dzie czyn na, to mu si
być to re ali zo wa ne. A je że li ktoś nie
ma od wa gi sam ta kiej spra wy zgło sić
do Na ro do we go Fun du szu Zdro wia,
to pro szę zgło sić to do mnie i ja to
uczy nię – za ko mu ni ko wał sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka. 

Po tej wy po wie dzi prze wod ni czą -
cy ra dy przy znał, iż te raz ro zu mie po -
sta wę M. Wło si ka. Rad ny do dał, iż ma
pra wo gło so wać zgod nie z wła snym su -
mie niem. – Mnie in te re su ją efek ty na -
szych dzia łań. W ubie głym ro ku był
pro blem z ap te ka mi i chciał bym, że by
nie po wtó rzy ło się to po raz ko lej ny. Je -
śli na sze dzia ła nie przy nie sie sku tek, to
wraz z miesz kań ca mi bę dę się cie szył,
że ma my za bez pie cze nie w sy tu acjach
kry tycz nych – spu en to wał M. Wło sik. 

(LE NA)

Na bieżąco 5

POWIAT

Aptekarze nie respektują ustaleń rady?
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Kil ka mie się cy te mu Ro man Olej nik
wy szedł z ini cja ty wą za in sta lo wa nia
w na szym mie ście bez płat nej ła do -
war ki do sa mo cho dów elek trycz -
nych. Rad ny po now nie po ru szył ów
te mat pod czas li sto pa do wej se sji
Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie. 

Ro man Olej nik za py tał, na ja kim eta -
pie są przy go to wa nia do bu do wy sta cji ła -
do wa nia sa mo cho dów elek trycz nych.
Rad ny po ru szył ten te mat już kil ka mie się -
cy te mu. Zwró cił wów czas uwa gę, że po -
wsta nie dar mo wej ła do war ki sta no wi ło by
za chę tę dla osób, któ re za sta na wia ją się
nad za ku pem po jaz du elek trycz ne go. Wte -
dy Mi chał Ku rek, na czel nik Wy dzia łu Go -
spo dar ki Ko mu nal nej, Ochro ny
Śro do wi ska i Rol nic twa, po in for mo wał, iż
po czy nio no wstęp ne uzgod nie nia z fir mą,
któ ra za pro po no wa ła gmi nie współ pra cę
w tej kwe stii. 

Od po wie dzi na za py ta nie rad ne go
udzie li ła Jo an na Król -Trąb ka, dy rek tor
De par ta men tu In ży nie rii Miej skiej. – Je -
ste śmy na eta pie uzgod nień co do umo -
wy. Ma my wy ty po wa ne wstęp nie dwie
lo ka li za cje: przy ul. Zam ko wej oraz
przy alei Po wstań ców Wiel ko pol skich. Je -
śli cho dzi o przy łą cze ener ge tycz ne, to

rów nież jest ono w trak cie re ali za cji. Ma -
my za pew nie nie, że za koń czy się to do po -
ło wy przy szłe go ro ku, więc my ślę, że
w wa ka cje bę dzie my mo gli pań stwa po in -
for mo wać, że sta cje ła do wa nia po jaz dów
bę dą w na szym mie ście – wy ja śni ła J.
Król -Trąb ka. 

(LE NA)

Z SESJI

Co ze stacjami ładowania 
dla pojazdów elektrycznych?
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Pod ko niec li sto pa da w au li I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja
od by ło się uro czy ste pod su mo wa ne
pierw szej edy cji kon kur su zbiór ki zu -
ży tych ba te rii pod na zwą „Ba te ria ze -
bra na – przy ro da ura to wa na”.
W trak cie mie sięcz nej ak cji, od 15
wrze śnia do 15 paź dzier ni ka, w pla -
ców kach szkol nych na te re nie ca łe -
go po wia tu ze bra no łącz -
nie 1 042 051 sztuk ba te rii, któ rych
wa ga wy nio sła nie mal 18 ton.

Ze bra ne ba te rie ode bra ła do uty li za cji
Spół dziel nia Pra cy Agro -Film z Ta ra no wa.
W za mian za ten nie bez piecz ny od pad fir -
ma prze ka za ła bo ny fi nan so we na za ku py
w wy bra nych skle pach. Na gro dy, sta tu et -
ki oraz upo min ki zwy cię skim szko łom
i dzie ciom wrę cza li wi ce sta ro sta Pa weł Ra -
do jew ski i prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go Ju liusz Pocz ta.

Naj wię cej ba te rii ze bra ła Szko ła Pod -
sta wo wa nr 1 im. Straj ku Dzie ci Koź miń -
skich 1906/1907 w Koź mi nie
Wlkp. – 110 743 sztuk. W na gro dę pla -
ców ka ta otrzy ma ła bon o war to -
ści 3000 zł. Dru gie miej sce za ję ła Szko ła
Pod sta wo wa im. S. F. Klo no wi cza w Sul -

mie rzy cach (82 664 sztuk / bon o war to -
ści 2500 zł), trze cia lo ka ta przy pa dła Szko -
le Pod sta wo wej nr 8 z Od dzia ła mi
Dwu ję zycz ny mi im. Ma rii Skło dow skiej -
-Cu rie w Kro to szy nie (78 509 sztuk / bon
o war to ści 2000 zł), a czwar ta by ła Szko ła
Pod sta wo wa w Roz dra że wie (67 713
sztuk / bon o war to ści 1100 zł).

Po nad to na gro dzo no 11 dzie ci, któ re
ze bra ły naj więk szą ilość zu ży tych ba te rii.
Naj lep si by li Alan i Mak sy mi lian Pa ter czyk
(Szko ła Fi lial na w Brzo zie), Klau dia Cu gier
(Szko ła Pod sta wo wa w Roz dra że wie), Fi lip
Bie law ny (Szko ła Fi lial na w Dzie li cach),
Nad ia Chu dziń ska (Szko ła Pod sta wo wa
nr 3 im. Ja na Paw ła II w Kro to szy nie), Ma -
te usz Ku las (Szko ła Pod sta wo wa w Go rzu -
pi), Pa weł Ma śliń ski (Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 w Koź mi nie Wlkp.), Mi chał Gó rec ki
(Szko ła Pod sta wo wa w Sul mie rzy cach),
We ro ni ka Ma te ja (Szko ła Pod sta wo wa
w Go rzu pi), Igor Kło poc ki (Szko ła Pod sta -
wo wa w Sul mie rzy cach), Ame lia Mi cha lak
(Szko ła Pod sta wo wa nr 8 w Kro to szy nie).

War to do dać, iż nie któ rzy bur mi strzo -
wie przy zna li na gro dy i upo min ki pla ców -
kom szkol nym i dzie ciom z te re nu swo ich
gmin. 

(AN KA)

EKOLOGIA

Zebrali ponad milion baterii!
2 grud nia w kro to szyń skiej bi blio te -
ce od by ła się kon fe ren cja pod su mo -
wu ją ca pro jekt pn. „In klu zja przez
sztu kę”. Klu czo wym punk tem oka -
za ło się prze mó wie nie Ma riu sza Kę -
dzier skie go – ar ty sty, któ ry udo wod -
nił, że nie moż li we nie ist nie je.

Pro jekt za pre zen to wał Do mi nik
Ra dwań ski, pre zes Fun da cji We nan te -
go Ka ta rzyń ca. Na stęp nie kil ka zdań
o pro jek tach to wa rzy szą cych wy gło sił
An drzej Pio trow ski, dy rek tor Po wia to -
we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie.
Mó wio no o in klu zji, a za tem włą cze -
niu do ży cia spo łecz ne go i prze ła my -
wa niu po dzia łów.

Po tem głos za brał M. Kę dzier -
ski – ar ty sta i mów ca, któ ry uro dził
się bez rąk. Do te ma tu wpro wa dził
krót ką hi sto rią, pro sząc wcze śniej ze -
bra nych o za mknię cie oczu. – Wy -
obraź cie so bie dzień ta ki jak dzi siaj.
Bu dzi cie się, idzie cie do ła zien ki. Tam
cze ka was po ran na to a le ta, na stęp nie
ubie ra cie się, je cie śnia da nie, przy go -
to wu je cie się do roz po czę cia dnia
i wy cho dzi cie z do mu. Po kil ku go dzi -
nach wra ca cie, mo że kimś się opie ku -
je cie, mu si cie ugo to wać obiad.
Wie czo rem po świę ca cie się swo jej pa -
sji, a na stęp nie bie rze cie prysz nic
i idzie cie spać. Tak mi ja wam dzień.
Te raz wy obraź cie so bie, że bu dzi cie
się ko lej ne go dnia i cze ka ją was te sa -
me czyn no ści, ale z jed ną róż ni -
cą – od te raz nie ma cie rąk – mó wił
ar ty sta. 

Po tych sło wach po pro sił zgro ma -
dzo nych o prze my śle nie, jak mo gli by
wów czas wy ko ny wać pod sta wo we
czyn no ści, na kła dać pa stę na szczo -
tecz kę czy wią zać bu ty. Opo wia dał, jak
w je go przy pad ku po ma ga li mu w tym
ró wie śni cy, dla któ rych na kar mie nie
nie peł no spraw ne go ko le gi by ło po pro -
stu za ba wą.

W mia rę upły wu lat świa do mość
ro sła i M. Kę dzier ski za da wał so bie co -
raz wię cej py tań – dla cze go spo tkał go

ta ki los i dla cze go to je go wy ty ka ją pal -
ca mi. Co raz waż niej sze ży cio we za gad -
nie nia do pro wa dzi ły do kwe stii
osta tecz nej – za py ta nia „po co je -
stem?”. Kry zys do pro wadził go do pró -
by sa mo bój czej na mo ście z da la
od do mu, w dniu je go 14. uro dzin. 

– Po dam wam przy kład oso by,
któ ra po ja wia się w naj mniej ocze ki wa -
nym mo men cie. To mój ser decz ny
przy ja ciel, z któ rym po zna li śmy się
na przed szkol nym dy wa nie. Wła śnie
on za dzwo nił wów czas z ży cze nia mi
i za pro sił do sie bie na wspól ne spę dze -
nie cza su. Wte dy do tar ło do mnie, co
mo głem zro bić. Wie lu mło dych lu dzi
za da je so bie po dob ne py ta nia i nie
znaj du je na nie od po wie dzi. Czę sto
wy ko nu ją ten krok, a po tem nie ma
od wro tu. Ja mo głem za wieść wszyst -
kich, któ rzy mnie za ak cep to wa li – do -
po wie dział.

Po tym wy da rze niu śle dził po czy -
na nia czło wie ka nie ma ją ce go ani rąk,
ani nóg. Stał on się wzo rem dla M. Kę -
dzier skie go i po zwo lił mu zro zu mieć,
że każ dy czu je, boi się, cie szy i cier pi.

W ten spo sób za czął żyć na wła snych
za sa dach i czer pać peł ny mi gar ścia mi. 

Swo je miej sce od na lazł w sztu ce,
zy sku jąc uzna nie na ca łym świe cie.
W 2015 ro ku pod czas po dró ży po Eu -
ro pie ry so wał na uli cach naj więk szych
miast, ta kich jak Ber lin, Am ster dam,
Lon dyn, Pa ryż, Bar ce lo na czy Rzym.
Je go hi sto rię po zna ły mi lio ny lu dzi.
Zdo był też wie le na gród w kra ju
i za gra ni cą. Zo stał m. in. Czło wie kiem
Bez Ba rier 2015, zwy cięz cą Na gro dy
Kul tu ral nej Sej mi ku Wo je wódz twa
Dol no ślą skie go SI LE SIA czy fi na li stą
The Glo bal Art Awards Shan -
ghai 2020.

Jest też jed nym z naj bar dziej ce -
nio nych pol skich mów ców, wy stę po -
wał choć by w No wym Jor ku czy
Taj pej. Wy da rze niu to wa rzy szy ła wy -
sta wa dzieł M. Kę dzier skie go oraz wer -
ni saż prac po pro jek cie „In klu zja przez
sztu kę”. Na ko niec od był się kon cert,
któ ry A. Pio trow ski pod su mo wał
stwier dze niem, iż nie obec ni ma ją cze -
go ża ło wać.

(MS)

KROTOSZYN

Najważniejsza jest akceptacja
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W okre sie zi mo wym, jak wia do mo,
wa run ki na dro gach są utrud nio ne.
W związ ku z tym czę sto do cho dzi
do wy pad ków czy ko li zji dro go wych.
W zi mo wych mie sią cach kie row cy
po win ni za cho wać szcze gól ną ostroż -
ność i do sto so wać pręd kość do pa nu -
ją cych wa run ków at mos fe rycz nych. 

4 grud nia w Roz dra że wie, na dro dze
w kie run ku No wej Wsi, kie ru ją cy sa mo -
cho dem Volks wa gen Pas sat 34-let ni miesz -
ka niec po wia tu ple szew skie go nie
do sto so wał pręd ko ści do wa run ków ru chu
i na łu ku dro gi au to wpa dło w po ślizg, a na -
stęp nie wy pa dło z jezd ni i da cho wa ło. Kie -
row ca był trzeź wy. Le karz na miej scu
stwier dził u nie go ob ra że nia. Męż czy zna
zo stał prze wie zio ny do szpi ta la w ce lu wy -
ko na nia dal szych ba dań. Po szko do wa -
ny 34-la tek do znał ob ra żeń, któ re
wy ma ga ły dłuż sze go niż sie dem dni po by -

tu w szpi ta lu. Kie row cę uka ra no man da -
tem w wy so ko ści 50 zł. 

Trzy dni póź niej na dro dze mię dzy
Kro to szy nem a Cha chal nią zde rzy ły się
dwa po jaz dy. Na miej sce skie ro wa no dwa
za stę py JRG w Kro to szy nie oraz je den
z jed nost ki OSP Zdu ny. – Je den sa mo chód
znaj do wał się w ro wie, dru gi na dro dze. Po -
jaz da mi po dró żo wa ły dwie oso by, któ re
w chwi li przy by cia na miej sce za stę pów
stra ży po żar nej by ły po za sa mo cho da -

mi – po wie dział st. kpt. To masz Pa try as
z Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej w Kro to szy nie.

Jed nej z po szko do wa nych osób stra ża -
cy udzie li li kwa li fi ko wa nej pierw szej po -
mo cy. Po tem za ję li się nią ra tow ni cy
me dycz ni. Stra ża cy odłą czy li aku mu la to -
ry w roz bi tych po jaz dach, a po czyn no -
ściach pro wa dzo nych przez po li cję usu nę li
z dro gi po zo sta ło ści po zda rze niu.

(LE NA)

Na bieżąco 7

5 grud nia świę ty Mi ko łaj od wie dził dzie ci z Hen ry ko wa, wpro wa dza jąc ich
w iście świą tecz ną at mos fe rę. Do spo tka nia do szło dzię ki dzia ła niom lo kal -
nej spo łecz no ści.

Dla dzie ci spo tka nie z Mi ko ła jem by ło nie la da prze ży ciem. Opo wia da ły mu o swo -
ich gwiazd ko wych ma rze niach, no i oczy wi ście otrzy ma ły upo min ki, a po nad to zro bi ły
so bie z nim pa miąt ko we zdję cia. (AN KA)

HENRYKÓW

Spotkanie z białobrodym
NA DROGACH

Kierowco, zachowaj ostrożność!
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Pod ko niec li sto pa da mia ło miej sce
uro czy ste otwar cie zmo der ni zo wa -
nych dróg na osie dlu Su li mi ra. Na tę
in we sty cję mia sto po zy ska ło do fi -
nan so wa nie ze środ ków Rzą do we go
Fun du szu Roz wo ju Dróg.

Przed się wzię cie po le ga ło na mo der ni -
za cji jezd ni na trzech uli cach do sze ro ko -
ści 5 me trów. Wy mie nio no na nich pod -
bu do wę i po ło żo no no wą na wierzch -
nię – z kost ki bru ko wej be to no wej. Jezd -
nie są ogra ni czo ne kra węż ni kiem ty pu na -

jaz do we go. Wy ko na no tak że wjaz dy i doj -
ścia do po se sji. Na wszyst kich uli cach po -
wstał ka nał od wad nia ją cy pas
dro go wy – ka na li za cja desz czo wa, wpu sty
desz czo we i przy ka na li ki. Prze bu do wa no
od cin ki dro go we o łącz nej dłu go ści 504
me trów. Dzię ki zre ali zo wa niu tej in we sty -
cji wzrósł stan dard tech nicz ny dróg, a co
za tym idzie – po pra wi ło się bez pie czeń -
stwo ru chu dro go we go w tym re jo nie.

W uro czy stym otwar ciu wzię li udział
m. in. po sło wie Ka ta rzy na Sój ka i To masz
Ław ni czak, asy stent ka po seł do Par la men -
tu Eu ro pej skie go Andżeliki Moż dża now -
skiej – An na Lis, asy stent po sła Ja na
Mo siń skie go – Łu kasz Star czew ski, bur -
mistrz Da riusz Dę bic ki, sul mie rzyc cy rad -
ni, dy rek tor Sul mie rzyc kie go Do mu
Kul tu ry i miej sco wej bi blio te ki, miesz kań -
cy osie dla Su li mi ra. Bur mistrz Sul mie rzyc
od czy tał list mi ni ster Mar le ny Ma ląg, któ -
ra ze wzglę du na in ne obo wiąz ki służ bo we
nie mo gła uczest ni czyć w uro czy sto ści.

Mia sto otrzy ma ło na to za da nie do fi -
nan so wa nie z Rzą do we go Fun du szu Roz -
wo ju Dróg w wy so ko ści 498 769,99 zł. 

(AN KA)

SULMIERZYCE

Nowe drogi na osiedlu

Z oka zji nad cho dzą cych świąt Bo że -
go Na ro dze nia w Sul mie rzy cach zor -
ga ni zo wa no dwie im pre zy – V Ro -
dzin ny Jar mark Bo żo na ro dze nio wy
oraz spo tka nie z Mi ko ła jem. Przy go -
to wa no mnó stwo atrak cji, przy któ -
rych zna ko mi cie ba wi ły się przede
wszyst kim dzie ci.

Jar mark bo żo na ro dze nio wy od był
się 5 grud nia przy Przed szko lu Pu blicz nym
w Sul mie rzy cach z ini cja ty wy ro dzi ców
i dy rek cji. Dzie ci mo gły po ma lo wać so bie

twa rze, prze je chać się na ku cy ku czy zro bić
pa miąt ko we zdję cie ze św. Mi ko ła jem.

Dwa dni póź niej na pla cu Sul mie rzyc -
kie go Do mu Kul tu ry zor ga ni zo wa no im -
pre zę, na któ rą – ku ucie sze
dzie ci – po ja wi ło się aż trzech Mi ko ła jów
i pa ni Mi ko ła jo wa. Przy go to wa no dar mo -
we prze jażdż ki sa nia mi, zi mo we gry i za -
ba wy, roz da no słod kie pre zen ty i cie płą
her ba tę z so kiem. Wy da rze nie przy cią gnę -
ło licz ne gro no uczest ni ków, któ rzy mi mo
ni skiej tem pe ra tu ry wspa nia le się ba wi li.

(FE NIX) 

SULMIERZYCE

Święta coraz bliżej
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Na bieżąco 9

5 grud nia w koź miń skim par ku od -
był się bieg cha ry ta tyw ny pod ha -
słem „Po ma ga nie przez bie ga nie”.
Za in te re so wa nych udzia łem w im -
pre zie nie bra ko wa ło.

Bieg był jed ną z ini cja tyw koź miń -
skich stra ża ków, pod ję tych w ra -
mach V Stra żac kie go Po go to wia Św.
Mi ko ła ja. Na li nii star tu sta wi ło się 70
uczest ni ków, któ rzy po bie gli w szczyt nym
ce lu. W ak cji wzię li udział m. in. pod -
opiecz ni Mło dzie żo we go Ośrod ka Wy cho -

waw cze go w Koź mi nie Wlkp. w ra mach
re ali za cji pro jek tów „Ży ję bez piecz nie, bez -
piecz ni wy cho wan ko wie” oraz „MOW
Koź min bie ga”. 

Przed star tem moż na by ło prze ka zać
stra ża kom pro duk ty spo żyw cze i środ ki
czy sto ści, któ re przed świę ta mi zo sta ną
prze ka za ne po trze bu ją cym miesz kań com
gmi ny Koź min Wlkp. Na me cie każ dy
uczest nik otrzy mał pa miąt ko wy me dal
i ku bek go rą cej her ba ty. 

Koź miń scy stra ża cy dzię ku ją za po -
moc przy or ga ni za cji wy da rze nia Gmin ne -

mu Ośrod ko wi Kul tu ry, Gmin ne mu Ze -
spo ło wi In sty tu cji Kul tu ry w Koź mi nie
Wlkp., gru pie Koź min Bie ga, Ro ber to wi
Id ko wia ko wi, Sła wo mi ro wi Pa ra dy szo wi
oraz Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Czar -
nym Sa dzie. (LE NA)

KOŹMIN WLKP.

Pobiegli, bo chcieli pomóc!

6 grud nia w sie dzi bie GS w Kro to szy -
nie od by ło się uro czy ste wrę cze nie
na gród lau re atom kon kur su „Wy graj
słod ko ści z GS -em”.

Aż sied mio ro zwy cięz ców zo sta ło na -
gro dzo nych w pla stycz nym kon kur sie, zor -
ga ni zo wa nym przez Ga ze tę Lo kal ną
KRO TO SZYN oraz GS Kro to szyn. W za -
ba wie udział wzię ło 21 uczest ni ków. Za da -
nie kon kur so we po le ga ło na stwo rze niu
wy ma rzo ne go tor tu przy uży ciu do wol nej
tech ni ki. Prze wa ża ły ry sun ki, ale nie bra -
ko wa ło też prac prze strzen nych, np. tor tu

z po sta cia mi z ba jek, wy ko na ne go z kar to -
nu i ko lo ro we go pa pie ru, czy też cia sta uro -
dzi no we go z pian ki do go le nia.
W kon kur sie uczest ni czy ły nie tyl ko dzie -
ci, ale rów nież oso by do ro słe. 

Ma li i du zi lau re aci z wiel ką ra do ścią
ode bra li vo uche ry na do wol nie wy bra ny
tort lub cia sto do wy ko rzy sta nia w cią gu
ca łe go ro ku. Na gro dy wrę czył Da niel Bor -
ski, wy daw ca GLK, a ich spon so rem jest
GS Kro to szyn. Ser decz nie gra tu lu je my
zwy cięz com i dzię ku je my wszyst kim
uczest ni kom za udział w kon kur sie.

(LT)

KONKURS

Słodkie nagrody od GS-u
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W ostat nią so bo tę li sto pa da Zdu ny
sta ły się prawdziwą sto li cą ka ra -
te. XIX edy cja za wo dów Zdu ny Ka ra -
te Cup o Pu char Bur mi strza przy cią -
gnę ła bo wiem po nad 240 za wod ni -
ków i za wod ni czek z 20 klu bów.

Go spo da rze, czy li UKS Sho dan Zdu -
ny, jak zwy kle spi sa li się zna ko mi cie i za ję -
li pierw sze miej sce w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej. Zdu now scy ka ra te cy wy wal -
czy li 13 me da li w ry wa li za cji dru ży no -
wej – po dwa zło te i srebr ne oraz dzie więć
brą zo wych. W kon ku ren cjach in dy wi du -
al nych na to miast sta wa li na po dium aż 38
ra zy. Naj lep si w swo ich ka te go riach oka za -
li się Fi lip Zio ło (ka ta 7 lat i młod si oraz ka -
ta pierw szy krok 7 lat i młod si), Mar ta
Streu bel (ka ta 10-11 lat oraz ku mi te 10-
11 lat – fan tom), Alek san dra Ba na sie wicz
(ka ta 7 lat i młod sze), Alek san dra Adam -
ska (ka ta 8-9 lat), Ja kub Ro mań ski (ka ta ju -

nio rów oraz ku mi te ju nio rów -68 kg), Ali -
cja Kie ra ko wicz (ka ta ma sters), Ja ro sław
Adam ski (ka ta ma sters +50 lat), To masz
Mar cin kow ski (ka ta pierw szy krok 10 lat
i star si), Sa ra Glin kow ska (ka ta pierw szy
krok 10 lat i star sze), Eryk Szym czak (ku -
mi te 14-15 lat -60 kg), Klau dia Swat (ku -
mi te 14-15 lat -55 kg), An na Cho ma
(ku mi te 8-9 lat – fan tom) oraz Ma ria Jan -
ko wiak (ku mi te ju nio rek open). 

Srebr ne me da le zdo by li Nad ia Ducz -
mal (ka ta 10-11 lat), Ma ria Kacz ma rek
(ka ta 7 lat i młod sze oraz ka ta pierw szy
krok 7 lat i młod sze), Mia Pal mą czyń ska
(ka ta 8-9 lat), Ja kub For ma now ski (ka ta ju -
nio rów oraz ku mi te ju nio rów -68 kg), An -
na Pau liń ska -Zie lon ka (ka ta ma sters),
Zo fia Ducz mal (ku mi te 14-15 lat +55 kg)
i Alek san dra Adam ska (ku mi te 8-9 lat fan -
tom). Na naj niż szym stop niu po dium sta -
nę li Ar tur He fer mann (ka ta 12-13 lat oraz
ku mi te 12-13 lat +45 kg), An to ni Gbiar -

czyk (ka ta 7 lat i młod si), Ni ko la Ja siń ska
(ka ta 8-9 lat oraz ku mi te 8-9 lat – fan tom),
Ma ria Jan ko wiak (ka ta ju nio rek), Zo fia
Ducz mal (ka ta ju nio rek młod szych), Klau -
dia Swat (ka ta ju nio rek młod szych), We -
ro ni ka Swat (ka ta pierw szy krok 8 lat),
Ame lia Krysz kie wicz (ka ta pierw szy
krok 9 lat), Jo shua Za va la Kruk (ka ta
pierw szy krok 10 lat i star si), Mo ni ka
Szcze snow ska (ka ta pierw szy krok 10 lat
i star sze) i Alek san dra Ba na sie wicz (ku mi -
te 7 lat i młod sze – fan tom). 

Dzie więć krąż ków, w tym je den srebr -
ny w dru ży nie, to do ro bek eki py Koź miń -
skie go Klu bu Ka ra te Do Sho to kan.
W ry wa li za cji in dy wi du al nej naj lep si by li
Ni ko dem Mło ko sie wicz (ku mi te 12-13 lat
-45 kg), Ka je tan Woź niak (ku mi te 14-15
lat +60 kg) oraz Na ta sza Bła żej czyk (ku mi -
te 8-9 lat +30 kg). Sre bro zgar nę li Ja kub
Bo row czyk (ku mi te 14-15 lat -60 kg) i Ju -
lia Pa tec ka (ku mi te ju nio rek open), a brąz

Alek san dra Bła żej czyk (ku mi te 12-13 lat
+50 kg), Mar ty na Go ści niak (ku mi te 12-
13 lat +50 kg) i Ma ja Pa tec ka (ku mi te 12-
13 lat -50 kg). 

Rów nie do brze ra dzi li so bie ka ra te cy
Uke mi Ko by lin. Naj lep sza w ka te go rii ku -
mi te 14-15 lat +55 kg by ła Ju lia Ma ślan ka,
a na dru giej lo ka cie w ku mi te 8-9 lat -30 kg
upla so wa ła się Zo fia Ło pa czyk. Brą zo we
me da le wy wal czy li Oli wier Szat kow ski
(ku mi te pierw szy krok 7 lat i młod si), Jo -

an na Łu czak (ku mi te 10-11 lat +35 lat),
Iza be la Waw rzy niak (ku mi te 10-11 lat -35
kg) i Ma ja Zię tek (ku mi te 12-13 lat -50 kg). 

Czte ro krot nie na po dium sta wa li re -
pre zen tan ci ASW Nip pon Kro to szyn. Zło -
ty me dal zdo był w ku mi te 8-9 lat +35 kg
Woj ciech Ma łec ki. Dru ga w ku mi te 10-11
lat +35 lat by ła Ma ja Do la ta, a brąz wy wal -
czy ły Ma ja Do la ta (ka ta 10-11 lat) oraz Ni -
ko la Pie choc ka (ku mi te 10-11 lat -35 kg). 

(LE NA)

KARATE

Gospodarze byli najlepsi

W pierw szy week end grud nia Kro to -
szyn go ścił naj lep szych su mo ków
w kra ju. Wszyst ko za spra wą zor ga -
ni zo wa nych w ha li spor to wo -wi do wi -
sko wej przy ul. Olim pij skiej za wo -
dów Pu cha ru Pol ski. 

Do pol skiej sto li cy su mo przy je cha ło
po nad 300 za wod ni ków i za wod ni czek,
któ rzy łącz nie sto czy li po nad 700 walk. Po -
śród nich nie mo gło za brak nąć spor tow -
ców re pre zen tu ją cych klu by z po wia tu
kro to szyń skie go. 

Go spo da rze tur nie ju, re pre zen tan ci
To wa rzy stwa Atle tycz ne go Ro zum Kro -
to szyn, zdo by li 15 me da li. Wśród mło -
dzi ków naj lep szy w ka te go rii 65 kg
oka zał się Bar tosz Staś ko wiak. Świet nie
po ra dzi li so bie ka de ci. Kro to szyń ski
klub za jął bo wiem pierw sze miej sce, ex
aequo z MKS -em Ju ve nia Wro cław,
w tym prze dzia le wie ko wym w kla sy fi -

ka cji ge ne ral nej. Na naj wyż szym stop niu
po dium sta nę li Fi lip Urba niak (50 kg),
Mi chał Sta sik (65 kg) oraz Oskar Błasz -
czyk (open). O. Błasz czyk wy wal czył też

srebr ny me dal w kat. +95 kg. Brąz zdo -
by li Mak sy mi lian Bon dzior (55 kg), F.
Urba niak (55 kg) i Bar tosz Staś ko wiak
(65 kg). 

W gru pie se nio rek Zu zan na Kry stek
trium fo wa ła w kat. +80 kg i by ła dru ga
w open. Na naj niż szym stop niu po dium
sta nę ła Le na An drze jak (73 kg). Se nio rzy
wy wal czy li czte ry krąż ki. Mi ko łaj Mro -
wiń ski zwy cię żył w kat. 85 kg, a do te go
zgar nął sre bro w kat. 92 kg. Z ko lei Kac -
per Wia trak upla so wał się na dru giej lo ka -
cie w kat. 70 kg oraz na trze ciej
w kat. 77 kg. 

Re we la cyj nie spi sa li się przed sta wi cie -
le UKS Sam son Ko by lin. Ich łącz ny do ro -
bek 27 me da li ro bi wra że nie. W gro nie
mło dzi ków An to ni Cze ba tu ra był naj lep -
szy za rów no w kat. 55 kg, jak
i w kat. 60 kg. W zma ga niach ka de tek
Ani ta Ma lesz ka by ła bez kon ku ren cyj na
w kat. 65 kg, a Dag ma ra No wac ka zna la -

zła się na dru giej po zy cji w kat. 50 kg. Po -
śród ka de tów Alek san der Cze ba tu ra
trium fo wał w kat. 75 kg i był dru gi
w kat. 85 kg. Z ko lei An to ni Cze ba tu ra
zdo był sre bro w kat. 55 kg. 

11 ra zy na po dium sta wa ły ko by liń -
skie ju nior ki. Zło te krąż ki wy wal czy ły
Oli wia Kuś (60 kg) i Klau dia Ma ty siak
(75 kg), po sre bro się gnę ły A. Ma lesz ka
(55 kg), Aga ta Mro czek (70 kg) i O. Kuś
(open), a po brąz A. Ma lesz ka (60 kg),
Alek san dra Osman (60 kg), A. Mro czek
(65 kg oraz open), O. Kuś (65 kg) i Klau -
dia Ma ty siak (70 kg). Mar cin Ad ler był
dru gi w kat. 90 kg i trze ci w kat. 100 kg. 

Se nior ki Sam so na za ję ły dru gą lo ka tę
w kla sy fi ka cji klu bo wej. Ju lia Jan ko wiak
wy wal czy ła sre bro w kat. 60 kg i brąz
w kat. 55 kg. Na naj niż szym stop niu po -
dium sta nę ły Ju lia Cał ka (55 kg) oraz Oli -
wia Kuś (60 kg). Wśród se nio rów Pa tryk
Swo ra był bez kon ku ren cyj ny w kat. 92 kg

oraz w kat. 100 kg. Z ko lei Piotr Si ko ra za -
jął dru gie miej sce w kat. 77 kg. 

W Pu cha rze Pol ski nie wy star to wa ło
tro je za wod ni ków kro to szyń skie go klu -
bu – Alek san dra Ro zum, Aron Ro zum
i Kac per Mi ko łaj czyk. Aron zma gał się z in -
fek cją, nie obec ność K. Mi ko łaj czy ka rów -
nież by ła spo wo do wa na pro ble ma mi
zdro wot ny mi. Dla nie go jed nak był to uda -
ny se zon, gdyż oprócz zdo by cia me da li
na mi strzo stwach Eu ro py wy wal czył m.
in. zło to na Mię dzy na ro do wych Otwar -
tych Mi strzo stwach Li twy w Su mo w ka -
te go rii open. 

Z ko lei Ola Ro zum prze szła nie daw no
ope ra cję bar ku. Po waż nej kon tu zji do zna -
ła na jed nym z pu cha rów Eu ro py, wal cząc
o kla sy fi ka cję do The World Ga mes 2022.
Nie prze szko dzi ło jej to w zde kla so wa niu
ry wa lek i sta nię ciu na naj wyż szym stop niu
po dium Pu cha ru Eu ro py 24 paź dzier ni ka.
Kro to szyń ska za wod nicz ka pra wo do star -
tu w The World Ga mes 2022 ma w kie sze -
ni, dla te go sztab szko le nio wy zde cy do wał,
by za raz po tur nie ju uda ła się na ope ra cję,
że by zdą ży ła przy go to wać się do tych waż -
nych za wo dów. 

(LE NA)

SUMO

Puchar Polski w Krotoszynie
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W li sto pa dzie w Szko le Pod sta wo wej
nr 8 z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi
im. M. Skło dow skiej -Cu rie w Kro to -
szy nie od był się V Tur niej o Pu char
Bur mi strza Kro to szy na w Mi ni siat -
ków ce Dziew cząt – Me mo riał Emi lii
Smy czyń skiej. 

Ry wa li za cja to czy ła się w dwój kach
i trój kach. Tur nie jem uczczo no pa mięć
zmar łej rok te mu na uczy ciel ki wy cho wa -
nia fi zycz ne go – Emi lii Smy czyń skiej.
W szran ki sta nę ły dru ży ny re pre zen tu ją ce
UKS Piast Kro to szyn, UKS Trój ka Kro to -
szyn, Szko łę Pod sta wo wą nr 3 w Kro to szy -
nie, UKS Aka de mia Ta len tów Kro to szyn,
a tak że go spo da rze – eki py ze Szko ły Pod -

sta wo wej nr 8 w Kro to szy nie oraz UKS Po -
lon Kro to szyn. 

W ka te go rii dwó jek naj lep sze oka za ły
się siat kar ki UKS Trój ka I, wy prze dza jąc
UKS Aka de mia Ta len tów I i ze spół SP nr 3
w Kro to szy nie. W zma ga niach trój ek zwy -
cię ży ła eki pa UKS Po lon I, a ko lej ne miej -
sca za ję ły UKS Po lon II oraz UKS Piast I. 

Je śli cho dzi o Me mo riał Emi lii Smy -
czyń skiej, UKS Po lon zdo był naj wię cej
punk tów w ry wa li za cji ze spo ło wej w obu
prze dzia łach wie ko wych. Każ da dru ży na
otrzy ma ła dy plo my i słod kie upo min ki.
Tur niej był współ fi nan so wa ny ze środ ków
otrzy ma nych z kon kur su ofert Urzę du
Miej skie go w Kro to szy nie.

(LE NA)

SIATKÓWKA

Turniej dziewcząt w Ósemce
Bli sko 700 za wod ni ków i za wod ni -
czek ze 120 klu bów star to wa ło w Zi -
mo wych Mi strzo stwach Pol ski Se -
nio rów, Mło dzie żow ców i Ju nio -
rów 17-18 lat w Pły wa niu. W tym
gro nie zna la zła się tak że Ju lia Bie -
law na. 

Za wo dy w Byd gosz czy trwa ły pięć
dni. Ju lia Bie law na ry wa li zo wa ła w gru pie
ju nio rów 17-18 lat. Star to wa ła w czte rech
kon ku ren cjach i usta no wi ła dwa re kor dy
ży cio we – na 200 m sty lem kla sycz nym
(2: 58,84), zaj mu jąc 26. miej sce, oraz

na 100 m sty lem kla sycz nym (1: 16,64),
pla su jąc się na 27. lo ka cie. Po nad to

na 50 m sty lem kla sycz nym zo sta ła skla sy -
fi ko wa na na 23. po zy cji z wy ni kiem 34,68,
a na 50 m sty lem mo tyl ko wym by ła 49.
z cza sem 34,22.

(AN KA)

PŁYWANIE

Julia na mistrzostwach kraju
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Igor Ham rol to mło dy pły wak, o któ -
rym nie jed no krot nie pi sa li śmy na ła -
mach na szej ga ze ty. Na kon cie ma
wie le spor to wych suk ce sów, jed nak
nie za mie rza spo cząć na lau rach.

Igor roz po czął swo ją przy go dę
z pły wa niem w wie ku sze ściu lat, kie -
dy to za czął uczęsz czać do Szko ły Pod -
sta wo wej nr 4 w Kro to szy nie. Je go
ma ma za pi sa ła go wów czas na na ukę
pły wa nia w UKS Del fin 4 Kro to -
szyn. – Pod okiem mo je go pierw sze go
tre ne ra, pa na Jac ka Miel car ka, nie tyl -
ko szyb ko na uczy łem się pły wać, ale
tak bar dzo po lu bi łem ten sport, że
chcia łem tre no wać co raz wię -
cej – wspo mi na mło dy spor to wiec. 

W wie ku dzie się ciu lat zo stał za -
wod ni kiem KS Kro tosz, gdzie je go tre -
ne ra mi by li Ja cek Ła zar ski
i Wło dzi mierz Fi gaj. Nie ste ty, pan de -
mia od ci snę ła zna czą ce pięt no na spo -
rcie. Jej skut ki od czuł rów nież
Igor. – W 2020 ro ku kro to szyń ski ba -
sen zo stał za mknię ty z po wo dów epi -
de micz nych. Nie mo głem przez to
oczy wi ście pły wać. Na szczę ście z po -
mo cą przy szedł mi mój dzia dek Ma -
rian, któ ry ze mną bie gał
i skon stru ował spe cjal ną ław kę, na któ -
rej mo głem pły wać „na su cho”. Dzię ki
te mu mię śnie, któ re od gry wa ją głów -
ne ro le pod czas pły wa nia, na dal mo gły
pra co wać. Za tem mi mo iż nie tre no -
wa łem w wo dzie, to gdy w mar -
cu 2021 ro ku za czę to wzna wiać
or ga ni za cję za wo dów pły wac kich, mo -
głem brać w nich udział i sta wać na po -
dium – przy zna je uta len to wa ny
pły wak. W po ło wie bie żą ce go ro ku

Igor otrzy mał pro po zy cję przej ścia
do UKS Ma ra toń czyk Ostrów Wlkp.
i sko rzy stał z niej. Obec nie tre nu je
pod okiem Ja ku ba Ste fa nia ka. 

Roz wi ja nie spor to wej ka rie ry to
du że wy zwa nie dla mło dych lu dzi.
Mu szą oni być go to wi na wie le po świę -

ceń, aby w jak naj lep szy spo sób po łą -
czyć na ukę w szkole z pa sją. Igo ro wi
jed nak uda je się to po go dzić. – Je stem
uczniem VII kla sy i mo gę po wie dzieć,
że po łą cze nie na uki ze spor tem nie na -
le ży do naj ła twiej szych czyn no ści. Sta -
ram się jed nak mieć tak sa mo do bre
wy ni ki w szko le, jak i w pły wa niu.
Uczę się w kla sie spor to wej, gdzie jest
du żo go dzin lek cyj nych każ de go dnia.
Co dzien nie mam też dwie go dzi ny
tre nin gu na ba se nie w Ostro wie
Wlkp., gdzie za wo zi mnie ma ma lub
dzia dek – tłu ma czy spor to wiec. Po za
pły wa niem Igor in te re su je się pił ką
noż ną i lu bi oglą dać me cze. Je go hob -
by są też gry zręcz no ścio we.

I. Ham rol ma na kon cie wie le suk -
ce sów spor to wych. Trzy krot nie zdo był
mi strzo stwo okrę gu wiel ko pol skie go
w sty lu grzbie to wym w swo jej ka te go -
rii wie ko wej na ba se nie 25 m, usta na -
wia jąc re kor dy ży cio we
na 50 m – 0: 34,58,
na 100 m – 1: 14,84,
na 200 m – 2: 42,93. Zdo był trzy

srebr ne me da le na IX Ogól no pol skich
Mi strzo stwach Ostrze szo wa – w sty -
lu zmien nym na 200 m, w sty lu do -
wol nym na 100 m i w sty lu
grzbie to wym na 100 m. Po nad to wy -
wal czył sre bro w Ogól no pol skich Za -
wo dach Pły wac kich HUT NIK 2021
na 50 m sty lem grzbie to wym, dwa
brą zo we krąż ki w Mię dzy na ro do wym
Mi tyn gu Pły wac kim w Kę dzie rzy nie -
-Koź lu (50 m sty lem grzbie to wym
i 100 m sty lem kla sycz nym), dwa brą -
zo we me da le pod czas Za wo dów
o X Pu char Pre ze sa DOPZ w Le gni cy
(100 m sty lem grzbie to wym
oraz 200 m sty lem do wol nym). Igor
dwu krot nie za jął też czwar te miej sce
pod czas Oty lia Swim Cup 2021
w Szcze ci nie (50 i 200 m sty lem
grzbie to wym). Spor to wiec ma wie le
pla nów na przy szłość. – Bar dzo chciał -
bym po je chać ja ko 14-la tek na mi -
strzo stwa Pol ski. Mo im naj więk szym
ma rze niem jed nak jest zdo by cie zło te -
go me da lu na igrzy skach olim pij -
skich – pod kre śla I. Ham rol. 

Mło dzi spor tow cy po trze bu ją wie -
le wspar cia od swo ich bli skich. Igor
mo że li czyć na swo ją ro dzi nę. Oka zu -
je się też, że nie jest w niej pierw szym
pły wa kiem. – Ro dzi ce i dziad ko wie
bar dzo mnie wspie ra ją. Mo gę też li -
czyć na mo je go wuj ka, Ry szar da Żu ga -
ja, któ ry jest pły wa kiem po cho dzą cym
z Kro to szy na i olim pij czy kiem. Re pre -
zen to wał nasz kraj w Mont re alu
w 1976 ro ku. Otrzy mu ję od nie go nie
tyl ko wspar cie, ale i cen ne wska zów -
ki – opo wia da pły wak. 

Ro dzi na jest bar dzo dum na z mło -
de go spor tow ca. – Igor jest chłop cem,

któ ry wie, cze go chce. Sam sta wia so -
bie ce le i dą ży do ich osią gnię cia. Pły -
wa nie jest je go naj więk szą pa sją.
My – ro dzi ce, dziad ko wie i wu -
jek – wspie ra my go i chce my, aby był
szczę śli wy i mógł re ali zo wać swo je ma -
rze nia. Nie jest to wca le ta kie ła twe, bo
je go dzień roz po czy na się na uką
w szko le od godz. 8.00, a koń czy po -
wro tem z tre nin gu o godz. 22.00. To
za tem cięż ka pra ca. Igor ma bar dzo
do bre oce ny w szko le, choć na na ukę
nie ma zbyt wie le cza su. Ja ko ma ma
sta ram się na uczyć sy na, jak lo gi stycz -
nie po ukła dać dzień, aby wszyst ko
zdą żył zro bić. Wszy scy je ste śmy dum -
ni z Igo ra, że tak wspa nia le re ali zu je się
w swo im ulu bio nym pły wa -
niu – oznaj mia Agniesz ka Ham rol,
ma ma Igo ra. (LE NA)

PŁYWANIE 

Igor marzy o złotym medalu olimpijskim!

W nie dzie lę w siód mej ko lej ce III li gi
do szło do der bo wej kon fron ta cji po -
mię dzy KS Kro tosz a LKS -em Spół -
dziel ca Ko by lin. Kro to szy nia nie mu -
sie li uznać wyż szość ry wa li. 

Der bo wy po je dy nek przy niósł wie le
emo cji. Wal ka by ła nie zwy kle za cię ta i lo -
sy spo tka nia wa ży ły się do sa me go koń ca.

Kro to szy nia nie świet nie spi sa li się w grach
deblowych, ale jed nak w koń co wym roz ra -
chun ku mi ni mal nie lep si oka za li się ko by -
liń scy te ni si ści, wy gry wa jąc 8: 6. 

Po sied miu ko lej kach Spół dziel ca Ko -
by lin zaj mu je pią tą lo ka tę z do rob kiem
dzie się ciu punk tów, a kro to szyń ska dru ży -
na pla su je się na dzie sią tym miej scu z czte -
re ma oczka mi na kon cie. (LE NA)

TENIS STOŁOWY

Trzecioligowe derby dla Spółdzielcy


