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POWIAT

Narodowy Dzień
Zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego

SŁUŻBA ZDROWIA

Co się dzieje 
w krotoszyńskim szpitalu?

Czytaj na str. 4-6

WTOREK 4 STYCZNIA 2022

To py ta nie za da je so bie wie lu miesz kań ców na sze go po -
wia tu w związ ku z prze dłu ża ją cą się bu do wą no we go
skrzy dła, a tak że odej ściem czę ści le ka rzy i za wie sze -
niem nie któ rych od dzia łów. Na si Czy tel ni cy co raz czę ściej
zgła sza ją się do na szej re dak cji, w nie wy bred nych sło -
wach wy po wia da jąc się na te mat sy tu acji w kro to szyń -
skim SP ZOZ. Te mat ów – po raz ko lej ny – po ja wił się tak -
że na gru dnio wej se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go.

Rad ny Ja cek Za wod ny zło żył bo wiem in ter pe la cję
z proś bą o przed sta wie nie do pu blicz nej wia do mo ści in -

for ma cji na te mat sy tu acji Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go

Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Kro to szy nie. Jak przy po -

mniał, cze ka na to już od wrze śnia, co sy gna li zo wał rów -

nież na wcze śniej szych po sie dze niach. – 28 wrze śnia

bie żą ce go ro ku zwró ci łem się z wnio skiem o rze czo we,

kon kret ne, me ry to rycz ne in for ma cje, do ty czą ce za koń cze -

nia roz bu do wy i po pra wy funk cjo no wa nia szpi ta la po wia -

to we go w Kro to szy nie. 

dokoń� czenie na stronie 3
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Aktualności2 WTOREK, 4 STYCZNIA 2022

20 grud nia w miej sco wo ści Go rzu -
pia (gmi na Kro to szyn) do szło do po -
ża ru ga ra żu w jed nym z bu dyn ków
jed no ro dzin nych. Na szczę ście w wy -
ni ku spraw nej ak cji stra ża ków ogień
nie zdą żył roz prze strze nić się na po -
zo sta łe po miesz cze nia. Nie by ło
osób po szko do wa nych.

Do Go rzu pi skie ro wa no czte ry za -
stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni cze
PSP w Kro to szy nie oraz po jed nym
z OSP Kro to szyn, OSP Biad ki i OSP Or -
pi szew. Pa li ło się w ga ra żu, w któ rym
znaj do wał się sa mo chód oso bo wy. Po żar
był już po waż nie roz wi nię ty, pło mie nie
przez prze pa lo ną bra mę ga ra żo wą się ga -
ły da chu. 

– Stra ża cy, wy po sa że ni w sprzęt
ochro ny ukła du od de cho we go, po da li dwa
prą dy ga śni cze wo dy w na tar ciu na pa lą cy
się sa mo chód oraz wy po sa że nie ga ra żu.
Pod ję te dzia ła nia ga śni cze do pro wa dzi ły
do szyb kiej lo ka li za cji po ża ru oraz mi ni ma -
li za cji strat. Uży to pod no śni ka hy drau licz -
ne go w ce lu do tar cia do ukry tych za rze wi
ognia na drew nia nej kon struk cji da chu.
W tym ce lu ro ze bra no część po szy cia da -
cho we go, a nad pa lo ne ele men ty kon struk -

cyj ne do ga szo no wo dą. Obiekt na bie żą co
mo ni to ro wa no urzą dze nia mi po mia ro wy -
mi. Nad pa lo ne ele men ty wy po sa że nia ga -
ra żu, któ re mo gły stwa rzać za gro że nie,
usu nię to na ze wnątrz. Wszyst kie po miesz -
cze nia w bu dyn ku, rów nież w czę ści miesz -
kal nej, od dy mio no i prze wie trzo no,
a po now ne po mia ry po twier dzi ły li kwi da -
cję za gro że nia – po in for mo wał st. kpt. To -
masz Pa try as, rzecz nik pra so wy KP PSP
w Kro to szy nie. (FE NIX)

GORZUPIA

Ogień 
w garażu
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21 grud nia w sie dzi bie fir my Tom -
bud w Kro to szy nie od by ło się uro czy -
ste wrę cze nie na gro dy głów nej, czy li
ro bo ta He xo -Duo!

Kon kurs „Kto z Tom bu dem gra, czy -
sto w do mu ma” roz po czął się 17 li sto pa da
i trwał do 16 grud nia. Aby wziąć w nim
udział, na le ża ło pod po stem kon kur so wym
na pro fi lu fa ce bo oko wym od po wie dzieć
na py ta nie: „Dla cze go to wła śnie Ty po wi -
nie neś do stać ro bot mo pu ją co -sprzą ta ją cy?” 

Od po wie dzi by ły bar dzo róż no rod -
ne. Zda rza ły się na wet ry mo wa ne wier -
szy ki. Post sko men to wa ło 50 osób, więc
ju ry mia ło twar dy orzech do zgry zie nia.
Po na ra dach zde cy do wa no, że naj cie kaw -
szej od po wie dzi udzie lił Ję drzej Wi tek.
Zwy cięz ca otrzy mał ro bot mo pu ją co -
-sprzą ta ją cy He xo -Duo o war to -
ści 1000 zł. Pan Ję drzej z pew no ścią nie
za przą ta już so bie gło wy po rząd ka mi.
Gra tu lu je my wy gra nej!

(LT)

NASZA AKCJA

Konkurs Tombudu
rozstrzygnięty

Na nie daw nej se sji rad ni gmi ny Roz -
dra żew gło so wa li nad uchwa ła mi
w spra wie zwięk sze nia wy na gro dze -
nia wój ta oraz swo ich diet. 

Ra da mu sia ła pod jąć uchwa łę zmie nia -
ją cą upo sa że nie wój ta napod sta wie roz po rzą -
dze nia Ra dy Mi ni strów zpaź dzier ni ka2021
r. Pro jekt uchwa ły za kła dał usta le nie mie -
sięcz ne go wy na gro dze nia wój ta Ma riu sza Dy -
mar skie go w wy so ko ści 17 523 zł, na któ re
skła da ją się: wy na gro dze nie za sad ni -
cze – 9225 zł, do da tek funk cyj ny – 2835 zł,
do da tek spe cjal ny wwy so ko ści30% mie sięcz -

ne go wy na gro dze nia za sad ni cze go i do dat ku
funk cyj ne go – 3618 zł, do da tek za wie lo let -
nią pra cę w wy so ko ści 20% wy na gro dze nia
za sad ni cze go – 1845 zł.

Po nad to wój to wi przy słu gu ją na gro da ju -
bi le uszo wa, do dat ko we wy na gro dze nie rocz -
ne dla pra cow ni ków sfe ry bu dże to wej
wwy so ko ści inaza sa dach wy ni ka ją cych zod -
ręb nych prze pi sów. Za przy ję ciem uchwa ły
opo wie dzia ło się 14 rad nych. Od gło su
wstrzy mał się tyl ko rad ny Da wid Ba ła. 

Roz dra żew scy rad ni po chy li li się tak -
że nad uchwa łą zmie nia ją cą staw ki
diet. – Z uwa gi na znacz ny wzrost wskaź -

ni ka in fla cji oraz obo wią zu ją ce od 2009 r.
za pi sy uchwa ły re gu lu ją cej wy so kość pod -
sta wy na li cza nia diet przy słu gu ją cych rad -
nym, wno szę o zmia nę wy so ko ści diet
za udział w se sji Ra dy Gmi ny Roz dra żew
i po sie dze niach ko mi sji z 10% na 12% mi -
ni mal ne go wy na gro dze nia – wy ja śnił Wie -
sław Jan kow ski, prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Roz dra żew. 

Za przy ję ciem uchwa ły gło so wa ło 10
rad nych. Od gło su wstrzy ma li się Pa weł
Paw lak, Mi ro sław Udzik i Jo an na Woj cie -
chow ska, a prze ciw ni by li Da wid Ba ła oraz
Zo fia Mar cisz. (LE NA)

ROZDRAŻEW 

Zwiększenie wynagrodzenia wójta i diet radnych



dokoń� czenie ze strony 1
Dzi siaj po na wiam swo ją proś bę.

Przy po mi nam, że kil ka krot nie py ta -
łem pod czas po sie dzeń ko mi sji i se sji
o roz bu do wę szpi ta la, pro ble my z za -
pew nie niem ob sa dy le kar skiej i pie lę -
gniar skiej, sy tu ację ma te rial ną
pra cow ni ków i kwe stie wy po sa że nia
ka dry me dycz nej w środ ki ochro ny
oso bi stej. Tych pro ble mów jest co raz
wię cej i się na war stwia ją. Zgła sza ją mi
je oso bi ście me dy cy, le ka rze i pie lę -
gniar ki. Dzie je się to mi mo po dej mo -
wa nia prób ich roz wią za nia.
Kil ka krot nie spo ty ka łem się w tej spra -
wie ze sta ro stą i dy rek cją. Trud na sy -
tu acja roz bu do wy szpi ta la pod czas
pan de mii, zmia na dy rek cji i odej ścia
le ka rzy spo wo do wa ły na ra że nie zdro -
wia miesz kań ców – mó wił Ja cek Za -
wod ny (na zdję ciu). 

Rad ny przy znał, że do cie ra ją
do nie go in for ma cje o pro ble mach
wśród ra tow ni ków me dycz nych i pie -
lę gnia rek. Zwró cił uwa gę, że spo łecz -
ny nie po kój wy wo łu ją in for ma cje
o licz nych uchy bie niach i błę dach czy
prze kła da nie ter mi nu od bio ru czę ści
szpi ta la. – Na pię cia ner wo we po wo -
du ją ska lę po mó wień i nie do mó wień.

Nie słu ży to do bre mu wi ze run ko wi
szpi ta la. Dla te go ko lej ny raz pro szę
o przed sta wie nie do pu blicz nej wia do -
mo ści in for ma cji o ak tu al nej sy tu acji
szpi ta la po wia to we go w kwe stiach roz -
bu do wy i za pew nie nia ka dry me dycz -
nej – za ape lo wał J. Za wod ny. 

Z ko lei rad ny Zbi gniew Bro dziak
do py ty wał, czy jest szan sa do dat ko we -
go wy na gra dza nia ra tow ni ków me -
dycz nych w związ ku z pan de mią.
Sta ro sta obie cał, że od po wiedź na in ter -
pe la cję J. Za wod ny bę dzie udzie lo na
jesz cze w stycz niu. W kwe stii ra tow ni -
ków me dycz nych przy znał, że po win ni
zo stać do ce nie ni przez SPZOZ, sko ro
usta wo daw ca te go nie prze wi du -
je. – Ta kich do ta cji na wal kę z CO VID -
-19 nie ste ty nie ma. Z ubo le wa niem
przy ją łem in for ma cję, że zmniej szo no

kwo tę za wy ko ny wa nie te stów i to
znacz nie, bo z 280 do 130 zł. Przez to
sy tu acja SPZOZ bę dzie gor sza. Na po -
cząt ku ka den cji mó wi li śmy, że trze ba
się przy czy nić do po pra wy sy tu acji
osób, któ re rze czy wi ście ma ło za ra bia -
ją. Do te go do cho dzi sza le ją ca in fla -
cja – mó wił Sta ni sław Szczot ka.

Do te ma tu ra tow ni ków me dycz -
nych od nio sła się rów nież dy rek tor
szpi ta la, pod kre śla jąc, że nie za po mi na
o ich cięż kiej pra cy i wal ce na pierw szej
li nii fron tu. – Dłu go trwa ła pan de mia
do ty czy wszyst kich pra cow ni ków szpi -
ta la. Usta wo daw ca przez po le ce nia mi -
ni stra i siat ki płac skłó cił za ło gę
me dycz ną. W pierw szym eta pie po le -
ce nia by ły nie ostre, póź niej uszcze gó -
ło wio ne. Co raz wię cej osób bra no
pod uwa gę, je śli cho dzi o do dat ki co vi -
do we. Do 30 czerw ca 100 pro cent do -
dat ku na le ża ło się wszyst kim
od dzia łom ZRM i SOR, bez wzglę du
na po zy tyw ny czy ne ga tyw ny test
na CO VID -19. Od 1 lip ca zo sta ło to
wstrzy ma ne. Na le ży się on wy łącz nie
pra cow ni kom w szpi ta lach, w któ rych
są łóż ka co vi do we, pra cow ni kom, któ -
rzy pra cu ją bez po śred nio przy pa cjen -
cie z do dat nim wy ni kiem te stu,

z prze li cze niem na go dzi ny. Są rów nież
tzw. łóż ka ob ser wa cyj ne, na któ re tra -
fia pa cjent z okre ślo ny mi ob ja wa mi.
Do da tek bę dzie się na le żał wte dy, gdy
wy nik te stu bę dzie do dat ni. Mi ni ster
zde cy do wał też, że per so ne lo wi nie me -
dycz ne mu na le ży się do dat ko we wy na -
gro dze nie, je śli prze pra co wał 21 dni
ro bo czych bez po śred nio z pa cjen tem.
Wie my, że ra tow ni cy są na pierw szej li -
nii fron tu, ale do ty czy to tak że SOR -u,
gi ne ko lo gii, po łoż nic twa, chi rur gii, or -
to pe dii. Tam rów nież tra fia ją pa cjen ci

z wy ni kiem do dat nim. Ogól no pol ski
Zwią zek Szpi ta li Po wia to wych wy sto -
so wał pi smo z wnio skiem, by do dat -
kiem ob jąć wszyst kich pra cow ni ków.
Gru pa ra tow ni ków me dycz nych otrzy -
mu je od 1 paź dzier ni ka 30-pro cen to -
wy do da tek wy jaz do wy. Na si
ra tow ni cy ma ją to wy pła ca ne. Dla nas
waż ny jest każ dy czło nek per so ne lu,
nie tyl ko jed na gru pa za wo do -
wa – stwier dzi ła Iwo na Wi śniew ska,
dy rek tor SPZOZ w Kro to szy nie. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 
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Na gru dnio wej se sji Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go przy ję to bu dżet
na 2022 rok wraz z au to po praw ka mi.
Rad ni by li w tej spra wie jed no gło śni. 

Sta ro sta i skarb nik po in for mo wa li,
że uchwa ła bu dże to wa róż ni się za sad -
ni czo od wcze śniej przy ję tych za ło żeń.
W 2022 r. do cho dy po wia tu ma ją wy -
nieść po nad 115 mln zł (106 mln zł
w pier wot nym pro jek cie – przyp. red),

a wy dat ki – 139 mln zł (109 mln zł
w pier wot nym pro jek cie – przyp. red).
De fi cyt kształ tu je się na po zio mie
ok. 24 mln zł (2,9 mln zł w pier wot -
nym pro jek cie – przyp. red.).

– Nie wie dzie li śmy, w ja kiej ska li
nie zre ali zo wa ne wy dat ki, przy zna ne
środ ki i do cho dy przej dą na 2022 rok.
To są przede wszyst kim in we sty cje, m.
in. roz bu do wa szpi ta la, bu do wa łącz -
ni ka ul. Prze my sło wa -ul. Mah le, wy po -

sa że nie sze ściu szkół, wspar cie Cen -
trum Zdro wia Psy chicz ne go, dro ga Ko -
by lin -Gór ka -Za le sie Ma łe. De fi cyt
bę dzie po kry ty przy cho da mi w wy so -
ko ści 26,6 mln zł, na któ re skła da ją się
kre dyt 2,5 mln zł i wol ne środ ki
w kwo cie po nad 24 mln zł – tłu ma czył
An drzej Je rzak, skarb nik po wia tu. 

Au to po praw ki do bu dże tu do ty -
czy ły tak że prze bu do wy przej ścia dla
pie szych na uli cy Pia stow skiej w Kro -
to szy nie, pod wyż ki diet rad nych,
ścież ki pie szo -ro we ro wej na tra sie Koź -
min Wlkp.-Sta niew, prze bu do wy bu -
dyn ku Śro do wi sko we go Do mu
Sa mo po mo cy.

– Ko mi sja spraw spo łecz nych zgod -
nie stwier dzi ła, że jest to bu dżet
oszczęd no ści i wy rze czeń. Nie po ko imy
się, że w do bie in fla cji przy ję te pod wyż -
ki wy na gro dzeń w sfe rze bu dże to wej
nie bę dą wy star cza ją ce. Za le ca my, aby
za rząd zna lazł na to środ ki, re zy gnu jąc
z czę ści wy dat ków lub jed nej in we sty -
cji. Je śli wy na gro dze nia bę dą ni skie, to
nie dłu go na si pra cow ni cy bę dą od cho -
dzić. Wte dy po ja wi się pro blem – kto
bę dzie na szych miesz kań ców ob słu gi -
wał..? – stwier dził Hie ro nim Mar sza -
łek, prze wod ni czą cy ko mi sji.

Rad ni jed no gło śnie opo wie dzie li
się za przy ję ciem pro po no wa ne go pro -
jek tu bu dże tu na 2022 rok.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POWIAT

Budżet oszczędności 
i wyrzeczeń

SŁUŻBA ZDROWIA

Co się dzieje w krotoszyńskim szpitalu?

RE DAK CYJ NY KO MEN TARZ:
Od kil ku mie się cy rad ny po wia to wy pro si o rze czo wą in for ma cję na te mat

sy tu acji kro to szyń skie go szpi ta la – kom plek so wą in for ma cję o wszyst kich
aspek tach (roz bu do wa, kło po ty ka dro we itd.), któ re bu dzą nie po kój miesz -
kań ców. W grud niu sta ro sta oznaj mia, że od po wiedź zo sta nie udzie lo na
w stycz niu. Za praw dę chy ba na le ży to od bie rać ja ko wy jąt ko wą ła ska wość...
Tym cza sem w se sji bie rze udział tak że dy rek tor szpi ta la. Dla cze go za tem sze -
fo wa pla ców ki me dycz nej nie udzie la od ra zu in for ma cji, o ja kie nikt – jak wi -
dać – nie mo że się do pro sić od dłuż sze go cza su..? Dla cze go na tych miast nie
udzie li me ry to rycz nej od po wie dzi, że by roz wiać wszel kie nie do mó wie nia,
wąt pli wo ści, plot ki czy na wet po mó wie nia??? Dla cze go te go nie czy ni choć by
po to (a ra czej przede wszyst kim!), by uspo ko ić miesz kań ców po wia tu, a więc
po ten cjal nych pa cjen tów szpi ta la w Kro to szy nie? Czy na praw dę ni ko mu
z władz po wia tu i szpi ta la nie za le ży na uspo ko je niu na stro jów spo łecz nych..?
A są one – w kwe stii szpi ta la – bar dzo ne ga tyw ne, cze go, zda je się, oso by od -
po wie dzial ne za funk cjo no wa nie SP ZOZ nie do strze ga ją. 



W ostat ni po nie dzia łek mi nio ne go
ro ku z oka zji 103. rocz ni cy wy bu chu
po wsta nia wiel ko pol skie go w Koź -
mi nie Wlkp. od by ły się uro czy sto ści
upa mięt nia ją ce zwy cię ski zryw Po la -
ków w obro nie nie pod le gło ści, ję zy -
ka i oj czy zny. Od te go ro ku 27 grud -
nia jest Na ro do wym Dniem Zwy cię -
skie go Po wsta nia Wiel ko pol skie go. 

O godz. 16.00 de le ga cje, pocz ty
sztan da ro we i Kom pa nia Re pre zen ta -
cyj na Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
Mia sta i Gmi ny Koź min Wiel ko pol ski
zgro ma dzi ły się na dzie dziń cu zam ko -
wym. Po od śpie wa niu „Mar sy lian ki
Wiel ko pol skiej” dr Piotr Osuch przy -
po mniał hi sto rię zry wu po wstań cze go
sprzed 103 lat, a uczeń Ze spo łu Szkół
Po nad pod sta wo wych im. J. Mar ciń ca
od czy tał frag ment wy stą pie nia Igna ce -
go Pa de rew skie go, któ re sta ło się im -
pul sem do wy bu chu po wsta nia.
Utwór „Ko cham wol ność” Chłop ców
z Pla cu Bro ni wy ko na li ucznio wie
ZSP, któ rzy przy go to wa li ar ty stycz ną
opra wę uro czy sto ści. Ścia na fron to wa
zam ku roz świe tli ła się w bia ło -czer wo -
nych bar wach, a wo kół zam ku roz pa -
lo no ogni ska. 

Na stęp nie uczest ni cy uro czy sto ści
wy ru szy li z dzie dziń ca zam ko we go
przed po mnik Wol no ści, by zło żyć
kwia ty i od dać hołd bo ha te rom. Koź -
miń ska Or kie stra Dę ta za gra ła hymn
Pol ski, a na stęp nie wień ce przed po -
mni kiem zło ży li przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych, szkół czy sto -
wa rzy szeń.

Po ofi cjal nej czę ści człon ko wie Sto -
wa rzy sze nia Ki bi ców Le cha Po znań
Fanc lub Koź min Wlkp. od pa li li
przy po mni ku ra ce na znak pa mię ci
o zwy cię skim zry wie miesz kań ców
Wiel ko pol ski.

Po wsta nie wy bu chło 27 grud -
nia 1918 w Po zna niu w cza sie wi zy ty
po wra ca ją ce go do Pol ski Igna ce go Ja na
Pa de rew skie go, któ ry w dro dze do War -
sza wy przy był dzień wcze śniej do sto li -

cy Wiel ko pol ski. Pa de rew ski wy gło sił
prze mó wie nie do ro da ków, licz nie zgro -
ma dzo nych przed ho te lem Ba zar. 

Przy go to wa nia do po wsta nia wiel -
ko pol skie go w Koź mi nie Wlkp. za czę -
ły się już 10 li sto pa da 1918, kie dy to
z ini cja ty wy ma ry na rza flo ty nie miec -
kiej – Ste fa na Ły ska wy – utwo rzo no
Ra dę Ro bot ni czo -Żoł nier ską. W jej
skład we szło 19 osób, w tym 13 Po la -
ków w Ra dzie Ro bot ni czej i czte rech
w Żoł nier skiej. Niem com po zo sta wio -
no dwa miej sca – po jed nym w każ dej
z nich. 12 li sto pa da od był się wiec,
na któ rym po wo ła no Ko mi tet Oby wa -
tel ski pod prze wod nic twem Wi tol da
Wie czer skie go. W je go skład we szło 18
osób, w tym przed sta wi cie le Ra dy Ro -
bot ni czo -Żoł nier skiej. Ko mi tet wy dał
ode zwę, w któ rej ob wie ścił ob ję cie
wła dzy w mie ście przez Ra dę Ro bot -
ni czo -Żoł nier ską. Dzień póź niej utwo -
rzo no Straż Lu do wą z Wa cła wem
Ko len do wi czem na cze le, a Ko mi tet
Oby wa tel ski, zgod nie z in struk cją po -
znań skiej Na czel nej Ra dy Lu do wej,
prze kształ co no w Po wia to wą Ra dę Lu -
do wą, na któ rej cze le sta nął ad wo kat
Cze sław Czy pic ki.

25 li sto pa da do mia sta przy był od -
dział He imat schut zu, jed nak już
na koź miń skim dwor cu zo stał roz bro -

jo ny przez Po la ków. Po dob ny los spo -
tkał dru gi trans port, przy sła ny 30 li -
sto pa da. W tym sa mym cza sie
roz po czę to ak cję roz bra ja nia osad ni -
ków nie miec kich we wszyst kich miej -
sco wo ściach ów cze sne go po wia tu
koź miń skie go.

1 stycz nia 1919 w ho te lu Du
Nord (obec nie ki no Miesz ko) roz po -
czę to wer bu nek ochot ni ków do od -
dzia łów po wstań czych. Waż ną ro lę
w tym wy da rze niu ode gra ły miej sco -

we Kur ko we Brac two Strze lec kie i To -
wa rzy stwo Gim na stycz ne „So kół”.
Zgło si ło się 150 ochot ni ków. Na stęp -
ne go dnia na bu dyn kach urzę du wy -
wie szo ne zo sta ły pol skie fla gi. 

6 stycz nia na koź miń skim No -
wym Ryn ku od był się wiec pa trio tycz -
ny pol skich miesz kań ców mia sta.
Uro czy sty po chód prze szedł ude ko ro -
wa ny mi pol ski mi fla ga mi uli ca mi
mia sta, po czym od by ło się wpro wa -
dze nie Po la ków na urzę dy miej skie

i po wia to we. 6 stycz nia stał się lo kal -
nym świę tem na ro do wym i jest ob -
cho dzo ny w Koź mi nie ja ko „Dzień
Nie pod le gło ści”.

7 stycz nia od dział po wstań ców
pod ko men dą sierż. Ja na Jar miń skie -
go za jął koź miń ski za mek na po trze by
wojsk po wstań czych. Te go sa me go
dnia Ko mi sja Szkol na, wy bra na przez
Ra dę Lu do wą, do ko na ła spo lsz cze nia
szkół, zwol nio no nie miec kie go in spek -
to ra szkol ne go, a nad zór nad szko ła mi
po wie rzo no ks. Ju lia no wi Fla cho wi
z Koź mi na. 9 stycz nia Po wia to wa Ra -
da Lu do wa po wo ła ła na sta ro stę koź -
miń skie go Jó ze fa Cheł kow skie go ze
Sta re go gro du.

16 stycz nia za koń czo no for mo wa -
nie 1. kom pa nii koź miń skiej pod do -
wódz twem sierż. Mi cha ła
Lor kie wi cza. 27 stycz nia mia ło miej -
sce za przy się że nie i wy marsz li czą -
cej 124 żoł nie rzy 1. kom pa nii
koź miń skiej na front ra wic ki
pod Miej ską Gór kę. Od 21 stycz nia
do 16 lu te go 1. kom pa nia wzię ła
udział w wal kach o Ra wicz. W bi twie
pod Zie lo ną Wsią 29 stycz nia po legł
To masz Grysz czyń ski – pierw szy po -
le gły po wsta niec z Koź mi na.

17 stycz nia roz po czę to for mo wa -
nie 2. kom pa nii koź miń skiej. Pod do -
wódz twem sierż. Woj cie cha
Ku char czy ka. Kom pa nia ta
w dniach 5-15 lu te go wal czy ła
na fron cie ra wic kim w re jo nie wsi Dą -
brow ka, Żo łęd ni ca i Łasz czyn.

5 lu te go 3. kom pa nię koź miń ską
pod ko men dą sierż. Sta ni sła wa So wiń -
skie go skie ro wa no na front w oko li -
cach Zdun, gdzie to czy ła wal ki
w dniach 6-9 lu te go. 

16 lu te go 1919 w Tre wi rze pań -
stwa zwy cię skiej En ten ty pod pi sa ły
z nie miec ką Re pu bli ką We imar ską
trak tat ro zej mo wy, prze dłu ża ją cy trak -
tat pod pi sa ny 11 li sto pa da 1918 r.
w Com piègne. Jed nym z po sta no wień
trak ta tu by ło za koń cze nie po wsta nia
wiel ko pol skie go. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Chwała bohaterom powstania wielkopolskiego!



27 grud nia to waż na da ta dla Wiel -
ko po lan, gdyż wła śnie te go dnia
w 1918 ro ku wy bu chło po wsta nie
wiel ko pol skie. W tym ro ku po raz
pierw szy ob cho dzi li śmy Na ro do wy
Dzień Zwy cię skie go Po wsta nia Wiel -
ko pol skie go.

O bo ha te rach po wsta nia jak zwy -
kle nie za po mnie li kro to szyń scy ki bi -
ce Le cha Po znań. W po nie dział ko we
przed po łu dnie człon ko wie FC Kro to -
szyn uda li się na gro by oraz przed po -
mnik Po wstań ców Wiel ko pol skich,
aby za pa lić sym bo licz ne zni cze. Ki bi -
ce by li m. in. w Basz ko wie, Zdu nach,
Dłu go łę ce, Ko by li nie, Sul mie rzy cach,
Lu to gnie wie, Bo row ni cy, Roz dra że wie
oraz w wie lu miej scach w Kro to szy -
nie. W Sul mie rzy cach de le ga cję ugo -
ścił bur mistrz Da riusz Dę bic ki.

Po dob nie jak w przy pad ku Świę ta
Nie pod le gło ści ob cho dy nie by ły tak
hucz ne, jak ocze ki wa li by te go miesz kań -
cy. Ze wzglę du natrwa ją cą epi de mię uro -
czy sto ści nie mia ły cha rak te ru
zbio ro we go. Ogodz.16.45 mia ło miej sce
uro czy ste wcią gnię cie fla gi namaszt, ana -
stęp nie od śpie wa no hymn pań stwo wy.

W Mu zeum Re gio nal nym im. H.
Ław ni cza ka w Kro to szy nie zor ga ni zo -

wa no Wie czor ni cę Pa mię ci Po wsta nia
Wiel ko pol skie go, pod czas któ rej Piotr
Mi ko łaj czyk, dy rek tor in sty tu cji, przy -
bli żył oko licz no ści wy bu chu po wsta -
nia oraz opi sał je go prze bieg na te re nie
na sze go mia sta i naj bliż szej oko li cy.

Po je go wy stą pie niu wrę czo no na gro -
dy lau re atom kon kur su pla stycz ne go,
któ ry zor ga ni zo wa no w Szko le Pod sta -
wo wej nr 1 im. Po wstań ców Wiel ko -
pol skich w Kro to szy nie. Naj cie kaw sze
pra ce moż na zo ba czyć wła śnie w kro -

to szyń skim mu zeum. Po tem uczest ni -
cy wy da rze nia uda li się przed po mnik
Po wstań ców Wiel ko pol skich, by zło -
żyć kwia ty i za pa lić zni cze. 

Zwień cze niem kro to szyń skich
ob cho dów Na ro do we go Dnia Zwy cię -
skie go Po wsta nia Wiel ko pol skie go by -
ła ilu mi na cja na ryn ku, któ rą na cześć
bo ha te rów zry wu nie pod le gło ścio we -
go przy go to wa li tra dy cyj nie kro to szyń -
scy ki bi ce Le cha Po znań. Od pa lo no
po nad sto rac, a w ich bla sku po wie wa -
ły po wstań cze fla gi. Kro to szy nia nom
to wa rzy szy li ki bi ce z Ostro wa Wlkp.
oraz Ja ro ci na, a tak że człon ko wie Kur -
ko we go Brac twa Strze lec kie go, któ rzy
od da li hołd po wstań com wy strza łem
z ar ma ty.

Na Zie mi Kro to szyń skiej przy go to -
wa nia do po wsta nia ru szy ły już we
wrze śniu 1918 ro ku, kie dy po wo ła no
taj ny Ko mi tet Oby wa tel ski, któ ry two -
rzy ła gru pa pol skich dzia ła czy na ro do -
wych, z drem Ste fa nem Bu dzyń skim
na cze le. 17 li sto pa da 1918 od był się
wiec pa trio tycz ny na kro to szyń skim
ryn ku z udzia łem Po la ków z mia sta
i oko licz nych miej sco wo ści. Pod czas
ma ni fe sta cji Ko mi tet Oby wa tel ski
prze kształ co no w li czą cą 72 oso by,
tym cza so wą Po wia to wą Ra dę Lu do wą

z prze wod ni czą cym S. Bu dzyń skim.
Po wo ła no Straż Oby watel ską, pod po -
rząd ko wa ną lan dra to wi Kon ra do wi
Hah no wi. Mia ła peł nić obo wiąz ki po -
li cyj ne na te re nie mia sta.

1 stycz nia 1919 do szło do wy zwo -
le nia Kro to szy na spod oku pa cji nie -
miec kiej przez od dzia ły po wstań cze.
Na stą pi ło to o go dzi nie 18.00 si ła mi
po cią gu pan cer ne go nr 11 „Po znań -
czyk”. Do wód cą po cią gu był ppor. Jan
Szla gow ski. Po zdo by ciu dwor ca po -
wstań cy, przy współ udzia le miej sco -
wych ochot ni ków, za ję li wszyst kie
waż niej sze obiek ty w mie ście. Niem -
cy wy co fa li się do ko szar im. Ste in met -
za (przy dzi siej szym skrzy żo wa niu ul.
Młyń skiej i ul. 56 Puł ku Pie cho ty
Wlkp.) i tam pod da li się dzię ki uda nej
ak cji gru py po wstań ców pod do wódz -
twem Wła dy sła wa Ry ba kow skie go.
Ka pi tu la cję z rąk ko men dan ta nie -
miec kie go gar ni zo nu przy ję li dr Bo -
lew ski, ppor. Jan Szla gow ski
i Zbi gniew Ostro róg Go rzeń ski (ko -
men dant woj sko wy Ja ro ci na).

3 stycz nia 1919 nie miec ka za ło ga
woj sko wa opu ści ła Kro to szyn, uda jąc
się po cią giem do Ciesz ko wa. Po zo sta -
wio ne w ko sza rach za pa sy bro ni
i amu ni cji zo sta ły za bez pie czo ne
przez po wstań ców pod do wódz twem
Wła dy sła wa Ry ba kow skie go. Kom pa -
nia po wstań cza z Ja ro ci na za ję ła Zdu -
ny, Cha chal nię i Bo row ni cę.

(LE NA)
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27 grud nia, w 103. rocz ni cę wy bu -
chu po wsta nia wiel ko pol skie go,
w Zdu nach i Roz dra że wie upa mięt -
nio no bo ha te rów te go zwy cię skie go
zry wu nie pod le gło ścio we go. W tym
ro ku po raz pierw szy tę rocz ni cę ob -
cho dzo no ja ko świę to pań stwo we.

27 grud nia usta no wio no bo wiem
Na ro do wym Dniem Zwy cię skie go Po -
wsta nia Wiel ko pol skie go. Z Zdu nach
uro czy sto ści roz po czę ły się od spo tka -
nia w Izbie Mu ze al nej ośrod ka kul tu -
ry. Tam opo wia da no o po wsta niu
i wspól nie śpie wa no pie śni. Or ga ni za -
tor ką by ła Łu cja Dłu gie wicz -Pa szek. 

Na stęp nie uczest ni cy uro czy sto ści
uda li się przed po mnik Ofiar II Woj ny
Świa to wej i To ta li ta ry zmów oraz Mo -
gi łę Po wstań czą, by zło żyć sym bo licz -
ne wią zan ki kwia tów i za pa lić zni cze,
tym sa mym od da jąc hołd uczest ni -
kom po wsta nia wiel ko pol skie go.

W dniach 29-30 stycz nia 1919 do -
szło do ata ku nie miec kich wojsk
pod Zdu na mi. 1 lu te go zgi nął kpr. Fran -
ci szek So wiń ski, któ re go za strze lo no
pod czas pa tro lu. Był pierw szym po -
wstań cem, któ ry po legł w po wie cie kro -
to szyń skim. Przez ca ły lu ty trwa ły czę sto
krwa we wal ki po mię dzy po wstań ca mi
a od dzia ła mi ar mii nie miec kiej w oko li -

cach Zdun, Cha chal ni iBo row ni cy. Przy -
kła do wo w he ro icz nej, nie uda nej obro -
nie miej sco wo ści Bo row ni ca zgi nę ło
kil ku na stu po wstań ców (w tym pię ciu
za tru tych ga za mi). Niem cy uży li ar ty le -
rii, ga zów bo jo wych i mio ta czy min.

Wal ki usta ły 8 mar ca 1919, kie dy
usta lo no tym cza so wą li nię gra nicz ną
mię dzy Zdu na mi a Perzy ca mi. Obo -
wią zy wa ła ona do cza su wej ścia w ży cie
po sta no wień trak ta tu wer sal skie go (sty -
czeń 1920 ro ku), na mo cy któ re go
Zdu ny zna la zły się w gra ni cach Pań -
stwa Pol skie go.

W Roz dra że wie de le ga cje sa mo rzą -
du, har ce rzy, szkół, or ga ni za cji spo łecz -
nych i po li tycz nych zło ży ły wią zan ki
kwia tów oraz za pa li ły sym bo licz ne zni -
cze przy po mni ku Po wstań ców Wiel ko -
pol skich na miej sco wym cmen ta rzu.
Te go dnia Urząd Gmi ny w Roz dra że -
wie pod świe tlo no na bia ło -czer wo ne
bar wy.

Na prze ło mie grud nia 1918
i stycz nia 1919 z ini cja ty wy ks. Ta de -
usza Zie liń skie go zo stał utwo rzo ny od -
dział po wstań czy w si le 120 lu dzi,
pod do wódz twem Wa cła wa Pa bi cha.

Pod ko niec stycz nia 1919 ro ku do -
wódz two for ma cji, wów czas już kom -
pa nii, prze jął Igna cy Ta lar czyk. Wa cław
Pa bich zo stał do wód cą miej sco wej Stra -
ży Lu do wej. Od 27 stycz nia 1919 ro -
ku kom pa nia roz dra żew ska, na zmia nę
z in ny mi for ma cja mi, za bez pie cza ła
Zdu ny.

Ko lej ną służ bę na po gra ni czu ob ję -
ła 5 lu te go, a kwa te rą dla roz dra żew -
skich po wstań ców by ły Ho tel Rau hu ta
oraz Ho tel pod Lwem w Zdu nach. 6
lu te go trzy nie miec kie kom pa nie ude -
rzy ły na Zdu ny. Jed na za ję ła po zy cje

na cmen ta rzu ewan ge lic kim, z za da -
niem od cię cia po wstań ców od Kro to -
szy na. Dru ga we szła od wscho du szo są
sul mie rzyc ką i po roz bro je niu po ste -
run ków ude rzy ła na po wstań ców
w Ho te lu Rau hu ta, na to miast trze cia
za ję ła dwo rzec i za ata ko wa ła po wstań -
ców w Ho te lu pod Lwem. Pod czas ata -
ku część kom pa ni roz dra żew skiej
do sta ła się do nie wo li, a kil ku na stu po -
wstań ców po le gło. Po zo sta li przy ży ciu
żoł nie rze kon ty nu owa li wal kę na fron -
cie pod Zdu na mi.

(AN KA / FE NIX)

ZDUNY / ROZDRAŻEW

103 lata temu Wielkopolanie chwycili za broń
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W trak cie se sji Ra dy Miej skiej
w Zdu nach rad na Ka ro li na Jan kow -
ska -Grzy bek do py ty wa ła o wy ko na -
nie oświe tle nia na uli cach Ma słow -
skie go oraz Ce giel skie go. 

Rad na w pierw szej ko lej no ści po -
dzię ko wa ła za za ła twie nie spra wy zwią -
za nej z za ła ta niem ubyt ków
w na wierzch ni na ul. Ma słow skie go.
Za py ta ła też, jak wy glą da kwe stia
oświe tle nia na tej uli cy oraz na ul. Ce -
giel skie go. Od po wie dzi udzie lił Mi łosz
Zwie rzyk (na zdję ciu), kie row nik Wy -
dzia łu Go spo dar ki, Rol nic twa i Roz wo -
ju.  – Je śli cho dzi o ul. Ma słow skie go, to

przy go to wu je my pro jekt prze bu do wy
tej dro gi i w ra mach tych dzia łań prze -
wi dzia ne jest rów nież oświe tle nie na ca -
łej tej in we sty cji. Co
do re ali za cji – trud no po wie dzieć. Je śli
do ku men ta cja po wsta nie w po ło wie
przy szłe go ro ku i po ja wią się moż li wo -
ści do fi nan so wa nia, to in we sty cja bę -
dzie re ali zo wa na kom plek so wo.
Przy prze bu do wie bę dzie wy ko ny wa ne
też oświe tle nie. W przy pad ku ul. Ce -
giel skie go je ste śmy w trak cie wy bo ru
wy ko naw cy na mon taż oświe tle nia hy -
bry do we go, ana lo gicz nie do ul. Bursz -
ty no wej. Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem i ofer ty bę dą się mie ści ły
w kwo cie, któ rą ma my w bu dże cie, to
mon taż po wi nien się od być jesz cze
w stycz niu – wy ja śnił M. Zwie rzyk. 

(LE NA)

ZDUNY

Będzie jaśniej?

28 grud nia na od cin ku dro go wym
mię dzy Świn ko wem (gmi na Kro to -
szyn) a Ma zu ra mi (gmi na Ostrów
Wlkp.) sa mo chód mar ki Nis san ude -
rzył w drze wo. W związ ku z trud ny mi
wa run ka mi at mos fe rycz ny mi po li cja
ape lu je do kie row ców o ostroż ność. 

Zgło sze nie do Sta no wi ska Kie ro -
wa nia Ko men dan ta Po wia to we go Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie wpły nę ło kil ka mi nut
po pół no cy. Na miej sce skie ro wa no
dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej w Kro to szy nie oraz je den
z OSP Biad ki. Wcze śniej do tarł tam

Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go,
któ ry w ka ret ce prze ba dał oso bę po -
szko do wa ną. 

Po za bez pie cze niu i oświe tle niu
te re nu dzia łań stra ża cy w roz bi tym
po jeź dzie odłą czy li aku mu la tor. Jed -
no cze śnie uzy ska no in for ma cję, że sa -
mo cho dem mo gły po dró żo wać in ne
oso by, więc prze szu ka no oko li cę. Ni -
ko go jed nak nie zna le zio no. Oso ba
bio rą ca udział w zda rze niu po prze ba -
da niu i opa trze niu ob ra żeń przez per -
so nel me dycz ny od mó wi ła dal szej
dia gno sty ki i po zo sta ła na miej scu zda -
rze nia. 

(AN KA)

NA DRODZE

Nissanem w drzewo

W Ko by li nie tak że pa mię ta no o zwy -
cię skim po wsta niu. Aby upa mięt nić
ten hi sto rycz ny zryw Wiel ko po lan,
licz ne de le ga cje zło ży ły wią zan ki
kwia tów na po mni ku Po le głym i Po -
mor do wa nym za Wol ność i Oj czy znę
oraz za pa li ły zni cze przy al. Po wstań -
ców Wlkp. 17.

W uro czy sto ści bra ły udział de le -
ga cje Urzę du Miej skie go w Ko by li nie,
Ra dy Miej skiej, Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry, Bran żo wej Szko ły I stop nia,
Szko ły Pod sta wo wej i Przed szko la
w Ko by li nie, chó ru Ce cy lia, ko ła nr 9
Pol skie go Związ ku Eme ry tów, Ren ci -
stów i In wa li dów, To wa rzy stwa Kul tu -
ral ne go oraz SKR w Ko by li nie. 

Przy go to wa nia do po wsta nia
w Ko by li nie roz po czę ły się już 16 li sto -
pa da 1918 ro ku wraz z po wo ła niem
Ra dy Ro bot ni czo -Żół nier skiej, zło żo -
nej wy łącz nie z Po la ków. Jej współ za -
ło ży cie lem był zna ny zie mia nin ze
Star ków ca – An to ni Przy łu ski. Te go
sa me go dnia utwo rzo no Straż Lu do wą
pod ko men dą Igna ce go Ga jow czy ka.

3 stycz nia 1919 roz wią za no Ra dę
Ro bot ni czo -Żoł nier ską, a wła dzę
w Ko by li nie prze ję ła miej sco wa Ra da
Lu do wa. W tym sa mym cza sie Straż
Lu do wa, li czą ca po nad 70 ochot ni -

ków, bez kr wa wo za ję ła ra tusz, pocz tę,
dwo rzec i in ne waż ne obiek ty w mie -
ście. We wszyst kich urzę dach po ja wi -
li się Po la cy, a z ra mie nia Ra dy
Lu do wej nad zór nad Ko by li nem spra -
wo wa li ko mi sa rze, m. in. Bro ni sław
Vo el kel – póź niej szy pierw szy bur -
mistrz Ko by li na.

Od 4 do 13 stycz nia w Ko by li nie
or ga ni zo wa no i szko lo no kom pa nię
po wstań czą. Po cząt ko wo jej do wód cą
był I. Ga jow czyk. Od dział zło żo ny
ze 120 ochot ni ków otrzy mał na zwę
kom pa nii ko by liń skiej i stał się wkrót -

ce trzo nem 8 kom pa nii 12 Puł ku
Strzel ców Wiel ko pol skich. 8 stycz nia,
z po le ca nia Ko men dy Po wia to wej
w Kro to szy nie, do wódz two nad kom -
pa nią ko by liń ską ob jął sierż. Wła dy -
sław Garst ka. 16 stycz nia 1919
kom pa nia ko by liń ska wraz z do wód cą
wy ru szy ła do Basz ko wa, gdzie ob sa -
dzi ła od ci nek fron tu na za chód
od Zdun aż po Ru dę. W dniach 6-21
lu te go kom pa nia bra ła udział w wal -
kach o Kro to szyn na fron cie pod Zdu -
na mi.

(AN KA / FE NIX)

KOBYLIN

Wielkopolanie przeciwstawili się zaborcy

27 grud nia po raz pierw szy ob cho -
dzi li śmy no we świę to pań stwo -
we – Na ro do wy Dzień Zwy cię skie go
Po wsta nia Wiel ko pol skie go. Na ryn -
ku w Sul mie rzy cach o go dzi -
nie 17.00 de le ga cje zło ży ły sym bo -
licz ne wią zan ki kwia tów przy po mni -
ku Wdzięcz no ści. 

W Sul mie rzy cach przy go to wa -
nia do po wsta nia wiel ko pol skie go
roz po czę ły się już 25 paź dzier ni -

ka 1918 ro ku, kie dy wła dzę lo kal -
ną prze ję li Po la cy. Na sta no wi sko
bur mi strza po wo ła no An to nie go
Li piń skie go, a człon ka mi ma gi stra -
tu zo sta li m. in. Fe liks Gi ba sie wicz
oraz Wa len ty Ga ry an ty sie wicz.
W dru giej po ło wie li sto pa da ukon -
sty tu owa ła się w Sul mie rzy cach
Ra da Lu do wa i za czę to for mo wać
si ły po rząd ko we, nad któ ry mi do -
wódz two prze jął sierż. Sta ni sław
Ka miń ski.

Po wy bu chu po wsta nia Straż Lu -
do wa zo sta ła prze kształ co na w re gu -
lar ne od dzia ły, któ re
na po cząt ku 1919 ro ku li czy ły po -
nad 200 ochot ni ków. W dniach 17-31
stycz nia nie miec ka straż gra nicz na
prze pro wa dza ła ata ki na Chwa li szew
oraz Sul mie rzy ce. Kil ka krot nie pró by
za ję cia mia sta uda rem ni li po wstań cy
pod ko men dą sierż. Ka miń skie go.

Peł niąc war tę na po ste run ku
przy cmen ta rzu pa ra fial nym 31 stycz -
nia 1919, po legł Piotr Zie le ziń -
ski – w trak cie strze la ni ny, któ ra
wy wią za ła się mię dzy po wstań ca mi
a woj skiem pru skim. 1 lu te go mia ła
miej sce przy się ga woj sko wa kom pa nii
sul mie rzyc kiej. Część po wstań ców,
nie go dząc się na służ bę po za re gio -
nem, nie zło ży ła przy się gi, peł niąc
w mie ście służ bę po rząd ko wą ja ko
Straż Oby wa tel ska. Ko men dan tem
for ma cji zo stał Te les for Fi bak. Żoł nie -
rze kom pa nii, któ rzy zło ży li przy się gę,
pod ko men dą sierż. Ka miń skie go jesz -
cze te go sa me go dnia uda li się
do Ostro wa Wlkp., gdzie ich prze for -
mo wa no. Młod szych włą czo no do no -
wo utwo rzo nej 9 kom pa nii 12 Puł ku
Strzel ców Wlkp., a star sze rocz ni ki po -
zo sta ły ja ko kom pa nia sul mie rzyc ka.
Obie for ma cje wy sła no do wzmoc nie -
nia sił po wstań czych na po łu dnie
Wiel ko pol ski, na od cin ku fron to wym
Kęp na i oko lic Ko by lej Gó ry.

OPRAC. (AN KA / FE NIX)

SULMIERZYCE

To było wielkie zwycięstwo!
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30 grud nia od by ła się se sja Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie, pod czas
któ rej rad ni de ba to wa li nad bu dże -
tem na 2022 rok. Osta tecz nie pro -
po no wa ny pro jekt przy ję to więk szo -
ścią gło sów. Czwo ro rad nych wstrzy -
ma ło się od gło su.

Prze wi dy wa ne do cho dy gmi ny
Kro to szyn w 2022 ro ku
to 156 293 709,43 zł. Wy dat ki z ko -
lei za pla no wa no na po zio -
mie 153 370 985,37 zł. Wy dat ki
ma jąt ko we ma ją wy -
nieść 2 495 294,26 zł. 

Na rok 2022 za pla no wa no m. in.
ta kie za da nia jak opra co wa nie Pla nu
Zrów no wa żo nej Mo bil no ści Miej skiej
(29000 zł), „Przy sto so wa nie alei Po -
wstań ców Wlkp. w Kro to szy nie, bu -
dyn ku ki na Przed wio śnie oraz
kro to szyń skie go Bło nia do re ali za cji
ce lów Lo kal ne go Pro gra mu Re wi ta li -
za cji (50000 zł), opra co wa nie do ku -
men ta cji na bu do wę ul. Sło necz nej
w Biad kach (25000 zł), kon cep cja
Cen trum Prze siad ko we go – ul. Dwor -
co wa w Kro to szy nie (29000 zł), opra -
co wa nie do ku men ta cji na bu do wę
ścież ki ro we ro wej Kro to szyn -Du -
rzyn – etap I (49000 zł), wy kup te re -
nu od Kra jo we go Ośrod ka Wspar cia
z prze zna cze niem na te re ny re kre acyj -
no -spor to we (8844,26 zł), wy ko na nie
pły ty be to no wej przy re mi zie OSP Go -
rzu pia (35000 zł), opra co wa nie do ku -
men ta cji pro jek to wej bu do wy
wiej skie go ośrod ka kul tu ral no -oświa -
to we go wraz z re mi zą OSP w Ja snym

Po lu (55000zł), opra co wa nie do ku -
men ta cji pro jek to wej dla za da nia
„Prze bu do wa i roz bu do wa świe tli cy
OSP Kro to szyn II wraz z ter mo mo der -
ni za cją i wy mia ną oświe tle nia na ener -
go osz częd ne (19000zł), wy ko na nie
do ku men ta cji za gro dy al pak w Par ku
im. Woj ska Pol skie go w Kro to szy nie
(15000 zł), bu do wa obiek tu re kre acyj -
no -wy po czyn ko we go w Ra ci bo ro wie
(263000 zł), pro jekt „Odłóż ko mó -
rę – po znaj na tu rę, czy li al tan ka edu -
ka cyj na dla dzie ci (15000 zł),
prze bu do wa wnę trza sa li wi do wi sko -
wej w ra mach pro jek tu JAK w Kro to -
szyń skim Ośrod ku Kul tu ry
(1 000 000 zł) czy bu do wa bo iska wie -
lo funk cyj ne go na sta dio nie miej skim
w Kro to szy nie (902 450 zł). 

– Bu dżet był oma wia ny na ko mi -
sjach. Za żar to wa łem wów czas na wet,
iż jest on do bry, bo nie wie le w nim
jest. Je śli cho dzi o nie bez pie czeń stwa,
któ re na nas cze ka ją w przy szłym ro -
ku, to bez wąt pie nia trze ba mó wić
o szyb kim wzro ście wy dat ków bie żą -

cych. Dzie je się tu taj w tym mo men -
cie to sa mo co w bu dże tach do mo -
wych, każ dy z nas te go do świad cza.
W re zul ta cie bę dzie my mieć mniej
pie nię dzy na in ne rze czy, w tym na in -
we sty cje – tłu ma czył bur mistrz Fran -
ci szek Mar sza łek. 

Szcze gó ły kon stru owa nia bu dże tu
omó wił Grze gorz Ga lic ki, skarb nik
gmi ny Kro to szyn. Po tem głos po sta no -
wił za brać rad ny Bar tosz Ko siar -
ski. – Pan skarb nik mó wił, jak cięż ko
by ło stwo rzyć ten bu dżet. Wie my też
z wy stą pie nia bur mi strza, ja kie rze czy
wpły wa ły na to, jak on fi nal nie wy glą -
da. Z te go miej sca chciał bym więc za -
ape lo wać do nas wszyst kich,
do bur mi strza, aby jak naj roz sąd niej
dys po no wać środ ka mi pu blicz ny -
mi – oznaj mił rad ny. 

Ra da prze gło so wa ła bu dżet
na 2022 rok szes na sto ma gło sa mi
na tak. Od gło su wstrzy ma li się Mag -
da le na Il nic ka -Grzym ska, Sła wo mi ra
Ka lak, B. Ko siar ski oraz Ma riusz Urba -
niak. (LE NA)

Na bieżąco 7

Ja ko re dak cja Ga ze ty Lo kal nej KRO -
TO SZYN i Klub GLK, wraz z Part ne ra -
mi, zor ga ni zo wa li śmy ak cję „Świą -
tecz ne Pre zen ty”. Upo min ki tuż
przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia
tra fi ły do dzie ci z te re nu po wia tu.

Ak cja mia ła na ce lu do star cze nie
pre zen tów dzie ciom, któ rych ro dzi ny
zma ga ją się z trud ną sy tu acją ma te rial -
ną. Czy tel ni cy mo gli zgła szać do nas
dzie ci do 14. ro ku ży cia włącz nie.
Chęt ne oso by mo gły też za ku pić wła -
sny pre zent i do star czyć go do re dak -
cji. Na ta kich dar czyń ców cze ka ły
świą tecz ne ra ba ty w skle pie Ka mix. 

Otrzy ma li śmy prze szło 20 zgło -
szeń. 23 i 24 grud nia pre zen ty zo sta -
ły wrę czo ne. Do star czył je nie by le kto,
bo sam świę ty Mi ko łaj, w któ re go ro lę
wcie lił się Sła wo mir Ol grzy mek.

– Dzię ku je my wszyst kim na szym
Part ne rom i Fun da to rom. Osob ne sło -
wa uzna nia – za świet ne ja ko ścio wo
pre zen ty – kie ru je my w stro nę Ka mi -
xu – ko men tu je Da niel Bor ski, za ło ży -
ciel GLK. – Wie my, że ak cję
po wtó rzy my i są dzi my, że uda się ją
zre ali zo wać z więk szym roz ma chem,
do star cza jąc pre zen ty do znacz nie
więk szej licz by dzie ci, niż mia ło to
miej sce w tym ro ku.

Oka zu je się, że pacz ki świą tecz ne
dla ro dzin znaj du ją cych się w naj trud -
niej szym – czę sto dra ma tycz -

nym – po ło że niu to nie je dy na for ma
po mo cy. – Bę dąc w nie któ rych miej -
scach, oczy Mi ko ła ja mu sia ły się za -
szklić. Wi dząc, w ja kich wa run kach
miesz ka ją nie któ re oso by, po sta no wi -
li śmy na dal dzia łać. W gru pie Klub
GLK opi sa łem sy tu ację pew nej ro dzi -
ny. Na efek ty nie trze ba by ło dłu go cze -
kać. Za przy jaź nie ni przed się bior cy
za ofe ro wa li roz ma itą po moc. Ho Re Ca
Las Ka lisz, De li ka te sy Ko ro na czy
Agro in te gra cja stwo rzy ły pacz ki żyw -
no ścio we. Prze ka za li śmy też ubra nia.
Być mo że uda się tak że zor ga ni zo wać
re mont. Ode bra łem spo ro in nych te -
le fo nów z chę cią nie sie nia po mo cy, ale
o szcze gó łach ewen tu al nych zbió rek
bę dzie my roz ma wiać w stycz niu, by
naj pierw po znać kom plek so wo po -
trze by eg zy sten cjal ne da nej ro dzi -
ny – do da je D. Bor ski.

Ak cja nie od by ła by się, gdy by nie
na si wspa nia li Part ne rzy – Max -Pol,
Ho Re Ca Las Ka lisz, Ka mix / Fi glo -
land, Ga bi -Plast, W Sta rym Sty lu, Pa -
łac w Or li, Ener gy Sped, Do radz two
Rol ni cze Łu kasz Zu ziak, Aka de mia
Pił kar ska Re is sa, Ga bi net Fi zjo te ra pii,
Oste opa tii & Be au ty – Bar tło miej No -
wak, Mar ket Bu dow la ny Pszczół ka
Kro to szyn – Cen trum Bu dow la ne Ba -
na szak, Con tra Od szko do wa nia, Biu -
ro Ra chun ko we Of fi cium, El tom -bud
oraz Bez pie czeń stwo Pra cy Łu kasz Ra -
ben da. (LE NA)

NASZA AKCJA

Prezenty rozdane!

KROTOSZYN

Radny zaapelował o rozsądne
dysponowanie środkami publicznymi

Roz dra żew scy rad ni uchwa li li bu dżet
na 2022 rok. Na in we sty cje prze wi -
dzia no po nad 5 mi lio nów zło tych. 

Pro jekt uchwa ły oraz au to po praw -
ki do bu dże tu przed sta wił wójt Ma -
riusz Dy mar ski. Łącz ną kwo tę

do cho dów na ten rok w gmi nie Roz -
dra żew za pla no wa no na po zio -
mie 25 855 149 zł, a wy dat ki ma ją
wy nieść 26 556 273 zł. De fi cyt
w kwo cie 701 124 zł zo sta nie sfi nan -
so wa ny przy cho da mi z ty tu łu za cią ga -
nych po ży czek i kre dy tów na ryn ku

kra jo wym oraz nad wyż ką bu dże to wą
z lat ubie głych. 

Na 2022 rok prze wi dzia no in we -
sty cje na łącz ną kwo tę po nad 5 mi lio -
nów zło tych. Naj kosz tow niej szym
przed się wzię ciem w bu dże cie jest bu -
do wa in sta la cji fo to wol ta icz nych
na te re nie gmi ny – w ra mach wspól -
ne go pro jek tu z gmi na mi Koź min
Wlkp. i Zdu ny – opie wa ją ca na kwo -
tę 2 373 035 zł. Mi lion zło tych bę -
dzie prze zna czo ny na bu do wę ha li
spor to wej przy Szko le Pod sta wo wej
w No wej Wsi. 

Po nad to pla nu je się m. in. od wiert
stud ni głę bi no wych na uję ciu, a tak że
bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej w Dą -
bro wie czy ulic na osie dlu miesz ka nio -
wym wraz z prze bu do wą dro gi
do jaz do wej w Roz dra że wie, za kup sa -
mo cho dów stra żac kich dla OSP Dzie -
li ce i OSP Roz dra że wek, bu do wę
si łow ni i pla ców za baw w Ma cie je wie
i Wo le ni cach. 

Roz dra żew scy rad ni przy ję li
uchwa łę bu dże to wą jed no gło śnie. 

(LE NA)

ROZDRAŻEW

Budżet przyjęty jednogłośnie
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Ju lian na to 25-let nia koź mi nian ka
zma ga ją ca się z no wo two rem zło śli -
wym mó zgu – me dul lo bla sto -
mą IV stop nia. Jej ro dzi na pro si
o wspar cie.

Pierw sze ob ja wy cho ro by po ja wi ły się
u Ju lian ny na po cząt ku 2021 ro ku. Za czę -
ło się od po wta rza ją cych się wy mio tów i za -
wro tów gło wy. Kie dy ko bie ta tra fi ła
do szpi ta la, le ka rze po cząt ko wo my śle li, że
pro ble mem jest za pa le nie żo łąd ka. W lu -
tym 25-lat ka prze szła pierw sze ba da nie re -
zo nan sem. Oka za ło się, że w jej gło wie
znaj du je się guz. Dwa dni póź niej Ju lian na
tra fi ła na blok ope ra cyj ny. Nie ste ty, guz
oka zał się być zbyt głę bo ko umiej sco wio ny
i nie da ło się go wy ciąć. Le ka rze usu nę li je -
dy nie zbie ra ją cy się płyn, ra tu jąc tym sa -
mym ży cie ko bie ty. 

Ro dzi na Ju lian ny roz po czę ła po szu ki -
wa nia in nych moż li wo ści le cze nia. Tra fi li
do Pusz czy ko wa i to tam zna lazł się le karz,
któ ry po sta no wił, iż po dej mie się ope ra cji.
Guz zo stał wy cię ty w kwiet niu. Mi mo
ogrom ne go za gro że nia ope ra cja prze bie gła
po myśl nie. Nie ste ty, wy ni ki biop sji wy ka -
za ły wy stą pie nie no wo two ru zło śli we -
go – me dul lo bla sto my IV stop nia.
Od czerw ca do lip ca Ju lian na prze cho dzi -
ła ra dio che mio te ra pię. We wrze śniu roz -
po czę ła pierw szy cykl che mio te ra pii.

Ostat nie ba da nie re zo nan sem ujaw ni ło
zmia nę. Koź mi nian ka wraz z ro dzi ną cze -
ka na wy ni ki do kład niej szych ba dań z na -
dzie ją, że guz nie od ra sta. 

Ju lian na wal czy z no wo two rem, ale
też z ogrom nym stra chem, któ ry to wa rzy -
szy rów nież jej bli skim. Po za koń cze niu
che mio te ra pii ko niecz na jest do dat ko wa
re ha bi li ta cja, gdyż te ra pia uszko dzi ła ner -
wy, przez co Ju lian na ma pro ble my z cho -

dze niem i rę ka mi. Le cze nie i re ha bi li ta cja
są kosz tow ne. Dla te go, aby po móc Ju lian -
nie i jej bli skim, utwo rzo na zo sta ła zbiór -
ka na por ta lu sie po ma ga. pl. Zbiór ka no si
ty tuł „Ju lian na kon tra zło śli wy guz mó zgu.
Do łącz do wal ki o ży cie”. Na chwi lę obec -
ną uda ło się ze brać nie mal 35 ty się cy zło -
tych. Za chę ca my do wspar cia Ju lian ny i jej
ro dzi ny w tej jak że trud nej wal ce. 

(LE NA)

Na ostat niej w mi nio nym ro ku se sji Ra dy Po wia tu Kro -
to szyń skie go man dat rad ne go ofi cjal nie przy jął Ma -
riusz Kar bo wiak. Za stą pił on Mar ci na Jam re go, któ -
ry 19 li sto pa da po in for mo wał prze wod ni czą ce go o swo -
jej re zy gna cji z tej funk cji.

– Chciał bym pa nu oso bi ście po gra tu lo wać. Znam pa na do -
tych cza so wą dzia łal ność spo łecz ną w cha rak te rze tu ry sty, dzia -
ła cza kul tu ry i soł ty sa Bia dek. Wiem, że bę dzie pan bar dzo
do brze wy ko ny wał swo ją pra cę. Do tej po ry słu żył pan wy łącz -
nie gmi nie Kro to szyn. Te raz roz sze rzy się to na ca ły po wiat. Li -
czę, że bę dzie miał pan na wzglę dzie oby wa te li in nych
gmin – po wie dział Ju liusz Pocz ta, prze wod ni czą cy Ra dy Po wia -
tu Kro to szyń skie go. (FE NIX)

CHARYTATYWNIE

Pomóżmy Juliannie w walce o życie

Z SESJI

Nowy radny złożył ślubowanie
22 grud nia od by ła się se sja Ra dy
Miej skiej w Zdu nach, pod czas któ rej
uchwa lo no bu dżet na 2022 rok. Raj -
cy by li w tej spra wie jed no gło śni.

Bu dżet gmi ny Zdu ny na 2021 rok za -
kła dał do cho dy na po zio -
mie 47 750 746,74 zł oraz wy dat ki
w kwo cie 49 829 497,60 zł. Pro jekt
na 2022 rok wy glą da nie co ina czej. Do cho -
dy ma ją wy nieść 44 336 541 zł, a wy dat -
ki – 43 364 799,68 zł. Nad wyż ka
bu dże to wa w wy so ko ści 971 741,32 zł zo -
sta nie prze zna czo na na spła tę kre dy tów
i po ży czek. 

Pro jekt uchwa ły przed sta wi ła skarb -
nik gmi ny – Iwo na Kle pac ka. Wy dat ki ma -

jąt ko we za pla no wa no na po zio -
mie 12 224 412,81 zł. Na ten rok prze wi -
dzia no kil ka in we sty cji dro go wych, jak
choć by bu do wa dro gi gmin nej wraz z prze -
bu do wą skrzy żo wa nia ul. Ko per ni ka z ul.
Ko by liń ską w Zdu nach, prze bu do wa ul.
Ma słow skie go w Zdu nach czy roz bu do wa
chod ni ków przy dro gach gmin nych. 

W pro jek cie bu dże tu zna la zły się też
za da nie pod na zwą „Ma łe ki no spo łecz no -
ścio we w daw nej ka flar ni szan są na roz wój
kul tu ro wy Zdun” oraz re wi ta li za cja za byt -
ko we go ko ścio ła po ewan ge lic kie go. Pla no -
wa na jest rów nież prze bu do wa od kry te go
ba se nu ką pie li sko we go w Zdu nach. 

Rad ni jed no gło śnie uchwa li li bu dżet
na 2022 rok. (LE NA)

ZDUNY

Budżet nieco mniejszy

Jed nym z punk tów gru dnio wej se sji
Ra dy Miej skiej w Zdu nach by ło przy -
ję cie uchwa ły w spra wie nada nia na -
zwy jed nej z ulic w mie ście. Jak zde -
cy do wa no, bę dzie się ona na zy wać
ul. Po ziom ko wą. 

Cho dzi o uli cę zlo ka li zo wa ną na dro -
dze we wnętrz nej w miej sco wo ści Zdu ny,
w gra ni cach dział ki nr 1002/6. – Usta le nie
no wej na zwy uli cy, bę dą cej przed mio tem
ni niej szej uchwa ły, wią że się z po trze bą za -
pew nie nia pra wi dło wej i czy tel nej nu me ra -
cji po rząd ko wej po ło żo nych w jej
są siedz twie nie ru cho mo ści, prze zna czo -
nych pod za bu do wę zgod nie z za sa da mi
wy ni ka ją cy mi z roz po rzą dze nia Mi ni stra

Roz wo ju, Pra cy i Tech no lo gii z dnia 21 lip -
ca 2021 r. w spra wie ewi den cji miej sco wo -
ści, ulic i ad re sów. Na wnio sek wła ści cie li
dział ki nr 1002/6, jak rów nież w związ ku
z pla no wa ną za bu do wą wy dzie lo nych dzia -
łek bu dow la nych, do któ rych do jazd zo stał
usta no wio ny przez dział kę nr 1002/6, któ -
ra do tej po ry nie po sia da ła na zwy, za cho -
dzi po trze ba jej nada nia – czy ta my
w uza sad nie niu uchwa ły. 

Wła ści cie le dział ki wy ra zi li zgo dę
na nada nie na zwy uli cy. 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, któ ra przy ję ta
zo sta ła jed no gło śnie. Uli ca rów no le gła
do ul. Wi to sa bę dzie więc ul. Po ziom ko wą. 

(LE NA)

Z SESJI

Ulica Poziomkowa w Zdunach
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Kolejny rok za nami. Minione 12 miesięcy znów upłynęło nam w towarzystwie koronawirusa. Tak naprawdę więc wszystko działo się – i niestety dzieje nadal 
– w cieniu epidemii. Tradycyjnie w pierwszym styczniowym wydaniu wspominamy stary rok. Tym razem postanowiliśmy przypomnieć naszym Czytelnikom dziesięć wydarzeń, 

które z różnych przyczyn wywoływały szereg – często skrajnych - emocji, a co za tym idzie – nie przeszły bez echa.  

POWIAT KROTOSZYŃSKI

Minęło 12 kolejnych miesięcy z pandemią
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W paź dzier ni ku na kro to szyń skim
ryn ku od był się spon ta nicz ny pro test. Kil -
ku dzie się ciu miesz kań ców po sta no wi ło
wy ra zić swój sprze ciw wo bec wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry uznał
wyż szość pra wa pol skie go wo bec pra wa
Unii Eu ro pej skiej. Ma ni fe sta cję zor ga ni -
zo wa li człon ko wie Sto wa rzy sze nia Pol -
ska 2050 Szy mo na Ho łow ni. Nie któ rzy
z ma ni fe stan tów mie li fla gi Pol ski i Unii
Eu ro pej skiej oraz trans pa ren ty z ha sła mi
„Unia to my”, „Je stem Eu ro pej ką”, „Nie
dla Po le xi tu” czy „Ja zo sta ję w Unii”.

Wraz z po cząt kiem ro ku 2021 na do -
bre ru szy ła ak cja szcze pień prze ciw ko
CO VID -19. W pierw szej ko lej no ści szcze -
pić mo gły się oso by star sze, po tem prze -
wle kle cho rzy, na stęp nie służ by
mun du ro we i na uczy cie le. Po kil ku mie -
sią cach mo gli się szcze pić już wła ści wie
wszy scy, z wy jąt kiem naj młod szych.
W kwiet niu w kro to szyń skiej ha li wi do -
wi sko wo -spor to wej otwar to pierw szy
w Wiel ko pol sce pi lo ta żo wy punkt szcze -
pień ma so wych. Każ de go dnia mo gło tam
się za szcze pić 520 osób. 

W paź dzier ni ku w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Kro to szy nie go ści ła mi ni ster ro -
dzi ny, pra cy i po li ty ki spo łecz nej. Mar le na
Ma ląg po in for mo wa ła sa mo rzą dow ców
o wy ni kach na bo ru Rzą do we go Fun du -
szu Pol ski Ład. Łącz nie do po wia tu kro to -
szyń skie go tra fią pra wie 32 mi lio ny
zło tych. Na li ście za kwa li fi ko wa nych
do do fi nan so wa nia in we sty cji zna la zły się
pro jek ty pra wie wszyst kich sa mo rzą dów
z na sze go po wia tu. Pra wie, bo wy jąt kiem
jest gmi na Kro to szyn.

W no cy 8 kwiet nia, oko ło go dzi -
ny 3.00, nie zna ni spraw cy wy sa dzi li ban -
ko mat w cen trum Zdun. Na szczę ście
ni ko mu nic się nie sta ło. Go tów ka z ban -
ko ma tu oczy wi ście zo sta ła skra dzio na.
Wy buch był tak sil ny, że wy rwał ban ko -
mat ze ścia ny. Uszko dzo na zo sta ła ele wa -
cja bu dyn ku. Ban ko mat sta nął w ogniu.
Dla te go na miej sce we zwa no tak że straż
po żar ną. Tech ni cy po li cyj ni na miej scu
zda rze nia za bez pie czy li wszel kie śla dy,
w tym tak że na gra nia z mo ni to rin gu. 

W li sto pa dzie na kro to szyń skim
ryn ku zor ga ni zo wa no ko lej ną ma ni fe sta -
cję. Tym ra zem mia ła na ce lu uczcze nie
pa mię ci zmar łej 30-lat ki z Pszczy ny. Po -
dob ne pro te sty od by wa ły się w ca łej Pol -
sce. Wia do mość o śmier ci 30-let niej Izy
obie gła ca ły kraj. Ko bie ta zgło si ła się
do szpi ta la w 22. ty go dniu cią ży, kie dy
ode szły jej wo dy pło do we. Le ka rze wcze -
śniej stwier dzi li wa dy roz wo jo we u pło -
du. Ko bie ta zmar ła w wy ni ku wstrzą su
sep tycz ne go.

W Sta ro stwie Po wia to wym w Kro to -
szy nie pod pi sa no umo wę na do fi nan so wa -
nie pro jek tu pod na zwą „Bu do wa in sta la cji
fo to wol ta icz nych na te re nie gmin Koź min
Wiel ko pol ski, Roz dra żew i Zdu ny w ce lu
zwięk sze nia pro duk cji ener gii ze źró deł od -
na wial nych”. Gmi na Koź min Wlkp. uzy -
ska ła do ta cję w kwo cie 2 428 025 zł
na mon taż 91 in sta la cji fo to wol ta icz nych,
gmi na Zdu ny – 5 055 800 na 206 in sta la -
cji, a gmi na Roz dra żew – 1 559 410 zł
na 66 in sta la cji. War tość ca łej in we sty cji
to 13 086 093 zł. 

Na se sjach rad po wia tu i gmin
uchwa la no pod wyż ki wy na gro dze nia
sta ro sty oraz diet rad nych. 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. Rad ni
mu sie li za jąć się ty mi kwe stia mi ze
wzglę du na roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni -
strów z paź dzier ni ka 2021 ro ku w spra -
wie wy na gra dza nia pra cow ni ków
sa mo rzą do wych.

W czerw cu ru szy ła bu do wa Punk tu Se lek tyw nej
Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal nych w Kro to szy nie
przy ul. Ce glar skiej. In we sty cję re ali zo wa no w ra mach
pro jek tu „Bu do wa i mo der ni za cja Punk tu Se lek tyw nej
Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal nych wraz z in fra struk tu -
rą to wa rzy szą cą na te re nie Związ ku Mię dzyg min ne go
EKO SIÓ DEM KA”. Punkt w Kro to szy nie jest jed nym
z czte rech, któ re zbu do wa no na te re nie dzia łal no ści
EKO SIÓ DEM KI. Po zo sta łe po wsta ły w Rze mie cho -
wie (gmi na Ko by lin), Zdu nach i Sul mie rzy cach. Ca ły
pro jekt uzy skał do fi nan so wa nie ze środ ków Fun du szu
Spój no ści w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko”.

W grud niu do ko na no od bio ru koń -
co we go in we sty cji pod na zwą „Przy sto so -
wa nie kro to szyń skie go Bło nia
do re ali za cji ce lów Lo kal ne go Pro gra mu
Re wi ta li za cji”. Koszt re ali za cji te go za da -
nia wy niósł 46 519 769,07 zł. Ofi cjal ne
otwar cie obiek tu dla miesz kań ców pla no -
wa ne jest na ostat ni week end ma ja. – To
nie ko niec re wi ta li za cji Bło nia. W pla nach
ma my ko lej ne in we sty cje – mó wił bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek.

OPRAC. (ANKA)

We wrze śniu od da no do użyt ku plac
za baw dla psów, znaj du ją cy się po mię dzy
uli ca mi Ro bot ni czą a Wi to sa w Kro to szy -
nie. To pierw sze te go ty pu miej sce w na -
szym mie ście. Te ren dla czwo ro no gów
ma po wierzch nię 900 m2. Plac jest ogro -
dzo ny i wy po sa żo ny w ele men ty za ba wo -
we dla psów. Na te re nie obiek tu są tak że
to a le ta dla psów i ze sta wy tzw. psich pa -
kie tów, a po nad to ko sze na śmie ci i ław ki
par ko we. Łącz ny koszt za da nia wy -
niósł 129 ty się cy zło tych.
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Na se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie przy ję to uchwa łę w spra wie
nada nia nazw osiem na stu uli com
w miej sco wo ści Świn ków. Rad ni by li
w tej kwe stii jed no gło śni. 

Pro jekt uchwa ły za kła dał nada nie
nazw ulic dla dróg po ło żo nych w Świn ko -

wie. Pod ję to de cy zję o przy po rząd ko wa niu
na stę pu ją cych nazw – ul. Aka cjo wa dla
dro gi skła da ją cej się z dział ki nr 146, ul.
Brzo zo wa dla dro gi skła da ją cej się z dział -
ki nr 257/1, ul. Ję drze jew skie (dział ki
nr 159, 167, 208 i 454), ul. Kasz ta no wa
(dział ki nr 123 i 236), ul. Klo no wa (dział -
ka nr 394), ul. Li po wa (dział ka nr 257/2),

ul. Łą ko wa (dział ka nr 329), ul. Szkol na
(dział ka nr 257/1), ul. Pia sko wa (dział ka
nr 305/1), ul. Po lna (dział ka nr 106), ul.
Ru dy (dział ki nr 130, 154 i 185), ul. Sło -
necz na (dział ka nr 352), ul. Spo koj -
na (dział ka nr 400), ul. Staw na (dział ka
nr 62), ul. Stra żac ka (dział ki nr 69, 276
oraz część dział ki nr 275), ul. Stru my ko wa
(część dział ki nr 62), ul. Zie lo na (dział -
ka 335) oraz ul. Żwi ro wa (dział ki nr 278
i 298). 

– Po trze ba nada nia nazw ulic na te -
re nie Świn ko wa za szła w związ ku z wej -
ściem w ży cie no we go roz po rzą dze nia
Mi ni stra Roz wo ju, Pra cy i Tech no lo gii
z dnia 21 lip ca 2021 r. Pro po zy cja nada -
nia nazw ulic zo sta ła omó wio na na spo -
tka niu z miesz kań ca mi wsi Świn ków oraz
na po sie dze niu Ze spo łu do spraw na zew -
nic twa ulic i za opi nio wa na po zy tyw nie.
Nada nie no wych nazw ulic umoż li wi
usta le nie nu me rów po rząd ko wych i za -
pew ni ład ko mu ni ka cyj ny – czy ta my
w uza sad nie niu uchwa ły. 

Rad ni przy ję li uchwa łę do ty czą cą na -
zew nic twa ulic w Świn ko wie jed no gło śnie. 

(LE NA)

ŚWINKÓW

Ulice zostały nazwane

W przed dzień Wi gi lii w Ko men dzie
Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie mia ło miej sce
uro czy ste prze ka za nie sprzę tu ra -
tow ni cze go i mul ti me dial ne go, po zy -
ska ne go dzię ki wspar ciu fi nan so we -
mu z Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Po zna niu, lo kal nych sa -
mo rzą dów oraz życz li wych przed się -
biorstw z te re nu po wia tu.

Na uro czy stość przy by li sta ro sta Sta -
ni sław Szczot ka, prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go Ju liusz Pocz ta,
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek, wi ce bur -
mistrz Koź mi na Wlkp. Ja ro sław Ra taj czak,
Ur szu la So bie raj ska z Urzę du Miej skie go
w Sul mie rzy cach. Ko men dant po wia to wy
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie
bryg. To masz Po lak po dzię ko wał za wspar -
cie fi nan so we, bez któ re go za kup prze ka -
za ne go sprzę tu nie był by moż li wy.

Ze staw po du szek pneu ma tycz nych
Hol ma tro wraz z osprzę tem o war to -
ści 29 250 zł zo stał za ku pio ny dzię ki
wspar ciu Urzę du Mia sta i Gmi ny Koź -
min Wlkp., Urzę du Miej skie go w Sul -
mie rzy cach oraz za kła du pro duk cyj ne go
Fur mi xWak nor Sp. z o. o. Sp. k. z sie dzi -
bą w Bia łym Dwo rze. Sta ro stwo Po wia to -
we w Kro to szy nie prze zna czy ło środ ki
fi nan so we na za kup sprzę tu ra tow ni cze -
go oraz za bu do wy czę ści ła dun ko wej sa -
mo cho du roz po znaw czo -ra tow ni cze go
mar ki To yo ta Hi lux. Dzię ki te mu ko -
men da mo gła do po sa żyć po jazd w agre -
gat prą do twór czy, sprzęt oświe tle nio wy,
pod ręcz ny sprzęt ga śni czy oraz sprzęt
do ozna ko wa nia te re nu ak cji. Na sa mo -
chód tra fi ły rów nież ka mi zel ki tak tycz -
ne dla kie ru ją cych dzia ła nia mi
ra tow ni czy mi, sfi nan so wa ne przez za -
kład Fur mi xWak nor. War tość za ku pio -
ne go sprzę tu oraz za bu do wy po jaz du
to 20 200 zł.

W li sto pa dzie 2021 ro ku do kro to -
szyń skiej ko men dy tra fił rów nież no wy sa -
mo chód ope ra cyj ny Sko da Fa bia,
a uro czy ste prze ka za nie sprzę tu by ło oka -
zją, aby po dzię ko wać bur mi strzo wi Kro to -
szy na za wspar cie za ku pu po jaz du.
Sa mo chód kosz to wał 90 tys. zł. Wo je -
wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Po zna niu
na przed się wzię cie pod na zwą „Za kup sa -
mo cho du spe cjal ne go do prze wo zu ra tow -
ni ków i sprzę tu na miej sce ak cji dla
Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Kro to szy nie” prze zna czył 70
tys. zł, a kro to szyń skie ma gi strat – 20 tys.
zł. Po nad to dzię ki UM w Kro to szy nie na si
stra ża cy wzbo ga ci li się o ubra nie spe cjal ne
o war to ści 5 tys. zł. Z ko lei ze staw mul ti -
me dial ny – pro jek tor i lap top – o war to -
ści 6,5 tys. zł sfi nan so wa ło sta ro stwo.
Sprzęt ten bę dzie wy ko rzy sty wa ny pod -
czas spo tkań z za kre su pre wen cji spo łecz -
nej z miesz kań ca mi po wia tu. (AN KA)

PSP

Sprzęt dla krotoszyńskich strażaków
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Od 3 stycz nia 2022 r. za mknię te zo -
sta ło skrzy żo wa nie uli cy Po lnej z uli -
cą Łac no wą w Zdu nach. Tym cza so -
wo obo wią zu je tam no wa or ga ni za -
cja ru chu.

Ma to zwią zek z prze bu do wą skrzy żo -
wa nia i bu do wą bez piecz nych przejść dla
pie szych na uli cach Po lna i Łac no wa. Tak
więc z po wo du prac bu dow la nych za -
mknię te zo sta ło skrzy żo wa nie oraz od cin -
ki wspo mnia nych ulic, sta no wią ce do jazd
do nie go. Moż li wy jest tyl ko do jazd do po -
se sji. Prze wi du je się, że pra ce na tym od -

cin ku po trwa ją oko ło ty go dnia. Na dro -
gach po ja wi ły się no we zna ki dro go we,
w związ ku z czym kie row cy pro sze ni są

o za cho wa nie szcze gól nej ostroż no ści i bez -
względ ne sto so wa nie się do ozna ko wa nia.

(AN KA)

ZDUNY

Od 3 stycznia skrzyżowanie zamknięte

Tuż przed świę ta mi Hu fiec Pra cy 15-
2 w Kro to szy nie w ra mach ak cji „Ży -
cie jest cu dem” prze ka zał wspar cie
dla mło dych ma tek, bę dą cych
uczest nicz ka mi jed nost ki. 

Ini cja ty wa ta ma na ce lu pod kre śle nie
spo łecz ne go zna cze nia ro dzi ny w ży ciu
każ de go czło wie ka, a zwłasz cza dziec ka,
jak rów nież wspo ma ga nie uczest ni ków

OHP, któ rzy łą czą obo wiąz ki na uki i zdo -
by wa nia za wo du z opie ką wy cho waw czą
nad dziec kiem. Mło dym ma mom wrę czo -
no świą tecz ne pacz ki, na któ re skła da ły się
bon po da run ko wy, książ ka oraz kart ka
z prze sła niem ko men dan ta głów ne go
OHP i kra jo we go dusz pa ste rza OHP.

Wpierw szej ko lej no ści uda no się doBran żo -
wej Szko ły I stop nia w Odo la no wie, gdzie
w obec no ści dy rek to ra Sła wo mi ra Ostrow -
skie go ob da ro wa no mło de mat ki, któ re przy -
by ły na spo tka nie ze swo imi po cie cha mi.
Pacz kę ko lej nej ma mie wrę czo no wsie dzi bie
Huf ca Pra cy 15-2 w Kro to szy nie. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2 

Życie 
jest cudem
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19 grud nia w łódz kiej Atlas Are -
nie od by ły się Mi strzo stwa Pol ski
w Ka ra te. Za wod ni cy z na sze go
po wia tu zdo by li w za wo dach pięć
me da li. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło po nad 380
ka ra te ków, re pre zen tu ją cych 55 klu bów.

Wśród nich nie mo gło za brak nąć przed sta -
wi cie li po wia tu kro to szyń skie go. 

Na po dium sta nę ło dwo je re pre zen -
tan tów ASW Nip pon Kro to szyn. Ty tuł wi -
ce mi strzy ni Pol ski w ku mi te ju nio rek
młod szych -54 kg wy wal czy ła An na Chle -
bow ska. Z ko lei Fi lip Mosz zdo był dwa brą -
zo we krąż ki – w ku mi te męż czyzn -84 kg
oraz w ku mi te U'21 -84 kg. Na pią tej lo ka -
cie w ku mi te męż czyzn +84 kg upla so wał
się Da wid For tu niak 

Z eki py UKS Sho dan Zdu ny ja ko je dy -
na na po dium sta nę ła Ka ta rzy na Tra fan -

kow ska, któ ra by ła trze cia w ka ta U'21.
W ka ta ko biet zdu now ska za wod nicz ka
zna la zła się na dzie wią tej po zy cji. Siód me
miej sce w ku mi te ju nio rów -68 kg za jął Ja -
kub For ma now ski, a Zo fia Ducz mal upla -
so wa ła się na 13. lo ka cie w ka ta ju nio rek
młod szych. 

Re pre zen tu ją cy Koź miń ski Klub Ka -
ra te Do Sho to kan Ka je tan Woź niak zdo był
brąz w ku mi te ju nio rów młod szych
+70 kg. Po nad to pią te miej sce w ku mi te
U'21 -75 kg za jął Ka mil Ba ran z Klu bu Ka -
ra te Bon sai Roz dra żew, a Ju lia Ma ślan ka
z UKS Uke mi Ko by lin zma ga nia w ku mi -
te ju nio rek młod szych +54 kg za koń czy ła
na siód mej po zy cji. 

(LE NA)
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KARATE

Przywieźli z Łodzi pięć medali

18 grud nia w ha li spor to wej MO SiR
Pu ła wy prze pro wa dzo no Mi strzo -
stwa Pol ski w Trój bo ju Si ło wym. Za -
wod ni cy SAC Ur sus Kro to szyn za pre -
zen to wa li się w for mu le sprzę to wej. 

Był to ostat ni w 2021 ro ku wy stęp na -
szych trój bo istów. Kro to szy nia nie wy star -
to wa li w for mu le sprzę to wej, któ ra
wy ma ga bar dzo do brej współ pra cy ze spo -
ło wej, gdyż tak na praw dę to wspar cie i po -
moc dru ży ny de cy du je o koń co wym
re zul ta cie da ne go za wod ni ka. 

Świet nie za pre zen to wał się Szcze pan
Zim mer mann, któ re mu po za cię tej wal ce
i dzie wię ciu za li czo nych po dej ściach uda -

ło się zdo być brą zo wy me dal w ka te go rii
se nio rów -93 kg. Nasz trój bo ista przy -
siadł 302,5 kg, wy ci snął le żąc 182,5 kg,
a w mar twym cią gu osią gnął 282,5 kg, co
da ło łącz ny wy nik 767,5 kg. 

W tej sa mej ka te go rii ry wa li zo wał To -
masz Olej ni czak. Nie ste ty, sę dzio wie nie
za li czy li mu wszyst kich prób w przy sia -
dach, wo bec cze go nie zna lazł się w kla sy -
fi ka cji ogól nej. Trój bo ista zre zy gno wał ze
star tu w wy ci ska niu le żąc, gdyż po sta no -
wił po móc Szcze pa no wi w wią za niu ban -
da ży i za kła da niu ko szu li do wy ci ska nia.
Na ko niec T. Olej ni czak usta no wił no wy
re kord ży cio wy w mar twym cią -
gu – 204 kg. (LE NA)

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Brąz na mistrzostwach kraju

28 grud nia we Wrze śni ro ze gra ne
zo sta ły Dru ży no we Mi strzo stwa Pol -
ski w Ka ra te. Był to ostat ni w 2021
ro ku start ka ra te ków z po wia tu kro -
to szyń skie go. 

Or ga ni za to rem za wo dów, któ re od by -
ły się w ha li spor to wej Sa mo rzą do wej Szko -
ły Pod sta wo wej nr 6 we Wrze śni, był
Wrze siń ski Klub Ka ra te. Mi mo iż tur niej
zor ga ni zo wa no w dość nie ty po wym ter mi -
nie, bo w prze rwie świą tecz no -no wo rocz -
nej, to zgro ma dził 160 za wod ni ków,
któ rzy stwo rzy li 23 dru ży ny.

Mi strzo stwa sta no wi ły pod su mo wa -
nie 2021 ro ku. Nie mo gło na nich za -

brak nąć re pre zen tan tów UKS Sho dan
Zdu ny, któ rzy jak zwy kle nie wró ci li z za -
wo dów z pu sty mi rę ka mi. Zna ko mi cie
spi sa ła się dru ży na dziew cząt w skła dzie:
Klau dia Swat, Zo fia Ducz mal i Ma tyl da
Ozga, zdo by wa jąc dwu krot ne wi ce mi -
strzo stwo Pol ski – w kon ku ren cji ka ta ju -
nio rek oraz w ku mi te ju nio rek
młod szych. Na naj niż szym stop niu po -
dium w ka te go rii ka ta ju nio rów sta nę ła
eki pa w skła dzie: Ja kub For ma now ski, Ja -
kub Ro mań ski i Mau ry cy Ma cia szek. Po -
nad to mę ski te am zdu now skie go klu bu
upla so wał się na pią tej lo ka cie w ka ta
męż czyzn. Pią te miej sce zdu no wia nie za -
ję li tak że w ku mi te ju nio rów, ty le że w tej

kon ku ren cji do ze spo łu do łą czył Eryk
Szym czak. 

W Dru ży no wych Mi strzo stwach Pol -
ski w Ka ra te ry wa li zo wa li rów nież przed -
sta wi cie le ASW Nip pon Kro to szyn, któ rzy
dwu krot nie sta wa li na po dium. Z do brej
stro ny za pre zen to wa ła się dru ży na, któ rą
two rzy li Fi lip Mosz, Ja kub Ple skacz, Łu -
kasz Błasz czyk, Da wid For tu niak oraz
Piotr Bie law ski, zaj mu jąc dru gie miej sce
w ku mi te męż czyzn. Z ko lei na trze ciej po -
zy cji w ku mi te ju nio rek młod szych zna lazł
się żeń ski te am w skła dzie: An na Chle bow -
ska i Ju lia Ma ślan ka. Po za tym du et ten był
pią ty w ku mi te ju nio rek. 

(LE NA)

KARATE

Drużynowe sukcesy naszych zawodników
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Jak wie my, pił ka rze wy stę pu ją cy
w V li dze ma ją te raz prze rwę zi mo wą
i wkrót ce za czną przy go to wa nia
do run dy re wan żo wej. To za tem naj -
lep szy mo ment, by pod su mo wać je -
sien ne wy stę py na szych ze spo łów
na V -li go wym szcze blu. A na tym fron -
cie ry wa li zu ją aż trzy eki py z po wia tu
kro to szyń skie go – Astra Kro to szyn,
Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. oraz Piast
Ko by lin.

Dla ko by liń skie go Pia sta by ła to
run da pod okiem no we go szko le niow -
ca. Funk cję tę la tem ob jął bo wiem
Krzysz tof Ma tu szak, któ ry zo stał gra ją -
cym tre ne rem. – Pra cę z dru ży ną oce -
niam bar dzo do brze, mi mo iż łą cze nie
gry z jed no cze snym pro wa dze niem ze -
spo łu nie jest ła twą spra wą. Każ dy z nas
był jed nak zde ter mi no wa ny i sku pio ny
na pra cy, na tym, co jest istot ne i waż -
ne, co też po zwo li ło mi na płyn ne łą cze -
nie obo wiąz ków – przy zna je K.
Ma tu szak.

Po czą tek run dy je sien nej dla Pia sta
nie był ła twy. Wpierw szych dwóch spo -

tka niach ko by li nia nie zre mi so wa li, naj -
pierw 3: 3 z Pia stem Cze ka nów,
a póź niej 1: 1 z Ostro vią 1909 Ostrów
Wlkp. Na stęp nie dru ży nawpa dła wpo -
waż ny do łek. Po po raż ce 0: 3 z Ka nią
Go styń by ło wpraw dzie zwy cię stwo2:0
z Kro bian ką Kro bią, ale po tem ko by liń -
ski ze spół uległ 0: 2 Ze fce Ko by la Gó -
ra,1:2 Po lo nii1912 Lesz no,0:3 Vic to rii
Skar szew oraz 3: 4 GKS -owi Rych tal.
Wy jąt kiem w tej se rii po ra żek był re -
mis 2: 2 z Or łem Mro czeń. 

Prze ła ma nie przy szło w der bo wym
po je dyn ku z Astrą Kro to szyn. Ko by li -
nia nie wy gra li bo wiem aż 7: 4, a po tem
ogry wa li ko lej no po 6: 1 Stal Ple szew
i Ra vię Ra wicz oraz 2: 0 PKS Ra cot.
Zim ny prysz nic cze kał na ko by li nian
do pie ro w ko lej nych der bach po wia tu.
W Koź mi nie Wlkp. miej sco wy Bia ły
Orzeł po ko nał Pia sta 3: 0. Na za koń cze -
nie run dy ko by liń scy pił ka rze ogra -
li 4: 0 War tę Śrem.

– Ca łą run dę rze czy wi ście moż -
na po dzie lić na dwie czę ści. Pierw sza
z nich to okres, w któ rym tak na praw -
dę się do cie ra li śmy ja ko ze spół. Po trze -
bo wa li śmy cza su na zmia nę w na szych
gło wach pił kar skiej świa do mo ści, głów -
nie w aspek cie za dań ze spo ło wych

w de fen sy wie. Prze ło mo wy mo ment
na stą pił w po ło wie run dy i po za wpad -
ką w Koź mi nie Wlkp. re ali zo wa li śmy
na sze za ło że nia – te do ty czą ce pra cy
po stra cie pił ki oraz te za kła da ją ce kre -
owa nie gry ofen syw nej – wy ja śnia tre -
ner. 

Piast za koń czył run dę je sien ną
na siód mej lo ka cie, z do rob kiem 24
punk tów. – Je śli cho dzi o run dę je sien -
ną, to od czu wam lek ki nie do syt. Po ten -
cjał ze spo łu jest znacz nie więk szy i nie
od zwier cie dla go miej sce w ta be li. Po -
sia da nie w dru ży nie za wod ni ków gra -
ją cych w prze szło ści na wyż szym
po zio mie wręcz ob li gu je nas do więk -
szych suk ce sów, ale – tak jak wspo -
mnia łem – po trze bo wa li śmy cza su.
Ja ko tre ner cie szę się, że zro zu mie li śmy,
ja kie są na sze słab sze punk ty i za czę li -
śmy cięż ko pra co wać. To po zwo li ło
nam dyk to wać wa run ki gry i tyl ko
od nas za le żał prze bieg spo tka nia. Kre -

atyw ność i si ła ofen syw na, po par ta kon -
se kwen cją po stra cie pił ki – chcę, aby
taj grał Piast Ko by lin na wio snę – pod -
su mo wu je K. Ma tu szak. 

Nie ma łą huś taw kę na stro jów za -
fun do wa li swo im ki bi com pił ka rze
Astry Kro to szyn. Po czą tek run dy to
prze gra ne 3: 5 z Po lo nią 1912 Lesz -
no, 0: 2 z Vic to rią Skar szew oraz 0: 3
z Or łem Mro czeń. Póź niej pod opiecz -
ni Krzysz to fa Go ści nia ka mie li znacz -
nie lep szy okres, wy gry wa jąc po 2: 1
z GKS -em Rych tal, War tą Śrem, PKS -
-em Ra cot i Bia łym Or łem Koź min
Wlkp. oraz 3: 0 ze Sta lą Ple szew. Je dy -
nym po tknię ciem w tym cza sie by ła po -
raż ka 1: 2 z Ra vią Ra wicz. 

Tak jak w przy pad ku Pia sta, tak
i dla Astry prze ło mo we by ło spo tka nie
der bo we, ty le tyl ko, że kro to szy nian do -
padł kry zys. Po po raż ce 4: 7 z ko by li nia -
na mi przy szły ko lej ne – 2: 4 z Pia stem
Cze ka nów, 2: 6 z Ostro vią 1909
Ostrów Wlkp., 0: 1 z Ka nią Go styń
i 2: 3 z Kro bian ką Kro bią (2: 3).
W ostat nim me czu run dy kro to szy nia -
nie po ko na li 3: 0 Ze fkę Ko by la Gó ra
i na pół met ku se zo nu zna leź li się

na dzie wią tym miej scu, z 18 pun ta mi
na kon cie. 

– Run da je sien na nie za koń czy ła się
tak, jak by śmy chcie li. Po mi mo sta rań za -
koń czy li śmy ją z do rob kiem 18 punk -
tów. Uwa żam, że mo gło ich być
zde cy do wa nie wię cej. Bra ko wa ło nam
szczę ścia i sku tecz no ści. W kil ku me -
czach nie by li śmy gor si odry wa li, nie któ -
rzy sa mi przy zna wa li, że spo tka nia
po win ny za koń czyć się in nym wy ni -
kiem. Wśrod ku run dy ter mi narz uło żył
się tak, że gra li śmy z sa my mi do bry mi
ze spo ła mi, po peł nia li śmy zbyt du żo błę -
dów i nie ste ty prze gry wa li śmy na wła -
sne ży cze nie. Oczy wi ście na szym
pro ble mem oddłuż sze go cza su jest brak
tre nin gu na pły cie na tu ral nej, po nie waż
ma my do dys po zy cji je dy nie plac ze
sztucz ną na wierzch nią, co spra wia trud -
no ści, gdy gra my na wy jeź dzie. Ma my
na dzie ję, że te raz się coś zmie ni. Ak tu al -
nie chce my do brze prze pra co wać zi mę,
a na wio snę li czy my na wzmoc nie nia
i pię cie się w gó rę ta be li. Dzię ku je my
za wspar cie Urzę do wi Miej skie mu
w Kro to szy nie – oce nia An na Kry stek,
kie row nik kro to szyń skiej dru ży ny. 

Ze spół Bia łe go Or ła Koź min Wlkp.
w po przed nim se zo nie wy wal czył
awans z kla sy okrę go wej do V li gi. Po -
cząt ko we ty go dnie na wyż szym szcze -
blu nie by ły dla koź mi nian ła twe. Or ły
od no to wa ły re mi sy 2: 2 z Ostro -
vią 1909 Ostrów Wlkp. i Kro bian ką
Kro bią, a więk szość me czów za koń czy -
ły bez zdo by czy punk to wej, prze gry wa -
jąc 1: 2 z Ka nią Go styń, 0: 2 z Ze fką
Ko by la Gó ra, 0: 1 z Po lo nią 1912 Lesz -
no, 1: 4 z Vic to rią Skar szew, 1: 3 z GKS -
-em Rych tal, 1: 2 z Astrą Kro to szyn
i 1: 2 ze Sta lą Ple szew. Mię dzy ty mi po -
raż ka mi zda rzy ła się jed na wy gra -
na – 2: 1 z Or łem Mro czeń. 

Od wy gra ne go 2: 1 po je dyn ku z Ra -
vią Ra wicz by ło już znacz nie le piej,
gdyż w ko lej nych spo tka niach koź miń -
ski te am ograł po 3: 0 PKS Ra cot i Pia -
sta Ko by lin oraz 1: 0 Pia sta Cze ka nów,
a tak że zre mi so wał 1: 1 z War tą Śrem.
Je sien ną run dę Bia ły Orzeł za koń czył
na dzie sią tej lo ka cie, z do rob kiem 18
punk tów. 

– Miej sce, na któ rym się zna leź li -
śmy, na pew no nie jest ade kwat ne
do umie jęt no ści i po ten cja łu, ja ki po sia -
da ze spół. W wie lu spo tka niach, mi mo
do brej gry i znacz nej prze wa gi, po peł -
nia li śmy pro ste błę dy, któ re w kon se -
kwen cji za bie ra ły nam punk ty, acza sem
nie po tra fi li śmy prze chy lić sza li zwy cię -
stwa na swo ją ko rzyść i mecz koń czył się
po dzia łem punk tów. Wpływ na osią ga -
ne wy ni ki mia ła na pew no de sta bi li za -
cja skła du, spo wo do wa na kon tu zja mi
czy pau za mi za kart ki. Li czę, że za an ga -
żo wa nie pił ka rzy w okre sie przy go to -
waw czym spo wo du je, że każ dy z nich
wej dzie na jesz cze wyż szy po ziom, a pił -
kar sko, mo to rycz nie i men tal nie bę dzie -
my ja ko ze spół przy go to wa ni do wal ki
o wyż sze ce le w run dzie re wan żo -
wej – pod su mo wał na fa ce bo oko wym
pro fi lu Bia łe go Or ła Adam Zie liń ski,
tre ner ze spo łu. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Jesienna sinusoida naszych zespołów








