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KOŹMIN WLKP.

Święto miasta 
z muzycznymi gwiazdami

Czytaj na str. 9

KROTOSZYN

Dyrektor szpitala odwołana
ze stanowiska! Czytaj na str. 3

KONCERT

Charytatywna 
uczta muzyczna Czytaj na str. 4
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Moc atrak cji cze ka ła na naj młod -
szych, któ rzy wzię li udział w im pre zie
z oka zji Dnia Dziec ka, zor ga ni zo wa nej
dla nich przez Lions Club Kro to szyn.
Nikt nie mógł na rze kać na nu dę.

Dzień Dziec ka z Lions Clu bem Kro to -
szyn świę to wa no w so bo tę, 4 czerw ca,
na strzel ni cy Kro to szyń skie go Brac twa Kur -
ko we go. Wy da rze nie od by wa się cy klicz nie
od kil ku lat. W tym ro ku do wspól nej za ba -
wy za pro szo no też dzie ci, któ re na te ren po -
wia tu kro to szyń skie go przy by ły z Ukra iny.
Był to wspa nia ły czas in te gra cji. 

Na naj młod szych cze ka ło wie le atrak -
cji. Jed ną z nich był kon kurs spraw no ścio -
wy, na któ rym czu wał we so ły klaun.
Dzie ci otrzy ma ły upo min ki. Mo gły też
zro bić so bie pa miąt ko we zdję cie z ty gry -
skiem, bo ha te rem „Ku bu sia Pu chat -
ka”. I do ro śli, i naj młod si mie li oka zję
po si lić się gro chów ką, kieł ba ską z gril la lub
róż ny mi cia sta mi. Był oczy wi ście czas, by

wy mie nić się swo imi do świad cze nia mi.
Te ma tów do roz mów nie bra ko wa ło.
Wszy scy bar dzo mi ło, w przy ja znej at mos -
fe rze spę dzi li so bot nie przed po łu dnie. 

– To już ko lej ny rok, kie dy Lions Club
Kro to szyn zor ga ni zo wał Mię dzy na ro do wy
Dzień Dziec ka. By ło mnó stwo atrak cji dla
wszyst kich dzie ci, któ re miesz ka ją w po -
wie cie kro to szyń skim. Na na sze za pro sze -
nie przy by ły ca łe ro dzi ny z dzieć mi, któ re

oprócz za baw in te gra cyj nych i ani ma cji,
mo gły skosz to wać kieł ba skę z gril la, gro -
chów kę i róż ne słod ko ści. Ten wy jąt ko wy
dzień dla naj młod szych miesz kań ców po -
wia tu przy go to wa li człon ko wie Lions Clu -
bu. By ło in te gra cyj nie i re kre acyj nie, ale co
naj waż niej sze – na ustach naj młod szych
za go ścił uśmiech. Na szym ko lej nym pro -
jek tem bę dzie or ga ni za cja ko lo nii dla dzie -
ci z ro dzin o trud nej sy tu acji ma te rial nej

i ro dzin za stęp czych. Cie szy my się, że mo -
że my słu żyć, in te gro wać spo łe czeń stwo
i or ga ni zo wać im pre zy dla miesz kań ców

po wia tu kro to szyń skie go – pod su mo wał
im pre zę Ja cek Za wod ny z Lions Clu bu
Kro to szyn. (LE NA)

KROTOSZYN

Dzień Dziecka z Lions Clubem!

Fir ma ANW Sp. z o. o., bę dą ca wy ko naw cą ro bót w ra mach prze bu do wy
skrzy żo wań na dro dze kra jo wej nr 36 w cią gu uli cy Ko by liń skiej w Kro to szy -
nie, po in for mo wa ła, że od po nie dział ku, 6 czerw ca, do piąt ku, 10 czerw ca,
bę dzie ukła dać ma sy bi tu micz ne w ob rę bie skrzy żo wań z uli ca mi Gru dziel -
skie go oraz Ma ga zy no wą i Osad ni czą.

W trak cie wy ko ny wa nych prac na le ży się spo dzie wać utrud nień w ru chu po jaz dów.
Bę dzie bo wiem wpro wa dzo ny ruch wa ha dło wy. Okre so wo też za mknię te zo sta ną wlo ty
z ulic Sło necz nej i Ma ga zy no wej. W tym cza sie wy zna czo ne bę dą ob jaz dy. (AN KA)

KROTOSZYN

Utrudnienia na ulicy Kobylińskiej



Aktualności 3

Pod ko niec ma ja ogło szo ne zo sta ły
wy ni ki ko lej ne go na bo ru w ra mach
Rzą do we go Fun du szu „Pol ski Ład:
Pro gram In we sty cji Stra te gicz nych”.
Do sied miu sa mo rzą dów z na sze go
po wia tu wpły nie z te go ty tu łu łącz -
nie 77,5 mi lio na zło tych.

Gmi na Kro to szyn zło ży ła w tym na -
bo rze trzy wnio ski. Do fi nan so wa nie przy -
zna no dwóm za da niom. Na bu do wę
dwóch przy szkol nych sal gim na stycz nych,
w Or pi sze wie oraz Biad kach, sa mo rząd
kro to szyń ski otrzy ma 14 400 000 zł,
a na pierw szy etap bu do wy przed szko la
i żłob ka w Kro to szy nie – 9 860 000 zł.
Pro gram re ali zo wa ny jest po przez pro me -
sy in we sty cyj ne, udzie la ne przez Bank Go -
spo dar stwa Kra jo we go.

Po wiat kro to szyń ski mo że li czyć
na nie co po nad 13 350 000 zł. Na roz bu -
do wę i mo der ni za cję szpi ta la w ce lu
utwo rze nia od dzia łu or to pe dycz ne go
i pra cow ni dia gno sty ki mi kro bio lo gicz nej

prze zna czo ne zo sta nie 4 867 950 zł,
a na mo der ni za cję in fra struk tu ry edu ka -
cyj nej w szko łach, któ rych po wiat jest or -
ga nem pro wa dzą cym, z rzą do we go
pro gra mu prze wi dzia no kwo -
tę 8 483 000 zł. 

Do gmi ny Ko by lin tra fią środ ki
na sfi nan so wa nie dwóch in we sty -
cji – prze bu do wy uli cy Rę bie chow skiej
oraz bu do wy i prze bu do wy ulic Krob -
skiej, Wio sen nej i Sło necz nej, a tak że do -
dat ko wej uli cy wraz z łącz ni ka mi
i bu do wą ka na li za cji desz czo wej. – Nie
ukry wam, że bar dzo za bie ga łem o re ali -
za cję tych za dań. Cie szę się, że spo tka nia
z par la men ta rzy sta mi, któ rych chęt nie
gosz czę w na szej gmi nie, przy nio sły ta ki
efekt. Bar dzo wszyst kim dzię ku ję za za -
an ga żo wa nie i zro zu mie nie te go, jak waż -
ne to dla nas in we sty cje – sko men to wał
bur mistrz To masz Le siń ski. Na prze bu -
do wę uli cy Rę bie chow skiej Ko by lin po -
zy skał 2 660 000 zł, a na dru gie
z wy mie nio nych za dań – 2 470 000 zł. 

Gmi na Koź min Wiel ko pol ski w tym
na bo rze otrzy ma ła łącz nie 10 640 000 zł
do fi nan so wa nia. Środ ki te prze zna czo ne
bę dą na bu do wę in sta la cji fo to wol ta icz -
nych na bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz -
nej – 2 280 000 zł, mo der ni za cję dro gi
gmin nej na od cin ku Czar ny Sad -Li po -
wiec – 3 610 000 zł, mo der ni za cję dro gi
gmin nej na od cin ku Dę bo wiec -Ga łąz ki -
-Wrot ków – 4 750 000 zł.

9 mi lio nów zł dla gmi ny Zdun spo żyt -
ko wa ne zo sta nie na bu do wę ha li spor to wo -
-re kre acyj nej wraz z za ple czem
lek ko atle tycz nym i pla cem za baw dla osób
z nie peł no spraw no ścia mi. Z ko lei Sul mie -
rzy ce przy zna ną kwo tę prze zna czą na mo -
der ni za cję Sul mie rzyc kie go Do mu
Kul tu ry – 5 525 000 zł – oraz na prze bu -
do wę alei Klo no wi cza – 4 750 000 zł.
Gmi na Roz dra żew otrzy ma 4 813 400 zł.
Pie nią dze te bę dą wy ko rzy sta ne na bu do -
wę sa li spor to wej przy Szko le Pod sta wo wej
w No wej Wsi.

(AN KA / FE NIX)

De cy zją Za rzą du Po wia tu Kro to szyń -
skie go z dniem 1 czerw ca Iwo na Wi -
śniew ska zo sta ła zwol nio na z funk cji
dy rek to ra Sa mo dziel ne go Pu blicz ne -
go Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Kro -
to szy nie. Wła dze po wia tu spo rzą dzi -
ły dłu gą li stę za rzu tów wo bec sze fo -
wej szpi ta la. 

Za rząd po wia tu po sta no wił skie -
ro wać Iwo nę Wi śniew ską na urlop wy -
po czyn ko wy, któ ry obo wią zu je od 2
czerw ca do 21 lip ca. W okre sie wy po -
wie dze nia jest zwol nio na z obo wiąz ku
świad cze nia pra cy z za cho wa niem do -
tych cza so we go pra wa do wy na gro dze -
nia, po zo sta łym po wy ko rzy sta niu
urlo pu wy po czyn ko we go.

W uza sad nie niu de cy zji za rząd
spo rzą dził dłu gą li stę za rzu tów, któ re
świad czą o utra cie za ufa nia w kwe stii
wy ko ny wa nia przez I. Wi śniew ską
obo wiąz ków służ bo wych i nie re ali zo -

wa nia za le ceń swo ich prze ło żo -
nych. – W oce nie Za rzą du Po wia tu
Kro to szyń skie go Pa ni Iwo na Wi śniew -
ska utra ci ła rę koj mię na le ży te go wy ko -
ny wa nia za dań na zaj mo wa nym
sta no wi sku Dy rek to ra Sa mo dziel ne go
Pu blicz ne go Za kła du Opie ki Zdro -
wot nej w Kro to szy nie. W za kre sie nie -
prze ka zy wa nia peł nej i rze tel nej
in for ma cji o po dej mo wa nych dzia ła -
niach za rząd czych oraz wy stą pie nia
szcze gól nych roz bież no ści we współ -
pra cy do ty czą cej fak tycz ne go uru cho -
mie nia dzia łal no ści w od da nym
do użyt ko wa nia obiek cie no we go
skrzy dła szpi ta la po przez brak zde cy -
do wa nych i ra cjo nal nych dzia łań
po stro nie Pa ni Dy rek tor skut ku ją cych
jak naj szyb szym roz po czę ciem świad -
cze nia usług w za kre sie, ja kim za ło żo -
no (...), nie wy ko rzy sty wa niem
po zy ska nych środ ków ze wnętrz nych
z Rzą do we go Fun du szu In we sty cji Lo -

kal nych. W mar cu 2021 r. po wiat kro -
to szyń ski otrzy mał kwo -
tę 9 000 000 zł na mo der ni za cję
szpi ta la w Kro to szy nie. Wie lo krot nie
Za rząd Po wia tu Kro to szyń skie go wzy -
wał Pa nią Dy rek tor do pod ję cia dzia -
łań zmie rza ją cych do wy ko rzy sta nia
środ ków fi nan so wych, wy ra ża jąc oba -
wę, że opóź nie nie w re ali za cji za dań
spo wo du je ko niecz ność zwro tu otrzy -
ma ne go wspar cia. Do dziś SPZOZ wy -
dat ko wał tyl ko kwo tę 2 000 000 zł
z RFIL. Pa ni Dy rek tor nie po pra wi ła
or ga ni za cji pra cy. Od ob ję cia sta no wi -
ska Dy rek to ra SPZOZ w Kro to szy nie
przez Pa nią Iwo nę Wi śniew ską na stą -
pił zna czą cy wzrost licz by wy po wie -
dzeń umów o pra cę per so ne lu
me dycz ne go, jak rów nież per so ne lu
ad mi ni stra cji. W miej sce tych osób nie
za trud nia no no wych, a obo wiąz ki
prze ka zy wa no na za trud nio ne oso by,
obar cza jąc je za da nia mi po nad ich si -

łę. W 2021 r. w wy ni ku zło żo nych wy -
po wie dzeń umów o pra cę przez le ka -
rzy ane ste zjo lo gów za mknię to
Od dział In ten syw nej Te ra pii. Mi mo
wie lo krot nych uwag o ko niecz no ści
jak naj szyb sze go uru cho mie nia od -
dzia łu do szło do te go do pie ro od 1
stycz nia 2022 r. Po nad to Pa ni Dy rek -
tor w za rzą dza niu jed nost ką nie prze -
strze ga ła za sa dy współ ży cia
spo łecz ne go w sto sun ku do swo ich
pra cow ni ków. Wie lo krot nie swo im
po stę po wa niem przy czy nia ła się
do po wsta wa nia sy tu acji kon flik to -
wych w śro do wi sku pra cy. Ja ko kie ru -
ją ca jed nost ką nie znaj do wa ła cza su
dla swo je go per so ne lu na roz mo wy
o pro ble mach i za gro że niach, któ re
do strze ga li pra cow ni cy – czy ta my

w do ku men cie spo rzą dzo nym przez
za rząd po wia tu.

Dy rek tor Wi śniew skiej zrzu co no
tak że nie udzie le nia peł no moc nic twa
do re pre zen to wa nia i bie żą ce go pro -
wa dze nia Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go
Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Kro to -
szy nie pod swo ją nie obec ność w spra -
wach za cią ga nia zo bo wią zań
fi nan so wych, po dej mo wa nia czyn no -
ści z za kre su pra wa pra cy, w tym za -
wie ra nia umów o pra cę, oraz
za wie ra nia umów cy wil no -praw nych. 

Zda niem za rzą du po stę po wa nie I.
Wi śniew skiej pro wa dzi do za ist nie nia
po waż ne go za gro że nia dla bie żą ce go
i przy szłe go funk cjo no wa nia szpi ta la
po wia to we go w Kro to szy nie oraz do -
stęp no ści miesz kań ców po wia tu
do świad czeń me dycz nych.

Wo bec po wyż szej sy tu acji za rzą -
dza nie szpi ta lem przej mu je Mie czy -
sław Peł ko, wi ce dy rek tor ds.
me dycz nych SPZOZ, a jesz cze w tym
mie sią cu ma zo stać ogło szo ny kon kurs
na no we go dy rek to ra.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POLSKI ŁAD

Prawie 77,5 mln złotych dla naszych samorządów!

KROTOSZYN

Dyrektor szpitala odwołana ze stanowiska!



W nie dziel ne po po łu dnie sa la ki na
Przed wio śnie wy peł ni ła się me lo ma -
na mi, któ rzy przy szli na ucztę mu -
zycz ną, a przy oka zji wspar li dzie ci
z po trze bu ją cych ro dzin z po wia tu
kro to szyń skie go. Wszyst ko za spra -
wą Lions Clu bu Kro to szyn, któ ry
po raz ko lej ny zor ga ni zo wał nie zwy -
kły kon cert cha ry ta tyw ny.

W ostat nim cza sie kro to szyń ski Lions
Club zor ga ni zo wał kil ka wy da rzeń cha ry ta -
tyw nych. 15 ma ja na kro to szyń skim ryn ku
od był się Kier masz Ukra iń ski. Atrak cji nie
bra ko wa ło, a ca ły do chód z im pre zy zo stał
prze zna czo ny na po moc uchodź com, prze -
by wa ją cym na te re nie na sze go po wia tu.
W mi nio ną so bo tę LCK zor ga ni zo wał jak co
ro ku fe styn zoka zji Dnia Dziec ka, oczym pi -
sze my w in nym miej scu te go wy da nia GLK.

W nie dzie lę na to miast nie la da grat kę
przy go to wa no dla mi ło śni ków mu zy ki.
W kon cer cie cha ry ta tyw nym „Po je dy nek

na skrzyp ce i for te pian” wy stą pi li dwaj
wspa nia li ar ty ści – Wal de mar Ma lic ki
i Ar tur Ba nasz kie wicz. 

W. Ma lic ki to uro dzo ny w Lu bli nie
pol ski pia ni sta i sa ty ryk. W 1982 ro ku
ukoń czył Aka de mię Mu zycz ną w Gdań -
sku. Wy dał pra wie czter dzie ści płyt i otrzy -
mał trzy na gro dy pol skie go prze my słu
fo no gra ficz ne go – Fry de ry ki. Jest za ło ży -
cie lem kwin te tu wy ko nu ją ce go tan ga
Asto ra Piaz zol li, był pre ze sem To wa rzy -

stwa im. Ja na Pa de rew skie go, a od 2008 ro -
ku jest człon kiem Ra dy Fun da cji Cen trum
Twór czo ści Na ro do wej. Zna ny jest ze swo -
je go ta len tu, ale i wiel kie go po czu cia hu -
mo ru, któ re za wsze to wa rzy szy mu
na sce nie. Nie ina czej by ło pod czas nie -
dziel ne go kon cer tu w na szym mie ście. 

A. Ba nasz kie wicz to skrzy pek, kom po -
zy tor i aran żer. Na sce nie wy stę pu je od pią -
te go ro ku ży cia. Oprócz kla sycz ne go
re per tu aru skrzyp co we go ar ty sta czę sto

pre zen tu je pu blicz no ści wła sne, wir tu -
ozer skie fan ta zje i pa ra fra zy zna nych utwo -
rów z róż nych ob sza rów mu zy ki. 

Mu zycz ny „po je dy nek” dwóch wy jąt -
ko wych ar ty stów za chwy cił zgro ma dzo ną
w kro to szyń skim ki nie pu blicz ność, któ ra

z wiel ką uwa gą słu cha ła ko lej nych kom po -
zy cji. Ca ły zysk ze sprze da ży bi le tów na to
wy da rze nie bę dzie prze zna czo ny na or ga -
ni za cję ko lo nii let nich dla dzie ci z ro dzin
z po wia tu kro to szyń skie go, znaj du ją cych
się w po trze bie. (LE NA)

W kwiet niu bie żą ce go ro ku do szło
do po ża ru bu dyn ku jed no ro dzin ne go
w Dzie li cach (gmi na Roz dra żew).
Zna jo mi ro dzi ny, któ ra ucier pia ła
w zda rze niu, po sta no wi li jej po móc,
or ga ni zu jąc zbiór kę. 

Pa ni Es te ra sa mot nie wy cho wu je cór -
kę. Jej mąż zmarł rok te mu, prze gry wa jąc
wal kę z no wo two rem. Ko bie ta cho ru je
na ast mę. Po ma ga jej oj ciec, któ ry rów nież
ma pro ble my zdro wot ne. Ro dzi na ży je
z ren ty oj ca oraz ren ty po zmar łym mę żu.
W kwiet niu dom pa ni Es te ry sta nął w pło -
mie niach. Stra ża kom uda ło się uga sić
ogień, ale oka za ło się, że po tym zda rze niu
dom nie na da je się do za miesz ka nia, gdyż
strop gro zi za wa le niem. 

Ak tu al nie ro dzi na miesz ka w lo ka lu
so cjal nym. Ro bi, co mo że, aby móc wy re -
mon to wać swo je do mo stwo. To jed nak nie
jest ta kie ła twe. Sam koszt na pra wy da chu
mo że wy nieść oko ło 40 tys. zł. Do tej kwo -
ty trze ba do li czyć koszt re mon tu po miesz -

czeń, któ re zo sta ły znisz czo ne w po ża rze.
Dla te go zna jo mi pa ni Es te ry po sta no wi li
utwo rzyć zbiór kę na por ta lu zrzut ka. pl
pod na zwą „Od bu do wa do mu po po ża -
rze”. Ro dzi na chęt nie przyj mie ma te ria ły
bu dow la ne, ta kie jak pły ty re gip so we, płyt -
ki, far by, pa ne le, klej oraz wie le in nych. Za -
chę ca my do po mo cy!

(LE NA)
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KONCERT

Charytatywna uczta muzyczna

CHARYTATYWNIE 

Pomóżmy w odbudowie domu!
Do Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie
wpły nę ła pe ty cja Ce chu Zdu nów Pol -
skich w spra wie na pra wy pro gra mu
ochro ny po wie trza. Więk szość rad -
nych uzna ła, iż nie za słu gu je ona
na uwzględ nie nie. 

Au to rzy pe ty cji po stu lu ją do od po wied -
nich or ga nów o pod ję cie kro ków pro wa dzą -
cych do zmia ny trzech uchwał Sej mi ku
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go. Po le ga ły by
one na usu nię ciu ogra ni czeń eks plo ata cji
urzą dzeń speł nia ją cych wy mo gi eko pro jek -
tu i wy ko rzy stu ją cych ja ko pa li wo sta łe od -
na wial ne źró dła ener gii, ta kie jak drew no
ka wał ko we, pel let czy bry kiet drzew ny. 

– Drew no jest pa li wem eko lo gicz nym
na każ dym eta pie je go prze twa rza nia
i ener ge tycz ne go wy ko rzy sta nia. Pro duk -
cja drew na opa ło we go nie ma ne ga tyw ne -
go wpły wu na po ziom za le sie nia w Pol sce,
a wręcz prze ciw nie: sty mu lu je roz wój go -
spo dar ki przez za le sie nie nie za go spo da ro -
wa nych grun tów i za pew nia miej sca pra cy.

Pa li wa drzew ne są w głów nej mie rze pro -
duk tem ubocz nym po zy ski wa nia i prze -
twa rza nia drew na peł no war to ścio we go,
wy ko rzy sty wa ne go w prze my śle me blar -
skim i w kon struk cjach drew nia nych. Lo -
kal ne wy ko rzy sty wa nie drew na prze kła da
się na mi ni mal ny ślad wę glo wy, wy ni ka ją -
cy z trans por tu i przy go to wa nia do wy ko -
rzy sta nia ja ko sta łe go bio pa li wa. Drew no
z pol skich la sów, ja ko ubocz ny pro dukt go -
spo dar ki le śnej, jest po wszech nie do stęp ne
i nie dro gie. W przy pad ku ogrze wa nia
drew nem po wsta je ty le sa mo dwu tlen ku
wę gla, ile wchło nę ło ono pod czas swo je go
wzro stu, cze go re zul ta tem jest ze ro wy bi -
lans emi sji CO2. Jest to zgod ne z po li ty ką
Unii Eu ro pej skiej, któ rej ce lem jest osią -
gnię cie neu tral no ści kli ma tycz nej do 2050
ro ku. Uży wa nie drew na, w prze ci wień -
stwie do ga zu, któ ry jest pa li wem ko pal -
nym, nie wią że się z emi sją ga zów
cie plar nia nych i po zwa la na speł nie nie wy -
ma ga ne go przez UE udzia łu OZE w mik -
sie ener ge tycz nym – na pi sa no w pe ty cji. 

Pi smo zo sta ło prze ka za ne Ko mi sji
skarg, wnio sków i pe ty cji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie i omó wio ne pod czas nie -
daw nej se sji. – Po cząt ko wo na po sie dze niu
ko mi sji, któ re od by ło się 14 kwiet nia,
stwier dzi li śmy, że w ra mach re ak cji na tę
pe ty cję mo że my wy ge ne ro wać apel do Sej -
mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, aby
po now nie przy pa trzo no się tej spra wie.
W dniu 19 ma ja po now nie ob ra do wa li -
śmy w tym te ma cie. Na stą pi ły do dat ko we
usta le nia, w wy ni ku któ rych prze pro wa -
dzi li śmy gło so wa nie, by uznać pe ty cję
za nie za słu gu ją cą na uwzględ nie nie. Ko mi -
sja od da ła trzy gło sy na TAK przy trzech
oso bach obec nych pod czas gło so wa -
nia – wy ja śnił Krzysz tof Grzem pow ski,
prze wod ni czą cy ko mi sji. 

Osta tecz nie rad ni uzna li pe ty cję
za nie za słu gu ją cą na uwzględ nie nie,
za czym opo wie dzia ło się 14 osób. Prze ciw -
ni ta kiej de cy zji by li Ce za ry Gren da, Ro -
man Olej nik, An drzej Po spiech i Jan Zych. 

(LE NA)

Z SESJI

Radni nie uwzględnią ekologicznej petycji
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Jed ną z atrak cji trze cie go dnia wiel -
kie go otwar cia kro to szyń skie go Bło -
nia był po kaz ra tow nic twa wod ne go
na Je zio rze Od rzy kow skim w wy ko -
na niu stra ża ków z Ko men dy Po wia -
to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
oraz Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie.

Stra ża cy do sko na le od wzo ro wa li re al -
ną ak cję ra tow ni czą, pod czas któ rej dwóch
ka ja ka rzy znaj du ją cych się w wo dzie uzy -
ska ło na tych mia sto wą i pro fe sjo nal ną po -
moc. Po zo ro wa ne dzia ła nia uzu peł nio no
o aspekt me dycz ny, pre zen tu jąc wi dzom
czyn no ści w ra mach kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy, zwią za ne z re su scy ta cją
krą że nio wo -od de cho wą u osób po szko do -
wa nych w wo dzie. 

– Po ka zy ra tow nic twa, po łą czo ne
z od po wied nią nar ra cją, ob ra zu ją cą ko lej -
ne czyn no ści re ali zo wa ne przez stra ża ków
i roz wój ra tow nic twa w na szych sze re gach,

jak rów nież du ża ilość sprzę tu stra żac kie -
go wzbu dzi ły du że za in te re so wa nie wśród
uczest ni ków im pre zy na Bło niu – pod su -
mo wał st. asp. Ma te usz Dy mar ski.

W przed się wzię ciu uczest ni czy li tak -
że funk cjo na riu sze po li cji oraz ra tow ni cy
WOPR. Moż na więc by ło się prze ko nać, jak
do brze współ pra cu ją ze so bą służ by ra tun -

ko we z na sze go po wia tu. Na za koń cze nie
po ka zu każ dy mógł sko rzy stać z fan to mów
na spe cjal nie przy go to wa nym sta no wi sku
i udo sko na lić swo je umie jęt no ści z za kre su
pierw szej po mo cy pod okiem in struk to ra.
Naj młod si uczest ni cy po ka zu sku pi li swą
uwa gę na sprzę cie po żar ni czym.

(AN KA)

Na bieżąco 5

27 ma ja, a więc w Dniu Sa mo rzą -
dow ca, w Urzę dzie Mar szał kow skim
w Po zna niu od by ła się uro czy stość
wrę cze nia od znak ho no ro wych
„Za za słu gi dla Wo je wódz twa Wiel -
ko pol skie go”. W gro nie uho no ro wa -
nych zna la zła się Ire na Ma ro szek,
se kre tarz gmi ny Koź min Wlkp.

Od zna ki wrę czo no 27 oso bom,
głów nie se kre ta rzom i skarb ni kom gmin
z te re nu Wiel ko pol ski, któ rzy prze pra co -
wa li w sa mo rzą dzie 30 lat. Wśród wy róż -
nio nych zna la zła się Ire na Ma ro szek,
se kre tarz gmi ny Koź min Wlkp. – Je ste -
ście pań stwo fi la rem sa mo rzą -

dów – oświad czył w trak cie uro czy sto ści
Ma rek Woź niak, mar sza łek wo je wódz -
twa wiel ko pol skie go. 

Od zna ki ho no ro we „Za za słu gi dla
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go” przy zna -
no na wnio sek Wiel ko pol skie go Ośrod ka
Kształ ce nia i Stu diów Sa mo rzą do wych,
w szcze gól no ści za współ two rze nie
i uspraw nia nie dzia łal no ści struk tur sa mo -
rzą do wych, wy so kie kom pe ten cje oraz za -
an ga żo wa nie, kon se kwen cję i wy trwa łość,
umie jęt ność po dej mo wa nia trud nych wy -
zwań i osią ga nia za ło żo nych ce lów, a tak że
dzie le nie się wie dzą i do świad cze niem za -
wo do wym ze współ pra cow ni ka mi.

OPRAC. (AN KA)

Na te re nie gmi ny Zdu ny po wsta ną
dwa no we bo iska spor to wo -re kre -
acyj ne – w Be stwie nie i w Perzy -
cach. Środ ki na te in we sty cje sa mo -
rząd otrzy ma w ra mach XII edy cji
kon kur su „Pięk nie je wiel ko pol ska
wieś”, współ fi nan so wa ne go przez
sa mo rząd wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go w ra mach pro gra mu „Wiel ko -
pol ska Od no wa Wsi 2020+”.

W tej edy cji do kon kur su zło żo no 252
wnio ski, a do fi nan so wa nie przy zna no 170
pro jek tom, w tym dwóm z gmi ny Zdu ny.
Wobu przy pad kach kwo ta do ta cji to50 ty się -
cy zło tych. Bu do wa bo iska spor to wo -re kre acyj -

ne go w Be stwi nie kosz to wać bę -
dzie 150 594,41 zł. Fi nan so wy wkład wła sny
gmi ny wy nie sie 94 594,41 zł, a 6 tys. po cho -
dzić bę dzie z fun du szu so łec kie go. Z ko lei
koszt bu do wy bo iska spor to wo -re kre acyj ne go
w Perzy cach to 108 092,92 zł. Na to za da nie
gmi na prze zna czy53092,92zł środ ków wła -
snych, a5 tys. to kwo ta zfun du szu so łec kie go. 

W ra mach do fi nan so wa nia w Be stwi -
nie i w Perzy cach za ku pio ne i za mon to wa -
ne bę dzie wy po sa że nie bo isk spor to wych:
pił ko chwy ty, bram ki pił kar skie, ław ki, ko sze
na śmie ci. Po nad to w Be stwi nie, prócz bo -
iska, prze wi dzia no utwar dze nie te re nu kost -
ką oraz wy dzie le nie miejsc po sto jo wych.

(AN KA)

ODZNACZENIA

Zasłużeni dla województwa

GMINA ZDUNY

Będą dwa nowe boiska
STRAŻ POŻARNA

Pokaz ratownictwa wodnego
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Pod czas nie daw nej se sji Ra da Po -
wia tu Kro to szyń skie go udzie li ła Za -
rzą do wi Po wia tu Kro to szyń skie go
ab so lu to rium. Nie oby ło się jed nak
bez dys ku sji, w trak cie któ rej po ru -
szo no wie le wąt ków.

Naj pierw sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka od czy tał ra port o sta nie po -
wia tu. – Wy mie nia jąc naj waż niej sze
ce chy mi nio nych dwu na stu mie się cy,
na le ży pod kre ślić, że rok 2021 był ko -
lej nym, dru gim ro kiem, na zna czo nym
sta nem pan de mii CO VID -19. Dra ma -
tycz ne do świad cze nia ro ku 2020 spo -
wo do wa ły, że rok 2021 po przez
wpro wa dze nie po wszech no ści te sto -
wa nia, szcze pień ochron nych spra wił,
że dziś, w dru gim kwar ta le 2022 ro -
ku, mo że my mó wić o za do wa la ją cej
sy tu acji epi de micz nej w po wie cie kro -
to szyń skim. Nie mniej jed nak dru gi
rok wal ki z CO VID -19 przy niósł ko -
lej ne ofia ry, co od zwier cie dla ją cho -
ciaż by sta ty sty ki de mo gra ficz ne.
Pod kre ślić na le ży, iż pod ję te środ ki
ostroż no ści, do świad cze nie oraz po -
świę ce nie pra cow ni ków po wia to wych
jed no stek, służb, in spek cji po zwo li ło
na nie mal nie za kłó co ną dzia łal ność
tych in sty tu cji. Je dy nym wy jąt kiem
z oczy wi stych wzglę dów by ły szko ły,
któ re pra co wa ły w try bie zdal nym lub
hy bry do wym, a tak że od wie dzi ny
w szpi ta lu. Rok 2021 był cza sem,
w któ rym w sen sie tech nicz nym za -
koń czy ła się roz bu do wa sie dzi by głów -
nej szpi ta la po wia to we go. Po mi mo
trud nej sy tu acji, spo wo do wa nej pan -
de mią i skut ka mi go spo dar czy mi,
w ro ku 2021 kon ty nu owa li śmy wie le

za mie rzeń i po dej mo wa li śmy no we
wy zwa nia. Opra co wa no i zło żo no sze -
reg wnio sków o do fi nan so wa nia. Kon -
ty nu owa no oraz za koń czo no
re ali za cję waż nych in we sty cji, zwłasz -
cza dro go wych, i tych w za kre sie
ochro ny zdro wia – mó wił sta ro sta.

Ja ko pierw szy głos w dys ku sji za -
brał rad ny Grze gorz Król. – Za rząd
nie od po wia da za wszyst ko. Je śli jest
mo wa o po wierzch ni po wia tu, to za -
rząd nie ma nic do te go. Je śli mo wa
o dłu go ści dróg – rów nież. Nie ma na -
to miast w tym ra por cie in for ma cji
o ja ko ści tych dróg, a za nią za rząd od -
po wia da. Ana li zu jąc sy tu ację zdro wot -
ną, rów nież moż na się za sta na wiać.
Za zdro wie miesz kań ców od po wia da -
ją oni sa mi, na to miast w po mo cy w je -
go utrzy ma niu uczest ni czy za rząd
po wia tu. Pro ble my zwią za ne z prze -
cią ga ją cą się roz bu do wą szpi ta la, bra -
kiem ane ste zjo lo gów mo gły mieć
wpływ na po gor sze nie się sy tu acji
zdro wot nej miesz kań ców. Ze szło rocz -
ny bu dżet jest więk szy w sto sun ku
do ro ku 2020 w do cho dach z PIT
i CIT, ale nie wiem, czy jest to za słu ga
za rzą du, nie mniej jed nak wzrost jest.
Chciał bym jed nak przejść do kon kret -
ne go py ta nia. W ra por cie czy ta my:
„po ni żej przed sta wio no naj waż niej sze

za da nia dro go we zre ali zo wa ne
w 2021 ro ku”. W jed nym z punk tów
wy mie nio no bu do wę łącz ni ka dro go -
we go ulic Koź miń skiej i Mah le w Kro -
to szy nie. Z te go, co wiem, za da nie to
nie jest jesz cze zre ali zo wa ne. Wnio -
sku ję więc, że ra port nie jest do koń ca
rze tel ny. Pro sił bym też o in for ma cję,
gdzie na ul. Pia stow skiej są dwa wy nie -
sio ne przej ścia dla pie szych – za ko mu -
ni ko wał rad ny Król. 

Sta ro sta wy ja śnił, że in we sty cja
zwią za na z bu do wą łącz ni ka jest za da -
niem dwu let nim, a przej ścia dla pie -
szych są re ali zo wa ne. Z ko lei rad ny
Hie ro nim Mar sza łek wspo mniał, że
bra ku je mu w ra por cie in for ma cji
na te mat bu do wy ob wod ni cy. Sta ro sta
przed sta wił swój punkt wi dze nia. 

Do dys ku sji włą czył się też Da -
riusz Ro zum. – Je śli cho dzi o szpi tal,
po czę ści się ze sta ro stą zga dzam,
po czę ści nie. Chciał bym zwró cić uwa -
gę na jed ną rzecz. Moż na wi dzieć
szklan kę do po ło wy pu stą, al bo do po -
ło wy peł ną. Za le ża ło by mi na tym, że -
by śmy wszy scy mie li w so bie ra dość
z te go, iż ta po pra wa funk cjo no wa nia
na sze go szpi ta la jest już fak tem. Moż -
na na każ dej se sji, na każ dej ko mi sji
bia do lić, pła kać, na rze kać i mieć pre -
ten sje do wszyst kich wza jem nie. Uwa -

żam, że ca ła ra da jest or ga nem, któ ry
po dej mu je de cy zje. Za rząd spra wu je
funk cję po dej mo wa nia sku tecz nych
dzia łań, ale ra da po dej mu je de cy zję
o pro wa dze niu in we sty cji. Pra gnę
przy po mnieć, że to w po przed niej ka -
den cji ra da sta nę ła na wy so ko ści za da -
nia i w bar dzo trud nym cza sie pod ję to
de cy zję o pro ce sie roz bu do wy. Chciał -
bym, że by by ło w nas wię cej opty mi -
zmu. Każ dy ma pra wo wy ra zić swo je
oba wy, ale uwa żam, że trze ba się cie -
szyć – pod kre ślił rad ny. 

Do słów D. Ro zu ma od niósł się
Ma rian Wło sik, któ ry przy znał, że
szpi tal jest war to ścią do da ną, ale nie da
się oszu kać fak tów, ta kich jak ten, iż
szpi tal nie zo stał od da ny w ter mi nie,
a miesz kań cy o tym wspo mi na ją. Wi -
ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski przy po -
mniał, że bu do wa szpi ta la nie by ła
ła twa, a przy oka zji na po tka ła na ta kie
trud no ści jak np. pan de mia. Po dys ku -
sji, któ ra za pew ne mo gła by trwać
w nie skoń czo ność, ale zo sta ła za koń -
czo na przez prze wod ni czą ce go ra -
dy – Ju liu sza Pocz tę, rad ni przy zna li
wo tum za ufa nia Za rzą do wi Po wia tu
Kro to szyń skie go przy 14 gło sach
na tak. Prze ciw ny by li Grze gorz Król
i Ma rian Wło sik. Od gło su wstrzy ma -
li się Ja ro sław Ku biak i An drzej
Skrzyp czak. 

Na stęp nie ra da po chy li ła się
nad spra woz da niem z wy ko na nia bu -
dże tu po wia tu za 2021 rok, któ re
omó wił sta ro sta. Głos w spra wie za -
brał po now nie G. Król. – Chciał bym
wy ra zić swo ją opi nię. Na mar co wej se -
sji w ubie głym ro ku wnio sko wa łem
w ra mach rzą do we go pro gra mu roz -

wo ju dróg, któ ry do fi nan so wy wał re -
ali za cję za dań zwięk sza ją cych bez pie -
czeń stwo w ru chu pie szym.
Do za rzą du wpły nę ło dzie więć wnio -
sków z róż nych gmin. Do fi nan so wa nie
mo gło wy nieść na wet do 80%, ale za -
rząd zło żył tyl ko je den wnio sek.
W ubie głym ro ku po stu lo wa łem też
o zwięk sze nie wy na gro dze nia ro dzi -
nom pra cu ją cym w pie czy za stęp czej.
Otrzy my wa łem in for ma cje, że w no -
wym ro ku to na stą pi. Pod wyż ka, ja ką
do sta ły ro dzi ny, wy ni ka z dzia łań rzą -
du, któ ry pod niósł mi ni mal ne wy na -
gro dze nie. Ko lej na spra wa, do któ rej
chciał bym się od nieść, to za pła ce nie
oko ło 63 ty się cy zło tych przez po wiat
do rad cy do spraw roz bu do wy szpi ta -
la, co do któ re go mie li śmy wąt pli wo -
ści – wy mie niał rad ny, wspo mi na jąc
jesz cze m. in. zły stan dróg. 

Sta ro sta od parł, że po ru szo ne
przez G. Kró la kwe stie nie wy glą da ją
do koń ca tak, jak ten je przed sta wił. D.
Ro zum przy po mniał, że wnio sek
o udzie le nie ab so lu to rium zo stał pod -
pi sa ny przez Ko mi sję re wi zyj ną. – Po -
czu łem się wy wo ła ny przez rad ne go
Ro zu ma. Ow szem, pod pi sa łem się
pod pro to ko łem. Chcę jed nak po wie -
dzieć ko le dze, że tyl ko kro wa nie zmie -
nia po glą dów i dzi siaj bę dę gło so wał
prze ciw – stwier dził M. Wło sik. 

Rad ni za twier dzi li spra woz da nie
z wy ko na nia bu dże tu przy 15 gło sach
na tak. Prze ciw ni by li M. Wło sik i G.
Król, a J. Ku biak wstrzy mał się od gło -
su. Iden tycz nie gło so wa no w spra wie
udzie le nia ab so lu to rium Za rzą do wi
Po wia tu Kro to szyń skie go.

(LE NA)
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Z SESJI

Radni udzielili absolutorium zarządowi powiatu 

2 czerw ca w Mu zeum Re gio nal nym
im. H. Ław ni cza ka w Kro to szy nie od -
był się wer ni saż wy sta wy „Ma lar -
stwo, wi traż i rzeź ba w tka ni nie”.
Eks po zy cję moż na oglą dać do 12
sierp nia. 

Wy sta wa mia ła od być się dwa la ta te -
mu, lecz z po wo du pan de mii i to wa rzy szą -
cych jej ob ostrzeń mu sia ła zo stać
prze ło żo na. Ini cja to rem wy da rze nia był dr
Woj ciech Łu kom ski z Koź mi na Wlkp.,
któ ry już wcze śniej pre zen to wał swo je wi -
tra że w kro to szyń skim mu zeum. Tym ra -
zem po sta no wił wzbo ga cić eks po zy cję
o pra ce swo ich przy ja ciół. 

Na wy sta wie moż na więc po dzi wiać
nie tyl ko wi tra że, ale rów nież ob ra zy Mi -
cha ła Chmie la, ar ty sty z Pod la sia, two rzą -
ce go pra ce w spe cy ficz nym kli ma cie.
Po nad to na eks po zy cję skła da ją się dzie ła
Iwo ny Szu kow skiej -Fol ty no wicz, któ ra zaj -
mu je się rzeź bą w tka ni nie. 

Wy sta wę moż na oglą dać do 12 sierp -
nia.

(LE NA)

MUZEUM 

Wyjątkowa ekspozycja
Z uwa gi na wa run ki po go do we, w tro -
sce o zdro wie be ne fi cjen tów pro jek tu
„WY PRZEDŻ CZER NIA KA – ZBA DAJ
ZNA MIO NA”, po wie lu dys ku sjach i kon -
sul ta cji z le ka rzem, Sto wa rzy sze nie PO -
MÓŻ MY SO BIE zmu szo ne by ło zmie nić
ter min ba dań pro fi lak tycz nych, za pla -
no wa nych wcze śniej na 28 ma ja. 

Ak cja ba dań pro fi lak tycz nych wy -
stę pu ją cych na skó rze zna mion, na ro śli
i pie przy ków zo sta nie prze pro wa dzo -
na w no wym ter mi nie, tj. 11 czerw ca
w godz. 9.00-13.00 w udo stęp nio nych
przez NZOZ „Kro to szyń ska Przy chod -
nia Zdro wia Psy chicz ne go” ga bi ne tach,
miesz czą cych się w bu dyn ku Kro to -
szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej.

Przy po mi na my naj waż niej sze
czyn ni ki ry zy ka wy stę po wa nia czer -
nia ka – groź nej dla zdro wia cho ro by
no wo two ro wej, do któ rych na le żą:

– wcze śniej sze przy pad ki czer nia -
ka w ro dzi nie

– uprzed nio stwier dzo ny czer niak
u cho re go

– po sia da ne zna mio na wro dzo ne
– po ja wia ją ce się iwy stę pu ją ce ak tu -

al nie na skó rze zna mio na barw ni ko we
– ja sna kar na cja ce ry: ja sna skó ra,

ja sne wło sy, nie bie skie oczy
– pro mie nio wa nie ul tra fio le to we,

tj. nad mier na eks po zy cja na świa tło
sło necz ne, skłon ność do opa rzeń sło -
necz nych, opa rze nia sło necz ne w dzie -
ciń stwie lub mło do ści.

Po nie waż za gro że nie czer nia kiem
ro śnie i – jak wy ka zu ją ba da nia – licz -
ba za cho ro wań po dwa ja się co 10 lat,
za pra sza my miesz kań ców mia sta
i gmi ny Kro to szyn na or ga ni zo wa ne
w ro ku bie żą cym ba da nia. Sprawdź
swój stan zdro wia, po sze rza jąc jed no -
cze śnie wie dzę zdro wot ną. Dla każ de -
go po ten cjal ne go pa cjen ta li czy się
bo wiem nie tyl ko eli mi no wa nie wy -
stę pu ją cych za gro żeń, ale i wcze sne, ra -
tu ją ce ży cie wy kry cie cho ro by. 

Ba da nie jest
bar dzo pro ste
i bez in wa zyj ne,
a każ dy bez po -
śred ni be ne fi cjent
otrzy ma przy tej
oka zji po ra dę spe cja li stycz ną oraz ulot -
kę edu ka cyj ną na ten te mat. Każ dy be -
ne fi cjent w chwi li zgło sze nia wy ra ża
tak że zgo dę na prze twa rza nie swo ich
da nych oso bo wych, zgod nie z obo wią -
zu ją cy mi w tej dzie dzi nie za sa da mi.

Pro wa dzo na w ra mach do fi nan so -
wa ne go przez mia sto i gmi nę Kro to szyn
pro jek tu „WY PRZEDŹ CZER NIA -
KA – ZBA DAJ ZNA MIO NA” ak cja
pro fi lak tycz na po zwa la wy eli mi no wać
stwier dzo ne pod czas ba da nia za gro że -
nia i uru cho mić pro ces le cze nia w przy -
pad ku stwier dze nia te go naj bar dziej
zło śli we go no wo two ru skó ry. 

(ALEK SAN DRA OPA LIŃ SKA 

– STO WA RZY SZE NIE PO MÓŻ MY SO BIE)

POMÓŻMY SOBIE

UWAGA! Zmiana terminu badań! 



Na bieżąco 7

Rad ny Bar tosz Ko siar ski po raz ko -
lej ny za ape lo wał na se sji o po pra wę
bez pie czeń stwa w oko li cach przejść
dla pie szych w na szym mie ście. Tym
ra zem je go wy stą pie nie by ło re zul ta -
tem zda rze nia dro go we go, do któ re -
go do szło w dniu ob rad Ra dy Miej -
skiej. Wte dy to przy ron dzie 600-le -
cia sa mo chód po trą cił pie szą. 

Te mat nie bez piecz nych przejść dla
pie szych był już kil ka ra zy po ru sza ny
na se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie. – Dziś przy ron dzie 600-le cia do -
szło do po trą ce nia pie szej. Jest to
ko lej ny ta ki wy pa dek. Zwra ca li śmy
uwa gę już wcze śniej, nie tyl ko na to
miej sce, ale rów nież na in ne przej ścia.
Mam więc proś bę do bur mi strza – mo -

że trze ba ze brać in for ma cje o naj nie -
bez piecz niej szych miej scach w mie -
ście? Je śli jest to dro ga na le żą ca
do Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo -
wych i Au to strad, to moż na im to wy -
słać, aby po pra wi li stan tych przejść.
Za sta na wia ją ce jest też to, że w miej scu,
gdzie do szło dziś do wy pad ku, przej ście
jest nie mal przy sa mym ron dzie. Ist nie -
je moż li wość, że kie row ca wy so kie go sa -
mo cho du, pod jeż dża jąc do przej ścia,
nie wi dzi, czy ktoś znaj du je się przy ba -
rier ce. Od ra zu moż na po ru szyć te mat
fa tal nie oświe tlo ne go przej ścia na ul.
Mic kie wi cza. Mu si my coś zro bić, za -
nim sta nie się tra ge dia – ar gu men to wał
rad ny Bar tosz Ko siar ski. 

Bur mistrz przy znał, iż nie któ re
miej sca w mie ście nie na le żą do bez -

piecz nych. – GDD KiA cią gle za po -
wia da, że za chwi lę ma na stą pić ge ne -
ral ny re mont tych dróg. W kwe stii
oświe tle nia przej ścia na ul. Mic kie wi -
cza mó wio no, że te mat mo że zo sta nie
roz wa żo ny, ale je śli już, to w to miej sce
zo sta nie prze sta wio ne uży wa ne oświe -
tle nie. Nie bę dzie sta wia ne no we, bo
za chwi lę prze wi dzia ny jest re mont.
Pro blem w tym, że ta chwi la się moc -
no wy dłu ży ła. Gdy bym miał te raz od -
po wie dzieć, kie dy to na stą pi – nie
po tra fię. Pó ki co po zwo le nia na ten
głów ny re mont nie ma. Przy oka zji
zwró cę uwa gę, aby w tych miej scach
za sto so wa no przy naj mniej roz wią za -
nia do raź ne – od po wie dział Fran ci -
szek Mar sza łek. 

(LE NA)

W so bo tę wcze snym ran kiem na to -
rach w po bli żu prze jaz du ko le jo we go
przy uli cy Koź miń skiej w Kro to szy nie
do szło do tra gicz ne go zda rze nia.
Szy no bus po trą cił męż czy znę. Nie -
ste ty, mi mo usil nych sta rań służb ra -
tun ko wych po szko do wa ne go nie
uda ło się ura to wać.

Zgło sze nie o wy pad ku wpły nę ło
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 o go dzi nie 06.45. Na miej -
sce na tych miast skie ro wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie, Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne -
go i po li cję.

Po za bez pie cze niu te re nu pro wa dzo -
nych dzia łań stra ża cy do ko na li oce ny sta nu
po szko do wa ne go męż czy zny, któ ry znaj do -
wał się na to ro wi sku w po bli żu szy no bu sa.
Stwier dziw szy brak czyn no ści ży cio wych,
nie zwłocz nie przy stą pio no do re su scy ta cji

krą że nio wo -od de cho wej z uży ciem au to -
ma tycz ne go de fi bry la to ra. 

Wkrót ce na miej sce do tar ła ka ret ka
po go to wia, więc po szko do wa ne go prze ka -
za no pod opie kę Ze spo łu Ra tow nic twa Me -
dycz ne go, któ ry ko or dy no wał dal sze
czyn no ści. Nie ste ty, z uwa gi na po waż ne
ob ra że nia cia ła wspól ne wy sił ki służb ra -
tun ko wych nie przy nio sły po żą da ne go
efek tu – męż czy zny nie uda ło się ura to wać. 

Dal sze dzia ła nia na miej scu te go tra gicz -
ne go wy pad ku pro wa dzi li funk cjo na riu sze
po li cji oraz in ne służ by współ dzia ła ją ce.
Trwa ją czyn no ści ma ją ce na ce lu wy ja śnie -
nie wszyst kich oko licz no ści te go zda rze nia. 

(AN KA)

KROTOSZYN

Przejścia dla pieszych muszą być bezpieczniejsze!

KROTOSZYN

Tragiczny wypadek na torach
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Do na szej re dak cji zgło si ła się gru pa
miesz kań ców po wia tu, m. in. Zdun
i Kro to szy na, in for mu jąc nas, że
pod ko niec ubie głe go ro ku zwięk szo -
no im staw kę po dat ku od nie ru cho -
mo ści. Po cząt ko wo nie re ago wa li,
po nie waż otrzy ma li in for ma cję, że to
do ty czy wszyst kich. To jed nak – ich
zda niem – jest nie praw dą. Urzę dy
miej skie, od no sząc się do tej spra -
wy, od sy ła ją do Sta ro stwa Po wia to -
we go w Kro to szy nie. Oka za ło się bo -
wiem, iż do ko na no zmian w kla sy fi -
ka cji grun tów, co skut ko wa ło zmia -
na mi w wy so ko ści na leż no ści po dat -
ko wych.

Jed na z miesz ka nek po in for mo wa -
ła nas, że za dzwo ni ła do sta ro stwa
i uzy ska ła in for ma cję, że spra wą zaj mo -
wa ła się du ża fir ma geo de zyj na, któ ra
do ko na ła zmian, kon sul tu jąc je
z miesz kań ca mi. – To nie praw da,
a przy naj mniej nie ca ła praw da. Je stem
oso bą pra cu ją cą i nikt do mnie nie za -
wi tał i nie spraw dził, ja ki jest stan fak -
tycz ny grun tów. Na to miast moi
nie pra cu ją cy oraz eme ry to wa ni są sie -
dzi (nie któ rzy) rze czy wi ście mie li oka -
zję po roz ma wiać z przed sta wi cie la mi
fir my geo de zyj nej i w efek cie po zo sta -
wio no im da lej kla sy fi ka cję grun tów ja -
ko rol nych z mniej szym po dat kiem.
Do szło do ab sur dów – w jed nym ob -
sza rze, na jed nej uli cy tak sa mo wy glą -
da ją ce dział ki są trak to wa ne ja ko
grun ty rol ne, a in ne ja ko po zo sta łe
grun ty, za któ re wła ści ciel pła ci wyż szy
po da tek. W sta ro stwie po wo ła no się
na ma py geo de zyj ne i na to, czy
na dział kę wje dzie cią gnik i czy jest ona
ora na. To nie sta no wi kry te rium.
Zresz tą moi są sie dzi ma ją dział kę są sia -
du ją cą, wci śnię tą po mię dzy za bu do wa -
nia. Ża den trak tor tam nie wje dzie,
a da lej jest ona trak to wa na ja ko zie mia
rol na. Po za tym nikt wcze śniej mnie
nie po wia do mił o szy ko wa nych zmia -
nach. In na miesz kan ka Kro to szy na py -
ta, czym róż ni się mo ja dział ka
od te re nu mo je go są sia da po dru giej
stro nie uli cy. Wiel kość po dob na, lo ka -
li za cja ta sa ma, ja pła cę pod wyż szo ny
o kil ka set zło tych po da tek rocz nie, a są -
sie dzi nie. Gdzie tu spra wie dli wość?
Rze ko mo urzęd ni cy cho dzi li po po se -
sjach i je spraw dza li. Py tam, jak, sko ro
mo ja dział ka jest ogro dzo na, a nikt
mnie nie za wia do mił, że przyj -
dzie – cho ciaż by li stow nie? Na to py -
ta nie usły sza łam w sta ro stwie
od po wiedź: „a wie pa ni, ile by to kosz -
to wa ło wszyst kim wy sy łać li sty?” To
w kwe stii za pła ty po dat ku od nie ru -

cho mo ści mo gę do stać list po le co ny
na każ de go współ wła ści cie la i to jest
pra wi dło we, a jak mam wy po wie dzieć
się co do wła snej po se sji, to za dro go
wy cho dzi po wia do mie nie? Nie zga -
dzam się z ta kim po dej ściem. Czu ję się
oszu ka na ja ko oso ba sa mot na i pra cu -
ją ca – stwier dzi ła na sza roz mów czy ni.

– Oba wiam się, jak bę dzie wy glą -
dał po da tek ka ta stral ny od war to ści
nie ru cho mo ści. Znów po ja wi się ja kaś
ko mi sja, osza cu je war tość do mu, bez
na sze go udzia łu? Kto bę dzie w do mu
w tym cza sie, po roz ma wia z ni mi
i prze ko na, że ta war tość jest niż sza, to
za pła ci po da tek niż szy, a ten, kto bę -
dzie w pra cy za ra biał na ten po da tek,
to bę dzie mu siał za pła cić wię cej? Tak
być nie po win no. Kry te ria dla wszyst -
kich po win ny być ta kie sa me, ja sne
i przej rzy ste, a nie su biek tyw na oce na
oso by spo rzą dza ją cej ja kiś ope rat. To
róż ni cu je lu dzi, wpro wa dza kłót nie są -
siedz kie. Ten po dział grun tów w oce -
nie miesz kań ców nie zo stał zro bio ny
spra wie dli wie – po wie dział in ny
miesz ka niec po wia tu. 

Ko lej na miesz kan ka twier dzi, że
w ubie głym ro ku otrzy ma ła pi smo
z Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie
w kwe stii zo bo wią za nia pie nięż ne go,
któ re na le ża ło ure gu lo wać do 15 li sto -
pa da 2021 w kwo cie kil ku dzie się ciu
zło tych za mie sią ce li sto pad i gru dzień.

Zwró ci li śmy się do ma gi stra tów
w Kro to szy nie i Zdu nach z proś bą
o wy ja śnie nie po wo dów zmian w na -
leż no ściach po dat ko wych za nie ru -
cho mo ści. Jak nas po in for mo wa no,
wszyst kie zmia ny zo sta ły na ło żo ne
w związ ku z wy tycz ny mi Sta ro stwa
Po wia to we go w Kro to szy nie, do ty czą -
cy mi no wej kla sy fi ka cji grun tów, ogło -
szo ny mi w mar cu 2021. Kro to szyń ski
urząd otrzy mał oko ło 5,5 tys. za wia do -
mień o zmia nach w ewi den cji grun -
tów. – W ro ku 2021 rów nież
do Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie
wpły nę ło du żo zmian w ewi den cji
grun tów i bu dyn ków ze Sta ro stwa Po -
wia to we go w Kro to szy nie, któ re do ty -
czy ły zmia ny kla sy fi ka cji grun tów.
Ta kie zmia ny zo sta ły prze ka za ne
przez sta ro stwo wszyst kim gmi nom
z po wia tu kro to szyń skie go. Ten fakt
wy ni ka z ogło sze nia Sta ro sty Kro to -
szyń skie go z dnia 16 lu te go 2021
w spra wie mo der ni za cji ewi den cji
grun tów i bu dyn ków, opu bli ko wa ne -
go w Dz. Urz. Woj. Wlkp. w dniu 1
mar ca 2021 poz. 1712. Bur mistrz czy
wójt nie ma wpły wu na kla sy fi ka cję
tych grun tów. Za tem wszel kie za py ta -
nia z za kre su ewi den cji win ny być kie -
ro wa ne do wła ści we go urzę du, ja kim
jest w tym przy pad ku Sta ro stwo Po -
wia to we w Kro to szy nie. Po nad to chcę
wy ja śnić że przed mio tem opo dat ko -
wa nia po dat kiem od nie ru cho mo ści
jest bu dy nek, bu dow la i grunt. Je śli

grunt był skla sy fi ko wa ny ja ko uży tek
rol ny, wów czas jest ob cią żo ny po dat -
kiem rol nym. To wła śnie spo sób okre -
śle nia kla sy fi ka cji grun tu sta no wi
pod sta wę, do ja kiej ka te go rii za li czy -
my przed mio to wy grunt – czy do po -
dat ku od nie ru cho mo ści, czy
do po dat ku rol ne go, czy do po dat ku
le śne go – po in for mo wa ła Wio let ta
Kaź mier czak, za stęp czy ni skarb ni ka
w Urzę dzie Miej skim w Kro to szy nie.

– W dniu 29 paź dzier ni ka 2021
r. do or ga nu po dat ko we go w Zdu nach
wpły nę ły za wia do mie nia Sta ro sty
Kro to szyń skie go z dnia 25.10.2021 r.
o do ko na nych zmia nach w ewi den cji
grun tów i bu dyn ków ob rę bów: Zdu -
ny, Ru da, Perzy ce, Ko na rzew, Cha chal -
nia, Be stwin, Basz ków. O szcze gó ły
do ty czą ce tych zmian pro szę py tać
w Sta ro stwie Po wia to wym. Z uwa gi
na du żą ilość zmian, któ re wpły nę ły
do urzę du, pra cow nik na dal, od kil ku
już mie się cy, je wpro wa dza i ko lej ni
po dat ni cy do pie ro do sta ną no we de cy -
zje zmie nia ją ce – od po wie dział nam
To masz Chu dy, bur mistrz Zdun.

Skie ro wa li śmy za py ta nia w tej spra -
wie do Wy dzia łu Geo de zji, Kar to gra fii,
Ka ta stru i Go spo dar ki Nie ru cho mo -
ścia mi Sta ro stwa Po wia to we go w Kro -
to szy nie. W od po wie dzi przy sła no
nam ogło sze nie sta ro sty z dnia 16 lu te -
go 2021 w spra wie mo der ni za cji ewi -
den cji grun tów i bu dyn ków. Po wo łu jąc
się na pod sta wę praw ną, tj. art. 24a
ust. 8 usta wy z dnia 17 ma ja 1989 ro -
ku Pra wo geo de zyj ne i kar to gra ficz ne
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.),
sta ro sta in for mu je, że z dniem 16 lu te -
go 2021 ro ku pro jekt ope ra tu opi so wo -
-kar to gra ficz ne go, opra co wa ny
w ra mach mo der ni za cji ewi den cji
grun tów i bu dyn ków – za ło że nia ewi -
den cji bu dyn ków i lo ka li, ak tu ali za cji
ewi den cji grun tów w za kre sie użyt ków
grun to wych dla ob sza ru ca łe go po wia -
tu kro to szyń skie go, stał się ope ra tem
ewi den cji grun tów i bu dyn ków.
Na pod sta wie po wyż sze go ope ra tu do -
ko na no zmian i prze ka za no do or ga -
nów po dat ko wych.

Po nad to sta ro stwo po in for mo wa -
ło, że ów ope rat ewi den cji grun tów
i bu dyn ków był opra co wy wa ny przez
dłuż szy cza su i jest ak tu ali za cją da -
nych, któ re czę sto opie ra ły się na sta -
rych do ku men tach, w któ rych
zda rza ły się błę dy. Po wstał on w związ -
ku z wdra ża niem od 2017 pro jek tu
„Cy fro wy Po wiat Kro to szyń ski”, za kła -
da ją ce go m. in. zwięk sze nie do stę pu
oby wa te li do usług pu blicz nych, two -
rze nie, mo der ni za cję i ak tu ali za cję
geo de zyj nych re je strów pu blicz nych
oraz stan dar do wych opra co wań kar to -
gra ficz nych. Obej mo wał tak że dzia ła -
nia zwią za ne z roz bu do wą
in fra struk tu ry tech nicz nej sys te mu
Pań stwo we go Za so bu Geo de zyj ne go

i Kar to gra ficz ne go o no we de dy ko wa -
ne mo du ły do pro wa dze nia i udo stęp -
nia nia da nych.

– Klu czo wym za da niem dla pro -
jek tu w za kre sie cy fry za cji geo de zyj -
nych re je strów pu blicz nych by ła
mo der ni za cja ewi den cji grun tów i bu -
dyn ków w za kre sie za ło że nia i uzu peł -
nie nia da nych kar to te ki bu dyn ków
i lo ka li dla wszyst kich jed no stek ewi -
den cyj nych Po wia tu Kro to szyń skie go,
ak tu ali za cję ewi den cji grun tów w za -
kre sie użyt ków grun to wych, a tak że
ska no wa nie ar chi wal nych ope ra tów
tech nicz nych. Jed nym z kom po nen tów
bar dzo zło żo ne go pro jek tu unij ne go by -
ło opra co wa nie na pod sta wie zdjęć lot -
ni czych pre cy zyj nej or to fo to ma py.
Opra co wa na w tech ni ce barw nej oraz
pod czer wie ni or to fo to ma pa oraz rów -
no le gle udo stęp nie nie przez Głów ny
Urząd Geo de zji i Kar to gra fii w dro dze
e -usług szcze gó ło we go mo del te re nu
by ły pod sta wą prac zwią za nych m. in.
z mo der ni za cją baz ewi den cji grun tów
i bu dyn ków dla ca łe go ob sza ru Po wia -
tu Kro to szyń skie go. In for ma cja o roz -
po czę ciu prac z tym zwią za nych, jak
i z wy ło że niem pro jek tu ope ra tu opi so -
wo -kar to gra ficz ne go zo sta ła po da na
do pu blicz nej wia do mo ści, zgod nie
z prze pi sa mi art. 24a usta wy Pra wo
geo de zyj ne i kar to gra ficz ne. Ewi den cja
grun tów i bu dyn ków obej mu je in for -
ma cje do ty czą ce grun tów, tj. ich po ło -
że nia, gra nic, po wierzch ni, ro dza jów
użyt ków grun to wych oraz ich klas bo -
ni ta cyj nych, ozna cze nia ksiąg wie czy -
stych lub zbio rów do ku men tów, je że li
zo sta ły za ło żo ne dla nie ru cho mo ści,
w skład któ rej wcho dzą grun ty; bu dyn -
ków – ich po ło że nia, prze zna cze nia,
funk cji użyt ko wych i ogól nych da nych
tech nicz nych; lo ka li – ich po ło że nia,
funk cji użyt ko wych oraz po wierzch ni
użyt ko wej. Opra co wa na w ra mach pro -
jek tu or to fo to ma pa po słu ży ła do po -
rów na nia ist nie ją cych da nych
pań stwo we go za so bu geo de zyj ne go
i kar to gra ficz ne go ze sta nem na grun -
cie. Zak tu ali zo wa no i po pra wio no ma -
py geo de zyj ne, któ re nie jed no krot nie
za wie ra ły błę dy się ga ją ce za mierz -
chłych cza sów pru skich. Uzu peł nio no
ist nie ją cą ba zę da nych ewi den cji grun -
tów i bu dyn ków o bra ku ją ce da ne ewi -
den cyj ne, zwe ry fi ko wa no ist nie ją cą
ba zę. Za sa dy za li cza nia grun tów do po -
szcze gól nych użyt ków grun to wych zo -
sta ły okre ślo ne w za łącz ni ku nr 1
do roz po rzą dze nia w spra wie ewi den -
cji grun tów i bu dyn ków, gdzie zo sta ły
okre ślo ne ce chy grun tów opi su ją ce
użyt ki grun to we. Obo wią zek ak tu ali -
za cji da nych ewi den cji grun tów i bu -
dyn ków spo czy wa głów nie
na wła ści cie lach i wła da ją cych grun ta -
mi w ter mi nie 30 dni od da ty po wsta -
nia zmian, gdyż da ne za war te
w ewi den cji grun tów i bu dyn ków sta -

no wią pod sta wę m. in. do pla no wa nia
go spo dar cze go, pla no wa nia prze strzen -
ne go, wy mia ru po dat ków i świad czeń,
ozna cza nia nie ru cho mo ści w księ gach
wie czy stych, sta ty sty ki pu blicz nej, go -
spo dar ki nie ru cho mo ścia mi oraz ewi -
den cji go spo darstw rol nych.
Wy mie nio ne wy żej ce le re ali zo wa ne
przez sze reg nie za leż nych od Sta ro sty
pod mio tów, dla któ rych Sta ro sta nie
jest or ga nem nad rzęd nym, a dla któ -
rych ba za da nych ewi den cji grun tów
i bu dyn ków słu ży ja ko ba za re fe ren cyj -
na, wy mu sza ją na Służ bie Geo de zyj nej
i Kar to gra ficz nej per ma nent ną pra cę
zwią za ną z po pra wą ja ko ści i ak tu al no -
ści baz da nych. Czę sto przy bra ku od -
po wied nie go ak tu ali zo wa nia da nych
do ty czą cych po szcze gól nych nie ru cho -
mo ści przez użyt kow ni ków grun tów
obo wią zek ten spa da na pro wa dzą ce go
tę ba zę da nych. Czym in nym jed nak
jest ak tu ali za cja da nych ewi den cyj nych,
re ali zo wa na przez po je dyn cze go wła ści -
cie la dla jed nej bądź kil ku dzia łek ewi -
den cyj nych, a czym in nym glo bal na
ak tu ali za cja kil ku dzie się ciu ty się cy
dzia łek, utwo rze nie da nych opi so wych
dla kil ku dzie się ciu ty się cy bu dyn ków,
ana li za se tek ty się cy do ku men tów
zwią za nych z ty mi nie ru cho mo ścia mi
czy osta tecz nie ko rek ta po ło że nia gra -
nic dzia łek, użyt ków grun to wych oraz
bu dyn ków, któ rych do tych cza so we da -
ne opar te by ły o do ku men ty wy two -
rzo ne na prze strze ni ostat nich 200 lat,
a któ re nie po kry wa ły się mię dzy in ny -
mi z da ny mi po zy ska ny mi w związ ku
z na lo ta mi lot ni czy mi i opra co wa nej
na tej pod sta wie or to fo to ma py. Hi sto -
rycz ne do pro wa dze nie do zgod no ści
tre ści map ze sta nem na grun cie
przy wy ko rzy sta niu do stęp nych, za -
awan so wa nych tech no lo gicz nie na rzę -
dzi po zwo li ło w spo sób peł ny
uru cho mić sze reg no wo cze snych e -
-usług, uła twia ją cych funk cjo no wa nie
za rów no wie lu or ga nów ad mi ni stra cji
pu blicz nej, przed się bior ców, spe cja li -
stów, a na de wszyst ko miesz kań ców po -
wia tu kro to szyń skie go. Bar dzo głę bo ka
re kon struk cja baz da nych nie tyl ko
w ob sza rze ewi den cji grun tów i bu dyn -
ków, a rów nież w za kre sie obiek tów da -
nych uzbro je nia te re nu, obiek tów
to po gra ficz nych do dat ko wo pod nio sła
po ziom bez pie czeń stwa in we sty cyj ne -
go oraz ob ro tu praw ne go na ob sza rze
po wia tu kro to szyń skie go do naj wyż -
szych stan dar dów, któ re w dal szym cią -
gu bę dą pod no szo ne. Ewen tu al ne
nie do cią gnię cia bę dą suk ce syw nie ko -
ry go wa ne na pod sta wie po zy ska nych
in for ma cji i sta nu fak tycz ne go na grun -
cie – czy ta my w pi śmie prze sła nym
nam przez Da riu sza Kła ku la ka, na czel -
ni ka Wy dzia łu Geo de zji, Kar to gra fii,
Ka ta stru i Go spo dar ki Nie ru cho mo -
ścia mi.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

INTERWENCJA

Aktualizacja bazy danych przyczyną wyższego podatku?
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W mi nio ny week end, po prze rwie
spo wo do wa nej epi de mią, na pod -
zam cze wró ci ły Dni Koź mi na Wlkp.
Przez trzy dni licz nie zgro ma dzo na
pu blicz ność mo gła po słu chać
gwiazd pol skiej sce ny mu zycz nej.
Wy stą pi li Bry ska, Ma rek Pie kar czyk,
ze spół Mejk czy Ze nek Mar ty niuk.

Or ga ni za to rem im pre zy był Gmin ny
Ze spół In sty tu cji Kul tu ry w Koź mi nie
Wlkp. Na koź miń skim pod zam czu oczy -
wi ście wy stę po wa li lo kal ni ar ty ści, ze spo -
ły mu zycz ne i gru py dzia ła ją ce
przy miej sco wym Ośrod ku Kul tu ry. Przy -
go to wa no rów nież sze reg sto isk ga stro no -
micz nych oraz park roz ryw ki dla dzie ci.

W pią tek wi dow nia ba wi ła się z ze spo -
łem roc ko wym Kon dor 300, któ ry w trak -

cie wy stę pu na wią zał do trud nej sy tu acji
za na szą wschod nią gra ni cą. Po tem na sce -
nie za pre zen to wa ła się Lia na Hryt sa – 23-
let nia wo ka list ka, po cho dzą ca z oko lic
Lwo wa. Do Pol ski przy je cha ła ja ko 17-lat -
ka i na do bre za do mo wi ła się w Po zna niu,

gdzie roz wi ja się mu zycz nie, kon cer tu je
i do ra bia ja ko tre ner ka fit nes su. W ubie -
głym ro ku wy stą pi ła w po pu lar nym pro -
gra mie te le wi zyj nym „Mam Ta lent”. 

Te go wie czo ru naj więk szą uwa gę pu -
blicz no ści przy cią gnął wy stęp Bry ski, czy -
li Ga brie li No wak -Skyr pan. Na sce nie
de biu to wa ła w kwiet niu 2021 i z suk ce -
sem do tej po ry pod bi ja pol ski ry nek mu -
zycz ny. Na gry wa utwo ry w sty li sty ce in die
po pi, synth po pu oraz mu zy ki elek tro nicz -
nej. Jej pio sen ki kró lu ją na ra dio wych li -
stach prze bo jów. Na za koń cze nie
pierw sze go dnia im pre zy za pro szo no
wszyst kich do wspól nej za ba wy ta necz nej,
któ rą pro wa dził FAT BE AT DJ's TE AM.

W so bo tę wy stą pi ła Ka pe la znad Or li,
któ ra świę to wa ła 30-le cie ist nie nia. Tra dy -
cyj nie na Dniach Koź mi na Wlkp. nie mo -

gło za brak nąć Te atru Ni ko li z Kra ko wa,
któ ry przy go to wał spek takl „Swin ging
CHAR LE STON”. Gwiaz dą so bo ty był

nie wąt pli wie Ma rek Pie kar czyk, le gen dar -
ny wo ka li sta słyn ne go ze spo łu TSA. Ar ty -
sta za sko czył pu blicz ność no wy mi
aran ża cja mi swo ich po pu lar nych utwo -
rów. Pu blicz ność ba wi ła się wy śmie ni cie.

W nie dzie lę tra dy cyj nie zor ga ni zo wa -
no Fe sti wal Pio sen ki Przed szko la ków
o Zło ty Dzwo ne czek. By ły też wy stę py ta -
necz ne i wo kal ne for ma cji z GZIK. Swo je
mu zycz ne umie jęt no ści za pre zen to wa li
tak że człon ko wie Koź miń skiej Or kie stry
Dę tej. Po tem na sce nie za grał ze spół
MEJK, a zwień cze niem Dni Koź mi na był
kon cert Zen ka Mar ty niu ka – nie ko ro no -
wa ne go kró la di sco po lo. (FE NIX)

KOŹMIN WLKP.

Święto miasta z muzycznymi gwiazdami











W so bo tę tak zwa ne ran czo Cze sła -
wa Rosz cza ka w Ła giew ni kach za -
mie ni ło się w are nę lek ko atle tycz ną.
Ro ze gra no tam bo wiem po dwój ne
mi strzo stwa w rzu tach. 

W Ła giew ni kach od by ły się X Mi -
strzo stwa Pol ski Ma sters w Rzu cie
Cię żar kiem na Wy so kość pod pa tro -
na tem ho no ro wym se na to ra Woj cie -
cha Ziem nia ka oraz XI Otwar te
Mi strzo stwa Wiel ko pol ski Ma sters
w Rzu tach Lek ko atle tycz nych,
nad któ ry mi ho no ro wy pa tro nat ob jął
mar sza łek wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go Ma rek Woź niak. 

Zma ga nia roz po czę ły się od ry wa -
li za cji w rzu tach lek ko atle tycz nych,
gdzie koń co wy wy nik za le żał nie tyl ko
od uzy ska ne go re zul ta tu, ale i wie ku
za wod ni ka. Wśród ko biet rzu ca ją cych

mło tem naj lep sza oka za ła się Te re sa Pi -
wo war ska (K65, Wałcz). Srebr ny me -
dal wy wal czy ła Jo an na Ziół kow ska
(K45, Ju ve nia Pusz czy ko wo), a na naj -
niż szym stop niu po dium sta nę ła Ire -
na Va na co va (K60, TJ Tri niec).
Pa tro nat nad tą kon ku ren cją spra wo -
wał sta ro sta po wia tu go styń skie go Ro -
bert Mar cin kow ski.

Pchnię ciu ku lą pa tro no wał sta ro -
sta kro to szyń ski Sta ni sław Szczot ka.
Na czo ło wych miej scach zna la zły się
T. Pi wo war ska (K65, Wałcz), Mał go -
rza ta Krzy żan (K50, Lu busz Słu bi ce)
i I. Va na co va (K60, TJ Tri niec). Wśród
pań rzu ca ją cych dys kiem zwy cię ży -
ła M. Krzy żan (K50, Lu busz Słu bi ce),
na dru giej lo ka cie upla so wa ła się Bar -
ba ra Si niec ka (K50, Lu busz Słu bi ce),
a brą zo wy krą żek tra fił do J. Ziół kow -

skiej (K45, Ju ve nia Pusz czy ko wo). Pa -
tro nem tej kon ku ren cji był bur mistrz
Ko by li na To masz Le siń ski. 

W rzu cie oszcze pem pod pa tro na -
tem dy rek to ra ZSO iZ w Po go rze li, Ja -
ro sła wa Adam cza ka, na po dium
ko lej no sta nę ły J. Ziół kow ska (K45,
Ju ve nia Pusz czy ko wo), I. Va na co va
(K60, TJ Tri niec) i Bar ba ra Ga dziń ska
(K45, Po lko wi ce). Ro ze gra no też Me -
mo riał im. Zyg mun ta Bo gu -
sza – w czo ło wej trój ce zna la zły się T.
Pi wo war ska (K65, Wałcz), J. Ziół kow -
ska (K45, Ju ve nia Pusz czy ko wo) oraz
Ja ni na An tu nes -Mil ha no (K60,
Wałcz). W kla sy fi ka cji ge ne ral nej
trium fo wa ła M. Krzy żan. 

Kon ku ren cje mę skie mia ły przy pi -
sa nych tych sa mych pa tro nów, co u ko -
biet. W rzu cie mło tem naj lep si by li

Cze sław Rosz czak (M80, Olim pij czyk
Po go rze la), Wi told Li pow ski (M65,
Kę dzie rzyn -Koź le) i Edward Zwol ski
(M65, No we Mia stecz ko). W pchnię -
ciu ku lą trium fo wał Ry szard Zgle nic -
ki (M65, Byd goszcz), a za nim
upla so wa li się Cz. Rosz czak (M80,
Olim pij czyk Po go rze la) i Le szek Ko pik
(M75, Szcze cin). W rzu cie dys kiem
w czo ło wej trój ce zna leź li się Ma rek
Sto lar czyk (M55, Lu bin), Wa cław
Kran kow ski (M70, PZLAM To ruń)
oraz Cz. Rosz czak (M80, Olim pij czyk
Po go rze la). W rzu cie oszcze pem naj -
lep szy był Fran ci szek Drab (M70, TJ
Tri niec), wy prze dza jąc Fran cisz ka
Trzciń skie go (M60, Bo le sła wiec) i Cz.
Rosz cza ka. W rzu cie cię żar kiem naj -
lep si na po dium zna leź li się W. Li pow -
ski, Cz. Rosz czak i E. Zwol ski. 

Kon kurs Otwar ty w Pchnię ciu
Ku lą o Pu char Mi strza Świa ta Ma sters
Cze sła wa Rosz cza ka wy grał Hie ro nim
Ję dr ko wiak (M40, Ła giew ni ki). W kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej zwy cię żył Wi told
Li pow ski.

Ro ze gra no też X Mi strzo stwa Pol -
ski w Rzu cie Cię żar kiem na Wy so kość.
Naj lep si w po szcze gól nych ka te go riach
by li Zdzi sław Ski bic ki (M35 -49, Brzo -
sto wo), Wi told Kre ihs (M50 -59, Ty -
chy), Zbi gniew Tłuszcz (M60 -69,
Po lko wi ce), Sta ni sław Kmie cik (M70 -
-70, Su chy Las) i Cz. Rosz czak (M80+). 
– My ślę, że im pre za by ła bar dzo uda -
na, at mos fe ra bar dzo ro dzin na, wy da -
rze nie eko lo gicz ne na ło nie na tu ry.

Do pi sa ła nam po go da, co w przy pad ku
za wo dów lek ko atle tycz nych jest bar dzo
istot ne. Do ry wa li za cji przy stą pi ło 36
za wod ni ków, któ rzy osią ga li bar dzo do -
bre wy ni ki. Uda ło się po bić trzy re kor -
dy Pol ski oraz je den re kord świa ta.
Bar dzo dzię ku ję pa tro nom, spon so -
rom, mło dzie ży, są sia dom, na uczy cie -
lom i tre ne rom oraz stra ża kom, bez
któ rych to wy da rze nie by się nie od by -
ło. Wszy scy wło ży li w to du żo pra cy, ale
by ło war to – pod su mo wał Cze sław
Rosz czak, go spo darz mi strzostw. 

(LE NA)

Sport14 WTOREK, 7 CZERWCA 2022

POD NASZYM PATRONATEM

Święto lekkiej atletyki w Łagiewnikach

W pią tek i so bo tę w Piz ze rii Ve nus ro -
ze gra no VI Otwar te Mi strzo stwa Kro -
to szy na w Ste el Dar ta. Emo cji nie bra -
ko wa ło, a ry wa li za cja by ła za cię ta. 

W pią tek tra dy cyj nie od był się tur niej
de blo wy. Do zma gań przy stą pi ło sie dem -
na ście par. Po kil ku go dzin nych roz gryw -
kach do fi na ło we go po je dyn ku awan so wa ły
du ety Pa tryk Mi chal czyk i Prze my sław Mi -
siak oraz Wło dzi mierz Skal ski i Klau diusz
Nie dziel ski. Trium fo wa li ci pierw si. Na naj -
niż szym stop niu po dium sta nę li Bar tosz
Der wich i Nor bert Pe cy na oraz Sła wo mir
Ol szew ski i Mi ko łaj Czaj ka. 

Naj lep szą pa rą ko bie cą oka za ły się An -
na Ko wal czyk i Ani ta Kry sic ka, wy prze dza -

jąc Mar tę Paw lic ką i Syl wię Grześ ko wiak
oraz Da nu tę Paw lic ką i We ro ni kę Kar wik. 

So bo ta upły nę ła po zna kiem in dy wi -
du al nej ry wa li za cji. O mia no naj lep szych
dar te rów wal czy ło 34 za wod ni ków i za -
wod ni czek. Roz gryw ki by ły bar dzo za cię -
te. Do fi na łu do tar li Ka rol Wil go sie wicz
i Pa tryk Mi chal czyk. O koń co wym zwy cię -
stwie de cy do wa ło pięć wy gra nych le gów,
co uda ło się osią gnąć K. Wil go sie wi czo wi.
Na naj niż szym stop niu po dium sta nę li
Ma ciej Wiesz cze czyń ski i Wal de mar Ka -
łuż ny. 

Wśród ko biet nie po ko na na oka za ła się
An na Ko wal czyk. Za trium fa tor ką upla so -
wa ły się Mar ta Paw lic ka, Syl wia Grześ ko -
wiak i We ro ni ka Kar wik. 

– Chciał bym ser decz nie po dzię ko wać
wszyst kim tym, któ rzy wspar li or ga ni za cję
na sze go tur nie ju. Po dzię ko wa nia kie ru ję
do bur mi strza mia sta i gmi ny Kro to szyn
oraz na stę pu ją cych firm: Ska -Met, Fach -
-Stol, In ter mar che Kro to szyn, Sklep Zie -
larsk „Dom Zdro wia”, Sklep Mo to ry za cyj ny
Paw lic ki, Nad le śnic two Kro to szyn, Red
Lips De sign, DM Lar ry De sign, Ma pei, Je -
ta, NSZZ So li dar ność przy Mah le Pol ska,
a tak że do na sze go part ne ra me dial ne go, ja -
kim jest Ga ze ta Lo kal na KRO TO SZYN.
Cie szy my się z obec no ści wszyst kich za -
wod ni ków i ser decz nie za pra sza my na ko -
lej ne, or ga ni zo wa ne przez nas
wy da rze nia – pod su mo wał mi strzo stwa
Prze my sław Paw lic ki, pre zes Sto wa rzy sze -
nia Kro to szyń ska Li ga Dar ta. 

(LE NA)
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Weekend pod znakiem darterskiej rywalizacji



Sport 15

W ostat nią so bo tę ma ja za wod ni cy
z po wia tu kro to szyń skie go ry wa li zo -
wa li w Kar pa czu w Su de tes Open Ka -
ra te Grand Prix. Na si spor tow cy wy -
wal czy li kil ka na ście me da li. 

By ła to pierw sza edy cja tur nie ju, zor -
ga ni zo wa ne go przez Kar ko no ski Klub Ka -
ra te Sho to kan. W szran ki sta nę ło
po nad 250 za wod ni ków i za wod ni czek
z 24 klu by, nie tyl ko z Pol ski, ale rów nież
z Ukra iny, Nie miec czy Szko cji. W tym
gro nie nie mo gło za brak nąć ka ra te ków
z na sze go po wia tu. 

Re pre zen tant ki UKS Sho dan Zdu ny
zdo by ły dwa me da le dru ży no we i sześć
in dy wi du al nych. Na naj wyż szym stop -

niu po dium w kon ku ren cji ka ta dru ży -
no we dziew cząt 10-13 lat sta nę ły Mar ta
Streu bel, An na Cho ma i Ni ko la Ja siń ska.
Zło to w ka ta dru ży no wym dziew cząt 9
lat i młod szych wy wal czy ły tak że A.
Cho ma, Ele na Muj ta i N. Ja siń ska. Po -
nad to A. Cho ma oka za ła się bez kon ku -
ren cyj na w ka ta U’10 do 8.3 kyu oraz
ku mi te U’11 fan tom. Na naj wyż szym
stop niu po dium sta nę ła rów nież M.
Streu bel w ku mi te U’14 fan tom. Na dru -
gim miej scu w ka ta 10 lat upla so wa ła się
N. Ja siń ska. Z ko lei brąz zgar nę ły Ele na
Muj ta (ka ta U’10 do 8.3 kyu) oraz M.
Streu bel (ka ta U’14). 

Z po wo dze niem w Kar pa czu ry wa li -
zo wa li też przed sta wi cie le Klu bu Ka ra te

Bon sai Roz dra żew. Fran ci szek Fi li piak oka -
zał się naj lep szy w ka ta U’8, tre nu ją cych
od wrze śnia 2021. Srebr ny me dal wy wal -
czy ła Alek san dra Suj ka w ka ta U’8 do 8.3
kyu. Na trze cim stop niu po dium sta nę li F.
Fi li piak w ku mi te U’8 fan tom, Klau dia
Cu gier w ku mi te U’16 -45 kg oraz A. Suj -
ka w ku mi te U’8 fan tom. 

W za wo dach star to wa li tak że ka ra te -
cy UKS Uke mi Ko by lin. Naj le piej po ra dzi -
ła so bie Ju lia Ma ślan ka, zwy cię ża jąc
w ku mi te U’18 open. Srebr ny krą żek zdo -
by ła Jo an na Łu czak w ka ta U’14 do 7.3
kyu, a Iza be la Waw rzy niak by ła trze cia
w ka ta U’11 tre nu ją cych od wrze -
śnia 2021 ro ku. 

(LE NA)

KARATE

Walczyli o medale w Karpaczu

W trak cie nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Ko by li nie uho no ro wa no lo -
kal nych spor tow ców za ich osią gnię -
cia. Wszy scy na gro dze ni god nie
i z suk ce sa mi re pre zen to wa li gmi nę
na are nach spor to wych – nie tyl ko
w kra ju, ale tak że za gra ni cą. 

Bur mistrz To masz Le siń ski po gra tu -
lo wał spor tow com wy bit nych osią -
gnięć. –  Gra tu lu ję wiel kiej cha ry zmy
i ogrom nej mo ty wa cji, dzię ki któ rej osią ga -
cie pań stwo zna ko mi te wy ni ki w ko lej nych
za wo dach na re gio nal nych, kra jo wych
i mię dzy na ro do wych are nach spor to wych.
Sport to – zwłasz cza dla mło dych lu -
dzi – jed na z dróg roz wo ju, sa mo re ali za cji.
Jed nak aby go upra wiać, po trzeb ni są lu -
dzie do brej wo li – tre ne rzy, spon so rzy, ro -

dzi ce, czy li oso by, któ re przy czy nia ją się
do te go, aby ci spor tow cy mo gli się re ali zo -
wać w swo ich pa sjach. Ko rzy sta jąc z oka -
zji, chciał bym im rów nież po dzię ko wać
i wy ra zić swo ją wdzięcz ność za oka za ne
wiel kie ser ce i do bre chę ci – po wie dział
wło darz Ko by li na, któ ry wraz z prze wod -
ni czą cym Ra dy Miej skiej, Pio trem Chle -
bow skim, wrę czył spor tow com na gro dy
i dy plo my.

W tym ro ku uho no ro wa no re pre zen -
tan tów: UKS Sam son Ko by lin – Ani tę Ma -
lesz kę, Ka mi lę Ko niecz ną, Wir gi nię
Ro szek, We ro ni kę Sza fra niak, Alek san drę
Ha rem zę, Mi ko ła ja Czwoj dra ka, Kac pra
Ma ty sia ka, Ju lię Jan ko wiak, Oli wię Kuś,
Ju lię Cał kę, Klau dię Ma ty siak, Wik to rię
Prze woź ną, Kin gę Sro czan, An to nie go
Gren dę, Jac ka Mać ko wia ka, Pa try ka Swo -
rę, Mi cha ła Grzem pow skie go, An to nie go

Cze ba tu rę; KS Piast Ko by lin – Szy mo na
Woś ka, Mak sy mi lia na Kle jew skie go, Grze -
go rza Li sia ka, Ja ku ba Sie pę, Ada ma Ku rza -
wę; LKS Spół dziel ca Ko by lin – Iza be lę
Waw rzy niak, Pa try ka Ko strze wę, Ja ku ba
Kacz mar ka, Lu cja na Mać ko wia ka, An nę
Mać ko wiak, Ja go dę Ma ty siak, Zu zan nę
Mol ską, Mi cha ła Kacz mar ka, Lau rę Bu -
czel, Emi lię Woź niak, Ma te usza Fra lę,
Klau dię Wa cho wiak, Ry szar da Bru de ra,
Kon ra da Bru de ra, Ma te usza Ja ru sa, Ada -
ma Szyr ne ra, Wie sła wa Pa zgra ta; UKS
Uke mi Ko by lin – Ju lię Ma ślan kę, Ja ku ba

Łęc kie go, Zo fię Ło pa czyk; UKS Dra gon
Smo li ce – Ju lię Gu stow ską. Po nad to na -
gro dzo no tro je spor tow ców po cho dzą cych
z gmi ny Ko by lin, któ rzy re pre zen tu ją klu -
by spo za na sze go te re nu – Cze sła wa Rosz -
cza ka, Oli wię Ma tu szew ską i Łu ka sza
Wa cho wia ka.

(AN KA)
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Igor Ham rol, uczeń Szko ły Pod sta -
wo wej nr 4 im. Woj ska Pol skie go
w Kro to szy nie, star to wał w Ogól no -
pol skich Za wo dach Pły wac kich Dzie -
ci i Mło dzie ży Ter my 2022. Nasz pły -
wak wy wal czył trzy zło te me da le! 

Do ry wa li za cji na 50-me tro wym ba se -
nie przy stą pi ło po nad 260 za wod ni ków,
re pre zen tu ją cych 31 klu bów pły wac kich.
W tym gro nie zna lazł się Igor Ham rol, któ -

ry wy star to wał w czte rech kon ku ren cjach
i w każ dej z nich usta no wił no wy re kord
ży cio wy. 

I. Ham rol był naj lep szy na 50 m sty -
lem grzbie to wym (34: 73), na 100 m sty -
lem grzbie to wym (1: 15.32) oraz
na 100 m sty lem mo tyl ko wym (1: 14.37).
Po nad to zna lazł się tuż za po dium na dy -
stan sie 50 m sty lem mo tyl ko wym
(32: 20). 

(LE NA)

PŁYWANIE

Potrójny zwycięzca

Na pły wal ni „Or bi ta” we Wro cła wiu od -
by ły się Let nie Mi strzo stwa Dol ne go
Ślą ska w Pły wa niu. W za wo dach star -
to wa ła Ju lia Bie law na z KS Kro tosz.

Mi strzo stwa przy cią gnę ły po nad 340
za wod ni ków z 44 klu bów. Ju lia Bie law na
ry wa li zo wa ła w ka te go rii 16 lat i star si. Na -
sza pły wacz ka ze sto li cy Dol ne go Ślą ska

przy wio zła srebr ny me dal za wy ścig na dy -
stan sie 50 m sty lem kla sycz nym, w któ -
rym po pra wi ła swój re kord ży cio wy
na dłu gim ba se nie, uzy sku jąc czas 35: 44. 

Po nad to re pre zen tant ka KS Kro tosz
by łą pią ta na 100 m sty lem kla sycz nym
z cza sem 1: 22,94, a na 50 m sty lem mo -
tyl ko wym upla so wa ła się na 19. miej scu
z wy ni kiem 36,29. (AN KA)

PŁYWANIE

Srebro Julii we Wrocławiu

F
O

T.
 w

w
w

.k
ob

yl
in

.p
l



W so bo tę Piast Ko by lin po dej mo wał
Ra wię Ra wicz. Wy rów na ny po je dy -
nek za koń czył się re mi sem 2: 2, choć
jesz cze po upły wie re gu la mi no we go
cza su gry miej sco wi pro wa dzi li.

Po kwa dran sie go ście wy szli na pro wa -
dze nie. Ude rzo ną z dy stan su pił kę, jesz cze
po ry ko sze cie, Pa tryk Wojt ko wiak zdo łał

od bić, lecz wo bec do bit ki Ma riu sza Mol ki
był już bez rad ny. Ko by li nia nie od po wie -
dzie li kil ka mi nut póź niej. Po po da niu Ja -
ku ba Smek ta ły w sy tu acji sam na sam
z bram ka rzem zna lazł się Mi łosz Ko wal ski,
któ ry nie zmar no wał do god nej oka zji. 

Pod opiecz nym Krzysz to fa Ma tu sza ka
do pie ro w 76. mi nu cie gry uda ło się wyjść
na pro wa dze nie. Po ko lej nym świet nym za -

gra niu J. Smek ta ły do M. Ko wal skie go ten
ostat ni wy ło żył pił kę na trze ci metr Ma cie -
jo wi Wa cho wia ko wi, któ ry do peł nił for -
mal no ści. 

Gdy wy da wa ło się, że trzy punk ty zo -
sta ną w Ko by li nie, po dłu gim wrzu cie z au -
tu w za mie sza niu w po lu kar nym
naj przy tom niej za cho wał się Edwin Mar -
chew ka, do pro wa dza jąc do re mi su. 

(LE NA)
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W so bo tę kro to szyń ska Astra zmie -
rzy ła się w Ostro wie Wlkp. z miej sco -
wą Ostro vią. Go spo da rze roz krę ci li
się do pie ro w koń co wym frag men -
cie me czu i osta tecz nie zdą ży li za -
apli ko wać na szej dru ży nie aż pięć
go li, nie tra cąc przy tym żad ne go. 

Mecz przez dłu gi czas nie był pa sjo nu -
ją cym wi do wi skiem. Mo men ta mi gra by -
ła wręcz ospa ła. Go spo da rze mie li szan sę
otwo rzyć wy nik spo tka nia w 22. mi nu cie,
ale Ma ciej Ka niew ski z bli skiej od le gło ści
tra fił pił ką w bram ka rza. Jed nak kil ka mi -
nut póź niej ostro wia nie wy szli na pro wa -
dze nie. Mi ko łaj Le wan dow ski zna ko mi cie
za grał do Ka ro la Kryst ka, a ten strza łem
gło wą po ko nał kro to szyń skie go gol ki pe ra. 

Po zmia nie stron miej sco wi kon tro lo -
wa li sy tu ację na bo isku. Sta ra li się pod wyż -
szyć re zul tat, ale bra ko wa ło im
sku tecz ne go wy koń cze nia. Wszyst ko
zmie ni ło się w 73. mi nu cie. Wte dy bo -
wiem roz wią zał się wo rek z bram ka mi.

Na li stę strzel ców dwu krot nie wpi sał się
Ma riusz Po śled nik, a po jed nym tra fie niu
do ło ży li K. Kry stek i Szy mon Cel mer.

Kro to szy nia nie też mie li kil ka sy tu -
acji, lecz nie uda ło im się umie ścić pił ki
w siat ce. Naj lep szą oka zję miał Łu kasz Bu -
dziak, ale prze grał po je dy nek sam na sam
z ostrow skim gol ki pe rem. 

W na stęp nej ko lej ce pod opiecz ni
Krzysz to fa Go ści nia ka po dej mo wać bę dą
Ka nię Go styń. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Ostrovia nie miała litości
PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo wymknęło się w ostatniej chwili

OSTROVIA OSTRÓW WLKP. 
– ASTRA KROTOSZYN 5:0 (1:0)

BRAMKI:
1:0 – Karol Krystek (31)
2:0 – Mariusz Poślednik (73)
3:0 – Karol Krystek (78)
4:0 – Szymon Celmer (82)
5:0 – Mariusz Poślednik (95)
ASTRA: Jarysz – Brink, Jankowski, Ishchuk,
Budziak, Błażejczak, Czołnik, Goliński (46’
Mizerny), Motyl, Jędrkowiak, Rebelka (73’
Juszczak)

PIAST KOBYLIN – RAWIA RAWICZ
2:2 (1:1)

BRAMKI:
0:1 – Mariusz Molka (15)
1:1 – Miłosz Kowalski (24)
2:1 – Maciej Wachowiak (76)
2:2 – Edwin Marchewka (93)
PIAST: Wojtkowiak – A. Kurzawa (90’
Frąckowiak), Wosiek, Snela, Wachowiak,
Szymanowski (45’ Siepa), Matuszak, M.
Kurzawa, Smektała, Kowalski, Olikiewicz
(86’ Jędrzejak) 
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W so bo tę Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.
na wła snym obiek cie zmie rzył się
z PKS -em Ra cot. Po se rii do brych
me czów tym ra zem na sza dru ży na
mu sia ła prze łknąć go rycz po raż ki. 

Koź miń ski ze spół w ostat nich ty go -
dniach pre zen to wał rów ną for mę. Pod -
opiecz ni Ada ma Zie liń skie go od no to wa -
li pięć zwy cięstw z rzę du i je den re mis.
Nie ste ty, w me czu z PKS -em nie uda ło się

pod trzy mać pas sy spo tkań bez po raż ki,
co jest tym bar dziej za ska ku ją ce, że je sie -
nią w Ra co cie Or ły pew nie po ko na ły
miej sco wych aż 3: 0. Tym ra zem nie po -
szło już tak ła two. 

W 33. mi nu cie me czu gol ki pe ra Bia -
łe go Or ła po ko nał Mi chał Wa li szew ski. Jak
się po tem oka za ło, by ło to tra fie nie na wa -
gę zwy cię stwa PKS -u. Go spo da rze bo wiem
nie po tra fi li te go dnia zna leźć dro gi
do bram ki ry wa li. 

Po 27 ko lej kach Or ły zaj mu ją ósme
miej sce w ta be li, z do rob kiem 36 punk -
tów. W na stęp nej ko lej ce w Śre mie za gra ją
z tam tej szą War tą.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Orły tym razem bez punktów

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. –
PKS RACOT 0:1 (0:1)

BRAMKA:

0:1 – Michał Waliszewski (33)

BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Janowski (83’

Mucha), Roszczak, Konopka, Oleśków (61’

Derwich), Hajdasz (53’ Borowczyk),

Maciejewski, Nowakowski, Pacholski,

Czabański, Namysłowski (53’ Kamiński)
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