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W Urzę dzie Sta nu Cy wil ne go w Kro to -
szy nie od by ło się ko lej ne spo tka nie
z ju bi la ta mi mał żeń ski mi z na szej
gmi ny, któ rym wrę czo no me da le
„Za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie”.
Tym ra zem uho no ro wa no 22 pa ry.

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
i Re na ta Pflantz – kie row nik
USC – zło ży li ju bi la tom gra tu la cje i ży -
cze nia oraz wrę czy li im me da le, dy plo -
my, upo min ki i kwia ty. Sze fo wa USC
w swo im prze mó wie niu pod kre śli ła
zna cze nie za ufa nia i mi ło ści
przy wspól nym roz wią zy wa niu roz ma -
itych pro ble mów ży cio wych, z ja ki mi
spo ty ka ją się wszyst kie pa ry mał żeń skie
przez wie le lat wspól ne go ży cia. Z ko lei
wło darz Kro to szy na po dzię ko wał
za współ udział w bu do wa niu na szej
ma łej oj czy zny, pra cę na rzecz ro dzi ny
i lo kal nej spo łecz no ści.

Przy po mnij my, że me dal „Za dłu -
go let nie po ży cie mał żeń skie” mo że
otrzy mać pa ra, któ ra prze ży ła w jed -
nym związ ku mał żeń skim co naj -
mniej 50 lat. Aby urząd sta nu
cy wil ne go z te re nu za miesz ka nia ju bi -
la tów mógł prze słać wnio sek do urzę -
du wo je wódz kie go, mał żon ko wie
mu szą wy ra zić pi sem ną zgo dę na wnio -
sko wa nie oraz na spraw dze nie nie ka ral -
no ści w re je strze pań stwo wym. Me dal
przy zna je pre zy dent RP na wnio sek
wo je wo dy wiel ko pol skie go.

26 sierp nia w kro to szyń skim USC
uho no ro wa ni zo sta li Ewa i Jan Hryn -
kie wi czo wie, Ka zi mie ra i Eu ge niusz
Kacz mar ko wie, Bar ba ra i Jan Kacz -
mar ko wie, Ire na i Wie sław Kmie ci ko -
wie, Ma ria i Edward Kraw czyń scy,
Da nu ta i Ste fan Ku law scy, Ire na i Sta -

ni sław Ma ry nia ko wie, Ma ria i Jó zef
Ma śla ko wie, Zo fia i An drzej Mi sia ko -
wie, Ge no we fa i Bog dan Mu sia ło wie,
Mał go rza ta i Le szek Na wroc cy, Ma ria
i Ma rian No wa ko wie, Sta ni sła wa i Jó -
zef Pa proc cy, Ha li na i Mie czy sław Pie -
ka rzo wie, Ma ria i Jó zef Plu to wie,

Ma ria i Sta ni sław Skrzyp cza ko wie,
Ha li na i Woj ciech Skrzyp cza ko wie,
Ire na i An drzej Skrzyp cza ko wie, Kry -
sty na i Alek san der Sob czy ko wie, Ma -
ria i An drzej Swo ro wie, Ire na
i Bo le sław Woź nia ko wie, Ge no we fa
i Hen ryk Zwie rzo wie. (AN KA)
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KRO TO SZYN

Uho no ro wa no ko lej ną gru pę ju bi la tów

Z SESJI

Jak przebiegają drogowe remonty?

Pod czas se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go Mar cin Le śniak zwró cił
się z proś bą o za koń cze nie re mon -
tów cząst ko wych na dro gach po wia -
to wych. Z ko lei Grze gorz Król do py ty -
wał o re mont ścież ki ro we ro wej.

Rad ny Le śniak przy po mniał, iż
wiel ki mi kro ka mi zbli ża się se zon je -
sien no -zi mo wy, któ ry wy ge ne ru je no -
we ubyt ki na dro gach po wia to wych,
a pó ki co nie uda ło się jesz cze upo rać
z re mon ta mi po po przed niej zi mie.
Wska zał przy tym kil ka miejsc, w któ -
rych użyt kow ni cy dróg na dal mo gą
na po tkać du że ubyt ki w na wierzch ni,
co sta no wi za gro że nie dla ich bez pie -
czeń stwa. 

Rad ny Grze gorz Król zwró cił na -
to miast uwa gę na ścież kę ro we ro wą
na od cin ku po mię dzy Dzie li ca mi
a Roz dra że wem. O jej re mont wnio -
sko wał bo wiem już w czerw cu. – Z in -
for ma cji, ja ką otrzy ma łem, wy ni ka, iż
prze glą du ma do ko nać sam wy ko naw -
ca ścież ki. Wy da je mi się, że ktoś

od nas po wi nien to kon tro lo -
wać – stwier dził G. Król.

Od po wie dzi na po ru szo ne kwe -
stie udzie lił Krzysz tof Je li now ski
(na zdję ciu), dy rek tor Po wia to we go
Za rzą du Dróg. – Je śli cho dzi o ścież kę
na tra sie Kro to szyn -Roz dra żew, to
wra ca z urlo pu pra cow nik, któ ry nad -
zo ro wał tę in we sty cję i bę dzie zo bo -
wią za ny do prze pro wa dze nia
prze glą du przy udzia le wy ko naw cy.
Usta le nia prze ka że my pi sem nie. Je śli
zaś cho dzi o wnio sek rad ne go Le śnia -
ka, sy tu acja wy glą da tak, że bę dą jesz -
cze pro wa dzo ne pra ce emul sją
i gre sa mi. Na tę chwi lę ła ta li śmy du że
dziu ry na dro dze Koź min Wlkp.-Psie
Po le -Ska łów, do Mo kro no sa. Roz po -
czę li śmy pra ce na tra sie z Koź mi na
Wlkp. do No wej Ob ry. Eki pa pra cu ją -
ca z ma są na zim no da lej bę dzie jeź dzi -
ła po dro gach po wia tu. W Or li
po ło żo na zo sta nie w tym ro ku no wa
na wierzch nia bi tu micz na – wy ja śnił
szef PZD. 

(LE NA)
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Aktualności 3

PKP Pol skie Li nie Ko le jo we ogło si ły,
że 5 wrze śnia ru szy prze bu do wa li nii
ko le jo wych na od cin ku Koź min
Wlkp.-Ja ro cin. Re zul ta tem tej in we -
sty cji ma ją być szyb sze prze jaz dy po -
cią gów, przez co pa sa że ro wie zy ska -
ją krót sze po dró że m. in. z Po zna nia
do Kro to szy na i z Ja ro ci na do Mi li -
cza. Mo der ni za cja bę dzie kosz to wać
ok. 44 mln zł i ma się za koń czyć
w dru giej po ło wie 2023 ro ku.

Dzię ki prze bu do wie na ok. 14-ki -
lo me tro wym od cin ku Koź min
Wlkp.–Ja ro cin (li nia ko le jo wa Ole śni -
ca – Choj ni ce, nr 281) po cią gi pa sa -
żer skie po ja dą z pręd ko ścią 120
km/h – na wet dwu krot nie szyb ciej niż
obec nie. Po dró że mię dzy Koź mi nem
Wlkp. a Ja ro ci nem skró cą się z ok. 20
mi nut do ok. 15. Za pew nio ne bę dą
do god niej sze po łą cze nia re gio nal ne
i mię dzy wo je wódz kie, m. in. mię dzy

Po zna niem a Kro to szy nem oraz Ja ro -
ci nem a Mi li czem na Dol nym Ślą sku,
a tak że lep sze wa run ki dla prze wo zu
to wa rów li nią, któ ra łą czy Dol ny Śląsk
z Po mo rzem. 

Spraw niej sze po dró że za pew ni
wy mia na to ru, ele men tów sie ci trak -
cyj nej i urzą dzeń sys te mu ste ro wa nia
ru chem ko le jo wym na ca łym od cin ku.

Na sta cji Koź min Wlkp. prze wi dzia no
no we roz jaz dy, któ re umoż li wią płyn -
ną zmia nę to ru jaz dy po cią gów. Wzro -
śnie tak że bez pie czeń stwo na sty ku
to ru z dro ga mi dzię ki mo der ni za cji 12
prze jaz dów ko le jo wo -dro go wych.
Skrzy żo wa nia, m. in. w Koź mi nie
Wlkp., No wej Obrze i Go li nie, zy ska -
ją no wą na wierzch nię oraz ozna ko wa -
nie. Na czę ści prze jaz dów bę dą
do dat ko we za bez pie cze nia – sy gna li -
za cja świetl na, któ ra wspo mo że kie -
row ców przy prze kra cza niu to ru.
Wy re mon to wa ne prze pu sty wraz
z od no wio ny mi kon struk cja mi, m. in.
mo stu i wia duk tu w Go li nie (na ul.
Bie la wy), na la ta ma ją za pew nić bez -
piecz ne prze jaz dy po cią gów. 

– Za sad ni cze pra ce roz pocz ną się
w po nie dzia łek, 5 wrze śnia. Wy ko -
naw ca or ga ni zu je już plac bu do wy. Ze
wzglę du na za kres prac na jed no to ro -
wym od cin ku, w po ro zu mie niu

z prze woź ni ka mi, do czerw ca 2023 r.
dla po dróż nych obo wią zy wać bę dzie
za stęp cza ko mu ni ka cja au to bu so wa.
Na zwięk sze nie moż li wo ści tra sy w ra -
mach przed się wzię cia „Wy ko na nie
prac pro jek to wych i ro bót bu dow la -
nych na li nii ko le jo wej nr 281 Ole śni -
ca -Choj ni ce na od cin ku Koź min
Wlkp.-Ja ro cin w to rze nr 1
od km 78.3,352 do 92,175”, któ re jest
czę ścią pro jek tu „Pra ce na li niach ko -
le jo wych nr 281. 766 na od cin ku
Ole śni ca – Łu ka nów – Kro to szyn–
Ja ro cin – Wrze śnia – Gnie zno”, PKP
Pol skie Li nie Ko le jo we S.A. prze zna -
czy ły ok. 44 mln zł ze środ ków bu dże -
to wych. Za koń cze nie in we sty cji
prze wi dy wa ne jest obec nie w dru giej
po ło wie 2023 r. Pra ce są re ali zo wa ne
w for mu le „pro jek tuj i bu duj”. PKP
Pol skie Li nie Ko le jo we S.A. suk ce syw -
nie za pew nia ją do god niej sze prze wo -
zy na li nii z Dol ne go Ślą ska przez

Ole śni cę, Mi licz i Ja ro cin w kie run ku
Choj nic. W ostat nich la tach pra ce
na to rach zre ali zo wa no już mię dzy
Ole śni cą a Mi li czem, Zdu na mi
a Kro to szy nem, Ja ro ci nem a Wrze -
śnią oraz Wrze śnią a Gnie znem. Za -
pew ni ło to spraw niej szy ruch
po cią gów i umoż li wi ło wzno wie nie
prze jaz dów pa sa żer skich na tra sie
Gnie zno – Wrze śnia – Ja ro cin od po -
ło wy 2018 r. Dla zwięk sze nia do stę pu
do ko lei, w ra mach „Rzą do we go pro -
gra mu bu do wy lub mo der ni za cji
przy stan ków ko le jo wych na la ta 2021-
2025”, na tra sie prze bu do wa ne zo sta -
ną pe ro ny. Już pod pi sa no umo wę
z wy ko naw ca mi na pra ce w Mi ło sła -
wiu, Orze cho wie i Książ nie. W naj -
bliż szych ty go dniach pla no wa ne jest
ogło sze nie prze tar gu na mo der ni za cję
plat form w miej sco wo ści Go li na, Ob -
ra Sta ra, Koź min Wiel ko pol ski i Bo ża -
cin. Po dróż ni sko rzy sta ją z efek tów
in we sty cji w 2023 r. – in for mu je Ra -
do sław Śle dziń ski z Ze spo łu Pra so we -
go PKP Pol skie Li nie Ko le jo we S.A. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

IN FRA STRUK TU RA KO LE JO WA

Za rok po je dzie my szyb ciej z Kro to szy na do Po zna nia

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Zdu nach rad na Bar ba ra
Kem piak pod ję ła te mat pe ty cji zło -
żo nej przez ro dzi ców w spra wie wy -
dłu że nia go dzin pra cy przed szko la. 

Rad na po sta no wi ła od nieść się
do od po wie dzi bur mi strza na pi smo,
ja kie skie ro wa li do ra dy ro dzi ce dzie ci
uczęsz cza ją cych do przed szko la, a któ -
rzy chcie li by, aby go dzi ny pra cy pla -
ców ki zo sta ły wy dłu żo ne. 

– Dla cze go ni gdy nie po chy li my się
nad tym, że by za py tać o zda nie ro dzi -
ców pra cu ją cych? Dzia ła nie przed szko -
la dłuż sze o pół go dzi ny dla ro dzi ców,
któ rzy pra cu ją, to nie jed no krot nie bar -
dzo du ża po moc. To, co na pi sał bur -
mistrz w od po wie dzi – że gmi na czy
też bur mistrz, ja ko in sty tu cja nad zo ru -
ją ca, dzia ła w do brej wie rze, nie ste ty nie
bar dzo mi się rów na z pod ję tą de cy zją.
Ar gu men ty, ja kie pan przed sta wił, są

tro chę śmiesz ne. Pan de mia, sy tu acja
mię dzy na ro do wa – to są bar dzo waż ne
spra wy i mo gą nie po ko ić ro dzi ców,
a chy ba za da niem gmi ny jest do pro wa -
dzić do te go i tak pro wa dzić po li ty kę
oświa to wą, przy naj mniej w gmi nie, aby
ci ro dzi ce by li spo koj ni, zwłasz cza w tak
na pię tych sy tu acjach. Pi smo to jest nie -
sa tys fak cjo nu ją ce, nie tyl ko mnie, ale
i ro dzi ców, a po za tym mó wi się o jed -
nym wnio sku, a co z dzie się cio ma ro -
dzi ca mi, któ rzy pod pi sa li ten wnio sek?

Ci ro dzi ce nie są bra ni pod uwa gę? Nie
ma moż li wo ści zwe ry fi ko wa nia, ja ka
jest ich sy tu acja? – zwró ci ła się do wło -
da rza rad na. 

– Pe ty cja, któ ra zo sta ła zło żo na
do Ra dy Miej skiej w Zdu nach, nie jest
dla nas żad nym wy znacz ni kiem ilo ści
chęt nych dzie ci, któ re rze czy wi ście
uczęsz cza ły by do przed szko la do go -
dzi ny 16.00 – od po wie dział bur -
mistrz To masz Chu dy. – Oczy wi stym
jest, że pod pi sy pod pe ty cją są po par -

ciem dla ro dzi ca, któ ry się o to ubie ga.
W tej chwi li ma my jed ną de kla ra cję
ro dzi ców dziec ka, któ re mia ło by
uczęsz czać do przed szko la do go dzi -
ny 16.00. Po głęb szej ana li zie stwier -
dzi li śmy więc, że nie bę dzie
pro ble mu, aby pla ców ka dzia ła ła
do go dzi ny 16.00 pod wa run kiem, że
bę dzie od po wied nia ilość dzie ci. Kie -
ru jąc się po przed ni mi do świad cze nia -
mi, rów nież mo je go po przed ni ka,
bur mi strza Ula tow skie go, stwier dzi -
łem, iż po wsta nie w nie da le kiej przy -
szło ści od po wied nie za rzą dze nie,
któ re au to ma tycz nie bę dzie otwie ra ło
od dział do godz. 16.00 lub dłu żej
pod wa run kiem, że bę dzie w nim
dzie się cio ro dzie ci. Nie ma pro ble mu,
że by po ma gać ro dzi com, któ rzy chcą
pra co wać i wy cho wy wać dzie ci. Nie
bę dzie my na to miast ro bić te go z po -
wo du fa na be rii jed nej oso by, któ ra pi -
sze pe ty cję, po tra fi się awan tu ro wać,

a nie po tra fi zło żyć sto sow nej de kla ra -
cji co do po by tu swo je go dziec -
ka – przed sta wił swo je sta no wi sko
w tej spra wie wło darz Zdun.

Do dys ku sji włą czy ła się rad na Ka -
ro li na Jan kow ska -Grzy bek, któ ra
zwró ci ła się do bur mi strza z proś bą,
aby de kla ra cje, któ re są skła da ne
w mar cu, by ły po na wia ne z po cząt -
kiem wrze śnia, bo wiem jej zda niem sy -
tu acja wie lu ro dzi ców mo że ulec przez
kil ka mie się cy zmia nie. T. Chu dy
zwró cił uwa gę na to, że ro dzi ce ma ją
sta ły kon takt z ka drą pla ców ki i w każ -
dej chwi li mo gą zgła szać wszel kie pro -
ble my. Pod kre ślił też po now nie, że je śli
za ist nie je ta ka po trze ba, to przed szko -
le wy dłu ży swo ją pra cę nie tyl ko do go -
dzi ny 16.00, ale na wet i dłu żej, ale
mu si prze by wać wte dy w nim od po -
wied nia ilość dzie ci. Ja ko po wód ta kiej
de cy zji wło darz po dał ra cjo nal ność
w wy dat ko wa niu środ ków pu blicz -
nych. Dy rek tor przed szko la, Kin ga Ka -
lak, po twier dzi ła ro dzic w każ dej
chwi li mo że zmie nić de kla ra cję. 

(LE NA)

ZDU NY

Dla cze go przed szko le nie bę dzie dzia łać dłu żej?
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Ra da Miej ska w Ko by li nie przy ję ła
uchwa łę w spra wie wznie sie nia po -
mni ka. Obiekt po wsta nie na skwe -
rze na Ale jach Po wstań ców Wiel ko -
pol skich.

Przy go to wa ny pro jekt ar chi tek to -
nicz ny za kła da bu do wę skwe ru upa -
mięt nia ją ce go tra dy cje gmi ny Ko by lin.
Po mnik skła dał się bę dzie z trzech czę -
ści – ta bli cy z her bem Ko by li na, po sta -
ci ko bie ty za pa la ją cej znicz oraz mi sy
na osa dze nie zni cza. 

– Pierw szy ele ment po świę co ny
jest mia stu, jest to od lew z brą zu w po -
sta ci pły ty z ry ci ną przed sta wia ją cą
herb Ko by li na. Pły ta zo sta ła osa dzo na
na co ko le ob li co wa nym pły ta mi gra ni -
to wy mi. Na co ko le prze wi dzia no miej -
sce na ta bli cę in for ma cyj ną, wy ko na ną
ze szkła. Dru gim ele men tem jest sta -
tua z brą zu przed sta wia ją ca ko bie tę za -
pa la ją cą znicz. Na wią zu je do związ ku

mia sta i gmi ny Ko by lin z fir mą Bol sius,
sta no wiąc jed no cze śnie hołd oraz upa -
mięt nie nie Po wstań ców Wiel ko pol -
skich po przez sym bo licz ny gest
za pa la nia zni cza. Ostat nim, trze cim
ele men tem po mni ka jest mi sa z brą -
zu – miej sce na otwar ty znicz. Znaj du -
je się w cen tral nym miej scu, po mię dzy
po są giem i pły tą her bo wą – czy ta my
w uza sad nie niu uchwa ły. 

Pro jekt za kła da rów nież in sta la cję
in nych obiek tów ma łej ar chi tek tu ry,
ta kich jak ław ki, ko sze na śmie ci oraz
oświe tle nie ale jek w po sta ci ni skich
słup ków. Pla nu je się też na sa dze nie
zie le ni izo lu ją cej pro jek to wa ny skwer
od ist nie ją ce go par kin gu oraz na sa dze -
nia peł nią ce ro lę ozdob ną. 

Rad ni przy ję li uchwa łę jed no gło -
śnie. (LE NA)

Z SE SJI

Fi gu ra za gro żo na usu nię ciem
KO BY LIN 

Na ale jach bę dzie skwer z po mni kiem

Ru szy ła ko lej na edy cja kon kur su
„Czuj ka w do mu, tle nek wę gla nic
złe go nie zro bi ni ko mu!”. Or ga ni za to -
ra mi ak cji są Sta ro stwo Po wia to we,
Urząd Miej ski oraz Ko men da Po wia -
to wa Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie.

W tro sce o bez pie czeń stwo miesz -
kań ców Zie mi Kro to szyń skiej,
przed zbli ża ją cym się se zo nem grzew -
czym, ru szy ła ko lej na edy cja kon kur su
„Czuj ka w do mu, tle nek wę gla nic złe -
go nie zro bi ni ko mu”. Za sa dy są bar dzo
pro ste. Wy star czy pra wi dło wo od po -
wie dzieć na py ta nia an kie ty, do stęp nej
na stro nach urzę du miej skie go, sta ro -
stwa i KP PSP w Kro to szy nie, i zło żyć
ją w wy bra nej sie dzi bie or ga ni za to rów.
Kon kurs po trwa od 1 do 21 wrze śnia.

Czuj ka cza du to naj prost szy spo sób
na za bez pie cze nie do mu przed tlen -
kiem wę gla, któ ry jest ga zem sil nie tru -
ją cym, bez barw nym i bez won nym,

zwa nym ci chym za bój cą. To ma łe urzą -
dze nie wy kry wa śmier tel ne za gro że nia
we wcze snej fa zie i – wy da jąc sy gnał
dźwię ko wy – ostrze ga przed nie bez pie -
czeń stwem. Za chę ca my do udzia łu
w tej ak cji. Lo so wa nie na gród od bę -

dzie się 29 wrze śnia w sie dzi bie Ko -
men dy Po wia to wej PSP w Kro to szy -
nie. O wy gra nej uczest ni cy zo sta ną
po in for mo wa ni te le fo nicz nie lub dro -
gą elek tro nicz ną. 

OPRAC. (AN KA)

BEZ PIE CZEŃ STWO

Czuj ka w do mu, tle nek wę gla nic złe go nie zro bi ni ko mu!

Na se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go Ma rian Wło sik zło żył in ter pe -
la cję w spra wie fi gu ry Ser ca Je zu so -
we go, znaj du ją cej się przy ul. Bo lew -
skie go. Gro zi jej bo wiem li kwi da cja.

Pro blem zgło si li miesz kań cy, a in -
ter pe la cję w imie niu nie obec ne go na se -
sji M. Wło si ka od czy tał rad ny Grze gorz
Król. – Pro szę o in for ma cję od no śnie in -
we sty cji na ul. Bo lew skie go, któ rej skut -
kiem mo że być li kwi da cja fi gu ry Ser ca
Je zu so we go. Wnio sku ję o pil ną in ter -
wen cję pa na sta ro sty i zmia nę de cy zji
skut ku ją cej li kwi da cją miej sca kul tu.
Pro szę o pi sem ne sta no wi sko sta ro sty
w przed mio to wej spra wie – na pi sa no
w in ter pe la cji. 

– Nad mie nię tyl ko, że jest to skrzy -
żo wa nie ulic Bo lew skie go i Wie wió row -
skie go. Fi gu ra za czy na sta no wić
pro blem, po nie waż jest kło pot z kwo tą,
któ rą prze ka za ło mia sto na jej prze nie -
sie nie. Wy ko naw ca mó wi, że jest ona
zbyt ma ła i w pi śmie prze ka zu je, iż je śli
mia sto jest w sta nie te go do ko nać za te
pie nią dze, to niech zro bi to na wła sną
rę kę. My ślę, że na le ża ło by coś zro bić
w tej kwe stii, gdyż kon klu zja te go pi -
sma jest dość przy kra i brzmi: sta ro sta
kro to szyń ski zo sta nie za pa mię ta ny ja -
ko li kwi da tor obiek tów sa kral nych. To
zda nie w ogó le mi się nie po do ba. My -
ślę, że nikt nie chciał by zo stać w ten
spo sób oce nio ny. Nie mo że my, nie tyl -
ko sta ro sta, ale i za rząd oraz rad ni, do -
pu ścić do nisz cze nia fi gur
sa kral nych – do po wie dział rad ny Król. 

Od po wie dzi w tym te ma cie udzie -
lił sta ro sta Sta ni sław Szczot ka. – Czu -
ję się nie swo jo z ar gu men ta cją, któ ra

zo sta ła w tym pi śmie za war ta. Po są dza -
nie mnie, za rzą du czy ra dy o to, że je -
ste śmy an ty ko ściel ni, chcąc li kwi da cji
tej fi gu ry, to mo im zda niem gru ba
prze sa da. Tym bar dziej jest mi przy kro,
gdyż oso ba, któ ra wno si tę kwe stię, nie -
gdyś na le ża ła ze mną do jed nej pa ra fii.
Rze czy wi ście, pier wot na wy ce na nie
do ty czy ła prze nie sie nia fi gur ki, a przy -
cię cia pierw sze go stop nia po stu men tu
i by ła to fak tycz nie ma ła kwo -
ta – 1200 zł. Pro si łem na czel ni ka, aby
rze czo znaw ca po now nie, przy udzia le
wła ści cie la fi gu ry, wy ce nił mak sy mal -
ną kwo tę, ja ką moż na prze zna czyć
na to za da nie – tłu ma czył sta ro sta, do -
da jąc, iż pod jął wie le dzia łań w kwe stii
fi gu ry, dla te go uwa ża, że pi smo jest
krzyw dzą ce. Po wie dział też, iż bur -
mistrz Kro to szy na za pew nił, że po kry -
je kosz ty wska za ne przez
rze czo znaw cę, na wet je śli bę dą znacz -
nie wyż sze niż te wska za ne pier wot nie.

– Z roz mów z dzie ka nem i pra ła -
tem de ka na tu kro to szyń skie go wiem,
iż pra łat w obec no ści rad ne go Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie był u wła ści -
cie la fi gu ry i chciał, ja ko pa ra fia, prze -
jąć tę fi gu rę. Wła ści ciel nie wy ra ził
na to zgo dy. Nie mo gę też w ża den
spo sób zmu sić rze czo znaw cy, aby po -
dał kwo tę, ja kiej za ży czył so bie wła ści -
ciel fi gu ry. Nie orien tu ję się w tej
kwe stii, więc nie twier dzę, że wła ści -
ciel obiek tu nie ma ra cji, przed sta -
wiam je dy nie, jak wy glą da sy tu acja.
Sło wa, któ re pa da ją po tym, jak pa ra -
fia chcia ła prze jąć fi gu rę, są nie
na miej scu i je stem ni mi nie co za że no -
wa ny, jest mi przy kro – skon sta to wał
S. Szczot ka. (LE NA)



Rad na Bar ba ra Kem piak na se sji
Ra dy Miej skiej w Zdu nach po sta no -
wi ła za dać kil ka py tań w imie niu
swo im oraz miesz kań ców. Cho dzi ło
m. in. o kwe stię oświe tle nia w mie -
ście czy o in sta la cje fo to wol ta icz ne.

Rad na po ru szy ła te ma ty, któ re
nur tu ją miesz kań ców gmi ny Zdu ny.
Pierw szą kwe stią, o ja kiej wspo mnia ła,
by ło pa lą ce się nie ustan nie od ja kie goś
cza su świa tło przy wej ściu do ka flar ni.
B. Kem piak przed sta wi ła jesz cze kil ka
in nych spraw. – Od ja kie goś cza su
mon to wa ne jest oświe tle nie przy przej -
ściach dla pie szych. Czy zwró ci li ście
pań stwo uwa gę na to, w ja kich miej -
scach jest ono sta wia ne? Dziś wy ko pa -
na zo sta ła dziu ra pod słup na wprost
skrzyn ki do ga zu. Wła ści ciel bu dyn ku
za sta na wia się, w ja ki spo sób bę dzie
miał otwie rać tę skrzyn kę. Słup, któ ry
usta wio no mię dzy ul. Łac no wą a ul. Ja -
na Ka zi mie rza, zo stał zlo ka li zo wa ny
w ta ki spo sób, że za bie ra miej sce chod -
ni ko we. Trud no bę dzie tam prze je chać
wóz kiem. Czy miej sca, w któ rych sto -
ją słu py, by ły usta lo ne od gór nie? Nie
by ło moż na te go oświe tle nia za mon to -
wać w in ny spo sób? Ko lej na spra -
wa – na ko mi sji pan Zwie rzyk obie cał,
że przy go tu je in for ma cję na te mat fo -
to wol ta iki. Ro zu miem, że jest to dla pa -
nów bar dzo cięż ki te mat, ale
pro si ła bym o szcze gó ło wą in for ma -
cję – w ja kich miej sco wo ściach in sta la -
cje są za kła da ne, na ja kim eta pie
pro cen to wo sto imy w tej kwe stii. Z te -
go, co się orien tu ję, to umo wę z wy ko -
naw cą pod pi sy wa li śmy w czerw cu. Co
więc ja ko gmi na zro bi li śmy w cią gu
tych dwóch mie się cy? – py ta ła rad na. 

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
Urzę du Miej skie go w Zdu nach. Je śli
cho dzi o ka flar nię, to by ła tam uster ka
oświe tle nia, któ ra zo sta ła już usu nię -
ta. – Je śli zaś cho dzi o oświe tle nie
przy dro dze kra jo wej, tę in we sty cję
prze pro wa dza od po cząt ku do koń ca
Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad. Ona jest au to rem pro jek -
tu. Wy ko naw ca rów nież jest z ra mie -
nia GDD KiA. Nie mie li śmy swe go
udzia łu w tej in we sty cji. Cie szy my się
na to miast, że przej ścia zo sta ną do świe -
tlo ne, bo pod nie sie to po ziom bez pie -
czeń stwa na szych miesz kań ców. Je śli
są ja kieś pro ble my z lo ka li za cją, to
oczy wi ście to spraw dzi my, ale ta kie
rze czy fir ma po win na na bie żą co roz -
wią zy wać z miesz kań ca mi. Przyj rzy my
się te mu te ma to wi. Do świe tlo ne zo sta -
nie jesz cze przej ście przy ko ście le po -

ewan ge lic kim. Co do pro jek tu fo to wol -
ta icz ne go – umo wa zo sta ła pod pi sa na
w czerw cu. Fir ma ma od te go mo men -
tu 121 dni na re ali za cję za da nia, czy li
mon taż 206 in sta la cji. Na dzień dzi -
siej szy za mon to wa nych jest 11. Fir ma
de kla ru je, że zwięk szy ilość ekip mon -
ta żo wych w naj bliż szym cza sie. Nie in -
ge ru je my w to, ja kie miej sco wo ści
i oso by bę dą mia ły mon to wa ne in sta -
la cje ja ko pierw sze. Fir ma sa ma do bie -
ra so bie bu dyn ki. Ak tu al nie ob ra ła ta ki
klucz dzia łań, że naj pierw wy ko nu je
pra ce na bu dyn kach po sia da ją cych pła -
skie da chy. Trwa też usta la nie z kon ser -
wa to rem za byt ków mon ta żu in sta la cji,
któ re ma ją po wstać w stre fie za byt ko -
wej. Pó ki co nie wi dzi my za gro że nia
i nie wy sy ła my mo ni tów do ty czą cych
re ali za cji. Mam na dzie ję, że fir ma upo -
ra się z za da niem w ter mi nie – wy ja -
śnił M. Zwie rzyk.

(LE NA)

Na bieżąco 5

RA DA MIEJ SKA

Spra wy nur tu ją ce miesz kań ców gmi ny

F
O

T.
 w

w
w

.k
ro

to
sz

yn
.p

l

1 wrze śnia mi nę ła 83. rocz ni ca wy -
bu chu II woj ny świa to wej. Te go dnia
w Kro to szy nie wła dze sa mo rzą do we
po wia tu i gmi ny oraz przed sta wi cie -
le or ga ni za cji kom ba tanc kich i po li -
tycz nych, de le ga cje szkol ne i har ce -
rze zło ży li sym bo licz ne wią zan ki
kwia tów w miej scach pa mię ci na te -
re nie mia sta.

Uczest ni cy ob cho dów ko lej nej rocz ni -
cy wy bu chu II woj ny świa to wej uda li się
więc w kil ka miejsc. Kwia ty zło żo no
na ryn ku przy ta bli cy upa mięt nia ją cej
przy wód ców Pol skie go Pań stwa Pod ziem -

ne go, na uli cy Pia stow skiej przy po mni ku
Pa mię ci Miesz kań ców Zie mi Kro to szyń -
skiej Po le głych na Fron tach II Woj ny Świa -
to wej, na uli cy Ga jo wej przy Szań cu
Pa mię ci Żoł nie rzy 56 Puł ku Pie cho ty
Wlkp., na uli cy Sien kie wi cza przy ta bli cy
Więź niów Po li tycz nych Okre su Sta li now -
skie go, w Par ku Dwor co wym przy ta bli cy
upa mięt nia ją cej na lot nie miec kie go lot nic -
twa na po ciąg ewa ku acyj ny w Ko le, na uli -
cy Mic kie wi cza przy po mni ku 56 Puł ku
Pie cho ty Wlkp. oraz na dwor cu PKP
przy ta bli cy upa mięt nia ją cej trans port nie -
miec kich dzie ci w czerw cu 1945 ro ku.

(AN KA)

KROTOSZYN
W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Pod czas za koń czo nych wła śnie wa ka -
cji w Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Koź -
mi nie Wlkp. do ko na no grun tow nych
re mon tów. Od no wio no i wy re mon to -
wa no ca ły bu dy nek B na trzech kon dy -
gna cjach. 

Za mon to wa no rów nież no we po rę -
cze, grzej ni ki, oświe tle nie i wie sza ki
na odzież. Po nad to wy mie nio ne zo sta ły
drzwi od sa li gim na stycz nej, a tak że za -
mon to wa no do dat ko we przy wej ściach
do pla ców ki, co po zwo li za osz czę dzić cie -
pło. Udroż nio no też do dat ko we wyj ście
od uli cy Po lnej. Zmie nił się rów nież wy -

strój po ko ju na uczy ciel skie go. W sa lach
gim na stycz nych wy ko na no wen ty la cję,
któ ra po pra wi cyr ku la cję po wie trza. Dzię -
ki zre ali zo wa nym pra com uzy ska no wię cej
prze strze ni na ko ry ta rzach i no wo cze sny
wy gląd. Środ ki na re mont szko ły po cho -
dzi ły z bu dże tu gmi ny Koź min Wlkp.

– Ogrom nie się cie szę, że wresz cie
uda ło się prze pro wa dzić grun tow ne re -
mon ty w szko le. No wy aranż uzy skał ca ły
bu dy nek B, gdzie uczą się dzie ci młod sze.
Po pra wi to kom fort pra cy i na uki. Be dzie
przy tym bez piecz niej, cie plej i przy tul -
niej – po wie dział Ja cek Za wod ny, dy rek tor
SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp. (AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Wakacyjne remonty
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BIADKI

Rowerowa wycieczka do biblioteki

W ostat ni po nie dzia łek wa ka cji czy tel ni cy z fi lii nr 4 w Biad kach Kro to szyń -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie dle ra uda li się ro we ra mi w od wie -
dzi ny do Rasz kow skiej Bi blio te ki Pu blicz nej.

W Rasz ko wie biad ko wa inie zo sta li mi le przy ję ci przez pa nie bi blio te kar ki. W trak -
cie wy ciecz ki przy oka zji zwie dzi li miej sco wy ry nek oraz te ren re kre acyj ny nad za le wem. 

(AN KA)

RADA POWIATU

Wnioskują o bezpieczne przejścia dla pieszych
Bu do wa bez piecz ne go przej ścia dla
pie szych w Koź mi nie Wlkp. – to te -
mat, ja ki po ru szy li pod czas sierp nio -
wej se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go rad ni Mar cin Le śniak i Piotr
Osuch.

Treść pi sma od czy tał Mar cin Le -
śniak. – W związ ku z moż li wo ścia mi po -
zy ska nia środ ków fi nan so wych
na bu do wę in te li gent nych, bez piecz nych
przejść dla pie szych zwra ca my się z proś -
bą o wy ko na nie te go ty pu przej ścia na te -
re nie gmi ny Koź min Wlkp.,
w szcze gól no ści na ul. Ja na Paw ła II. Do -
ga ta prze bie ga wzdłuż naj więk sze go osie -
dla miesz ka nio we go – osie dla Ty siąc le cia.
Po nad to na tym osie dlu znaj du je się Szko -
ła Pod sta wo wa nr 3, gdzie uczęsz cza kil -
ka set osób. Na le ży zwró cić uwa gę, że
dro ga po wia to wa sta no wi na tu ral ne po łą -
cze nie z dro gą kra jo wą nr 15 oraz dro gą
wo je wódz ką w kie run ku gmi ny Bo rek

Wlkp. Wszyst ko to sta no wi bar dzo du że
za gro że nie za rów no dla miesz kań ców
osie dla, jak rów nież dla uczniów uczęsz -
cza ją cych do szko ły. W związ ku z po wyż -
szym pro si my o pod ję cie sto sow nych
dzia łań ce lem po bu do wa nia bez piecz -
nych przejść dla pie szych – ar gu men to -
wał rad ny. 

Sta ro sta za pew nił, iż za rząd zaj mie się
tą spra wą, jed nak wie le za le żeć bę dzie
od rad nych, któ rzy wspól nie bę dą po dej -
mo wać de cy zje. – Po dob ny wnio sek wie -
lo krot nie skła dał Grze gorz Król, dla te go
w ten sam spo sób po trak tu je my Roz dra -
żew i Koź min Wlkp. – po wie dział Sta ni -
sław Szczot ka. 

(LE NA)

KOBYLIN

Uchwała w sprawie pomnika przyrody
Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Ko by li nie przy ję to uchwa łę
w spra wie po mni ka przy ro dy, znaj du -
ją ce go się na te re nie gmi ny. Po mni -
kiem tym jest głaz na rzu to wy ZE NON.

Głaz usy tu ło wa ny jest w Le śnic twie
Ne po mu ce nów. Wo bec po mni ka przy ro -
dy wpro wa dzo no kil ka za ka zów – nisz cze -
nia, uszka dza nia lub prze kształ ca nia,
wy ko ny wa nia prac ziem nych trwa le znie -
kształ ca ją cych rzeź bę te re nu, uszka dza nia
i za nie czysz cza nia gle by oraz umiesz cza nia
ta blic re kla mo wych. Głaz był po mni kiem
przy ro dy, jed nak zmian wy ma ga ły pew ne
for mal ne kwe stie. 

– W związ ku z tym, jak i fak tem, że
w uchy lo nym ak cie praw nym wy stą pił
błąd w lo ka li za cji i wy mia rach przed mio -
to we go gła zu, Nad le śnic two Kro to szyn, ja -
ko wła ści ciel dział ki ewi den cyj nej,
na któ rej znaj du je się głaz, wy stą pi ło o po -
now ne usta no wie nie gła zu ja ko po mni ka

przy ro dy i spro sto wa nie for mal nych błę -
dów oraz ozna ko wa nie ta blicz ką ni niej sze -
go obiek tu. Dla uho no ro wa nia
dłu go let niej pra cy w la tach 1971-1997
miej sco we go le śni cze go, pa na Ze no na Jan -
kow skie go, za pro po no wa no, by przed mio -
to wy głaz po sia dał na zwę ZE NON.
Po nie waż przed mio to wy głaz na rzu to wy
ja ko po je dyn czy twór przy ro dy nie oży wio -
nej wy róż nia się ory gi nal nym kształ tem
i roz mia ra mi (10m x 0,5m) spo śród in -
nych wy stę pu ją cych na ob sza rze gmi ny

Ko bylin, usta no wie nie go po mni kiem
przy ro dy przy czy ni się do uwy dat nie nia
je go war to ści kul tu ro wej, hi sto rycz nej
i przy rod ni czo -kra jo bra zo wej, a tak że
do zwięk sze nia świa do mo ści eko lo gicz nej
miesz kań ców i dba ło ści o przy ro dę. Ob ję -
cie te go gła zu ochro ną praw ną po zwo li
na je go za cho wa nie dla przy szłych po ko -
leń – czy ta my w uza sad nie niu uchwa ły,
za przy ję ciem któ rej opo wie dzia ło się 14
rad nych. Od gło su wstrzy mał się je dy nie
Ka rol Kwiat kie wicz. (LE NA)
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Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Po wia -
tu Kro to szyń skie go zło żo na zo sta ła
in ter pe la cja w spra wie bu do wy zbior -
ni ka wod ne go na rze ce Or li. Te mat
ten co ja kiś czas po wra ca, nie ste ty
bez więk szych skut ków, a po ziom
wód w po wie cie cią gle się ob ni ża. 

In ter pe la cję w spra wie bu do wy
zbior ni ka wod ne go w imie niu swo im
oraz rad ne go Mar ci na Le śnia ka od czy -
tał rad ny Piotr Osuch. – Ma jąc
na uwa dze po gar sza ją cą się każ de go
ro ku sy tu ację wod ną na te re nie po wia -
tu kro to szyń skie go, a w szcze gól no ści
na te re nie gmi ny Koź min Wlkp., ko -
niecz ne jest wy bu do wa nie pla no wa ne -
go od wie lu lat zbior ni ka wod ne go
Or la -Klat ka na rze ce Or la. Plan bu do -
wy te go zbior ni ka zo stał uję ty m. in.
w do ku men cie z ro ku 2011 pt. „Plan
za go spo da ro wa nia wo da mi na ob sza -
rze do rze cza rze ki Or li”. Wów czas
wiel kość te go zbior ni ka sza co wa na by -
ła na 0,5 mi lio na me trów sze ścien -
nych. Prócz po pra wy wa run ków
wod nych zbior nik wpły nie rów nież
na zwięk sze nie atrak cyj no ści tu ry -
stycz nej i re kre acyj nej na sze go po wia -
tu. W związ ku z po wyż szym
zwra ca my się z proś bą o pi sem ne wy -
stą pie nie do od po wied nich in sty tu cji
ce lem roz po czę cia pro ce su in we sty cyj -
ne go. Pra gnie my do dać, że ja kiś czas
te mu gmi na Koź min Wlkp. rów nież
wy stę po wa ła z tym wnio skiem, a od -

po wiedź by ła ne ga tyw na. My ślę jed -
nak, że wnio ski trze ba skła dać i być
mo że uda się tę spra wę pchnąć
do przo du – stwier dził rad ny. 

Jed nym z punk tów se sji by ło za -
twier dze nie spra woz da nia Pań stwo -
wych Go spo darstw Wod nych – Wód
Pol skich z dzia łań po dej mo wa nych
przez Nad zo ry Wod ne w 2021 ro ku.
Głos w tej spra wie za brał rad ny Ja cek
Za wod ny, któ ry przy po mniał, że te -
mat zbior ni ka był po ru sza ny pod czas
ubie gło rocz nej se sji sierp nio -
wej. – W pi śmie z 6 paź dzier ni -
ka 2021 ro ku na pi sa no, że plan
bu do wy zbior ni ka po ja wił się już
w la tach sie dem dzie sią tych ubie głe -
go wie ku, a da lej po da je się, że Wo dy
Pol skie roz wa żą moż li wość ak tu ali za -
cji wcze śniej szej kon cep cji pro gra mo -
wo -prze strzen nej wy ko na nia
in we sty cji bu do wy zbior ni ka w opar -
ciu o wa run ki te re no we, po dyk to wa -
ne rze czy wi stym prze bie giem
ma ją cej po wstać ob wod ni cy Koź mi -
na Wlkp. i zgło sze nie in we sty cji
do ka ta lo gu dzia łań przy na stęp nej
ak tu ali za cji opra co wy wa ne go przez
Wo dy Pol skie pla nu prze ciw dzia ła nia
skut kom su szy, bę dą ce go ogól no kra -
jo wym i naj waż niej szym do ku men -
tem pla ni stycz nym wo bec
na si la ją ce go się zja wi ska su szy. Ak tu -
al nie te mat do stęp no ści wo dy w naj -
bliż szym oto cze niu oma wia ny jest
w ra mach po wsta ją cych przy ośrod -

kach do radz twa rol ni cze go lo kal nych
part nerstw do spraw wo dy, co za ini -
cjo wa ne zo sta ło rów nież w po wie cie
kro to szyń skim w bie żą cym ro -
ku – przy po mniał treść pi sma rad ny. 

– W związ ku z po wyż szym chciał -
bym za py tać, na ja kim eta pie obec nie
je ste śmy, bo – jak już moi przed mów -
cy wspo mnie li – na te re nie po wia tu,
a szcze gól nie na te re nie gmi ny Koź -
min Wlkp., tej wo dy bra ku je. Chciał -
bym się więc do wie dzieć, co
w związ ku z po wyż szym uda ło się zro -
bić al bo co pań stwo za mier za cie, bo
mi nął ko lej ny rok, a nie ste ty tej in for -
ma cji bra ku je – oznaj mił J. Za wod ny.

Z ko lei rad ny Hie ro nim Mar sza łek
skie ro wał do przed sta wi cie li in sty tu cji
py ta nie od no śnie te go, jak wy glą da
nad zór nad zbior ni ka mi wod ny mi. 

Od po wie dzi na wszel kie py ta nia
rad nych udzie lił Mar cin Woź niak, kie -
row nik Nad zo ru Wod ne go w Kro to -
szy nie (na zdję ciu). – Fak tycz nie,
przez ostat ni czas po przez pro jek tan -
ta do tar łem do pro jek tu z 2008 ro ku
i rze czy wi ście ta kon cep cja zo sta ła wy -
ko na na. Pró bo wa łem też do trzeć
do pra cow ni ków, któ rzy są już na eme -
ry tu rze, aby za py tać o lo sy te go pro jek -
tu jesz cze w la tach sie dem dzie sią tych.
Po wie dzie li, że w tym cza sie po wsta -
wa ły zbior ni ki np. w Ja ra cze wie czy
w Rosz ko wie. Je śli cho dzi o zbior nik
Or la -Klat ka, to po przed ni dy rek tor
mó wił, że w wów czas by ły pro ble my

z wy ku pem grun tów i ze sła bym po -
par ciem władz, głów nie gmi ny Koź -
min Wlkp. Póź niej po ja wi ły się ko lej ne
do ku men ty pla ni stycz ne i zbior nik
z tych pla nów wy padł. Ak tu al nie pro -
wa dzę roz mo wy z dy rek cją za rzą du
zlew ni Wód Pol skich w Lesz nie. Trwa -
ją pra ce nad do ku men ta cją zbior ni ka
Ma słów ka, któ ry ma po wstać na po -
gra ni czu wo je wódz twa dol no ślą skie go
i wiel ko pol skie go. Pro sił bym jak naj -
bar dziej o pi sem ne sta no wi sko w spra -
wie in ter pe la cji rad ne go Osu cha
i po par cie ini cja ty wy bu do wy zbior ni -
ka oraz prze sła nie te go do Wód Pol -
skich. Wów czas bę dzie my w dal szej
ko lej no ści się tą spra wą zaj mo wać.
Wia do me jest jed nak, że po 15 la tach
ta do ku men ta cja mu si być wy ko na na
na no wo ze wzglę du na bu do wę ob -
wod ni cy – tłu ma czył M. Woź niak. 

Rad ny Osuch zwró cił uwa gę
na fakt, iż bu do wa zbior ni ka w są siedz -

twie po wia tu kro to szyń skie go nie jest
za do wa la ją ca dla miesz kań ców i nie
roz wią zu je pro ble mu bra ku wo dy
w gmi nie Koź min Wlkp. Jak do dał,
dzia ła nia w tej spra wie koń czą się
na roz mo wach, a sy tu acja cią gle się po -
gar sza. Zda niem rad ne go bu do wa
zbior ni ka w tym miej scu jest je dy nym
roz wią za niem, któ re po zwo li utrzy mać
po ziom wód w od po wied nim sta nie. 

Rad na Ire na Rę ko sie wicz za py ta ła
o zbior nik re ten cyj ny przy Czar nej
Wo dzie w Sul mie rzy cach, któ re go
kon cep cja zro dzi ła się w la tach dzie -
więć dzie sią tych ubie głe go wie -
ku. – Tuż po po sie dze niu ko mi sji,
na któ rym o tym roz ma wia li śmy,
skon tak to wa łem się z nad zo rem
i na po cząt ku wrze śnia po no wię mo ją
proś bę o zo rien to wa nie się w spra wie
tej kon cep cji. Do ku men ty z wcze śniej -
szych lat by ły prze ka zy wa ne i trud no
jest mi po wie dzieć, gdzie ak tu al nie
znaj du je się ta do ku men ta cja – od po -
wie dział Mar cin Woź niak. 

Rad ny Mi łosz Zwie rzyk za py tał,
ja kie in we sty cje w bie żą cym ro ku bę -
dą re ali zo wa ne, gdyż w od po wie dzi
na zło żo ne przez gmi nę Zdu ny wnio -
ski do ty czą ce prac na rze ce Bo row ni cy
na pi sa no, iż środ ki bu dże to we zo sta ły
wy ko rzy sta ne. M. Woź niak od rzekł
jed nak, że pra ce te uwzględ nio no i bę -
dą one zre ali zo wa ne, a w Zdu nach wy -
ko naw ca na wet roz po czął już
dzia ła nia. Do dał też, że pra ca mi kon -
ser wa cyj ny mi bę dzie ob ję ty rów nież
rów basz kow ski. 

(LE NA)

Na bieżąco 7
KRO TO SZYN

Trud na spra wa wra ca jak bu me rang

Z SE SJI

Czy na Or li wresz cie po wsta nie zbior nik wod ny?

Ju liusz Pocz ta, prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go, po no wił
swój wnio sek do ty czą cy ogra ni cze -
nia to na żu w ob rę bie spor nej sta cji
pa liw w Kro to szy nie. Spra wa kom -
plek su in we sty cji w tym re jo nie nie
jest jed nak pro sta, a jej ko niec ra -
czej nie na stą pi szyb ko.

Prze wod ni czą cy po sta no wił po raz
ko lej ny wnio sko wać o ogra ni cze nie to -
na żu po jaz dów prze jeż dża ją cych ul.
Be nic ką. – Cho dzi mi o to, aby za -
mknąć ten od ci nek od skrzy żo wa nia
ulic Ma słow skie go i Be nic kiej w stro -
nę uli cy Mic kie wi cza. Wiem, że ta ki
wnio sek zo stał już zło żo ny do Ge ne -
ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au -
to strad. Wie my, że był też sprze ciw
miesz kań ców, któ rzy nie chcie li blo ko -
wać pro wa dze nia dzia łal no ści go spo -
dar czej pew nym przed się bior com.
Pro szę więc o po now ne spo tka nie
z miesz kań ca mi i prze dys ku to wa nie
spra wy, być mo że tym ra zem zgo dzą
się na ogra ni cze nie – za ko mu ni ko wał
Ju liusz Pocz ta. 

Od po wie dzi udzie lił sta ro sta Sta -
ni sław Szczot ka, po ru sza jąc przy tym
in ne kwe stie, bę dą ce przed mio tem

spo ru z miesz kań ca mi. – Po wiem
szcze rze, że nie chcę mieć na stęp nej
skar gi na dzia łal ność sta ro sty przez to,
że za dbał o ka wa łek uli cy Be nic kiej,
a wszyst kie sa mo cho dy cię ża ro we bę -
dą przez to jeź dzić uli ca mi Ma słow -
skie go i Kon sty tu cji 3 Ma ja. Pew nie
wła śnie tak się to skoń czy, na to miast
zgło szę ten te mat do ko mi sji za rzą dza -
nia ru chem – za po wie dział sta ro sta. 

Na stęp nie od czy tał pi smo Wiel ko -
pol skie go Wo je wódz kie go In spek to ra
Ochro ny Śro do wi ska. – Po sta no wie -
niem z sierp nia in spek tor za opi nio wał
po zy tyw nie skła do wa nie zie mi, gru zu
itp. w kom plek sie in we sty cji. Stwier dził,
iż nie jest to uciąż li we, z czym my się nie
zga dza my i bę dzie my tę de cy zję za skar -
żać. W pi śmie na pi sa no: „Na ni niej sze
po sta no wie nie zgod nie zprze pi sa mi nie
przy słu gu je żad ne za ża le nie. Je śli ma my
tym lu dziom po móc, po win ni śmy

wszy scy, rów nież WIOŚ, dzia łać wspól -
nie – po wie dział S. Szczot ka, in for mu -
jąc, iż w pi śmie po da no, że w kon tro li
na te re nie skła do wi ska bra ły udział
przed sta wi ciel ki Sta ro sta Po wia to we go
w Kro to szy nie, dla te go po pro sił o wy ja -
śnie nie tej spra wy. 

Głos za bra ła więc Da nu ta Ku ła ga,
na czel nik Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi -
ska, Rol nic twa i Le śnic twa w Sta ro stwie
Po wia to wym w Kro to szy nie. – Wnio -
sek, któ ry wpły nął do nas w czerw cu
na go spo da ro wa nie od pa da mi na te re -
nie na le żą cym do da ne go przed się bior -
stwa, jest pro ce do wa ny zgod nie
z za sa da mi usta wy o go spo dar ce od pa -
da mi. Sta ro sta zo bo wią za ny jest wy stą -
pić o opi nię w tej spra wie do da ne go
bur mi strza oraz WIOŚ. Bur mistrz Kro -
to szy na wy dał opi nię ne ga tyw ną,
od któ rej przed się bior ca zło żył od wo ła -
nie, któ re jest jesz cze w Sa mo rzą do -

wym Ko le gium Od wo ław czym. WIOŚ
na to miast przy je chał oso bi ście na kon -
tro lę, w któ rej to uczest ni czy ły dwie
oso by z na sze go wy dzia łu, bez po śred -
nio zaj mu ją ce się go spo dar ką od pa da -
mi. Jak wszy scy się do my śla my,
pro blem na tam tym te re nie jest
od daw na. Miesz kań cy nie zga dza ją się
ze skła do wa niem pryzm od pa do wych
na tym te re nie. Z te go wzglę du, iż na -
dal nie ma my wy ni ków po stę po wa nia
Sa mo rzą do we go Ko le gium Od wo ław -
cze go, trud no nam po wie dzieć, kie dy
za koń czy się po stę po wa nie. Idzie my ra -
czej w kie run ku opi nii ne ga tyw nej. Na -

sza od po wiedź przed się bior cy nie bę -
dzie jed nak ła twa, po nie waż plan prze -
strzen ny na tym te re nie lo ka li zu je ta kie
przed się wzię cia. Na sza de cy zja bę dzie
o ty le trud na, iż wie my, że miesz kań cy
nie po zwo lą na te go ty pu dzia łal ność,
ale usta no wio ny plan prze strzen ny ze -
zwa la na ta kie przed się wzię cia, za rów -
no na sta cję pa liw, par king, ha le, jak
i na skła do wa nie. Ro zu mie my miesz -
kań ców, chce my, aby wszel kie in sty tu -
cje, szcze gól nie wyż sze, szły
jed no to ro wo. Nie ste ty, tak nie jest. Dla -
te go na sze po stę po wa nie jest trud -
ne – wy ja śni ła D. Ku ła ga. (LE NA)
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WYSTAWA

20-letnia historia zespołu Krotoszanie
30 sierp nia w Kro to szyń skiej Bi blio te -
ce Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie dle ra
od był się fi ni saż wy sta wy „Hi sto ria
i dzia łal ność Ze spo łu Tań ca Lu do we go
Kro to sza nie”. Eks po zy cję zor ga ni zo wa -
no z oka zji 20-le cia je go dzia łal no ści.

Przy by łych go ści po wi ta ła Be ata Wa -
leń ska, któ ra krót ko przed sta wi ła hi sto rię
i dzia łal ność ze spo łu. Kro to sza nie ist nie ją
od 2001 ro ku i w swo ich sze re gach sku pia -
ją mło dzież i dzie ci z na sze go po wia tu.
W re per tu arze ze spo łu są tań ce i pie śni
z re gio nów kro to szyń skie go, wiel ko pol -
skie go, lu bel skie go, ka szub skie go, ło wic -
kie go, ślą skie go oraz gó ra li ży wiec kich,
a tak że tań ce na ro do we.

Ze spół lu do wy pro mu je gmi nę Kro to -
szyn na wie lu prze glą dach, kon kur sach czy
fe sti wa lach ta necz nych, w kra ju i za gra ni cą,
gdzie zdo by wał wie le wy róż nień i na gród.
W 2015 ro ku za pre zen to wał wi do wi sko pt.
„We se le kro to szyń skie”. Dzia łal ność gru py
wspie ra ją Sto wa rzy sze nie Mi ło śni ków Ze spo -
łu Lu do we go Kro to sza nie, Urząd Miej ski
w Kro to szy nie oraz Kro to szyń ski Ośro dek
Kul tu ry. Kie row ni kiem ar ty stycz nym i cho -
re ogra fem ze spo łu jest Ar let ta Po lań ska.

Kro to sza nie wy stą pią w bi blio te ce 28
wrze śnia pod czas pik ni ku w ra mach pro -
jek tu PAFW „Smacz ne go u Ar ka de go”.

(FE NIX)
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W dniach 22-26 sierp nia Kro to szyń -
ska Bi blio te ka Pu blicz na zor ga ni zo -
wa ła pół ko lo nie in te gra cyj ne „Ak -
tyw ne wa ka cje let nie z le mu -
rem 2022”. Uczest ni czy ło w nich 30
dzie ci z Pol ski i Ukra iny. 

Ty dzień roz po czął się od po szu ki wa -
nia skar bów w Mu zeum Re gio nal nym im.
Hie ro ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie.
Warsz ta ty pro wa dził dy rek tor pla ców ki,
Piotr Mi ko łaj czyk. Dzie ci do wie dzia ły się
wie lu cie ka wo stek na te mat ry cer stwa.
Z po mo cą za ga dek w po sta ci puz zli szu ka -
ły od po wie dzi, po czym w piw ni cy
i na stry chu pro wa dzo no dal sze po szu ki -
wa nia scho wa nych przed mio tów i kar tek
z py ta nia mi. Po po wro cie do bi blio te ki
Mar ty na Kaj z Cen trum Fit ness Gla dia tor
prze pro wa dzi ła za ję cia ka ra te.

Ko lej ne go dnia zor ga ni zo wa no warsz -
ta ty pla stycz ne pt. „Naj pięk niej sza okład -
ka do ksią żek” i „Wa ka cje mo ich ma rzeń”
oraz spo tka nie pod ha słem „Uza leż nie -
niom mó wi my: NIE!” z Pau li ną Po ta rzyc -
ką, za stęp czy nią ofi ce ra pra so we go
Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy -
nie. Zwień cze niem dnia był tur niej gier
plan szo wych.

Du żą atrak cją dla uczest ni ków pół ko -
lo nii był wy jazd do fi li bi blio tecz nej nr 5
w Chwa li sze wie. W tam tej szej sa li wiej -

skiej od by ło się „Po że gna nie wa ka cji
z książ ką”. Nie za bra kło gier, za baw ta necz -
nych i ani ma cji. Na dzie ci cze ka ły go fry,
wa ta cu kro wa oraz po pcorn, słod kie wy -
pie ki, kieł ba ski z gril la, a tak że lo sy.
Wszyst kim bar dzo spodo bał się „Mi nio -
nek”, któ ry to wa rzy szył dzie ciom pod czas
za ba wy. Na dwo rze prze pro wa dzo no kon -
ku ren cje spraw no ścio we oraz pusz cza no
bań ki my dla ne. A wszyst ko to dzię ki po -
mo cy KGW Chwa li szew, Sto wa rzy sze nia
So kół Chwa li szew, OSP Chwa li szew i Kro -
to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej.

W czwar tek zor ga ni zo wa no spo tka nie
pt. „Moc wa ka cyj nych in spi ra cji z Huf cem

Kro to szyn” z cy klu „Har co wa nie z książ ką
w bi blio te ce”. Na za koń cze nie pół ko lo nii
dzie ci wzię ły udział w warsz ta tach eko lo -
gicz nych pt. „Eko lo gia na każ dy dzień”.
W trak cie warsz ta tów in tro li ga tor skich
„Książ ko wy za wrót gło wy” uczest ni cy wy -
ko ny wa li ksią żecz ki. Za ję cia pro wa dzi li Ewa
i Piotr Jan kow scy z Ca li siiART. Wszyst kie
dzie ci otrzy ma ły upo min ki i dy plo my.

Pół ko lo nie zo sta ły do fi nan so wa ne
przez gmi nę Kro to szyn ze środ ków po cho -
dzą cych z da ro wi zny na rzecz oby wa te li
Ukra iny. W kwe stiach ję zy ko wych po ma -
ga ła Ża ne ta Kor dus.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Aktywne półkolonie z lemurem
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W nie dzie lę pił ka rze Bia łe go Or ła
Koź min Wlkp. po je cha li do Ka li sza,
by zmie rzyć się z dru gim ze spo łem
miej sco we go KKS -u. Nasz ze spół wy -
wal czył zwy cię stwo w do li czo nym
cza sie gry. 

W do tych cza so wych me czach Or ły
zre mi so wa ły z GKS -em Rych tal i ule gły
Kro bian ce Kro bia. W nie dzie lę uda ło im
się zdo być kom plet punk tów, po ko nu jąc
KKS 1925 II Ka lisz. 

Spo tka nie le piej roz po czę li go spo da -
rze, któ rzy otwo rzy li wy nik już kil ka mi -
nut po pierw szym gwizd ku ar bi tra
za spra wą Ka ro la Smaj do ra. Ka li sza nie
mie li wie le oka zji na pod wyż sze nie pro -
wa dze nia, ale bra ko wa ło im szczę ścia.
Pod opiecz ni Ada ma Zie liń skie go pod ko -
niec pierw szej od sło ny do pro wa dzi li
do re mi su. Bram ka rza KKS -u po ko nał
Hu bert Rosz czak.  Po prze rwie koź mi -
nia nie czu li się du żo pew niej na bo isku

i nie po zwa la li ry wa lom na wie le. Gdy
wy da wa ło się, że po je dy nek za koń czy się
po dzia łem punk tów, w do li czo nym cza -
sie gry przy jezd ni wy pro wa dzi li kontr -
atak, któ ry sfi na li zo wał Da wid
Krzy ża niak, za pew nia jąc swo jej dru ży nie
zwy cię stwo.

(LE NA)
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W so bo tę Astra Kro to szyn za gra ła
na wła snym obiek cie z Pia stem Po -
niec. Go ście by li lep si i wy gra li 3: 2.

Przy jezd ni nie mal od ra zu roz po czę li
szturm na bram kę bia ło -nie bie skich. W 7.
mi nu cie gry Hu ber ta Bart cza ka po ko nał
Piotr Ło skot. Na tym jed nak nie ko niec, bo
po 16 mi nu tach me czu by ło już 2: 0
po tra fie niu To ma sza Do ro cia ka.

Go spo da rze w koń cu się otrzą snę li
iw30. mi nu cie od po wie dzie li go lem Szy mo -
na Jan kow skie go. Ale nie dłu go po tem Piast
znów osią gnął dwu bram ko wą prze wa gę
po tym, jak do siat ki tra fił Kac per Za płac ki. 

Po zmia nie stron pod opiecz ni Lesz ka
Kru ti na na dal by li w cie niu swo ich ry wa -
li. Kro to szyń ski bram karz mu siał kil ku -
krot nie in ter we nio wać. Jed nak w 50.
mi nu cie je den z gra czy Pia sta sfau lo wał
Oska ra Re bel kę w po lu kar nym, więc ar bi -
ter po dyk to wał je de nast kę, któ rą wy ko rzy -
stał sam po szko do wa ny.

Wy nik już się nie zmie nił i kro to szy -
nia nie mu sie li prze łknąć go rycz po raż ki.
War to wspo mnieć, iż od kąd Astra roz gry -
wa swo je me cze na no wym sta dio nie, mo -
że li czyć na do ping licz nej gru py ki bi ców. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Piast Poniec wygrał w Krotoszynie

PIŁKA NOŻNA

Rzutem na taśmę wyszarpali zwycięstwo

TENIS ZIEMNY

Singliści walczyli o puchar

W ostat ni week end sierp nia na kor -
tach w Kro to szy nie nie za bra kło
zdro wych, spor to wych emo cji. Wte dy
bo wiem roz gry wa no tam 22. Mi -
strzo stwa Po wia tu w Te ni sie w Grach
Po je dyn czych o Pu char Sta ro sty Kro -
to szyń skie go.

Ry wa li za cja to czy ła się w trzech ka te -
go riach. W gro nie pań nie po ko na na oka za -
ła się An na Boch na. Ko lej ne lo ka ty za ję ły
We ro ni ka Ro ba kow ska, We ro ni ka Po li to -
wicz i Alek san dra Po li to wicz. W ka te go -
rii 60+, po dob nie jak w zma ga niach
ko biet, ry wa li zo wa no sys te mem każ dy
z każ dym. Zwy cięz cą zo stał Ma rek Ma ste -

lierz, któ ry wy prze dził Je rze go Rę dzi kow -
skie go i Le cho sła wa Se ra fi nia ka. 

W ka te go rii open do wal ki przy stą pi -
ło dzie się ciu za wod ni ków, któ rych po dzie -
lo no na trzy gru py eli mi na cyj ne. Do fi na łu
do tar li Ar tur Flu der i Ma ciej Ko tec ki.
Zwy cię żył pierw szy z wy mie nio nych.
Trze cią lo ka tę za jął An drzej Kaź mier czak,
po ko nu jąc Wal de ma ra Wro nec kie go. 

Za rząd Kro to szyń skie go To wa rzy stwa
Te ni so we go skła da po dzię ko wa nia sta ro -
ście kro to szyń skie mu za pa tro nat i za kup
oka za łych tro fe ów spor to wych, jak rów -
nież sta łym spon so rom za ufun do wa nie
na gród rze czo wych. 

(LE NA)

ASTRA KROTOSZYN 
– PIAST PONIEC 2:3 (1:3)

BRAMKI:
0:1 – Piotr Łoskot (7)
0:2 – Tomasz Dorociak (16) 
1:2 – Szymon Jankowski (30)
1:3 – Kacper Zapłacki (36)
2:3 – Oskar Rebelka (50’ karny)
ASTRA: Bartczak – Jankowski, Rebelka,
Powalisz (75’ Staszewski), Siepa, Piróg,
Brink, Motyl (70’ Olejnik), Przybyłowicz (65’
Kurzawa), Ziemiański, Spaleniak 

KKS 1925 II KALISZ – BIAŁY ORZEŁ
KOŹMIN WLKP. 1:2 (1:1)

BRAMKI:

1:0 – Karol Smajdor (4)

1:1 – Hubert Roszczak (42)

1:2 – Dawid Krzyżaniak (92))

BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Kasprzak, Konopka,

Roszczak, Czajka, Krzyżaniak, Błażejczak,

Pacholski, Zieliński, Maciejewski, Kamiński 
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28 sierp nia na Sta dio nie Miej skim
w Kro to szy nie zor ga ni zo wa no otwar -
ty spraw dzian lek ko atle tycz ny na dy -
stan sie jed nej mi li (1609 m). Ze bra -
ło się wie lu oko licz nych bie ga czy
oraz kil ku prze jezd nych. Or ga ni za to -
rem był Wit kow ski Run ning Te am.

O go dzi nie 10.10 roz po czę ła się 15-
mi nu to wa roz grzew ka, pro wa dzo na przez
Szy mo na Wi niar skie go. Za wod ni cy zo sta -
li po dzie le ni na trzy gru py, a każ da mia ła
prze biec dy stans jed nej mi li. Po prze kro -
cze niu li nii me ty przez wszyst kich bie ga -
czy roz lo so wa no trzy na gro dy,
ufun do wa ne przez Jac ka Za wod ne go dla
uczest ni ków zbiór ki na rzecz dzie ci
na Ukra inie. Wa run kiem by ło wło że -
nie 20 zł do skar bon ki. 

– Na stęp nie uda li śmy się na plac obok
sta dio nu w ce lu skosz to wa nia pysz no ści,
ja kie przy go to wa ły na sze wspa nia łe bie -
gacz ki, „Anioł ki Wit kow skie go”, oraz
na kieł ba skę z gril la. Wspa nia łe wy da rze -
nie, a ko lej ne już 30 paź dzier ni ka. Jak za -
wsze wstęp wol ny. Dzię ku je my fir mie
api mar. mio dy/ho ney be po wer za po da ro -
wa nie dla każ de go z uczest ni ków że lu
ener ge tycz ne go. Dzię ku je my Jac ko wi Za -
wod ne mu za na gro dy (dla naj młod szych
uczest ni ków oraz dla zbiór ko wi czów).
Dzię ku je my Cen trum Spor tu i Re kre acji
Wod nik. Dzię ku je my wszyst kim uczest ni -
kom za udział i do zo ba cze nia ko lej nym ra -
zem. Za pra sza my no wych za wod ni ków
do współ pra cy – pod su mo wa li or ga ni za to -
rzy wy da rze nia.

(FE NIX) 

BIEGANIE

Jednomilowy dystans
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BIEGI

Aktywne zakończenie wakacji

Ostat nia nie dzie la wa ka cji by ła bar -
dzo pra co wi ta dla bie ga czy KS Kro -
tosz. Re pre zen tan ci na sze go klu bu
star to wa li bo wiem w bie gach
w Szcze ci nie i w Swa rzę dzu. 

Część za wod ni ków KS Kro tosz ry wa -
li zo wa ła w 43. PKO Pół ma ra to nie Szcze -
cin. Na li nii star tu sta nę ło bli sko ty siąc
bie ga czy. Z kro to szyń skiej gru py naj le piej
spi sał się Ka rol Olej ni czak, któ ry po ko nał
tra sę w cza sie 01: 34: 05 i za jął trze cie miej -
sce w ka te go rii M50. Po nad to pół ma ra ton
ukoń czy li Krzysz tof Ka sprzak
(01: 43: 57), Ka rol Ka łuż ny (01: 52: 00)
oraz Jo an na Olej ni czak (02: 12: 57). Zor -

ga ni zo wa no tak że bieg na 10 km, w któ -
rym rów nież wzię li udział przed sta wi cie -
le KS Kro tosz. Ten dy stans po ko na li
An drzej Ma cie jew ski (53: 21) i Va le ry
Mać ko wiak (01: 22: 26). 

Te go sa me go dnia od by ła się dzie wią -
ta edy cja bie gu na 10 km Szpot Swa rzędz,
w któ rym star to wa ło oko ło 1400 bie ga czy.
Z gro na re pre zen tan tów kro to szyń skie go
klu bu naj szyb sza by ła Ju sty na Ka rol czak
(38: 03), któ ra do bie gła do me ty ja ko siód -
ma ko bie ta, jed no cze śnie zwy cię ża jąc
w swo jej ka te go rii wie ko wej. Bieg ukoń czy -
li tak że Da niel Ma rek (38: 28), Piotr
Grzem pow ski (40: 34) i Mi łosz Kacz ma -
rek (42: 23). (LE NA)

WYNIKI
I seria:
- Dawid Szlachta - 05:57
- Ewa Sobańska – 06:37
- Marta Chytrowska – 06:57 
- Michał Bigos – 07:00
- Rafał Chudy – 07:03
- Katarzyna Kaczmarek – 07:05
- Małgorzata Kołodziej-Czajka – 07:23
- Justyna Ławniczak - 07:58
- Dariusz Kaczmarek – 08:07
- Elwira Kaczmarek – 08:08
- Wioletta Bystrowska – 08:59
- Monika Osińska – 10:05 
II seria:
- Ryszard Mierzejewski – 06:31
- Jacek Zawodny – 06:48
- Elżbieta Gruszczyńska – 07:00 
- Paweł Gąsior – 07:03
- Oliwia Chytrowska – 07:07
- Nikola Łacina – 07:15
- Mirosław Sobański – 07:47
- Nikodem Ławniczak – 07:52
- Jagoda Ciesiak – 07:52
- Ryszard Wieliński – 08:10 
III seria:
- Tomasz Owczarek – 05:06
- Jakub Owczarek – 05:10
- Kacper Winiarski – 05:19
- Krzysztof Antczak – 05:22
- Marcin Grzeszczyk – 05:37
- Mateusz Poczta – 05:42
- Bartek Białek – 05:46
- Łukasz Antczak – 05:47
- Patryk Mroziński – 05:48
- Jakub Choryza – 05:48
- Rafał Poźniak – 05:56
- Konrad Grzesiak – 06:00 

 



W pierw szych dniach wrze śnia Kro -
to szyn stał się eu ro pej ską sto li cą su -
mo. Na sze mia sto by ło bo wiem go -
spo da rzem Eu ro pe an Cham pion -
ships – Mi strzostw Eu ro py Mło dzie -
żow ców i Se nio rów. 

Pod czas czte ro dnio wych za wo dów ry -
wa li zo wa li naj lep si za wod ni cy Sta re go
Kon ty nen tu z dwu na stu państw. Ja ko
pierw si do ry wa li za cji sta nę li za wod ni cy
w gru pie U’21. Nie oby ło się bez suk ce sów
su mo ków re pre zen tu ją cych klu by z po wia -
tu kro to szyń skie go. Piotr Si ko ra, tre nu ją cy
na co dzień w UKS Sam son Ko by lin, za jął
dru gą lo ka tę w ka te go rii 77 kg. Spo śród
przed sta wi cie li To wa rzy stwa Atle tycz ne -
go Ro zum Kro to szyn zna ko mi cie spi sa ła
się Zu zan na Kry stek, któ ra zdo by ła ty tuł
po dwój nej mi strzy ni – by ła bez kon ku ren -
cyj na w ka te go rii +80 kg oraz w open. Brą -
zo wy krą żek w ka te go rii 85 kg wy wal czył
z ko lei Mi ko łaj Mro wiń ski. Trze ba też
wspo mnieć o dru ży nie ko biet, z Zu zan ną
Kry stek w skła dzie. Po lki bo wiem oka za ły
się naj lep sze. 

Na stęp ne go dnia do zma gań przy stą pi -
li spor tow cy z gru py U’23. Brąz po now nie
zgar nął M. Mro wiń ski, któ ry za jął trze cie
miej sce w ka te go rii 85 kg. Po nad to na po -
dium sta nę ło dwo je re pre zen tan tów Sam -
so na – srebr ny krą żek wy wal czył Da mian
Wró bel (100 kg), a brą zo wy – Ju lia Cał ka

(55 kg). W U’23 Po lki, po now nie z Z. Kry -
stek w skła dzie, tak że trium fo wa ły.

W so bo tę i nie dzie lę do hyo na le ża ło
do se nio rów. Bia ło -czer wo ni zdo by li
aż 25 me da li! W gro nie me da li stów zna -
leź li się oczy wi ście za wod ni cy z na sze go
po wia tu. Je śli cho dzi re pre zen tan tów To -
wa rzy stwa Atle tycz ne go Ro zum Kro to -
szyn, wy śmie ni cie spi sa ła się Alek san dra
Ro zum, któ ra zo sta ła mi strzy nią Eu ro py
w ka te go rii 65 kg! Na dru gim stop niu po -
dium sta nę li Aron Ro zum (115 kg) i Zu -
zan na Kry stek (+80 kg), a brąz
wy wal czy li Ma te usz Ko niecz ny (77 kg),
Le na An drze jak (73 kg) oraz Z. Kry stek (open). Je śli cho dzi o ry wa li za cję dru ży -

no wą, ze spół ko biet, w któ rym zna la zły
się Alek san dra i Zu zan na, się gnął po zło -
to. Z ko lei mę ska dru ży na, a Aro nem
w skła dzie, by ła dru ga. Re pre zen tan ci
UKS Sam son Ko by lin upla so wa li się
na trze ciej po zy cji w ka te go rii 92 kg. 

– Ta kie go wy ni ku pol ska re pre zen ta -
cja do tej po ry nie uzy ska ła. Kil ku mi -
strzów po tknę ło się po dro dze i nie ste ty
spa dli w ogól nej kla sy fi ka cji. Po ja wi ły się
jed nak bar dzo do bre re zul ta ty wśród na -
szych za wod ni ków, szcze gól nie je śli cho dzi
o żeń ską dru ży nę, któ ra wy gra ła tur niej.
Bar dzo do brze spi sa ła się Alek san dra Ro -
zum, któ ra ja ko je dy na wy wal czy ła in dy -

wi du al ny ty tuł mi strzy ni Eu ro py se nio -
rów. Na bar dzo do brym po zio mie wal czył
też Aron Ro zum. Mu szę tak że po chwa lić
Zu zan nę Kry stek, któ ra by ła fi la rem ko bie -
cej dru ży ny, ale od nio sła rów nież suk ces in -

dy wi du al nie. Kil ku chło pa ków wal czy ło
na swo im po zio mie, tak jak Mro wiń ski
czy Ko niecz ny, po twier dza jąc kla sę. Trze -
ba przy znać, że re pre zen ta cja Ukra iny jed -
nak do mi no wa ła, zdo by wa jąc wie le
zło tych me da li, co w obec nej sy tu acji jest
dla nich wiel kim osią gnię ciem. Bar dzo im
gra tu lu ję. Szcze gól nie na uzna nie za słu gu -
je Va zha Da iau ri, któ ry wal czył w fi na le
z Aro nem. Ten za wod nik zdo był zło ty me -
dal pod czas Świa to wych Igrzysk – The
World Ga mes, kie dy to Aron wy wal czył
brą zo wy krą żek. Aron chciał się zre wan -
żo wać, ale po dłu gim i bar dzo emo cjo nu -
ją cym po je dyn ku znów mu uległ. Je śli
cho dzi o or ga ni za cję, wszy scy by li za chwy -
ce ni prze pięk nie przy go to wa ną ha lą. Je -
stem bar dzo za do wo lo ny z te go, co dzia ło
się przez czte ry dni w ha li przy ul. Olim -
pij skiej – pod su mo wał mi strzo stwa Da -
riusz Ro zum, pre zy dent Eu ro pej skiej
Fe de ra cji Su mo oraz pre zes To wa rzy stwa
Atle tycz ne go Ro zum Kro to szyn. (LE NA)

Sport16 WTOREK, 6 WRZEŚNIA 2022

POD NASZYM PATRONATEM

Polacy brylowali na mistrzostwach Europy


