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KROTOSZYN

Wzrost stawek podatku
od nieruchomości Czytaj na str. 3
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W ostat nią nie dzie lę paź dzier ni ka
w Sie ro sze wi cach od był się fi -
nał VI edy cji kon kur su „Ak tyw na
Wieś Wiel ko pol ska”, or ga ni zo wa ne -
go w ra mach pro gra mu „Wiel ko pol -
ska Od no wa Wsi 2020+”. Na gro dzo -
no dzie więć so łectw z po łu dnio wej
Wiel ko pol ski, w tym so łec two Za le -
sie Ma łe z gmi ny Ko by lin. Przy zna no
tak że ty le sa mo wy róż nień, m. in. so -
łec twu Ła giew ni ki z gmi ny Ko by lin.

Pod su mo wa niem kon kur su by ła uro -
czy sta ga la pod na zwą „Li de rzy Wiel ko pol -
skiej Od no wy Wsi” w Sie ro sze wi cach.
Go spo da rza mi wy da rze nia by li Sa mo rząd
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go z wi ce -
mar szał kiem Krzysz to fem Gra bow skim
oraz wójt gmi ny Sie ro sze wi ce, Ana tol Pia -
skow ski. W uro czy sto ści uczest ni czy li
przed sta wi cie le po wia tu, gmin i lo kal nych
sa mo rzą dów oraz soł ty si, li de rzy i mo de ra -
to rzy grup od no wy wsi.

– „Wiel ko pol ska Od no wa Wsi” to pro -
gram, któ ry od wie lu lat jest obec ny we
wsiach z na sze go re gio nu. Dzię ki re ali zo -
wa nym kon kur som wie le miejsc zmie ni ło
swo je ob li cze. Do tych czas zre ali zo wa no
po nad 2,2 tys. pro jek tów w ra mach pro gra -
mu, na któ re Sa mo rząd Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go prze zna czył prze szło 49
mln zł. „Wiel ko pol ska Od no wa Wsi” to
przede wszyst kim lu dzie, któ rzy chcą
zmie niać i roz wi jać swo je ma łe oj czy ny.
Nie do prze ce nie nia jest tak że po zy tyw ny
wpływ pro gra mu na pro ces bu do wy wię zi
spo łecz no ści lo kal nej. Pro gram wspo ma ga
i kreu je od dol ne ini cja ty wy spo łecz ne, pro -
mu je pro jek ty współ fi nan so wa ne z fun du -
szu so łec kie go. W ra mach VI edy cji
kon kur su „Ak tyw na Wieś Wiel ko pol ska”
Za rząd Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
wska zał 37 so łectw – lau re atów kon kur -
su – oraz wy róż nił 37 so łectw z ca łej Wiel -
ko pol ski, któ re swo ją dzia łal no ścią
i za an ga żo wa niem szcze gól nie roz wi ja ją

miej sco wo ści i ak ty wi zu ją ich miesz kań -
ców – po wie dział wi ce mar sza łek Krzysz -
tof Gra bow ski.

Uro czy sta ga la by ła oka zją do wrę cze -
nia wy róż nień dla naj ak tyw niej szych so -
łectw oraz na gród dla lau re atów
kon kur su. Dzie więć so łectw z po łu dnio -
wej Wiel ko pol ski (po wia ty: ja ro ciń ski,
ple szew ski, kro to szyń ski, ka li ski, ostrow -
ski, ostrze szow ski, kę piń ski) otrzy my wa -
ło ty tuł „Ak tyw na Wieś Wiel ko pol ska”
oraz na gro dę fi nan so wą w wy so ko ści 4
tys. zł. W tej gru pie zna la zło się Za le sie
Ma łe z gmi ny Ko by lin. Wy róż nie nia przy -
zna no tak że dzie wię ciu so łec twom. Jed -
nym z nich by ły Ła giew ni ki – ko lej ne
so łec two z gmi ny Ko by lin. 

Ga la by ła rów nież wspa nia łym wy da -
rze niem ar ty stycz nym, pod czas któ re go
swój ta lent za pre zen to wa ła Wik to ria Praj -
zner. Gwiaz dą im pre zy był Don Va syl z ze -
spo łem.

OPRAC. (AN KA)
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Z REGIONU

Aktywne wsie z gminy Kobylin

Fun da cja PRO GRES SUS i Kro to szyń -
ski Ośro dek Kul tu ry zor ga ni zo wa ły
warsz ta ty fil mo we, w któ rych wzię li
udział na uczy cie le z kil ku szkół. Za -
ję cia pro wa dzi ła dr Do ro ta La to ur.

Po mysł zor ga ni zo wa nia warsz ta tów
fil mo wych zro dził się pod czas I i II Ga li Fil -
mu Szkol ne go w la tach 2020 i 2021. Te -
raz nad szedł czas na je go re ali za cję.
Za pro sze nie do ich prze pro wa dze nia przy -
ję ła dr Do ro ta La to ur, re ży ser ka zna -
na w Kro to szy nie mię dzy in ny mi
z re ali za cji fil mu „Prze sył ka”. W Po zna niu
pro wa dzi rów nież warsz ta ty fil mo we i pra -
cu je nad or ga ni za cją fe sti wa lu fil mo we go
„Ale Ki no”.

Na uczy cie le po zna wa li rze mio sło fil -
mo we na warsz ta tach prze pro wa dzo nych
21 i 22 paź dzier ni ka w Kro to szyń skim
Ośrod ku Kul tu ry. Uczest ni czy li w niech
na uczy cie le z SP nr 4, SP nr 5, Nie pu -
blicz nej SP, ZSP nr 3 i ZSTiO oraz z Ro -
szek i Ko bier na, a tak że dy rek tor
Jo an na Ja roc ka i Pa weł Wła dy sław Płó -
cien ni czak z KOK -u oraz Alek san dra Le -
ja i Be ata Ant czak z Fun da cji
PRO GRES SUS.

Pa ni Do ro ta La to ur jest wy so kiej kla sy
pro fe sjo na list ką i ta kie też by ły pro wa dzo ne
przez nią warsz ta ty. Ob szer na wie dza, do -
świad cze nie i me ry to rycz ny prze -
kaz – wszyst ko po da ne w przy stęp nej
i przej rzy stej for mie. Uczest ni cy za jęć do wie -
dzie li się m. in. skąd czer pać po my sły
na film, czym jest Fil mo te ka Na ro do wa, jak
pi sać sce na riusz fil mu, czym jest do ku men -
ta cja, co to jest dra bin ka fil mu, jak zbu do -
wać sce nę i ko lej ne se kwen cje scen, ile scen
mie ści film krót ko me tra żo wy, jak pra co wać
z ak to rem, dźwię kiem, czym jest mon taż fil -
mo wy i ja kie są naj prost sze pro gra my
do mon ta żu fil mu.

Zda niem pro wa dzą cej warsz ta ty mło -
dzi lu dzie, ucznio wie szkół pod sta wo -
wych, za wo do wych, tech ni ków i li ce ów
ra dzą so bie do brze z na gry wa niem i ob rób -
ką fil mów. Po trze bu ją jed nak men to ra sce -
na riu szo we go i ta ką ro lę mo że peł nić
na uczy ciel, któ ry jest świa do mym od bior -
cą wie lu te ma tów, bo ha te rów i fil mo wych
wy da rzeń ar ty stycz nych.

Warsz ta ty by ły fi nan so wa ne ze środ -
ków gmi ny Kro to szyn. Or ga ni za to rzy dzię -
ku ją za wspar cie pro jek tu.

OPRAC. (AN KA)

KROTOSZYN

Warsztaty filmowe 
dla nauczycieli
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Aktualności 3

Od no we go ro ku miesz kań cy gmi ny
Kro to szyn bę dą pła cić wyż sze staw ki
po dat ku od nie ru cho mo ści. Ta ką de -
cy zję pod ję ła Ra da Miej ska w trak -
cie se sji, któ ra od by ła się 27 paź -
dzier ni ka. 

Spra wę przed sta wił Grze gorz Ga -
lic ki (na zdję ciu), skarb nik gmi ny Kro -
to szyn.  – Pro po no wa ny po ziom
pod wyż ki sta wek po dat ku od nie ru -
cho mo ści uwa żam, ja ko skarb nik,
za wy wa żo ny, ale ja ko głów ny księ go -
wy po wiem: „za ma ło”. Pro jekt prze -
wi du je wzrost wpły wów do bu dże tu
o 8,82 pro cent w sto sun ku do obec ne -
go ro ku – oznaj mił G. Ga lic ki, wska -
zu jąc na co raz trud niej szą sy tu ację
sa mo rzą dów, spo wo do wa ną ga lo pu ją -
cą in fla cją, pod wyż ka mi cen ener gii
elek trycz nej, ga zu itd. oraz mniej szy -
mi wpły wa mi z PIT -u i CIT -u. 

– Pod wyż ki i pro po zy cje ce no we
za ener gię ga zo wą są z kil ku set ty się cy
na 3,1 mln zł! Pięć set pro cent! To nie tyl -
ko woj na spo wo do wa ła. Ta kie sa mo rzą -
dy jak nasz bę dą mia ły wiel ki pro blem
ze zło że niem i po kry ciem wy dat ków
bie żą cych. Stra ci li śmy dwa dzie ścia pa rę
mi lio nów do cho dów wła snych z PIT -
-u i CIT -u – mó wił skarb nik. – A ko lej -
ną rze czą, z ja ką mu si my się zmie rzyć
w przy szłym ro ku, jest pod wyż ka mi ni -
mal nej pła cy. Je że li wy nie sie ona 19,6
pro cent od lip ca, ozna cza to, że dla nas
w ska li ro ku jest to wy da tek rzę du po -
nad 100 mi lio nów zło tych. Bio rąc to
wszyst ko pod uwa gę, bar dzo pro szę
pań stwa o pod ję cie tej – we dług
mnie – wy wa żo nej de cy zji o pod wyż -
sze niu sta wek po dat ku od nie ru cho mo -
ści – za koń czył G. Ga lic ki.

Za rów no Ko mi sja Bu dże to wo -Go -
spo dar cza, jak i Ko mi sja Spo łecz na po -
zy tyw nie za opi nio wa ły pro jekt
uchwa ły. Głos w spra wie za brał rad ny
Bar tosz Ko siar ski. – Pod no sze nie po -
dat ków nie jest mi łe dla ni ko go,
zwłasz cza dla miesz kań ców. Pan skarb -
nik za uwa żył, że pod wyż ka do tknie
i je go, i bur mi strza, i każ de go z nas, ty -
le że ci, co pie nią dze ma ją, to ja koś so -

bie po ra dzą, a dla tych, któ rzy nie ma -
ją, każ da zło tów ka się li czy. Ta sy tu acja
mo że być jesz cze gor sza. Uwa żam, że
przede wszyst kim w tak trud nej sy tu -
acji po win ni śmy za cząć od sie bie. Nie
po win ni śmy wy da wać pie nię dzy
na żad ne nie po trzeb ne rze czy. Ma my
bo wiem wpływ na to, na co wy da je my
gmin ne środ ki. Że by miesz kań cy ja koś
to prze łknę li, mu szą wi dzieć im puls
z na szej stro ny. Nie mam le kar stwa
na to wszyst ko, ale wy da je mi się, że
naj prost szym roz wią za niem by ło by
to, że by śmy zwe ry fi ko wa li na sze wy -
dat ki – stwier dził B. Ko siar ski.

Z ko lei rad na Sła wo mi ra Ka lak
oświad czy ła, że pod no sze nie w tej chwi -

li sta wek po dat ków jest bar dzo nie etycz -
ne. – Ro sną ce ny wszyst kie go i jesz cze
pod no si my miesz kań com ko lej ne opła -
ty. Trze ba roz sąd nie wy dat ko wać środ -
ki, któ re ma my. Gmi na też po win na
po dej mo wać dzia ła nia, by so bie po ra -
dzić i za ra biać środ ki, a nie tyl ko cze kać
na od set ki, któ re do sta je my z PIT -u czy
z CIT -u – po wie dzia ła rad na. 

Osta tecz nie uchwa ła po dat ko wa
zo sta ła prze gło so wa na 13 gło sa mi
na tak. Prze ciw opo wie dzie li się Mag -
da le na Il nic ka -Grzym ska, Sła wo mi ra
Ka lak, Bar tosz Ko siar ski, Ar ka diusz
Stel ma szyk, a od gło su wstrzy ma li się
Sła wo mir Au gu sty niak i Ma riusz
Urba niak. (AN KA)
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Wzrost stawek podatku od nieruchomości

 
 

 

La sy Pań stwo we prze ka za ły Ko men -
dzie Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Kro to szy nie wspar cie fi -
nan so we w kwo cie 10 ty się cy zło -
tych. Środ ki te prze zna czo ne zo sta ną
na za kup sprzę tu oraz wy po sa że nia
i uzbro je nia oso bi ste go stra ża ków.

3 li sto pa da w sie dzi bie Nad le śnic twa
Kro to szyn od by ło się spo tka nie, pod czas

któ re go nad le śni czy Wie sław Bu liń ski wrę -
czył ko men dan to wi po wia to we mu Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie, st.
bryg. Mar ko wi Ka la ko wi, sym bo licz ny
czek na kwo tę 10 000 zło tych. Prze ka za ne
przez La sy Pań stwo we środ ki fi nan so we
bę dą prze zna czo ne na do fi nan so wa nie za -
ku pu sprzę tu oraz wy po sa że nia i uzbro je -
nia oso bi ste go stra ża ków z kro to szyń skiej
ko men dy. (AN KA)

NADLEŚNICTWO KROTOSZYN

Finansowe wsparcie dla straży pożarnej
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NO WE STAW KI PO DAT KU OD NIE RU CHO MO ŚCI
1) Od grun tów:
a) zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej, bez wzglę du

na spo sób za kwa li fi ko wa nia w ewi den cji grun tów i bu dyn ków – 1,11 zł od 1
m2 po wierzch ni

b) pod wo da mi po wierzch nio wy mi sto ją cy mi lub wo da mi po wierzch nio -
wy mi pły ną cy mi je zior i zbior ni ków sztucz nych – 5,59 zł od 1 ha po wierzch ni

c) po zo sta łych, w tym za ję tych na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej dzia -
łal no ści po żyt ku pu blicz ne go przez or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne -
go – 0,44 zł od 1 m2 po wierzch ni.

d) nie za bu do wa nych, ob ję tych ob sza rem re wi ta li za cji, o któ rym mo wa
w usta wie z dnia 9 paź dzier ni ka 2015 r. o re wi ta li za cji (tekst jed no li ty Dz. U.
z 2021 poz. 485), i po ło żo nych na te re nach, dla któ rych miej sco wy plan za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go prze wi du je prze zna cze nie pod za bu do wę miesz -
ka nio wą, usłu go wą al bo za bu do wę o prze zna cze niu mie sza nym, obej mu ją cym
wy łącz nie te ro dza je za bu do wy, je że li od dnia wej ścia w ży cie te go pla nu w od -
nie sie niu do tych grun tów upły nął okres 4 lat, a w tym cza sie nie za koń czo no
bu do wy zgod nie z prze pi sa mi pra wa bu dow la ne go – 3,68 zł od 1 m2 po -
wierzch ni. 

2) Od bu dyn ków lub ich czę ści:
a) miesz kal nych – 0,96 zł od 1 m2 po wierzch ni użyt ko wej
b) zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej oraz od bu dyn -

ków miesz kal nych lub ich czę ści za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo -
dar czej – 27,24 zł od 1 m2 po wierzch ni użyt ko wej

c) za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej w za kre sie ob ro tu kwa -
li fi ko wa nym ma te ria łem siew nym – 13,00 zł od 1 m2 po wierzch ni użyt ko wej

d) zwią za nych z udzie la niem świad czeń zdro wot nych w ro zu mie niu prze -
pi sów o dzia łal no ści lecz ni czej, za ję tych przez pod mio ty udzie la ją ce tych świad -
czeń – 5,66 zł od 1 m2 po wierzch ni użyt ko wej

e) po zo sta łych, w tym za ję tych na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej dzia -
łal no ści po żyt ku pu blicz ne go przez or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne -
go – 6,71 zł od 1m2 po wierzch ni użyt ko wej;

3) Od bu dow li: 2% ich war to ści.
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3 li sto pa da od by ło się uro czy ste
otwar cie no wej ha li pro duk cyj nej fir -
my MAH LE Pol ska Sp. z o. o. w Kro -
to szy nie – Za kła du Sys te mów Fil tru -
ją cych i Urzą dzeń Pe ry fe ryj nych.
Na spo tka nie przy by li przed sta wi cie -
le kie row nic twa za kła du i władz sa -
mo rzą do wych. 

Bu do wa trwa ła 20 mie się cy. Od -
bior ca mi two rzo nych tam pro duk tów
bę dą wio dą cy pro du cen ci sa mo cho -
dów oso bo wych i cię ża ro wych w Eu -
ro pie. Obok in nych pro jek tów
roz wo jo wych no wy za kład sta no wi
naj więk szą in we sty cję re ali zo wa ną
obec nie na te re nie tej spół ki. MAH LE
w Kro to szy nie jest naj więk szą spół ką
pro duk cyj ną kon cer nu w Eu ro pie,
któ ra te raz po więk szy ła swój ob szar
o do dat ko we 10 ty się cy me trów kwa -
dra to wych. No wa in we sty cja ma za -
pew nić oko ło 200 no wych miejsc
pra cy. Obec nie łącz ne za trud nie nie
kro to szyń skiej spół ki wy no si 3200
pra cow ni ków. 

W no wej fa bry ce bę dą pro du ko -
wa ne sys te my fil tra cyj ne (chłod ni ce
ole ju) i mo du ły fil trów ole jo wych.
Mo gą być one sto so wa ne za rów no
w po jaz dach z tra dy cyj ny mi sil ni ka -
mi spa li no wy mi, jak i w hy bry do -
wych. Pro duk cja jest w du żym
stop niu zauto ma ty zo wa na, a no wo -
cze sne li nie umoż li wia ją za sto so wa -
nie róż nych tech no lo gii, ta kich jak

for mo wa nie two rzyw sztucz nych,
tło cze nie alu mi nium na zim no czy
lu to wa nie próż nio we. Na osta tecz ny
mon taż mo du łów fil tra cyj nych prze -
zna czo no trzy li nie. Jest też wiel kie
za ple cze ma ga zy no we, ram py oraz
ob szar do za ła dun ku pro duk tów.
W no wej ha li są tak że biu ra, sa ni ta -
ria ty, za ple cze so cjal ne i sto łów ka,
a na wet stre fa re lak su dla pra cow ni -
ków. 

Dy rek tor otwie ra ją ce go się za kła -
du w swo im wy stą pie niu stwier dził,
że wspo mnia na in we sty cja roz sze rzy
ofer tę pro duk to wą fir my oraz wzmoc -
ni jej kon ku ren cyj ność na ryn ku. – Co
dru gi sa mo chód na świe cie za wie ra
kom po nen ty MAH LE. Je ste śmy sy no -
ni mem ja ko ści i pew no ści bez a wa ryj -
ne go funk cjo no wa nia sil ni ka. Ufa ją
nam wio dą cy pro du cen ci sa mo cho -
dów oso bo wych i cię ża ro wych, a tak -
że in nych po jaz dów me cha nicz nych
na świe cie. In no wa cyj ne roz wią za nia
MAH LE nie ustan nie wy zna cza ją no -
we stan dar dy w za kre sie na pę dów al -
ter na tyw nych i opty ma li za cje sil ni ków
spa li no wych. To wa rzy szy my na szym
klien tom ja ko nie za wod ny part ner
w dro dze do mo bil no ści przy szło ści.
Sku pia my się na na pę dach aku mu la -
to ro wo -elek trycz nych, ogni wach pa li -
wo wych, za rzą dza niu ter micz nym
oraz wy so ko wy daj nych, czy stych sil -
ni kach spa li no wych. Mo gą być one za -
si la ne rów nież wo do rem czy pa li wa mi

syn te tycz ny mi. Je ste śmy na kur sie
trans for ma cji tech no lo gicz nych.
Kształ tu je my przy szłość bran ży mo to -
ry za cyj nej. Cie szy my się rów nież, że
wzro śnie zna cze nie na szej fir my ja ko
atrak cyj ne go pra co daw cy dla za chod -
nio -cen tral nej Pol ski – mó wił Grze -
gorz Przy był.

– Je ste śmy prze ko na ni o słusz no -
ści de cy zji o lo ka li za cji za kła du w Kro -
to szy nie. Da je nam to moż li wo ści
wy ko rzy sta nia ist nie ją cych po ten cja -
łów. In we stu jąc ok. 20 mi lio nów eu ro,
MAH LE po ka zu je rów nież sil ną wia -
rę w przy szły wzrost ze wzglę du na ist -
nie ją ce moż li wo ści w Kro to szy nie.
W przy szło ści Kro to szyn bę dzie je dy -
ną fa bry ką w Eu ro pie, któ ra bę dzie
pro du ko wa ła chłod ni ce ole ju. Sta nie
się to z koń cem 2024 ro ku. Zbu do wa -
nie ta kie go du że go za kła du jest jak
sport dru ży no wy, wy ma ga po świę ce -
nia wie lu osób. Dla te go dzię ku ję
wszyst kim za an ga żo wa nym w re ali za -
cję te go pro jek tu – oznaj mił Jur gen
Ernst, wi ce pre zy dent Sys te mów Fil -
tru ją cych i Urzą dzeń Pe ry fe ryj nych
MAH LE.

Po dzię ko wa nia za uda ną in we sty -
cję kie row nic twu spół ki zło ży li bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek i sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka. Po ofi cjal nej czę ści
wszy scy go ście zwie dzi li no wy za kład,
a po nad to mie li oka zję obej rzeć wy -
stęp ar ty stycz ny.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MAHLE

Nowa inwestycja równa się 200 nowych miejsc pracy
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Wiel kim suk ce sem za koń czy ła się
zbiór ka po wstań cza, or ga ni zo wa na
na cmen ta rzach w Kro to szy nie i Ko -
bier nie w dzień Wszyst kich Świę tych
oraz w week end po prze dza ją cy to
świę to. Ki bi cie po znań skie go Le cha
tym ra zem ze bra li kwo tę 21 957,17
zło tych oraz 15 eu ro.

Sto wa rzy sze nie Ki bi ców Ko le jorz
po raz ko lej ny zor ga ni zo wa ło zbiór kę
po wstań czą. Ze bra ne w ten spo sób
środ ki prze zna cza ne są na re no wa cje
gro bów bo ha te rów zwy cię skie go po -
wsta nia z lat 1918-1919. Zbiór ka pro -
wa dzo na by ła na więk szo ści
wiel ko pol skich cmen ta rzy, ale tak że
na tych po za na szym wo je wódz twem,
w miej scach zwią za nych z dzia ła nia mi
po wstań ców. 

Kro to szyń scy ki bi ce po znań skie go
Le cha tra dy cyj nie moc no za an ga żo wa -
li się w tę ak cję. W na szej gmi nie kwe -
sto wa li na cmen ta rzu pa ra fial nym
w Kro to szy nie oraz na cmen ta rzu
w Ko bier nie. – Kwo ta, któ ra zo sta ła
ze bra na, po twier dza, że wy da rze nie to
wpi sa ło się na do bre w ser ca na szej lo -
kal nej spo łecz no ści. Bę dzie my mo gli
z du mą kul ty wo wać pa mięć o bo ha -
ter skim zry wie na szych przod ków
oraz wy ko nać re no wa cje ko lej nych
mo gił. Chce my go rą co po dzię ko wać

wszyst kim, któ rzy nas wspar li fi nan -
so wo i do brym sło wem. Ak cja z ro ku
na rok zy sku je przy chyl ność spo łe -
czeń stwa i zdo by wa ko lej nych so jusz -
ni ków, któ rych wkład po zwo lił na tak
spraw ną i efek tyw ną re ali za cję – pod -
su mo wu ją zbiór kę Kro to szyń scy Fa na -
ty cy Ko le jo rza.

Or ga ni za to rzy przed się wzię cia
kie ru ją po dzię ko wa nia tak że do Pocz -
tu Wierz bię ty i Kur ko we go Brac twa
Strze lec kie go z Kro to szy na za wspól ną
kwe stę, do pro bosz cza pa ra fii far nej
za za ufa nie i zgo dę na prze pro wa dze -
nie zbiór ki, do pra cow ni ków Wy dzia -
łu Pro mo cji i Współ pra cy Urzę du
Miej skie go w Kro to szy nie oraz do pra -
sy lo kal nej za po moc w pro mo cji te go
wy da rza nia. 

– Po dzię ko wa nia dla pa ni Da rii
Czaj ki z fir my  Max -Pol za zni cze
i wkła dy oraz dla na szej ko le żan ki Pau -
li ny za przy go to wa nie kwia tów, co po -
zwo li ło nam świą tecz nie przy go to wać
wy re mon to wa ne do tąd gro by, któ ry -
mi się opie ku je my. Ma my du ży dług
wdzięcz no ści wo bec po wstań ców
i wspa nia łe jest to, że spła ca my go ra -
zem – pod kre śla ją kro to szyń scy ki bi -
ce po znań skie go Le cha, za po wia da jąc
przy tym re no wa cje ko lej nych po -
wstań czych mo gił. 

(AN KA)

KROTOSZYN / KOBIERNO

Uzbierali ponad 20 tysięcy złotych!
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2 li sto pa da w sa li wiej skiej przy jed -
no st ce OSP w Ku kli no wie od by ła się
uro czy sta zbiór ka, w trak cie któ rej
wrę czo no pro me sy na do ta cje dla
mło dzie żo wych dru żyn po żar ni -
czych. Łącz nie do jed no stek z po -
wia tu kro to szyń skie go tra fi ła kwo -
ta 143 200 zło tych.

Na po cząt ku wrze śnia przy ję ta zo sta -
ła uchwa ła Ra dy Mi ni strów w spra wie
prze zna cze nia 25 mi lio nów zło tych z ogól -
nej re zer wy bu dże to wej Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji
na do ta cje ce lo we dla mło dzie żo wych dru -
żyn po żar ni czych. Przy zna ne środ ki fi nan -
so we jed nost ki OSP bę dą mo gły
wy ko rzy stać na za kup sprzę tu i wy po sa że -
nia do prze pro wa dza nia za wo dów spor to -
wo -po żar ni czych dla MDP,
umun du ro wa nia i wy po sa że nia oso bi ste -
go czy sprzę tu te le in for ma tycz ne go, wy ko -
rzy sty wa ne go w pro ce sie szko le nio wym. 

Kwo ta do fi nan so wa nia na ca ły po wiat
kro to szyń ski wy nio sła 143 200 zł i tra fi ła
do 36 mło dzie żo wych dru żyn po żar ni -
czych. Na spo tka niu w Ku kli no wie pro me -
sy wrę czy li Mar le na Ma ląg – mi ni ster
ro dzi ny i po li ty ki spo łecz nej, po sło wie Ka -
ta rzy na Sój ka i Jan Mo siń ski, bryg. Ro bert
Na tu ne wicz – za stęp ca wiel ko pol skie go
ko men dan ta Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
st. bryg. Ma rek Ka lak – ko men dant po wia -

to wy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to -
szy nie, To masz Le siń ski – bur mistrz Ko -
by li na, dh To masz Ni cie jew ski – pre zes
Za rzą du Od dzia łu Po wia to we go Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP w Kro -
to szy nie, Win cent No wak – dy rek tor biu -
ra po sel skie go mi ni stra Ja na Dzie dzi cza ka,
se kre ta rza sta nu w Kan ce la rii Pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów, An na Lis – dy rek tor biu ra
eu ro po seł An dże li ki Moż dża now skiej.

War to przy po mnieć, iż mło dzie żo we
dru ży ny po żar ni cze to ko mór ki or ga ni za -
cyj ne jed no stek OSP. Ich ce lem jest za in te -
re so wa nie mło dzie ży dzia łal no ścią
spo łecz ną na rzecz ochro ny prze ciw po ża -
ro wej oraz przy go to wa nie jej do bez in te re -
sow nej służ by w sze re gach OSP.
Człon ka mi MDP mo gą być dziew czę ta
i chłop cy w wie ku do 18 lat. Do za dań
MDP na le ży m. in. udział w za po bie ga niu
po ża rom przez od dzia ły wa nie na lo kal ne
śro do wi sko w ce lu prze strze ga nia prze pi -
sów prze ciw po ża ro wych, a tak że pod no -
sze nie swo jej wie dzy i umie jęt no ści
w dzie dzi nie ochro ny prze ciw po ża ro wej.
MDP ma ją na ce lu rów nież or ga ni zo wa nie
dzia łal no ści kul tu ral no -oświa to wej w lo -
kal nym śro do wi sku z uwzględ nie niem
pro ble ma ty ki ochro ny prze ciw po ża ro wej,
roz wi ja nie swo jej spraw no ści fi zycz nej
przez upra wia nie róż nych dys cy plin spor -
to wych i tu ry sty ki. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

STRAŻ POŻARNA

Finansowe wsparcie dla młodych druhów
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26 paź dzier ni ka funk cjo na riu sze Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to -
szy nie po raz ko lej ny za in au gu ro wa li
ak cję pod ha słem „Bez piecz ny ro we -
rzy sta”. Ce lem te go przed się wzię cia
jest po pra wa bez pie czeń stwa uczest -
ni ków ru chu dro go we go, po ru sza ją -
cych się na jed no śla dach. W trak cie
tych dzia łań ro we rzy ści nie by li ka ra -
ni man da ta mi, lecz otrzy my wa li po -
ucze nie oraz ka mi zel kę od bla sko wą.

Te go dnia od wcze snych go dzin ran -
nych po li cjan ci z kro to szyń skiej dro gów -
ki, w to wa rzy stwie mł. insp.
Wło dzi mie rza Sza ła – pierw sze go za stęp -
cy ko men dan ta po wia to we go, wi ce sta ro -
sty Paw ła Ra do jew skie go i Ka ro li ny
Klu by – na czel nik Wy dzia łu Spraw Oby -
wa tel skich i Za rzą dza nia Kry zy so we go,
kon tro lo wa li ro we rzy stów w re jo nie uli cy
Mah le. Wła śnie tam bo wiem wie le osób

do jeż dża do pra cy do naj więk sze go za kła -
du na te re nie po wia tu.

Nie wszy scy cy kli ści mie li przed nie i tyl -
ne oświe tle nie, a ża den z nich nie miał za ło -
żo nej ka mi zel ki od bla sko wej. Ro we rzy stów
nie ka ra no man da ta mi. Za miast te go zo sta li
po ucze ni i każ dy otrzy mał ka mi zel kę od bla -
sko wą. Ze środ ków Ko mi sji Bez pie czeń stwa
i Po rząd ku Sta ro stwa Po wia to we go za ku pio -
no sto ta kich ka mi ze lek.

– W okre sie je sien no -zi mo wym brak
oświe tle nia przy ro we rach i ciem ny ubiór
stwa rza ją du że za gro że nie dla uczest ni ków
ru chu dro go we go. Ka mi zel ka od bla sko wa,
oprócz pra wi dło wo wy po sa żo ne go ro we ru
w nie zbęd ne oświe tle nie, ma po pra wić bez -
pie czeń stwo ro we rzy stów. Ma my na dzie ję,
że wrę czo ne w trak cie na szej ak cji ka mi zel -
ki sta ną się nie od łącz nym ele men tem wy -
po sa że nia każ de go z cy kli stów – mó wi Piotr
Szcze pa niak z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. (AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO

Rowerzysto - ŚWIEĆ przykładem! 
Do ta cje dla jed no stek 

z te re nu po wia tu kro to szyń skie go

MDP OSP Sul mie rzy ce – 5,1 tys. zł
MDP OSP Ko by lin – 5,7 tys. zł

MDP OSP Za le sie Ma łe – 2,25 tys. zł
MDP OSP Ku kli nów – 5,1 tys. zł

MDP OSP Ła giew ni ki – 2,25 tys. zł
MDP OSP Bo rzę ci ce – 2,25 tys. zł

MDP OSP Or la – 2,85 tys. zł
MDP OSP Go ście jew – 5,7 tys. zł

MDP OSP Koź min Wlkp. – 5,1 tys. zł
MDP OSP Wrot ków – 2,85 tys. zł
MDP OSP Wał ków – 2,85 tys. zł

MDP OSP Czar ny Sad – 2,55 tys. zł
MDP OSP Mo kro nos – 2,25 tys. zł

MDP OSP Zdu ny – 7,1 tys. zł
MDP OSP Basz ków – 7,37 tys. zł

MDP OSP Be stwin – 5,1 tys. zł
MDP OSP Ko na rzew – 4,25 tys. zł

MDP OSP Perzy ce – 6,5 tys. zł
MDP OSP Cha chal nia – 5,1 tys. zł

MDP OSP Brzo za – 2,55 tys. zł
MDP OSP Ró żo po le – 2,55 tys. zł
MDP OSP Kro to szyn – 2,55 tys. zł
MDP OSP Ko bier no – 12,2 tys. zł

MDP OSP Biad ki – 2,55 tys. zł
MDP OSP Bo ża cin – 2,55 tys. zł

MDP OSP Be ni ce – 5,1 tys. zł
MDP OSP Świn ków – 2,55 tys. zł
MDP OSP Go rzu pia – 5,1 tys. zł

MDP OSP Lu to gniew – 2,55 tys. zł
MDP OSP Rosz ki – 2,55 tys. zł

MDP OSP Or pi szew – 2,55 tys. zł
MDP OSP Roz dra żew – 4,25 tys. zł
MDP OSP No wa Wieś – 2,85 tys. zł

MDP OSP Bu dy – 2,85 tys. zł
MDP OSP Dzie li ce – 2,85 tys. zł

MDP OSP Roz dra że wek – 2,85 tys. zł
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Lions Club Kro to szyn ak tyw nie włą -
czył się w nie sie nie po mo cy dla
uchodź ców z Ukra iny, któ rzy znaj du -
ją się na te re nie na sze go po wia tu.
Z cen tra li or ga ni za cji w Sta nach
Zjed no czo nych LCK otrzy mał środ ki
w wy so ko ści 75 ty się cy zło tych
z prze zna cze niem na za kup nie zbęd -
nych pro duk tów żyw no ścio wych i ar -
ty ku łów pierw szej po trze by dla go ści
zza wschod niej gra ni cy.

Z przed sta wi cie la mi kro to szyń -
skie go Lions Clu bu spo tka li śmy się
w punk cie za opa trze nia dla uchodź -
ców, pro wa dzo nym przez wo lon ta riu -
szy współ pra cu ją cych z Po wia to wym
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie i Ga le rią
Kro to szyń ską. – Pod ję li śmy wy zwa nie
i we współ pra cy z PCPR -em po sta no -
wi li śmy udzie lić po mo cy na szym go -
ściom z Ukra iny. Jesz cze wcze śniej
prze ka za li śmy sprzęt in for ma tycz ny
dla uczęsz cza ją cych do na szych szkół,
a nie daw no otrzy ma li śmy grant z cen -
tra li w wy so ko ści 75 tys. zł. Po kry je to
za po trze bo wa nie PCPR -u na po moc
uchodź com przez dwa mie sią ce. Bę -
dzie my się sta rać, że by w ko lej nym
okre sie ta ka po moc by ła kon ty nu owa -
na. Cen tra la w Sta nach Zjed no czo -
nych pod ję ła de cy zję o utwo rze niu

spe cjal ne go fun du szu na rzecz Ukra -
iny. Pol ska jest na po zy cji uprzy wi le jo -
wa nej w po zy ski wa niu ta kich
gran tów, bio rąc pod uwa gę to, na ja ką
ska lę spo łe czeń stwo i pań stwo się za -
an ga żo wa ły. Za ku py nie zbęd nych pro -
duk tów są re ali zo wa ne przez
wo lon ta riu szy z PCPR -u, bez któ rych
nie da li by śmy ra dy te go wszyst kie go
zor ga ni zo wać. Na te re nie na sze go po -
wia tu po trze bu ją cy mi, któ rzy zgła sza -
ją się po po moc, są głów nie ko bie ty.
Opie ku ją się bo wiem swo imi dzieć mi
i nie ma ją pra cy – mó wi li To masz
Głuch – pre zy dent LCK – i Wie sław
Bie lec ki – mistrz klu bu.

Za ku pio ne pro duk ty są wy da wa -
ne w punk cie za opa trze nia dla
uchodź ców, miesz czą cym się w Ga le -
rii Kro to szyń skiej – we wtor ki i piąt ki,
w go dzi nach 9.30-12.00. – Na dal ma -
my naj więk sze za po trze bo wa nia na ar -
ty ku ły żyw no ścio we, koł dry,
po dusz ki, ko ce, po ście le i oczy wi ście
cie płe ubra nia. Oso by chęt ne mo gą się
do nas zgła szać i prze ka zy wać da ry
na rzecz uchodź ców z Ukra iny. Pro si -
my, że by przy no sić rze czy w do brym
sta nie – za ape lo wa ła Mał go rza ta Ja ku -
bow ska – opie kun ka punk tu za opa -
trze nia.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

LIONS CLUB KROTOSZYN

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Ochot ni cza Straż Po żar na w Koź mi nie
Wiel ko pol skim wzbo ga ci ła się o no we
heł my oraz ko lej ne ubra nie spe cjal ne.
Sprzęt ten bę dzie wy ko rzy sty wa ny pod -
czas dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych. 

W ra mach pro jek tu „Za kup heł mów
oraz umun du ro wa nia spe cjal ne go dla OSP
Koź min Wiel ko pol ski” jed nost ka za ku pi -
ła 16 heł mów oraz jed no trzy czę ścio we
ubra nie spe cjal ne. Są one zgod ne z obec nie
obo wią zu ją cy mi nor ma mi bez pie czeń -
stwa oraz wy tycz ny mi do ty czą cy mi
umun du ro wa nia stra żac kie go.

Sprzęt ten kosz to wał 26 116,72 zło -
tych. Uda ło się go na być dzię ki środ kom
po zy ska nym z Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w Po zna niu w kwo cie 20 tys. zł oraz

z bu dże tu gmi ny Koź min Wlkp. w wy so -
ko ści 6116,72 zł. Dru ho wie koź miń skiej
OSP ser decz nie dzię ku ją za udzie lo ną po -
moc.

(AN KA)

OSP

Nowy sprzęt dla koźmińskich druhów
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BESTWIN

Ogień strawił kilkaset balotów 

Wie czo rem 28 paź dzier ni ka straż
po żar na zo sta ła we zwa na do po ża ru
sło my w miej sco wo ści Be stwin (gmi -
na Zdu ny). Ak cja ga śni cza za koń czy -
ła się do pie ro nad ra nem. Spło nę ło
kil ka set ba lo tów.

Do dzia łań za dys po no wa no za stęp
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to -
szy nie oraz po jaz dy ga śni cze z OSP Zdu ny,
OSP Basz ków i OSP Be stwin. Po za bez pie -
cze niu te re nu stra ża cy po da li prą dy ga śni -
cze wo dy w na tar ciu na pa lą ce się ba lo ty.

– Z uwa gi na bar dzo du żą in ten syw -
ność spa la nia sło my i to wa rzy szą ce pro mie -
nio wa nie ciepl ne de cy zją kie ru ją ce go

dzia ła nia mi ra tow ni czy mi ogra ni czo no ak -
cję, do sto so wu jąc za miar tak tycz ny do sy tu -
acji po ża ro wej. W mo men cie uzy ska nia
moż li wo ści po da nia sku tecz nych prą dów
wo dy i wpro wa dze nia na te ren dzia łań
sprzę tu me cha nicz ne go roz po czę to war -
stwo we roz gar nia nie sło my ła do war ką te le -
sko po wą w ce lu jej do ga sze nia. Dba jąc
o cią głość po da wa nia środ ka ga śni cze go, zor -
ga ni zo wa no za opa trze nie wod ne w opar ciu
o po bli ską sieć hy dran to wą. Po dłu go trwa łej
ak cji ga śni czej, trwa ją cej po nad sześć go dzin,
po żar zo stał uga szo ny – po in for mo wał st.
asp. Ma te usz Dy mar ski z Ko men dy Po wia -
to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to -
szy nie. (FE NIX)

F
O

T.
 d

h
 S

zy
m

o
n
 S

ik
o
ra

 /
 O

S
P

 K
o
źm

in
 W

lk
p
.

BORZĘCICE

Pożar w domu jednorodzinnym

1 li sto pa da w jed nym z do mów jed -
no ro dzin nych w Bo rzę ci cach (gmi na
Koź min Wlkp.) wy buchł po żar. W ak -
cji ga śni czej bra ło udział po nad 40
stra ża ków z dwóch po wia tów.

W jed nym z po miesz czeń pa li ła się ka -
na pa oraz ma te ria ły zgro ma dzo ne
przy pie cu, w któ rym od by wał się pro ces
pa le nia. Wła ści ciel ki wte dy nie by ło w bu -
dyn ku, a pró bę ga sze nia po ża ru pod ję li są -
sie dzi. Nie przy nio sło to jed nak efek tu.

Po za bez pie cze niu i oświe tle niu te re -
nu dzia łań stra ża cy, za bez pie cze ni
w sprzęt ochro ny ukła du od de cho we go,

do sta li się do środ ka i po da li je den prąd ga -
śni czy wo dy na pa lą cy się me bel, do pro wa -
dza jąc do uga sze nia ognia. Po tem
nad pa lo ne ma te ria ły pal ne wy nie sio no
na ze wnątrz i do ga szo no wo dą. Bu dy nek
zo stał od dy mio ny i spraw dzo ny urzą dze -
nia mi po mia ro wy mi, któ re po twier dzi ły
cał ko wi tą li kwi da cję za gro że nia. 

W dzia ła nia ga śni cze za an ga żo wa nych
by ło 41 stra ża ków z ośmiu za stę pów
z dwóch po wia tów – po dwóch z OSP
Koź min Wlkp. i JRG Ja ro cin oraz po jed -
nym z JRG Kro to szyn, OSP Wał ków, OSP
Czar ny Sad i OSP Go li na.

(AN KA)



25 paź dzier ni ka ru szy ło gło so wa nie
na pro jek ty zgło szo ne do II edy cji Kro -
to szyń skie go Bu dże tu Oby wa tel skie go.
Wy bo ru do ko na ją miesz kań cy gmi ny.
Gło so wać moż na do 18 li sto pa da. 

Od da nie gło su jest moż li we w for mie
elek tro nicz nej po przez plat for mę Kro to -
szyń skie go Bu dże tu Oby wa tel skie go
(https://kro to szyn. kon sul ta cjejst. pl) lub
w for mie tra dy cyj nej, z wy ko rzy sta niem pa -
pie ro wej kar ty do gło so wa nia, po bra nej
w Punk cie In for ma cyj nym Urzę du Miej -
skie go w Kro to szy nie i wrzu co nej do urny,
któ ra się tam znaj du je, bądź z wy ko rzy sta -
niem kar ty do gło so wa nia, wy dru ko wa nej
ze stro ny in ter ne to wej UM w Kro to szy nie.
Punkt In for ma cyj ny czyn ny jest w go dzi -
nach 7.30-15.30. 

Każ dy miesz ka niec gmi ny mo że od -
dać głos tyl ko je den raz. Na le ży wy brać je -

den pro jekt  z li sty pro jek tów pod le ga ją -
cych kon sul ta cjom; spraw dzić po praw ność
wpi sa nych da nych, zwró cić uwa gę na sto -
so wa nie pol skich zna ków w imie niu i na -
zwi sku, wpi sać peł ne imię (nie uży wać
zdrob nień). Aby za koń czyć gło so wa nie,
trze ba wpi sać  kod we ry fi ka cyj ny
SMS, prze sła ny w bez płat nej wia do mo ści
na po da ny w for mu la rzu nu mer te le fo nu
ko mór ko we go, ozna czyć zgo dy i klik -
nąć OD DAJ GŁOS. Da ny nu mer te le fo nu
ko mór ko we go mo że być wy ko rzy sta ny
w gło so wa niu tyl ko raz.

(AN KA)

LI STA PRO JEK TÓW
– IV edy cja Kro to Am car Spot (wrze -

sień 2023) – zlot ame ry kań skich sa mo -
cho dów

– Gru pa Po plą ta ne (dzia ła ją ca w Kro -
to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej) – warsz ta ty bi żu te rii, wi kli niar skie
i ma kra mę. dla miesz kań ców mia sta
i gmi ny Kro to szyn

– Po pra wa wi ze run ku i ob słu gi klien -
ta w Punk cie In for ma cji Tu ry stycz nej,
pro wa dzo nej przez Od dział PTTK w Kro -
to szy nie

– EKO Kro to szyn – Zie lo no wo kół
nas (warsz ta ty eko lo gicz ne)

– Do po sa że nie pla cu za baw
przy Szko le Pod sta wo wej w Rosz kach
w me ta lo wy ze staw za ba wo wy, dwa sie -
dzi ska do huś ta wek oraz kosz na śmie ci.

– Mo der ni za cja re mi zy Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Tom ni cach w ce lu po -
pra wy wa run ków tech nicz nych prze cho -
wy wa nia sprzę tu stra żac kie go jed nost ki 

– W na szej wio sce ak tyw nie spę dzisz
czas swój. Dla du żych i dla ma łych atrak -
cje są wspa nia łe (Chwa li szew)

– Ak tyw ny week end – dar mo we tre -
nin gi dla dzie ci, mło dzie ży, do ro słych
z Kro to szy na na Bło niu

– Eko mu ral „Wszyst ko w Two ich rę -
kach” (Szko ła Pod sta wo wa im. An drze ja
Za lew skie go w Świn ko wie)

– Współ dzia ła ją ca szko ła – 150 lat
Szko ły Pod sta wo wej w Ko bier nie (or ga ni -
za cja ob cho dów ju bi le uszu)

– 2. Cross Kro to szyń ski – bie go we
świę to Kro to szy na – roz sze rze nie wy da -
rze nia o do dat ko we atrak cje dla bie ga czy,
ki bi ców oraz dzie ci

– Or ga ni za cja Jar mar ku Świą tecz ne -
go 2023 w Kro to szy nie.

– Mo der ni za cja ogól no do stęp ne go
te re nu re kre acyj ne go przy ul. Fa brycz nej
w Kro to szy nie (bo isko)

– I Rajd Sa mo cho do wy – Me mo riał
Po rucz ni ka Wła dy sła wa Kę dzier skie go

– Bu do wa in fra struk tu ry tech nicz nej
i dba łość o es te ty kę miej sca spor to wo -re -
kre acyj ne go przy świe tli cy wiej skiej
w Dzier ża no wie

Na bieżąco 7
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W sa li wiej skiej w Roz dra że wie od by -
ło się spo tka nie władz gmi ny z pa ra -
mi mał żeń ski mi, ob cho dzą cy mi zło -
te go dy. Za pół wie ku wspól ne go ży -
cia uho no ro wa no osiem mał żeństw. 

Wójt Ma riusz Dy mar ski oraz prze -
wod ni czą cy Ra dy Gmi ny w Roz dra że wie,
Wie sław Jan kow ski, zło ży li ju bi la tom gra -
tu la cje i ży cze nia oraz wrę czy li im me da le
„Za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie”, dy -
plo my, upo min ki i kwia ty. Uro czy stość

uświet nił wy stęp Ze spo łu Śpie wa cze go Ka -
li na z No wej Wsi.

Zło te go dy świę to wa ło osiem
par – Łu cja i Ka zi mierz Ba ra no wie z Dą -
bro wy, Kry sty na i Bro ni sław Kaź mier cza -
ko wie z Ma cie je wa, Da nie la i Zdzi sław
Osu cho wie z Roz dra żew ka, Wie sła wa i Ry -
szard So cze wo wie z Bud, Kry sty na i Szcze -
pan Wa łę so wie z No wej Wsi oraz
Se we ry na i An to ni Za grod nic cy, Ire na i Ed -
mund Ko wa lo wie, Mi ro sła wa i Ja nusz Teo -
dor czy ko wie z Roz dra że wa.

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.

(AN KA)

ROZDRAŻEW

Pary małżeńskie zostały uhonorowane
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GMINA KROTOSZYN

Zagłosuj na projekt 
do budżetu obywatelskiego!

G
R

A
F

IK
A

: 
 w

w
w

.k
ro

to
sz

yn
.p

l



Nasza akcja8 WTOREK, 8 LISTOPADA 2022



Nasza akcja 9











To i owo14 WTOREK, 8 LISTOPADA 2022

Czas przed dniem Wszyst kich Świę -
tych to do bry okres, by an ga żo wać
mło dych lu dzi do ak tyw ne go udzia łu
w przy go to wa niach do te go świę ta.
Dla te go ka dra wy cho waw cza Huf ca
Pra cy 15-2 oraz ak tyw ni uczest ni cy
tej jed nost ki z Bran żo wej Szko -
ły I stop nia w Ko by li nie ty dzień
przed 1 li sto pa da uda li się na cmen -
tarz pa ra fial ny w Kro to szy nie, by
wspól nie upo rząd ko wać gro by.

– Pie lę gno wa nie tra dy cji, wzmac nia -
nie pa mię ci o zmar łych, a tak że bu do wa -
nie w uczest ni kach HP sza cun ku wo bec
po sta wy po świę ce nia i od da nia dla do bra
wspól no ty to war to ści, któ re trze ba prze -
ka zy wać z po ko le nia na po ko le nie. 1 li sto -
pa da jest tym dniem, w któ rym z za du mą,
głę bo ko prze ży wa my i czci my pa mięć
tych, któ rzy ode szli – mó wią wy cho waw -
cy HP 15-2.

25 paź dzier ni ka przed sta wi cie le kro -
to szyń skiej jed nost ki uda li się na cmen tarz
pa ra fial ny, by wspól nie po rząd ko wać gro -
by i od dać cześć po le głym żoł nie rzom oraz
ofi ce rom po mor do wa nym w 1940 ro ku
przez NKWD. Dla te go też pod Krzy żem
Ka tyń skim za pa lo no sym bo licz ne zni cze.
Mło dzież upo rząd ko wa ła rów nież grób ks.
dzie ka na Teo do ra Ni ko de ma Kacz mar ka,
któ ry zgi nął za mę czo ny w wię zie niu

w Sztu mie, sta jąc się ko lej ną ofia rą zbrod -
ni cze go re żi mu ko mu ni stycz ne go. W tym
miej scu tak że za pa lo no znicz.

– Cie szę się, że mo głam tu taj być i od -
dać hołd zmar łym, dzię ki któ rym mo że my
te raz żyć w wol nym kra ju – po wie dzia ła
Ada, jed na z uczest ni czek tej cen nej ini cja -
ty wy. Pra ce po rząd ko we szły bar dzo spraw -
nie, a wor ki do śmie ci za peł nia ły się
bły ska wicz nie. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Młodzież porządkowała groby

Pod ko niec paź dzier ni ka w Kro to -
szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej od by -
ło się ko lej ne spo tka nie w Klu bie Po -
dróż ni ka. Tym ra zem go ściem był
Mi chał Brez deń – pa sjo nat po dró ży,
któ ry od wie dził po nad 30 kra jów. 

M. Brez de nia fa scy nu ją lu dzie, ich hi -
sto rie i do świad cze nia, ja ki mi mo gą się po -
dzie lić. Gó ry to – jak mó wi – je go miej sce.
Uwiel bia Gru zję i Ta try. Lu bi po zna wać ta -
jem ni ce Bli skie go Wscho du. Jest w trak cie
zdo by wa nia szczy tów Ko ro ny Gór Pol ski,
czę sto po dró żu je po Pol sce, a szcze gól nie
po Dol nym Ślą sku.

Tym ra zem M. Brez deń prze niósł słu -
cha czy na dach świa ta, czy li w Hi ma la je.
Opo wie dział o trek kin gu do oko ła An na -
pur ny, o tym, jak ży je miej sco wa lud ność,
o pięk nie przy ro dy, a przede wszyst kim
o ma je sta cie gór. Pod czas po ry su chej wi -
docz ność jest tam do sko na ła, dla te go też
ogrom Hi ma la jów na ho ry zon cie ro bi
na każ dym wiel kie wra że nie.

Na za koń cze nie Mi chał Brez deń
przy go to wał nie spo dzian ki dla uczest ni -
ków spo tka nia – na gro dy dla osób, któ re
zna ły od po wie dzi na za da ne py ta nia, do -
ty czą ce pre zen ta cji i ośmio ty sięcz ni ków
na świe cie.

Pro jekt współ fi nan so wa ny jest przez
gmi nę Kro to szyn w ra mach otwar te go kon -
kur su ofert, a re ali zo wa ny przez Cen trum
Kro to szyń skich Ini cja tyw we współ pra cy
z Kro to szyń ską Bi blio te ką Pu blicz ną.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Opowieści o majestatycznych Himalajach

25 paź dzier ni ka Spe cjal ny Ośro dek
Szkol no -Wy cho waw czy im. Ks. J.
Twar dow skie go w Ko na rze wie go ścił
Ja co mien i Hen ka Gra ven z Brum -
men. To lu dzie, któ rzy przez kil ka de -
kad wspie ra li kro to szyń ski szpi tal
oraz pla ców ki edu ka cyj ne, po ma ga -
jąc w re mon tach, przy wo żąc wy po -
sa że nie oraz plu szo we za baw ki dla
ma łych pa cjen tów i wy cho wan ków. 

Ja ko że pań stwo Gra ven koń czą swą
wie lo let nią mi sję, w imie niu sa mo rzą du
po wia tu kro to szyń skie go sta ro sta Sta ni -
sław Szczot ka oraz wi ce sta ro sta Pa weł Ra -
do jew ski po dzię ko wa li im za wie lo let nią
dzia łal ność cha ry ta tyw ną. Po dzię ko wa nia

zło ży li tak że przed sta wi cie le wie lu po wia -
to wych pla có wek, m. in. Da ria Ra ko wiec -
ka -No wac ka – dy rek tor SOSW
w Ko na rze wie, Ka ri na Brat bor ska – dy rek -
tor Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej
w Kro to szy nie, Re na ta Zych -Kor dus – re -
pre zen tu ją ca Po wia to we Cen trum Po mo -
cy Ro dzi nie w Kro to szy nie, Prze my sław
Wój cik – na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji,
Kul tu ry i Spor tu w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Kro to szy nie.

Pań stwo Gra ven ze wzru sze niem
przy ję li wszel kie sło wa wdzięcz no ści, za -
zna cza jąc przy tym, że Kro to szyn na za -
wsze po zo sta nie ich dru gim do mem i bę dą
tu jesz cze nie jed no krot nie wra cać.

(AN KA)

KONARZEW

Podziękowali 
przyjaciołom z Holandii

26 paź dzier ni ka bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek przy jął go ści z Dier -
dor fu – prze wod ni czą cą Ko ła Przy ja -
ciół Dier dorf -Kro to szyn, Ka mi lę Pa te -
rek -Rie drich wraz z mę żem Axe lem.
Roz ma wia no przed wszyst kim o dal -
szej współ pra cy.

W spo tka niu uczest ni czy ły tak że Jo -
lan ta Pod ziem ska – prze wod ni czą ca Kro -
to szyń skie go To wa rzy stwa Współ pra cy
Pol sko -Nie miec kiej, oraz Ma rio la Ko czo -

row ska – na czel nik Wy dzia łu Pro mo cji
i Współ pra cy w kro to szyń skim ma gi stra -
cie. 

Go ście z Dier dor fu za wi ta li do na sze -
go mia sta po po nad trzy let niej prze rwie,
spo wo do wa nej głów nie pan de mią. W trak -
cie wi zy ty wy ra zi li swój po dziw wo bec
zmian, ja kie przez ten czas na stą pi ły
w Kro to szy nie. Roz ma wia no tak że o pla -
nach w kwe stii dal szej współ pra cy obu
miast part ner skich.

(AN KA)

KROTOSZYN

Goście z Dierdorfu 
z wizytą u burmistrza
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Ju sty na Ka rol czak oraz Mar cin Chle -
bow ski zo sta li zwy cięz ca mi Grand
Prix Po wia tu Kro to szyń skie go w Bie -
gach! W łącz nej kla sy fi ka cji bra no
pod uwa gę trzy im pre zy – Bieg Kro -
to sa na 10 km, Bieg Pił sud skie go
w Ko by li nie na 15 km i Bieg Mać ka
w Koź mi nie Wlkp. na 10 km.

Skla sy fi ko wa no dwu dzie stu męż -
czyzn i pięć ko biet. W ka te go rii open pań
zwy cię ży ła Ju sty na Ka rol czak z KS Kro -
tosz, a ko lej ne lo ka ty za ję ły Zu zan na Wal -
czak z Go rzu pi oraz trzy re pre zen tant ki
Kro to szyń skiej Gru py Bie go wej – Ani ta

Jad czak, Wio let ta By strow ska i Iwo na Sob -
ko wiak.

Wśród męż czyzn naj lep szy oka zał się
Mar cin Chle bow ski z Ko by li na. Za zwy -
cięz cą upla so wa li się Pa tryk Kar wik (KS
Kro tosz), Ka rol Olej ni czak (KS Kro tosz),
Piotr Grzem pow ski (KS Kro tosz), Mar cin
Wojt ko wiak (Koź min Bie ga). 

Uro czy ste pod su mo wa nie Grand Prix
od bę dzie się w li sto pa dzie. Me da le GP
otrzy ma ją wszy scy skla sy fi ko wa ni
w trzech bie gach oraz do dat ko wo zdo byw -
cy trzech pierw szych miejsc w open i w po -
szcze gól nych ka te go riach wie ko wych.

(AN KA)

Sport 15

Dwie ostat nie ko lej ki V li gi nie by ły
uda ne dla dru żyn z na sze go po wia tu.
Za rów no kro to szyń ska Astra, jak
i koź miń ski Bia ły Orzeł nie wy wal czy -
ły w tych me czach choć by punk tu.

Mecz XII ko lej ki z Kro bian ką Kro bia
nie po to czył się po my śli kro to szy nian.
Wpraw dzie nie mal do koń ca kon fron ta cji
wy da wa ło się, że za koń czy się ona bez -
bram ko wym re mi sem, ale osta tecz nie
po go lu stra co nym w 89. mi nu cie kro to -
szy nia nie prze gra li 0: 1. Na do miar złe go
kon tu zji na ba wi li się Da wid Pi róg i Wik tor
Przy by ło wicz. 

W mi nio ną so bo tę ko lej nym ry wa lem
Astry był Za wi sza Łę ka Opa tow ska. Nie ste -
ty, na sza dru ży na wró ci ła z te go wy jaz do we -
go me czu bez zdo by czy punk to wej.
Go spo da rze bo wiem wy gra li 2: 0 po tra fie -
niach Alek san dra Mu zy ki i Ka mi la Ju ra si ka.

Po trzy na stu ko lej kach Astra pla su je
się na dzie sią tym miej scu w ta be li V li gi,
z 15 punk ta mi na kon cie. W run dzie je -
sien nej kro to szyń ski ze spół ro ze gra jesz cze
dwa spo tka nia – z KKS -em 1925 II Ka lisz
oraz Ostro vią 1909 Ostrów Wlkp.

W ostat niej ko lej ce paź dzier ni ko wej
Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. otrzy mał su ro -
wą lek cję fut bo lu od li de ra V li gi – Ostro -
vii 1909 Ostrów Wlkp. Go spo da rze
udo wod ni li, że ich po zy cja w ta be li nie jest

dzie łem przy pad ku i roz gro mi li nasz ze -
spół 7: 0. Do siat ki tra fia li Mi ko łaj Mar ci -
niak i Adam So bań ski – po dwa ra zy,
a tak że Ka rol Kry stek, Ma te usz Ra chwal -
ski i Ja kub Ję drze jak. 

W mi nio ną nie dzie lę Or ły za gra ły
z Pia stem Cze ka nów i po nio sły ko lej ną bo -
le sną po raż kę. Cze ka no wia nie zwy cię ży li
aż 5: 1. W 38. mi nu cie wy nik otwo rzył Pa -
weł Kor czak. Jesz cze przed prze rwą
na 2: 0 pod wyż szył Fi lip Rej man. Kil ka

mi nut po zmia nie stron koź mi nia nie
zmniej szy li stra ty, wy ko rzy stu jąc rzut kar -
ny. Po tem jed nak tra fia li już tyl ko go spo -
da rze. Bram ka rza Bia łe go Or ła po ko na li
jesz cze Hu bert No wac ki oraz – po now -
nie – P. Kor czak i F. Rej man.

Koź mi nia nie zaj mu ją 14. lo ka tę w ta -
be li, z ośmio ma punk ta mi na kon cie. Tej
je sie ni za gra ją jesz cze z Pia stem Po niec
i War tą Śrem.

(AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Astra i Biały Orzeł bez punktów
BIEGI

Poznaliśmy zwycięzców
Grand Prix!
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W paź dzier ni ku Wik tor Adam ski
wziął udział w dwóch pre sti żo wych
tur nie jach ka ra te. Zdu no wia nin mo że
być za do wo lo ny ze swo jej po sta wy. 

17 paź dzier ni ka w Szcze ci nie od -
by ła się ga la UKF Fi nals w for mu le ka -
ra te spor to we go. By ły to za wo dy
fi na ło we, pod su mo wu ją ce UKF World
To ur – cykl ośmiu tur nie jów, od by wa -
ją cych się na ca łym świe cie. Wik tor
Adam ski awan so wał do UKF Fi nals
z dru giej po zy cji. Przy peł nych try bu -
nach na Net to Are nie o triumf wal czy -
ło czte rech za wod ni ków. W pół fi na le
zdu now ski wo jow nik zmie rzył się
z Bel giem i po ko nał go na punk ty. 

Fi na ło wym ry wa lem był za wod -
nik z Ru mu nii. – Wal ka by ła bar dzo
wy rów na na i tak na praw dę za wa ży ła
jed na tech ni ka. Gdy chcia łem wy pro -
wa dzić atak, prze ciw nik mnie wy prze -
dził cel nym cio sem i po je dy nek
za koń czył się je go zwy cię -
stwem 1: 0 – re la cjo nu je ka ra te ka ze
Zdun. Po wal ce Wik tor po dzię ko wał
ki bi com za do ping i pro sił wszyst kich
o wspie ra nie Ukra iny. War to do dać, iż
po je dyn ki to czy ły się w for mu le open
i obaj prze ciw ni cy by li znacz nie cięż si
od W. Adam skie go, gdyż na co dzień
wal czą w kat. 84, pod czas gdy Wik tor
ry wa li zu je w kat. do 66 kg. 

Na stęp ne go dnia zdu no wia nin
star to wał w WKA World Cham pion -

ships, tak że w Szcze ci nie, czy li w mi -
strzo stwach świa ta w ka ra te fe de ra cji
WKA, po zwa la ją cej w kon fron ta cjach
na więk szy kon takt za wod ni ków. 

W pierw szej kon ku ren cji in dy wi -
du al nej – ku mi te ip pon sho bu (wal ka
bez po dzia łu na wa gi, do pierw sze go
tra fie nia) – Wik tor uległ Bra zy lij czy -
ko wi, któ ry był ok. 15 kg cięż szy. Z ko -
lei w kon ku ren cji ku mi te san bon
sho bu w kat. do 75 kg nasz ka ra te ka
sto czył czte ry po je dyn ki i wszyst kie
wy grał przed cza sem 6: 0, zdo by wa jąc
tym sa mym ty tuł mi strzow ski!

Po nad to W. Adam ski star to wał
w trzech kon ku ren cjach dru ży no -
wych, wraz z dwo ma ko le ga mi. Wy -
gry wa jąc wszyst kie wal ki, za skar bił
so bie sym pa tię pu blicz no ści. – Je stem

za do wo lo ny z te go tur nie ju, gdyż mo -
ja po sta wa na ta ta mi przy pa dła do gu -
stu ki bi com, któ rzy okrzyk nę li mnie
MVP za wo dów – oznaj mia W. Adam -
ski. W ku mi te te am ip pon sho bu ze -
spół z nim w skła dzie za jął pierw sze
miej sce, a w ku mi te te am san bon sho -
bu – dru gie. 

Je śli cho dzi o spor ty peł no kon tak -
to we, to – nie ste ty – kon tu zja no gi
spo wo do wa ła, że Wik tor mu siał zre zy -
gno wać z dwóch walk i do koń ca ro ku
nie po ja wi się w klat ce. A w pla nach
na naj bliż sze ty go dnie by ły po je dyn ki
pod czas ga li USWM 30 w Mi cha ło wi -
cach pod Bia łym sto kiem oraz na ga li
FSC 6 w Choj ni cach. – Mam na dzie -
ję, że za ja kieś pół to ra mie sią ca wró cę
do na praw dę ostrych tre nin gów, bo
pó ki co „ro bię” tyl ko boks – przy zna -
je zdu no wia nin.

War to wspo mnieć, że Wik tor jest
am ba sa do rem im pre zy Tar get One Fe -
sti val. – Już te raz za pra szam na naj bliż -
szą edy cję te go wy da rze nia
wKro to szy nie, wczerw cu przy szłe go ro -
ku. Bę dą dwie sce ny mu zycz ne, bę dzie
róż no rod na mu zy ka. Na pew no każ dy
znaj dzie coś dla sie bie. Awkrót ce namo -
im pro fi lu na In sta gra mie (pod na zwą:
po lish_nin ja_) i na Fa ce bo oku znaj dzie -
cie szcze gó ły kon kur su z na gro da mi,
zwią za ne go z Tar get One Fe sti val – za -
po wia da spor to wiec ze Zdun. 

(AN KA)

SPORTY WALKI

Wiktor Adamski walczył w prestiżowych turniejach

29 paź dzier ni ka w Zdu nach od by ło
się I Grand Prix Po łu dnio wej Wiel ko -
pol ski w Te ni sie Sto ło wym Ża ków
i Ka de tów. Do ry wa li za cji przy stą pi -
ło 57 za wod ni czek i za wod ni ków
z dzie się ciu klu bów. 

Or ga ni za to ra mi za wo dów by ły Okrę -
go wy Zwią zek Te ni sa Sto ło we go oraz
Uczniow ski Klub Spor to wy Im puls Zdu -
ny. Nad zór sę dziow ski nad roz gryw ka mi
spra wo wał Eu ge niusz Ko czo row ski. 

W ka te go rii ża czek zwy cię ży ła An na
Ucie chow ska (LKS Orzeł Wy soc ko Wiel -
kie), wy prze dza jąc He le nę Cie siel ską
(UKS Gra bów) i Ma rię Paw lak (LKS Go -
łu chów). Po śród ża ków trium fo wał Piotr
Ku czyń ski (UKS Ża ki Ta cza nów),
a za nim upla so wa li się Pa tryk Fi li piak
(UKS Chro bry Gi zał ki) i Ce za ry Bed nar -

czyk (LKS Orzeł Wy soc ko Wiel kie).
W tur nie ju ka de tek naj lep sza oka za ła się
Alek san dra Na wroc ka (LKS Orzeł Wy soc -
ko Wiel kie), dru ga by ła Ame lia Ku char ska
(LKS Orzeł Wy soc ko Wiel kie), a trze -
cia – Ma ja Dym na (LKS Go łu chów).
W ry wa li za cji ka de tów pierw sze miej sce
za jął Fran ci szek Miel ca rek (LKS Orzeł
Wy soc ko Wiel kie), a ko lej ne po zy cje przy -
pa dły Se ba stia no wi Mar cza ko wi (LZS Ol -
szo wa) i Sta ni sła wo wi Szó sta ko wi (LZS
Ol szo wa).

Or ga ni za to rzy przy go to wa li dla zwy -
cięz ców me da le i pu cha ry oraz dy plo my
dla naj lep szej ósem ki. Wrę cza li je Sła wo -
mir Gla ser (pre zes OZTS Po łu dnio wa
Wiel ko pol ska) oraz Ali na Wilk (pre zes
UKS Im puls). Go spo da rze uho no ro wa li
tak że naj lep szych za wod ni ków ze Zdun.

(AN KA)

Osiem me da li wy wal czy li re pre zen -
tan ci KS Kro tosz na za wo dach pły -
wac kich dla dzie ci i mło dzie ży, zor -
ga ni zo wa nych przez UKS Ma ra toń -
czyk Ostrów Wlkp. Do ry wa li za cji
przy stą pi ło 93 za wod ni ków i za wod -
ni czek – z Kro to szy na, Ka li sza,
Ostro wa Wlkp., Kęp na i Wro cła wia. 

W kon ku ren cjach in dy wi du al nych
pły wa cy kro to szyń skie go klu bu zdo by li aż
sie dem krąż ków. Naj le piej spi sał się Ni co -
las Ję drze jak, star tu ją cy w ka te go rii 2008
i star si, któ ry oka zał się bez kon ku ren cyj ny
za rów no na 100 m sty lem do wol nym

(1: 00,18), jak i na 100 m sty lem zmien -
nym (1: 10,46).

Dwa ra zy na po dium sta nął tak że Ja -
kub Stel ma szyk (kat. 2008 i star si), któ ry
był dru gi na 100 m sty lem do wol nym
(1: 06,70) i na 100 m sty lem zmien nym
(1: 15,30). Z ko lei Oli wier Mu szyń ski
(kat. 2008 i star si) za jął trze cie miej sce
i na 100 m sty lem do wol nym (1: 15,37),
i na 100 m sty lem zmien nym (1: 20,23),
a Ju lian na Gren da (kat. 2009) upla so wa ła
się na dru giej lo ka cie na 100 m sty lem do -
wol nym (1: 12,69). 

W za wo dach star to wa li rów nież Mar -
ty na Jan kow ska (kat. 2010) – czwar te

miej sce na 50 m sty lem do wol nym
(35,68) oraz na 50 m sty lem grzbie to wym
(43,09), Pa tryk Krze ko tow ski (kat. 2008
i star si) – szó ste miej sce na 100 m sty lem
do wol nym (1: 21,28), Mar cel Mu szyń ski
(kat. 2010) – ósme miej sce na 50 m sty -
lem do wol nym (37,28) oraz na 50 m sty -
lem grzbie to wym (42,21), Kac per
Stel ma szyk (kat. 2010) – czwar te miej sce
na 50 m sty lem do wol nym (31,76) i siód -
me na 50 m sty lem grzbie to wym (40,03).

W ry wa li za cji szta fe to wej ze spół KS
Kro tosz w skła dzie: N. Ję drze jak, O. Mu -
szyń ski, J. Gren da, J. Stel ma szyk trium fo -
wał z cza sem 2: 14,33. (AN KA)

TENIS STOŁOWY

Grand Prix w Zdunach

PŁYWANIE

Zawodnicy Krotosza osiem razy na podium
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