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KOŹMIN WLKP.

Czas oszczędzania
Szko ła Pod sta wo wa w Ku kli no wie
zo sta ła jed nym z lau re atów XXIII
edy cji kon kur su „Dzia ła nia pro eko lo -
gicz ne i pro kul tu ro we w ra mach
stra te gii roz wo ju wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go”. W na gro dę pla ców ka
otrzy ma ła 4 ty sią ce zło tych.

Szko ła Pod sta wo wa w Ku kli no wie zo -
sta ła uho no ro wa na za pro jekt pod na zwą
„Drze wa…las…wo kół nas”. 8 li sto pa da od -
by ła się uro czy sta ga la, w trak cie któ rej na -
gro dę w kwo cie 4000 zł ode bra li

bur mistrz Ko by li na To masz Le siń ski oraz
Mał go rza ta Wy soc ka – dy rek tor Szko ły
Pod sta wo wej w Ku kli no wie. 

Ideą kon kur su jest pro mo cja dzia łal -
no ści pro eko lo gicz nej i pro kul tu ro wej
w wo je wódz twie wiel ko pol skim, przy czy -
nia ją cej się do wy zwa la nia ini cja tyw i ak -
ty wi za cji dzia łań spo łecz nych, ja ko
czyn ni ka wspo ma ga ją ce go re ali za cję za -
dań spo łecz no -go spo dar czych i kul tu ral -
nych, okre ślo nych przez sa mo rzą dy
gmin ne i po wia to we. 

(AN KA)

SP KUKLINÓW

Nagrodzeni za działania
proekologiczne
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Ro sną ce ce ny ener gii elek trycz nej
zmu sza ją sa mo rzą dy do dzia łań
ukie run ko wa nych na oszczę dza -
nie. Nie ina czej jest w gmi nie Koź -
min Wlkp., gdzie po dej mo wa ne
są już od po wied nie kro ki.

Do tych czas zmniej szo no o 30 pro -
cent na tę że nie świa tła z la tar ni ulicz -
nych w go dzi nach od 23.00 do 4.00.
Ko lej nym kro kiem, ja ki po czy nio no
w gmi nie Koź min Wlkp., jest wy łą cza -
nie oświe tle nia ze wnętrz ne go obiek tów
uży tecz no ści pu blicz nej, za byt ków i po -
mni ków. De cy zje te po dyk to wa ne są
oczy wi ście wzglę da mi oszczęd no ścio -
wy mi.
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Aktualności 3

W dniach 9 i 10 li sto pa da w na szym
po wie cie go ścił Hen ryk Ko wal -
czyk – wi ce pre mier i mi ni ster rol nic -
twa i roz wo ju wsi. Pierw sze go dnia wi -
zy ty uczest ni czył w Or pi sze wie (gmi na
Kro to szyn) w spo tka niu z lokalnymi
rol ni ka mi, a na za jutrz wziął udział
w uro czy stym otwar ciu no wej pla ców -
ki te re no wej Ka sy Rol ni cze go Ubez pie -
cze nia Spo łecz ne go w Kro to szy nie.

Do Or pi sze wa przy by ło kil ka set
osób, m. in. rol ni cy z po wia tów
ostrow skie go i kro to szyń skie go, soł ty -
si, wła dze sa mo rzą do we, mi ni ster
Mar le na Ma ląg, eu ro po seł An dże li ka
Moż dża now ska, po sło wie Ka ta rzy na
Sój ka i To masz Ław ni czak. Spo tka nie
roz po czę ło się od pół go dzin ne go wy -
stą pie nia mi ni stra rol nic twa i roz wo ju
wsi, któ ry omó wił przede wszyst kim
ta kie kwe stie jak ce ny na wo zów,
wspar cie ro dzin rol ni czych, po szko do -
wa nych w wy ni ku nie ko rzyst nych zja -
wisk at mos fe rycz nych, afry kań ski
po mór świń i rol ni cze eme ry tu ry. 

Wi ce pre mier wska zał na kon se -
kwen cje agre sji Ro sji na Ukra inę, zwra -
ca jąc przy tym uwa gę na dra stycz ny
wzrost cen ener gii, a zwłasz cza su row -
ców, głów nie ga zu. To z te go po wo du
mie li śmy do czy nie nia ze sko ko wym
wzro stem cen na wo zów. Dla te go rząd
pod jął, ja ko je dy ny w Eu ro pie, de cy zję
o do pła tach do na wo zów. Mi ni ster
wspo mniał tak że o wspie ra niu pro du -
cen tów trzo dy chlew nej, co ma za po -
biec li kwi da cji ho dow li, a tak że
o po zy tyw nym od dzia ły wa niu Kra jo -
wej Gru py Spo żyw czej w okre sie prób
wy wo ła nia pa ni ki na ryn ku zbóż czy
cu kru. Jak za pew nił, fun du sze po cho -
dzą ce z Kra jo we go Pla nu Stra te gicz ne -
go dla Wspól nej Po li ty ki Rol nej
na la ta 2023-2027 nie są w ża den spo -
sób za gro żo ne. 

– Nie mo że my so bie po zwo lić
na spa dek plo nów. Obec nie Ko mi sja
Eu ro pej ska przy go to wu je pro jekt
roz po rzą dze nia, któ re umoż li wi do -

to wa nie za kła dów na wo zo wych oraz
ogra ni czy od gó ry ce ny ener gii, głów -
nie ga zu. Po de cy zji KE bę dzie my
mo gli ocze ki wać tań szej pro duk cji
na wo zów. Bar dzo wie lu rol ni ków
zgło si ło się w krót kim cza sie w ra -
mach apli ka cji su szo wej i sys tem nie
był w sta nie wszyst kich ob słu żyć,
stąd de cy zja o wy dłu że niu ter mi nu
skła da nia wnio sków do 23 li sto pa da.
Chce my, aby rol ni cy po ka zy wa li, że
są ak tyw ni i przed sta wi li fak tu ry
sprze da ży pro duk tów rol ni czych,
któ ra od by wa ła się mię dzy 1 stycz -
nia 2021 ro ku a 30 wrze śnia 2022.
Rol nik, po ka zu jąc fak tu ry ARiMR,
wy ka zu je, że rze czy wi ście po niósł
stra ty, pro wa dząc pro duk cję rol ną.
To prze cież nie był je dy ny pro blem
w rol nic twie, gdy obej mo wa łem
funk cję rok te mu. Wte dy był ogrom -
ny kry zys trzo dy chlew nej. I to nie
tyl ko z po wo du afry kań skie go po mo -
ru świń, któ ry w Wiel ko pol sce jest
bar dzo wi docz ny, ale tak że z po wo -
du gwał tow ne go kry zy su ce no we go,

któ ry był zwią za ny z za mknię ciem
ryn ku chiń skie go. W związ ku z tym
w Eu ro pie jest ol brzy mia nad pro -
duk cja. Po spo tka niu z mi ni stra mi
rol nic twa kra jów unij nych na stą pi ła
re duk cja ho dow li trzo dy chlew nej
i z te go po wo du po sta no wi li śmy
wpro wa dzić do pła ty do pro siąt.
Dzię ki te mu ci rol ni cy, któ rzy zde -
cy do wa li się na wstrzy ma nie ho -
dow li trzo dy chlew nej, mie li to
wspar cie. Na szczę ście od mar ca ce -
ny po szły do gó ry, ale ak ty wo wa li -
śmy tę po moc – tłu ma czył Hen ryk
Ko wal czyk.

Mó wiąc o ASF, za zna czył, że
w mo men cie ob ję cia prze zeń urzę du
tyl ko kil ka pro cent rol ni ków po sia da -
ło plan bio ase ku ra cji, a te raz jest to już
ok. 90 pro cent. Je go zda niem skut ko -
wa ło to tym, że obec nie ma my tyl -
ko 14 ognisk w kra ju, a wcze śniej
zda rza ło się ich na wet 130. W kwe stii
eme ry tur rol ni czych przy znał, iż trwa -
ją pra ce nad ich wa lo ry za cją kwo to wą.
Od 1 mar ca 2023 eme ry ci po bie ra ją -

cy świad cze nie z KRUS -u ma ją już
otrzy my wać wa lo ry za cję kwo to wą, po -
rów ny wal ną do tej z ZUS -u.

Uczest ni cy spo tka nia mo gli za da -
wać py ta nia. Jan Zych, rad ny Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie, spy tał o ni skie
ce ny za ki lo gram trzo dy chlew nej dla
rol ni ków znaj du ją cych się w ró żo wej
stre fie ASF, jak rów nież o pro ble my
z fo to wol ta iką i wia tra ka mi. – Dla cze -
go fo to wol ta ika mo że być na sła bych
zie miach, któ rych ma my w Pol sce
ok. 30-40 pro cent, a wia tra ki moż na
sta wiać tyl ko na pierw szej kla sie? Wia -
tra ki sto ją, in fra struk tu ra jest znisz czo -
na, co wię cej – nie wol no się
bu do wać – mó wił J. Zych. 

Je śli cho dzi o trzo dę chlew ną, mi -
ni ster wy ja śnił, że jest to pro blem kon -
tak tów i wy ko rzy sty wa nia tej sy tu acji
przez prze twór ców. Stre fa ró żo wa nie
pod le ga ta kim re stryk cjom jak stre fa
czer wo na, gdzie od by wa się prze twór -
stwo ter micz ne mię sa. Dla te go – je go
zda niem – naj le piej, jak by rol ni cy mie -
li swo je wła sne prze twór stwo, a wte dy

kon ku ren cja roz wią za ła by pro blem.
Od no śnie wia tra ków wi ce pre mier
przy znał, że w sej mie jest usta wa, któ -
ra znie sie za kaz bu do wa nia ich w po -
bli żu. – Je śli cho dzi ogól nie o spra wy
ener ge ty ki, to ide ałem dla mnie był by
tzw. miks ener ge tycz ny. Nie za wsze
świe ci słoń ce czy wie je wiatr, a jak by
by ło i jed no, i dru gie, a jesz cze do te go
bio ga zow nia, a tam, gdzie to moż li we,
elek trow nia wod na, to wte dy by ło by
ide al nie. Bę dę za chę cał do te go, aby
two rzyć spół dziel nie ener ge tycz ne, ta -
kie, któ re by ły by sa mo wy star czal ne.
Wia tra ki, mo że nie ko niecz nie ta kie
wiel kie, mo że ma łe – przy go spo dar -
stwach, do te go fo to wol ta ika plus ma -
ga zyn ener gii, a tak że coś, co jest
sta bi li za to rem, czym mo że być np. bio -
ga zow nia. Wte dy o ta kiej spół dziel ni
moż na by po wie dzieć, że jest sa mo wy -
star czal na – stwier dził wi ce pre mier.

Na stęp ne go dnia na ul. Fa brycz nej
w Kro to szy nie od by ło się uro czy ste
otwar cie no wej sie dzi by KRUS -u.
Wzię li w nim udział mi ni ster Ko wal -
czyk, par la men ta rzy ści, sa mo rzą dow -
cy i pra cow ni cy pla ców ki.
Po sym bo licz nym prze cię ciu wstę gi
zwie dzo no bu dy nek. Nie za bra kło
oko licz no ścio we go tor tu. Go ściom
przed sta wio no hi sto rię bu do wy te go
obiek tu. 30 li sto pa da 2017 ro ku dy -
rek tor Od dzia łu Re gio nal ne go KRUS
w Po zna niu, Adam Min kow ski, zwró -
cił się do bur mi strza Kro to szy na o do -
ko na nie da ro wi zny pla cu na bu do wę
no wej sie dzi by. Na wnio sek bur mi -
strza kro to szyń scy rad ni 30 sierp -
nia 2018 przy ję li uchwa łę w spra wie
prze ka za nia te go te re nu. Po pod pi sa -
niu ak tu no ta rial ne go przy stą pio no
do prze tar gu. War tość prac opie wa ła
na kwo tę 3 591 600 zł. Prze ka za nie
pla cu pod bu do wę od by ło się 5 ma -
ja 2020. Od 31 ma ja te go ro ku pla -
ców ka te re no wa KRUS w Kro to szy nie
funk cjo nu je w bu dyn ku przy ul. Fa -
brycz nej 25.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Wizyta ministra Henryka Kowalczyka 
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9 li sto pa da na te re nie Za kła du Wo -
do cią gów i Ka na li za cji w Kro to szy nie
od by ła się kon fe ren cja pra so wa
z udzia łem kie row nic twa Przed się -
bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej. Omó wio no sy tu ację
bie żą cą, za kres po czy nio nych in we -
sty cji oraz pro gno zy na przy szłość.

W kon fe ren cji uczest ni czy li Ma -
rian Ja nas – pre zes Za rzą du PGKiM,
Sła wo mir Pan fil – czło nek za rzą du,
Ma rze na Mi cha lak – kie row nik Za kła -
du Oczysz cza nia Mia sta, An na Bro -
da – kie row nik Dzia łu Ochro ny
Śro do wi ska, Woj ciech Nie straw -
ski – kie row nik Za kła du Wo do cią gów
i Ka na li za cji, Pa weł Gro bel ny – kie row -
nik Za kła du Go spo dar ki Miesz ka nio -
wej, Szy mon Kar bo wiak – kie row nik
Dzia łu Tech nicz ne go. Spo tka nie mia -
ło na ce lu przed sta wie nie opi nii pu -
blicz nej in for ma cji na te mat sy tu acji
kro to szyń skiej spół ki w ob li czu trud -
nej sy tu acji ryn ko wej, pod su mo wa nie
mi nio ne go ro ku oraz omó wie nie pla -
nów na przy szłość. 

– Rok te mu mie li śmy kon fe ren cję
pt. „Ro bi my krok do przo du”. Przed -
sta wi li śmy wów czas na sze no we lo go,
ce le i pla ny. Przez ten czas we szli śmy
w no we ob sza ry, pre zen tu jąc swo je
pro duk ty i roz sze rza jąc za kres usług.
Z per spek ty wy cza su zmie ni li śmy się
ja ko gru pa i do łą czy ły do nas no we oso -
by, któ re się za an ga żo wa ły. Wy szli śmy
też bar dziej do miesz kań ców. Uczest -
ni czy li śmy w otwar ciu sta dio nu, by li -
śmy na wy sta wie zwie rząt w Be ni cach,
za wo dach su mo, za pre zen to wa li śmy
swój pro dukt Agro Mi ne ral ja ko po lep -
szacz gle bo wy i pro mo wa li śmy na szą
zdro wą wo dę kra no wą. Są dzę, że na -
sze przed się bior stwo sta ło się bar dzo
pro fe sjo nal ne. W ob li czu trud nych
cza sów na świe cie trze ba po wie dzieć,
że waż ne jest bez pie czeń stwo. Na si
pra cow ni cy to za pew nia ją, świad cząc
pod sta wo we usłu gi miesz kań com
i pod cho dząc w spo sób rze tel ny

do klien ta. Dzię ki te mu mo że my spać
spo koj ni o to, czy z kra nów pły nie wo -
da i czy od pro wa dza ne są ście ki – mó -
wił Sła wo mir Pan fil. 

Wy so ka in fla cja spo wo do wa ła
wzrost cen ener gii elek trycz nej, co
wpły nę ło zna czą co na kosz ty pro duk -
cji wo dy i od pro wa dza nia ście ków.
Kie row nic two spół ki stwier dzi ło, że
uda ło się roz wią zać ten pro blem, re ali -
zu jąc wcze śniej za pla no wa ne ce le stra -
te gicz ne.

An na Bro da wska za ła, że jej dział
po wstał wli sto pa dzie 2021 r. Głów nym
je go ce lem jest za pew nie nie zgod no ści
wy ko ny wa nych usług z wy ma ga nia mi
wy ni ka ją cy mi z pra wa wod ne go, ochro -
ny śro do wi ska i od pa dów. W cią gu ro ku
uzy ska no zmia ny ze zwo le nia na zbie ra -
nie od pa dów w punk cie prze ła dun ku
ise gre ga cji. Dzię ki te mu Za kład Oczysz -
cza nia Mia sta mógł wy star to wać
w prze tar gu na od biór i za go spo da ro wa -
nie od pa dów ko mu nal nych z gmi ny
Kro to szyn. Otrzy mał zgo dę na prze twa -
rza nie osa dów ście ko wych, więc Za kład
Wo do cią gów i Ka na li za cji mo że od płat -
nie je przyj mo wać od mniej szych
oczysz czal ni ście ków i pro du ko wać
Agro Mi ne ral. Dzię ki po ro zu mie niu
z Go spo dar ką Le śną – La sy Pań stwo we
zo sta ną zbu do wa ne ko lej ne stud nie
na te re nie Sta cji Uzdat nia nia Wo dy
w Zdu nach, co zwięk szy za so by wod ne
spół ki. Dział Ochro ny Śro do wi ska jest
na eta pie uzy ski wa nia ko lej nych do ku -
men ta cji, po sze rza ją cych moż li wo ści
po szcze gól nych za kła dów PGKiM

i ogra ni cza ją cych kosz ty. 
– Sta ra my się uzy skać de cy zję

o prze twa rza niu od pa dów gle bo wych,
w tym ka mie ni. W wy ni ku te go po -
wsta nie oczysz czo na zie mia, któ ra
w dal szym eta pie mo że być wy ko rzy -
sty wa na do wy peł nie nia ubyt ków po -
wsta ją cych z prac re mon to wych.
Moż na rów nież prze ka zać fir mom ze -
wnętrz nym do wy peł nia nia wy ro bisk
i utwar dza nia te re nu. W osta tecz no -
ści zmniej szy to kosz ty za go spo da ro -
wa nia od pa dów. Chce my rów nież
uzy skać zgo dę na prze twa rza nie od pa -
dów bu dow la nych i roz biór ko -
wych – po wie dzia ła sze fo wa Dzia łu
Ochro ny Śro do wi ska.

Pa weł Gro bel ny omó wił za kres
usług świad czo nych przez Za kład Go -
spo dar ki Miesz ka nio wej, któ ry ad mi -
ni stru je 660 miesz ka nia mi,
zlo ka li zo wa ny mi w 54 bu dyn kach na -
le żą cych do gmi ny i 57 bu dyn kach
wspól no to wych. – Pro wa dzi my rów -
nież dzia łal ność za rzą dza nia wspól no -
ta mi miesz ka nio wy mi. W 2021
za kład za rzą dzał 95 wspól no ta mi
miesz ka nio wy mi, zlo ka li zo wa ny mi
w 99 bu dyn kach miesz kal nych.
W 2022 r. po zy ska li śmy trzy ko lej ne
wspól no ty. Po sia da my gru pę kon ser -
wa to rów, któ rzy zaj mu ją się usu wa -
niem uste rek i awa rii. W 2021
wy ko na li 649 in ter wen cji, 23 re mon -
ty lo ka li, a w dwóch do ko na no zmia ny
spo so bu ogrze wa nia. Zli kwi do wa no
pie ce ka flo we i za mon to wa no cen tral -
ne ogrze wa nie ga zo we. Prze bu do wa no

rów nież bu dy nek żłob ka, do sto so wu -
jąc go do prze pi sów prze ciw po ża ro -
wych. Ma my gru pę do zor ców, któ rych
za da niem jest dba nie o czy stość i po -
rzą dek. Bio rą czyn ny udział w wy ko ny -
wa niu wy ro ków eks mi syj nych. Za kład
Go spo dar ki Miesz ka nio wej dba też
o część tar go wi ska. Od 2020 zaj mu je -
my się cmen ta rzem ko mu nal nym
w Du rzy nie. Jest to dla nas no wość
i mu si my zdo by wać wie dzę na te mat
te go ty pu dzia łal no ści. W 2022 otrzy -
ma li śmy wspar cie z Fun du szu Do płat
Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go i Rzą -
do we go Pro gra mu Bu dow nic twa Ko -
mu nal ne go w wy so ko ści 138 tys. zł.
Środ ki zo sta ną wy ko rzy sta ne do re -
mon tu trzech wy ty po wa nych lo ka li.
Pra cow ni cy opra co wu ją do ku men ta cję
do sta ra nia się o ko lej ne do fi nan so wa -
nia – tłu ma czył kie row nik Za kła du
Go spo dar ki Miesz ka nio wej.

Je śli cho dzi o Za kład Oczysz cza -
nia Mia sta, to 24 lu te go 2022 za war -
to umo wę z ka li skim kon sor cjum
o świad cze nie usług go spo da ro wa nia
od pa da mi ko mu nal ny mi od wła ści cie -
li nie ru cho mo ści na te re nie Związ ku
Mię dzyg min ne go EKO SIÓ DEM KA.
Cho dzi o od biór opa dów na te re nie
gmi ny Kro to szyn oraz z PSZOK -ów
w Kro to szy nie, Zdu nach, Sul mie rzy -
cach i Rze mie cho wie. W sierp niu te -
go ro ku za ku pio no po jazd
wie lo funk cyj ny z osprzę tem, któ ry po -
zwa la na pie lę gna cję ście żek chod ni ko -
wych, ro we ro wych i par kin gów
przy osie dlach. W paź dzier ni ku za -

kład wy grał prze targ na od biór i go spo -
da ro wa nie od pa da mi z te re nu gmi ny
Pru si ce oraz z PSZOK -u we Wsze mi -
ro wie. 

Woj ciech Nie straw ski za ko mu ni -
ko wał, że sztan da ro wy pro dukt, ja kim
jest Agro Mi ne ral, osią gnął spo ry suk -
ces, cie szy się ogrom ną po pu lar no ścią
i jest w ca ło ści wy prze da wa ny. – Wcze -
śniej osad, z któ re go ro bi my ten po lep -
szacz gle bo wy, ge ne ro wał spo re kosz ty
je go za go spo da ro wa nia. Dzię ki wy ko -
rzy sta niu go do ma so wej pro duk cji
mo gli śmy je ogra ni czyć i jesz cze mo -
że my czer pać z te go zy ski. Je ste śmy
w trak cie wdra ża nia opro gra mo wa nia
GIS na sta cjach uzdat nia nia wo dy, sie -
ciach wo do cią go wych i prze pom pow -
niach ście ków. Po zwa la to
na uzy ski wa nie nie zbęd nych da nych
w cza sie rze czy wi stym. Nie zwłocz nie
bę dzie my wie dzieć m. in. o nie droż -
nych od cin kach czy stra tach – pod kre -
ślił kie row nik Za kła du Wo do cią gów
i Ka na li za cji. 

Z ko lei Szy mon Kar bo wiak po -
wie dział, że kro to szyń ska spół ka
w 2021 prze zna czy ła ok. 5 mln zł
na dzia ła nia in we sty cyj ne. W pierw -
szych ośmiu mie sią cach obec ne go ro -
ku kwo ta na ta kie przed się wzię cia
prze kro czy ła już 9,5 mln zł. – Jed -
nym z głów nych za dań na la -
ta 2021/2022 by ła kon ty nu acja prac
przy bu do wie bu dyn ku za stęp cze go
Sta cji Uzdat nia nia Wo dy w Zdu nach.
W dal szej per spek ty wie pla nu je my
prze nie sie nie jej oraz tech no lo gii
w no we wy zna czo ne miej sce. Po zwo -
li to za si lić gmi nę Kro to szyn z dwóch
źró deł. Od twa rza my uję cia wo dy
i roz sze rze nie ich na te re nie grun tów
pod ziem nych w Zdu nach, Smo sze -
wie i Chwa li sze wie. Od kil ku lat szu -
ka my tak że spo so bów na nie za leż ność
ener ge tycz ną. Na szym ce lem jest wy -
twa rza nie prą du przy uży ciu fo to wol -
ta iki. W tym ro ku wy bu do wa li śmy
trzy no we in sta la cje na sta cjach uzdat -
nia nia wo dy o łącz nej moc ny 120 kW.
Mie li śmy też wkład w re wi ta li za cję
kro to szyń skie go Bło nia w za kre sie sie -
ci wo do cią go wej – oznaj mił kie row -
nik Dzia łu Tech nicz ne go.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POD NASZYM PATRONATEM

Spółka rozwija się pomimo kryzysu
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We wszyst kich gmi nach po wia tu
kro to szyń skie go od by ły się uro czy -
sto ści upa mięt nia ją ce od zy ska nie
przez Pol skę nie pod le gło ści w 1918
ro ku. Skła da no wią zan ki kwia tów,
or ga ni zo wa no wy stę py ar ty stycz ne
i prze pro wa dzo no szó stą edy cję Kro -
to szyń skie go Bie gu Nie pod le gło ści.

W Kro to szy nie w przed dzień
Świę ta Nie pod le gło ści w go dzi nach
wie czor nych od by ły się po wia to wo -
-gmin ne ob cho dy. Pod nie sio no fla gę
Pol ski na ra tu szu, a Kro to szyń ska Or -
kie stra Dę ta ode gra ła „Ma zu rek Dą -
brow skie go”. Rys hi sto rycz ny
na te mat 11 li sto pa da 1918 ro ku
przed sta wił ze bra nym Piotr Mi ko łaj -
czyk – dy rek tor Mu zeum Re gio nal ne -
go im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka.
Na stęp nie zgro ma dze ni na kro to szyń -
skim ryn ku utwo rzy li ko ro wód, któ re
prze ma sze ro wał na plac Ja na Paw ła II.
Tam przed sta wi cie le sa mo rzą dów, sto -
wa rzy szeń, or ga ni za cji po li tycz nych,
szkół, in sty tu cji zło ży li sym bo licz ne

wią zan ki kwia tów przy po mni ku Wol -
no ści. Uro czy sto ści za koń czy ły się
Mszą świę tą w in ten cji oj czy zny w Ko -
ście le pw. Św. Ap. Pio tra i Paw ła.

Ob cho dy Świę ta Nie pod le gło ści
w Koź mi nie Wlkp. tra dy cyj nie roz po -
czę to od uro czy stej Mszy świę tej w in -
ten cji oj czy zny w Ko ście le pw.
Świę te go Waw rzyń ca. Na stęp nie miej -

sco we wła dze, de le ga cje szkół i roz ma -
itych or ga ni za cji wraz z miesz kań ca mi
gmi ny uda ły się pod po mnik Wol no -
ści, by zło żyć wią zan ki kwia tów. Uro -
czy sty prze marsz pro wa dzi ła
koź miń ska or kie stra dę ta wraz z kom -
pa nią re pre zen ta cyj ną jed no stek
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej z te re nu
gmi ny. Nie za bra kło też wspól ne go od -
śpie wa nia hym nu pań stwo we go
na koź miń skim ryn ku. Po raz dru gi
zor ga ni zo wa no Koź miń ski Jar mark
Mar ciń ski – moż na by ło ku pić ro ga le,
cia sto i na pić się go rą cej ka wy lub her -
ba ty. Pysz ne słod ko ści przy go to wa ły
pa nie z kół go spo dyń wiej skich. Naj -
młod si przy jed nym ze sto isk mo gli
wła sno ręcz nie przy go to wać ko ty lio ny.
Jar mar ko wi to wa rzy szył kon cert pie -
śni żoł nier skich i pa trio tycz nych.
Na sce nie wy stą pi li or kie stra dę ta,
Chór Mie sza ny im. Cze sła wa Czy pic -
kie go, Ka pe la znad Or li, dzie cię cy ze -
spół Do -Re - Mi oraz Jar ry Band Mi ra
& Ro ma. 

W Zdu nach Msza św. w in ten cji
oj czy zny, z udzia łem Ko ła Śpie wa cze -
go „Har mo nia”, od pra wio na zo sta ła
w Ko ście le Pa ra fial nym pw. Św. Ja -
na Chrzci cie la. Po tem, w asy ście Or -
kie stry Dę tej z Sul mie rzyc, zło żo no
wią zan ki kwia tów przy Mo gi le Po -
wstań czej, po mni ku Ofiar To ta li ta ry -
zmów oraz po mni ku Wdzięcz no ści
na pla cu 700-le cia. O go dzi nie 12.00
od śpie wa no hymn pań stwo wy,
a od godz. 14.00 na te re nie Sta rej Ka -
flar ni od by wa ły się ani ma cje dla dzie -
ci, gry i za ba wy pa trio tycz ne. By ło też
ma lo wa nie twa rzy i ogni sko. Otwar to
wy sta wę „Tak po wsta ła Nie pod le gła”,
a pa trio tycz ny kon cert za grał ze spół
Ta cy Nie In ni. 

W Ko by li nie od był się apel pa mię -
ci przy po mni ku Po le głym i Po mor do -
wa nym za Wol ność i Oj czy znę. W sa li
wi do wi sko wej Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry zor ga ni zo wa no oko licz no -

ścio wy kon cert. Wy stą pi li Emi lia Piąt -
kow ska i Ta ii si ja Ne my nu sh cha z SP
Ko by lin, ze spół wo kal ny, dzia ła ją cy
przy GOK -u, a tak że gru pa TOM BI -
SHOP. 

W Sul mie rzy cach po uro czy stej
mszy zło żo no wią zan ki kwia tów
przy po mni ku Wdzięcz no ści,
a o godz. 16.00 w Sul mie rzyc kim Do -
mu Kul tu ry od był się kon cert.

W Roz dra że wie zło żo no kwia ty
przy po mni ku Bo ha te rów Po le głych
za Wol ność Oj czy zny 1918-1920.
W sa li wiej skiej zor ga ni zo wa no uro -
czy stą aka de mię, na któ rą zło ży ły się
kon cert ju bi le uszo wy ze spo łu śpie wa -
cze go Ka li na z No wej Wsi, spek takl
„Z kart hi sto rii Roz dra że wa”, przy go -
to wa ny przez Sto wa rzy sze nie Ko biet
Wiej skich Roz dra żew, a tak że roz strzy -
gnię cie kon kur su na ro ga le świę to mar -
ciń skie. 

(FE NIX / LT)

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Cały powiat świętował 104. rocznicę odzyskania niepodległości
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Od 1 stycz nia przy szłe go ro ku koź -
miń ski Klub Ma lu cha zmie ni sta tus
na pu blicz ny żło bek. W związ ku
z tym ro dzi ce bę dą mu sie li po no sić
kosz ty uczęsz cza nia ich dzie ci do tej
pla ców ki.

Do tej po ry Klub Ma lu cha funk cjo no -
wał dzię ki do fi nan so wa niu z fun du szy
unij nych, ro dzi ce po no si li więc tyl ko kosz -
ty zwią za ne z wy ży wie niem swych po -
ciech. Od stycz nia ca ło ścio we utrzy ma nie
funk cjo no wa nia pla ców ki mu si wziąć
na swe bar ki gmi na, a kosz ty po byt ma lu -
chów w pla ców ce po nio są ro dzi ce. 

Koszt 10-go dzin ne go po by tu dziec ka
w żłob ku wy no sić bę dzie 800 zł, za każ dą
ko lej ną roz po czę tą go dzi nę ro dzi ce za pła -
cą 5 pro cent opła ty sta łej. Ca ło dzien ne wy -
ży wie nie dziec ka wy nie sie 10 zł. – Jest to
je den z naj tań szych żłob ków w oko li cy.
W gmi nie Kro to szyn czy Ja ro cin ce ny za -
czy na ją się od 800 do 1200, a na -

wet 1400 zł – ar gu men to wał bur mistrz
Ma ciej Brat bor ski.

Klub Ma lu cha po wstał dzię ki do fi -
nan so wa niu w wy so ko ści pra wie 1,5 mln
zł z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go na la -
ta 2014-2020. War tość pro jek tu wy nio sła
po nad 1,6 mln zł. Pla ców ka dzia ła
od stycz nia 2021 i cie szy się bar dzo du żym
za in te re so wa niem. Na ten mo ment nie
wszy scy za in te re so wa ni ro dzi ce mo gli po -
słać tam swo je po cie chy. Klub mógł bo -
wiem przy jąć mak sy mal nie 30 dzie ci. 

Pla ców ka mie ści się przy ul. Klasz tor -
nej, w bu dyn ku po Szko le Pod sta wo wej

nr 3, po miesz cze nia zo sta ły wy re mon to -
wa ne i do sto so wa ne do po trzeb ma lu chów.
W obiek cie spra wo wa na jest opie ka
nad dzieć mi od po nie dział ku do piąt ku,
w go dzi nach od 6.30 do 16.30. Uczęsz cza -
ją do nie go ma lu chy od 20. ty go dnia do 3.
ro ku ży cia. Utwo rzo no dwa od dzia -
ły – Kot ki i Mysz ki. Dzie ci zo sta ły do nich
przy dzie lo ne we dług wie ku. 

W pla ców ce re ali zo wa ny jest pro gram
dy dak tycz no -wy cho waw czy, dzie ci uczest -
ni czą w za ję ciach ar te te ra pii i w za ba wach
w ję zy ku an giel skim. Aby jak naj wię cej ma -
lu chów mo gło ko rzy stać ze żłob ka, pla no -
wa na jest ada pta cja ko lej nych po miesz czeń,
by moż na by ło przy jąć ok. 45 dzie ci. Ka drę
pla ców ki two rzą kie row nik Mi le na Skow -
ron -Pie cho wiak, pięć opie ku nek dzie cię -
cych oraz dwie po mo ce opie ku nek.
Bur mistrz Ma ciej Brat bor ski wła śnie ogło -
sił kon kurs na sta no wi sko dy rek to ra Pu -
blicz ne go Żłob ka w Koź mi nie Wlkp.,
resz ta ka dry po zo sta nie bez zmian.       (LT) 

KOŹMIN WLKP.

800 złotych za pobyt dziecka w żłobku
Z POLICJI

Zranił nożem swoją byłą partnerkę
W Go rzu pi (gmi na Kro to szyn) do szło
do awan tu ry, w trak cie któ rej ra nio -
na no żem zo sta ła 45-let nia ko bie ta.
In ter we nio wa ła po li cja, cze go skut -
kiem by ło za trzy ma nie spraw cy. Za -
sto so wa no wo bec nie go do zór po li -
cyj ny i na ło żo no za kaz kon tak to wa -
nia się z po szko do wa ną.

Jak po in for mo wa ła po li cja, po mię dzy
dwoj giem oby wa te li Ukra iny z nie usta lo -
nych przy czyn do szło do awan tu ry, na sku -
tek cze go ko bie ta do zna ła ra ny cię tej
po licz ka. Spraw cą oka zał się jej by ły part -
ner, 47-let ni miesz ka niec Słup cy.

– Męż czy zna zo stał za trzy ma ny.
Spraw dzo no je go stan trzeź wo ści i wy nik
wy szedł 1,38 mg/dm3. Po bra no mu krew
do ba dań. Funk cjo na riu sze z wy dzia łu kry -
mi nal ne go wraz z tech ni kiem kry mi na li -
sty ki do ko na li oglę dzin miej sca zda rze nia
i za bez pie czy li nie bez piecz ne na rzę dzie,
czy li nóż. Wstęp ne pro gno zy mó wią, że
ko bie ta do zna ła ob ra żeń cia ła na okres po -

wy żej sied miu dni. Pro ku ra tor re jo no wy
w Kro to szy nie za sto so wał do zór po li cyj ny
wo bec oby wa te la Ukra iny, zo bo wią zu jąc
go do sta wien nic twa raz w ty go dniu na po -
li cji. Ma też za kaz opusz cza nia kra ju. Na -
ło żo no rów nież za kaz kon tak to wa nia
i zbli ża nia się do po krzyw dzo nej, prze by -
wa nia w jej miej scu za miesz ka nia. Po stę po -
wa nie pro wa dzi kro to szyń ska ko men da
pod nad zo rem Pro ku ra tu ry Re jo no wej
w Kro to szy nie – po in for mo wał st. asp.
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(FE NIX)
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Miesz kań cy mia sta i gmi ny Koź min
Wlkp. od stycz nia przy szłe go ro ku bę -
dą mu sie li pła cić du żo wyż sze kwo ty
po dat ków za rów no od nie ru cho mo ści,
jak i od środ ków trans por tu. Wzro śnie
tak że opła ta tar go wa.

W trak cie paź dzier ni ko wej se sji Ra -
dy Miej skiej w Koź mi nie Wlkp. uchwa -
lo no staw ki po dat ków na 2023 rok.
Bę dą one wyż sze od obec nie obo wią zu -
ją cych o oko ło 17 pro cent. Ta ka de cy zja
po dyk to wa na jest in fla cją. – Pod wyż ka
sta wek po dat ków jest ko niecz na, aby
utrzy mać płyn ność fi nan so wą bu dże tu
mia sta i gmi ny Koź min Wlkp. – ar gu -
men to wał bur mistrz Ma ciej Brat bor ski. 

Rok te mu po dat ki w gmi nie Koź -
min wzro sły o ok. 3,5 pro cent, jed nak
od stycz nia przy szłe go ro ku miesz kań cy
jesz cze moc niej od czu ją pod wyż kę sta -
wek po dat ko wych. Dla przy kła du: zabu -
dyn ki miesz kal ne opła ta za 1 m2
po wierzch ni wzro śnie z 0,79 zł
na 0,95 zł, a za bu dyn ki zwią za ne z pro -

wa dze niem nadzia łal no ści go spo dar czej
opła ta za1 m2 zwięk szy się z23 do27zł.

Pod wyż ka nie omi nę ła też środ ków
trans por tu. Wła ści cie le tych o ma sie
od 3,5 do 5 ton za pła cą 924 zł za -
miast792zł, azapo jaz dy oma sie po wy -
żej9 ton, ale mniej szej niż12 ton, staw ka
wzro śnie z 1104 do 1284 zł.

Wyż sza bę dzie rów nież opła ta tar go -
wa. Han dlu ją cy na tar go wi sku miej skim
przyul. Kro to szyń skiej nama łych sta no -
wi skach (po ni żej 15 m2) za miast 20 za -
pła cą 24 zł. Za sta no wi ska do 30 m2
opła ta wzro śnie o 6 zł, czy li wy nie -
sie38zł. Sprze da ją cy wpo zo sta łych miej -
scach kwia ty i zni cze na 1 li sto pa da
za pła cą na to miast 55 zł (a nie 46 zł). (LT)

KOŹMIN WLKP.
Stawki podatków znacznie wzrosną

Staw ki po dat ku od nie ru cho mo ści w gmi -
nie Koź min Wlkp. na 2023 rok

Od grun tów:
– zwią za nych z pro wa dze niem

dzia łal no ści go spo dar czej, bez wzglę -
du na spo sób za kwa li fi ko wa nia w ewi -
den cji grun tów i bu dyn ków od 1 m2
po wierzch ni – 1,05 zł 

– po zo sta łych, w tym za ję tych
na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej
dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go
przez or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne -
go od 1 m2 po wierzch ni – 0,55 zł

Od bu dyn ków lub ich czę ści:
– miesz kal nych od 1 m2 po -

wierzch ni użyt ko wej – 0,95 zł
– zwią za nych z pro wa dze niem

dzia łal no ści go spo dar czej oraz od bu -
dyn ków miesz kal nych lub ich czę ści
za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści
go spo dar czej od 1 m2 po wierzch ni
użyt ko wej – 27,00 zł

– za ję tych na pro wa dze nie dzia łal -
no ści go spo dar czej w za kre sie ob ro tu
kwa li fi ko wa nym ma te ria łem siew nym
od 1 m2 po wierzch ni użyt ko -
wej – 13,47 zł

– zwią za nych z udzie la niem
świad czeń zdro wot nych w ro zu mie -
niu prze pi sów o dzia łal no ści lecz ni -
czej, za ję tych przez pod mio ty
udzie la ją ce tych świad czeń od 1 m2
po wierzch ni użyt ko wej – 5,85 zł

– po zo sta łych, w tym za ję tych
na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej
dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go
przez or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne -
go od 1 m2 po wierzch ni użyt ko -
wej – 8,80 zł.
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Trwa ją in ten syw ne przy go to wa nia
do bu do wy no we go przed szko la
i żłob ka w Kro to szy nie. Na pierw szy
etap tej du żej in we sty cji gmi na ma
otrzy mać z rzą do we go fun du szu
„Pol ski Ład” do fi nan so wa nie w wy -
so ko ści 9 860 000 zło tych. 

W ra mach przy go to wań do bu do wy
no wej pla ców ki oświa to wej 9 li sto pa da
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek, re pre zen -
tu ją cy gmi nę Kro to szyn, pod pi sał umo wę

na wy ko na nie usłu gi „Peł nie nie funk cji in -
ży nie ra kon trak tu dla za da nia pn. Bu do wa

przed szko la i żłob ka w Kro to szy nie – etap
I” z Biu rem In we stor skim Sp. z o. o. z Wro -
cła wia, re pre zen to wa nym przez Ja nu sza
Ryb kę. In ży nier kon trak tu bę dzie spra wo -
wał nad zór nad re ali za cją in we sty cji. Prze -
targ na wy bór wy ko naw cy ro bót
bu dow la nych pierw sze go eta pu ma być
ogło szo ny na ko niec te go ro ku. 

Na to przed się wzię cie gmi na otrzy ma -
ła wstęp ną pro me sę do fi nan so wa nia w wy -
so ko ści 9 860 000 zł z Rzą do we go
Fun du szu „Pol ski Ład”: Pro gram In we sty -
cji Stra te gicz nych – edy cja 2.

(AN KA)

KROTOSZYN

Przygotowania do budowy przedszkola i żłobka
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DŁUGOŁĘKA

Nowy obiekt dla mieszkańców wsi

Ko lej na wieś w gmi nie Ko by lin mo że
po chwa lić się świe tli cą. Kil ka dni te -
mu w Dłu go łę ce od był się od biór
obiek tu zwa ne go grzyb kiem. Bę dzie
to do sko na łe miej sce do spo tkań
miesz kań ców. 

Za da nie to kosz to wa ło 598 990,81
zło tych. W od bio rze in we sty cji uczest ni -
czy li bur mistrz To masz Le siń ski, Ani ta
Da niel czyk – na czel nik Wy dzia łu In we sty -
cji Roz wo ju i Ochro ny Śro do wi ska, Mi ro -

sław Wę cłaś – in spek tor nad zo ru, Sła wo -
mir Kło sow ski – wy ko naw ca. 

– Od da je my w rę ce miesz kań ców wsi
pięk ny obiekt. Te raz przed ni mi no we obo -
wiąz ki, bo wiem mu szą o nie go dbać, ale
tak że przy jem no ści, gdyż bę dą mo gli
w nim się spo ty kać – stwier dził bur mistrz
Ko by li na. Po nad to z pro gra mu „Pięk nie je
Wiel ko pol ska Wieś” uda ło się zbu do wać
plac za baw, a więc rów nież młod si miesz -
kań cy Dłu go łę ki ma ją po wo dy do ra do ści.

(AN KA)F
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Czas ma cie rzyń stwa i wy cho wy wa -
nia dziec ka jest okre sem, w któ rym
mło de mat ki wy łą cza ją się z ak tyw -
no ści na ryn ku pra cy i po świę ca ją
ca ły swój czas dzie ciom. Po wrót
do pra cy po kil ku la tach jest spo rym
wy zwa niem dla mło dych mam. Dla -
te go Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy -
nie, wy cho dząc na prze ciw ta kim wy -
zwa niom, zor ga ni zo wał szko le nie
dla nie ak tyw nych za wo do wo ab sol -
wen tek, aby po móc im od na leźć się
na ryn ku pra cy oraz pod po wie dzieć,
jak po go dzić wy cho wy wa nie dziec ka
z pra cą za wo do wą. 

Wy cho waw cy kro to szyń skiej jed nost -
ki prze pro wa dzi li warsz ta ty z pi sa nia do -
ku men tów apli ka cyj nych i pre zen to wa nia
swo ich umie jęt no ści pod czas roz mów
o pra cę z pra co daw cą. Uczest nicz ki spo tka -
nia two rzy ły swo je CV i list mo ty wa cyj ny
w wy bra nych kre ato rach in ter ne to wych.
Prze pro wa dzo no sy mu la cje roz mów z pra -

co daw ca mi, al bo wiem trze ba być przy go -
to wa nym na pa da ją ce w ich trak cie stan -
dar do we py ta nia. 

– Do brze jest usły szeć pod czas jed ne -
go spo tka nia za sa dy, ja kie obo wią zu ją
przy spo rzą dza niu do ku men tów apli ka cyj -
nych, a tak że do wie dzieć się, ja kie kwe stie
po ru sza pra co daw ca na roz mo wie kwa li fi -
ka cyj nej – stwier dzi ła Klau dia Płu gow ska,
uczest nicz ka szko le nia, ab sol went ka Huf -
ca Pra cy w Kro to szy nie.

Spo tka nie ab sol wen tek mia ło też
wy miar sen ty men tal ny. Mło de mat ki
przy by ły bo wiem ze swo imi po cie cha -
mi i przy słod kim po czę stun ku wspo -
mi na ły cza sy szkol ne i mi nio ne
wy da rze nia. Na ko niec usta lo no wspól -
nie, że te go ty pu spo tka nia bę dą na dal
or ga ni zo wa ne, by na bie żą co roz wi jać
i do sko na lić umie jęt no ści z za kre su psy -
cho lo gii pra cy.

OPRAC. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Szkolenie dla absolwentek i młodych matek

Trwa se zon grzew czy. Nie ste ty, wraz
ze spad kiem tem pe ra tu ry ro śnie
ilość in ter wen cji zwią za nych z po ża -
ra mi sa dzy w prze wo dzie ko mi no -
wym. Każ do ra zo wo ta ki wy jazd nie -
sie ze so bą sze reg za gro żeń. Dla te go
stra ża cy ape lu ją o pra wi dło wą eks -
plo ata cję ko mi nów i spa la nie ma te -
ria łów do te go prze zna czo nych. 

Nie za wsze strat po ża ro wych uda
się unik nąć, po nie waż czę sto przez
nie szczel ny prze wód ko mi no wy do -
cho dzi do po ża rów bu dyn ków miesz -
kal nych, a tak że za truć tlen kiem
wę gla, po tocz nie zwa nym cza dem.
Sce na riu szy in ter wen cji jest wie le, lecz
przy czy ny prze waż nie te sa me – za -
nie dba nia użyt kow ni ków in sta la cji
grzew czych, zwią za ne z bra kiem okre -
so we go czysz cze nia i cy klicz nej kon -
tro li prze wo dów dy mo wych
i spa li no wych oraz spa la nie ma te ria -
łów do te go nie prze zna czo nych. 

Od 1 paź dzier ni ka na te re nie na -
sze go po wia tu od no to wa no już kil ka
te go ty pu zda rzeń. Wszyst kie zlo ka li -
zo wa ne w do mach jed no ro dzin nych,
któ re po win ny być gwa ran cją bez pie -
czeń stwa dla nas sa mych. Pod czas tych
in ter wen cji dzia ła nia stra ży po żar nej
by ły bliź nia czo po dob ne. Stłu mie nie
po ża ru w prze wo dzie ko mi no wym,
usu nię cie nad pa lo nej sa dzy na ze -
wnątrz, do ga sze nie za rze wi ognia,
prze wie trze nie obiek tu oraz we ry fi ka -
cja za gro żeń przy po mo cy urzą dzeń
po mia ro wych. Na szczę ście do tych -
czas oby ło się bez osób po szko do wa -
nych i du żych strat ma te rial nych.

– Na le ży też pa mię tać o za gro że -
niach zwią za nych z tlen kiem wę gla.
To wła śnie  zi mą ry zy ko za truć wzra -
sta, gdyż źró dłem emi sji cza du są naj -
czę ściej urzą dze nia grzew cze oraz
nie spraw ne prze wo dy wen ty la cyj ne
i dy mo we. Ich wa dli we dzia ła nie mo -
że wy ni kać z nie szczel no ści, bra ku
kon ser wa cji i czysz cze nia, wad kon -
struk cyj nych, a tak że nie do sto so wa nia
ist nie ją ce go sys te mu wen ty la cji
do stan dar dów szczel no ści sto so wa -
nych okien i drzwi – tłu ma czy st. asp.
Ma te usz Dy mar ski z KP PSP w Kro to -
szy nie. 

Kro to szyń scy stra ża cy ape lu ją, by
pra wi dło wo eks plo ato wać ko mi ny, bo
to w głów nej mie rze za le ży od nas sa -
mych. To my pil nu je my prze glą dów
okre so wych i rocz nych, za ku pu je my
opał i dba my o po rzą dek w po miesz -
cze niach, gdzie znaj du je się ko cioł
grzew czy. To wresz cie my po dej mu je -
my de cy zję o in sta la cji czuj ni ka dy mu
i tlen ku wę gla. Nie daj my się za bić we
wła snym do mu! OPRAC. (AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO

Nie dajmy się zabić 
we własnym domu!
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PRZY PO MI NA MY!
Zgod nie z § 34 roz po rzą dze nia

Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad -
mi ni stra cji z 7.06 2010 r. w spra wie
ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn -
ków, in nych obiek tów bu dow la nych
i te re nów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
w obiek tach, w któ rych od by wa się
pro ces spa la nia pa li wa sta łe go, cie kłe -
go lub ga zo we go, usu wa się za nie -
czysz cze nia z prze wo dów dy mo wych
i spa li no wych:

– czte ry ra zy w ro ku (raz
na kwar tał) w do mach opa la nych pa -
li wem sta łym (np. wę glem, drew -
nem)

– dwa ra zy w ro ku w do mach
opa la nych pa li wem cie kłym i ga zo -
wym

– co naj mniej raz w mie sią cu, je -
że li prze pi sy miej sco we nie sta no wią
ina czej od pa le nisk za kła dów zbio ro -
we go ży wie nia i usług ga stro no micz -
nych.

– co naj mniej raz w ro ku usu wa -
my za nie czysz cze nia z prze wo dów
wen ty la cyj nych.

Z ko lei art. 62 ust. 1 pkt 1 c usta -
wy z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu -
dow la ne (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1624) zo bo wią zu je wła ści cie li
i za rząd ców blo ków miesz kal nych
i do mów jed no ro dzin nych do okre -
so wej kon tro li co naj mniej raz w ro -
ku sta nu tech nicz ne go in sta la cji
ga zo wych oraz prze wo dów ko mi no -
wych (dy mo wych, spa li no wych
i wen ty la cyj nych).



Po se rii pię ciu prze gra nych me czów
Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. wresz cie
od niósł zwy cię stwo. Z ko lei po je dy -
nek Astry Kro to szyn z KKS -
-em 1925 II Ka lisz za koń czył się po -
dzia łem punk tów.

W XIV ko lej ce V li gi ry wa lem koź -
miń skich Or łów był Piast Po niec, któ ry
przed tym me czem wy prze dzał w ta be li
nasz ze spół o dwa punk ty. Koź mi nia nie
prze ła ma li się i po se rii pię ciu po ra żek wy -
wal czy li kom plet punk tów, po ko nu jąc Pia -
sta 2: 1.

Kro to szyń ska Astra po dej mo wa ła
KKS 1925 II Ka lisz. W pierw szej po ło wie
go spo da rze wy szli na pro wa dze nie za spra -
wą Da mia na Spa le nia ka, któ ry zmu sił ka -
li skie go bram ka rza do ka pi tu la cji. W 69.
mi nu cie do re mi su do pro wa dził Kac per
Ja błoń ski. Wy nik już nie uległ zmia nie i ze -
spo ły po dzie li ły się punk ta mi.

W ostat niej ko lej ce run dy je sien nej
Astrę cze ka nie zwy kle trud na kon fron ta cja
w Ostro wie Wlkp. z li de rem li gi, miej sco wą
Ostro vią. Z ko lei eki pa Bia łe go Or ła uda się
do Śre mu, gdzie zmie rzy się z War tą.

(AN KA)

Sport 15

W mi nio ny pią tek, w 104. rocz ni cę
od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło -
ści, z kro to szyń skie go ryn ku po raz
szó sty wy star to wał Bieg Nie pod le gło -
ści. Wzię ło w nim udział po nad 600
osób, in te gru ją cych się w dniu naj -
waż niej sze go świę ta pań stwo we go.
Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by ły Sa -
mo rzą do wa Ini cja ty wa Oby wa tel ska
i Oby wa tel skie Po ro zu mie nie Sa mo -
rzą do we. Im pre za od by ła się pod pa -
tro na tem bur mi strza Kro to szy -
na i sta ro sty kro to szyń skie go.

Po prze rwie spo wo do wa nej pan de mią
ko ro na wi ru sa tym ra zem wresz cie moż -
na by ło zor ga ni zo wać szó stą edy cję Kro to -
szyń skie go Bie gu Nie pod le gło ści. Za pi sy
ru szy ły już o go dzi nie 10.00 i z upły wem
cza su na kro to szyń skim ryn ku po ja wi ły się
tłu my miesz kań ców chcą cych wziąć udział
w tym wy da rze niu. Im pre zę pro wa dził An -
drzej Pio trow ski – dy rek tor Po wia to we go
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie, a Piotr Mi ko -
łaj czyk – dy rek tor Mu zeum Re gio nal ne go
im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy -
nie – przed sta wił ze bra nym naj waż niej sze
wy da rze nia hi sto rycz ne, zwią za ne z od zy -
ska niem przez Pol skę nie pod le gło ści. Po je -
go wy stą pie niu uczest ni cy ubra ni w bia łe
lub czer wo ne ko szul ki utwo rzy li przed ra -
tu szem pol ską fla gę i wspól nie od śpie wa li
hymn na szej oj czy zny.

Przed star tem prze pro wa dzo no jesz -
cze roz grzew kę pod ko men dą Ce za re go
Gren dy. Bieg roz po czął się o go dzi -
nie 11.11 (w na wią za niu do da ty 11 li sto -
pa da – przyp. red.) wy strza łem z ar ma ty
Brac twa Kur ko we go w Kro to szy nie. Tra sa
li czy ła tra dy cyj nie 1918 me trów, a wio dła
uli ca mi: Koź miń ska, Sło do wa i Ka li ska.
Bie gli mi ło śni cy ak tyw no ści ru cho wej, ro -
dzi ce z dzieć mi oraz oso by w to wa rzy stwie

czwo ro no gów. Na me cie każ de mu wrę czo -
no pa miąt ko wy me dal i za pew nio no po si -
łek re ge ne ra cyj ny, przy go to wa ny przez
pa nie z Ko ła Go spo dyń Wiej skich. Na za -

koń cze nie od by ło się lo so wa nie na gród,
ufun do wa nych przez spon so rów te go wy -
da rze nia.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Kilkaset osób pobiegło dla ojczyzny!
PIŁKA NOŻNA

Przełamanie koźmińskich Orłów

Kro to szyn był go spo da rzem Dru ży -
no wych Wo je wódz kich Mi strzostw
Pol ski Ka de tów w Za pa sach.
Na trze cim stop niu po dium sta nę ła
eki pa Wiel ko po lan, w skła dzie któ rej
zna la zło się pię ciu re pre zen tan tów
LKS Ce ra mik Kro to szyn.

W me czu o trze cie miej sce wiel ko pol -
ska dru ży na wal czy ła z re pre zen ta cją wo je -
wódz twa lu bel skie go. Za pa śni cy z na sze go

re gio nu oka za li się lep si i to oni mo gli się
cie szyć z brą zo wych me da li. W tym gro nie
zna la zło się pię ciu przed sta wi cie li kro to -
szyń skie go Ce ra mi ka – Hu bert Krzy żań -
ski w ka te go rii 55 kg, Ja kub Ka sprzak
w kat. 60 kg, Ro bert Za koń ski w kat. 71 kg,
Mi ko łaj Adam czew ski w kat. 80 kg i Ka rol
Ro sie wicz w kat. 110 kg.

Mi strza mi kra ju zo sta li ka de ci z Ma -
zow sza, po ko nu jąc w fi na le ry wa li z Dol -
ne go Ślą ska. (AN KA)

ZAPASY

Wielkopolscy kadeci na podium!
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Re pre zen tan ci dwóch grup bie go -
wych z na sze go po wia tu star to wa li
w VII edy cji Ro go ziń skie go Pół ma ra -
to nu Prze my sła II. Zna ko mi cie spi sa -
ła się Ju sty na Ka rol czak z KS Kro -
tosz, od któ rej szyb si by li tyl ko dwaj
za wod ni cy!

Bar dzo cie ka wa, choć trud na tra sa,
wio dą ca przez pięk ny, bu ko wy las oraz
świet na or ga ni za cja, za któ rą od po wia da ją
pa sjo na ci bie ga nia z Ro go ziń skie go Klu bu
Bie ga cza przy cią gnę ły na tę im pre zę wie lu
za wod ni ków i za wod ni czek. Do me ty do -
tar ło po nad 400 bie ga czy.

W tak licz nym gro nie wspa nia le za -
pre zen to wa ła się Ju sty na Ka rol czak z KS
Kro tosz, któ ra by ła trze cia w open i naj lep -
sza wśród pań z cza sem 1: 21: 35, bę dą -
cym no wym żeń skim re kor dem tra sy.
Szó sty na me cie po ja wił się Da niel Ma rek
(1: 24: 31), któ ry trium fo wał w ka te go rii
M40. Dzie wią tą lo ka tę w open i pierw szą
w kat. M18 za jął Ser giusz Sój ka (1: 26: 05).
Z ko lei Ar tur Ma rek (1: 26: 29) upla so wał
się na trze ciej po zy cji w kat. M40, a w open
był trzy na sty. W kat. M50 na dru gim miej -
scu zna lazł się Ka rol Olej ni czak (1: 28: 49),
skla sy fi ko wa ny na 19. lo ka cie w open. Po -
za ni mi KS Kro tosz w Ro goź nie re pre zen -
to wa li Krzysz tof Ka sprzak (1: 39: 49),
Bła żej Zim mer mann (1: 39: 49), Ka rol
Mrocz kow ski (1: 39: 50), Ma ri ka Mrocz -
kow ska (1: 58: 54), Jan Ja ru zel (2: 03: 10),
An na Świ der ska (2: 14: 47), Jo an na Olej -
ni czak (2: 18: 33) i Krzysz tof Za rad niak
(2: 18: 33).

W ro go ziń skim pół ma ra to nie ry wa li -
zo wa li rów nież przed sta wi cie le Kro to szyń -
skiej Gru py Bie go wej. Spo śród nich
naj le piej spi sał się Ra fał By strow ski, któ ry

za jął 49. po zy cję z cza sem 1: 36: 54. Po nad -
to do me ty do bie gli Ja ro sław To rzec ki
(1: 40: 17), Mar ta Ja nik (1: 53: 08), Oskar
Ra kow ski (1: 53: 09), Ma rek Ostój

(1: 59: 23), Ka rol Mar cisz (2: 08: 05), Ma -
rek Olej nik (2: 15: 11), Jo an na Gó ral ska
(2: 18: 46).

(AN KA)

BIEGI

Justyna Karolczak trzecia w Rogoźnie!

Ko lej ny do bry start za li czył Igor
Ham rol. Uta len to wa ny pły wak przy -
wiózł z za wo dów Oty lia Swim Cup
dwa srebr ne me da le.

Ogól no pol skie za wo dy w Opo lu zor -
ga ni zo wa ne by ły przez Fun da cję Oty lii Ję -
drzej czak. W szran ki sta nę li re pre zen tan ci
klu bów z ca łe go kra ju, zrze szo nych w Pol -
skim Związ ku Pły wac kim, a tak że mło -
dzież z Ukra iny.

Zna ko mi cie spi sał się Igor Ham rol,
uczeń VIII kla sy Szko ły Pod sta wo wej nr 4
w Kro to szy nie, na co dzień tre nu ją cy
w UKS Ma ra toń czyk Ostrów Wlkp. Mło -
dy pły wak star to wał w trzech kon ku ren -
cjach i w każ dej z nich usta no wił re kord
ży cio wy. Na 50 me trów sty lem grzbie to -
wym (34,13) oraz na 100 m sty lem grzbie -
to wym (1: 13,19) był dru gi, a na 200
me trów sty lem do wol nym (2: 25,94) upla -
so wał się tuż za po dium.

(AN KA)

W Zdu nach tra dy cyj nie z oka zji Świę ta
Nie pod le gło ści zor ga ni zo wa no Tur niej
Te ni sa Sto ło we go o Pu char Bur mi -
strza. Do roz gry wek przy stą pi ło 78 za -
wod ni ków i za wod ni czek, któ rych po -
dzie lo no na dzie więć ka te go rii.

Uczest ni cy za wo dów re pre zen to wa li16
klu bów. Sę dzią głów nym był Eu ge niusz Ko -
czo row ski. 

Wka te go rii ża czek trium fo wa ła Ana sta -
zja Ka lat (UKS Smecz Mi licz), wy prze dza jąc
Zo fię Paw łow ską (UKS Smecz Mi licz) i He -
le nę Cie siel ską (UKS Pro sna Gra bów). Ko lej -
ne po zy cje za ję ły te ni sist ki z na sze go
po wia tu – Zu zan na Ber nat (LZS Bły ska wi -
ca Bo ża cin), Mar ce li na Król (UKS Im puls
Zdu ny), An naBła żej czyk (UKS Im puls Zdu -
ny), Ali cja Gor wec ka (UKS Im puls Zdu ny). 

Wśród ża ków dwie czo ło we lo ka ty rów -
nież ob sa dzi li przed sta wi cie le UKS Smecz
Mi licz – Fi lip Szym czak i Sta ni sław Ku char -
ski. Na po dium zna lazł się tak że Piotr Kraw -

czyk (UKS Im puls Zdu ny), a za nim upla so -
wa li się Hu bert Mu raw ski (UKS Im puls
Zdu ny), Alan Pa ter czyk (LZS Bły ska wi ca Bo -
ża cin), Mak sy mi lian Pa ter czyk (LZS Bły ska -
wi ca Bo ża cin) i Igor Ku rzaw ski (UKS Im puls
Zdu ny).

W zma ga niach mło dzi czek naj lep sza
by ła Aga ta Strzel czak (LKS Taj fun Ostrów
Wlkp.), dru gie miej sce za ję ła Wik to ria Gar -
ba rek (LZS Bły ska wi ca Bo ża cin), a trze -
cie – Nad ia Be stra (UKS Da ni szyn). Tuż
za po dium zna la zła się Iza be la Waw rzy niak
(LKS Spół dziel ca Ko by lin), szó sta by ła Po la

Kraw czyk (UKS Im puls Zdu ny), a siód -
ma – An to ni na Ka lak (LZS Bły ska wi ca Bo -
ża cin). 

W gru pie mło dzi ków zwy cię żył Fi lip
Pioch (LKS Taj fun Ostrów Wlkp.), któ ry wy -
prze dził Ty mo na Ko ko ta (LKS Taj fun
Ostrów Wlkp.), Bar tło mie ja Szó sta ka (LZS
Ol szo wa), Fi li pa Ber na ta (LZS Bły ska wi ca
Bo ża cin), Pa try ka Grześ ko wia ka (LKS Spół -
dziel ca Ko by lin) i Mi ło sza Woź nia ka (LZS
Bły ska wi ca Bo ża cin).

Roz gryw ki ka de tów zdo mi no wa li re pre -
zen tan ci LSZ Ol szo wa – Sta ni sław Szó stak

był bez kon ku ren cyj ny, a dru ga lo ka ta przy -
pa dła Se ba stia no wi Mar cza ko wi. Na ko lej -
nych po zy cjach zna leź li się Ma te usz
Grześ ko wiak (LZS Spół dziel ca Ko by lin), Igor
Miś kie wicz (LKS Spół dziel ca Ko by lin), Łu -
kasz Stach (UKS Im puls Zdu ny), Oli wier Fel -
ka (UKS Im puls Zdu ny) i Wik tor Na skręt
(UKS Im puls Zdu ny).

Naj lep szym ju nio rem oka zał się Mi chał
Dy macz (LKS Go rzy ce Ma łe), któ ry wy prze -
dził Mi ko ła ja Zy dor czy ka (UKS Im puls Zdu -
ny) i Bar to sza Ba ra now skie go (LKS
Spół dziel ca Ko by lin). 

Wgro nie ko biet trium fo wa ła Agniesz ka
Ma zur (UKS Da ni szyn), dru ga by ła Ja go da
Ma ty siak (LKS Spół dziel ca Ko by lin), a trze -
cia – Ol ga Zy dor czyk (UKS Im puls Zdu ny).
Na pią tej lo ka cie zna la zła się Lau ra Bu czel
(LKS Spół dziel ca Ko by lin), a ni żej skla sy fi ko -
wa ne zo sta ły An na Mać ko wiak (LKS Spół -
dziel ca Ko by lin), Mał go rza ta Gor wec ka
(UKS Im puls Zdu ny), Re na ta Ogie la -Bła żej -
czyk (UKS Im puls Zdu ny), Mał go rza ta Wo -
siń ska (UKS Im puls Zdu ny) oraz
Zu zan na Mol ska (LKS Spół dziel ca Ko by lin). 

Wik tor Ta lar (UKS Ża ki Ta cza nów) wy -
grał ry wa li za cję se nio rów. Me da lo we lo ka ty

za ję li rów nież Ka mil Ba na chow ski (UKS Ża -
ki Ta cza nów) iKon rad Mia zek (KS Kro tosz).
Po za po dium zna leź li się na to miast Klau dia
Wa cho wiak (LKS Spół dziel ca Ko by lin), Bar -
tosz Dą brow ski (KS Kro tosz), Ja kub Kacz -
ma rek (LKS Spół dziel ca Ko by lin), Kon rad
Bru der (LKS Spół dziel ca Ko by lin), Wik tor
Ma lec (UKS Im puls Zdu ny), To masz Wilk
(UKS Im puls Zdu ny), Ma ciej Ko ło dziej ski
(UKS Im puls Zdu ny), Ja ro sław Kraw czyk
(UKS Im puls Zdu ny), Ja nusz Ma jew ski
(KKS Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.).

Po śród we te ra nów nie by ło moc nych
na Mar ka Cie siel skie go (UKS Pro sna Gra -
bów), któ ry w po ko na nym po lu po zo sta wił
Sła wo mi ra Grzel skie go (KS Kro tosz), An drze -
ja Waw rzy nia ka (Jan ków Przy godz ki), Szy mo -
na Drze wiec kie go (KS Kro tosz), Hen ry ka
Ko len dę (KKS Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.),
To ma sza Ka sprza ka (UKS Im puls Zdu ny)
i Ta de usza Ra da jew skie go (KS Kro tosz).

Or ga ni za to rzy przy go to wa li pu cha ry dla
czo ło wych gra czy wkaż dej ka te go rii oraz dla
naj młod sze go – 5-let nie go Mak sy mi lia naPa -
ter czy ka z Bo ża ci na – i naj star sze go za wod -
ni ka – T. Ra da jew skie go, apo nad to dy plo my
i na gro dy dla pierw szej szóst ki. (AN KA)

PŁYWANIE

Dwa srebrne krążki dla Igora

TENIS STOŁOWY

Turniej z okazji Święta Niepodległości
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