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Podsumowano 
Grand Prix Powiatu
Krotoszyńskiego! Czytaj na str. 15
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W trak cie paź dzier ni ko wej se sji Ra dy
Miej skiej w Ko by li nie uchwa lo no no we
staw ki po dat ków od nie ru cho mo ści.
Od przy szłe go ro ku bę dą obo wią zy wać
wyż sze opła ty. Przy po mnij my, że rok
te mu staw ki te tak że zwięk szo no. 

Dla przy kła du – je śli cho dzi o po -
da tek od bu dyn ków miesz kal nych, to
od no we go ro ku obo wią zy wać bę dzie
kwo ta 0,94 zł za m2 po wierzch ni
użyt ko wej. W tym przy pad ku ma my
za tem wzrost o 9 gro szy na me trze.
Z ko lei po da tek od nie ru cho mo ści,
w któ rych pro wa dzo na jest dzia łal ność
go spo dar cza, wzro śnie z 21,94 zł
za m2 do 24,13 zł za m2.

Za przy ję ciem uchwa ły z pro po -
no wa ny mi staw ka mi po dat ku od nie -
ru cho mo ści opo wie dzie li się wszy scy
rad ni. (AN KA)
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KOBYLIN

Stawki podatku od nieruchomości znów podwyższone
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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 – 1,06 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 – 5,60 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 – 0,46 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 rych mo wa w usta wie z dnia 9 paź dzier ni ka 2015 ro -
ku o re wi ta li za cji, 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 – 3,71 zł od 1
m2 po wierzch ni. 

2) Od bu dyn ków lub ich czę ści:
a) miesz kal nych – 0,94 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 – 24,13 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 – 12,93 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 – 5,72 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 – 6,24 zł od 1m2
po wierzch ni użyt ko wej. 

3) Od bu dow li: 2% ich war to ści.



Aktualności 3

12 li sto pa da do Kro to szy na do tarł
ko lej ny trans port da rów dla uchodź -
ców z Ukra iny. Tym ra zem wspar cia
udzie li li miesz kań cy Lütjen bur -
ga – mia sta w Niem czech w kra ju
związ ko wym Szle zwik -Holsz tyn
w po wie cie Plön. 

Dzie wię cio oso bo wa gru pa, z bur mi -
strzem Lütjen bur ga – Dir kiem Soh -
nem – na cze le, do star czy ła da ry dla
Ukra iny już po raz trze ci od wy bu chu woj -
ny. Go ści z Nie miec przy wi ta li wi ce sta ro -
sta Pa weł Ra do jew ski oraz se kre tarz
po wia tu Jo an na Dy mar ska -Kacz ma rek.

Do star czo ne da ry zde po no wa no w Po -
wia to wym Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
w Kro to szy nie. An drzej Pio trow ski, dy rek -
tor tej in sty tu cji, za pew nił, iż bę dą wy da -
wa ne po trze bu ją cym w naj bliż szym cza sie.
Tym ra zem dar czyń cy do star czy li kil ka ton
pro duk tów żyw no ścio wych, któ re szcze -
gól nie te raz, w okre sie je sien no -zi mo wym,
są bar dzo po trzeb ne.

Z du żym za an ga żo wa niem i po świę ce -
niem przyroz ła dun ku po ma ga li pra cow ni cy
Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to szy nie oraz
PCPR -u, a tak że wo lon ta riu sze. Po roz ła do -
wa niu da rów był czas na chwi lę od po czyn ku
przy ka wie i tra dy cyj nych wiel ko pol skich ro -
ga lach świę to mar ciń skich. Po roz ma wia no
o dal szych pla nach współ pra cy.

– Po moc i wspar cie jest nam bar dzo
po trzeb ne, gdyż po zwa la to na lep sze zor -
ga ni zo wa nie dzia łań dla po trze bu ją -
cych – oznaj mił wi ce sta ro sta kro to szyń ski.
Bur mistrz Sohn stwier dził, że po ma ga nie
spra wia au ten tycz ną ra dość i po dzię ko wał
kro to szy nia nom za za an ga żo wa nie. Wi ce -
sta ro sta i dy rek tor PCPR -u ser decz nie po -
dzię ko wa li dar czyń com za pod ję ty trud
i oka za ne ser ce, a tak że wrę czy li sym bo -
licz ne upo min ki – ze sta wy świec, któ re za -

pew ne znaj dą się na świą tecz nych sto łach
w Lütjen bur gu.

Wła dzie na sze go po wia tu skła da ją
po dzię ko wa nia wszyst kim za an ga żo wa -
nym przy ja cio łom z Lütjen bur ga za nie -
sie nie bez in te re sow nej po mo cy, licz ne
da ry oraz chęć współ pra cy w tym nie ła -
twym cza sie. Dzię ku ją tak że wszyst kim
oso bom do brej wo li za po świę co ny czas
i oka za ne ser ce.

OPRAC. (AN KA)

KROTOSZYN

Kolejny transport darów dla uchodźców

17 li sto pa da de le ga cja Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Ku kli no wie uda ła
się do OSP w Wil ko wyi, gdzie do szło
do prze ka za nia na rzę dzi hy drau licz -
nych Lu kas. Sprzęt dla ku kli now skiej
jed nost ki kosz to wał nie co po nad 64
ty sią ce zło tych.

W skład ze sta wu hy drau licz ne go Lu -
kas wcho dzą agre gat hy drau licz ny, no ży -
ce hy drau licz ne, roz pie racz hy drau licz ny,
ze staw wę ży hy drau licz nych, no ży -
ce  do pe da łów, roz pie racz ko lum no wy,
ze staw łań cu chów i koń có wek, ze staw
pod kła dów i kli nów do sta bi li za cji, ekran

osła nia ją cy po szko do wa nych, ze staw po -
krow ców ochron nych, ze staw do za bez -
pie cze nia air bag (kie row ca, pa sa żer),
wspor nik pro go wy, wy bi jak do szyb har -
to wa nych, nóż do pa sów bez pie czeń stwa,
ma ta na rzę dzio wa.

Koszt za ku pu sprzę tu wy -
niósł 64 083 zł, z cze go 44 858,10 sta no -
wi ła do ta cja z Sa mo rzą du Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go, 15 000 po cho dzi ło z bu -
dże tu gmi ny Ko by lin, a 4 224,90 zł to
środ ki wła sne OSP Ku kli nów. (AN KA)

OSP

Narzędzia hydrauliczne dla strażaków z Kuklinowa

BEZPIECZEŃSTWO

W Krotoszynie zamontowano
dwa defibrylatory
W ostat nich dniach w na szym mie ście
za mon to wa ne zo sta ły dwa de fi bry la to -
ry AED. Je den po ja wił się na kro to szyń -
skim ra tu szu, a dru gi na try bu nie sta -
dio nu przy ul. Spor to wej.

Urzą dze nia za mon to wa no w ra mach
re ali za cji pro jek tu pod na zwą „Pu blicz ny
do stęp do AED (au to ma tycz nych de fi bry -
la to rów ze wnętrz nych) w mie ście Kro to -
szyn”, zgło szo ne go do pierw szej edy cji
Kro to szyń skie go Bu dże tu Oby wa tel skie go.

Koszt za ku pu tych ra tu ją cych ży cie
urzą dzeń wraz z osprzę tem wy -
niósł 14 920,54 zło tych. Do ich prze cho -
wy wa nia wy ko rzy sta no spe cjal ne,
ogrze wa ne kap su ły ze wnętrz ne, któ re
umoż li wi ły ich mon taż na ze wnątrz bu -
dyn ków, by w ra zie po trze by by ły do stęp ne
o każ dej po rze dnia i no cy przez ca ły rok.

(AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Awanse z okazji Święta Niepodległości

16 li sto pa da pod czas uro czy ste go
spo tka nia ko men dant po wia to wy
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to -
szy nie, st. bryg. mgr inż. Ma rek Ka lak,
w obec no ści swo je go za stęp cy zło żył
gra tu la cje funk cjo na riu szom awan so -
wa nym na wyż sze stop nie z oka zji
Na ro do we go Świę ta Nie pod le gło ści.

Roz ka zem per so nal nym z 24 paź dzier -
ni ka mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi -

ni stra cji, Ma riusz Ka miń ski, na dał
z dniem 11 li sto pa da sto pień młod sze go ka -
pi ta na 124 funk cjo na riu szom Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej. W gro nie awan so wa nych
na pierw szy sto pień ofi cer ski zna la zło się
dwóch stra ża ków z Ko men dy Po wia to wej
PSP w Kro to szy nie – mł. kpt. Łu kasz Wy -
du ba oraz mł. kpt. Ma te usz Dy mar ski. Po -
nad to awans na wyż szy sto pień służ bo wy
otrzy ma ła rów nież kpt. Mo ni ka Grzą ka.

(AN KA)
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Kro to szyń scy po li cjan ci i funk cjo -
na riu sze Stra ży Gra nicz nej wraz ze
Stra żą Miej ską ujaw ni li na tar go -
wi sku du żą ilość pod ra bia nej
odzie ży. Rze czy te sprze da wa li
oby wa te le Buł ga rii. Za ta ki czyn
gro zi ka ra do dwóch lat po zba wie -
nia wol no ści.

Na tar go wi sku miej skim w Kro to szy -
nie dwo je oby wa te li Buł ga rii han dlo wa ło
odzie żą zna nych, spor to wych ma rek.
Ubra nia by ły wy ko na ne z ni skiej ja ko ści
ma te ria łów, nie mia ły ory gi nal nych me tek
ani wszy wek i przy wie szek, a wid nie ją ce
na nich zna ki fir mo we zo sta ły ewi dent nie
pod ro bio ne. 

Na miej scu funk cjo na riu szy wspo -
mnia nych wy żej służb wspo ma ga li tłu -
macz ję zy ka buł gar skie go oraz bie gły
przed sta wi ciel kan ce la rii praw nej, re pre -
zen tu ją cej kil ka zna nych ma rek, któ ry
prze ana li zo wał po nad dwa ty sią ce sztuk

za bez pie czo nych rze czy i jed no znacz nie
stwier dził, że zo sta ły one pod ro bio ne.

Za trzy ma no dwo je oby wa te li Buł ga rii
w wie ku 35 i 46 lat, któ rzy przy zna li się
do po sia da nia nie le gal nej odzie ży i jej
sprze da ży. Za bez pie czo ny to war wart
jest 350 ty się cy zło tych.

W świe tle obo wią zu ją cych prze pi sów
za han del rze cza mi z pod ro bio ny mi zna -
ka mi to wa ro wy mi gro zi ka ra po zba wie nia
wol no ści do dwóch lat, na to miast je śli
spraw ca uczy nił z nie le gal ne go pro ce de ru
swo je sta łe źró dło utrzy ma nia, mo że tra fić
za krat ki na wet na pięć lat. (AN KA)

16 li sto pa da w Wiej skim Do mu Kul tu -
ry w Go rzu pi od by ła się pa trio tycz na
wie czor ni ca, któ rą przy go to wa li
ucznio wie miej sco wej Szko ły Pod sta -
wo wej. Za ory gi nal ną kon cep cję
i pięk ny wy stęp zo sta li na gro dze ni
przez pu blicz ność grom ki mi bra wa mi.

Dzie ci za chę ci ły wszyst kich zgro ma -
dzo nych do wspól ne go od śpie wa nia hym -
nu Pol ski, „Ro ty” oraz in nych pie śni
pa trio tycz nych. Przy go to wa li rów nież scen -
ki pre zen tu ją ce hi sto rię na sze go kra ju i dro -
gę do nie pod le gło ści – roz bio ry i upa dek
Rzecz po spo li tej, 123 la ta za bo rów oraz od -

zy ska nie nie pod le gło ści 11 li sto pa da 1918
ro ku. Nie sa mo wi te wra że nie wy war ła
na wi dzach sce na z grą świa teł i cie ni, da ją -
ca spo re po le do za du my i prze my śleń na te -
mat pa trio ty zmu i hi sto rii na sze go kra ju.

Po dzię ko wa nia za or ga ni za cję wie -
czor ni cy zło ży li Mał go rza ta Miel ca -
rek – za stęp czy ni na czel ni ka Wy dzia łu
Oświa ty i Spraw Spo łecz nych w Urzę dzie
Miej skim w Kro to szy nie, ku ra tor oświa ty,
rad ni miej scy i po wia to wi. Wszy scy pod -
kre śla li wiel kie za an ga żo wa nie uczniów
oraz na uczy cie li, któ rzy przy go to wa li zna -
ko mi te przed sta wie nie. 

(FE NIX)

Z POLICJI

Handlowali podrabianą odzieżą

SP GORZUPIA

Niepodległość i patriotyzm
oczami uczniów
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Przy re mi zie OSP w No wej Wsi (gmi -
na Roz dra żew) miej sco wej jed no st -
ce uro czy ście prze ka za no uży wa ny
śred ni sa mo chód ra tow ni czo -ga śni -
czy mar ki Mer ce des Benz 1222 AF.
Po jazd kosz to wał 90 ty się cy zło tych.

Krót ką hi sto rię OSP No wa Wieś oraz
za ku pu sa mo cho du przed sta wił druh
Hen ryk Szku dłap ski – pre zes Za rzą du
Od dzia łu Gmin ne go ZOSP RP w Roz dra -
że wie. Po tem na rę ce dru ha Sła wo mi ra
Gło da – pre ze sa OSP No wa Wieś – oraz
kie row cy Alek san dra Ducz ma la klu czy ki
do po jaz du stra żac kie go prze ka za li wójt
Ma riusz Dy mar ski, dr Mi chał So piń -
ski – pro rek tor ds. roz wo ju w Wyż szej
Szko le Wy mia ru Spra wie dli wo ści, mł.
bryg. Zbi gniew Fol ty nie wicz – za stęp ca

ko men dan ta po wia to we go PSP w Kro to -
szy nie. Sa mo chód po świę cił pro boszcz Pa -
ra fii pw. NMP Kró lo wej Ko ro ny Pol skiej
w No wej Wsi, ks. Ka no nik Ro bert Da dacz.

Po jazd ku pio no za 90 tys. zł, z cze -
go 60 tys. zł sta no wi ło do fi nan so wa nie ze
środ ków Fun du szu Spra wie dli wo ści, któ -
re go dys po nen tem jest mi ni ster spra wie -
dli wo ści, 20 tys. zł po cho dzi ło z bu dże tu
gmi ny Roz dra żew, a wkład wła sny OSP
No wa Wieś wy niósł 10 tys. zł.

Użyt ko wa ny wcze śniej przez miej sco -
wą jed nost kę sa mo chód ra tow ni czo -ga śni -
czy Jelcz 005 prze ka za no ja ko da ro wi znę
na rzecz Fun da cji Roz wo ju Wyż szej Szko -
ły Wy mia ru Spra wie dli wo ści. Klu czy ki
do te go po jaz du ode brał Ja cek Pa siń -
ski – pre zes za rzą du fun da cji.

(AN KA)

NOWA WIEŚ

Samochód gaśniczo-ratowniczy dla OSP

13 li sto pa da ob cho dzo no Świa to wy
Dzień Ubo gich, usta no wio ny przez
pa pie ża Fran cisz ka. W związ ku
z tym mło dzież Klu bu Ak tyw nych
z kro to szyń skie go Huf ca Pra cy 15-2

uda ła się wraz z wy cho waw cą
do punk tu, w któ rym moż na po zo -
sta wić dla po trze bu ją cych żyw ność
dłu go ter mi no wą bądź ta ką, któ rej
ma my w nad mia rze.

So li dar ność z ludź mi ubo gi mi to
głów ne prze sła nie te go dnia, al bo wiem
po nad 700 mi lio nów lu dzi na świe cie
ży je w ubó stwie. Świa do mość te go pro -
ble mu jest bar dzo istot na w dzi siej szych
cza sach i war to uczu lać mło dzież na to
zja wi sko spo łecz ne. Dla te go 14 li sto pa -
da człon ko wie Klu bu Ak tyw nych z kro -
to szyń skie go Huf ca Pra cy uda li się
do ja dło dziel ni znaj du ją cej się
przy Miej sko -Gmin nym Ośrod ku Po -
mo cy Spo łecz nej w Kro to szy nie. Te go
ty pu miej sca ma ją ogra ni czać zja wi sko
mar no wa nia je dze nia. Z ja dło dziel ni
żyw ność mo że za brać każ dy, kto jej po -
trze bu je, a nie stać go na jej kup no. 

Po otwar ciu drzwi ja dło dziel ni mło -
dzież z kro to szyń skiej jed nost ki uj rza ła…
pu ste pół ki. Przed sta wi cie le huf ca wy ło -
ży li więc przy wie zio ne ar ty ku ły spo żyw -
cze z na dzie ją, że tra fią one do tych
naj bar dziej po trze bu ją cych. – Nie mia -
łem po ję cia, że ist nie je ta kie miej sce
w na szym mie ście i że są lu dzie, któ rzy
nie ma ją co jeść – stwier dził je den
z uczest ni ków.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Solidarni z ludźmi ubogimi
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Se na tor Ewa Ma tec ka skie ro wa ła
do mi ni stra in fra struk tu ry An drze ja
Adam czy ka oświad cze nia w spra wie,
o któ rą od kil ku lat wal czy Mię dzy osie -
dlo wy Ze spół In ter wen cyj ny, re pre zen -
tu ją cy miesz kań ców osie dli nr 1, 3 i 5
w Kro to szy nie. Cho dzi – rzecz ja -
sna – o jed ną z kro to szyń skich sta cji
pa liw i przy na le żą ce do niej in we sty cje.
Re sort in fra struk tu ry prze ka zał pi smo
do mi ni stra roz wo ju i tech no lo gii z proś -
bą o roz pa trze nie i udzie le nie od po wie -
dzi mar szał ko wi se na tu. 

Se na tor Ma tec ka zło ży ła oświad cze -
nie na 50. po sie dze niu Se na tu RP. – Za -
rów no w mo im okrę gu wy bor czym, jak
inate re nie ca łe go kra ju po ja wia ją się nie -
po ko ją ce sy tu acje zwią za ne zfir mą, któ -
rej głów ną dzia łal ność sta no wi sprze daż
i dys try bu cja pa liw płyn nych. Od po -
nadro ku domo je go biu ra se na tor skie go
w Kro to szy nie zgła sza się z proś bą o in -
ter wen cję gru pa miesz kań ców jed ne go
znaj więk szych inaj gę ściej za lud nio nych
osie dli, zlo ka li zo wa nych w cen trum
mia sta. Od 7 lat miesz kań cy wal czą
z nie le gal nie funk cjo nu ją cym tam par -
kin giem dla sa mo cho dów cię ża ro wych,
nie le gal nym skła do wi skiem od pa dów
oraz rów nież nie le gal ną dzia łal no ścią
pro duk cyj ną pro wa dzo ną (…). In we stor
(…) otrzy mał we wska za nej lo ka li za cji ze -
zwo le nie wy łącz nie nabu do wę sta cji pa -

liw owiel ko ści ogra ni czo nej do2 dys try -
bu to rów wraz z za strze że niem, że nie
mo że ona funk cjo no wać ca ło do bo wo.
Ogra ni cze nia te po dyk to wa ne by ły
przede wszyst kim wzglę da mi bez pie -
czeń stwa oraz po trze bą ogra ni cze nia po -
zio mu uciąż li wo ści dla miesz kań ców.
In we stor wszyst kie pier wot ne usta le nia
zi gno ro wał, cze go kon se kwen cją są nie
tyl ko wy mie nio ne sa mo wo le bu dow la -
ne, ale tak że wzmo żo na in ten syw ność
ru chu cięż kich po jaz dów po wą skich
dro gach osie dlo wych, nie zno śny po -
ziom ha ła su, szcze gól nie w go dzi nach
noc nych, oraz ra dy kal nie ob ni żo ny po -
ziom bez pie czeń stwa osób po ru sza ją -
cych się wgra ni cach osie dla. (…) Pro te sty
miesz kań ców dzia ła ją cych w ra mach
Mię dzy osie dlo we go Ze spo łu In ter wen -
cyj ne go do tar ły już prak tycz nie
do wszyst kich moż li wych in sty tu cji,
mo gą cych mieć wpływ na bez praw ne
po czy na nia przed się bior cy. Wszel kie
orze cze nia w tej spra wie są jed nak przez
in we sto ra nie ustan nie i jak do tąd bez -
kar nie igno ro wa ne. Tak dzie je się choć -
by z de cy zją wo je wódz kie go in spek to ra
ochro ny śro do wi ska z 11 grud nia 2020
r., na ka zu ją cą za mknię cie nie le gal ne go
skła do wi ska od pa dów oraz li kwi da cję sa -
mo wo li bu dow la nej. Po dob nie rzecz ma
się w przy pad ku orze cze nia Wo je wódz -
kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go, uzna ją -
ce go za nie le gal ny dzia ła ją cy na te re nie

osie dla par king, prze kształ co ny de fac to
w ba zę cięż kie go trans por tu to wa ro we -
go. Rów nież po wia to wy in spek tor nad -
zo ru bu dow la ne go, w po sta no wie niu
z 16 czerw ca 2020 r., uznał za nie le gal -
ną roz bu do wę sta cji ben zy no wej oko lej -
ny dys try bu tor. Mi mo że sy tu acja
zpunk tu wi dze nia pra wa wy da je się jed -
no znacz na, nie le gal nadzia łal ność nie zo -
sta ła prze rwa na ani
ogra ni czo na – prze ciw nie, jej ska la
i uciąż li wość nie ustan nie wzra sta ją, ra -
dy kal nie ob ni ża jąc po ziom bez pie czeń -
stwa miesz kań ców oraz uczniów
funk cjo nu ją cej naosie dlu szko ły pod sta -
wo wej. (…) Jaw ne lek ce wa że nie pra wa
przez in we sto ra po wo du je tak że swo isty
cha os de cy zyj ny, któ ry pro wa dzi do sy -
tu acji, iż na po szcze gól nych szcze blach
de cy zje te wy klu cza ją się wza jem nie.
Wie lo let nia dzia łal ność Mię dzy osie dlo -
we go Ze spo łu In ter wen cyj ne go za owo -
co wa ła ob fi tą do ku men ta cją,
po twier dza ją cą sta wia ne in we sto ro wi za -
rzu ty oraz una ocz nia ją cą ska lę nie bez -
pie czeństw wy ni ka ją cych
z kon ty nu owa nia nie le gal nych prak tyk.
Ma jąc na uwa dze jaw ne i udo ku men to -
wa ne bez pra wie, prze wle kłość opi sa nej
sy tu acji oraz wy ni ka ją ce z te go fak tu
kon se kwen cje ikosz ty spo łecz ne, pro szę
o pil ną in ter wen cję w tej spra wie, któ rej
wy miar wy kra cza da le ko po za opi sa ny
tu pro blem lo kal ny – czy ta my

w oświad cze niu E. Ma tec kiej, skie ro wa -
nym domi ni stra in fra struk tu ry An drze -
ja Adam czy ka.

Zupo waż nie nia mi ni stra Adam czy -
ka se kre tarz sta nu An drzej Bit tel prze ka -
zał pi smo do mi ni stra roz wo ju
i tech no lo gii Wal de ma ra Bu dy,
gdyż – jak ar gu men tu je – „za gad nie nia
za war te w oświad cze niu wy kra cza ją po -
zaza kres kom pe ten cji tu tej sze go or ga nu”
(re sor tu in fra struk tu ry – przyp. red.).

Z ko lei wspo mnia ny wcze śniej Mię -
dzy osie dlo wy Ze spół In ter wen cyj ny 15
li sto pa da wniósł skar gę doWo je wódz kie -
go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w War sza -
wie. – Skar żą cy wy stę pu ją w imie niu
oko ło ośmiu ty się cy miesz kań ców osie -
dli nr1,3,5 wKro to szy nie ona tych mia -
sto we za mknię cie bez praw nej noc nej
dzia łal no ści sta cji pa liw. Sku mu lo wa na,
ca ło do bo wa im mi sja od dzia ły wa nia nie -
le gal nej dzia łal no ści sta cji pa liw, bez praw -
nie dzia ła ją cej ba zy cięż kie go trans por tu,
na nie le gal nym, nie ode bra nym przez
PINB par kin gu oraz pro wa dzo na w ha -
lach ma ga zy no wych z de cy zja mi do roz -
biór ki dzia łal ność go spo dar cza jest
po zba wie niem, przy ak cep ta cji GIOŚ,
go dzi wych wa run ków snu, wy po czyn ku
ibez pie czeń stwa. Jest na ru sze niem god -
no ści oso bi stej miesz kań ców. Uza sad nie -
niem skar gi są przed sta wio ne
w za łą czo nej do ku men ta cji czyn no ści
po dej mo wa ne przez GIOŚ naprze strze -
ni lat, skut ku ją ce osta tecz nie wy da -
niem 18 lip ca 2019 ro ku, uzna nio wej
de cy zji le ga li zu ją cej dzia łal ność sta cji pa -

liw. Mó wi my o sta cji pa liw wy bu do wa -
nej, roz bu do wa nej, od da nej do użyt ku
i dzia ła ją cej z ra żą cym na ru sze niem pra -
wa. De cy zja GIOŚ przy zwa la ją ca nanoc -
ną nie le gal ną dzia łal ność sta cji pa liw
pod wa ża pra wo bu dow la ne, usta wę śro -
do wi sko wą, wy da ną de cy zję o uwa run -
ko wa niach, po sta no wie nia wy da ne przez
RDOŚ, Kar tę In for ma cyj ną Przed się -
wzię cia. GIOŚ pod wa ża na wet pi sem ną
de kla ra cję in we sto ra, zo bo wią zu ją ce go
się do pra cy w go dzi nach od 6.00
do22.00, co za war te wpo sta no wie niach
RDOŚ jest pod sta wo wym wa run kiem
po zwa la ją cym na wy bu do wa nie w tym
miej scu sta cji pa liw z dwo ma dys try bu -
to ra mi napa li wo cie kłe. Po nad to przy ta -
cza nie przez GIOŚ wnio sku in we sto ra
ja ko ar gu men tu wy da nia uzna nio wej de -
cy zji przy zwa la ją cej dla pro wa dze nia
noc nej dzia łal no ści sta cji pa liw jest nie -
uza sad nio ne. Przed sta wio ny stan rze czy
i do ku men ta cja w spra wie jest su ge stią,
gra ni czą cą zpew no ścią, że wnio sek in we -
sto ra oza le ga li zo wa nie noc nej dzia łal no -
ści (nie le gal nej roz bu do wy?) nie mo że
mieć żad ne go lo gicz ne go, me ry to rycz ne -
go, praw ne go uza sad nie nia w przy zwo -
le niu przez GIOŚ dla noc nej dzia łal no ści
sta cji pa liw. Za uwa ża to RDOŚ, któ ry
w pi śmie z 20 czerw ca 2022 r., stwier -
dza, że wy bu do wa nasta cja pa liw wKro -
to szy nie (ul. Be nic ka 25) sta no wi
zu peł nie in ny obiekt niż ten, dla któ re go
wy da no po zwo le nia na bu do wę – na pi -
sa no w skar dze MZI.

(AN KA)

KROTOSZYN

Sprawa została poruszona na szczeblu senatu



Na bieżąco 7
KOŹMIN WLKP.

Wyremontowany 
budynek robi wrażenie

Za koń czył się ge ne ral ny re mont za -
byt ko wej wil li przy ul. Bo rec kiej 23
w Koź mi nie Wlkp. Obiekt bę dzie te -
raz słu żył ja ko sie dzi ba koź miń skiej
Ra dy Miej skiej, a tak że Urzę du Sta -
nu Cy wil ne go, Biu ra Ewi den cji Lud -
no ści i Do wo dów Oso bi stych oraz ar -
chi wum urzę du. 

Pra ce mo der ni za cyj ne w obiek cie
trwa ły od czerw ca 2021 ro ku. Prze pro wa -
dzo no bar dzo grun tow ny re mont, wy mie -
nio no in sta la cję wod ną, ka na li za cyj ną oraz
elek trycz ną. W bu dyn ku za mon to wa no
win dę, by z ła two ścią mo gły ko rzy stać
z nie go oso by nie peł no spraw ne. Wnę trze
jest bar dzo prze stron ne i no wo cze sne, na -
to miast na ze wnątrz za cho wa no wszyst kie
wa lo ry wil li sprzed po nad 100 lat. 

Zre wi ta li zo wa no rów nież zie leń wo -
kół obiek tu w ra mach pro jek tu „Koź min
zie lo ny i kwit ną cy. Re wi ta li za cja zie le ni
miej skiej”, re ali zo wa ne go ze środ ków
z fun du szu rzą do we go „Pol ski Ład”.

Za da nie kosz to wa ło pra wie 3,5 mln zł,
z cze go 2,5 mln gmi na po zy ska ła z eu ro -
pej skich fun du szy struk tu ral nych i in we -
sty cyj nych w ra mach po życz ki Jes si ca 2,
a wszyst ko w ra mach Wiel ko pol skie go Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la -
ta 2014-2020.

Atrak cyj na sa la ślu bów
Z pew no ścią du żym za in te re so wa niem

cie szyć się bę dzie sa la ślu bów, urzą dzo na
w no wo cze snym sty lu z bez po śred nim wyj -
ściem na scho dy i ogród. Do tych czas ślu by
cy wil ne od by wa ły się w za aran żo wa nej
do te go ce lu sa li se syj nej w koź miń skim ma -
gi stra cie na ryn ku. Wią za ło się to z prze sta -
wia niem sto łów i przy sto so wy wa niem te go
miej sca dla przy szłych mał żeństw i ich go ści. 

W bie żą cym ro ku w koź miń skim
urzę dzie udzie lo no 23 ślu by cy wil ne,
z cze go aż osiem od by ło się po za lo ka lem. 

Sa la ob rad Ra dy Miej skiej 
Nie wąt pli wie więk szą wy go dę zy ska ją

też rad ni pod czas po sie dzeń ko mi sji sta łych
czy se sji ra dy miej skiej. Naj bliż sza se sja – 23
li sto pa da – od bę dzie się wła śnie tam. 

W no wym miej scu miesz kań cy mia sta
i gmi ny zło żą wnio sek o wy da nie do wo du
i za re je stru ją no wo na ro dzo nych oby wa te -
li. Do tej po ry Urząd Sta nu Cy wil ne go mie -
ścił się w dwóch cia snych po miesz cze niach
w bu dyn ku koź miń skie go ma gi stra tu.

Hi sto ria obiek tu
Bu dy nek po cho dzi z XIX wie ku, był

daw ną sie dzi bą władz po wia tu koź miń skie -
go i in ter na tu miej sco we go Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go. Wy bu do wa no go
w la tach 1892-1893 na po trze by władz po -
wia tu koź miń skie go, któ ry ist niał od 1887 r. 

W 1932 r. po li kwi da cji po wia tu koź -
miń skie go wil la słu ży ła ja ko miesz ka nia.
Za miesz kał tam m. in. dy rek tor koź miń -
skie go szpi ta la. W la tach 1955-1989 r.
mie ści ły się tam in ter nat mę ski, miesz ka -
nia dla dy rek to ra i na uczy cie li, bi blio te ka
szkol na i sa la kom pu te ro wa LO. 

Kil ka na ście lat te mu bu dy nek zo stał
wy sta wio ny na sprze daż przez Sta ro stwo
Po wia to we w Kro to szy nie. Wła dze Koź mi -
na Wlkp. zde cy do wa ły się na je go za kup.
Od 2010 r. jest więc wła sno ścią gmi ny
Koź min Wlkp. Głów nym ce lem za ku pu
obiek tu by ło po zo sta wie nie go w rę kach sa -
mo rzą du i nie do pusz cze nie do prze ję cia
przez pry wat ne go in we sto ra. Bu dy nek za -
ku pio no za 850 tys. zł a je go war tość ryn -
ko wa sza co wa na by ła wte dy na po nad 1
mln zł. (LT)









Kultura 11

16 li sto pa da mia ło miej sce pod su -
mo wa nie pro jek tu „Ku li sy kul tu ry”,
w ra mach któ re go wy re mon to wa ne
zo sta ły po miesz cze nia w Kro to szyń -
skim Ośrod ku Kul tu ry. Koszt te go za -
da nia wy niósł ok. 180 ty się cy zło tych. 

Na re ali za cję pro jek tu gmi na Kro to -
szyn otrzy ma ła do fi nan so wa nie z bu dże tu
sa mo rzą du wo je wódz twa wiel ko pol skie go
w ra mach pro gra mu „Ku li sy Kul tu -
ry”. – Wy ko na no re mont sa li ba le to wej,
hy dro izo la cję fun da men tów. Do dat ko wo
wy po sa ży li śmy za ple cze ku chen ne w sa li
No va Ki no va. Są tam te raz no we me ble

i sprzęt AGD. Jest tam sie dzi ba Klu bu Se -
nio ra „In te gra cja”, więc da to więk sze moż -
li wo ści w or ga ni zo wa niu róż nych za jęć
i pre lek cji – mó wi ła Jo an na Ja roc ka, dy rek -
tor Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry. 

Obec ny na spo tka niu bur mistrz Kro -
to szy na po dzię ko wał dy rek tor i pra cow ni -
kom KOK -u za spraw ną re ali za cję
pro jek tu. – Za wsze jest gmi nie le piej do ło -
żyć pie nią dze ani że li w stu pro cen tach fi -
nan so wać przed się wzię cia. KOK
na płasz czyź nie po zy ski wa nia środ ków jest
bar dzo ak tyw ny. Gra tu lu ję! – za ko mu ni -
ko wał Fran ci szek Mar sza łek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wyremontowane pomieszczenia
oddane do użytku

Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry po zy -
skał środ ki na za kup sprzę tu do ki na
ple ne ro we go. No we wy po sa że nie
jest moż li we dzię ki na gro dzo ne mu
pro jek to wi „Ob jaz do we Ki no Ple ne ro -
we w gmi nie Kro to szyn” w pro gra mie
„WzMOC nij swo je oto cze nie”, or ga ni -
zo wa nym przez Pol skie Sie ci Elek tro -
ener ge tycz ne. W ra mach otrzy ma ne -
go gran tu w wy so ko ści 24 600 zł
KOK zy skał no wy pro jek tor, kon struk -
cję do ekra nu oraz le ża ki.

Dzię ki re ali za cji pro jek tu uda ło się od -
wie dzić czte ry wio ski z Ob jaz do wym Ki -
nem Ple ne ro wym. Pro jekt miał na ce lu

uła twie nie do stę pu do kul tu ry, al ter na ty -
wę spę dza nia wol ne go cza su, in te gra cję
wśród miesz kań ców wsi. Do dat ko wo miał
zwięk szyć za an ga żo wa nie i roz wój spo łecz -
no ści lo kal nej (współ pra ca Kół Go spo dyń
Wiej skich z soł ty sa mi i z jed nost ka mi
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej po szcze gól -
nych wsi).

Pro gram „WzMOC nij swo je oto cze nie”
to ogól no pol ski pro gram gran to wy, re ali zo -
wa ny przez Pol skie Sie ci Elek tro ener ge tycz -
ne, skie ro wa ny do sa mo rzą dów i ich
jed no stek – np. przed szko li, szkół, bi blio tek
czy ośrod ków po mo cy spo łecz nej, a tak że
do or ga ni za cji po za rzą do wych, któ re chcą
wpro wa dzać waż ne i dłu go trwa łe zmia ny

w swo im oto cze niu w jed nym z ośmiu ob -
sza rów: ak tyw ność fi zycz na, bez pie czeń -
stwo, edu ka cja, ochro na zwie rząt, roz wój
wspól nej prze strze ni pu blicz nej, śro do wi -
sko na tu ral ne, zdro wie i in ne ini cja ty wy
miesz czą ce się w ce lach pro gra mu.

Pro gram „WzMOC nij swo je oto cze -
nie” wspie ra lo kal ne ini cja ty wy zwią za ne
z ak ty wi za cją spo łecz ną, roz wo jem wspól -
nej prze strze ni pu blicz nej, po pra wą ja ko -
ści ży cia i bez pie czeń stwa miesz kań ców.

Do dat ko we in for ma cje o pro gra mie
„WzMOC nij swo je oto cze nie” moż na zna -
leźć na stro nach: ra port.pse. pl/pl oraz 
www.wzmoc ni jo to cze nie.pl.

(RED)

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY

Grant na zakup sprzętu do kina plenerowego!
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Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
prze pro wa dził eli mi na cje do wo je -
wódz kie go kon kur su mul ti me dial ne -
go „Jó zef Wy bic ki – ży cie i twór -
czość”. Zwy cięż czy nią zo sta ła Alek -
san dra Wał kow ska z kla sy III Bran -
żo wej Szko ły I stop nia w Ko by li nie.

Mło dzież kro to szyń skie go Huf ca Pra -
cy licz nie wzię ła udział w przed się wzię ciu,
w któ rym na le ża ło w for mie pre zen ta cji
w pro gra mie Po wer Po int przed sta wić ży -
cie i twór czość Jó ze fa Wy bic kie go. Kon -
kurs ma na ce lu za chę ca nie mło dych lu dzi
do po zna wa nia wy bit nych Po la ków, kształ -
to wa nie po staw pa trio tycz nych, roz wi ja nie

umie jęt no ści twór czych i pra cy z pro gra -
ma mi mul ti me dial ny mi. 

Dzia łal ność i po stać Jó ze fa Wy bic kie -
go jest zna na uczest ni kom kro to szyń skie go
huf ca, lecz po przez two rze nie pre zen ta cji
oraz szu ka nie in for ma cji mło dzież mo gła
bli żej za po znać się z je go ak tyw no ścią.

Huf co we eli mi na cje wy gra ła Alek san dra
Wał kow ska – uczen ni ca kla sy III Bran żo wej
Szko ły I stop nia w Ko by li nie. – Ni gdy wcze -
śniej nie spo tka łam się z ty lo ma in for ma cja -
mi na te mat Jó ze fa Wy bic kie go, jed nak
po przez two rze nie pre zen ta cji mul ti me dial -
nej i udział w kon kur sie do wie dzia łam się
wie lu cie ka wych, do tych czas nie zna nych mi
rze czy – przy zna ła zwy cięż czy ni. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Eliminacje 
do wojewódzkiego konkursu 
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Astra Kro to szyn ule gła 1: 6 Ostro -
vii 1909 Ostrów Wlkp., a Bia ły Orzeł
Koź min Wlkp. po ko nał 1: 0 War tę
Śrem – ta ki mi wy ni ka mi run dę je -
sien ną za koń czy ły na sze pił kar skie
dru ży ny. Na pół met ku se zo nu kro to -
szy nia nie i koź mi nia nie pla su ją się
obok sie bie w ta be li V li gi.

Po se rii pię ciu prze gra nych me czów
pił ka rze Bia łe go Or ła już ty dzień wcze śniej
się prze ła ma li i po ko na li Pia sta Po niec.
Na po że gna nie run dy je sien nej uda li się
do Śre mu na po je dy nek z miej sco wą War -
tą. Nasz ze spół zwy cię żył 1: 0 i zdo był ko -
lej ne, nie zwy kle cen ne punk ty. Dwie
wy gra ne w ostat nich me czach z pew no ścią
po pra wi ły na stro je w obo zie koź mi nian.
Na pół met ku se zo nu Or ły zaj mu ją 12. po -
zy cję w ta be li, z 14 punk ta mi na kon cie.

Jed no miej sce wy żej po run dzie je sien -
nej pla su je się kro to szyń ska Astra, ma jąc
dwa oczka wię cej od ry wa la zza mie dzy.
W ostat niej te go rocz nej ko lej ce kro to szy -
nia nie za gra li z Ostro vią na jej te re nie. Go -
spo da rze udzie li li na szej dru ży nie sro giej
lek cji fut bo lu, wy gry wa jąc aż 6: 1. Wo rek
z bram ka mi roz wią zał w 21. mi nu cie Ni -
ko dem Mo drzyń ski. Przed prze rwą kro to -
szyń skie go gol ki pe ra po ko na li jesz cze Piotr
Skrzyp czak i Mi ko łaj Mar ci niak. Ten ostat -
ni po raz dru gi tra fił do siat ki w 65. mi nu -
cie, pod wyż sza jąc na 4: 0. Po chwi li go ście
stra ci li ko lej ne go go la za spra wą Mi ko ła ja
Le wan dow skie go. W ostat nich mi nu tach
ho nor Astry ura to wał Da mian Spa le niak,
wpi su jąc się na li stę strzel ców. Po tem
do bram ki kro to szy nian tra fił jesz cze Ma -
ciej Ka niew ski, usta la jąc wy nik na 6: 1.

(AN KA)

Sport 15

17 li sto pa da w ha li spor to wo -wi do -
wi sko wej w Kro to szy nie od by ło się
pod su mo wa nie Grand Prix Po wia tu
Kro to szyń skie go w Bie gach – edy -
cja 2022. 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). 

Zwy cięz ca mi po szcze gól nych ka -
te go rii wie ko wych zo sta li: Zu zan na
Wal czak (Go rzu pia / K20), Ju sty na
Ka rol czak (Kro to szyn / K30), Ani ta
Jad czak (Kro to szyn / K40), Ma te usz
Pa szek (Go rzu pia / M20), Mar cin
Chle bow ski (Ko by lin / M30), Mar cin
Wojt ko wiak (Koź min Wlkp. / M40),
Ka rol Olej ni czak (Kro to szyn / M50)
i Ma riusz Ba siń ski (Kro to szyn / M60). 

Me da le wraz z drob ny mi upo min -
ka mi wrę czy li bie ga czom m. in. wi ce -
sta ro sta Pa weł Ra do jew ski,
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, Ja cek Za -
wod ny – rad ny Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go i po my sło daw ca Grand

Prix. Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by li
bur mi strzo wie, gmi ny i jed nost ki sa -
mo rzą dów te ry to rial nych oraz sta ro -
sta kro to szyń ski. Przy re ali za cji
przed się wzię cia współ pra co wa ły rów -
nież ośrod ki spor tu i kul tu ry, jed nost -
ki OSP, ZHP, na uczy cie le wy cho wa nia
fi zycz ne go, szko ły, przed się bior cy, wo -
lon ta riu sze, klu by spor to we i gru py
bie go we.

– Cie szę się, że po wie lu mie sią -
cach spo tkań uda ło się wpro wa dzić,
prze pro wa dzić i za bez pie czyć środ ki
w bu dże cie po wia tu kro to szyń skie go,
a tak że po zy skać spon so rów, któ rzy
przy go to wa li dla bie ga czy upo min -
ki – Bank San tan der I Od dział w Kro -
to szy nie i Sta ro stwo Po wia to we
w Kro to szy nie. Przy po mnę, że
przed wpro wa dze niem Grand Prix Po -
wia tu Kro to szyń skie go w Bie gach od -
by ło się osiem spo tkań
kon sul ta cyj nych. Pra ce trwa ły od ma -
ja 2019 ro ku do mar ca 2022 ro ku.
Uczest ni czy li w nich bie ga cze, or ga ni -
za to rzy bie gów z po wia tu, urzęd ni cy
i sa mo rzą dow cy. Wspól nie uda ło się
wy pra co wać re gu la min, któ ry za twier -
dzi li śmy 15 mar ca br. Nie ste ty, ze

wzglę du na pan de mię CO VID -19 nie
uda ło się go wpro wa dzić we wcze śniej -
szych la tach. Sta ro stwo Po wia to we wy -
ko na ło gra fi kę, me dal i za bez pie czy ło
środ ki fi nan so we w bu dże cie po wia tu.
Nad ca ło ścią czu wał Wal de mar Wro -
nec ki. For mu ła jest na dal otwar ta,
a po za koń cze niu pierw szej edy cji re -
gu la min bę dzie do sto so wy wa ny do su -
ge stii bie ga czy, że by pro jekt
po zy tyw nie wpły wał na po pu la ry za cję
i upo wszech nia nie bie ga nia, ja ko naj -
prost szej for my ru chu, pro mo wa nie
proz dro wot nych, spo łecz nych, wy cho -
waw czych i edu ka cyj nych war to ści
spor tu oraz zwięk sze nie ak tyw no ści
fi zycz nej w spo łe czeń stwie w po wie -
cie kro to szyń skim. Dzię ku ję pa nu sta -
ro ście Sta ni sła wo wi Szczot ce za zgo dę
na re ali za cję te go pro jek tu i ob ję cie pa -
tro na tu, Wal de ma ro wi Wro nec kie mu
za przy go to wa nie i ko or dy no wa nie ca -
ło ści, wszyst kim or ga ni za to rom bie -
gów w Kro to szy nie, Koź mi nie
Wiel ko pol skim i Ko by li nie. No i dzię -
ku ję bie ga czom, że przy ję li na sze za -
pro sze nie i uczest ni czy li w cy klu
Grand Prix w Bie gach – pod su mo wał
Ja cek Za wod ny. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

BIEGI

Podsumowano Grand Prix 
Powiatu Krotoszyńskiego!

PIŁKA NOŻNA

Klęska Astry, skromna
wygrana Białego Orła

F
O

T
. 
Z

u
z
a
n
n
a
 J

a
n
k
o
w

s
k
a

F
O

T
. 
A

n
n
a
 K

ry
s
te

k



Sport16 WTOREK, 22 LISTOPADA 2022

Re pre zen tan ci grup bie go wych z na -
sze go po wia tu uczest ni czy li w wie lu
bie gach zor ga ni zo wa nych z oka zji
Świę to Nie pod le gło ści. W tych wy da -
rze niach nie wy nik był naj waż niej szy,
a sam udział i uczcze nie nie pod le -
gło ści, któ rą nasz kraj od zy skał 104
la ta te mu.

Za wod ni cy z Wit kow ski Run ning Te -
amu sta wi li się licz nie w bie gach nie pod le -
gło ści w Pę po wie oraz w Po zna niu,
a po nad to star to wa li w Par krun Ja ro cin. 

W Noc nym Pę pow skim Bie gu Nie -
pod le gło ści Oli wia Chy trow ska za ję ła
dru gie miej sce w gru pie mło dzie ży na dy -
stan sie 800 me trów. Na 5-ki lo em tro wej
tra sie po biegł Ra fał Chu dy, a 10 km po -
ko na li Bar tło miej Bia łek, Mar ta Chy trow -
ska, Ka ta rzy na Kacz ma rek i Ja cek
Za wod ny w for mie pa ce ma ke ra. Z ko lei
w Po zna niu w bie gu na 10 km star to wa li
Elż bie ta Grusz czyń ska, Pa weł Kacz ma -
rek, Ma te usz Szcze pań ski, Ni ko dem
Wró bel, Kon rad Grze siak  i Pa weł Gą -
sior.  Uczest ni cy Par krun Ja ro cin mie li
do po ko na nia dy stans 5 km. Zwy cię żył
Kac per Wi niar ski z cza sem 19: 04. WRT
re pre zen to wa li tak że Ar tur Chy trow -
ski i Ra fał Chu dy.

Świę to Nie pod le gło ści ce le bro wa li na -
der ak tyw nie przed sta wi cie le Kro to szyń -
skiej Gru py Bie go wej, star tu jąc w bie gach
w Pę po wie, Gnieź nie, Po zna niu, Lu bo niu
i oczy wi ście w Kro to szy nie. Nie za bra kło
ich tak że w Tło ki ni Ko ściel nej, gdzie od był
się III Bieg Chry stow skich.

Nie mniej ak tyw ni by li bie ga cze KS
Kro tosz. W przed dzień Na ro do we go Świę -
ta Nie pod le gło ści wy bra li się na Pę pow ski
Bieg Nie pod le gło ści, a 11 li sto pa da wzię li
udział w IX Za ko piań skim Bie gu Nie pod -
le gło ści, Ogól no pol skim Bie gu Nie pod le -
gło ści „Gó ra” i Kro to szyń skim Bie gu
Nie pod le gło ści. Naj licz niej sza eki pa kro to -
szyń skie go klu bu do tar ła na Ry dzyń ski
Bieg Nie pod le gło ści, gdzie trium fo wa ła Ju -
sty na Ka rol czak, po ko nu jąc dy stans 11 km
w cza sie 41: 17.

(AN KA)

BIEGI

Biegacze uczcili niepodległość

Brą zo wy me dal przy wio zła z Mi -
strzostw Pol ski Mło dzi czek U’14
w Za pa sach An na Po lań ska. Re pre -
zen tant ka LKS Ce ra mik Kro to szyn
ry wa li zo wa ła w ka te go rii 66 kg. 

151 za pa śni czek w je de na stu ka te go -
riach wa go wych star to wa ło w mi strzo -
stwach Pol ski do lat 14. W kla sy fi ka cji
ze spo ło wej naj lep sza oka za ła się eki pa Hu -
sa ria Fi ght Te am z Ko zie lic, wy prze dza jąc
KS So bie ski Po znań i WLKS No we Iga nie.
Z ko lei w kla sy fi ka cji wo je wódz kiej trium -

fo wa ła re pre zen ta cja wo je wódz twa za -
chod nio po mor skie go, a ko lej ne lo ka ty
przy pa dły Lu belsz czyź nie i Ma zow szu.

W ka te go rii 66 kg wal czy ła An na Po -
lań ska z kro to szyń skie go Ce ra mi ka. Pod -
opiecz na tre ner ki Ju sty ny Niś kie wicz
w pięk nym sty lu wy gra ła wal kę o brąz
i wró ci ła z mi strzostw z me da lem. Na bra -
wa za słu ży ły tak że Ju lia Cier niew ska, któ -
ra w de biu cie za ję ła dzie sią te miej sce, oraz
Klau dia Mi ko łaj czyk, któ ra za koń czy ła
zma ga nia na je de na stej po zy cji. 

(AN KA)

Czte ro oso bo wa re pre zen ta cja SAC
Ur sus Kro to szyn uda ła się w pierw -
szym ty go dniu li sto pa da do Knu ro -
wa na Me mo riał im. Eu ge niu sza
Meh li cha. Tro je na szych za wod ni ków
sta nę ło na po dium.

Ju lia Ma ślan kow ska, ry wa li zu ją ca
w ka te go rii -52 kg ju nio rek do lat 18,
osią gnę ła wy nik 47,5 kg, któ ry dał jej
zwy cię stwo. – Wy nik nie jest dla mnie
sa tys fak cjo nu ją cy, bo mo gło być du żo le -
piej, ale za wo dy jak naj bar dziej by ły

naplus. Po de szłam dote go naluź no ipo -
trak to wa łam ja ko spon ta nicz ny spraw -
dzian si ły mo jej kla ty. Naj waż niej sze, że
na bra łam ko lej ne go do świad cze nia
iprzy wio złam ko szul kę– sko men to wa -
ła zło ta me da list ka.

Rów nie do brze spi sa ła się Da ria
Frąc ko wiak, któ ra w kat. -63 kg ju nio -
rek do lat 20 za ję ła pierw sze miej sce
z re zul ta tem 57,5 kg. – Mi mo ma ło
sa tys fak cjo nu ją ce go wy ni ku za wo dy
mi się po do ba ły. Po wy ci śnię -
ciu 57,5 kg po ku si łam się od ra zu

o 62,5 kg, ale nie ste ty się nie uda -
ło – po wie dzia ła zwy cięż czy ni.

Na dru giej lo ka cie swój start za -
koń czył Ro bert Ja śniak, któ ry w kat. -
105 kg ju nio rów do lat 20 osią gnął
wy nik 140 kg. – Za wo dy w Knu ro wie
uzna ję za uda ne za koń cze nie star tów
w ka te go rii wie ko wej do lat 20. Re kord
z po przed niej im pre zy zo stał po bi ty
o 15 kg, co w wy ci ska niu jest bar dzo
sa tys fak cjo nu ją cym re zul ta tem – za -
ko mu ni ko wał za wod nik SAC Ur sus
Kro to szyn.

Tuż za po dium zna la zła się Mo ni -
ka Ostój, któ ra uzy ska ła 50 kg w kat. -
76 kg se nio rek. – Uda ło mi się
wy rów nać mój re kord ży cio wy, co bar -
dzo mnie cie szy. W trze cim po dej ściu
osią gnę łam 52,5 kg, ale nie ste ty ze
wzglę du na błąd tech nicz ny po dej ście

to nie zo sta ło mi za li czo ne przez
dwóch z trzech sę dziów. Mi mo
wszyst ko je stem bar dzo za do wo lo na
ze swo je go wy stę pu i pa miąt ko wej ko -
szul ki, któ rą otrzy ma łam – pod su mo -
wa ła M. Ostój.

(AN KA)

ZAPASY

Anna Polańska z brązowym medalem

SPORTY SIŁOWE

Zdobyli trzy medale w Knurowie
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