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DZIŚ W NU ME RZE:
� POWIAT

Informatyzacja 
na szeroką skalę

Czytaj na str. 3

� WYDARZENIE 

Kolejna edycja
„Seniora z inicjatywą”

Czytaj na str. 4

� EDUKACJA 

Dwie nasze szkoły
wśród wyróżnionych

Czytaj na str. 6

� MIESZKANIE 

Dodatek TWÓJ DOM
Czytaj na str. 8-10

� OŚWIATA

Święto patrona 
w koźmińskiej Jedynce

Czytaj na str. 11

� SPORT

Piast Kobylin 
za pucharową burtą

Czytaj na str. 15

KOBYLIN

Będzie druga tura wyborów!
To masz Le siń ski i Wie sław Po pio -
łek zmie rzą się w dru giej tu rze
przed ter mi no wych wy bo rów
na bur mi strza Ko by li na. W mi nio -
ną nie dzie lę ża den z czwór ki kan -
dy da tów nie uzy skał po par cia
prze kra cza ją ce go 50 pro cent. 

Po prze li cze niu gło sów przez
Miej ską Ko mi sję Wy bor czą oka za ło
się, iż do dru giej tu ry do sta li się To -
masz Le siń ski (KW Stow. SIO) i Wie -
sław Po pio łek (KWW WP). Miesz kań -
cy gmi ny Ko by lin po raz ko lej ny
do urn uda dzą się 15 paź dzier ni ka.

O sta no wi sko bur mi strza ubie ga -
ło się czte rech kan dy da tów. W pierw -
szej tu rze zwy cię żył To masz Le siń ski,
na któ re go za gło so wa ło 1349 osób.
Wie sław Po pio łek zdo był 1013 gło -
sów. Trze ci był Ra fał No wac ki (KWW
Ra fa ła No wac kie go), za któ rym opo -
wie dzia ło się 739 wy bor ców. Z ko lei
Mi ro sław Jac kow ski (KWW „Zgo da
dla Przy szło ści”) uzy skał 86 gło sów. 

Do gło so wa nia upraw nio nych by -
ło 6439 miesz kań ców. We dług da -
nych MKW w wy bo rach wzię ło
udział 3221 osób, co da je 50-pro cen -
to wą fre kwen cję.

(NO VUS)
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Z SESJI

Zasłużona dla Krotoszyna

Na czwart ko wej se sji kro to szyń scy
rad ni pod ję li uchwa łę w spra wie
nada nia ty tu łu „Za słu żo ny dla Kro to -
szy na” Ire nie Mar sza łek.

Z wnio skiem o nada nie te go ty tu łu
dla swo jej sze fo wej zwró cił się Od dział Re -
jo no wy w Kro to szy nie Pol skie go Związ ku

Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów. Ka pi -
tu ła ty tu łu, ma jąc na uwa dze za słu gi Ire -
ny Mar sza łek w za kre sie pro mo wa nia
Kro to szy na i osią gnię cia w pra cy spo łecz -
nej, po zy tyw nie za opi nio wa ła ów wnio -
sek. W mi nio ny czwar tek ra da pod ję ła
w tej spra wie sto sow ną uchwa łę.

(AN KA)

PLEBISCYT

Który proboszcz zwycięży?

Trwa nasz Ple bi scyt na Ulu bio ne go
Pro bosz cza Po wia tu Kro to szyń skie -
go w 2017 ro ku. To już szó sta edy -
cja za ba wy, któ ra cie szy się wiel ką
po pu lar no ścią wśród na szych Czy -
tel ni ków.

Na na szej li ście znaj du je się 27 pro -
bosz czów z te re nu po wia tu kro to szyń -
skie go. Za chę ca my do gło so wa nia, dzię ki
któ re mu ma cie moż li wość wy ra że nia
swo jej opi nii. Wkrót ce do wie my się,
z dzia łań któ re go pro bosz cza je ste ście za -
do wo le ni naj bar dziej. 

Na cze le na dal znaj du je się (stan
na 2 paź dzier ni ka, go dzi na 12.00) ks.

kan. Ry szard Mu szyń ski z Pa ra fii
Oczysz cze nia NMP w Sta rym gro -
dzie – 31,2% od da nych do tąd gło sów.
Tuż za nim jest ks. Łu kasz Żu raw ski
z Pa ra fii Świę tej Trój cy w Lu to gnie -
wie – 30,7%. Na trze cią lo ka tę spadł ks.
Wło dzi mierz Du bis z Pa ra fii św. Izy do -
ra Ora cza w Biad kach – 20,2%.

Lau re ata ple bi scy tu po zna my
o pół no cy 5 li sto pa da 2017. Wte dy to
na sza za ba wa do bie gnie koń ca. Kla sy fi -
ka cję on -li ne moż na śle dzić przez ca łą
do bę na www.glo kal na.pl w za kład ce
Plebiscyty.

(AN KA)

Jak gło so wać?
Wy ślij sms pod nr 71051 (koszt 1,23 zł z VAT) o tre ści PRO BOSZCZ., 
po da jąc nu mer kan dy da ta we dług wzo ru: PRO BOSZCZ. 28
Zwiększ licz bę gło sów jed nym sms -em!
Od daj 3 gło sy na swo je go fa wo ry ta. Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 72051
(koszt 2,46 zł z VAT).
Od daj 10 gło sów! Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 76567
(koszt 7,38 zł z VAT).
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KOŹMIN WLKP

Karol Jankowiak na czele
komisji rewizyjnej
Pod czas se sji Ra dy Miej skiej w Koź -
mi nie Wlkp., któ ra od by ła się 13
wrze śnia, bur mistrz i rad ni ofi cjal nie
po dzię ko wa li za współ pra cę Jac ko wi
Za wod ne mu, któ ry zrzekł się man -
da tu rad ne go w związ ku z ob ję ciem
sta no wi ska dy rek to ra Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1. Na no we go prze wod -
ni czą ce go ko mi sji re wi zyj nej wy bra -
no Ka ro la Jan ko wia ka. 

Ju styn Za rad niak, prze wod ni czą cy
ra dy, skie ro wał do J. Za wod ne go sło wa po -
dzię ko wa nia za su mien ne wy peł nia nie
man da tu rad ne go w la tach 2014-2017
i god ne re pre zen to wa nie miesz kań ców
na fo rum ra dy, za cen ne ini cja ty wy
i wspól ne roz wią zy wa nie wie lu pro ble -
mów.

– Dzię ku ję za kon struk tyw ne dys ku -
sje, któ re – mi mo róż nic – uda ło się po go -
dzić i do pro wa dzić do po zy tyw ne go za -
koń cze nia, jak to by ło w przy pad ku re gu -
la mi nu przy zna wa nia sty pen diów – po -
wie dział z ko lei J. Za wod ny. – Nie za wsze
się zga dza li śmy, jak w dość trud nej spra -
wie, ja ką by ło po sze rze nie stre fy par ko wa -
nia, ale za wsze pod cho dzi li śmy do sie bie
z sza cun kiem i po trze bą szu ka nia jak naj -
lep szych roz wią zań dla do bra miesz kań -
ców na szej ma łej oj czy zny – pod kre ślił by -
ły już rad ny. Jed no cze śnie za ape lo wał
do ra dy, aby jesz cze raz po chy li ła się
nad bu dże tem oby wa tel skim i po pro sił
o opra co wa nie pro jek tu prze bie gu ście żek
pie szo -ro we ro wych na te re nie gmi ny. 

No wym prze wod ni czą cym ko mi sji
re wi zyj nej zo stał Ka rol Jan ko wiak. Po nad -
to po wo ła no no we go człon ka ko mi -
sji – An drze ja No wac kie go. 

Na za koń cze nie se sji do słów J. Za -
wod ne go od niósł się Ma ciej Brat bor ski,
bur mistrz Koź mi na Wlkp. – Uchwa le nie
bu dże tu oby wa tel skie go pro po no wa łem
już w 2014 ro ku – za ko mu ni ko -

wał. – Zresz tą z tym ha słem szli do wy bo -
rów rad ni Sa mo rzą do wej Ini cja ty wy Oby -
wa tel skiej. W la tach 2015 i 2016, ze
wzglę du na zmien ną dy na mi kę bu dże tu
gmi ny, zwią za ną przede wszyst kim
z funk cjo no wa niem oświa ty, po sta no wi li -
śmy wspól nie (...), że opóź ni my wpro wa -
dze nie bu dże tu oby wa tel skie go. Z ca łą
od po wie dzial no ścią mó wię, że nie wi dzę
moż li wo ści wpro wa dze nia bu dże tu oby -
wa tel skie go w przy szłym ro ku, gdyż bę -
dzie to rok new ral gicz ny w okre sie wpro -
wa dza nej re for my oświa ty i nie je ste śmy
w sta nie prze wi dzieć kosz tów, ja kie gmi -
na bę dzie mu sia ła w związ ku z tym po -
nieść. Uwa żam, że bu dżet oby wa tel ski
jest to rzecz bar dzo po trzeb na, jed nak bę -
dąc od po wie dzial nym za ca ły bu dżet gmi -
ny, nie zde cy du ję się go wpro wa dzić
w 2018 ro ku – oznaj mił M. Brat bor ski. 

Bur mistrz przy po mniał tak że, że
Koź min Wlkp. wraz z po wia tem kro to -
szyń skim i ościen ny mi gmi na mi jest
w trak cie opra co wy wa nia kon cep cji ście -
żek ro we ro wych. Jak za zna czył, Ra da
Miej ska za bez pie czy ła na ten cel pie nią -
dze w bu dże cie gmi ny. 

(NO VUS)

TECHNOLOGIA

E-usługi w wysokiej jakości
W mi nio ną śro dę w Urzę dzie Miej -
skim w Kro to szy nie ofi cjal nie za in -
au gu ro wa no pro jekt „Wdro że nie wy -
so kiej ja ko ści e -usług ad mi ni stra cyj -
nych w gmi nach Kro to szyn, Ko by lin,
Roz dra żew, Koź min Wiel ko pol ski,
Zdu ny, Sul mie rzy ce i w po wie cie kro -
to szyń skim”.

Pro jekt, któ ry jest do fi nan so wa ny ze
środ ków unij nych w ra mach Wiel ko pol -
skie go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la -
ta 2014-2020, ma na ce lu roz wój elek tro -
nicz nych sys te mów ob słu gi oby wa te li oraz
sys te mów wspo ma ga ją cych funk cjo no wa -
nie ad mi ni stra cji pu blicz nej. Przy czy ni się
do bu do wy i roz wo ju spo łe czeń stwa in for -
ma cyj ne go, opar te go na szyb kim i bez po -
śred nim do stę pie do in for ma cji i wie dzy.

Dzię ki re ali za cji pro jek tu miesz kań -
cy po wia tu uzy ska ją do stęp do wy so kiej
ja ko ści e -usług, świad czo nych przez urzę -
dy ad mi ni stra cji pu blicz nej oraz jed nost -
ki or ga ni za cyj ne z wy ko rzy sta niem In ter -

ne tu i tech no lo gii mo bil nych. Zmia ny
przede wszyst kim ma ją do ty czyć za stą -
pie nia for mu la rzy pa pie ro wych, prze sy ła -
nych obec nie pocz tą tra dy cyj ną lub prze -
ka zy wa nych oso bi ście w urzę dach, moż li -
wo ścią zło że nia for mu la rzy on -li ne z do -
wol ne go miej sca. Skut ko wać to bę dzie
zmniej sze niem ko le jek w urzę dach, ogra -
ni cze niem kosz tów pa li wa po stro nie
miesz kań ców oraz kosz tów eks plo ata cyj -
nych po stro nie urzę dów, lep szą or ga ni za -
cją pra cy i uspraw nie niem re je stru pro wa -

dzo nych spraw. 
War tość pro jek tu wy no -

si 2 775 646,07 zł, z cze go kwo ta do fi -
nan so wa nia to 2 359 299,15 zł, czy li 85%
wy dat ków kwa li fi ko wa nych. Wkład wła -
sny gmin uczest ni czą cych w pro jek cie
opie wa na 416 346,92 zł. Umo wa o do fi -
nan so wa nie pro jek tu zo sta ła pod pi sa -
na 29 sierp nia po mię dzy Za rzą dem Wo -
je wódz twa Wiel ko pol skie go a gmi ną Kro -
to szyn.

(NO VUS)

Za kres usług w ra mach pro jek tu:
1) E -usłu gi: – Elek tro nicz ny Obieg Do ku -
men tów – zin te gro wa ny z plat for mą E -Pu -
ap, sys te ma mi dzie dzi no wy mi i BIP, umoż -
li wia ją cy uzy ska nie in for ma cji o sta nie re -
ali za cji spra wy w urzę dzie
– Elek tro nicz ne Biu ro Ob słu gi In te re san -
ta – słu żą ce do udo stęp nie nia in te re san -
tom urzę du da nych w za kre sie ich zo bo -
wią zań, wno sze nia przez nich płat no ści
dro gą elek tro nicz ną oraz skła da nia wnio -
sków i de kla ra cji przez In ter net (e -for mu la -
rze), zin te gro wa ne z sys te mem in for ma -
tycz nym urzę du i EOD.
2) E -oświa ta: – Elek tro nicz ny sys tem re -
kru ta cji do szkół i przed szko li – za pew nia
spraw ny prze bieg pro ce su re kru ta cji. Wy -
ko rzy sta nie sys te mu nie tyl ko re du ku je
cha os i wy ni ka ją cy z nie go zbęd ny stres
kan dy da tów i ich ro dzi ców, ale gwa ran tu je
rów nież, że pro ces na bo ru prze bie ga we -
dług ja snych i przej rzy stych za sad.
– Szkol ne bi blio te ki cy fro we – no wo cze sny

sys tem do ob słu gi bi blio te ki szkol nej. Uła -
twia co dzien ną pra cę bi blio te ka rza i przy -
spie sza ewi den cjo no wa nie wy po ży czeń.
Ka ta log bi blio te ki do stęp ny jest dla
uczniów o każ dej po rze i z każ de go kom pu -
te ra z do stę pem do In ter ne tu, tak że z urzą -
dzeń mo bil nych.
3) E -Ra da – sys tem wspo ma ga ją cy pra cę
Ra dy Miej skiej, ob słu ga i in te gra cja
wszyst kich naj waż niej szych za dań re ali zo -
wa nych przez RM, jej kom plek so we za rzą -
dza nie i ko mu ni ka cja po mię dzy rad ny mi
i miesz kań ca mi, któ rzy bę dą mo gli prze -
glą dać in for ma cje o po sie dze niach, ob ra -
dach, pro jek tach, uchwa łach ra dy. Prze wi -
du je się za kup ta ble tów dla rad nych i sys -
te mu wi zu ali za cji na sa li se syj nej.
4) www – mo der ni za cja / roz bu do wa /
bu do wa stro ny in ter ne to wej mia sta/gmi ny
i jej pod stron. W ra mach por ta lu dla urzę -
du zo sta ną wy ko na ne pod por ta le dla jed -
no stek pod le głych. Stro ny zo sta ną wy ko -
na ne zgod nie z tech no lo gią RWD (Re spon -

si ve Web De sign), dzię ki cze mu bę dą się
pra wi dło wo wy świe tlać na każ dym urzą -
dze niu, nie za leż nie od roz dziel czo ści ekra -
nu (np. smart fo ny, ta ble ty). Stro ny zo sta ną
wy ko na ne zgod nie ze stan dar dem
WCAG 2.0 po ziom AA, dzię ki cze mu zwięk -
szy się do stęp ność por ta lu dla osób z nie -
peł no spraw no ścia mi oraz dla star szych.
5) E -In fo – sys tem in for ma cji pre zen to wa -
nej na mul ti me dial nych wy świe tla czach
(z ang. Di gi tal Si gna ge). Sys tem bar dziej
przy cią ga uwa gę od roz wią zań tra dy cyj nych
(np. pa pie ro wych pla ka tów), przez co od -
bior cy ła twiej do wia du ją się o da nym wy da -
rze niu czy po zna ją kon kret ne in for ma cje.
6) E -GiS – di gi ta li za cja za so bów prze -
strzen nych – wek to ry za cja miej sco wych
pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go oraz stu dium uwa run ko wań i kie run ków
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, moż li -
wość ge ne ro wa nia wy pi su i wy ry su z MPZP,
re jestr de cy zji o wa run kach za bu do wy,
sys tem in for ma cji ad re so wej.
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Za na mi ko lej na edy cja pro jek tu
„Se nior z ini cja ty wą”, zor ga ni zo wa -
ne go przez Pol ski Zwią zek Eme ry -
tów, Ren ci stów i In wa li dów – Od -
dział Re jo no wy w Kro to szy nie oraz
Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi -
nie w Kro to szy nie. W tym ro ku wy da -
rze niu przy świe ca ło ha sło „mi łość
się nie sta rze je”. 

Im pre za od by ła się pod pa tro na tem
mar szał ka wo je wódz twa wiel ko pol skie go
Mar ka Woź nia ka, sta ro sty Sta ni sła wa Szczot -
ki i bur mi strza Fran cisz ka Mar szał ka. Koszt
te go rocz nej edy cji pro jek tu wy niósł 21 tys.
zło tych (8 tys. – sa mo rząd wo je wódz twa
wiel ko pol skie go, 3 tys. – PFRON, 2
tys. – po wiat kro to szyń ski, 2200 – gmi na
Kro to szyn, 5800 – wkład oso bo wy).

Pro jekt za in au gu ro wa no kon fe ren cją
w Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej. Jej

te ma tem by ła sy tu acja osób star szych
w po wie cie kro to szyń skim. Przy oka zji
omó wio no tak że sys tem wspar cia osób
star szych w śro do wi sku za miesz ka nia
oraz pro jekt Me eting dem. Na za jutrz zor -
ga ni zo wa no kon sul ta cje spo łecz ne, do ty -
czą ce po wo ła nia Gmin nej Ra dy Se nio rów.

Punk tem kul mi na cyj nym pro jek tu

był XIII Prze gląd Twór czo ści Ar ty stycz nej.
Na sce nie za pre zen to wa ło się 29 ze spo -
łów. Jed no cze śnie w ho lu ki na moż na by -
ło obej rzeć wy sta wę prac rę ko dziel ni czych
oraz skosz to wać roz ma itych przy sma ków.
W ka te go rii naj lep sze rę ko dzie ło zwy cię -
ży ła Ma ria Urba niak (Klub Se nio ra Koź -
min Wlkp.), za naj lep szy pro dukt „Kuch -
nia se nio ra nie zna gra nic” uzna no spe cja -
ły przy go to wa ne przez se nio rów z Dzien -
ne go Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Ra wi -
czu. Za naj lep szy wy stęp ze spo ło wy uho -
no ro wa no gru pę śpie wa czą „Przy ja cie le”
z Klu bu Se nio ra przy MGOPS w Koź mi -
nie Wlkp. Z ko lei w ka te go rii wy stęp in dy -
wi du al ny trium fo wał du et ZOZ (Zbi -
gniew Cy un czyk i Zbi gniew Oba ra) ze
Sto wa rzy sze nia Wiel ko pol ska z Wy obraź -
nią z Koź mi na Wlkp.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl 

SENIORZY

Miłość się nie starzeje

W nie dzie lę, 24 wrze śnia, 125-le cie ist -
nie nia świę to wa ło Ko ło Śpie wa cze Ce -
cy lia z Sul mie rzyc. Z tej oka zji w miej -
sco wym ko ście le pa ra fial nym od był się
kon cert „Roz śpie wa ny Po wiat”.

Za nim jed nak mi ło śni cy mu zy -
ki chó ral nej mo gli wy słu chać pie śni
w wy ko na niu za pro szo nych chó rów
i ju bi lat ki, od pra wio na zo sta ła msza
w in ten cji ży wych i zmar łych chó -
rzy stów. Z ko lei pre zes Ka zi mierz
Ko bu siń ski w kil ku zda niach przy -

po mniał hi sto rię sul mie rzyc kie go
ko ła śpie wa cze go.

Człon kom ze spo łu Ce cy lia zło żo no
ży cze nia i wrę czo no od zna cze nia, wy róż -
nie nia oraz pre zen ty. Z rąk rad ne go wo je -
wódz kie go Ja na Grześ ka chó rzy ści ode -
bra li Od zna kę Ho no ro wą „Za Za słu gi dla
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go”. Z ko lei
Je rzy Woj ta szek, wi ce pre zes Po łu dnio wo -
-Wiel ko pol skie go Związ ku Chó rów i Or -
kiestr w Ostro wie Wlkp., wrę czył zło te,
srebr ne i brą zo we od zna ki ho no ro we Pol -
skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr. 

Wimie niu sta ro sty ży cze nia Ce cy lii skła -
da li Ma rze na Wi śniew ska – kie row nik Biu ra
Pro mo cji i Roz wo ju, a tak że Ire na Rę ko sie -
wicz – wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go, któ ra do dat ko wo ufun do -
wa ła słod ki upo mi nek dla chó rzy stów.

W uro dzi no wym kon cer cie udział
wzię ły chó ry z Ko by li na, Koź mi na Wlkp.,
Odo la no wa i Zdun. Na za koń cze nie wy -
stą pi li chó rzy ści z Ce cy lii, któ rzy pod dy -
rek cją Mał go rza ty Wy soc kiej da li po pis
swo ich umie jęt no ści śpie wa czych. 

(NO VUS)

JUBILEUSZ

Cecylia świętowała 125-lecie!
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KOŹMIN WLKP

Skontrolowali zabytkowe obiekty

14 wrze śnia stra ża cy z jed no stek OSP
w Wał ko wie, Bo rzę cicz kach i Koź mi -
nie Wlkp. uczest ni czy li w ope ra cyj nym
roz po zna niu obiek tów, któ re prze pro -
wa dzi li przed sta wi cie le Ko men dy Po -
wia to wej PSP w Kro to szy nie. 

Do roz po zna nia wy zna czo ne zo sta ły
dwa za byt ko we obiek ty – Mu zeum Zie mi
Koź miń skiej oraz drew nia ny ko ściół pw.
Św. Trój cy. Z ini cja ty wą wspól ne go do ko -
na nia kon tro li wy szedł koź miń ski urząd.
Po mysł ten zy skał ak cep ta cję KP PSP.

Udział koź miń skich stra ża ków

ochot ni ków był o ty le waż ny, że wy zna -
czo ne obiek ty na le żą do nie zwy kłych oka -
zów koź miń skiej ar chi tek tu ry, a jed no cze -
śnie są to bu dyn ki trud no do stęp ne. 

Za po zna nie stra ża ków z ich spe cy fi -
ką po zy tyw nie wpły nie w przy szło ści
na sku tecz ność ich dzia łań w ra zie sy tu -
acji za gro że nia po ża rem. Kon tro lu ją cy
obej rze li wszyst kie po miesz cze nia, spraw -
dzi li dro gi ewa ku acyj ne oraz dro gi do jaz -
do we służb ra tow ni czych, jak rów nież
środ ki ga śni cze i spraw ność hy dran tów
w naj bliż szej oko li cy.

OPRAC. (NO VUS)

JUBILEUSZ

140-lecie sulmierzyckiej OSP
W nie dzie lę, 17 wrze śnia, od by ły się
uro czy sto ści z oka zji 140-le cia
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Sul -
mie rzy cach. Ju bi le usz był do brą oka -
zją do wrę cze nia me da li i od zna czeń.

Uro czy sto ści roz po czę ły się od prze -
mar szu uczest ni ków, w asy ście sul mie -
rzyc kiej or kie stry dę tej i pocz tów sztan da -
ro wych, pod do wódz twem dha Woj cie cha
Mar ci nia ka, na sul mie rzyc ki ry nek. Tam
od by ła się część ofi cjal na, w trak cie któ rej
m. in. wrę czo no od zna cze nia i me da le za -
słu żo nym stra ża kom. Nie za bra kło oczy -
wi ście oko licz no ścio wych prze mó wień. 

Zło tym me da lem „Za za słu gi dla
po żar nic twa” uho no ro wa ny zo stał
druh Ja nusz Pa duch, srebr nym – dru -
ho wie Ka rol Gi ba sie wicz, Woj ciech
Mach nik i Woj ciech Ostoj ski, a brą zo -
wym – dru ho wie Adam Sło wiń ski
i Woj ciech Wie czo rek.

Od zna kę „Stra żak wzo ro wy” wrę czo -
no dru hom Ma riu szo wi Ka la ko wi, Se ba -
stia no wi Ko ko to wi i Mar ko wi Stan kie wi -

czo wi. Z ko lei brą zo wą od zna kę „Mło -
dzie żo wa Dru ży na Po żar ni cza” przy zna -
no Klau dii Ulicz nej, Ery ko wi Gi ba sie wi -
czo wi, Ar tu ro wi Gi ba sie wi czo wi, Szy mo -
no wi Wojt kow skie mu, Pio tro wi Bre ie ro -
wi, Szy mo no wi Wuj czy ko wi i Pio tro wi
Ko ko to wi.

Człon ko wie OSP w Sul mie rzy cach
dzię ku ją spon so rom oraz wszyst kim dar -
czyń com, któ rzy w ja ki kol wiek spo sób
przy czy ni li się do or ga ni za cji ju bi le uszu,
a tak że tym oso bom, któ re od wie lu lat
wspie ra ją dzia ła nia jed nost ki.

(NO VUS)
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BIADKI

Ścieżka edukacyjna już gotowa

W po ło wie wrze śnia za koń czo no pro -
jekt pod na zwą „Szkol ne Cen trum
Przy rod ni czo -Eko lo gicz ne w Biad -
kach”. W je go ra mach w miej sco wej
szko le pod sta wo wej utwo rzo no przy -
rod ni czo -eko lo gicz ną ścież kę dy dak -
tycz ną.

Ścież ka prze bie ga czę ścio wo w bu -
dyn ku szko ły, a czę ścio wo na ze wnątrz.
Mo ty wem prze wod nim jest ha sło „Po zna -
je my, więc sza nu je my na szą przy ro dę”.
W ra mach re ali za cji pro jek tu za ku pio no
po mo ce dy dak tycz ne – ta bli ce i gry edu -
ka cyj ne, sta cję me te oro lo gicz ną oraz po -
jem ni ki na se gre ga cję od pa dów czy zu ży -
te ba te rie. 

Gry i za ba wy w do sko na ły spo sób łą czą
przy jem ne z po ży tecz nym, peł nią funk cje
in for ma cyj no -po znaw cze, roz wi ja ją spraw -
ność, w czę ści są in te rak tyw ne. Przed mio to -
we ta bli ce uatrak cyj nią lek cje i z pew no ścią
wpły ną na wzrost wie dzy dzie ci z za kre su
śro do wi ska na tu ral ne go, w tym eko sys te -
mów le śnych, flo ry i fau ny oraz ra cjo nal ne go
go spo da ro wa nia wo dą i ener gią. Naj młod si
ma ją się uczyć po sta wy pro eko lo gicz nej.

Koszt przed się wzię cia wy niósł ok. 25
tys. zło tych, z cze go 20 tys. sta no wi ło do -
fi nan so wa nie z Wo je wódz kie go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Po zna niu.

(NO VUS)
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POZNAŃ

Nasze szkoły wśród wyróżnionych
27 wrze śnia w Te atrze Wiel kim
w Po zna niu od by ła się ga la pod su -
mo wu ją ca kon kur sy Wiel ko pol ska
Szko ła Ro ku oraz Wiel ko pol ski Na -
uczy ciel Ro ku. Po śród wy róż nio nych
szkół zna la zły się dwie pla ców ki
z na sze go po wia tu.

Te go rocz na, dru ga edy cja kon kur sów
cie szy ła się ogrom nym za in te re so wa -
niem. Zło żo no 225 wnio sków, z cze -
go 123 o ty tuł Wiel ko pol ska Szko ła Ro ku
oraz 102 o ty tuł Wiel ko pol ski Na uczy ciel
Ro ku. Na gro dzo no 21 na uczy cie li
oraz 26 szkół.

Pod czas uro czy sto ści uho no ro wa no
na uczy cie li oraz szko ły, któ re wy róż nia ją
się in no wa cyj no ścią, wy so ką ja ko ścią na -
ucza nia, współ pra cą ze śro do wi skiem lo -
kal nym, jak rów nież kształ to wa niem
wśród uczniów po staw pa trio tycz nych
i oby wa tel skich.

Zwy cięz cy, lau re aci oraz wy róż nie ni
otrzy ma li na gro dy fi nan so we, dy plo my
i pa miąt ko we sta tu et ki, wy ko na ne przez
ar ty stę pla sty ka we dług po my słu Ma rze -
ny Wo dziń skiej – człon ki ni Za rzą du Wo -
je wódz twa Wiel ko pol skie go. 

Ty tuł Wiel ko pol ski Na uczy ciel Ro ku
przy zna no Alek san drze Scho en -Ka miń -
skiej z Ze spo łu Szkół nr 3 im. Lot ni ków
Pol skich w Pi le. Z ko lei Wiel ko pol ską
Szko łą Ro ku zo stał Ze spół Szkół Po nad -
gim na zjal nych im. Eu ge niu sza Kwiat -
kow skie go w Gro dzi sku Wiel ko pol skim.

W gru pie 19 wy róż nio nych pla có -
wek zna la zły się Ze spół Szkół Pu blicz -
nych w Roz dra że wie oraz Ze spół Szkół
Po nad gim na zjal nych nr 2 im. K. F. Li bel -

ta w Kro to szy nie. Wy róż nio ne szko ły
otrzy ma ły pa miąt ko we sta tu et ki, dy plo -
my oraz na gro dy fi nan so we w wy so ko -
ści 3 ty się cy zło tych.

Do peł nie niem ar ty stycz nym pro gra mu
ga li by ły wy stę py du etu skrzyp co we go, te no -
rów Mi ro sła wa Nie wia dom skie go iKor dia na
Kac per skie go oraz  po kaz po wietrz ny Alek -
san dry Kier do wicz, na to miast jej zwień cze -
niem – kon cert Mi cha ła Szpa ka.

OPRAC. (AN KA)

ZDUNY

Uhonorowano ośmioro uczniów
W trak cie nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Zdu nach bur mistrz To masz
Chu dy wrę czył uczniom sty pen dia
za wy so kie wy ni ki w na uce i spo rcie.

Sty pen dy ści otrzy ma li li sty gra tu la -
cyj ne oraz upo min ki. Sty pen dia w po sta -
ci jed no ra zo wej wy pła ty 500 zł zo sta ły
prze ka za ne na kon ta ban ko we. 

Za szcze gól ne wy ni ki w na uce uho -
no ro wa no We ro ni kę Ra ta jek z kl. II gim -
na zjum w Ze spo le Szkół w Zdu nach,
Kin gę Gro bel ną z kl. II gim na zjum oraz
Wik to rię Ma cia szek z kl. III gim na zjum.

Za wy so kie wy ni ki spor to we sty pen -
dium otrzy ma li We ro ni ka Po łczyń ska

z kl. II gim na zjum, We ro ni ka Kar wik
z kl. II tech ni kum w Ze spo le Szkół Po nad -
gim na zjal nych w Zdu nach i Wik tor Ma -
lec z kl. III gim na zjum.

Za szcze gól ne osią gnię cia na gro dzo -

no Alek san drę Ka spro le wicz z kl. III gim -
na zjum i Zo fię Kra szew ską z kl. IV Szko -
ły Pod sta wo wej im. Po wstań ców Wiel ko -
pol skich w Basz ko wie.

(NO VUS)



Se na tor Łu kasz Mi ko łaj czyk wy sto -
so wał in ter pe la cję do mi ni stra in fra -
struk tu ry w spra wie zgło szo nej mu
przez asy sten ta Krzysz to fa Ku bi ka.
Cho dzi o ko la rzy, któ rzy – we dle obo -
wią zu ją cych prze pi sów – po win ni
jeź dzić ścież ka mi pie szo -ro we ro wy -
mi (o ile na ich tre nin go wej tra sie ta -
ko we są). Jak za uwa ża zna ny z ko -
lar skich do ko nań K. Ku bik, jest to sy -
tu acja ab sur dal na. 

– Zda rza się, że po li cja za trzy mu je
ko la rza bądź gru pę ko la rzy, któ rzy nie ja -
dą ścież ką pie szo -ro we ro wą – wy ja śnia K.
Ku bik. – Nie je ste śmy ta ki mi sa my mi ro -
we rzy sta mi jak np. wy ciecz ka ro we ro wa
czy lu dzie ja dą cy na za ku py bądź do jeż -
dża ją cy do pra cy. 

Kro to szyń ski ko larz pod kre śla, że jest
jak naj bar dziej za tym, by bu do wać jak naj -
wię cej ście żek ro we ro wych, z któ rych
zresz tą sam, bę dąc „w cy wi lu”, ko rzy -
sta. – Jed nak ko la rze, na wet ama to rzy,
osią ga ją pręd ko ści czę sto prze kra cza ją -
ce 30-40 km/h – stwier dza. – Ja dąc na tre -
ning kil ku dzie się cio - czy na wet kil ku set ki -
lo me tro wy, nie rzad ko ca łą gru pą, nie je ste -
śmy w sta nie zjeż dżać na ścież ki ro we ro we,

któ re naj czę ściej koń czą się w szcze rym po -
lu al bo po pro stu na któ rymś skrzy żo wa -
niu w mie ście. A po za tym ro wer szo so wy
i kost ka bru ko wa oraz wy so kie kra węż ni ki
po pro stu ze so bą nie współ gra ją. 

Bio rąc pod uwa gę po wyż sze czyn ni -
ki, K. Ku bik zwró cił się z proś bą do se na -
to ra Mi ko łaj czy ka o in ter pe la cję do od po -
wied nie go mi ni stra. – Pan se na tor po cho -
dzi z Ostro wa Wlkp., gdzie dzia ła lo kal na
gru pa ko lar ska OTR In ter kol, do któ rej

na le żę – za zna cza K. Ku bik. 
Na ostat nim po sie dze niu se na tu par -

la men ta rzy sta wy sto so wał więc oświad -
cze nie se na tor skie do mi ni stra in fra struk -
tu ry z proś bą o roz po czę cie roz mów
na ten te mat z sa my mi za in te re so wa ny mi,
czy li ko la rza mi. Pro blem ów za uwa żył na -
wet pre zes PZKol. – Mam na dzie ję, że uda
nam się do pro wa dzić do roz sąd ne go roz -
wią za nia tej kwe stii – do da je K. Ku bik

(AN KA) 
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NA DRODZE

Rowerowy problem

W pią tek, 22 wrze śnia, na te re nie le -
śnic twa Li la od by ła się ko lej na edy -
cja ak cji sa dze nia la su pod ha słem
„Dla nas i przy szłych po ko leń”. 

W ini cja ty wę za an ga żo wa li się wi -
ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski, pra cow -
ni cy Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska,
Rol nic twa i Le śnic twa w Sta ro stwie
Po wia to wym, przed sta wi cie le Nad le -
śnic twa Kro to szyn, dzie ci z Pu blicz ne -
go Przed szko la w Zdu nach i Przed -

szko la nr 5 We so ła Gro mad ka w Kro -
to szy nie, wy cho wan ko wie Spe cjal ne go
Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go
w Ko na rze wie oraz pod opiecz ni Śro -
do wi sko we go Do mu Sa mo po mo cy
w Kro to szy nie. 

W le sie na uczest ni ków ak cji cze -
ka ły sa dzon ki dę bu szy puł ko we go,
prze ka za ne przez Nad le śnic two Kro to -
szyn. Sa dzo no je pod czuj nym okiem
le śni ków – An ny Ko mo row skiej, Mar -
ci na Woź nia ka, Kry stia na Chmie la rza

i Ma riu sza Wol ni ka. Na po wierzch -
ni 0,2 ha po sa dzo no 500 sztuk drze -
wek. Do dat ko wą atrak cją by ło ode gra -
nie przez le śni ka To bia sza Szczę snow -
skie go na ro gu my śliw skim po cząt ku
i za koń cze nia ak cji. 

Ca łe mu przed się wzię ciu to wa rzy -
szył tak że sze ro ki pro gram edu ka cji eko -
lo gicz nej, przy go to wa ny przez le śni -
ków. – My ślę, że dzi siej sza ak cja jest bar -
dzo po ży tecz na. Nie jest tak waż ne, ile
dziś po sa dzi my drzew, ale sa ma ini cja ty -
wa uświa da mia nia dzie ciom i mło dzie -
ży, jak istot na jest ochro na śro do wi -
ska – po wie dział wi ce sta ro sta Pa weł Ra -
do jew ski.

(NO VUS)

PRZYRODA

Akcja sadzenia drzew

Ostat ni dzwo nek, a co
bę dzie póź niej..? 

Wie le osób, któ re dzi siaj
my ślą o za ku pie swo je go wy -
ma rzo ne go „M”, bo ry ka się
z pod sta wo wym pro ble -
mem – skąd po zy skać te mi ni -
mal ne 10% wkła du wła sne go,
by speł nić swo je ma rze nia.
Ogrom ne wspar cie w tej kwe -
stii da ło pań stwo, jed nak za in te re so wa nie
jest tak du że, że środ ki z li mi tu są wy ko -
rzy sty wa ne w cią gu kil ku go dzin. Tak też
by ło w sierp niu bie żą ce go ro ku, kie dy to
pu la z kwo tą 2,57 mld zł, otwar ta 8 sierp -
nia, skoń czy ła się w mgnie niu oka. 

Nie za ła pa li śmy się na środ ki
w sierp niu, więc co mo że my zro bić? 

Przy go to wać się wła ści wie do trans -
ak cji, bio rąc pod uwa gę wszyst kie ele -
men ty ukła dan ki. Przede wszyst kim mu -
si my już dzi siaj usta lić, czy i w ja ki spo sób
mo że my sko rzy stać z tych środ ków, po -
nie waż kie dy po ja wi my się w Ban ku 2
stycz nia 2018 ro ku i bę dzie my chcie li
ubie gać się o MDM, bę dzie już za póź no. 

Za tem od cze go
za cząć...

Już dzi siaj udać się
do do rad cy i zba dać
swo ją zdol ność kre dy to -
wą, uzy skać po twier -
dze nie, że ja ko kre dy to -
bior cy bę dzie my mo gli
sko rzy stać z MDM,
i na koń cu roz po cząć

wstęp nie po szu ki wa nie od po wied nie go
miesz ka nia, któ re bę dzie my chcie li za ku -
pić. Wszyst ko to po win no być sta ran nie
prze my śla ne i od by wać się przy udzia le
oso by, któ ra wspo mo że nas na każ dym
eta pie trans ak cji. 

Ja kie jest ry zy ko, że nie uzy ska my
do fi nan so wa nia?

Na każ dym eta pie wnio sko wa nia
o kre dyt w pro gra mie MDM cze ka na nas
wie le sy tu acji, któ re mo gą wpły nąć na to,
czy otrzy ma my do fi nan so wa nie, czy też
nie. Dla te go tak waż nym jest wła ści we
przy go to wa nie, by już w pierw szym
kwar ta le przy szłe go ro ku cie szyć się z po -
sia da nia wła sne go miesz ka nia.

TOMASZ GIERKO – doradca finansowy
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Wostat ni pią tek wrze śnia wSzko le Pod -
sta wo wej nr 1 im. Straj ku Dzie ci Koź -
miń skich1906-1907 wKoź mi nie Wlkp.
ob cho dzo no dzień pa tro na. Tym sa mym
uczczo no 111. rocz ni cę wy bu chu straj -
ku szkol ne go w tej miej sco wo ści.

Uro czy sto ści roz po czę ły się od wcią -
gnię cia fla gi na maszt przed szko łą oraz
Mszy św. w Ko ście le pw. Św. Waw rzyń ca.
Po tem ucznio wie, na uczy cie le i za pro sze -
ni go ście uda li się na sa lę gim na stycz ną,
gdzie od był się uro czy sty apel, po łą czo ny
ze ślu bo wa niem pierw szo kla si stów. 

Po wpro wa dze niu sztan da ru szko ły od -
śpie wa no hymn pań stwo wy. Ja cek Za wod -
ny, dy rek tor SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp., od -
czy tał wy pra co wa nie jed nej z uczen nic
na te mat nada nia imie nia szko le. 

Ucznio wie za pre zen to wa li pro gram
przy bli ża ją cy uczest ni kom uro czy sto ści wy -
da rze nia z lat 1906-1907. Koź miń skie dzie -
ci sta nę ły wów czas w obro nie ję zy ka oj czy -
ste go, sprze ci wia jąc się od po wia da niu na py -
ta nia w ję zy ku nie miec kim na lek cjach re li -
gii. Strajk za czął się 9 wrze śnia 1906 ro ku,
a w paź dzier ni ku licz ba pro te stu ją cych
wzro sła do 183 uczniów. Dzie ci, wspie ra ne

przez swo ich ro dzi ców, śmia ło sprze ci wia ły
się za ka zo wi, mi mo iż za bor ca sto so wał wo -
bec nich su ro we ka ry. Ka za no zo sta wać dłu -
żej w szko le i uczyć się dłu gich nie miec kich
wier szy, a na wet bi to dzie ci. 

Po pre zen ta cji ucznio wie od śpie wa li
hymn szko ły, na wią zu ją cy do wy da rzeń
sprzed lat. Po nad to ogło szo no wy ni ki
kon kur su do ty czą ce go świę ta pa tro na. 

Ko lej nym punk tem uro czy sto ści by -
ły wy stę py dzie ci oraz pa so wa nie pierw -
szo kla si stów. 

KIN GA KOST KA

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl

SP 1 KOŹMIN WLKP.

W 111. rocznicę wybuchu strajku szkolnego

Dziś zaj mie my się dość gło śnym te -
ma tem, ja kim jest za mknię cie jed ne go
z biur kre dy to wych w Ostro wie Wiel ko -
pol skim. Za pew ne sły szał Pan o tym.

– Oczy wi ście, że tak – to dość gło śna
spra wa, za rów no wśród osób z bran ży, jak
i zwy kłych ostro wian. Pew ne nie po ko ją ce
sy gna ły do cie ra ły do nas już od ja kie goś
cza su, jed nak kul mi na cja zda rzeń na stą -
pi ła wio sną te go ro ku. W efek cie dzia łań
pro ku ra tu ry i po li cji za trzy ma no wie le
osób, a in sty tu cja fi nan so wa, któ rej przed -
sta wi ciel stwa roz sia ne by ły po ca łym kra -
ju, zo sta ła już za mknię ta.

Czy w Ostro wie rów nież znaj do wał
się ich od dział?

– Tak, na uli cy Wol no ści. Cięż ko jest
jed nak po dać kon kret ną na zwę, bo czę sto
by ła zmie nia na. Wśród Klien tów funk cjo -
no wa li po pro stu ja ko „kre dy ty z Wol no ści”.

O co tak na praw dę jest ta ca ła afe ra?
– Nie je stem pro ku ra to rem czy cho -

ciaż praw ni kiem, abym mógł to do kład -
nie opi sać. Wiem je dy nie, że na ma so wą
ska lę oszu ki wa no lu dzi – w tym oczy wi -
ście rów nież w Ostro wie.

Na czym po -
le ga ły te oszu -
stwa?

– Naj praw do -
po dob niej me cha -
nizm był dość pro -
sty – co in ne go by -
ło mó wio ne
Klien tom, a co in -
ne go da wa no im
do pod pi sa nia.

Obie cy wa no świet ne wa run ki i wy jąt ko wo
ni skie ra ty, a oka zy wa ło się zu peł nie ina -
czej. Co gor sze, Klien ci czę sto orien to wa li
się w sy tu acji do pie ro wte dy, gdy otrzy my -
wa li we zwa nia do za pła ty. Cza sem Klien ci
pod pi sy wa li nie świa do mie kil ka umów
kre dy to wych jed no cze śnie. My śle li, że to
kil ka eg zem pla rzy tej sa mej umo wy, a za -
wie ra no kil ka umów kre dy to wych na raz.
Po cza sie oka zy wa ło się, że do spła ca nia
ma ją kil ka rat. A co się sta ło z pie niędz mi
z kre dy tów, to już trud no usta lić.

Wspo mi nał Pan w na szej ostat niej
roz mo wie, że Was rów nież ca ła ta spra -
wa do tknę ła?

– Nie ty le do tknę ła, co ude rzy ła na -

wet. Wspo mnia na fir ma, oszu ku ją ca lu -
dzi, chcia ła za wszel ką ce nę się pod nas
pod szyć. Ko pio wa no więc np. na sze ulot -
ki – za rów no sza tę gra ficz ną, jak i sa mą
treść, po wie la no in ne spo so by re kla mo -
wa nia, sto so wa no łu dzą co po dob ną na -
zwę, otwar to biu ro w na szym bli skim są -
siedz twie, a na wet wy ku pio no bar dzo po -
dob ne do na szych nu me ry te le fo nów. 

Po co to wszyst ko?
– Po to, by zdo być za ufa nie Klien -

tów, po to, by Klient my ślał, że ko rzy sta
tak na praw dę z usług na sze go biu ra. Czy -
li fir my, któ ra cie szy się du żym za ufa -
niem Klien tów, dzia ła na ryn ku kre dy to -
wym od lat, ma wy pra co wa ną do brą po -
zy cję i opi nię. Wspo mi na li śmy wie lo krot -
nie, rów nież na ła mach Ga ze ty Lo kal nej
KRO TO SZYN, w ja ki spo sób spraw dzać
po śred ni ków i agen tów fi nan so wych. Pa -
mię taj my, dro dzy Czy tel ni cy, aby zwe ry -
fi ko wać, cho ciaż w In ter ne cie, opi nie
na te mat fir my, któ rej chce my zle cić zna -
le zie nie dla nas do bre go kre dy tu.

Mo że w ta kim ra zie naj lep szym
spo so bem by ło by nie ko rzy sta nie

z usług biur czy agen tów fi nan so wych?
– To mo że nie być naj lep sze roz wią -

za nie dla na szej kie sze ni. Ska zu je my się
bo wiem na przy ję cie ofer ty za pro po no -
wa nej przez bank – naj czę ściej dość dro -
giej ofer ty…

A od po wia da jąc ina czej – czy za wie -
ra jąc umo wę ubez pie cze nia, np. OC
na sa mo chód czy ubez pie cze nie ma jąt ko -
we miesz ka nia, od wie dza Pan wszyst kich
ubez pie czy cie li?

Nie, ko rzy stam z usług mo je go
agen ta ubez pie cze nio we go. On do mnie
przy jeż dża z ofer tą, pod pi su je my i mam
spo kój.

– No wła śnie. W ten spo sób da je my
so bie moż li wość wy bo ru naj lep szej ofer -
ty. Bo po co prze pła cać za to sa mo? Po dob -
nie dzia ła agent kre dy to wy pra cu ją cy
w biu rze kre dy to wym, z dwo ma dość
zna czą cy mi róż ni ca mi: po pierw -

sze – pro ces uzy ska nia kre dy tu jest bar -
dziej skom pli ko wa ny i trud niej szy
do prze brnię cia niż pod pi sa nie umo wy
kre dy to wej. Ko rzy sta jąc więc z usług biu -
ra fi nan so we go, ma my spo kój z wszyst ki -
mi for mal no ścia mi.

Po dru gie – przy kre dy tach mó wi -
my o znacz nie wyż szych kwo tach.
Ubez pie cze nie kosz tu je kil ka dzie siąt,
kil ka set czy cza sem kil ka ty się cy zło tych
rocz nie, a na kre dy ty po tra fi my wy da -
wać ty le sa mo, ale w ska li mie sią ca.
Agent kre dy to wy jest w sta nie wy brać
dla nas ofer tę, dzię ki któ rej za osz czę dzi -
my co mie siąc na wet kil ka set zło tych.
Ko rzy sta nie z za ufa nych biur fi nan so -
wych jest więc oszczęd no ścią za rów no
cza su, jak i pie nię dzy.

Biu ro Fi nan so we ECWF
ul. Kolejowa 5, Ostrów Wlkp.

Tel. 62 584 22 52, 662 75 83 83
www.ecwf.pl

WYWIAD Twój Agent Ubezpieczeniowy a OSZUŚCI 
podszywający się pod znaną ostrowską firmę

Rozmawiamy z Jarosławem Budnym z Biura Finansowego ECWF w Ostrowie Wielkopolskim.



W dniach 18-21 wrze śnia w Kro to -
szy nie ob cho dzo no ogól no pol ski
Dzień Przed szko la ka. Or ga ni za to -
rem by ło Przed szko le Baj ka przy Pa -
ra fii Rzym sko ka to lic kiej pw. Ja na
Chrzci cie la w Kro to szy nie, we współ -
pra cy z Kro to szyń ską Bi blio te ką Pu -
blicz ną. Dla dzie ci przy go to wa no
mnó stwo atrak cji i świet ną za ba wę.

Pierw sze go dnia dzie ci z kro to szyń -
skich przed szko li obej rza ły w ki nie se ans
fil mo wy „O czym szu mi las”. Na za jutrz
w przed szko lu Baj ka zor ga ni zo wa no kon -
kurs wie dzy o baj kach. Wszyst kie dru ży -
ny by ły so lid nie przy go to wa ne. Przy go to -
wa no dzie więć za dań, któ re do ty czy ły ta -
kich ba jek jak „Bo lek i Lo lek”, „Rek sio”,
„Za cza ro wa ny ołó wek”, „Po my sło wy Do -
bro mir” i „Kre cik”. Dzie ci po ra dzi ły so bie
do sko na le i – zda niem ko mi sji – wszy scy
za słu ży li na dy plo my, na gro dy oraz słod ki
po czę stu nek. 

Punk tem kul mi na cyj nym ob cho dów
świę ta przed szko la ka by ła im pre za
na kro to szyń skim ryn ku, gdzie spo tka ły
się dzie ci z wszyst kich pla có wek. Na po -
cząt ku wspól nie od śpie wa no ogól no pol -

ski hymn przed szko la ków. Dla bo ha te rów
dnia przy go to wa no ta kie atrak cje jak za -
ba wy ani ma cyj ne, ma lo wa nie twa rzy czy
wy pusz cza nie w po wie trze ba lo nów z do -
łą czo ny mi do nich ma rze nia mi. Przy oka -
zji ogło szo no wy ni ki kon kur su pla stycz -
ne go „Mo ja ulu bio na baj ka”. Lau re atów
na gro dzo no książ ka mi, któ re wrę cza li
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek, ksiądz
pro boszcz Alek san der Gen de ra, Ewa Bu -
kow ska – dy rek tor KBP, Mał go rza ta Śnie -
ciń ska – dy rek tor Przed szko la Baj ka. Wy -

róż nio ne pra ce moż na obej rzeć w bi blio -
te ce na pierw szym pię trze. Bi blio te ka rze
wrę cza li ro dzi com fol de ry edu ka cyj ne
Fun da cji ABC XXI Ca ła Pol ska Czy ta
Dzie ciom, a naj młod szym – za kład ki
do ksią żek, po zy ska ne z za przy jaź nio nej
księ gar ni Lek to rat Plus. 

Zwień cze niem ob cho dów by ły Mię -
dzy przedsz kol ne Za wo dy Spor to we. 

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl 
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WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie

6-11 października
godz. 15.00 - MY LITTLE PONY. FILM -

Kanada/USA, animowany, 99' - 2D dubbing
godz. 16.45 - MY LITTLE PONY. FILM -

Kanada/USA, animowany, 99' - 2D dubbing
godz. 18.30 – BOTOKS - Polska, thriller, 135' - 2D 

godz. 21.00 – BOTOKS - Polska, thriller, 135' - 2D 
Wtorki-piątki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w

wieku 4-10 lat na orliku przy I LO im. H. Kołłątaja.
7 października
Teatr Polska: „Zabijanie Gomułki” w wykonaniu

aktorów Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w
Legnicy, o godz. 19.00 w KOK-u. Bilety w cenie 15 zł. 

10 października
Spektakl teatralny „Prosta historia” o godz.

17.00 w sali kameralnej KOK-u. Bilety w cenie 15 zł. 
13 października 
Spotkanie z drem Jackiem Kępą - „Reformacja -

jej wpływ na historię Niemiec i Europy Zachodniej” o
godz. 17.30 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. 

18 października
„Wieczór z astronomią” w Krotoszyńskiej

Bibliotece Publicznej, od godz.  18.00.
19 października
XII edycja Biegu Papieskiego, organizowanego

przez ZSP nr 3. 

KOŹMIN WLKP. 
7 października

41. edycja Biegu Maćka na dystansach 5 i 10

km. Start o godz. 12.30. 

13 października

„Czesław śpiewa solo” o godz. 19.00 w sali kina

Mieszko. Bilety w cenie 45 i 55 zł. 

KROTOSZYN

Przedszkolaki świętowały
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Od 22 do 24 wrze śnia w Kiel cach
od by wa ły się Mi strzo stwa Pol ski
Uczniow skich Klu bów Spor to wych
w Bi lar dzie. Z brą zo wy mi me da la mi
do do mów wró ci li We ro ni ka Po łczyń -
ska i Da mian Wie rzyk, re pre zen tu ją -
cy UKS Bi la Zdu ny.

Opie kę nad re pre zen ta cją UKS Bi la
Zdu ny spra wo wa li tre ne rzy, Ilo na i Pa weł
Ga le ja. W. Po łczyń ska roz po czę ła tur niej
od po raż ki z We ro ni ką Pan kie wicz (2: 3).
Na stęp nie po ko na ła Ma ję Drą żek (3: 0),
Ma ję Ry tych (3: 0), Ju sty nę Mi row ską
(3: 1), Alek san drę Piąst kę (3: 1) oraz Ju lię
No wac ką (3: 1). W pół fi na le nie spro sta ła
ak tu al nej mi strzy ni kra ju – Mo ni ce Pie -
rze (0: 3) – i za koń czy ła udział w tur nie ju
na trze cim miej scu. 

W gru pie ju nio rów młod szych ry wa -
li zo wał D. Wie rzyk. Za wod nik zdu now -
skiej Bi li ograł Da nie la Ku pi du rę (3: 2),

Bar to sza Tra cza (3: 0), Hu ber ta Sa ga na
(3: 1) i Łu ka sza Fur ma nia ka (3: 1). W pół -
fi na le prze grał z póź niej szym trium fa to -
rem – Ja ku bem Ko wal czy kiem z Kra ko -
wa (2: 4) – i osta tecz nie upla so wał się
na trze ciej po zy cji. 

Naj młod szy ze zdu no wian Mi chał
Hy liń ski wal czył w ka te go rii mło dzi ków.
Naj pierw po ko nał Ja ku ba Da nie la ka
(3: 1) i Ar ka diu sza Su dziń skie go (3: 2).
W ko lej nej kon fron ta cji nie wbił de cy du -
ją cej bi li i prze grał z Bar tło mie jem Ła pa -
czem (2: 3). Po dru giej stro nie dra bin ki
uległ Ja ku bo wi Chro bo to wi (0: 3) i zo stał
skla sy fi ko wa ny na 17. miej scu. 

– Oce nia jąc ca łe mi strzo stwa, moż na
stwier dzić, że We ro ni ka i Da mian zre ali zo -
wa li swo je ce le, gdyż zdo by li me da le. Z ko -
lei Mi chał z każ dym ko lej nym wy stę pem
pre zen tu je się co raz le piej, co do brze ro ku -
je na przy szłość – sko men to wał P. Ga le ja. 

(GRZE LO)

BILARD

Dwa brązowe medale w Kielcach 

Trzech re pre zen tan tów Olim pij czy ka
Sul mie rzy ce ry wa li zo wa ło w Po zna -
niu na Mię dzy wo je wódz kich Mi strzo -
stwach Mło dzi ków w Za pa sach
w Sty lu Kla sycz nym. To masz Ko wal -
ski wy wal czył brąz. 

W za wo dach star to wa li za pa śni cy
z czte rech wo je wództw – za chod nio -
po mor skie go, lu bu skie go, po mor skie -
go i wiel ko pol skie go. Spo śród za wod ni -
ków sul mie rzyc kie go klu bu naj le piej
po wio dło się T. Ko wal skie mu, któ ry
w ka te go rii 73 kg zdo był brą zo wy krą -
żek, po ko nu jąc przez prze wa gę tech -
nicz ną To ma sza Kun de gór skie go z So -
bie skie go Po znań. 

Na dzie sią tym miej scu udział w mi -
strzo stwach za koń czył Prze my sław Wi -
zner, a pięt na sty był Mi łosz Adam czak.

(AN KA)

W czwar tek, 21 wrze śnia, w Biad -
kach od był się wy ścig ko lar ski
pod ha słem „Szu ka my na stęp ców
olim pij czy ków”. Do zma gań przy stą -
pi ły przed szko la ki oraz ucznio wie
szkół pod sta wo wych z ca łej Wiel ko -
pol ski. 

Im pre za moż li wa by ła dzię ki wspar -
ciu fi nan so we mu sa mo rzą du wo je wódz -
twa wiel ko pol skie go. Ma li ro we rzy ści ry -
wa li zo wa li w ośmiu ka te go riach wie ko -
wych. 

W gru pie przed szko la ków naj lep si
by li Na ta lia Za sę pa (Ostrów Wlkp.) i Pa -
tryk Ro gal ski (Biad ki). W wy ści gach dzie -
ci ze szkół pod sta wo wych pierw sze miej -
sca zaj mo wa li Zu zan na Ma tej ko (I kla -
sa – Biad ki), Igor Ga bry siak (I kla -
sa – Biad ki), Ma ja Tom czak (II kla -
sa – Koź mi nek), Fi lip Traw nik (II kla -
sa – Koź mi nek), Aga ta Ma daj ka (III kla -

sa – Bi sku pi ce Za ba rycz ne), Wik tor Ga -
bry siak (III kla sa – Biad ki), An na Kij
(IV kla sa – Wo la Dro szew ska), Bar tosz
Cał ka (IV kla sa – Wo la Dro szew ska), Oli -
wia Czer won ka (V kla sa – Biad ki), Fi lip
Pi gu ła (V kla sa – Go dzie sze), Mar ta
Strzyż (VI kla sa – Go dzie sze), Piotr Kij
(VI kla sa – Wo la Dro szew ska), Ju lia Kry -

ma rys (VII kla sa – Koź mi nek) i Łu kasz
Jusz czak (VII kla sa – Opa tó wek). 

W kla sy fi ka cji dru ży no wej trium fo -
wa ła SP Go dzie sze (141 pkt.), wy prze -
dza jąc o za le d wie je den punkt SP Biad ki.
Trze cie miej sce za ję ła SP Wo la Dro szew -
ska (95 pkt.). 

(GRZE LO)

KOLARSTWO 

Szukają następców olimpijczyków

Od 9 do 11 wrze śnia gru pa za wod -
ni ków KS Kro tosz prze by wa ła z wi -
zy tą w Dier dor fie – part ner skiej
miej sco wo ści Kro to szy na. Na si
spor tow cy wy bra li się w rejs
po Re nie oraz ry wa li zo wa li w bie -
gu w En gers. 

Uczest ni cy bie gu mie li do wy bo ru
tra sy od dłu go ści 2,5 km, 5 km
oraz 10 km. Wszy scy re pre zen tan ci Kro -
to sza star to wa li na naj dłuż szym dy stan -
sie. Naj le piej z nich spi sał się Ka rol Ka łuż -

ny, któ ry z cza sem 44: 43 wy grał za wo dy.
Na trze cim miej scu upla so wał się Ma ciej
Sob ko wiak z wy ni kiem 45: 35. Z ko lei
Mo ni ka Sob ko wiak (49: 26) za ję ła dru gą
lo ka tę wśród pań. Po nad to do me ty do tar -
li Piotr Ty czyń ski (55: 00) oraz Wa le ry
Mać ko wiak (1: 13: 00). 

War to pod kre ślić, że w za wo dach
uczest ni czy ły tak że oso by nie peł no spraw -
ne, a ry wa li za cji to wa rzy szy ła ty po wo ro -
dzin na at mos fe ra. Zwień cze niem im pre -
zy był kon cert lo kal nych ze spo łów. 

(GRZE LO)

BIEGI

Na trasie w Niemczech

ZAPASY

Brąz Tomasza Kowalskiego
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Za na mi pierw szy tur niej Kro to szyń -
skiej Li gi Dar ta. W roz gryw kach mę -
skich trium fo wał Nor bert Pe cy na,
a w gro nie pań naj lep sza by ła Ewa
Paw lic ka.

Tym ra zem Sto wa rzy sze nie Kro to -
szyń ska Li ga Dar ta po sta no wi ło zor ga ni -
zo wać dwa na ście tur nie jów, a nie dzie sięć
jak do tych czas. Ho no ro wy pa tro nat
nad roz gryw ka mi ob ję ła Ga le ria Kro to -
szyń ska, któ ra fun du je pu cha ry dla naj -
lep szych za wod ni ków. 

W za wo dach pań o koń co wym
trium fie de cy do wał sto su nek le gów. Naj -
lep sza oka za ła się Ewa Paw lic ka, któ ra
mia ła bi lans 7: 5. Od nio sła dwie wy gra -
ne – z Mar tą Paw lic ką (3: 0) i Da nu tą
Paw lic ką (3: 2) – oraz prze gra ła z An ną
Ko wal czyk (1: 3). Na dru gim miej scu,
z bi lan sem 6: 4, upla so wa ła się M. Paw lic -
ka, któ ra po ko na ła A. Ko wal czyk (3: 1)
i D. Paw lic ką (3: 0). Z ko lei na naj niż szym
stop niu po dium zna la zła się A. Ko wal -

czyk z bi lan sem 7: 6. Po cho dzą ca z Ostro -
wa Wlkp. za wod nicz ka oka za ła się lep sza
od D. Paw lic kiej (3: 2). 

Tur niej męż czyzn wy grał ja ro ci nia -
nin Nor bert Pe cy na, któ ry w de cy du ją -
cym po je dyn ku po ko nał Prze my sła wa
Paw lic kie go (5: 1). W dro dze do fi na łu
zwy cięz ca ograł Mar ci na Wojt ko wia ka
(3: 0), Paw ła Paw lic kie go (3: 0), Ka ro la
Pie trza ka (3: 1) i Jac ka Cie śla ka (3: 0).
Za li de rem w kla sy fi ka cji ge ne ral nej znaj -
du je się trzech za wod ni ków z na sze go po -
wia tu – Prze my sław Paw lic ki, J. Cie ślak
i K. Pie trzak. Ostat ni z wy mie nio nych
wy grał z Wło dzi mie rzem Skal skim (3: 0),
Łu ka szem Ko la now skim (3: 2), Prze my -
sła wem Sa wic kim (3: 2) i Mar ci nem Ko -
wal czy kiem (2: 0). 

War to od no to wać za koń cze nie le -
ga 14. lot ką przez N. Pe cy nę i 15. lot ką
przez J. Cie śla ka oraz mak sy mal ną ilość
punk tów rzu co ną przez K. Pie trza ka
(180 pkt.). 

(GRZE LO)

DART 

Inauguracja rozgrywek KLD 

Po po raż ce z Odo la no vią Odo la nów
Piast Ko by lin za koń czył przy go dę
z Okrę go wym Pu cha rem Pol ski.
Pod opiecz ni tre ne ra Mar ka No wic -
kie go mu sie li uznać wyż szość IV -li -
go we go ry wa la i po zo sta je im już tyl -
ko wal ka o li go we punk ty. 

Go ście wy szli na pro wa dze nie w 5.
mi nu cie. Pro sto pa dłe po da nie otrzy mał
Bar tosz Zmy ślo ny i mi mo asy sty dwój ki
de fen so rów tech nicz nym ude rze niem
po ko nał Ja ku ba Po śled ni ka. 

Po kwa dran sie gry co raz le piej za czął
so bie ra dzić Piast, co przy nio sło efekt.
W 38. mi nu cie po rzu cie roż nym nie for -
tun nie in ter we nio wał Woj ciech Bu dzik,
pa ku jąc fut bo lów kę do wła snej bram ki.
Do brą oka zję miał jesz cze To masz Ko kot,
ale tra fił pro sto w bram ka rza.

Po zmia nie stron na pro wa dze nie
miej sco wych mógł wy pro wa dzić Ma te -

usz Wa cho wiak, któ ry mi nął kil ku ry wa -
li, lecz je go strzał zdo łał obro nić gol ki per
Odo la no vii. Rów nie do brze bram karz

spi sał się przy ude rze niu T. Ko ko ta z rzu -
tu wol ne go. 

W 72. mi nu cie go la, jak się oka za -
ło – na wa gę awan su, zdo by li go ście. J. Po -
śled nik ska pi tu lo wał po strza le gło wą Pio -
tra Skrzyp cza ka. Odo la no wia nie po tem
jesz cze raz tra fi li do siat ki, ale ar bi ter nie
uznał te go tra fie nia. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Koniec pucharowej przygody Piasta

W so bo tę, 23 wrze śnia, w Go rzo wie
Wiel ko pol skim od by ły się za wo dy
Pu cha ru Pol ski Dzie ci, Mło dzi ków
i Ka de tów w Su mo. Bar dzo do brze
za pre zen to wa li się przed sta wi cie le
TA Ro zum Kro to szyn i UKS Sam son
Ko by lin i przy wieź li z im pre zy wo rek
me da li. 

Za wo dy w Go rzo wie Wlkp. by ły naj -
waż niej szym spraw dzia nem przed mi -
strzo stwa mi Pol ski, któ re od bę dą się 8
paź dzier ni ka w Kro to szy nie. W zma ga -
niach dzie ci pierw sze miej sca zaj mo wa li
Kac per Szy mu ra (TA Ro zum – 23 kg),
We ro ni ka Wie czo rek (TA Ro zum – 25
kg), Fi lip Urba niak (TA Ro zum – 32 kg),
Eryk Sta ni szew ski (TA Ro zum – 36 kg),
Mał go rza ta Ku bic ka (42 kg) i Ni ko la
Urba niak (44 kg). Srebr ne me da le zdo by -
li Wik to ria Te re ba (TA Ro zum – 29 kg),
Ta tia na Franc ka (TA Ro zum – 42 kg),
Alek san dra Osman (UKS Sam son – 44
kg), Do mi ni ka Ko no wal czyk (TA Ro -
zum – 46 kg) i Ka mi la Ko niecz na (UKS
Sam son – 54 kg). Na trze cim stop niu po -
dium sta nę li Igor Hę ciak (TA Ro -
zum – 25 kg), An na Ko no wal czyk (TA
Ro zum – 29 kg), Ja kub Paw lik (TA Ro -
zum – 39 kg) i Zo fia Sob czak (UKS Sam -
son – 42 kg). 

W ka te go rii mło dzi ków zło to wy wal -
czy li Ja kub He kiert (TA Ro zum – 40 kg),
Ty mo te usz Ra taj czyk (TA Ro zum – 45
kg), Da wid Lesk (UKS Sam son – 50 kg),
Piotr Szym czak (TA Ro zum – 60 kg) i Le -
na An drze jak (TA Ro zum – +60 kg).
Na dru gich lo ka tach ry wa li za cję ukoń -

czy li Ma te usz Sza fra niak (UKS Sam -
son – 40 kg), Da niel Kra soń (TA Ro -
zum – 45 kg), Ja kub Kaź mier czak (UKS
Sam son – 50 kg), Do ro ta Idzio rek (TA
Ro zum – 50 kg), Aga ta Jar ka (UKS Sam -
son – 55 kg), Ni ko la Śli wow ska (UKS
Sam son +60 kg) i Ja kub Skow roń ski
(UKS Sam son – 65 kg). Naj niż szy sto -
pień po dium na le żał do Wir gi nii Ro szek
(UKS Sam son – 45 kg), Na ta lii Pu ślec kiej
(UKS Sam son – 55 kg), Fi li pa Sro cza na
(UKS Sam son – 65 kg) i Ga brie la Szy -
dłow skie go (TA Ro zum – +70 kg).

W gru pie ka de tów zło te krąż ki zgar -
nę li Ewe li na Ja śniak (TA Ro zum – 45
kg), Mi ko łaj Kan dzier ski (UKS Sam -
son – 95 kg) i Kac per Mi ko łaj czyk (TA
Ro zum +95 kg). Sre bro zdo by li An na
Szym czak (TA Ro zum – 55 kg), Mi ko łaj
Raź niak (TA Ro zum – 55 kg), Ma te usz
Pie szak (UKS Sam son – 65 kg) i Kac per
Sie pa (UKS Sam son – 95 kg). Trze cie po -
zy cje zaj mo wa li Zo fia Pioch (UKS Sam -
son – 55 kg), Ja kub Szulc (UKS Sam -
son – 55 kg), Mo ni ka So wa (UKS Sam -
son – 65 kg), Kin ga Sro czan (UKS Sam -
son – 65 kg), Piotr Kra jew ski (TA Ro -
zum – 65 kg), Kac per Wia trak (TA Ro -
zum – 65 kg) i Oskar Kmie cik (TA Ro -
zum – 75 kg).

(GRZE LO) 

SUMO

Worek medali na pucharowych zawodach

Piast Kobylin - Odolanovia Odolanów
1:2 (1:1)

BRAMKI: 0:1 - Bartosz Zmyślony
(5'), 1:1 - Wojciech Budzik (38'
samobójcza), 1:2 - Piotr Skrzypczak
(72' głową) 

PIAST: Poślednik - Kowalski (55'
Stanisławski), Snela, Pospiech,
Wielebiński, Szymanowski, M. Kurzawa,
Wciórka (80' Szwarczyński), Olikiewicz
(60' Swora), Kokot, Wachowiak 



Dru gie zwy cię stwo z rzę du od niósł
w roz gryw kach li go wych Bia ły Orzeł
Koź min Wiel ko pol ski. Tym ra zem
pod opiecz ni tre ne ra Ma cie ja Do la ty,
po za cię tym po je dyn ku, po ko na li
na wła snym te re nie Ka nię Go -
styń 3: 2. 

W so bot nim me czu ry wa li zo wa ły ze -
spo ły są sia du ją ce w ta be li. Przed tą ko lej -
ką Ka nia mia ła punkt prze wa gi na Or ła -
mi. Po zwy cię stwie koź mi nia nie wy prze -
dzi li go styń ską dru ży nę. 

Wy nik spo tka nia otwo rzył w 33. mi -
nu cie Da wid Do la ta, któ ry z 20 me tra ni
to strze lał, ni to cen tro wał, a pił ka, zu peł -
nie my ląc gol ki pe ra Ka ni, wpa dła do siat -
ki. Na po cząt ku dru giej po ło wy miej sco wi
pod wyż szy li pro wa dze nie. W po lu kar -
nym sfau lo wa ny zo stał Ja kub Szym ko -
wiak, a je de nast kę na go la za mie nił Igor
Skow ron. W 87. mi nu cie, po in dy wi du al -

nej ak cji, bram ka rza go ści po ko nał Mar cin
Szym ko wiak. 

Po trze cim tra fie niu Or łów wy da wa -
ło się, że emo cje się skoń czy ły, a tym cza -
sem w koń ców ce go spo da rze zu peł nie się
roz ko ja rzy li, a ry wa le zdo ła li zdo być dwie
bram ki. Naj pierw w za mie sza niu pod -
bram ko wym Szy mon Olej ni czak umie -
ścił pił kę w siat ce, a po tem sę dzia po dyk -
to wał rzut kar ny dla Ka ni za za gra nie rę ką

jed ne go z koź miń skich de fen so rów. Je de -
nast kę wy ko rzy stał S. Olej ni czak. Na do -
pro wa dze nie do re mi su już za bra kło cza -
su i punk ty zo sta ły w Koź mi nie.

(GRZE LO)
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Nerwowa końcówka spotkania

Gol Krzysz to fa Krysz to fo wi cza dał
dru ży nie z Opa tów ka zwy cię stwo
w star ciu z Astrą Kro to szyn. Tym sa -
mym pod opiecz ni tre ne ra Lesz ka
Kru ti na spa dli z po zy cji li de ra.

Mecz od in ten syw nych ata ków roz po -
czę li miej sco wi. Dwu krot nie wy śmie ni cie
w bram ce Astry spi sał się Pa tryk Wojt ko -
wiak, ra tu jąc swój ze spół przed stra tą go la.
Przy jezd ni obu dzi li się po kwa dran sie gry.
Groź nie ude rzył Mi ko łaj Mar ci niak, lecz
pił ka mi nę ła bram kę miej sco wych. 

W 53. mi nu cie fut bo lów kę na skrzy -
dle otrzy mał Krzysz tof Krysz to fo wicz
i tech nicz nym strza łem po ko nał roz pacz -
li wie in ter we niu ją ce go Wojt ko wia ka. Za -
nim pił ka wpa dła do siat ki, od bi ła się jesz -
cze od słup ka. Jak się po tem oka za ło, by ło
to tra fie nie na wa gę trzech punk tów dla
Opa tów ka.

– Był to mecz wal ki. O koń co wym
wy ni ku zde cy do wał je den gol. Tym ra -
zem to my oka za li śmy się gor si od ry wa -
li. Nie pod da je my się i po sta ra my się
szyb ko wró cić na po zy cję li de ra – oznaj -
mił Ma riusz Ra taj czak, kie row nik Astry
Kro to szyn.

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Astra spadła z pozycji lidera

Po dłuż szej prze rwie, spo wo do wa nej
kon tu zją, Ra do sław Ba ran wró cił
w wiel kim sty lu. Nasz za pa śnik wy -

wal czył bo wiem srebr ny me dal
na 32. Woj sko wych Mi strzo stwach
Świa ta w li tew skiej Kłaj pe dzie.

Za wo dy od by wa ły się w dniach 18-25
wrze śnia na te re nie Uni wer sy te tu Kłaj pedz -
kie go. Re pre zen tant WKS -u Grun wald Po -
znań zma ga nia w ka te go rii 97 kg roz po czął
od zwy cię skiej kon fron ta cji z Chiń czy kiem
Bia nem Sheng ka iem 12-1. Dzię ki prze wa -
dze tech nicz nej za pew nił so bie pra wo wal ki
w pół fi na le, gdzie cze kał na nie go Irań czyk
Ho se in Ga zvar. Po cho dzą cy z Kro to szy na
za pa śnik nie miał z tym ry wa lem żad ne go
pro ble mu, wy gry wa jąc 10-0. 

W fi na le Ra dek nie spro stał Bia ło ru -
si no wi Aliak san dro wi Hu sh ty no wi, ule -
ga jąc mu 0-4. Tym sa mym nasz za wod nik
wy wal czył sre bro woj sko wych mi -
strzostw świa ta. 

(GRZE LO)
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Biały Orzeł Koźmin Wlkp. - Kania
Gostyń 3:2 (1:0)

BRAMKI: 1:0 - Dawid Dolata (33'),
2:0 - Igor Skowron (53' karny), 3:0 -
Marcin Szymkowiak (87'), 3:1 -
Szymon Olejniczak (88'), 3:2 - Szymon
Olejniczak (92' karny)

BIAŁY ORZEŁ: Kubiak - Majusiak,
Skowron, Grodzki, Maciejewski (75'
M. Szulc) - Czabański, Wach (55'
Idzikowski), Dolata (60' M.
Szymkowiak), Błażejczak (70'
Derwich) - Gałczyński. J. Szymkowiak 

KS Opatówek - Astra Krotoszyn 1:0
(0:0)

BRAMKA: 1:0 - Krzysztof
Krysztofowicz (53')

ASTRA: Wojtkowiak - Juszczak,
Krystek, Wawrocki, Stach - Mizerny,
Lialuk (65' Budziak), Kryś (82'
Olejnik), Ratyński - Oleśków, Mik.
Marciniak 

Eki pa tre ne ra Mar ka No wic kie go po -
ko na ła na wła snym te re nie Po goń
Trę ba czów 3: 0. Bram ki dla Pia sta
Ko by lin zdo by li Szy mon Wo siek, Ja -
kub Po spiech i Pa tryk Ka miń ski.
Po tym zwy cię stwie ko by li nia nie pla -
su ją się tuż za po dium ka li skiej kla -
sy okrę go wej. 

Wszyst kie go le pa dły w dru giej po ło -
wie. Krót ko po zmia nie stron za wa ha nie
dwój ki obroń ców wy ko rzy stał Szy mon
Wo siek, pa ku jąc fut bo lów kę do siat ki
po do środ ko wa niu z bocz ne go re jo nu bo -
iska. Na 2: 0 pod wyż szył Ja kub Po spiech,
fi na li zu jąc szyb ką kontrę swo je go te amu.
Re zul tat usta lił Pa tryk Ka miń ski, któ ry
zna lazł się w sy tu acji sam na sam z bram -
ka rzem Po go ni. 

Przy jezd ni mo gli zdo być bram kę
kon tak to wą w do li czo nym cza sie gry, lecz
rzu tu kar ne go nie wy ko rzy stał ich ka pi -
tan, Bła żej Ostry. Ten sam za wod nik
zmar no wał też do brą oka zję w pierw szej
po ło wie. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Piast wypunktował Pogoń

ZAPASY

Wielki powrót Radka Barana

Piast Kobylin - Pogoń Trębaczów 3:0
(0:0)

BRAMKI: 1:0 - Szymon Wosiek
(48'), 2:0 – Jakub Pospiech (66'), 3:0 -
Patryk Kamiński (78') 

PIAST: Poślednik - A. Kurzawa,
Wosiek, Pospiech, Wielebiński (55'
Wciórka) - Kamiński, M. Kurzawa,
Szymanowski (84' Swora), Snela (80'
Kowalski) - Wachowiak, Kokot (78'
Jędrzejak) 


