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Trójka kandydatów
zmierzyła się w debacie 



Kan ce la ria ad wo kac ka, re pre zen tu -
ją ca po nad stu na uczy cie li z czte -
rech kro to szyń skich szkół pod sta wo -
wych, zło ży ła w trzech z tych pla có -
wek (w czwar tej uczy ni to w naj bliż -
szych dniach) we zwa nie do za pła ty
za le głe go wy na gro dze nia za go dzi ny
po nadwy mia ro we. 

Jak wy ja śnia ją peł no moc ni cy gru py
kro to szyń skich na uczy cie li, wy na gro -
dze nie to by ło per ma nent nie za ni ża ne,
po cząw szy od ro ku szkol ne -
go 2010/2011. Po wo łu jąc się na opi nię
wo je wo dy, praw ni cy pod kre śla ją, iż or -
gan pro wa dzą cy szko ły nie ma kom pe -
ten cji, by usta lać spo sób roz li czeń go -
dzin po nadwy mia ro wych. 

– W związ ku z tym or gan pro wa -
dzą cy wy dał do szkół po le ce nie, by owe
go dzi ny roz li czać pro gre syw nie,
a nie – jak to jest w ca łym kra ju – pro -

por cjo nal nie – tłu ma czą peł no moc ni -
cy. – Isto tą przy ję te go spo so bu roz li cza -
nia jest więc za ni ża nie wy na gro dze nia
za te go dzi ny – do da ją.

We zwa nia do za pła ty tra fi ły
do trzech pla có wek – SP nr 1, SP nr 5 i SP
nr 8. Rosz cze nia do ty czą w su mie 58 na -
uczy cie li. Jed no cze śnie kan ce la ria wzy wa
szko ły do pra wi dło we go rozliczania  go -
dzin po nadwy mia ro wych. Po dob ne we -
zwa nie tra fi la da mo ment tak że do SP
nr 7. W tym przy pad ku cho dzi o po -
nad 50 na uczy cie li. 

We zwa nia tra fi ły też do bur mi strza
Fran cisz ka Mar szał ka z proś bą o nie -
utrud nia nie dy rek to rom re ali za cji te goż,
jak rów nież o po lu bow ne za ła twie nie
spra wy, pó ki po zwy nie zo sta ły skie ro wa -
ne do są du. 

– Wy zna czy li śmy sied mio dnio wy
ter min na za pła tę, na to, by się do ga dać.
Je śli nie bę dzie żad nej re ak cji w tym cza -

sie, zło ży my w są dzie zbio ro we po zwy.
A z pro ce sa mi, jak wia do mo, wią żą się
nie ma łe kosz ty – oznaj mia ją ad wo ka ci. 

Przy po mnij my, że o spra wie zrobiło
się gło śno po in ter wen cji se na to ra Łu ka -
sza Mi ko łaj czy ka, do któ re go do tar ła in -
for ma cja o nie zgod nym z obo wią zu ją -
cym pra wem pra cy roz li cza niu i wy pła -
ca niu wy na gro dzeń za go dzi ny po -
nadwy mia ro we na uczy cie li. Par la men ta -
rzy sta po in for mo wał o tym fak cie Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy, któ ra skon tro lo -
wa ła pięć szkół z gmi ny Kro to szyn. Kon -
tro la wy ka za ła, iż w do ku men tach spo -
rzą dza nych przez dy rek to rów po szcze -
gól nych pla có wek, któ re póź niej tra fia ją
do Za kła du Ob słu gi Pla có wek Oświa to -
wych, nie są wy ka zy wa ne nie zre ali zo wa -
ne go dzi ny dy dak tycz ne w dniach,
w któ rych nie od by wa ją się lek cje z przy -
czyn od na uczy cie li nie za leż nych.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI
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1 paź dzier ni ka na kro to szyń skim
ryn ku do szło do uro czy ste go prze ka -
za nia na gro dy głów nej ubie gło rocz -
nej je sien nej edy cji lo te rii Lo ka ta
SGB. Szczę śli wą po sia dacz ką sa mo -
cho du Se at Le on 5D Co pa zo sta ła
klient ka Ban ku Spół dziel cze go
w Kro to szy nie – Jo lan ta Pa szek.

Klu czy ki do sa mo cho du prze ka zał
lau re at ce Jan Plu ta – pre zes Za rzą du Ban -
ku Spół dziel cze go w Kro to szy nie. 

Ko lej ne edy cje Lo ka ty SGB ukła da ją się
zgod nie z po ra mi ro ku, a pu la na gród jest
im po nu ją ca. Sa mo cho dy, sku te ry, ro we ry,
sprzęt RTV i AGD oraz in ne atrak cyj ne na -
gro dy czte ry ra zy w ro ku tra fia ją do rąk
klien tów ban ków spół dziel czych SGB. 

Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie

z każ dą edy cją gwa ran tu je swo im Klien tom
atrak cyj ne opro cen to wa nie dla lo ko wa nych
środ ków oraz licz ne na gro dy do dat ko -
we. 26 lip ca w sie dzi bie or ga ni za to ra (SGB
Bank S. A. z sie dzi bą w Po zna niu) od by ło
się lo so wa nie na gród z ubie gło rocz nej je -
sien nej edy cji Lo ka ty SGB. Udział w lo te rii
za pew nia ły 6-mie sięcz ne Lo ka ty SGB, za ło -
żo ne w okre sie od 16 paź dzier ni ka do 22
grud nia 2017 w mi ni mal nej kwo cie 500 zł,
a każ da wie lo krot ność tej su my zwięk sza ła
szan se na wy lo so wa nie na gro dy. 

W pu li na gród głów nych, ja ko ta naj -
bar dziej war to ścio wa, zna lazł się sa mo -
chód Se at Le on 5D Co pa, któ ry wy lo so -
wa ła klient ka kro to szyń skie go od dzia łu
Ban ku Spół dziel cze go, na co dzień miesz -
kan ka gmi ny Kro to szyn. Gra tu lu je my!

(NO VUS)

BANK SPÓŁDZIELCZY

Uroczyste przekazanie samochodu

OŚWIATA

Załatwią to polubownie czy sprawa trafi do sądu?
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Zwią zek Spół ek Wod nych
w Kro to szy nie uzy skał
od gmi ny do ta cję na za -
kup uży wa nej ko par ko -ła -
do war ki. Wy so kość do fi -
nan so wa nia to 40 tys. zł.

Koszt za ku pu ko par ko -ła -
do war ki wy niósł 159 900 zł.
Sprzęt bę dzie słu żył do utrzy -
my wa nia sys te mu me lio ra cyj -
ne go na te re nie gmi ny Kro to -
szyn.

(AN KA)

KROTOSZYN

Dotacja na zakup koparko-ładowarki
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Na Bieżąco6 WTOREK, 9 października 2018

3 paź dzier ni ka w Szko le Pod sta wo wej
nr 7 z OI im. Hen ry ka Jor da na w Kro to -
szy nie od by ła się de ba ta kan dy da tów
na bur mi strza w nad cho dzą cych wy -
bo rach sa mo rzą do wych. Przy by li
miesz kań cy mie li oka zję prze ko nać
się, co ma ją do za pro po no wa nia Fran -
ci szek Mar sza łek, Sła wo mi ra Ka lak
i Bar tosz Ko siar ski.

Fran ci szek Mar sza łek to obec ny bur -
mistrz Kro to szy na. Sła wo mi ra Ka lak od po -
cząt ku ka rie ry za wo do wej zwią za na jest ze
Szko łą Pod sta wo wą nr 1 im. Po wstań ców
Wiel ko pol skich, gdzie od 16 lat peł ni funk -
cję dy rek to ra. Bar tosz Ko siar ski jest na uczy -
cie lem wy cho wa nia fi zycz ne go w SP nr 1
z 17-let nim sta żem oraz pre ze sem UKS Je -
dyn ka, a po nad to pro wa dzi wła sną fir mę.

Po lo so wa niu ko lej no ści każ dy z kan -
dy da tów przed sta wił swój program wy bor -
czy. Ja ko pierw szy głos za brał Bar tosz Ko -
siar ski. – Chciał bym pań stwu uświa do mić,
w ja ki spo sób po wi nien dzia łać sa mo -
rząd – roz po czął B. Ko siar ski. – Bur mistrz
peł ni ro lę wy ko naw czą w mie ście, więc tak
na praw dę po li ty kę kreu je Ra da Miej ska,
któ re uchwa ła mi de cy du je, w ja kim kie run -
ku trze ba iść. Bur mistrz na to miast jest od -
po wie dzial ny za to, by wszyst kie in we sty cje
i uchwa ły by ły na le ży cie wy ko ny wa ne, by
pie nią dze z na szej wspól nej skar bon ki by ły
wy da wa ne od po wie dzial nie. 

Jak stwier dził, w Kro to szy nie zda rza ją
się in we sty cje, któ re nie są wła ści wie wy ko -
ny wa ne, a mi mo to zo sta ją od da wa ne
do użyt ku, przez co – z po wo du po pra -
wek – gmi na po no si do dat ko we kosz -
ty. – To nie jest tak, że w Kro to szy nie nic się

nie dzie je, ale chcę zwró cić uwa gę na to, że -
by ja kość in we sty cji by ła lep sza – oznaj mił
B. Ko siar ski, ja ko przy kła dy po da jąc zły stan
bo iska przy szko le na Par cel kach czy miejsc
par kin go wych na zre wi ta li zo wa nym ryn ku.

Pre zes UKS Je dyn ka za zna czył, że
moż na szu kać oszczęd no ści w bu dże cie, by
zre ali zo wać ocze ki wa ne in we sty cje dro go -
we. Za pro po no wał zli kwi do wa nie nie po -
trzeb nych – we dług nie go – wy dat ków, ta -
kich jak wy jaz do we szko le nia dla rad nych,
dy rek to rów i kie row ni ków. B. Ko siar ski
wspo mniał rów nież o jed nym ze swo ich
sztan da ro wych po my słów, czy li za po cząt -
ko wa niu bu do wy Cen trum Spor tu i Re kre -
acji w Kro to szy nie w jed nym miej scu. Pod -
kre ślił, iż jest to pro jekt na kil ka ka den cji, ale
dzię ki te mu spół ka mo gła by wresz cie osią -
gać zy ski, za miast ge ne ro wać cią głe stra ty.

Sła wo mi ra Ka lak, oma wia jąc swój pro -
gram wy bor czy, sku pi ła się na kil ku ob sza -

rach ak tyw no ści. – Naj waż niej si dla mnie
bę dą lu dzie, a póź niej mar mu ry – stwier -
dzi ła kan dy dat ka. Wy mie ni ła za da nia, któ -
re dla wło da rza na szej gmi ny po win ny być
spra wa mi prio ry te to wy mi. We dług niej są
to za bie ga nie o roz po czę cie bu do wy ob -
wod ni cy Kro to szy na, re mont dwor ca ko le -
jo we go oraz wpro wa dze nie oszczęd no ści
w gmi nie, ale nie kosz tem oby wa te li – np.
pra cow ni ków szkół. Tym sa mym na wią za ła
do gło śnej spra wy roz li cza nia go dzin po -
nadwy mia ro wych. 

– Dzię ki środ kom rzą do wym chcę
za ło żyć w gmi nie szyb ki In ter net – mó -
wi ła S. Ka lak. – Waż ną kwe stią jest rów -
nież wpro wa dze nie re fe ren dum oby wa -
tel skie go, w któ rym miesz kań cy mie li by
szan sę wy po wie dzieć się na te mat waż -
nych in we sty cji. Dla te go za mie rzam po -
wo łać Spo łecz ną Ra dę Kon sul ta cyj ną
przy bur mi strzu, któ ra by się skła da ła

z przed sta wi cie li róż nych grup spo łecz -
nych i za wo do wych. 

Dy rek tor SP nr 1 de kla ru je tak że po -
moc miesz kań com po przez wpro wa dze nie
dar mo wych po rad praw nych. Za mie rza też
wpro wa dzić tzw. gmin ne be ci ko we, któ re
by za kła da ło wy pła tę 500 zł za pierw sze
dziec ko i 1000 zł za każ de ko lej ne, jak rów -
nież pro gram Miesz ka nie Plus. – Mu si my
spra wić, że by mia sto nie wy mie ra ło, że by
tak wie lu mło dych lu dzi stąd nie wy jeż dża -
ło – oświad czy ła S. Ka lak.

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
w swo im wy stą pie niu omó wił do ro bek
czte rech lat mi ja ją cej ka den cji oraz pla ny
na ko lej ną. – Mój pro gram za sa dza się
na trzech sło wach: miesz kań cy, współ dzia -
ła nie i roz wój – po wie dział F. Mar sza -
łek. – Przez ostat nie czte ry la ta wła śnie
w ta ki spo sób sta ra li śmy się za rzą dzać gmi -
ną. Współ dzia ła li śmy z miesz kań ca mi, że -

by za pew nić gmi nie roz wój. Naj waż niej szą
in we sty cją, ja ka cze ka nas w przy szło ści,
nie za leż nie od te go, kto zo sta nie bur mi -
strzem, jest dal sza re wi ta li za cja Kro to szy na.
Bę dzie to już czwar ty etap. Naj pierw zre wi -
ta li zo wa li śmy ry nek, po tem po bli skie ulicz -
ki, a na stęp nie mia ła miej sce mo der ni za cja
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 wraz z bu do wą
ha li wi do wi sko wo -spor to wej. Ko lej ny etap,
któ ry już się za czął, to al. Po wstań ców Wiel -
ko pol skich, a póź niej przyj dzie czas na kro -
to szyń skie bło nie.

Bur mistrz pod kre ślił, jak waż na jest
do bra współ pra ca z po wia tem i wła dza mi
wo je wódz ki mi, gdyż dzię ki te mu moż na
wspól nie re ali zo wać du że in we sty cje czy
ko rzy stać ze środ ków ze wnętrz nych.
Wspo mniał rów nież o ter mo mo der ni za cji
kro to szyń skie go Wod ni ka i mo der ni za cji
od kry te go ba se nu oraz o uru cho mie niu lo -
do wi ska, o co ape lo wa ła część miesz kań -
ców. 

Mó wiąc o ob wod ni cy, wy ja śnił, że jest
to kwe stia nie za leż na od bur mi strza, po nie -
waż ta ka in we sty cja za le ży od władz cen -
tral nych. – Po ja wi ły się in for ma cje, że zo sta -
nie uru cho mio ny Pro gram Bu do wy Ma -
łych Ob wod nic. Dla te go zwró ci łem się
o wy ja śnie nie do po słów, se na to rów i mi ni -
stra. Z od po wie dzi, ja ką otrzy ma łem, wy ni -
ka, że ta ki pro gram nie bę dzie re ali zo wa ny.
W Pro gra mie Dróg Kra jo wych i Au to strad
do 2025 ro ku nie prze wi du je się ob wod ni -
cy Kro to szy na. We współ pra cy z dwo ma
po wia ta mi opra co wu je my stu dium ko ry ta -
rzo we, któ re wy ty czy prze bieg przy szłej ob -
wod ni cy, je śli po ja wią się pie nią dze na jej re -
ali za cję – stwier dził F. Mar sza łek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

WYBORY

Trójka kandydatów zmierzyła się w debacie

4 paź dzier ni ka w ho te lu Kro tosz od -
by ła się kon wen cja wy bor cza Sto -
wa rzy sze nia Oby wa tel skie Po ro zu -
mie nie Sa mo rzą do we. Na spo tka -
niu za pre zen to wa no kan dy da tów
w nad cho dzą cych wy bo rach sa mo -
rzą do wych.

Do licz nie zgro ma dzo nych człon ków
OPS -u prze mó wił Wie sław Soł ty siak.
Prze wod ni czą cy przy po mniał hi sto rię
sto wa rzy sze nia oraz idee, ja kie przy świe -
ca ły je go za ło ży cie lom.

– Czte ry la ta mi nę ły bar dzo szyb -
ko – po wie dział. – Dzi siaj znów sto -

imy przed wy zwa niem, ja kie sta no wią
wy bo ry. Pod czas ostat niej ka den cji
człon ko wie OPS -u or ga ni zo wa li dla
miesz kań ców wie le waż nych ini cja tyw.
Nie któ rzy ocze ki wa li, że bę dzie my
„opo zy cją to tal ną”. By li śmy opo zy cją
pra cu ją cą dla do bra miesz kań ców, nie -
tra cą cą cza su na kłót nie i nie sna ski.
Mo że my się róż nić i spie rać, ale me ry -
to rycz nie, bez po dzia łu na ple mio -
na – stwier dził W. Soł ty siak. 

W pro gra mie wy bor czym OPS
sku pia się na ta kich kwe stiach jak roz -
wój oświa ty, ko lej ne in we sty cje dro go -
we, dal sza roz bu do wa szpi ta la po wia -
to we go i po sze rze nie usług me dycz -
nych, 

Za pre zen to wa no oczy wi ście kan dy -
da tów na bur mi strzów, do rad miej -
skich i ra dy po wia tu. W Koź mi nie
Wlkp. OPS po sta no wi ło po przeć Do mi -
ni ka Ra dwań skie go w ubie ga niu się
o sta no wi sko bur mi strza, a w Zdu nach
kan dy da tem ko mi te tu OPS jest Bar ba ra
Kem piak.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

OPS

Nie tracimy czasu na kłótnie
ZDUNY

Pieniądze na sprzęt dla strażaków

27 wrze śnia w Ko men dzie Wo je -
wódz kiej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej bur mistrz Zdun To masz Chu dy
oraz skarb nik gmi ny Iwo na Kle pac -
ka pod pi sa li umo wę na do fi nan so -
wa nie jed no stek OSP. 

Do ta cja po cho dzi z Fun du szu Spra wie -
dli wo ści i zo sta ła prze ka za na przez Mi ni -
ster stwo Spra wie dli wo ści. Kwo ta na wspar -

cie tech nicz ne stra ża ków wy no si 36 400 zł,
a wkład wła sny gmi ny to 1 pro cent. 

Pie nią dze prze zna czo ne bę dą na za -
kup hy drau licz nych no życ do cię cia, de fi -
bry la to ra, no życ do cię cia pe da łów ga zu,
ha mul ca itp., no ża do cię cia pa sów bez -
pie czeń stwa oraz ze sta wu kli nów i pod -
pór do sta bi li za cji po jaz dów bio rą cych
udział w zda rze niach. 

(NO VUS)
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Funk cjo na riu sze z Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go Ko men dy Po wia to wej Po li -
cji w Kro to szy nie pro wa dzi li w ostat -
nim cza sie dzia ła nia ope ra cyj ne,
do ty czą ce kra dzie ży z wła ma niem
na te re nie na sze go po wia tu. W re -
zul ta cie tych czyn no ści za trzy ma -
no 20-let nie go kro to szy nia ni na, któ -
ry ma na kon cie wła ma nia do wie lu
obiek tów.

Po li cjan ci od dłuż sze go cza su pra -

co wa li nad spra wą wła ma nia i kra dzie -
ży z bu dyn ku go spo dar cze go i al tan
na te re nie gmi ny. Spraw dza li każ dą in -
for ma cję, któ ra mo gła mieć zwią zek ze
spra wą. Po ana li zie ze bra ne go ma te ria -
łu kry mi nal ni wy ty po wa li miesz kań ca
Kro to szy na, któ ry mógł być za mie sza ny
w te prze stęp stwa. 

We wrze śniu funk cjo na riu sze za -
trzy ma li 20-let nie go męż czy znę. Z po li -
cyj nych usta leń wy ni ka, że od ma ja
do sierp nia te go ro ku do ko ny wał wła -

mań, krad nąc cen ne przed mio ty, ta kie
jak pi ła spa li no wa, ima dło, wier tar ka,
prze wód elek trycz ny, myj ka ci śnie nio -
wa, aku mu la tor, szli fier ka ką to wa, a tak -
że wie le in nych. Łącz na war tość skra -
dzio ne go mie nia to kil ka ty się cy zło -
tych. Zło dziej sprze dał przy własz czo ne
przed mio ty w jed nym z lom bar dów,
tym sa mym wpro wa dza jąc je go wła ści -
cie la w błąd. 

Spraw ca usły szał łącz nie osiem za rzu -
tów. Przy znał się do za rzu ca nych czy nów,
za co od po wie przed są dem. Gro zi mu ka -
ra na wet do dzie się ciu lat po zba wie nia
wol no ści. 

(NO VUS)

Na Sygnale8 WTOREK, 9 października 2018

Kro to szyń ski SOR po now nie w cen -
trum wy da rzeń. 28 wrze śnia ro dzi cie
zgło si li się do szpi ta la z 6-mie sięcz -
nym dziec kiem, któ re po łknę ło agraf -
kę. Le kar ka nie stwier dzi ła po waż ne -
go za gro że nia ży cia i ma ły pa cjent zo -
stał ode sła ny do Ostro wa. Tam uzna -
no, że stan chłop ca jest na ty le po waż -
ny, że mu si zo stać prze trans por to wa ny
do Wro cła wia. W sto li cy Dol ne go Ślą -
ska prze pro wa dzo no uda ny za bieg.
Spra wą za in te re so wa ły się ogól no pol -
skie me dia.

Sy tu acja wy wo ła ła spo ro kon tro wer sji,
po nie waż le kar ka, któ ra ba da ła chłop ca
w kro to szyń skim szpi ta lu, nie stwier dzi ła
po waż ne go za gro że nia ży cia. Dziec ko zo -
sta ło prze świe tlo ne i oka za ło się, że agraf ka
utknę ła w oko li cy tcha wi cy. By ła otwar ta,
a ostry ko niec był skie ro wa ny ku gó rze. Mi -
mo te go za le co no ro dzi com, że by prze -
trans por to wa li sy na pry wat nym sa mo cho -
dem na od dział chi rur gi dzie cię cej w Ostro -
wie Wlkp, po nie waż w Kro to szy nie nie by -
ło tech nicz nej moż li wo ści, by prze pro wa -
dzić za bieg.

Ro dzi cie ru szy li więc ze swo ją po cie -
chą do Ostro wa. Mie li przed so bą 40 mi nut
jaz dy sa mo cho dem. W pew nym mo men -
cie zro bi ło się nie bez piecz nie, gdyż ich sy -
nek za czął się krztu sić. Wie dzie li, że od tej

chwi li li czy się każ da mi nu ta, więc po pro si -
li o po moc pa trol po li cji z Kro to szy -
na. – Mat ka trzy ma ła na rę kach ma łe, pła -
czą ce dziec ko. Chcie li pil nie do trzeć
do szpi ta la. Po li cjan ci na tych miast wsie dli
do ra dio wo zu i asy sto wa li mał żeń stwu, że -
by jak naj szyb ciej do tar ło na miej sce – mó -
wi Piotr Szcze pa niak z Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Kro to szy nie. 

Ostrow scy le ka rze stwier dzi li, że trze -
ba na tych miast usu nąć agraf kę z gar dła. Pa -
cjen ta prze trans por to wa no do ośrod ka kli -
nicz ne go we Wro cła wiu. Do pie ro tam le ka -
rze wy ko na li za bieg wy cią gnię cia ostre go
przed mio tu. Agraf ka by ła otwar ta, ale
przy uży ciu spe cja li stycz ne go sprzę tu uda -
ło się ją wy jąć.

Być mo że uda ło by się unik nąć nie po -
trzeb ne go stre su i pa ni ki, gdy by 6-mie sięcz -

ny chło piec już z Kro to szy na zo stał prze -
trans por to wa ny ka ret ką na sy gna le. Spra wą
za in te re so wa ła się rów nież Pro ku ra to ra Re -
jo no wa w Kro to szy nie. Wsz czę to śledz two
w spra wie na ra że nia 6-mie sięcz ne go dziec -
ka na nie bez pie czeń stwo utra ty ży cia lub
zdro wia. – W ce lu we ry fi ka cji do nie sień
me dial nych, do ty czą cych od mo wy ho spi ta -
li za cji dziec ka, co do któ re go ist nia ło uza -
sad nio ne po dej rze nie po łknię cia cia ła ob ce -
go w po sta ci agraf ki, jesz cze w dniu 29
wrze śnia pro ku ra tor zle cił funk cjo na riu -
szom Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro -
to szy nie za bez pie cze nie do ku men ta cji me -
dycz nej od no śnie udzie lo nych świad czeń
me dycz nych z pla có wek, do któ rych uda li
się ro dzi ce dziec ka. Prze słu cha no ro dzi ców
oraz za bez pie czo no za pi sy mo ni to rin gu
w kro to szyń skim SP ZOZ – wy ja śnia Ma -

ciej Me ler, rzecz nik pra so wy Pro ku ra tu ry
Okrę go wej w Ostro wie Wlkp. Pro ku ra tu ra
stwier dzi ła ko niecz ność we ry fi ka cji wszel -
kich oko licz no ści, zwią za nych z pra wi dło -
wo ścią za sto so wa nia pro ce dur me dycz -
nych, prze słu cha nia świad ków oraz uzy ska -
nia opi nii bie głych. De cy zją za stęp cy pro -
ku ra to ra okrę go we go w Ostro wie Wlkp.
z 3 paź dzier ni ka po stę po wa nie bę dzie kon -
ty nu owa ne przez Wy dział I Śled czy tam tej -
szej Pro ku ra tu ry Okrę go wej.

Kro to szyń ski SP ZOZ wy sto so wał ofi -
cjal ne oświad cze nie w tej spra wie. – Nie jest
praw dą – jak in for mo wa ły szcze gól nie
w pierw szych go dzi nach po zda rze niu nie -
któ re me dia (…) – ja ko by le kar ka peł nią ca
wów czas dy żur od mó wi ła po mo cy dziec ku.
Po ana li zie do stęp nych do ku men tów i pi -
sem nych wy ja śnień zło żo nych przez per so -
nel peł nią cy dy żur w tym dniu na od dzia le
stwier dza my, że przy ję cie dziec ka na od -
dział SOR prze bie gło zgod nie z pro ce du ra -
mi. Dziec ku nie zwłocz nie po do tar ciu
na od dział i prze pro wa dze niu stan dar do we -
go wy wia du zo sta ło wy ko na ne RTG klat ki
pier sio wej i ja my brzusz nej, dzię ki cze mu
szyb ko po twier dzo no po dej rze nie o po -
łknię ciu agraf ki. Świad cze nie me dycz ne
w tym przy pad ku zo sta ło więc udzie lo ne.
Ubo le wa my jed nak, że le kar ka peł nią ca dy -
żur na SOR -ze, kie ru jąc się do brym sta nem
zdro wia dziec ka w chwi li je go po by tu na od -
dzia le, nie pod ję ła obo wiąz ku za bez pie cze -
nia do wo zu dziec ka trans por tem me dycz -
nym do szpi ta la w Ostro wie Wlkp. By ła to
jej sa mo dziel na de cy zja. W tym cza sie

w szpi ta lu znaj do wa ły się 2 ka ret ki, któ re
mo gły zo stać do te go wy ko rzy sta ne. Za za -
ist nia łą sy tu ację szpi tal prze pra sza ro dzi ców
dziec ka. In for mu je my, że SP ZOZ – po ana -
li zie te go zda rze nia – pod jął dzia ła nia na -
praw cze zwią za ne z po stę po wa niem w sy tu -
acjach, w któ rych na od dział ra tun ko wy,
w try bie na głym, tra fia ją dzie ci i są one na -
stęp nie kie ro wa ne do in nych szpi ta li. Dzia -
ła nia na praw cze do ty czą za rów no prze pro -
wa dzo nej dia gno sty ki w SOR, jak i za sto so -
wa nej for my trans por tu do od dzia łu spe cja -
li stycz ne go. Więk szy na cisk i uwa ga per so -
ne lu po sta wio na zo sta nie – w uza sad nio -
nych przy pad kach – na ko rzy sta nie z trans -
por tu me dycz ne go. Le kar ka, któ ra 28 wrze -
śnia peł ni ła dy żur, zo sta ła po in for mo wa na
o wy ni kach prze pro wa dzo ne go po stę po wa -
nia we wnętrz ne go, a tak że pi sem nie upo -
mnia na przez za stęp cę dy rek to ra SP ZOZ
ds. me dycz nych. Zo sta ły rów nież pod ję te
roz wią za nia, któ re po zwo lą dy rek cji pro wa -
dzić nad zór nad dal szą pra cą pa ni dok tor,
szcze gól nie w sy tu acjach nie stan dar do -
wych. Dy rek cja szpi ta la oce nia po stę po wa -
nie le kar ki w za kre sie prze ka za nia pa cjen ta
do szpi ta la w Ostro wie Wlkp. ja ko nie wła -
ści we. Pod ję te dzia ła nia na praw cze ma ją
na ce lu za po bie ga nie w przy szło ści ta kim sy -
tu acjom jak ta, któ ra zda rzy ła się 28 wrze -
śnia. Dy rek cja pod kre śla rów nież, że kry ty -
ka te go przy pad ku nie mo że być je dy nym
wy znacz ni kiem ca ło ścio wej oce ny pra cy
SOR -u czy ca łe go szpi ta la – czy ta my
w oświad cze niu szpi ta la.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SŁUŻBA ZDROWIA

Dziecko z agrafką w tchawicy

Z POLICJI

Włamywacz zatrzymany

NA DRODZE

Karambol na ul. Ceglarskiej

Jed na oso ba po szko do wa na, pięć
roz bi tych po jaz dów i znisz czo ne ogro -
dze nie – to bi lans zda rze nia dro go -
we go, do któ re go do szło 26 wrze śnia
na uli cy Ce glar skiej w Kro to szy nie.

Jak usta lo no, po ru sza ją cy się ul. Ce -
glar ską po jazd ude rzył w ja dą cy
przed nim sa mo chód, a na stęp nie sta ra -
no wał trzy za par ko wa ne au ta i wje chał
w me ta lo we ogro dze nie po se sji. 

Stra ża cy wspól nie z ra tow ni ka mi me -
dycz ny mi udzie li li po mo cy oso bie po szko -
do wa nej. Le karz pod jął de cy zję o prze wie -
zie niu jej do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun -
ko we go. Po tem stra ża cy odłą czy li aku mu -

la to ry w roz bi tych po jaz dach, a po czyn -
no ściach do cho dze nio wych po li cji usu nę -
li z jezd ni po zo sta ło ści po wy pad ku. 

– Kie ru ją cy po jaz dem mar ki Opel
Za fi ra miesz ka niec gmi ny Zdu ny nie za -
cho wał na le ży tej od le gło ści od po jaz du
po prze dza ją ce go Hy un dai, do pro wa dza -
jąc przez to do zde rze nia. Na stęp nie zje -
chał na prze ciw ny pas ru chu i ude rzył
w za par ko wa ne na po se sji po jaz dy, a po -
tem w me ta lo we ogro dze nie. Był trzeź wy.
Uka ra ny zo stał man da tem w wy so ko -
ści 250 zło tych – in for mu je Piotr Szcze -
pa niak z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie.

(NO VUS)
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W sie dzi bie Przed się bior stwa Go -
spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio -
wej w Kro to szy nie od by ło się spo tka -
nie, w trak cie któ re go pod pi sa no
umo wę na wy ko na nie in we sty cji
na uli cy Wie wió row skie go i Klem -
cza ka w Kro to szy nie. Cho dzi o upo -
rząd ko wa nie go spo dar ki wod no -
-ście ko wej. War tość tych za dań to
ok. 6 mi lio nów zł. 

– Na re ali za cję tych in we sty cji uda ło
nam się po zy skać do fi nan so wa nie, przez

co ce ny wo dy nie ule gną zmia nie – po -
wie dział Mar cin Jam ry, pre zes PGKiM.
Do ta cja po cho dzi z Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko.

Pra cow ni cy PGKiM wska za li na ko -
niecz ność prze pro wa dze nia in we sty cji
na uli cy Wie wió row skie go, któ ra jest
przy go to wy wa na do przy łą cze nia no we go
za kła du – prze twór ni mię sa fir my DI -
NO. – Je śli cho dzi o uli cę Klem cza ka, to
przez dłu gi czas nie re ali zo wa no tam żad -
nej in we sty cji. Wie my, że jej stan jest nie -
za do wa la ją cy. Wy mia na ca łej in fra struk -

tu ry po zwo li za rząd cy dro gi na wy ko na -
nie no wej na wierzch ni po za koń cze niu
wszyst kich prac – wy ja śnio no.

M. Jam ry za zna czył, że spół ka ro zu -
mie po trze by miesz kań ców, ale nie da się
zre ali zo wać wszyst kie go od ra zu. Z ko lei

bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek pod kre -
ślił, że wszyst kie in we sty cje są re ali za cją
po trzeb miesz kań ców gmi ny.

– Wszyst kie pra ce bę dą wy ko ny wa -
ne pod zie mią. Efek ty czę sto nie są wi -
docz ne. Jest to jed nak ko niecz ne, że by
gmi na mo gła pra wi dło wo się roz wi jać.
Miesz kań cy dłu go cze ka ją, że by uli ca
Klem cza ka prze sta ła wy glą dać jak te raz.
Usta li li śmy wstęp nie ze sta ro stą, że
po nie zbęd nych pra cach ka na li za cyj nych
ta dro ga zo sta nie wspól nie zmo der ni zo -
wa na. Gra tu lu ję pra cow ni kom PGKiM
oraz wy ko naw com. Cie szy to, że po ja wia -
ją się chęt ni, by star to wać w prze tar -
gach – oznaj mił bur mistrz Kro to szy na.

(NO VUS)

PGKiM

Inwestycji nie ma końca

W Urzę dzie Miej skim w Zdu nach
pod pi sa na zo sta ła umo wa na do fi -
nan so wa nie pro jek tu „Pra ce re mon -
to wo -kon ser wa tor skie za byt ko we go
ko ścio ła po ewan ge lic kie go w Zdu -
nach”.

Do ku ment pa ra fo wa li To masz Chu -
dy – bur mistrz Zdun, Iwo na Kle pac -
ka – skarb nik gmi ny oraz Krzysz tof Gra -
bow ski – wi ce mar sza łek wo je wódz twa
wiel ko pol skie go.

Pro jekt za kła da pra ce roz biór ko we,
na pra wę i od grzy bie nie drew nia nej kon -

struk cji, wy ko na nie po kry cia da chu wraz
z ryn na mi i in sta la cją od gro mo wą. Po nad -
to te ren wo kół ko ścio ła zo sta nie za go spo -
da ro wa ny po przez na sa dze nie zie le ni.
W po bli żu po ja wi się tak że kil ka ła wek.
Miej sce to bę dzie ob ję te mo ni to rin giem
miej skim.

– Za war ta umo wa jest re ali zo wa na
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2014-2020 w kwe stii
ochro ny za byt ków i bu dow nic twa tra dy -
cyj ne go. Na kon kurs ogło szo ny przez Za -
rząd Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
wpły nę ło kil ka na ście pro jek tów. My ślę,

że po zy ska ne środ ki po mo gą re al nie pa nu
bur mi strzo wi wy re mon to wać ten za byt -
ko wy ko ściół. Chciał bym po gra tu lo wać
pra cow ni kom urzę du miej skie go do brze
przy go to wa ne go pro jek tu. Bar dzo waż ne
jest, że by wszyst kie do ku men ty by ły pro -
fe sjo nal nie na pi sa ne. Mu szą bo wiem speł -
nić okre ślo ne kry te ria – wy ja śnił wi ce -
mar sza łek Krzysz tof Gra bow ski. 

Cał ko wi ta war tość pro jek tu to po -
nad 500 tys. zł, a kwo ta do fi nan so wa nia
wy nie sie ok. 280 tys. zł. – Jak wia do mo,
spo łecz ność nie miec ka do za koń cze -
nia II woj ny świa to wej za wsze w Zdu nach

by ła obec na. Cmen tarz po ewan ge lic ki
rów nież wy ma ga re wi ta li za cji, ale nie
moż na od ra zu mieć wszyst kie -
go – stwier dził To masz Chu dy.

Po pod pi sa niu umo wy bur mistrz za -

pro sił wi ce mar szał ka do miej sco wo ści
Ru da, gdzie ze środ ków unij nych wy bu -
do wa no świe tli cę wiej ską. No wo cze sny
obiekt po wstał z płyt war stwo wych.

(NO VUS)

ZDUNY

Dofinansowanie na remont zabytkowego kościoła
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BIBLIOTEKA

Poezja ,,Labiryntu”

21 wrze śnia w Kro to szyń skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie dle -
ra od by ła się pre mie ra ko lej ne go to -
mi ku po ezji Jó ze fa Zdun ka, tym ra -
zem za ty tu ło wa ne go „La bi rynt”.

Jó zef Zdu nek uro dził się w 1937 ro -
ku w Or pi sze wie, ukoń czył Wy dział Hu -
ma ni stycz ny Wyż szej Szko ły Pe da go gicz -
nej w Gdań sku, jest dok to rem na uk hu -
ma ni stycz nych, na uczy cie lem, re gio na li -
stą, bi blio fi lem i mi ło śni kiem po ezji
od szkol nych lat. Pierw sze wier sze opu bli -
ko wał w pra sie lo kal nej. 

W 2014 ro ku za de biu to wał wy da -
niem książ ko wym po ezji pt. „Po że gna nia
nie ustan ne”. Dwa la ta póź niej uka zał się
je go ko lej ny to mik pt. „Świa tło i cie nie”,
a w 2017 „Wąt pie nia”. Wszyst kie zo sta ły
wy da ne przez wy daw nic two Rhyt mos,
dzię ki wspar ciu fi nan so we mu bur mi -
strza Kro to szy na, Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie oraz To wa rzy stwa Mi ło śni -
ków i Ba da czy Zie mi Kro to szyń skiej. 

Na pre mie rze „La bi ryn tu” wy stą pi li
ucznio wie Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej I stop nia w Kro to szy nie. 

(NO VUS)

W trak cie nie daw nej kon fe ren cji Ko -
mi te tu Wy bor cze go Ko ali cja Oby wa -
tel ska – Plat for ma / No wo cze sna
przed sta wio no kan dy da tów do Sej -
mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go w zbli ża ją cych się wy bo rach sa -
mo rzą do wych. Z okrę gu lesz czyń -
skie go o miej sce w sej mi ku bę dą się
ubie gać Ewa Pa no wicz i Wło dzi -
mierz Szew czyk.

Ewa Pa no wicz miesz ka nie da le ko
Lesz na. Pro wa dzi kan ce la rię rad cy praw -
ne go. Ukoń czy ła stu dia praw ni cze
na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji
UAM w Po zna niu oraz stu dia po dy plo -
mo we z za rzą dza nia i in for ma ty ki
na Uni wer sy te cie Wro cław skim. Ja ko
rad na sej mi ku chce sku pić się na ta kich
dzie dzi nach jak roz wój ma łych miej sco -
wo ści z jak naj więk szym wy ko rzy sta -
niem środ ków ze wnętrz nych, wspie ra -

nie roz wo ju spor tu, zwłasz cza mło dzie -
ży. Za mie rza też zająć się kwe stią ochro -
ny śro do wi ska i wal ki ze smo giem po -
przez do ta cje do wy mia ny pie ców grzew -
czych na eko lo gicz ne.

Wło dzi mierz Szew czyk to by ły kan -
dy dat na bur mi strza Kro to szy na. Od 20
lat pra cu je w służ bie zdro wia, któ ra – jak
przy zna je – jest mu szcze gól nie bli ska.

W sej mi ku za mie rza za bie gać o bu do wę
dru gie go w Pol sce Ośrod ka Te ra pii Plu to -
no wej w le cze niu no wo two rów. – Ta ki
ośro dek ist nie je w Kra ko wie i by ło by do -
brze, że by po wstał rów nież w Wiel ko pol -
sce – oznaj mił W. Szew czyk, dla któ re go
pro fi lak ty ka i le cze nie cho rób no wo two -
ro wych to nie zwy kle waż ne spra wy. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POLITYKA

Spotkanie z kandydatami koalicji

KOŹMIN WLKP.

Wyróżnienie dla ZAZ-u

We wrze śniu w Po zna niu od by ła
się XIII Re gio nal na Ga la Kon kur su Lo -
do ła ma cze 2018, w ra mach któ re go
na gro dy przy zna je się oso bom i fir -
mom prze ła mu ją cym ba rie ry w świe -
cie nie peł no spraw nych. W ka te go rii
'za kład pra cy chro nio nej' dru gie miej -
sce przy zna no Za kła do wi Ak tyw no ści
Za wo do wej w Koź mi nie Wlkp.

Na gro dę ode brał kie row nik ZAZ -u,
Je rzy For na lik, któ ry nie krył sa tys fak cji
z fak tu do ce nie nia do tych cza so wej dzia łal -

no ści za kła du i tru du, ja ki zo stał pod ję ty
przez koź miń ski sa mo rząd w roz wój eko -
no mii spo łecz nej. 

Koź miń ski ZAZ już od 10 lat two rzy
wa run ki pra cy, do sto so wa ne do osób nie -
peł no spraw nych. Jest jed nym z li de rów
pro mo wa nia idei spo łecz nie od po wie -
dzial ne go biz ne su. 

Pod czas po znań skiej ga li zo sta li na gro -
dze ni re gio nal ni zwy cięz cy z wo je wództw
łódz kie go, ma zo wiec kie go, wiel ko pol skie -
go i za chod nio po mor skie go. Na gro dy wrę -
czo no w ośmiu ka te go riach. (NOVUS)

W so bo tę w Przed szko lu nr 5 We so -
ła Gro mad ka ze bra ła się gru pa
miesz kań ców wraz ze swo imi dzieć -
mi, że by wziąć udział w ak cji „100
ki lo me trów na 100-le cie nie pod le -
gło ści”.

Uczest ni cy, któ rzy przy by li w bia ło -
-czer wo nych bar wach, zo sta li po wi ta ni
przez dy rek cję Przed szko la nr 5 oraz bur -
mi strza Fran cisz ka Mar szał ka. – Jest nam
nie zmier nie mi ło, że mo że my wziąć
udział w ob cho dach 100-le cia od zy ska nia
nie pod le gło ści na spor to wo. To mi ła i cie -
ka wa ini cja ty wa, in te gru ją ca nas wszyst -
kich. W związ ku z okrą głą rocz ni cą pa -
mię taj my sło wa Ja na Paw ła II – „Wol no ści
nie moż na tyl ko po sia dać, trze ba ją sta le
zdo by wać i umac niać”. Pa mię taj my o na -
szej hi sto rii i bu duj my na szą wol ność po -
przez ta kie od dol ne ak cje – po wie dział
wło darz Kro to szy na.

Uczest ni cy ak cji zo sta li po dzie le ni
na czte ry gru py – ro we rzy stów, pły wa -
ków, bie ga czy i mi ło śni ków nor dic wal -
king. Każ dy mu siał po ko nać okre ślo ny
dy stans – ko la rze 50 ki lo me trów tra są
z Kro to szy na do Śre dzi ny i z po wro tem,
oso by z kij ka mi prze szły 20 ki lo me trów
z po dzia łem na dwie dru ży ny (po 10 km
każ da), gru pa na kry tym ba se nie prze pły -

nę ła w su mie 20 km, a bie ga cze po ko na li
tra sę z Kro to szy na do Zdun i z po wro tem
o dłu go ści 10 km. 

Za udział w przed się wzię ciu wszy scy
otrzy ma li na gro dy w po sta ci np. pa miąt -
ko wych ku becz ków z lo go ty pem ak cji
„100 ki lo me trów na 100-le cie nie pod le -
gło ści”.

(NO VUS)

PRZEDSZKOLE NR 5

100 kilometrów na 100-lecie niepodległości
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W ostat nią so bo tę wrze śnia w Zdu -
nach od był się II Pik nik Or ga ni za cji
Po za rzą do wych Sub re gio nu Ka li -
skie go. Or ga ni za to ra mi wy da rze nia
by ły Zdu now skie Sto wa rzy sze nie
Wza jem nej Po mo cy oraz Cen trum
In te gra cji Wiel ko pol skich Ini cja tyw
Spo łecz nych z Ka li sza. 

Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą ob -
ję li bur mistrz Zdun oraz Gmin na Ra da
Dzia łal no ści Po żyt ku Pu blicz ne go – ja ko
part ner wy da rze nia. Na pik nik przy by ła
licz na gru pa przed sta wi cie li roz ma itych
sto wa rzy szeń i or ga ni za cji, ta kich jak To -
wa rzy stwo Po mo cy im. Św. Bra ta Al ber ta
w Ostro wie Wlkp., Fun da cja Iskier ka Na -
dziei w Zdu nach, Sto wa rzy sze nie
na Rzecz Kul tu ry AD SUM w Zdu nach,
Sto wa rzy sze nie MO TY LEK na Rzecz
Dzie ci Spe cjal nej Tro ski w Ko na rze wie,
Fun da cja LU DWIK w Ostro wie Wlkp.,
Fun da cja NO WA NA DZIE JA w Ka li szu,
Sto wa rzy sze nie RA ZEM DLA KO NA -
RZE WA, Mi lic kie Sto wa rzy sze nie Przy ja -
ciół Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych,
Go śliń skie Sto wa rzy sze nie Osób Nie peł -
no spraw nych w Mu ro wa nej Go śli nie, Sto -
wa rzy sze nie na Rzecz Dzie ci i Osób Nie -
peł no spraw nych w Kro to szy nie, Aka de -
mia Pił kar ska Re is sa w Zdu nach, Sto wa -
rzy sze nie EU DAJ MO NIA w No wych

Skal mie rzy cach, To wa rzy stwo Pol sko -
-Bry tyj skie w Ka li szu, Fun da cja Ka li ski
In ku ba tor Przed się bior czo ści, Ka li ska Ini -
cja ty wa Miej ska, Klub Se nio ra OPTY MI -
ŚCI w Ostro wie Wlkp. czy Uni wer sy -
tet III Wie ku w Ka li szu.

Or ga ni za to rzy za dba li o smacz ny po -
czę stu nek – by ły cie płe i zim ne na po je,
cia sto i gro chów ka. Or ga ni za cjom udo -
stęp nio no prze strzeń do pre zen ta cji swo -
ich dzia łań, zaś dla młod szych uczest ni -
ków pik ni ku przy go to wa no gry, kon kur sy
i za ba wy oraz spa cer na po bli ski sza niec.
W tę część re kre acyj ną włą czy ła się 1.
Zdu now ska Dru ży na Har cer ska.

Ko lej nym punk tem pro gra mu by ło
World Ca fe – fo rum dys ku syj ne, w trak -
cie któ re go uczest ni cy po dzie le ni na gru -
py zmie nia li sto li ki. Każ dy sto lik miał
swo je go opie ku na -mo de ra to ra z te ma tem
wio dą cym. Tym spo so bem wszy scy mie li
moż li wość wy po wie dze nia się na te mat
każ de go za gad nie nia. Opie ku no wie spi sy -
wa li wnio ski koń co we, któ re na stęp nie
prze wi ja ły się w dys ku sji z gru pa mi. 

Dys ku sję przy sto li ku nr 1 pro wa dzi -
ły Mar le na Puź niak oraz Ge no we fa
Włoch ze Sto wa rzy sze nia MO TY LEK
przy Spe cjal nym Ośrod ku Szkol no -Wy -
cho waw czym w Ko na rze wie.  Te ma tem
prze wod nim by ła in te gra cja osób nie peł -
no spraw nych. Po ru szo no ta kie kwe stie

jak włą cza nie dzie ci od naj młod szych
lat – po przez przed szko la in te gra cyj -
ne – w pro ces in te gra cji ze śro do wi skiem
osób z nie peł no spraw no ścia mi; więk szy
udział osób nie peł no spraw nych w ży ciu
lo kal nym oraz or ga ni za cja im prez ma so -
wych z udzia łem ta kich osób. Po sta wio no
rów nież na zwięk sze nie kon tak tów do ro -
słych z nie peł no spraw ny mi.

Przy sto li ku nr 2 mo de ra to rem by ła
Ka li na Mi choc ka z Ka li skiej Ini cja ty wy
Miej skiej. Po chy lo no się nad pro ble mem
do tar cia do lu dzi, by an ga żo wa li się w ini -
cja ty wy lo kal ne i dzia łal ność or ga ni za cji
po za rzą do wych. Uzna no, że trze ba for -
mu ło wać ja sne prze ka zy, pre cy zyj nie okre -
śla ją ce ocze ki wa nia wo bec od bior ców, ko -
rzy sta jąc przy tym z róż nych form ko mu -
ni ka cji. Do dat ko wo na le ży two rzyć mi łą
at mos fe rę współ pra cy, opar tej na sza cun -
ku i wza jem nym wspie ra niu się.

Przy sto li ku nr 3 roz ma wia no
o współ pra cy sa mo rzą dów z or ga ni za cja -
mi po za rzą do wy mi. Dys ku sję pro wa dzi ła
An na Grzy mi sław ska z Urzę du Mar szał -
kow skie go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go. Jak stwier dzo no, sa mo rzą dy gmin ne
po win ny prze ka zy wać wię cej środ ków
bu dże to wych or ga ni za cjom po za rzą do -
wym, za miast in sty tu cjom, któ re re ali zu -
ją te sa me za da nia wła sne gmi ny.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

ZDUNY

Piknik organizacji pozarządowych

HARCERSTWO

Nie należy dłużej czekać!

W nie dzie lę, 23 wrze śnia, w koź miń -
skim Par ku im. Po wstań ców Wiel ko -
pol skich od był się har cer ski pik nik „Nie
na le ży dłu żej cze kać!”. Im pre za po łą -
czo na by ła z ak cją zna ko wa nia drzew. 

Na pik nik, oprócz har ce rzy, przy by li
ich ro dzi ce i dy rek to rzy szkół, a tak że
bur mistrz Ma ciej Brat bor ski i prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej Ju styn Za rad -
niak. 

Po przy wi ta niu wszyst kich uczest ni -
ków roz po czę ła się gra te re no wa na te re -
nie par ku, z za da nia mi do ty czą cy mi po -
wsta nia wiel ko pol skie go. Ha słem prze -
wod nim by ła ode zwa, ja ką wy gło si li do -
wód cy po wsta nia wiel ko pol skie go na roz -
po czę cie wol no ścio we go zry wu – „Nie
na le ży dłu żej cze kać!”.

Jed no cze śnie po szu ki wa no no wych
ta bli czek na drze wach w par ku. Har ce rze
bo wiem od two rzy li 20 ta bli czek z na zwa -
mi uni ka to wych ga tun ków drzew. – Ga -
tun ki drzew w na szym par ku są nie sa mo -
wi te, a nie któ re z nich rzad ko spo ty ka ne
w Pol sce. Dla te go za le ża ło nam, aby od -
two rzyć ta blicz ki z ich na zwa mi – po wie -
dział Ar tur Min ta, komendant huf ca. 

Po grze na wszyst kich cze ka ła „Bia ło -
-czer wo na stre fa ra do ści”, gdzie moż na
by ło wy ko nać ko ty lion czy pa miąt ko wą
eko -tor bę z her bem po wsta nia wiel ko pol -
skie go. Oprócz te go każ dy mógł skosz to -
wać świe że go cia sta i pysz nej le mo nia dy.

Za kup ta bli czek do ozna ko wa nia
drzew i or ga ni za cja ca łe go wy da rze nia zo sta -
ły sfi nan so wa ne z bu dże tu Koź mi na Wlkp. 

(NO VUS)
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ZDUNY

Wizyta królowej kryminałów

POD NASZYM PATRONATEM

Czerwona Szpilka

Przed kil ko ma dnia mi w Bi blio te ce
Pu blicz nej w Zdu nach go ści ła Ka ta -
rzy na Bon da, jed na z naj po pu lar niej -
szych au to rek po wie ści kry mi nal nych
w Pol sce. Na spo tka nie przy by ło licz -
ne gro no mi ło śni ków jej twór czo ści.

Wszyst kie po wie ści Ka ta rzy ny Bon dy
zy ska ły sta tus be st sel le rów. Jest au tor ką try -
lo gii kry mi nal nej z Hu ber tem Mey -
erem – „Spra wa Ni ny Frank”, „Tyl ko mar twi
nie kła mią”, „Flo ryst ka”, do ku men tów kry -
mi nal nych „Pol skie mor der czy nie” i „Zbrod -
nia nie do sko na ła” oraz pod ręcz ni ka „Ma szy -
na do pi sa nia”. Ogrom ną po pu lar ność i pre -
sti żo we na gro dy zy ska ła dzię ki se rii z pro fi -
ler ką Sa szą Za łu ską – „Po chła niacz”, „Oku -
lar nik”, „Lam pio ny”, „Czer wo ny pa jąk”.

A już wkrót ce na na szych ła mach
opu bli ku je my ob szer ny wy wiad z Ka ta -
rzy ną Bon dą!

(NO VUS) 

Co kry je się pod tą in try gu ją cą na -
zwą? Czer wo na Szpil ka to pro jekt,
któ ry po ma ga ko bie tom stać się pew -
ną sie bie w każ dej dzie dzi nie ży cia.
Jest to wy da rze nie dla pań, któ re chcą
od no sić suk ce sy w ży ciu, lu bią o sie -
bie za dbać i chcą ca ły czas po sze rzać
swo je umie jęt no ści i kom pe ten cje.

Spo tka nie w ra mach pro jek tu Czer -
wo na Szpil ka od bę dzie się 22 paź dzier -
ni ka o go dzi nie 17.30 w Ho te lu Waw -
rzy niak. Po pro wa dzą je ko bie ty, któ re
ma ją na swo ich kon tach licz ne suk ce sy.
Speł nia ją się nie tyl ko w sfe rze za wo do -

wej, ale też pry wat nej. Ich wy kła dy
na pew no bę dą in spi ra cją do wzię cia ży -
cia w swo je rę ce. 

Wszyst kie pa nie za in te re so wa ne
udzia łem w spo tka niu za chę ca my do od -
wie dze nia pro fi lu na Fa ce bo oku oraz
stro ny Czer wo nej Szpil ki, na któ rych
moż na do wie dzieć się wię cej o wy da rze -
niu, a tak że ku pić bi le ty: 

– https://www. fa ce bo ok.
com/events/298081870790441/

– https://czer wo nasz pil ka. pl/czer -
wo na -szpil ka -mie scie/elik sir -mlo do sci -i -
-sku tecz no sci/.

KIN GA KOST KA

Pod ko niec wrze śnia Ko men da Po -
wia to wa Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Kro to szy nie prze pro wa dzi ła
trze ci etap za wo dów w ra mach Tur -

nie ju Czte rech Wspi nal ni. By ła to już
siód ma edy cja tej ry wa li za cji.

W szran ki sta nę ło 29 za wod ni ków, re -

pre zen tu ją cych ko men dy po wia to we bądź
miej skie PSP z Kro to szy na, Ostro wa Wiel ko -
pol skie go, Ple sze wa, Ka li sza, Po zna nia i Pi ły. 

W zma ga niach in dy wi du al nych naj -
lep szy był Krzysz tof Ga jew ski (czas 15,50
s. / KP PSP Pi ła). Ko lej ne miej sca za ję li Da -
niel Więc kow ski (16,09 / KM PSP Ka -
lisz), Piotr Fo rem ski (16,81 / KM PSP Po -
znań), Piotr Bie law ski (17,35 / KP PSP
Kro to szyn), Szy mon Woź niak (17,50 /
KM PSP Ka lisz), Da mian Drą żek (17,64 /
KP PSP Ple szew).

W kla sy fi ka cji dru ży no wej trium fo -
wa li stra ża cy z KM PSP Ka lisz, wy prze -
dza jąc ry wa li z jed no stek w Ple sze wie,
Kro to szy nie, Ostro wie Wlkp. i Po zna niu. 

(NO VUS)

STRAŻACY

Wspinali się na trzecie piętro
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W I Li ceum Ogól no kształ cą cym im.
H. Koł łą ta ja w Kro to szy nie zor ga ni zo -
wa no I Re gio nal ną Mi nio lim pia dę
Wie dzy o Spo łe czeń stwie. W szran ki
sta nę ło 19 uczniów klas VIII szkół
pod sta wo wych i III gim na zjów.

Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą ob -
ję li sta ro sta kro to szyń ski Sta ni sław
Szczot ka, bur mistrz Kro to szy na Fran ci -
szek Mar sza łek i sta ro sta ple szew ski Ma -
ciej Wa sie lew ski.

Za nim ucznio wie przy stą pi li do zma -
gań, od czy ta no list, któ ry skie ro wa ła
do nich Kry sty na Ły bac ka, po seł do Par la -
men tu Eu ro pej skie go, któ ra pod kre śli ła,
jak waż ne jest po sze rza nie ho ry zon tów. 

Olim pia da skła da ła się z dwóch eta -
pów – czę ści pi sem nej i qu izu mul ti me -
dial ne go. Ucznio wie mu sie li wy ka zać się
wie dzą ze świa ta so cjo lo gii, po li ty ki i sto -
sun ków mię dzy na ro do wych. W ko mi sji

kon kur so wej zna la zły się na uczy ciel -
ki – Ju li ta Lu dwi czak i An na Czwoj -
da – oraz ucznio wie kla sy IIIc i po my sło -
daw cy przed się wzię cia – Mar cin Ka sper -
ko wiak i Bar tosz Mar sza łek.

Do dru gie go eta pu za kwa li fi ko wa ło
się sześć osób. Fi na li ści od po wia da li
na py ta nia zwią za ne z tre ścia mi wy świe -
tla ny mi na pro jek to rze. Do ty czy ły m. in.
naj sław niej szych po li ty ków czy ustro jów
po szcze gól nych państw eu ro pej skich.

Zwy cięz cą obu czę ści olim pia dy zo -
stał Prze my sław Ja ku bek (opie kun: Jo an -

na Mi cha lak) ze Szko ły Pod sta wo wej nr 8
z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi im. M.
Cu rie -Skło dow skiej w Kro to szy nie. Ko lej -
ne miej sca za ję li Piotr Czem plik (opie -
kun: Mar ta Ko niec pol ska) ze Szko ły Pod -
sta wo wej nr 5 im. Mi ko ła ja Ko per ni ka
w Kro to szy nie i Szy mon Grząd ka (opie -
kun: Ju sty na Wój cik) z Nie pu blicz nej
Szko ły Pod sta wo wej w Kro to szy nie. 

Lau re aci otrzy ma li upo min ki, ufun -
do wa ne przez Sta ro stwo Po wia to we
i Urząd Miej ski oraz licz nych spon so rów.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Olimpiada wiedzy o społeczeństwie
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We wrze śniu na strzel ni cy LO Kro to -
szyn prze pro wa dzo no otwar te za wo -
dy strze lec kie z bro ni ku lo wej. Ju nio -
rzy oraz se nio rzy ry wa li zo wa li
w strze la niu z ka ra bi nu do wol ne go
i pi sto le tu spor to we go.

Te go dnia na strzel ni cy ze bra ła się
mło dzież z SP 3, SP 4, SP 5, ZSP 2 i ZSP
Zdu ny oraz se nio rzy ze śro do wi sko we go
Ko ła LOK w Kro to szy nie, jak rów nież
nie zrze sze ni. 

W strze la niu ju nio rów kdw -10 naj lep -
szy oka zał się Ma te usz Sro ka (SP nr 4 Kro to -
szyn – 74 pkt.), wy prze dza jąc Bar tło mie ja
Ka zow skie go (ZSP nr 2 Kro to szyn – 67
pkt.) i Mi ko ła ja Woj cie chow skie go (ZSP
nr 2 – 65 pkt.). Strze la nie z ps -10 wy grał
Do mi nik Hy bysz (ZSP nr 2 – 82 pkt.),

a za nim upla so wa li się Bar tło miej Ka zow ski
(97 pkt.) i Mar ty na Wa sie lak (SP nr 4 – 79
pkt.). W kla sy fi ka cji łącz nej ju nio rów pierw -
sze miej sce za jął B. Ka zow ski, dru ga by ła M.
Wa sie lak, a trze cia lo ka ta przy pa dła Bo ry so -
wi Sta szew skie mu (SP nr 4).

W kdw -10 se nio rów trium fo wał Ro -
bert Wa sie lak (CSiR – 82 pkt.), przed Ro -
ber tem Grząd ką (67 pkt.) i Ma riu szem
Czu ba kiem (64 pkt.). W ps -10 tak że naj -
lep szy był R. Wa sie lak (81 pkt.), któ ry wy -
prze dził Iwo nę Kar że wicz (CSiR – 75
pkt.) i M. Czu ba ka (71 pkt.).

Pu cha ry i me da le dla naj lep szych za -
ku pio ne zo sta ły ze środ ków Urzę du Miej -
skie go oraz Sta ro stwa Po wia to we go
w Kro to szy nie w ra mach ofer ty dla or ga -
ni za cji po za rzą do wych.

(NO VUS)

STRZELANIE

Walczyli o mistrzostwo
Krotoszyna i powiatu
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PROJEKT

Seniorzy pełni inicjatyw!
Za na mi ko lej na edy cja pro jek tu
„Se nior z ini cja ty wą”, or ga ni zo wa ne -
go przez kro to szyń ski od dział Pol -
skie go Związ ku Eme ry tów, Ren ci -
stów i In wa li dów oraz Po wia to we
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie. W tym
ro ku wy da rze niu przy świe ca ło ha sło
„Ży cie to ka ba ret”.

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.

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,
w trak cie któ rej na gro dzo no lau re atów
kon kur su fo to gra ficz ne go „Ży cie to ka ba -
ret”. Póź niej Ire na Mar sza łek, prze wod ni -
czą ca Od dzia łu Re jo no we go PZE RiI, mó -
wi ła o do tych cza so wych edy cjach pro jek tu
„Se nior z ini cja ty wą”. Z ko lei Ewa Za ga wa,
psy cho log i ge lo te ra peu ta, opo wie dzia ła
o śmie cho te ra pii, któ ra jest „bal sa mem dla
du szy i cia ła”. Kon fe ren cję pod su mo wał
An drzej Pio trow ski, dy rek tor PCPR -u. 

Na stęp nie od by ły się warsz ta ty te ra -
pii śmie chem, w któ rych uczest ni czy -
ło 30 osób. Pro wa dzi ły je E. Za ga wa i psy -
cho log An na Żu krow ska -Ko ło dziej. Za ję -
cia te by ły przede wszyst kim do brą za ba -

wą. Jak wia do mo, śmiech zwięk sza po -
ziom en dor fin i od prę ża.

28 wrze śnia w kro to szyń skim ki nie
Przed wio śnie od był się XIV Prze gląd
Twór czo ści Ar ty stycz nej „Se nior z ini cja -
ty wą”. W im pre zie wzię ło udział 27 or ga -
ni za cji zrze sza ją cych se nio rów z po wia tów
ja ro ciń skie go, ple szew skie go, go styń skie -
go, ra wic kie go i kro to szyń skie go. Uczest -
ni cy pre zen to wa li swo je ta len ty w na stę -
pu ją cych ka te go riach – wy stę py ze spo ło -
we i in dy wi du al ne, rę ko dzie ło (m. in. ha -
fto wa nie – wy szy wa nie, szy deł ko wa nie,
ma lar stwo, bi żu te ria ręcz nie ro bio na, in ne
for my ar ty stycz ne), ła ma nie sma ków (m.

in. sło ne i tłu ste prze ką ski, prze two ry wa -
rzyw ne i owo co we, do mo we wy pie ki, na -
lew ki do mo wej pro duk cji) oraz fo to gra fia. 

Ju ry przy zna ło czte ry głów ne na gro -
dy Grand Prix – Eu ge nii Choj nac kiej ze
Sto wa rzy sze nia „Ak tyw ny Koź min
Wlkp.” za naj lep szy wy stęp in dy wi du al -
ny, Gru pie Wo kal nej „Przy ja cie le” za naj -
lep szy wy stęp ze spo ło wy, Klu bo wi Se nio -
ra przy MGOPS w Koź mi nie Wlkp.
za naj lep sze rę ko dzie ło, Klu bo wi Se nio ra
w Miej skiej Gór ce za naj lep szy przy smak.
Przy zna no tak że 24 wy róż nie nia.

(NO VUS)

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

ZUZANNA NADZIEJA & MARCIN PAWLIK
- Klub Fotografii Artystycznej „Blenda”

Wy sta wa „Trój -wy miar co dzien no ści”
Za mknię te drzwi fron to we ka mie nic

za in try go wa ły nas – człon ków klu bu fo to -
gra ficz ne go „Blen da” – do po zna nia wnę -
trza bu dyn ku. Klat ki scho do we to wej ście
od dzie la ją ce świat ze wnętrz ny od pry wat -
nej prze strze ni miesz kań ców, o któ rą ra -
zem się trosz czą. 

W obec nych cza sach co raz czę ściej
miej sca te są blo ko wa ne współ cze sną
tech no lo gią. Miesz kań cy prze mie rza ją cy
w po śpie chu kil ka ra zy dzien nie swo je
klat ki scho do we prze sta ją do strze gać
pięk no i kunszt za byt ko wych ele men tów
tych miejsc. 

Po sta no wi li śmy za trzy mać w ka drze
rzad ko spo ty ka ny kli mat sta rych kla tek
scho do wych. Fo to gra fo wa li śmy o róż nych
po rach dnia, cze ka jąc na od po wied nie
świa tło. Ob ra zy na wy sta wie przed sta -
wio ne są w for mie tryp ty ków – za mknię -
tych oł ta rzy ków, zmu sza my w ten spo sób
wi dza do in te rak cji z na szą in sta la cją. Po -
przez for mę eks po zy cji chce my zło żyć
hołd po mi ja nym, nisz cze ją cym i co raz
mniej do stęp nym przej ściom, któ re chro -
nią miesz kań ców.

Po raz pierw szy fo to gra fie do na szej
wy sta wy są two rzo ne wspól nie przez
wszyst kich człon ków klu bu, nie iden ty fi -
ku je my ob ra zów z po szcze gól ny mi au to -

ra mi. Na sza wy sta wa od by wa się w ra -
mach 4. Wiel ko pol skie go Fe sti wa lu Fo to -
gra fii im. Ire ne usza Zjeż dżał ki, któ ry roz -
po czy na się 13 paź dzier ni ka i po trwa
do koń ca mie sią ca. Wię cej o Fe sti wa lu
na stro nie: www.4fe sti wal.pl, a kro to szyń -
ski wer ni saż w nie dzie lę 14.10
o godz. 17.00 w Ga le rii Re fek tarz KOK.
Za pra sza my.
      ----------------------

Klub Fo to gra fii Ar ty stycz nej „Blen -
da” po wstał w 2005 r. i dzia ła przy Kro to -
szyń skim Ośrod ku Kul tu ry. Gru pa sku -
pia ak tu al nie kil ka osób pa sjo nu ją cych się
fo to gra fią i za ra ża in nych po przez licz ne
dzia ła nia i wy sta wy. „Blen da” ma na swo -
im kon cie kil ka dzie siąt wy staw fo to gra -
ficz nych w kra ju i za gra ni cą.
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SUMO

Mistrzowski weekend Samsona

W ostat ni week end wrze śnia w My -
śle ni cach od by ły się Mi strzo stwa
Pol ski Ka de tek i Ka de tów w Su mo.
Bar dzo do brze za pre zen to wa ła się
eki pa UKS Sam son Ko by lin, zwy cię -
ża jąc w obu ka te go riach. Z ko lei ze -
spół TA Ro zum Kro to szyn był dru gi
w kla sy fi ka cji klu bo wej chłop ców. 

Tre ner Mi ro sław Flak i je go pod -
opiecz ni z UKS Sam son bę dą bar dzo mi -
ło wspo mi nać wy jazd do My śle nic. W kla -
sy fi ka cji klu bo wej chłop cy i dziew czę ta
z Ko by li na oka za li się naj lep si. 

Zło te me da le wy wal czy li Oli wia Kuś
(UKS Sam son, 55 kg) i Piotr Si ko ra (UKS

Sam son, 65 kg). Na dru gim stop niu po -
dium sta nę li Aga ta Mro czek (UKS Sam -
son, 50 kg), Mi ko łaj Raź niak (TA Ro -
zum, 55 kg) i Mi chał Grzem pow ski (UKS
Sam son, 85 kg). 

Brą zo we krąż ki wy wal czy li Wir gi nia
Ro szek (UKS Sam son, 45 kg), Da wid
Lesk (UKS Sam son, 55 kg), Zo fia Pioch
(UKS Sam son, 60 kg), Kac per Wia trak
(TA Ro zum, 65 kg), Le na An drze jak (TA
Ro zum, 65 kg), We ro ni ka Sza fra niak
(UKS Sam son, +65 kg), Zu zan na Kry stek
(TA Ro zum, +65 kg), Mi ko łaj Kan dzier -
ski (UKS Sam son, 95 kg) oraz Kac per Mi -
ko łaj czyk (TA Ro zum, +95 kg). 

(GRZE LO)

KARATE

Shodan pierwszy, Nippon trzeci

W Ko by li nie od był się VI Tur niej Ka ra -
te Dzie ci i Mło dzie ży o Pu char Bur mi -
strza. W kla sy fi ka cji dru ży no wej UKS
Sho dan Zdu ny był naj lep szy, a Nip -
pon Kro to szyn zna lazł się na trze cim
miej scu. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 135 za -
wod ni ków z 16 klu bów. Naj le piej spi sa li
się re pre zen tan ci zdu now skie go klu bu,
Do ro bek Sho da na to 9 zło tych me da li, 8
srebr nych i 8 brą zo wych. Na trze cim
miej scu skla sy fi ko wa no ASW Nip pon.
Kro to szyń scy ka ra te cy wy wal czy li 7 zło -
tych krąż ków, 6 srebr nych i 5 brą zo wych.
Ko by liń ski UKS Uke mi zdo był jed no zło -
to oraz czte ry brą zo we me da le, a Koź miń -
ski Klub Ka ra te Do Sho to kan zgar nął
po jed nym krąż ku z każ de go krusz cu. 

Na naj wyż szym stop niu po dium
w Ko by li nie sta wa li Ja kub Ro mań ski
(UKS Sho dan – ka ta, ku mi te), Na ta sza
Adam ska (UKS Sho dan – ka ta), Sła wo -
mir Ma cia szek (UKS Sho dan – ka ta),
Mar ta Streu bel (UKS Sho dan – ka ta), Ja -
ro sław Adam ski (UKS Sho dan – ka ta),
Le na Jan kow ska (UKS Sho dan – ka ta), Ja -
kub For ma now ski (UKS Sho dan – ka ta),
Fi lip Ko wal czyk (UKS Sho dan – ka ta), Ja -
kub Ple skacz (ASW Nip pon – ka ta, ku -
mi te), Mar ce li na Ple skacz (ASW Nip -
pon – ka ta, ku mi te), Ju lia Mosz (ASW
Nip pon – ku mi te), Fi lip Mosz (ASW
Nip pon – ku mi te), Da wid For tu niak
(ASW Nip pon – ku mi te), Ju lia Pa tec ka
(Koź miń ski KK – ku mi te) oraz Da wid
Ne le (UKS Uke mi – ku mi te). 

(GRZE LO)

W Gi zał kach ro ze gra ny zo stał pierw szy
tur niej Grand Prix Te nisa Sto ło we go Mło -
dzi ków i Ju nio rów Okrę gu Po łu dnio wej
Wiel ko pol ski. Dwa zło te me da le wy wal -
czy li re pre zen tan ci UKS Im puls Zdu ny.

W za wo dach ry wa li zo wa ło tro je te ni -
si stów zdu now skie go klu bu. Do sko na łą
for mę za pre zen to wa li Wik tor Ma lec i Mi -
łosz Ko ło dziej ski. Pierw szy był bez kon ku -
ren cyj ny w ju nio rach, a dru gi nie miał so -
bie rów nych w mło dzi kach. Bli sko po dium
by ła tak że Ka sia Rosz czak, któ ra upla so wa -

ła się na czwar tej po zy cji w mło dzicz kach.
War to przy po mnieć, iż dzia łal ność UKS

Im puls spon so ru je gmi na Zdu ny.
(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Dwa złota na początek sezonu

Miesz ka ją cy w Ła giew ni kach Cze -
sław Rosz czak zo stał wi ce mi strzem
glo bu ma sters w pię cio bo ju rzu to -
wym. Mi strzo stwa Świa ta Ma sters
w Lek kiej Atle ty ce od by ły się nie -
daw no w Ma la dze.

W im pre zie uczest ni czy ło 8200 za -
wod ni czek i za wod ni ków z po nad 100
kra jów. Re pre zen tu ją cy UKS Olim pij czyk
Po go rze la Cze sław Rosz czak ry wa li zo wał
w ka te go rii wie ko wej M75 w sze ściu kon -
ku ren cjach. 

W pchnię cia ku lą miesz ka niec Ła -
giew nik za jął pią te miej sce z wy ni -
kiem 11,35 m. W rzu cie mło tem Rosz -
czak zre ali zo wał plan mi ni mum, ja kim
by ło wej ście do fi na ło wej ósem ki. Osta -
tecz nie, z re zul ta tem 33,63 m, za koń czył
zma ga nia na szó stej lo ka cie. 

W rzu cie dys kiem miesz ka niec gmi -
ny Ko by lin był na sta wio ny na wal kę o me -

dal. Wy nik 36,03 m po zwo lił mu wyjść
na po zy cję me da lo wą, ale w ostat niej se rii
ry wa le się zmo bi li zo wa li i rzu ca li na ty le
do brze, że ze pchnę li Rosz cza ka na pią tą
po zy cję. 

Rzut oszcze pem nasz za wod nik po -
trak to wał ja ko tre ning i przy go to wa nie
do pię cio bo ju. Uzy skał re zul tat 30,02 m
i zo stał skla sy fi ko wa ny na je de na stym

miej scu. Z ko lei w rzu cie cię żar kiem,
z wy ni kiem 14,49 m, zna lazł się na szó -
stej lo ka cie. 

Trzy dni póź niej przy szedł czas
na pię cio bój rzu to wy. W tej dys cy pli nie
Rosz czak już dwu krot nie wy wal czył ty tuł
mi strza świa ta. Za wod ni cy roz po czę li
od rzu tu mło tem. Ła giew ni cza nin rzu cił
na od le głość 35,97 m i pla so wał się w czo -
łów ce. Pchnię cie ku lą wy grał z re zul ta -
tem 11,66 m. Na stęp nie rzu cił dys kiem
na od le głość 33,04 i po trzech kon ku ren -
cjach pro wa dził z nie wiel ką prze wa gą
nad Niem cem Fan dri chem.

Po rzu cie oszcze pem (29,51 m) Po lak
spadł na dru gie miej sce. Ostat nią kon ku -
ren cją był rzut cię żar kiem. Rosz czak uzy -
skał 13,16 m. Łącz ny wy nik – 4099
punk tów – dał re pre zen tan to wi UKS
Olim pij czyk Po go rze la srebr ny me dal mi -
strzostw świa ta. 

(AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Roszczak wicemistrzem świata!
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5 li sto pa da mi nie rok od mo men tu
po wsta nia Thai Bo xing Te am Kro to -
szyn. Klub bok su taj skie go zrze sza
bli sko 50 za wod ni ków, któ rzy tre nu -
ją pod okiem Łu ka sza Kle pac kie go.
Już wkrót ce re pre zen tan ci Thai Bo -
xing bę dą star to wać w ama tor skich
za wo dach. 

Mu ay thai na zy wa ny jest sztu ką ośmiu
koń czyn, gdyż w trak cie wal ki cio sy mo gą
być za da wa ne pię ścia mi, łok cia mi, ko la na -
mi i sto pa mi. – W Kro to szy nie wcze śniej
mie li śmy tyl ko za pa sy, su mo oraz bra zy lij -
skie jiu -jit su. Wraz z gru pą zna jo mych szu -
ka li śmy spor tu wal ki, któ ry za pew ni nam
kon takt z prze ciw ni kiem po przez ude rze -
nia – wy ja śnia Piotr Pa te rek, pre zes klu bu
Thai Bo xing Te am Kro to szyn. 

Obec ny tre ner, Łu kasz Kle pac ki,
z gru pą zna jo mych tre nin gi bok su taj skie -

go roz po czął w 2009 ro ku. – Wzo ro wa li -
śmy się wte dy na chło pa kach z Mu ay Thai
Ja ro cin. Dwa ra zy w ty go dniu jeź dzi li śmy
do Ja ro ci na na tre nin gi. Ze bra li śmy du żo
do świad cze nia, za rów no spor to we go, jak
i or ga ni za cyj ne go – kon ty nu uje P. Pa te rek.
Kro to szyń scy mi ło śni cy bok su taj skie go
mie li do dys po zy cji ma łą sal kę gim na stycz -
ną, w któ rej or ga ni zo wa li dla sie bie do dat -
ko we tre nin gi. Nie ste ty, po ja kimś cza sie

nie mo gli ko rzy stać z te go po miesz cze nia,
co moc no utrud ni ło im dzia łal ność. 

Ale 5 li sto pa da ubie głe go ro ku pa sjo -
na ci tej sztu ki wal ki za ło ży li wła sny
klub – Thai Bo xing Te am Kro to -
szyn. – W tej chwi li jest u nas za pi sa nych
bli sko 50 osób w róż nym wie ku. Re gu lar -
nie na za ję cia uczęsz cza 20-25 za wod ni -
ków. Wszyst ko uza leż nio ne jest od obo -
wiąz ków do mo wych czy za wo do wych,

któ re nie kie dy unie moż li wia ją udział
w tre nin gach – mó wi Ł. Kle pac ki. 

Klub ma swo ją sie dzi bę w Kro to szy nie
przy uli cy Ro bot ni czej 21. Za ję cia oby wa ją
się w po nie dział ki i śro dy (w go dzi -
nach 18.00-19.30) oraz w czwart ki (17.00-
18.30 – tre ning wy trzy ma ło ścio wy). – Za -
pra sza my oso by od 13. ro ku ży cia. Pierw sze
za ję cia są bez płat ne. Wy star czy mieć strój
spor to wy oraz chęć do ćwi czeń. Na sze ha sło
brzmi: „boks taj ski jest dla wszyst kich, ale
nie dla każ de go” – stwier dza tre ner. 

Pó ki co je dy nym za wod ni kiem, któ ry
bie rze udział w za wo dach, jest Bar tło miej
No wa czyk. Sto czył już pięć walk na ga -
lach w Go sty niu i Pę po wie, ry wa li zo wał
tak że w li dze w Ko ni nie. W kro to szyń -
skim klu bie tre nu je też Ma rek Du rak, do -
świad czo ny za wod nik, któ ry za mie rza
wró cić do walk. Je go osią gnię cia w kick -
-bo xin gu to zło ty me dal Otwar tych Mi -

strzostw Ślą ska w K -1 oraz brą zo wy krą -
żek na Lu busz Open 2011. 

– Za nim ko lej ni za wod ni cy po wal czą
w za wo dach, chcę ich na le ży cie przy go to -
wać. Jest gru pa mło dych osób, któ re ma ją
du ży po ten cjał. My ślę, że kwe stią cza su
jest ich udział w za wo dach K1 oraz kick -
bo xin gu – przy zna je Ł. Kle pac ki. 

– Chcie li by śmy po dzię ko wać re stau -
ra cji Cri stal, fir mie Jot kel oraz cu kier ni
Ły ska wa, któ re wspie ra ją nas od po cząt ku
ist nie nia klu bu. Za chę ca my też in nych lo -
kal nych przed się bior ców do wspar cia
spor tów wal ki w Kro to szy nie. W li sto pa -
dzie mi nie rok od pierw sze go tre nin gu
pod egi dą TBT Kro to szyn. Je ste śmy mą -
drzej si o pew ne do świad cze nia, ma my
wię cej kon tak tów i wciąż roz wi ja my ba zę
tre nin go wą. Nasz en tu zjazm ro śnie z cza -
sem, a je go fun da men tem są efek ty spor -
to we. In for ma cje o na szym klu bie moż na
zna leźć na na szym pro fi lu fa ce bo oko -
wym – Thai Bo xing Te am Kro to -
szyn – pod su mo wu je P. Pa te rek. 

(GRZE LO) 

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

BOKS TAJSKI

Dla wszystkich, ale nie dla każdego

SPORTY WALKI

Róża Gumienna straciła pas
W so bo tę, 29 wrze śnia, od by ła się
ga la DSF Kick bo xing Chal len ge 17.
W wal ce o ty tuł mi strzow ski or ga ni -
za cji Ró ża Gu mien na ule gła na peł -
nym dy stan sie re pre zen tant ce
Włoch – Cri sti nie Ca ru so. 

– Nie chcę ta ki mi rze cza mi się tłu -
ma czyć, ale ostat ni mie siąc przed wal ką
był dla mnie sza lo ny – oznaj mia Ró ża
Gu mien na. – Na po cząt ku wrze śnia
przy go to wy wa łam się do obro ny pra cy
dok to ranc kiej, co za ję ło mi du żo cza su.
Z ko lei od nie dzie li do śro dy wal czy łam
z je li tów ką i prze cho dzi ły mi przez gło -
wę my śli o od wo ła niu po je dyn ku. Osta -
tecz nie stwier dzi łam, że po ka żę się
na rin gu, co nie ste ty za koń czy ło się dla
mnie ne ga tyw nie. 

Pod czas ga li DSF Kick bo xing Chal -
len ge 17 za wod nicz ka Pun cher Wro cław
zmie rzy ła się w ka te go rii 65 kg z re pre -
zen tant ką Włoch – Cri sti ną Ca ru -

so. – Mo ja ry wal ka, po dob nie jak ja, ma
bar dzo do bre pa ra me try mo to rycz ne.
Wie dzia łam, że od sa me go po cząt ku skie -
ru je na mnie grad cha otycz nych cio sów,
co też mia ło miej sce. Sta ra łam się sku piać
na kon trach i to w nich szu kać swo ich
oka zji na punk to wa nie – opo wia da po -
cho dzą ca z Ko by li na za wod nicz ka. 

Sę dzio wie po so bot nim po je dyn ku
punk to wa li na stę pu ją co – 48-47, 50-46
oraz 49-46. – Są dzę, że głów nym po wo -
dem mo jej po raż ki by ło po dej ście men tal -
ne. Czu ję nie do syt oraz spo re roz cza ro wa -
nie swo ją po sta wą. Chcę jak naj szyb ciej re -
wan żu, a co za tym idzie – od zy skać pas
mi strzow ski – stwier dza R. Gu mien na. 

Za wod nicz ka nie za mie rza dłu go od -
po czy wać. – Mój ma na ger jest już w trak -
cie za ła twia nia ko lej nej wal ki za wo do wej
w grud niu. Na stęp nie pla nu ję sto czyć po je -
dy nek na po cząt ku ro ku, któ ry po zwo li mi
od zy skać upra gnio ny pas – pod su mo wu je. 

(GRZE LO)

Na po cząt ku li sto pa da na Sy cy lii od bę -
dą się roz gryw ki Pu cha ru Mi strzów
w Pił ce Ręcz nej Pla żo wej. Nie ste ty, mi -
strzy nie Pol ski – eki pa BHT GRU Piotr -
ków Try bu nal ski, w któ rej wy stę pu je
Syl wia Bart ko wiak – nie ma ją wy star -
cza ją cych środ ków fi nan so wych, by
wziąć udział w tych za wo dach. 

Pił kar ki z Piotr ko wa Try bu nal skie -
go to czte ro krot ne mi strzy nie Pol ski
oraz zwy cięż czy nie Pu cha ru Pol ski,
srebr ne me da list ki Pu cha ru Mi strzów,
a tak że brą zo we me da list ki klu bo wych
mi strzostw Eu ro py.  – W tym ro ku
za rów no mę ska, jak i żeń ska dru ży -
na wy wal czy ły ty tuł mi strzow ski

kra ju, co upo waż nia do re pre zen to -
wa nia Pol ski w pre sti żo wym tur nie -
ju Pu cha ru Mi strzów – mó wi Syl -
wia Bart ko wiak. – W za wo dach,
któ re ro ze gra ne zo sta ną w dniach 1-
4 li sto pa da na Sy cy lii, za gra 16 naj -
lep szych ekip z ca łej Eu ro py. Bar dzo
chce my wziąć udział w tym tur nie -
ju, po ka zać spor to wy cha rak ter
i zna leźć się w fi na le. Ale że by do te -
go do szło, nie zbęd na jest po moc fi -
nan so wa. Prze lot ze spo łów to
koszt 25 ty się cy zło tych. Za kwa te ro -
wa nie z noc le giem to do dat ko we 50
tys. zł – do da je za wod nicz ka po cho -
dzą ca z Hen ry ko wa. 

Wszel kie in for ma cje na te mat te go,
jak wspo móc dru ży nę, zna leźć moż na
na stro nie in ter ne to wej https://po ma gam.
pl/ra zem zGRU.

(GRZE LO)

PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

Zespół Sylwii potrzebuje pomocy

Z do brej stro ny po ka za li się za wod ni cy
UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce na Mię -
dzy wo je wódz kich Mi strzo stwach Mło -
dzi ków i Mło dzi czek w Za pa sach w Sty -
lu Wol nym. Pod opiecz ni Ra fa ła Pa ta la -
sa zdo by li pięć me da li.

Za wo dy od by ły się w Bia ło gar dzie. Ry -
wa li zo wa li za pa śni cy z czte rech wo je -
wództw – za chod nio po mor skie go, po mor -
skie go, lu bu skie go i wiel ko pol skie go. Dla
mło dych za wod ni ków był to spraw dzian
przed zbli ża ją cy mi się mi strzo stwa mi Pol ski. 

Spo śród re pre zen tan tów Olim pij czy ka
sre bro wy wal czy ła Do mi ni ka Gro bel na
w kat. 62 kg, a na trze cim stop niu po dium
sta nę li Zu zan na Lip ska w kat. 58 kg, Nor -
bert Adam czak w kat. 41 kg, Prze my sław
Wi zner w kat. 44 kg oraz Fi lip Cier nie jew -
ski w kat. 85 kg. W kla sy fi ka cji dru ży no wej
sul mie rzyc ki klub za jął szó ste miej sce.

(AN KA)

ZAPASY

Medalowa piątka
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PIŁKA NOŻNA

Tulisia ograła Białego Orła 

KARATE

Złoty medal Adamskiego  

Zna ko mi cie za pre zen to wał się Ja ro -
sław Adam ski w 18. In ter na tio nal
Ka ra te To ur na ment Cro atia
Open – Ri je ka 2018. Tre ner UKS
Sho dan Zdu ny zdo był zło to w ka ta
ma sters.

Tur niej zgro ma dził po nad 1900 ka -
ra te ków z 224 klu bów z 26 państw.
Wśród nich zna leź li się przed sta wi cie le
UKS Sho dan. W ka ta ma sters +45 lat Ja -
ro sław Adam ski nie miał so bie rów nych
i sta nął na naj wyż szym stop niu po dium.
Po zo sta łym za wod ni kom – Ka ta rzy nie
Tra fan kow skiej, Ja ku bo wi Ro mań skie -
mu, Ja ku bo wi For ma now skie mu oraz

Mau ry ce mu Ma ciasz ko wi – nie uda ło się
wy wal czyć me da li. 

– Ja ko tre ner wie dzia łem, że bę dzie
bar dzo trud no, ale cel i do świad cze nie, ja -
kie moż na by ło ze brać, war te by ły pod ję te -
go tru du – mó wi Ja ro sław Adam ski. – Ka -
ra te w Chor wa cji i na ca łych Bał ka nach
stoi na bar dzo wy so kim po zio mie mię dzy -
na ro do wym. Cro atia Open to tur niej,
w któ rym ry wa li zu ją me da li ści ME i MŚ.
Za wo dy by ły świet nie zor ga ni zo wa ne.
Każ dy za wod nik wie dział., czy jest opóź -
nie nie, wy ni ki po da wa ne by ły na bie żą co
na te le bi mach, a do dys po zy cji by ło osiem
ta ta mi – stwier dza tre ner Sho da na. 

(GRZE LO)

Przez go dzi nę me czu Pia sta Ko by lin
z SKP Słup ca utrzy my wał się re zul tat
bez bram ko wy. Dłu gi czas go spo da -
rze dziel nie sta wia li opór ry wa lom.
Po tem jed nak przy jezd ni do pię li swe -
go i za da li czte ry sku tecz ne cio sy.

W 63. mi nu cie pierw sze go go la dla

SKP strze lił Szy mon Szczę sny. Je den z je go
ko le gów pró bo wał prze lo bo wać wy cho dzą -
ce go z bram ki Bar to sza Ku bia ka. Gol ki per
wpraw dzie od bił pił kę nad so bą, ale do padł
do niej Szczę sny i skie ro wał do siat ki. 

Przy dru gim tra fie niu bram karz Pia -
sta tak że naj pierw od bił fut bo lów kę, lecz
wo bec do bit ki był już bez rad ny. Tym ra -

zem po ko nał go Łu kasz Pie trzak. W sa -
mej koń ców ce go ście do bi li Pia sta, dwu -
krot nie sku tecz nie wy kań cza jąc szyb kie
kon try. Na li stę strzel ców wpi sa li się Igor
Sar now ski i Ka mil Mi cha lak. 

Piast miał w tym me czu kil ka do god -
nych sy tu acji. W pierw szej od sło nie po do -
środ ko wa niu z rzu tu roż ne go pił kę
nad po przecz kę wy bił bram karz SKP.
Po zmia nie stron dwie do bre oka zje miał
wpro wa dzo ny z ław ki re zer wo wych Bar -
tosz Ko wal ski. Z ko lei ude rze nie Pa try ka
Ka miń skie go za blo ko wa li de fen so rzy SKP. 

Piast nie za słu żył na tak wy so ką po -
raż kę z wi ce li de rem, ale jed nak to ry wa le
by li zde cy do wa nie sku tecz niej si. W naj -
bliż szej ko lej ce ko by li nia nie za gra ją
na wy jeź dzie z Pia stem Cze ka nów. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Wytrzymali godzinę

Ko lej my mi za wo da mi, w któ rych
star to wa ła Mo ni ka Jad czak, był Bieg
Ko biet ANI TA Za wsze PierW si w Po -
zna niu. Uta len to wa na za wod nicz ka
upla so wa ła się na trze ciej po zy cji.

Bieg na po znań skiej Mal cie od był
się w nie dzie lę, 30 wrze śnia. Pa nie
chcia ły w ten spo sób zwró cić uwa gę

na pro fi lak ty kę an ty no wo two ro wą.
Przy go to wa no dwie tra sy wo kół je zio -
ra – na dy stan sach 5,4 oraz 10,8 km.
W obu bie gach łącz nie star to wa -
ło 1058 ko biet.

Mo ni ka Jad czak po ko na ła dy -
stans 10,8 km w cza sie 48.10 i za ję ła trze -
cie miej sce w kla sy fi ka cji open.

(AN KA)

BIEGI

Monika na trzecim stopniu podium

Po dzie sią tej ko lej ce kla sy mię dzy -
okrę go wej Bia ły Orzeł Koź min Wiel -
ko pol ski na dal znaj du je się w stre fie
spad ko wej. W so bo tę pod opiecz ni
tre ne ra Da riu sza Ma cie jew skie go
prze gra li na wy jeź dzie z Tu li sią Tu -
lisz ków 0: 1. 

Koź mi nia nie stwo rzy li so bie, zwłasz -
cza w pierw szej po ło wie, kil ka wy śmie ni -
tych oka zji. Bli scy wpi sa nia się na li stę
strzel ców by li Ma te usz Lis, Mar cin Kacz -
ma rek i To masz Mie dziń ski, ale dwa ra zy
świet nie in ter we nio wał gol ki per Tu li sii,
a raz obroń ca miej sco wych zdo łał wy bić
pił kę z li nii bram ko wej. 

Nie wy ko rzy sta ne sy tu acje ze mści ły
się w 73. mi nu cie, kie dy to po skład nej ak -
cji go spo da rzy Pa tryk Ja nic ki zmu sił Pa -
try ka Szul ca do ka pi tu la cji. War to jed nak
od no to wać, że bram karz Bia łe go Or ła spi -
sy wał się bar dzo do brze, kil ka ra zy po pi -
su jąc się uda ny mi in ter wen cja mi. 

(GRZE LO)

Tulisia Tuliszków - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 1:0 (0:0)

BRAMKA: 1:0 – Patryk Janicki (73’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Lis,
Maciejewski, Kaczmarek, Bierła – T.
Miedziński (75’ M. Leoniak), Oleśków
(70’ Jagodziński), Urny, Błażejczak, M.
Miedziński (75’ Wciórka) – Kamiński  

Piast Kobylin – SKP Słupca 
0:4 (0:0)

BRAMKA: 0:1 – Szymon Szczęsny (63’), 0:2
– Łukasz Pietrzak (75’), 0:3 – Igor
Sarnowski (90’), 0:4 – Kamil Michalak (92’)
PIAST: B. Kubiak – A. Kurzawa, K.
Kubiak, Ratajczak, Wosiek –
Kaźmierczak, Snela, Janowski (75’
Kowalski), Kamiński – Wachowiak (50’
Kokot), Olikiewicz  
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W pierw szej od sło nie spo tka nia Vic -
to rii Ostrze szów z Astrą Kro to szyn
trwa ła wy mia na cio sów. Na prze rwę
z jed nym go lem prze wa gi scho dzi li
miej sco wi. Po zmia nie stron ostrze -
szo wia nie zno kau to wa li nasz ze spół,
zdo by wa jąc aż czte ry bram ki. 

Kro to szy nia nie ob ję li pro wa dze nie
po pięk nym ude rze niu Szy mo na Po low -
czy ka, któ ry po słał pił kę w sa mo okien ko
bram ki miej sco wych. Nie dłu go po tem
kon tu zji mię śnia dwu gło we go na ba wił się
do świad czo ny Da riusz Rey er, w efek cie
cze go mu siał opu ścić bo isko, co nie wąt -
pli wie wpły nę ło na lo sy po je dyn ku. 

Po chwi li rzu tu kar ne go nie wy ko rzy -
stał Ma ciej Sta wiń ski, ale krót ko po tej sy -
tu acji Vic to ria wy rów na ła za spra wą Ery ka

Mło czyń skie go. Astra po now nie wy szła
na pro wa dze nie w 32. mi nu cie po strza le
Ka ro la Kryst ka z rzu tu wol ne go.

To tyl ko roz sier dzi ło go spo da rzy, któ -
rzy od te go mo men tu za czę li nie po dziel -
nie pa no wać na mu ra wie. Przed prze rwą
zdo ła li jesz cze dwa ra zy po ko nać kro to -

szyń skie go bram ka rza, a po zmia nie stron
do ło ży li ko lej ne czte ry tra fie nia i wy gra li
aż 7: 2. Po dwa go le strze li li Ro bert Skro -
bacz i Ma ciej Sta wiń ski. 

W na stęp nej ko lej ce kro to szy nia nie
za gra ją na wła snym bo isku z Po lo nu sem
Ka zi mierz Bi sku pi. 

(GRZE LO)
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PIŁKA NOŻNA

Nokaut w drugiej połowie

Ma riusz Wal ko wiak
W le cze niu

bó lu krę go słu pa
po le cam te ra pię
Dr. Co xa. Po zwa -
la ona bo wiem
na bez ope ra cyj -
ne zmniej sze nie
prze pu kli ny dys -
ku i je go re ge ne -
ra cję na wet do 30 pro cent. To me to da
bez piecz na i ła god na, a przede wszyst -
kim sku tecz na. Mo gą z niej sko rzy stać
pa cjen ci z ta ki mi do le gli wo ścia mi jak
rwa kul szo wa i bar ko wa, drę twie nie,
mro wie nie koń czyn itp. Wcze śniej je -

dy nym wyj ściem był za bieg chi rur -
gicz ny, lecz dzię ki te ra pii Dr. Co xa
ope ra cji moż na unik nąć.

Me to da ta da je efekt w po sta ci po -
mniej sze nia się prze pu kli ny dys ku,
dzię ki cze mu zmniej sza się ucisk
na ko rze nie ner wo we, co przy no si ulgę
w bó lu. Po nad to do cho dzi do po więk -
sze nia się otwo rów mię dzy krę go wych
i przy wra ca ny jest ruch w sta wach krę -
go słu pa. Naj waż niej szy efekt to re ge -
ne ra cja krąż ków mię dzy krę go wych,
któ re sta ją się bar dziej na wod nio ne,
od ży wio ne i więk sze.

Victoria Ostrzeszów 
- Astra Krotoszyn 7:2 (3:2)

BRAMKA: 0:1 – Szymon Polowczyk (6’),
1:1 – Eryk Młoczyński (20’), 1:2 – Karol
Krystek (32’ wolny), 2:2 – Robert
Skorbacz (37’), 3:2 – Maciej Stawiński
(44’), 4:2 – Robert Skrobacz (63’), 5:2
– Michał Mazurek (75’), 6:2 – Maciej
Sipurzyński (85’), 7:2 – Maciej
Stawiński (87’)
ASTRA: Jarysz – Jankowski, Stachowiak
(70’ Piwowar), Krystek, Olejnik,
Juszczak, Kuszaj, Budziak, Gmerek,
Polowczyk, Reyer (18’ Marciniak)


