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DZIŚ W NU ME RZE:
� TECHNOLOGIA

Jumbo-Net stawia na
nowoczesne rozwiązania

Czytaj na str. 2

� NA SYGNALE

Tragiczny pożar 
w Rozdrażewie

Czytaj na str. 3

� POD NASZYM PATRONATEM 

Zapraszamy na DNI POLA
Agroinnowacje 2019
Starygród!

Czytaj na str. 4

� DODATEK

TWOJA EDUKACJA

Czytaj na str. 8-11

� MOTORYZACJA

Dodatek 

TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 12-13

� SPORT

Nasi zapaśnicy i sumocy

na mistrzostwach Europy

Czytaj na str. 14

W ostat nią nie dzie lę kwiet nia w sa li
ka me ral nej Kro to szyń skie go Ośrod -
ka Kul tu ry od był się kon cert cha ry ta -
tyw ny na rzecz Za kła du Opie ki Pa lia -
tyw nej przy SP ZOZ w Kro to szy nie.
Wy stą pił lo kal ny ze spół Po si ti ve
pod kie row nic twem Iza be li Pia snej.
Wy da rze nie zor ga ni zo wa no w ra -
mach Świa to we go Dnia Ho spi cjów
i Opie ki Pa lia tyw nej.

Or ga ni za to ra mi kon cer tu by ły Sto wa -
rzy sze nie Cen trum Wo lon ta ria tu Zie mi
Kro to szyń skiej i Kro to szyń ski Ośro dek
Kul tu ry, przy wspar ciu Urzę du Miej skie go
i Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to szy nie.    

W trak cie kon cer tu zbie ra no środ ki
na za kup elek trycz ne go pod no śni ka Ma xi
Mo ve Com bi z wa gą dla pa cjen tów Za kła -
du Opie ki Pa lia tyw nej przy SP ZOZ
w Kro to szy nie. Zo stał on za pro jek to wa ny
ja ko kom plet ny sys tem o ela stycz no ści ofe -

ru ją cej roz wią za nia do pa so wa ne do kon -
kret ne go pa cjen ta w do wol nym śro do wi -
sku opie ki. Urzą dze nie wspie ra pro ce sy re -
ha bi li ta cji (sia da nie, pio ni za cja), pie lę gna -
cji (zmia na po zy cji, to a le ta, ką piel, prysz -
nic – za po bie ga nie od le ży nom) i le cze nia
(die ty – wa ga – naj wyż sza III kla sa do kład -
no ści). Pod no śnik za pew nia kom fort i bez -
pie czeń stwo pa cjen to wi oraz per so ne lo wi.

Po kon cer cie Da riusz Mar kow ski, za -
stęp ca dy rek to ra ds. tech nicz no -in we sty -
cyj nych w SP ZOZ w Kro to szy -
nie – w imie niu pa cjen tów, per so ne lu
me dycz ne go oraz dy rek cji szpi ta la – wrę -
czył i wy ko naw com, i or ga ni za to rom pa -
miąt ko we po dzię ko wa nia. Z ko lei Bar ba ra
Ko ściń ska -Krzy żań ska, kie row nik Za kła -
du Opie ki Pa lia tyw nej i Za kła du Opie -
kuń czo -Lecz ni cze go, po da ro wa ła pięk ny
bu kiet kwia tów dy ry gent ce ze spo łu Po si -
ti ve – Iza be li Pia snej.

(NO VUS)

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

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na

CHARYTATYWNIE

Koncert na rzecz hospicjum

Do 15 czerwca można jeszcze dokonywać wpłat 
na konto nr: 88 8410 0003 0001 4788 2000 0001 

z dopiskiem „Hospicjum 2019”.



Od bli sko dzie się ciu lat na na szym lo -
kal nym ryn ku funk cjo nu je co raz bar -
dziej roz po zna wal na fir ma, któ rej
wła ści cie lem jest Prze my sław Dża ła -
bij. Jed nym z czo ło wych do staw ców
in ter ne to wych oraz przed się biorstw
zaj mu ją cych się mo ni to rin giem jest
Jum bo -Net.

We dług naj now szych da nych
na świe cie jest już po nad 20 mi liar dów
urzą dzeń pod łą czo nych do sie ci, któ re ge -
ne ru ją ogrom ną ilość da nych. To z pew no -
ścią po wo du je, że fir my – i nie tyl -
ko – z upły wem ko lej nych lat bę dą mu sia -
ły zmie rzyć się przede wszyst kim z za -
pew nie niem od po wied nie go po zio mu
bez pie czeń stwa i pry wat no ści, zwią za nej
z ca łą tech no lo gią, pod łą czo ną do In ter ne -
tu, na któ ry jest co raz więk sze za po trze -
bo wa nie. 

Jed no oso bo wa fir ma, pro wa dzo na
przez Prze my sła wa Dża ła bi ja, zo sta ła za ło -
żo na w 2010 ro ku, ja ko od po wiedź na cią -
gle nie ma le ją ce za po trze bo wa nie ryn ku
na sta ły, szyb ki, a przede wszyst kim nie za -
wod ny do stęp do In ter ne tu. Ofe ru je sta ły
do stęp do sie ci bez li mi tów trans fe ru
i ogra ni czeń z pręd ko ścią, w za leż no ści
od po trzeb. Naj czę ściej klien ci de cy du ją
się na szyb kość łą cza do 50mb/sek. 

– Na sza fir ma spe cja li zu je się w do -
star cza niu sze ro ko pa smo we go In ter ne -

tu, mo ni to rin gu ra dio we go, za rów no
przy wy ko rzy sta niu po łą cze nia ka blo -
we go, jak i Wi -Fi – wy ja śnia wła ści ciel
fir my, któ ra dzia ła na te re nie Kro to szy -
na oraz w oko licz nych miej sco wo -
ściach, tj. w Bo ża ci nie, Ko bier nie, Ko -
na rze wie, Osu szy, Sal ni, Tom ni cach.
Jum bo -Net za pew nia rów nież na ży cze -
nie swo ich klien tów mon taż sys te mów
do ob słu gi In ter ne tu oraz za kła da nie
sie ci te le in for ma tycz nych, opar tych
na łą czach świa tło wo do wych, mie dzia -
nych i ra dio wych. 

Wy so ka ja kość świad czo nych usług,
przy stęp na ce na oraz szyb ka re ak cja ser -
wi su na zgła sza ne pro ble my po zwo li ły
w krót kim cza sie zdo być za ufa nie kil ku -
set klien tów. – Czas ocze ki wa nia na wy -
ko na nie usłu gi przy łą cze nio wej to mak sy -
mal nie kil ka dni. Oczy wi ście za pew nia -
my do bór naj lep sze go sprzę tu. Ry nek in -
ter ne to wy jest chłon ny i zmien ny,
w związ ku z czym ko rzy sta my z no wych
tech no lo gii, stąd czę sto ro tu je my sprzęt,
któ ry mon tu je my u klien ta – za zna cza
Prze my sław Dża ła bij. 

Je go fir ma dzia ła rów nież na in nym
po lu, zaj mu jąc się bez pie czeń stwem.
Klien ta mi są pod tym ką tem oso by fi zycz -
ne, jak i fir my, któ re po trze bu ją mo ni to -
rin gu. Tak że ta bran ża cie szy się co raz
więk szym za in te re so wa niem ze wzglę du
na wzrost po trzeb kon su men tów. In sta la -

cje mo ni to rin gu przez Jum bo -Net da ją
moż li wość pod glą du mo ni to ro wa ne go
obiek tu z do wol ne go miej sca. Za pis moż -
na prze cho wy wać przez dłu gi okres, swo -
bod nie wra cać do do wol ne go mo men tu.
Mo der ni za cja lub roz bu do wa o do dat ko -
we ka me ry jest bar dzo pro sta i nie wy ma -
ga du żych na kła dów fi nan so wych.

– Za wsze przed in sta la cją sie ci w do -
wol nej fir mie ro bi my au dyt ca łe go
obiek tu, w któ rym ma my wy ko nać pra -
cę. Do tej po ry wy ko na li śmy ok. 50 in -
sta la cji. Ca ły czas szko li my się w za kre sie
świad cze nia na szych usług, by być tren -
dy i jak za wsze wy ka zy wać się du żą kon -
ku ren cyj no ścią, bo w tej bran ży nie -
ustan ny roz wój to pod sta wa. Opła ta in -
sta la cyj na jest uza leż nio na od rze czy wi -
stych kosz tów oraz in dy wi du al nych roz -
mów z klien ta mi na te mat za kre su
świad czo nych usług. Od rę ki rów nież
na pra wia my po ja wia ją ce uster ki – do da -
je wła ści ciel Jum bo -Ne tu.

Na naj bliż sze mie sią ce fir ma Jum bo -
-Net przy go to wa ła bar dzo cie ka we roz -
wią za nia pro mo cyj ne dla no wych klien -
tów. O szcze gó łach mó wi za ło ży ciel mar -
ki. – Ma jąc na uwa dze do bro klien ta,
kom plek so we pod łą cze nie sie ci wraz ze
sprzę tem nie kosz tu je choć by zło tów ki.
Dla te go za chę ca my ser decz nie do kon tak -
tu – koń czy P. Dża ła bij. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Od 1 kwiet nia od dział Ban ku Spół -
dziel cze go w Ko by li nie ma no wą dy -
rek tor. Zo sta ła nią Pau li na Sku pin,
któ ra za stą pi ła Ma te usza Sój kę (ob -
jął sta no wi sko kie row ni cze w cen tra -
li ban ku).

Pau li na Sku pin ma 38 lat, jest ab sol -
went ką Aka de mii Eko no micz nej w Po -
zna niu, od 16 lat pra cu je w ban ku. Wcze -
śniej pra co wa ła w ro dzin nej fir mie – biu -
rze ra chun ko wym. Ma mę ża i dwie cór ki.
Od uro dze nia zwią za na jest z Ko by li nem.

(AN KA)

BANK SPÓŁDZIELCZY

Nowa dyrektor oddziału

An na Cza cho rek z I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja w Kro -
to szy nie zna la zła się w gro nie lau re -
atów XV Wiel ko pol skiej Olim pia dy
Wie dzy Kon su menc kiej im. Elż bie ty
Po łczyń skiej. Fi nał od był się w Urzę -
dzie Mar szał kow skim Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go.

Or ga ni za to ra mi olim pia dy by ły De le -
ga tu ra UOKiK w Po zna niu,  sa mo rząd
wo je wódz twa wiel ko pol skie go, po znań -
ski od dział  Fe de ra cji Kon su men -
tów, Wiel ko pol ski Wo je wódz ki In spek tor
In spek cji Han dlo wej, po wia to wi i miej scy

rzecz ni cy kon su men tów oraz po wia ty
wo je wódz twa wiel ko pol skie go. Spon so ra -
mi olim pia dy by li rów nież Rzecz nik Fi -
nan so wy  oraz Fun da cja Edu ka cji Ubez -
pie cze nio wej.

W tym ro ku w eli mi na cjach wzię ło
udział po nad 400 uczniów szkół po nad -
pod sta wo wych. Do fi na łu do sta ło się 48
osób, w tym trzy z po wia tu kro to szyń -
skie go. An na Cza cho rek z Koł łą ta ja za ję ła
wy so kie, siód me miej sce. Prócz niej nasz
po wiat re pre zen to wa ły Mi cha li na Ćwik
oraz Ad ria na Sła wu ta z Ze spo łu Szkół Po -
nad gim na zjal nych nr 2 im. K. F. Li bel ta.

OPRAC. (NO VUS)

OLIMPIADA

Siódme miejsce w finale

INTERNET

Jumbo-Net stawia na nowoczesne rozwiązania
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W czwar tek, 18 kwiet nia, w jed nym
z bu dyn ków wie lo ro dzin nych w Roz -
dra że wie do szło do tra gicz ne go
w skut kach po ża ru. Śmierć po nio -
sła jed na oso ba.

Na ak cję za dys po no wa no dwa za stę -
py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz po jed nym z OSP
Roz dra żew, OSP Rosz ki i OSP Koź min
Wlkp. Na miej sce uda ła się rów nież gru -
pa ope ra cyj na pod do wódz twem ko men -
dan ta po wia to we go PSP w Kro to szy nie.

W chwi li przy by cia stra ża ków
z okien miesz ka nia na pierw szym pię -
trze bu dyn ku wie lo ro dzin ne go wy do -
by wał się dym, za dy mio na by ła rów nież
klat ka scho do wa. Od osób znaj du ją cych
się na ze wnątrz obiek tu uzy ska no in for -
ma cję, że w środ ku mo że prze by wać
jed na oso ba. 

Po za bez pie cze niu miej sca zda rze -
nia stra ża cy odłą czy li w bu dyn ku ener -
gię elek trycz ną, po czym – wy po sa że ni
w apa ra ty ochro ny dróg od de cho wych
i urzą dze nia po mia ro we – wpro wa dzi li
po klat ce scho do wej jed ną li nię ga śni czą
wo dy i pod ręcz nym sprzę tem bu rzą -
cym uzy ska li do stęp do miesz ka nia ob -
ję te go po ża rem. 

Na stęp nie do wnę trza po da no je -
den prąd ga śni czy wo dy w na tar ciu
na in ten syw nie pa lą ce się wy po sa że nie.
W miesz ka niu pa no wa ła bar dzo wy so ka
tem pe ra tu ra oraz du że za dy mie nie.
W tym sa mym cza sie in na gru pa stra ża -
ków z po mo cą dra bi ny przy staw nej do -
sta ła się do otwo ru okien ne go na pierw -
szym pię trze i stam tąd po da ła ko lej ny
prąd ga śni czy wo dy w na tar ciu na pa lą -

ce się po miesz cze nie ku chen ne. Stra ża -
ków pra cu ją cych we wnątrz obiek tu za -
bez pie cza ły ro ty ase ku ra cyj ne, go to we
do pod ję cia na tych mia sto wych dzia łań. 

Po stłu mie niu ognia i ob ni że niu
tem pe ra tu ry we wnątrz miesz ka nia ro ty
ga śni cze przy stą pi ły do prze szu ki wa nia
po miesz czeń, jed no cze śnie kon ty nu -
ując do ga sza nie ele men tów wy po sa że -
nia. W jed nym z po miesz czeń zna le zio -

no nie przy tom ne go męż czy znę, któ re -
go na tych miast ewa ku owa no na ze -
wnątrz i prze ka za no Ze spo ło wi Ra tow -
nic twa Me dycz ne go. Per so nel me dycz -
ny po zba da niu i prze pro wa dze niu oglę -
dzin męż czy zny od stą pił od po dej mo -
wa nia dal szych czyn no ści ra tun ko wych. 

Po cał ko wi tym do ga sze niu za rze wi
ognia bu dy nek od dy mio no i prze wie -
trzo no. Obiekt spraw dzo no tak że de tek -
to rem wie lo ga zo wym pod ką tem wy stę -
po wa nia ga zów nie bez piecz nych – za -
gro żeń nie stwier dzo no. Na stęp nie
do lo ka lu we szły służ by, któ rych za da -
niem jest usta le nie przy czy ny po ża ru.
Po za koń cze niu czyn no ści do cho dze nio -
wych nad pa lo ne ele men ty wy po sa że nia
zo sta ły usu nię te na ze wnątrz bu dyn ku. 

Spra wę tra gicz ne go po ża ru ba da
po li cja pod nad zo rem pro ku ra to ra.
Na miej scu zgi nął 53-let ni męż czy -
zna – eme ry to wa ny po li cjant. – Po -
twier dzam, że   w po ża rze zgi nął nasz
dłu go let ni ko le ga i eme ry to wa ny
od 2012 ro ku funk cjo na riusz. Łą czy my
się w bó lu z ro dzi ną zmar łe go – oznaj -
mił Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy
Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to -
szy nie.

(NO VUS)
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ROZDRAŻEW

W pożarze zginął emerytowany policjant
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12 ma ja (nie dzie la) od bę dą się DNI
PO LA Agro in no wa cje 2019 Sta ry -
gród. Wy da rze nie ma na ce lu po ka -
za nie no wo cze snych roz wią zań
w upra wie ro ślin i ho dow li zwie rząt.
Ale nie za brak nie tak że roz ma itych
atrak cji po za rol ni czych.

Or ga ni za to rem im pre zy jest Agro in -
te gra cja Sp. z o. o. – Biu ro Ob słu gi Grup
Pro du cen tów Rol nych z sie dzi bą w Ku kli -
no wie. – Na szym ce lem jest prze ka za nie
rol ni kom wie dzy w za kre sie in no wa cji
rol ni czych, po ka za nie no wo cze snych
tech no lo gii w ho dow li zwie rząt oraz
w upra wie ro ślin – za zna cza Woj ciech
Sty bur ski, pre zes spół ki i li der Kon sor -
cjum Agro in te gra cja. 

Spół ka Agro in te gra cja re ali zu je pro -
jekt, któ re go isto tą jest zna le zie nie al ter -
na tyw ne go źró dła pa szy dla by dła po -
przez upra wę ro ślin mię dzy plo no wych,
czy li ta kich, któ re ro sną po zbio rze zbo ża
i przed za sie wem ku ku ry dzy. – Kil ka lat
te mu stwo rzy li śmy ta ką mie szan kę mię -
dzy plo no wą o na zwie FUT TER NO -
VA 11 – mówi pre zes spół ki. – Od te go
cza su by ła ona pod da wa na roz ma itym ba -
da niom i te stom. Te raz, w ra mach pro jek -
tu, na któ ry otrzy ma li śmy wspar cie, chce -
my tę mie szan kę osta tecz nie wdro żyć.

Ce lem pro jek tu, okre ślo ne go przez
Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po zna niu ja -
ko wy so ce in no wa cyj ny, jest ob ni że nie
kosz tów ho dow li by dła mlecz ne go i opa -
so we go. – Udo wad nia my bo wiem, że
na jed nym hek ta rze moż na uzy skać coś
wię cej niż je den zbiór w ro ku, co w go spo -
dar stwie zna czą co wpły nie na aspekt eko -
no micz ny. Wdro żyć ta ką in no wa cję mo -
że każ dy rol nik, bo nie po trze ba do te go
wiel kich i kosz tow nych in we sty cji, a je dy -
nie na le ży nie co prze or ga ni zo wać go spo -
dar stwo – oznaj mia W. Sty bur ski

Efek ty re ali za cji owe go pro jek tu zo -
sta ną za pre zen to wa ne po ofi cjal nym
otwar ciu DNI PO LA. Przy by li rol ni cy
bę dą więc mie li oka zję zo ba czyć po kaz
tech no lo gii upra wy z uży ciem no wo cze -
snych ma szyn. Zbiór mie szan ki bę dzie
re ali zo wa ny przez CLA AS Pol ska
przy uży ciu ma szyn zie lon ko wych (ko -
sze nie – prze trzą sa nie – zgra bia nie)

oraz pra so owi jar ki, wo zu zbie ra ją ce go
i siecz kar ni sa mo bież nej (zbiór). Rów -
no le gle ze zbio rem bę dzie za pre zen to -
wa ny in no wa cyj ny siew w tech no lo gii
pa so wej (tzw. strip till). Ten po kaz wy ko -
na fir ma Szal kow ski z wy ko rzy sta niem
ma szyn fir my Czaj kow ski. Po tem zo sta -
nie rów nież po ka za na tech no lo gia
ochro ny prze ciw chwa sto wej. 

– Chce my za pre zen to wać ca łą tech -
no lo gię – jak tę mie szan kę upra wiać, jak
zbie rać i jak w bar dzo krót kim cza sie, wła -
ści wie te go sa me go dnia co zbiór, za siać
ku ku ry dzę – za po wia da pre zes spół ki
Agro in te gra cja. – Po nad to – co bar dzo
waż ne – w trak cie DNI PO LA po ka że my
tak że by dło opa so we – od sad ki mię sne
do dal szej sprze da ży dla ho dow ców
współ pra cu ją cych z gru pa mi pro du cenc -
ki mi – pod kre śla W. Sty bur ski. 

DNI PO LA roz pocz ną się o go dzi -
nie 12.00. Or ga ni za to rzy za pra sza ją na to
wy da rze nie ca łe ro dzi ny, al bo wiem nie
za brak nie tak że atrak cji po za rol ni czych,
ta kich jak na przy kład po li gon do pa int -
bal la la se ro we go, wy stę py ar ty stycz ne
uczniów SP w Ku kli no wie, dmu cha ne
zam ki dla dzie ci czy de gu sta cja wie przo -
wi ny po cho dzą cej z te re nu dzia ła nia
LGD ,,Go ścin na Wiel ko pol ska”. 

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy do Staregogrodu na DNI POLA!



W Go rzu pi miał miej sce ofi cjal ny
od biór ul. Pro mie ni stej. Prze bu do -

wa dro gi gmin nej kosz to wa ła bli -
sko 700 tys. zł. 

Od biór od był się w obec no ści bur mi -
strza Kro to szy na, pra cow ni ków Urzę du
Miej skie go, miesz kań ców wsi oraz przed sta -
wi cie li wy ko naw cy. In we sty cja po le ga ła
na prze bu do wie dro gi na od cin ku o dłu go ści
oko ło 361 m i sze ro ko ści 5 m (od skrzy żo wa -
nia z uli cą Ko bier ską w kie run ku pól). W ra -
mach te go za da nia wy ko na no pod bu do wę
pod na wierzch nię dro gi oraz po ło żo no na -
wierzch nię z mie sza nek mi ne ral no -bi tu -
micz nych o gru bo ści 8 cm, a tak że kra węż ni -
ki poobu stro nach. Po nad to od mu lo no ro wy,
wy ko na no do jaz dy dopo se sji izjaz dy napo la.

Pra ce trwa ły od paź dzier ni ka mi nio -
ne go ro ku do po cząt ku kwiet nia. Koszt
in we sty cji wy niósł 690 706,62 zł.

(NO VUS)
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GORZUPIA

Ulica Promienista po odbiorze
Rad ni miej scy Koź mi na Wlkp. spo -
tka li się na nad zwy czaj nej se sji,
w trak cie któ rej zde cy do wa li o do ło że -
niu 75 ty się cy zł z gmin nej ka sy na za -
kup śred nie go sa mo cho du ra tow ni -
czo -ga śni cze go dla miej sco wej OSP.

Sa mo chód, któ ry obec nie słu ży koź -
miń skim stra ża kom, ma już 15  lat. Jed -
nost ka funk cjo nu je w Kra jo wym Sys te -
mie Ra tow ni czo -Ga śni czym i czę sto   ko -
rzy sta z po jaz du pod czas ak cji ra tu ją cych
ży cie i mie nie miesz kań ców po wia tu. 

Tym cza sem po ja wi ła się szan sa na no -
wy wóz stra żac ki dla miej sco wej jed nost -
ki. W te go rocz nym bu dże cie gmi ny rad ni
za bez pie czy li kwo tę 125 tys. zł na do fi -

nan so wa nie za ku pu lek kie go wo zu stra -
żac kie go. W związ ku z nie przy zna niem
środ ków na sa mo chód przez Za rząd Wo -
je wódz ki ZOSP RP w Po zna niu na po zio -
mie lo kal nym za pa dła de cy zja o dal szych
sta ra niach o no wy wóz stra żac ki.

W ostat nich ty go dniach koź miń ska
OSP wy stą pi ła z wnio skiem do ko men -
dan ta głów ne go o za kup śred nie go sa mo -
cho du ra tow ni czo -ga śni cze go dla jed nost -
ki. Wa run kiem za kwa li fi ko wa nia się jest
jed nak wkład wła sny w wy so ko ści 200 tys.
zł. By speł nić ów wy móg, koź miń scy rad ni
po sta no wi li zwięk szyć za bez pie czo ną
kwo tę o 75 tys. Te raz po zo sta je tyl ko cze -
kać na de cy zję władz cen tral nych stra ży.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

200 tysięcy na nowy 
wóz strażacki
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Na po cząt ku kwiet nia Klub Ak -
tyw nych z Huf ca Pra cy 15-2,
wspól nie z Nad le śnic twem Kro to -
szyn, zor ga ni zo wał eko lo gicz ną
ak cję spo łecz ną.

W ak cji wzię ło udział dzie się cio ro
uczest ni ków pod opie ką wy cho waw -
ców – Da nie la Ku law skie go, Da rii Li siak
i Ar tu ra Grę dy. Ce lem przed się wzię cia
by ło uświa do mie nie mło dzie ży waż nych
za gad nień do ty czą cych la su oraz roz wi ja -
nie po staw pro eko lo gicz nych. 

Wie le istot nych in for ma cji prze ka za -
ła uczest ni kom Re na ta We ncła wiak
z Nad le śnic twa Kro to szyn. Po prze ana li -
zo wa niu te ma tu mło dzież za de kla ro wa ła
po moc le śni kom w po zby ciu się ko ry za -
in fe ko wa nej przez szkod ni ka o na zwie
opię tek dwu plam ko wy. 

Za ło że nia tej ak cji przed sta wił le śni -
czy z Ja sne go Po la, Piotr Bry lew ski,
po czym gru pa z huf ca ocho czo wzię ła się
do pra cy, zbie ra jąc ko rę po zo sta łą po wy -
cię tych cho rych drze wach. W niej to wła -
śnie by tu je wspo mnia ny wy żej szkod nik,
któ ry za gra ża drze wo sta no wi. Mło dzież
z du żym za an ga żo wa niem uczest ni czy ła
w tym przed się wzię ciu.

(AN KA)

PRZYRODA

Akcja zbierania kory

Za na mi przed ostat ni z tur nie jów w ra -
mach Otwar tych Mi strzostw Po wia tu
Kro to szyń skie go w Sza chach Szyb -
kich. Tym ra zem trium fo wa li Wik to ria
Łu ko wiak, Ka ta rzy na Kacz ma rek, Ka -
mil Grze siak i Adam Jar czyń ski. 

Ostat ni tur niej za pla no wa no na 7
czerw ca. Po nim od bę dzie się uro czy ste
pod su mo wa nie mi strzostw i wrę cze nie
na gród naj lep szym gra czom.

W przed ostat nim tur nie ju w star szej
ka te go rii dziew cząt naj lep sza by ła Wik to -

ria Łu ko wiak, któ ra ogra ła pro wa dzą cą
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej Na ta lię Grzo nę.
W gro nie młod szych dziew cząt pierw sze
miej sce za ję ła Ka ta rzy na Kacz ma rek, wy -

prze dza jąc Pau li nę Ant ko wiak i Zo fię
Ka lak. W star szej ka te go rii chłop ców
naj lep szy był Ka mil Grze siak, wy gry -
wa jąc dru gi tur niej. W tej chwi li ma
bez piecz ną prze wa gę nad ry wa la mi
i po zo sta je mu po sta wić tyl ko przy sło -
wio wą krop kę nad „i”, by zwy cię żyć.
Na dru gim miej scu w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej pla su je się Kac per Ugo rek, a trze -
ci jest Da wid Gu stow ski. 

W młod szej gru pie wie ko wej trium -
fo wał Adam Jar czyń ski, któ ry do sa me go
koń ca bę dzie dep tał po pię tach pro wa dzą -
ce mu w kla sy fi ka cji ge ne ral nej Ma te uszo -
wi Ant ko wia ko wi. 

(GRZE LO)

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

POD NASZYM PATRONATEM

Wkrótce poznamy mistrzów 

13 kwiet nia Za rząd Od dzia łu PTTK
i Od dzia ło wa Ko mi sja Tu ry sty ki Ko -
lar skiej, przy fi nan so wym wspar ciu
Urzę du Miej skie go i Sta ro stwa Po -
wia to we go w Kro to szy nie, zor ga ni zo -
wa ły XLVII Kra jo znaw czy Zlot Mło -
dzie ży i Świę to Ro we ru z me tą
przy grzyb ku ŻBIK.

W wy da rze niu udział wzię ło 66 tu -
ry stów pie szych i ro we ro wych. Zlot roz -
po czął się nie ty po wo, bo każ da gru pa
star to wa ła o in nej go dzi nie. Na me cie
ocze ki wa li ich pre ze si, Ka rol Pio trow ski

i Bog dan Ja ku bek, któ rzy za ser wo wa li
wszyst kim go rą cą zu pę. Za rząd Od dzia łu
PTTK w Kro to szy nie pod jął pro eko lo -
gicz ne dzia ła nia i za prze sta je uży wa nia
pla sti ko wych na czyń czy sztuć ców. Tu ry -
ści od te go zlo tu mu szą mieć ze so bą wła -
sne na czy nia wie lo krot ne go użyt ku lub
za bie rać „pla sti ki” do do mów. 

Po po sił ku przy szedł czas na kon kur -
sy. W rzu ca niu sty ro pia no wy mi jaj ka mi
do ko szycz ka naj lep szy był Piotr Hen kel,
wy prze dza jąc Na ta lię Fran kow ską i Mi -
cha ła Sej pel ta -Luź ne go. W kon kur sie kra -
jo znaw czym trium fo wa ła Pau li na Fran -
kow ska, a ko lej ne miej sca za ję li Ar tur Sej -
pelt -Luź ny i Ka mi la Sut. 

(NO VUS)

REKREACJA

Zlot Młodzieży i Święto Roweru
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13 kwiet nia na dro dze po wia to wej
mię dzy Basz ko wem a Ko by li nem do -
szło do wy pad ku. Dwie oso by zo sta -
ły po szko do wa ne.

Na miej sce zda rze nia wy sła no za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie i z jed no stek OSP Basz ków oraz
OSP Ko by lin, Ze spół Ra tow nic twa Me -
dycz ne go i po li cję. Jak się oka za ło, sa mo -
chód mar ki BMW ude rzył stro ną pa sa że ra
w przy droż ne drze wo. Au tem je cha ły
dwie oso by. W chwi li przy by cia stra ża ków
je den z męż czyzn był już pod opie ką ra -
tow ni ków me dycz nych, a dru gi znaj do wał
się w zde for mo wa nej bry le po jaz du. 

Na czas pro wa dzo nych dzia łań ra -
tow ni czych dro ga po wia to wa Basz -
ków – Ko by lin by ła cał ko wi cie za blo ko -
wa na. Stra ża cy po odłą cze niu aku mu la to -
ra na tych miast przy stą pi li do uwal nia nia
oso by znaj du ją cej się w sa mo cho dzie,

uży wa jąc do te go na rzę dzi hy drau licz -
nych. Po szko do wa ny zo stał prze nie sio ny
do ka ret ki po go to wia. Na stęp nie obu
uczest ni ków wy pad ku prze wie zio no
do szpi ta la. Na ko niec dzia łań z jezd ni
usu nię to ele men ty ka ro se rii sa mo cho do -
wej oraz pły ny eks plo ata cyj ne.

– Po li cjan ci usta li li, że miesz ka ją cy
w Kro to szy nie oby wa tel Ukra iny, kie ru jąc
po jaz dem mar ki BMW, nie do sto so wał
pręd ko ści do wa run ków pa nu ją cych
na dro dze, w wy ni ku cze go stra cił pa no -
wa nie nad sa mo cho dem, któ ry wpadł
w po ślizg i ude rzył w przy droż ne drze wo.
Kie row ca i pa sa żer zo sta li prze ba da ni
na za war tość al ko ho lu. By li trzeź wi. Obu
za bra no do szpi ta la. Po stę po wa nie w tej
spra wie pro wa dzą po li cjan ci ze
Zdun – in for mu je Piotr Szcze pa niak, ofi -
cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie.

(NO VUS)
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NA DRODZE

Uderzył w drzewo

Fry zjer ki z Ze spo łu Szkół Po nad gim -
na zjal nych nr 3 im. Ja na Paw -
ła II w Kro to szy nie wzię ły udział w Tar -
gach Fry zjer skich i Ko sme tycz nych
LO OK i Be au ty Vi sion w Po zna niu. To
naj więk sze w Pol sce wy da rze nie dla
eks per tów w dzie dzi nach ma ki ja żu,
sty li za cji pa znok ci i fry zjer stwa.

Naj bar dziej zna ne fir my z tych branż
in spi ro wa ły tren da mi oraz naj lep szy mi
ko sme ty ka mi, nie do stęp ny mi w re gu lar -
nej sprze da ży w ko rzyst nych ce nach.
Na tar gach moż na też by ło za po znać się
z ofer tą no wo cze sne go wy po sa że nia sa lo -

nów fry zjer skich i ko sme tycz nych. 
Prze pro wa dzo no m. in. Otwar te Mi -

strzo stwa Pol ski Ma ster of Be au ty w ka te -
go riach fry zjer stwa, ma ki ja żu, prze dłu ża -
nia i za gęsz cza nia wło sów czy bar be rin gu,
a tak że mi strzo stwa Pol ski w go le niu twa -
rzy na mo kro, mię dzy na ro do we mi strzo -
stwa PMU oraz mię dzy na ro do we mi -
strzo stwa w sty li za cji pa znok ci. 

W za wo dzie fry zje rów i ko sme ty czek
naj waż niej sza jest prak ty ka i cią głe do sko -
na le nie swo ich umie jęt no ści, a pod czas
tar gów by ło wie le oka zji na po sze rze nie
swo jej wie dzy.

(GRZE LO)

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Na targach w Poznaniu
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SUMO

Medale na mistrzostwach Europy

Świet nie za pre zen to wa li się Po la cy
w sto li cy Es to nii, Tal li nie, gdzie od by -
wa ły się Mi strzo stwa Eu ro py U'21,
U'23 i Se nio rów w Su mo. Na sza re pre -
zen ta cja zdo by ła łącz nie 37 me da li. 

Po la cy, m. in. re pre zen tan ci dwóch
klu bów z na sze go po wia tu, w ka te go rii
U'21 wy wal czy li 16 krąż ków,
w U'23 – 10, a w gru pie se nio rów – 11. 

W naj młod szej ka te go rii na naj niż -
szym stop niu po dium sta nę li Ma te usz
Pie szak (UKS Sam son Ko by lin – 60 kg),
Pa weł Si ko ra (UKS Sam son – 60 kg), Mo -

ni ka So wa (UKS Sam son – 70 kg), Kac -
per Mi ko łaj czyk (TA Ro zum Kro to -
szyn – open), Zu zan na Kry stek (TA Ro -
zum – open) oraz dru ży na ko biet z Z.
Kry stek i Alek san drą Ro zum w skła dzie.
Po nad to A. Ro zum za ję ła dru gie miej sce
w kat. 65 kg. Z ko lei Z. Kry stek by ła trze -
cia w kat. +95 kg U'23.

W ry wa li za cji se nior skiej brą zo we
me da le zdo by li Alek san dra Ro zum (65
kg), Pa tryk Swo ra (UKS Sam son – 85 kg),
Aron Ro zum (TA Ro zum – 115 kg) oraz
dru ży na ko biet z Olą Ro zum w skła dzie.

(GRZE LO)

Na nie daw nych Mi strzo stwach Eu ro -
py w Za pa sach, któ re od by ły się
w sto li cy Ru mu nii, wal czy ło dwóch
kro to szy nian – Ro bert i Ra do sław
Ba ra no wie. Nie ste ty, żad ne mu z nich
nie uda ło się sta nąć na po dium. 

Po nie speł na dwóch la tach prze rwy
na ma tach eu ro pej skich znów za pre zen -
to wał się star szy z bra ci Ba ra nów. Ra dek
w ka te go rii 97 kg wal czył am bit nie
w pierw szej wal ce, lecz nie dał ra dy Gru -

zi no wi Eli zba ro wi Od ika dze, ule ga -
jąc 5: 9. Ja ko że za wod nik z Gru zji prze -
grał w pół fi na le, nasz za pa śnik nie do stał
szan sy w re pa sa żach. 

Ro bert Ba ran ry wa li zo wał w ka te go rii
do 125 kg. W pierw szej wal ce na se kun dy
przed koń cem po je dyn ku prze wró cił Ja re
He no, co da ło mu dwa punk ty i zwy cię -
stwo 6: 4. W ćwierć fi na le Ro bert mu siał
uznać wyż szość Gru zi na Ge no Pe tria shvi lie -
go, prze gry wa jąc 2: 10. W re pa sa żach po ko -
nał Da nie la Li ge tie go z Wę gier, co mu otwo -

rzy ło szan sę na zdo by cie brą zo we go me da lu.
Wal kę o brąz le piej roz po czął Ołek sandr
Cho cia nyw ski z Ukra iny. Po tem Po lak wy -
pchnął ry wa la za ma tę, lecz to by ło za ma ło
i osta tecz nie Ukra iniec zwy cię żył 3: 2. 

Pol ska re pre zen ta cja przy wio zła
z Bu ka resz tu trzy me da le. Sre bro wy wal -
czy li Zbi gniew Ba ra now ski, prze gry wa jąc
w fi na le z Aze rem Sza fi rem Sza ri fo -
wem 1: 9, oraz Ge vorg Sa ha ky an, któ ry
uległ 1: 5 Tur ko wi Ata ka no wi Yuk se lo wi.
Brą zo wy krą żek zdo był Ma go med mu rad
Ga dzhiev, wy gry wa jąc 6: 0 z Se me nem
Ra du ło wem z Ukra iny.

(GRZE LO)

ZAPASY

Do medalu zabrakło niewiele 
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Ko lej ny świet ny wy stęp w Pu cha rze
Świa ta za no to wa ła za wod nicz ka
MUKS Bia łe Ty gry sy Ja ro cin, Ali cja
Ko wań dy. W Ham bur gu na Ger man
Open miesz kan ka gmi ny Koź min
Wlkp. zdo by ła brą zo wy me dal. Dzię -
ki te mu awan so wa ła w ran kin gu
Pol skie go Związ ku Ta ekwon do Olim -
pij skie go bez po dzia łu na ka te go rie
wa go we na czwar tą lo ka tę.

Ali cja Ko wań dy swój udział w za wo -
dach w Niem czech roz po czę ła od zwy cię -
stwa nad ry wal ką z Da nii. Na stęp nie
przez no kaut tech nicz ny po ko na ła re pre -
zen tant kę go spo da rzy. W pół fi na le ule gła
mi ni mal nie – jed nym punk tem – in nej
Niem ce. 

Bar dzo do bry start w Niem czech
za no to wa ła rów nież wy cho wan ka Bia -
łych Ty gry sów, ab sol went ka Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp., Pa try -
cja Adam kie wicz. Za wod nicz ka ka dry
na ro do wej se nio rów wy wal czy ła bo -

wiem zło to w ka te go rii do 57 kg, za pew -
nia jąc so bie udział w mi strzo stwach
świa ta, któ re w ma ju od bę dą się w Wiel -
kiej Bry ta nii.

– To już nasz dru gi w tym ro ku start
w Pu cha rze Świa ta, gdy zdo by wa my trzy
me da le, więc je stem bar dzo za do wo lo na
z wy stę pu mo ich pod opiecz nych. Pa mię -
tam bo wiem o tym, że przez bli sko pół to -
ra ro ku nie mo gli śmy wy wal czyć me da lu
na tej ran gi im pre zie, a te raz w cią gu nie -
speł na mie sią ca uda ło się zdo być aż sześć.
Ali cja po raz dru gi za mel do wa ła się na po -
dium Pu cha ru Świa ta, wy gra ła dwie wal -
ki, a w trze cim po je dyn ku za bra kło na -
praw dę nie wie le, trosz kę szczę ścia, trosz -
kę umie jęt no ści, trosz kę wo li wal ki, aby
zni we lo wać ten punkt prze wa gi i prze -
chy lić sza lę zwy cię stwa na swo ją stro nę.
Ko rzy sta jąc z oka zji, za pra szam do śle dze -
nia na sze go fan pa ge’a na Fa ce bo oku:
MUKS Bia łe Ty gry sy od dział w Koź mi nie
Wiel ko pol skim, na któ rym na bie żą co in -
for muj my o do ko na niach dziew cząt
z gmi ny Koź min – sko men to wa ła Jó ze fi -
na No wa czyk -Wró bel – tre ner ka MUKS
Bia łe Ty gry sy Ja ro cin.

OPRAC. (AN KA)

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Alicja nie zwalnia tempa
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W po ło wie kwiet nia od by ły się trzy
du że im pre zy bie go we. War sza wa
i Gdańsk zgro ma dzi ły mi ło śni ków
dy stan su ma ra toń skie go. Z ko lei
w sto li cy Wiel ko pol ski ry wa li zo wa no
na tra sie pół ma ra to nu. 

Pią ta edy cja gdań skie go ma ra to nu
zgro ma dzi ła po nad 3 ty sią ce bie ga czy z 17
państw. W tym gro nie zna leź li się re pre zen -
tan ci KS Kro tosz. Zwy cię żył Ra fał Czar nec -
ki z cza sem 2: 23: 14, a wśród pań naj szyb -
sza by ła Li dia Czar nec ka (2: 49: 05). 

Z kro to szyń skiej gru py naj le piej po -
wio dło się Krzysz to fo wi Ma cie jew skie mu
(2: 56: 43), któ re mu do po bi cia re kor du
ży cio we go za bra kło 30 se kund. Po za nim
w Gdań sku star to wa li Ka rol Olej ni czak
(81. miej sce – 3: 04: 32), Ju sty na Olej ni -
czak (405. miej sce – 3: 28: 59), Ar tur
Ma rek (407. miej sce – 3: 29: 09), Mar cin
Obal (428. miej sce – 3: 29: 52), Bła żej
Zim mer mann (697. miej sce – 3: 44: 35),
Piotr Grzem pow ski (783. miej -
sce – 3: 47: 43), To masz Kna pik (793.
miej sce – 3: 48: 09), Pa weł Bła żu tycz
(915. miej sce – 3: 53: 08), Ma rek Jo cha -
niak (920. miej sce – 3: 53: 16), Pa weł
Rud nic ki (934. miej sce – 3: 54: 00) Ra fał
Sój ka (1010. miej sce – 3: 56: 52), Mi cha -
li na Wa li gó ra (1155. miej sce – 4: 02: 25),
Krzysz tof Za rad niak (1588. miej -

sce – 4: 29: 16) i Jo an na Olej ni czak
(1689. miej sce – 4: 36: 15). 

W sto li cy na to miast od był się 7. Or -
len War saw Ma ra thon. Wy grał Ke nij czyk
She ila Je ro tich (2: 26: 06), a mi strzem
Pol ski zo stał Mar cin Cha bow ski
(2: 13: 10), któ ry upla so wał się na czwar -
tym miej scu w open. Nasz po wiat w War -
sza wie re pre zen to wa li Ma rian Pocz ta
(913. miej sce – 3: 26: 45), Bar tosz Krysz -
to fiak (1381. miej sce – 3: 37: 02), Mar ta
Ja nik (1608. miej sce – 3: 42: 17), Ja cek
Ra taj ski (1990. miej sce – 3: 49: 52), Ma -
rek Ostój (2046. miej sce – 3: 51: 02), Da -
riusz Obal (2564. miej sce – 3: 59: 13),
Ra fał Ku las (2603. miej sce – 4: 00: 00),
Ma ciej Ka ro lew ski (3056. miej -
sce – 4: 10: 39) i Ja ro sław To rzec ki

(3931. miej sce – 4: 36: 40). 
Po znań ski pół ma ra ton tak że wy grał

za wod nik z Ke nii – Mis ga now Aba te z cza -
sem 1: 02: 29. W tym bie gu udział wzię ło
po nad 30 za wod ni ków z po wia tu kro to -
szyń skie go, m. in. Ka mil Ko niecz ny (524.
miej sce – 1: 29: 28), Ra fał Ba ran (615.
miej sce – 1: 30: 15), Ma ciej Na mysł (682.
miej sce – 1: 30: 59), Ja kub Mar ci niak
(801. miej sce – 1: 32: 37), Pa tryk Kar wik
(889. miej sce – 1: 33: 17), Da mian Wit -
kow ski (910. miej sce – 1: 33: 25), Mi chał
Wroń ski (1045. miej sce – 1: 34: 29), Ro -
bert Pia skow ski (1176. miej -
sce – 1: 35: 42), Ra fał By strow ski (1486.
miej sce – 1: 38: 04) i Mar cin Kar wik
(1789. miej sce – 1: 39: 32). 

(GRZE LO)

BIEGI

Na trasach w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu
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PLAYARENA

Udany występ w Bydgoszczy

Dru ży na z Kro to szy na wzię ła udział
w Tur nie ju Re pre zen ta cji Miast Play -
are ny w Byd gosz czy. Nasz te am po -
ka zał się z bar dzo do brej stro ny,
zbie ra jąc po chleb ne opi nie. 

Do roz gry wek zgło si ło się dwa na ście
ekip z ca łe go kra ju, któ re po dzie lo no
na dwie gru py. Kro to szy nia nie po ko na li
Zgierz (2: 0), Płock (3: 0), No wy Dwór
Ma zo wiec ki (4: 0) i Byd goszcz (4: 3) oraz
ule gli póź niej sze mu trium fa to ro wi, ze -
spo ło wi z To ru nia (0: 4). W ćwierć fi na le
nie da li ra dy Prusz ko wo wi (0: 3). 

W kro to szyń skiej dru ży nie za gra li N.
Ko zieł, Ł. Zu ziak, A. Pau ter, K. Mi chal ski,
K. Kuź nic ki, A. Ra do jew ski, D. Pi wo -
war, D. Gasz tyk i Ł. Ko nop ka. Dzię ki do -

bre mu wy stę po wi nasz te am awan so wał
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej miast z 11. na 6.
lo ka tę. 

Przed sta wi cie le Play are ny skła da ją
po dzię ko wa nia Urzę do wi Miej skie mu
w Kro to szy nie za po moc w do fi nan so wa -
niu wy jaz du. – Na tym tur nie ju wy ko na -
li śmy nasz plan w dwu stu pro cen -
tach – stwier dza Do mi nik Gó ral, kie row -
nik dru ży ny. – Je cha li śmy z za mia rem
zdo by cia pierw szych punk tów za zwy cię -
stwo, a zna leź li śmy się w ćwierć fi na le tur -
nie ju. Za bra kło tro chę szczę ścia i sił, że by
awan so wać do naj lep szej czwór ki. Bar dzo
dzię ku ję ka pi ta no wi, Łu ka szo wi Zu zia ko -
wi, za po moc oraz ca łej dru ży nie za za an -
ga żo wa nie i wal kę. 

(GRZE LO)



Dru gą z rzę du do tkli wą po raż kę po -
niósł Piast Ko by lin. Ty dzień po tym,
jak eki pa tre ne ra Ja ro sła wa Plo ty
ule gła 0: 4 Wil kom Wil czyn, z ko by li -
nia na mi roz pra wił się Tur 1921 Tu -
rek, zwy cię ża jąc 4: 1. 

Przy jezd ni po pierw szej po ło wie
pro wa dzi li 2: 0 po go lach Be nia mi na
Trze pa cza i Szy mo na Igna cza ka. W 58.
mi nu cie wy nik pod wyż szył Mi chał
Igna czak. Kwa drans przed koń cem
Piast od po wie dział ho no ro wym tra fie -
niem Ma te usza Wa cho wia ka, a nie dłu -

go po tem wy nik usta lił M. Igna czak.
W śro dę Piast zmie rzy się na wy jeź dzie
z za my ka ją cy mi ta be lę Zie lo ny mi Koź -
mi nek.

(GRZE LO)
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Tur za mocny dla Piasta

Re pre zen tan ci UKS Im puls Zdu ny ry -
wa li zo wa li w Mi strzo stwach Po łu -
dnio wej Wiel ko pol ski Mło dzi ków
w Te ni sie Sto ło wym. W grze po dwój -
nej na trze cim stop niu sta nę li Mi ko -
łaj Zy dor czyk i Kac per Szcze snow ski.

Prócz dwój ki wy mie nio nych w Go łu -

cho wie wal czy ła Ka ta rzy na Rosz czak.
W zma ga niach in dy wi du al nych te ni sist -
ka Im pul su by ła siód ma, a M. Zy dor czyk
za jął pią te miej sce. W mik ście Ka sia z Mi -
ko ła jem upla so wa li się tuż za po dium, bo
na czwar tej lo ka cie. Z ko lei chłop cy w de -
blu zdo by li brą zo wy me dal. 

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Brąz zdunowskich deblistów
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Piast Kobylin – Tur 1921 Turek 
1:4 (0:2)

BRAMKI: 0:1 – Beniamin Trzepacz (20’),
0:2 – Szymon Ignaczak (23’), 0:3 – Michał
Ignaczak (58’), 1:3 – Mateusz Wachowiak
(76’), 1:4 – Szymon Ignaczak (78’)
PIAST: Sobieraj – Kurzawa, S. Wosiek,
Kowalski, Frąckowiak – Wciórka (66’ E.
Jędrzejak), Szymanowski (86’
Szwarczyński), Kokot, Kamiński (86’ K.
Jędrzejak) – Smektała, Wachowiak

W kon fron ta cji Astry Kro to szyn
z Rasz ko wian ką Rasz ków dłu go
utrzy my wał się re zul tat bez bram ko -
wy. Ale w ostat nich 25 mi nu tach go -
spo da rze stłam si li ry wa li i osta tecz -
nie wy gra li aż 4: 0. 

Wo rek z go la mi roz wią zał się do pie ro

w 68. mi nu cie, kie dy to pro wa dze nie
Astrze dał... Mar cin Kwiat kow ski, kie ru -
jąc gło wą pił kę do wła snej bram ki po do -
środ ko wa niu Szy mo na Po low czy ka z rzu -
tu roż ne go. Dzie sięć mi nut póź niej
na 2: 0 pod wyż szył Szy mon Jan kow ski,
wy ko rzy stu jąc po da nie wpro wa dzo ne go
z ław ki Do mi ni ka Pi wo wa ra. Po tem

do siat ki tra fił Łu kasz Bu dziak, po ko nu -
jąc bram ka rza Rasz ko wian ki tech nicz -
nym strza łem sprzed po la kar ne go. 

W ostat niej mi nu cie re gu la mi no we -
go cza su gry dru gą asy stę za no to wał S. Po -
low czyk. Tym ra zem cen trę le we go
obroń cy wy ko rzy stał Da mian Gme rek,
któ ry gło wą skie ro wał pił kę do bram ki. 

A już w śro dę Astra – o go dzi -
nie 17.00 – po dej mo wać bę dzie Stal Ple -
szew, na to miast w so bo tę za gra na wy jeź -
dzie z Odo la no vią Odo la nów. 

(GRZE LO)
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Piorunująca końcówka Astra Krotoszyn – Raszkowianka
Raszków 4:0 (0:0)

BRAMKI: 1:0 – Marcin Kwiatkowski (68’
samobójcza), 2:0 – Szymon Jankowski
(78’), 3:0 – Łukasz Budziak (84’), 4:0 –
Damian Gmerek (90’ głową) 
ASTRA: Wojtkowiak – Olejnik (74’
Adamski), Jankowski, Juszczak (88’ P.
Reyer), Polowczyk - Ratyński, Budziak,
Krystek, Stachowiak (61’ Piwowar) –
Gmerek, Powalisz (70’ Mizerny)

18 po ra żek ma już w tym se zo nie
na swo im kon cie eki pa Bia łe go Or -
ła Koź min Wiel ko pol ski. Tym ra zem
pod opiecz ni tre ne ra Ada ma Zie liń -
skie go prze gra li na wy jeź dzie z Po -
lo nu sem Ka zi mierz Bi sku pi 1: 3. 

Miej sco wi ob ję li pro wa dze nie w pierw -
szej fa zie me czu za spra wą Ma te usza Czaj -

ki. Po prze rwie go le dla go spo da rzy strze li li
jesz cze Krzysz tof Sło wiń ski i Wik tor Bu -
dzyń ski. Te go dnia koź mi nia nom nie by ło
da ne tra fić do siat ki, al bo wiem ho no ro wa
dla nich bram ka by ła dzie łem M. Czaj ki,
któ ry za sko czył bram ka rza swo jej dru ży ny
strza łem gło wą po rzu cie roż nym wy ko ny -
wa nym przez go ści. 

(GRZE LO)
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Orły nie dały rady Polonusowi
Polonus Kazimierz Biskupi - Biały

Orzeł Koźmin Wlkp. 3:1 (1:0)
BRAMKI: 1:0 – Mateusz Czajka (14’), 2:0
– Krzysztof Słowiński (63’), 3:0 – Wiktor
Budzyński (67’ głową), 3:1 – Mateusz
Czajka (83’ samobójcza)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Kaczmarek,
Dyndas, Jagodziński (46’ Borowczyk),
Maciejewski, Kamiński, Oleśków, Wosiek,
Lis, Błażejczak (61’ T. Miedziński), Bierła
(70’ Kuszaj)


