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DZIŚ W NU ME RZE 
� WSPOMNIENIE

Marek Kuciński 

przegrał walkę z chorobą

Czytaj na str. 2

� OŚWIATA

Nowy rok szkolny

rozpoczęty

Czytaj na str. 3

� POWIAT 

W 80. rocznicę wybuchu 

II wojny światowej

Czytaj na str. 4

� POLITYKA

PSL i Kukiz'15 

idą razem do wyborów

Czytaj na str. 5

� JUBILEUSZ

25-lecie firmy Daf-Mal!

Czytaj na str. 7

� RATOWNICTWO

TRANS-MED stawia 

na satysfakcję klienta!

Czytaj na str. 9

� SŁUŻBA ZDROWIA

Nowy sprzęt w Stacji Dializ

Czytaj na str. 9

� SPORT 

Wrześniowe nabory 

w Akademii Piłkarskiej

Reissa!

Czytaj na str. 15

Czytaj str. 7

KULINARIA

„Powiat od Kuchni” 
z Karolem Okrasą!

Czytaj str. 8

KONFERENCJA 

Wychowanie dziecka
zarezerwowane jest dla rodziny
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Do dat ko we po nad 215 ty się cy zło tych
prze ka że w tym ro ku Pań stwo wy Fun -
dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no -
spraw nych po wia to wi kro to szyń skie -
mu. Z tych środ ków do fi nan so wa ny bę -
dzie m. in. za kup au to bu su dla uczest -
ni ków Warsz ta tu Te ra pii Za ję cio wej
w Kro to szy nie. Pie nią dze te prze ka zy -
wa ne są z pro gra mu na wy rów ny wa nie
róż nic mię dzy re gio na mi, a ca ła kwo ta
wspar cia dla wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go wy nie sie w tym ro ku 5,5 mln zł. 

„Wy rów ny wa nie róż nic mię dzy re gio -
na mi III” to ko lej ny pro gram, dzię ki
któ re mu środ ki fun du szu tra fia ją
do nie peł no spraw nych miesz kań ców
po wia tu kro to szyń skie go. Umo wy
w tej spra wie pod pi sa li 2 wrze śnia Mar -
le na Ma ląg – pre zes Pań stwo we go Fun -
du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no -
spraw nych i Sta ni sła wa Szczot ka, sta ro -
sta po wia tu kro to szyń skie go. Ze środ -
ków PFRON do fi nan so wa ny zo sta nie
za kup au to bu su dla nie peł no spraw -
nych uczest ni ków Warsz ta tu Te ra pii
Za ję cio wej w Kro to szy nie. Ze wspar cia
pla ców ki ko rzy sta 55 osób. 
Kwo tę 34,5 tys. zł PFRON prze ka że
po wia to wi na ak ty wi za cję za wo do wą
osób nie peł no spraw nych. – Aby oso by
z nie peł no spraw no ścią mo gły do brze
funk cjo no wać w prze strze ni pu blicz -
nej i za wo do wej, nie zbęd na jest do bra
współ pra ca PFRON -u z sa mo rzą da mi.
Po wiat kro to szyń ski jest świet nym
przy kła dem za an ga żo wa nia władz lo -
kal nych we wspól ną tro skę o lep szą
przy szłość miesz kań ców, zwłasz cza
naj bar dziej po trze bu ją cych – pod kre -
śli ła Mar le na Ma ląg.

– Sys tem wspar cia spo łecz ne go w po -
wie cie kro to szyń skim uzna ję za jed no
z naj więk szych do ko nań na sze go mło -
de go sa mo rzą du. Sta wia my szcze gól -
nie na ak ty wi za cję osób nie peł no -
spraw nych i star szych, a tak że
na wspar cie ro dzin. Warsz tat Te ra pii
Za ję cio wej w Kro to szy nie sta no wi do -
sko na ły przy kład ta kich uda nych dzia -
łań. Cie szę się, że ta pla ców ka – już
dziś bar dzo otwar ta na lo kal ną spo łecz -
ność – bę dzie mo gła dzię ki za ku po wi
no we go au to bu su stwo rzyć swo im
pod opiecz nym jesz cze lep sze wa run ki
do in te gra cji spo łecz nej – stwier dził
Sta ni sław Szczot ka. 
Nasz po wiat ko rzy sta sze ro ko ze wspar -
cia PFRON. W tym ro ku w ra mach al -
go ryt mu na re ali za cję za dań z za kre su
ak ty wi za cji za wo do wej osób nie peł no -
spraw nych prze zna czo na zo sta ła kwo -
ta w wy so ko ści 115 tys. zł, na to miast
w ra mach pro gra mu „Ak tyw ny sa mo -
rząd” PFRON prze ka zał pra wie 168
tys. zł. Z ko lei bli sko 30 tys. zł wy pła co -
no na re ali za cję za jęć klu bo wych
w WTZ, a 13 tys. zł – na szko le nia z ję -
zy ka mi go we go. 

W su mie na wy rów ny wa nie róż nic
mię dzy re gio na mi PFRON prze ka -
zu je w tym ro ku wiel ko pol skim sa -
mo rzą dom środ ki w wy so ko ści oko -
ło 5,5 mln zł. W ra mach umów z 27
po wia ta mi za ku pio nych zo sta nie m.
in. 31 mi kro bu sów i 3 au to bu sy.
„Pro gram wy rów ny wa nia róż nic
mię dzy re gio na mi” ma zwięk szać do -
stęp do re ha bi li ta cji za wo do wej i spo -
łecz nej. W tym ro ku w ca łej Pol sce
pla no wa na jest re ali za cja 570 pro jek -
tów na łącz ną kwo tę 65 mln zł. To
wię cej w sto sun ku do ro ku 2016
o 38 pro cent. 
– W cią gu ostat nich czte rech lat bu -
dżet PFRON zwięk szył się o 20 pro -
cent i wy no si 5,5 mld zł. Dzię ki tym
środ kom mo że my roz sze rzać za kres
udzie la nej po mo cy. W ska li ca łe go kra -
ju w ra mach pro gra mu słu żą ce go
do wy rów ny wa nia róż nic mię dzy re -
gio na mi w tym ro ku za ku pio nych zo -
sta nie 357 po jaz dów – 302 mi kro bu sy
i 55 au to bu sów, a więc o po nad 50 wię -
cej niż w ze szłym ro ku – do da ła Mar le -
na Ma ląg. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POWIAT

Będzie nowy autobus dla Warsztatu Terapii Zajęciowej

WSPOMNIENIE 

Niebiańskich bramek, Maras! 
W śro dę, 4 wrze śnia, po dłu giej i cięż -
kiej cho ro bie zmarł Ma rek Ku ciń ski.
W 2016 ro ku zdia gno zo wa no u nie go
gu za mó zgu oko li cy cie mie nio wo -po ty -
licz nej pra wej. Nie ste ty, prze grał kil ku -
let nią wal kę z cho ro bą. Jed ną z na -
szych gal spor tu za de dy ko wa li śmy
Mar ko wi, kwe stu jąc w je go spra wie.

Ma rek był za wod ni kiem CKS -u Zdu -
ny, Astry Kro to szyn i Flo ty Świ no uj ście
na po zio mie II li gi. War to przy po -
mnieć, iż w Astrze grał w pierw szym
skła dzie już ja ko 17-la tek. 
Na po cząt ku 2016 ro ku zdia gno zo wa -
no u nie go gu za mó zgu. Prze wi dy wa -
no, że po zo sta ło mu bar dzo ma ło cza -
su. Je go świat się za wa lił. Pod jął jed nak
wal kę. W czerw cu 2016 tra fił do szpi -
ta la w Pusz czy ko wie, gdzie prze szedł
ope ra cję. Le ka rze wy cię li część gle ja ka.
Przez ca łe wa ka cje pod da wa ny był che -
mio te ra pii w Po zna niu. Miał pro ble my
z wi dze niem na le we oko, nie spraw no -
ścią le wej rę ki oraz no ga mi. Skrom na
ren ta nie wy star cza ła na wszyst kie pod -
sta wo we po trze by. 
Na prze ło mie 2016/2017 or ga ni zo wa -
li śmy III Ple bi scyt „Spor to wiec Po wia tu
Kro to szyń skie go”. Ca ły do chód z wy -
da rze nia prze ka za li śmy wła śnie Mar -
ko wi. Był obec ny na ga li. Dzię ko wał
wów czas za po moc i na ma wiał wszyst -
kich obec nych, by do ce nia li zdro wie,
któ re go je mu bra ko wa ło. Był za wzię ty
w swo jej wal ce, twier dząc, iż cho ro ba
jest jak mecz – kie dy już wej dziesz
na bo isko, mu sisz wal czyć do sa me go
koń ca. Nie ste ty, je go pro ble my zdro -
wot ne oka za ły się być nie rów nym prze -
ciw ni kiem. 4 wrze śnia prze grał swój
ży cio wy mecz. Po zo sta wił po so bie
mnó stwo wspo mnień i w ser cach wie -
lu po zo sta nie już na za wsze ja ko uta -
len to wa ny pił karz i sil ny czło wiek. 
– Mar ka pa mię tam ja ko mło de go
chłop ca. Był bar dzo do brze za po wia da -
ją cym się pił ka rzem. Za czął się roz wi -
jać w Astrze Kro to szyn, póź niej grał
w dru ży nie Flo ta Świ no uj ście, co spo -

wo do wa ło, że na sze dro gi się ro ze szły.
Wró cił do nas po la tach. Nie ste ty, za -
czął cho ro wać. Wstrzy ma ło to je go ka -
rie rę spor to wą. Za wsze był bli sko na -
sze go klu bu. Jest mi bar dzo przy kro, że
tak uta len to wa ny czło wiek od szedł
od nas w tak mło dym wie ku. Nikt
z nas nie wie, co jesz cze przed na mi.
Dla te go po win ni śmy żyć peł nią ży cia,
w zgo dzie z in ny mi. Jest mi nie zwy kle
cięż ko uwie rzyć w odej ście Mar -
ka – mó wi Ma riusz Ra taj czak, pre zes
Astry Kro to szyn.
– Przez dłuż szy czas dzie li li śmy szat -
nię – wspo mi na Da niel Bor ski, za ło ży -
ciel GL KRO TO SZYN. – „Ma ras”, bo
tak się do nie go zwra ca li śmy, miał w so -
bie ty le ener gii, że moż na by ob dzie lić
nią po ło wę ze spo łu i jesz cze by zo sta ło.
Był zna ko mi cie ro ku ją cym za wod ni -
kiem i po do brych wy stę pach we Flo cie
nie wie le bra ko wa ło, by zna lazł się
w eks tra kla so wej Po go ni Szcze cin. Był
od waż ny na bo isku i po za nim. Tre ne -
rzy ma wia li, że Ma rek to ta ki przy sło -
wio wy koń po cią go wy, któ ry wsa dzi
gło wę tam, gdzie in ni nie od wa ży li by
się wsta wić no gi. Dziel nie wal czył
z cho ro bą. Mi mo trud nych mo men -
tów sta rał się my śleć po zy tyw nie. Pod -
czas spor to wej ga li po wie rzył mi za da -
nie, bym prze ka zał prze sła nie wszyst -
kim ze bra nym. Mó wił, by cie szyć się
tym, co ma my, by dbać o zdro wie. Nie -
biań skich bra mek, Ma ras! 

(LE NA)



Pod czas sierp nio wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie rad ny Bar tosz
Ko siar ski oznaj mił, że więk szość
miesz kań ców chce po wro tu Dni Kro -
to szy na. Nie spo tka ło się to z przy -
chyl no ścią władz.

– Jed na z kro to szyń skich ga zet prze -
pro wa dzi ła an kie tę od no śnie for my roz -
ryw ki dla miesz kań ców. Zde cy do wa na
więk szość, bo oko ło 70-80 pro cent, opo -
wie dzia ła się za po wro tem Dni Kro to szy -
na. Nie mam za mia ru te raz roz trzą sać te -

ma tu kon cer tów WIĘC WIEC!, bo faj nie,
że one są. Ale te dwa wy da rze nia mo gły by
współ ist nieć. Jest za po trze bo wa nie
na Dni Kro to szy na. Po myśl my wspól nie
i zor ga ni zuj my ta ką for mę roz ryw ki, aby
każ dy miesz ka niec był za do wo lo ny i zna -
lazł coś dla sie bie. Być mo że się nie da, ale
cho dzi o to, że by więk szość by ła za do wo -
lo na – stwier dził B. Ko siar ski.

Bur mistrz Kro to szy na za zna czył, że
kosz ty or ga ni za cji ta kiej im pre zy jak Dni
Kro to szy na są bar dzo wy so kie. – Je dy nym
po wo dem zre zy gno wa nia z tej for my roz -

ryw ki, co wie lo krot nie mó wi łem, by ły pie -
nią dze. Kosz ty zbli ża ły się bo wiem do kwo -
ty 500 tys. zł. Je że li pań stwo uwa ża cie, że
Dni Kro to szy na po win ny wró cić, to trze ba
wnio sko wać o do dat ko wą do ta cję dla Kro to -
szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry. Środ ki nie zo -
sta ły za bra ne, lecz roz dy spo no wa ne na wie -
le róż nych im prez, co wi dać w spra woz da -
niach. Należy się za sta no wić, czy war to za -
pra szać jed ną to po wą gwiaz dę, któ ra za 45
mi nut wy stę pu weź mie 70 ty się cy zło -
tych – od po wie dział Fran ci szek Mar sza łek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

3Aktualności

Z SESJI

Mieszkańcy chcą Dni Krotoszyna?

Roz po czął się wrze sień, a wraz z nim
ko lej ny rok na uki. Po wia to wa in au -
gu ra cja no we go ro ku szkol ne go od -
by ła się w au li I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Hu go na Koł łą ta ja
w Kro to szy nie.

W uro czy sto ści udział wzię li ucznio -
wie klas pierw szych oraz za pro sze ni go -
ście, w tym sta ro sta Sta ni sław Szczot ka,
wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski i Prze my -
sław Wój cik – na czel nik Wy dzia łu Edu -
ka cji, Kul tu ry i Spor tu w sta ro stwie.

Li ce al na au la wy peł nio na by ła
po brze gi, a by li w niej sa mi pierw szo -
kla si ści. Już ten fakt, jak pod kre śli ła Elż -
bie ta Płó cien nik – dy rek tor szko ły,
świad czy o zmia nach, ja kie wpro wa dzo -
no w po nad gim na zjal nej oświa cie.
Ucznio wie klas star szych zo sta li za pro -
sze ni na roz po czę cie ro ku go dzi nę
wcze śniej. Dy rek tor pod kre śli ła, że mi -
mo te go po dzia łu wszy scy two rzą jed ną
spo łecz ność i że każ dy uczeń bę dzie się
czuł do brze w tej szko le. Zmia ny na stą -
pi ły rów nież w gro nie pe da go gicz nym,

dy rek tor przed sta wi ła więc i po wi ta ła
no wych na uczy cie li.

Nie za bra kło cie płych słów i ży czeń,
za rów no dla tych, któ rzy po raz pierw szy
prze kro czy li próg li ceum, jak i dla tych,
któ rych w tym ro ku cze ka cięż sza pra ca,
zwień czo na ma tu rą. 

W pro gra mie ar ty stycz nym na wią za -
no do rocz ni cy wy bu chu II woj ny świa to -
wej. Zna la zły się w nim tak że po ra dy dla
pierw sza ków – ja kim być uczniem i ko le -
gą, jak zro bić do bre wra że nie i jak prze -
trwać na tych nie co mniej lu bia nych
przed mio tach.

(NO VUS)

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

EDUKACJA

Nowy rok szkolny rozpoczęty!



W pierw szy dzień wrze śnia w po wie cie kro to szyń skim od by wa ły się uro czy -
sto ści z oka zji 80. rocz ni cy wy bu chu II woj ny świa to wej. Roz po czę ła się ona
we wrze śniu 1939 ro ku od ata ku na zi stow skich Nie miec na Pol skę. II woj -
na świa to wa po chło nę ła, we dług róż nych sza cun ków, od 50 do 80 mi lio -
nów lu dzi, z cze go więk szość sta no wi ła lud ność cy wil na. Zgi nę ło ok. 6 mi -
lio nów oby wa te li Pol ski.

Na Bieżąco4 WTOREK, 10 września 2019

UROCZYSTOŚCI

W 80. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej

KROTOSZYN
Władze samorządowe powiatu i gminy,

przedstawiciele organizacji politycznych i
społecznych, delegacje szkół oraz harcerze

złożyli wiązanki kwiatów w miejscach pamięci:
przy ratuszu, przy pomniku 56 Pułku Piechoty
Wlkp., w Parku Dworcowym i na dworcu PKP,

na ul. Piastowskiej, Sienkiewicza i Gajowej.

KOBYLIN
Przy po mni ku ,,Po le głym i Po mor do wa nym

za Oj czy znę i Wol ność” na pla cu Gla be ra zor ga -
ni zo wa no Apel Pa mię ci. Wzię li w nim udział

przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych, za kła -
dów pra cy, or ga ni za cji po za rzą do wych, par tii po -

li tycz nych, a tak że mło dzież szkol na i har ce rze.

ZDUNY

Delegacje władz samorządowych i instytucji oraz
przedstawiciele ugrupowań politycznych złożyli wiązanki kwiatów

przy pomniku Ofiar II Wojny Światowej i Totalitaryzmów na
przykościelnym cmentarzu. W asyście Orkiestry Dętej z Sulmierzyc

przemaszerowano na plac 700-lecia, gdzie znajduje się pomnik
Poległych Synów Miasta Zduny. Przy obu pomnikach wartę

honorową pełnili harcerze I Zdunowskiej Drużyny Harcerskiej.

KOŹMIN WLKP. 
Główna część uroczystości odbyła się przy
pomniku Wolności. Po odegraniu hymnu

państwowego przez Koźmińską Orkiestrę Dętą
odczytano Apel Pamięci. Liczne delegacje

złożyły wiązanki kwiatów. W wyjątkowy sposób
80. rocznicę wybuchu wojny uczcili koźmińscy
harcerze, którzy przed pomnikiem ułożyli z 80

zapalonych zniczy datę 1939.

SULMIERZYCE
Na rynku przy pomniku Wdzięczności

zostały złożone wiązanki kwiatów.
Odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego” oraz
Rotę” przy udziale władz samorządowych,
przedstawicieli organizacji społecznych,
delegacji szkół i strażaków.
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Na kro to szyń skim ryn ku za pre zen to -
wa no kan dy da tów Ko ali cji Pol skiej
w nad cho dzą cych wy bo rach par la -
men tar nych. Z tej li sty wspól nie wy -
star tu ją człon ko wie Pol skie go Stron -
nic twa Lu do we go i ru chu Ku kiz’15. 

Li stę kan dy da tów za pre zen to wał An -
drzej Grzyb – po seł wie lu ka den cji, ostat -
nio eu ro po seł, a tak że nu mer 1 w naj bliż -
szych wy bo rach do sej mu. Dru gie miej sce
zaj mu je po seł Piotr Wal kow ski, trze ci jest
se kre tarz gmi ny Krzy wiń – Bar tosz Ko -

bus. Na czwar tej lo ka cie znaj du je się
Agniesz ka Gó ral czyk z po wia tu ple szew -
skie go. Pią te miej sce na le ży do Fran cisz ka
Mar szał ka – bur mi strza Kro to szy na,
a za nim znaj du je się Wie sła wa Ma ły -
cha – soł tys La so cic. Jan Grze siek to ko lej -
ny kan dy dat, jest rad nym sej mi ku z po -
wia tu ja ro ciń skie go. Ósme miej sce przy -
pa dło Grze go rzo wi Mar ty no wi z po wia tu
ra wic kie go. 

Ko lej ni kan dy da ci to Mar ty na Ba naś,
Piotr Pierz chle wicz, Ja cek Ko nop ka, Ja -
nusz Per ski, Be ata Ku char ska, Ka ro li na
Pie kar ska -No wak, Agniesz ka Ry bac ka,
Aloj zy Mo ty lew ski, Mał go rza ta Kra ko -
wiak, Kin ga Ko żań ska, Bo że na Wy so ta,
Do ro ta Ki nal, Ma ciej Wa sie lew ski, Jo an -

na Ko bus -Mar czak i An drzej Ku biak.
Na ostat nim miej scu zna lazł się Krzysz tof
Gra bow ski, wi ce mar sza łek Sej mi ku Wo -
je wódz twa Wiel ko pol skie go.

An drzej Grzyb oznaj mił, że je go
ugru po wa nie ma szan se na uzy ska nie
dwu cy fro we go wy ni ku. Po twier dził rów -
nież po ro zu mie nie za war te mię dzy PSL -
-em a Ku kiz’15 w kwe stii wspól ne go pro -
gra mu i star tu w wy bo rach. – Ma my wie -
le wspól ne go, jak np. eme ry tu ra bez po -
dat ku czy zmia na Or dy na cji Wy bor czej
na sys tem mie sza ny, jak w Niem czech.
Nie chce my, że by Pol ska by ła ska za na
na wy bór dwóch głów nych par tii – po -
wie dział po li tyk. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POLITYKA

Ludowcy i Kukiz’15 idą razem do wyborów
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Sim chat Cha jim Fe sti val #2019 to
wy jąt ko wy fe sti wal kul tu ry ży dow -
skiej w Wiel ko pol sce. Przed na mi
ósma edy cja wy da rze nia, któ re go ko -
łem na pę do wym jest róż no rod ność
kul tu ry, wspól ne dzie dzic two i hi sto -
ria oraz świet na za ba wa! Or ga ni za to -
rzy od wo łu ją się do lo kal ne go dzie -
dzic twa, ale tak że uka zu ją współ cze -
sną kul tu rę ży dow ską i izra el ską.

Fe sti wal za go ści w Koź mi nie Wlkp.
z wy da rze niem „Bo ker Tov Koź -
min! – Dzień Do bry Koź min!”. W związ -
ku z tym park miej ski za mie ni się w prze -
strzeń wy peł nio ną za ba wa mi dla dzie ci
i ro dzin, róż ny mi ak tyw no ścia mi dla

miesz kań ców. W pro gra mie m. in. pi sa nie
imion po he braj sku, gry w drej del i me -
mo ry, bu do wa nie nie ist nie ją cej sy na go gi
z kar to nów, pa pie rów i in nych ma te ria -
łów, two rze nie wzo rów na ma te ria łach
z wy ko rzy sta niem li ter he braj skich i sym -
bo li, wy kład o zwy cza jach po grze bo wych
w ju da izmie (pro wa dze nie: Alek san dra
Wil czu ra). Za pra sza my 14 wrze śnia w go -
dzi nach 16.00-20.00. Wstęp wol ny! 

Or ga ni zo wa ne bę dą też spa ce ry
i zwie dza nie z prze wod ni kiem – opro wa -
dza nie po cmen ta rzu ży dow skim
(16.15, 17.30, 18.30), zwie dza nie Mu -
zeum Zie mi Koź miń skiej (16.30, 18.00),
zwie dza nie ko ścio ła far ne go
(16.45, 19.15), spa ce ry „Koź min, ja kie go

nie zna cie” (17.15, 18.15). Punkt zbió rek
na każ de zwie dza nie bę dzie ko ło al ta ny
w par ku. Po nad to o 17.45 wy star tu je wie -
lo po ko le nio wa gra te re no wa o hi sto rii
Koź mi na Wlkp.

Wy da rze nie „Bo ker Tov Koź min!”
włą cza się w Eu ro pej skie Dni Dzie dzic -
twa, czy li wspól ną ini cja ty wę Ra dy Eu ro -
py i Unii Eu ro pej skiej, ma ją cą na ce lu pro -
mo wa nie za byt ków. W pro jek cie uczest ni -
czą wszyst kie pań stwa człon kow skie Ra dy
Eu ro py, w tym tak że Pol ska, któ ra włą czy -
ła się do ak cji w 1993 ro ku. EDD to naj -
więk szy w Eu ro pie pro jekt spo łecz no -edu -
ka cyj ny oraz naj waż niej sze świę to za byt -
ków kul tu ry Sta re go Kon ty nen tu. Głów -
nym ce lem jest sze ro ko po ję ta edu ka cja hi -
sto rycz na i kul tu ral na, pro mo wa nie róż -
no rod no ści re gio nal ne go dzie dzic twa kul -
tu ro we go, pod kre śle nie wspól nych ko rze -
ni kul tu ry eu ro pej skiej oraz pro pa go wa nie
dia lo gu mię dzy kul tu ro we go.

Z ko lei na go dzi nę 20.00 za pla no wa -
no wy jąt ko wy kon cert ze spo łu Me adow
Qu ar tet! Ich mu zy ka łą czy nur ty kle -
zmer skie z jaz zo wy mi brzmie nia mi.

Wy da rze nie re ali zo wa ne jest we
współ pra cy z gmi ną Koź min Wlkp., miej -
sco wym Ośrod kiem Kul tu ry oraz To wa -
rzy stwem Mi ło śni ków Koź mi na Wiel ko -
pol skie go. Or ga ni za to rem jest Sto wa rzy -
sze nie Kro to chwi le. Szcze gó ły pro gra mu
zna leźć moż na na stro nie www.sim chat -
cha jim.pl/pro gram.

(AN KA)

SIMCHAT CHAJIM FESTIVAL

Boker Tov Koźmin!

1 wrze śnia na pla cu przy Sul mie rzyc -
kim Do mu Kul tu ry od by ły się Do żyn -
ki Miej skie. Go spo da rzem świę ta

plo nów był bur mistrz Da riusz Dę bic -
ki, a sta ro sta mi – Mar ty na Tra wiń -
ska i Łu kasz Mar cin kow ski.

Uro czy sto ści roz po czę ły się od dzięk -
czyn nej Mszy św., pod czas któ rej po świę -
co no wie niec oraz chleb do żyn ko wy. Na -
stęp nie uczest ni cy prze ma sze ro wa li uli -
ca mi mia sta na plac przy ośrod ku kul tu ry.
Po po wi ta niu wszyst kich go ści sta ro sto -
wie do ży nek wrę czy li bur mi strzo wi bo -
che nek chle ba, któ ry po dzie lo no wśród
przy by łych miesz kań ców. 

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi ły sul -
mie rzyc ka Or kie stra Dę ta, Ko ło Śpie wa -
cze Ce cy lia, ze spół lu do wy Folk lor Bło nie,
ka pe la lu do wa Jan ka Bo dusz ka. Te go rocz -
ne do żyn ki zwień czy ła wspól na za ba wa
ta necz na. O opra wę mu zycz ną za dbał TK
Mu sic. (NO VUS)

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

SULMIERZYCE

Podziękowali za plony



W nie dzie lę na kro to szyń skim ryn ku
od by ła się ko lej na edy cja im pre zy
„Po wiat od Kuch ni”. Jak co ro ku go -
ściem spe cjal nym był zna ny wszyst -
kim ku charz, Ka rol Okra sa. Z ko lei
mu zycz ną gwiaz dą im pre zy był Ka -
ba ret OT. TO. Pa nie z kół go spo dyń
wiej skich z ca łe go po wia tu przy go to -
wa ły sze reg wy śmie ni tych po traw,
któ rych każ dy mógł skosz to wać. 

Naj pierw na sce nie za pre zen to wał się
ze spół Lo rem. Po tem przy szedł czas
na pol sko -wę gier ski kon kurs ku li nar ny,
w któ rym wzię ły udział trzy eki py re pre -
zen tu ją ce ko ła go spo dyń wiej skich. Że by
zwy cię żyć w tych za wo dach, pa nie mu sia -
ły być do brze przy go to wa ne z wę gier skie -
go. Ich za da niem by ło bo wiem od gad nię -
cie, jak brzmią na zwy nie któ rych dań
w tym ję zy ku. Trium fo wał ze spół z Ro -
szek i Lu to gnie wa, dru gie miej sce przy pa -
dło Roz dra że wo wi, a trze cie za ję ły pa nie
z Sul mie rzyc i Be stwi na. Wszyst kie
uczest nicz ki na gro dzo no pro duk ta mi
spo żyw czy mi, po cho dzą cy mi z Wę gier. 

Pu blicz ność zna ko mi cie się ba wi ła
w trak cie wy stę pu zna ne go wszyst kim Ka -
ba re tu OT. TO. Głów nym punk tem im -
pre zy był po kaz ku li nar ny w wy ko na niu
Ka ro la Okra sy. Mistrz kuch ni znów za im -

po no wał kro to szy nia nom swo ją kre atyw -
no ścią i umie jęt no ścia mi. We dług wła sne -
go prze pi su przy rzą dził ham bur ge ra
w dwóch od mia nach – z ry bą i z mię sem.
Przy go to wa ne da nie roz dał pu blicz no ści.

Zwień cze niem im pre zy by ło roz -
strzy gnię cie kon kur su ku li nar ne go na naj -
smacz niej szą ter ri nę z kur cza ka na dzie wa -
ne go bro ku ła mi. W szran ki sta nę ło 16 kół
go spo dyń wiej skich. Da nia oce nia ło ju ry
w skła dzie: Ka rol Okra sa, Pa weł Ra do jew -
ski – wi ce sta ro sta kro to szyń ski, Ro man
Olej nik – dy rek tor ZSP nr 2 w Kro to szy -
nie, Ja cek Kę pa – na czel nik Wy dzia łu
Pro mo cji i Współ pra cy Urzę du Miej skie -

go w Kro to szy nie, Je rzy Ptak – do świad -
czo ny kro to szyń ski ku charz, Kurt Sche -
ler – au striac ki mistrz kuch ni.

– Ja ko że pa nie z kół go spo dyń wiej -
skich go tu ją na bar dzo wy so kim po zio -
mie, po sta no wi li śmy pod nieść po przecz -
kę. Mie li śmy i tak bar dzo trud ne za da -
nie – mu sie li śmy wy brać naj le piej wy ko -
na ną ter ri nę – po wie dział Ka rol Okra sa.
Osta tecz nie zwy cię ży ło Sto wa rzy sze nie
Ko biet Wiej skich w Roz dra że wie, wy -
prze dza jąc KGW z Dą bro wy i KGW
z Bud.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

7Wydarzenia

KULINARIA

„Powiat od Kuchni” z Karolem Okrasą!

7 wrze śnia kro to szyń ska fir ma DAF -
-MAL świę to wa ła ćwierć wie cze swo -
jej dzia łal no ści. W Go ściń cu Pę po wo
zor ga ni zo wa no uro czy stą ga lę, któ rą
miał za szczyt po pro wa dzić Da niel
Bor ski – wy daw ca Ga ze ty Lokalnej
KRO TO SZYN. By ła to oka zja
do wspo mnień i zło że nia licz nych
po dzię ko wań Da riu szo wi Fa bia now -
skie mu – za ło ży cie lo wi i wła ści cie lo -
wi fir my.

Ga lę po prze dzi ła Msza świę ta w Ko -
ście le pw. Św. Ja na Chrzci cie la w Kro -
to szy nie. Kon ce le bro wa li ją ksiądz
pra łat dr Alek san der Gen de ra
i ksiądz pra łat Adam Mo dliń ski.
W trak cie ka za nia pod kre ślo no, że
pra ca jest dla czło wie ka na rzę dziem
do sa mo re ali za cji i zmie nia nia ota cza -
ją cej nas rze czy wi sto ści na lep sze.
Pro boszcz Gen de ra pod kre ślił, że fir -
ma DAF -MAL przez 25 lat swo jej
dzia łal no ści zy ska ła ogrom ne za ufa -
nie spo łecz ne ze wzglę du na swo ją so -
lid ność oraz jej wła ści cie la, Da riu sza
Fa bia now skie go – czło wie ka nie zwy -
kle cie płe go, em pa tycz ne go i po ma ga -
ją ce go in nym w po trze bie, a przy tym
do bre go i spraw ne go przed się bior cę.

Pod czas ga li w Pę po wie Da riusz Fa -
bia now ski wspo mniał o trud nych po -
cząt kach swo jej fir my, któ rą za ło żył
w stycz niu 1994 ja ko mło dy męż czy -
zna, po 18-mie sięcz nej służ bie woj -
sko wej. By ły to trud ne cza sy dla pol -
skiej go spo dar ki. Przez la ta za ło ży ciel
DAF -MA LU mo zol nie bu do wał swo -
ją mar kę i wia ry god ność, przez co re -
gu lar nie po więk sza ło się gro no klien -
tów oraz part ne rów biz ne so wych.
Pierw szą sie dzi bą fir my by ło ma łe po -
miesz cze nie obok scho dów na osie -
dlu Kor cza ka, gdzie Da riusz Fa bia -
now ski miesz kał wraz z ro dzi ca mi.
Do pie ro po dwóch la tach prze nie sio -

no ją na uli cę Rasz kow ską w Kro to -
szy nie. Obec nie sie dzi ba mie ści się
na ul. Ra wic kiej.
– Chciał bym po dzię ko wać przede
wszyst kim mo im naj bliż szym, uko -
cha nej żo nie, któ ra mnie wspie ra ła
w trud nych chwi lach, w trak cie wie -
lu nie prze spa nych no cy przez te 25
lat – po wie dział, nie kry jąc wzru sze -
nia, Da riusz Fa bia now ski.
Gra tu la cje z oka zji 25-le cia zło ży ło
przed się bior cy wie lu za pro szo nych
go ści, m. in. Jó zef Ja nusz kie wicz, re -
pre zen tu ją cy Cech Rze miosł Róż nych
i Kro to szyń ską Izbę Rze mieśl ni czą.
Star szy Ce chu za zna czył wiel ki wkład

Da riu sza Fa bia now skie go w kształ ce -
nie mło dych lu dzi, wspo mi na jąc o je -
go uczest nic twie w eg za mi nach za wo -
do wych i przyj mo wa niu wie lu prak -
ty kan tów. Przy oka zji wrę czo no od -
zna cze nia Ce chu Rze miosł Róż nych
wy róż nio nym pra cow ni kom fir my
DAF -MAL, któ rzy rów nież zło ży li
gra tu la cje swo je mu pra co daw cy. 
Po dzię ko wa nia po pły nę ły tak że
od wie lu firm i osób, a tak że władz sa -
mo rzą do wych, któ re od lat współ pra -
cu ją z Da riu szem Fa bia now skim, m.
in. od Ka ro la Ba na sza ka z Cen trum
Bu dow la ne go Ba na szak, wi ce bur mi -
strza Ry szar da Czusz ke czy Da riu sza
Ro zu ma – pre ze sa Pol skie go Związ ku
Su mo, któ ry mó wił o wiel kim za an ga -
żo wa niu wła ści cie la DAF -MA LU
w pro mo wa nie su mo, jak rów nież
wska zał na je go nie zwy kłą wraż li wość

i em pa tię w pro wa dze niu biz ne su.
Sło wa uzna nia wy ra zi ły dy rek tor ki
kro to szyń skich przed szko li, w któ -
rych Da riusz Fa bia now ski z wiel kim
za an ga żo wa niem prze pro wa dzał nie -
zbęd ne pra ce re mon to we. – Dzię ki
pa na po mo cy na sze przed szko la są te -
raz bar dzo pięk ne – stwier dzi ły zgod -
nie dy rek tor ki.
Ofi cjal na część ga li za koń czy ła się
skosz to wa niem ju bi le uszo we go tor -
tu, wznie sie niem to a stu i obej rze -
niem fil mu pod su mo wu ją ce go 25-le -
cie ist nie nia fir my DAF -MAL, któ ry
na gra ła Ga ze ta Lo kal na KRO TO -
SZYN. Po tem był czas na wspól ną,
hucz ną za ba wę. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

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

JUBILEUSZ

25-lecie firmy DAF-MAL!
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W pią tek, 6 wrze śnia, w au li I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. Hu -
go na Koł łą ta ja w Kro to szy nie od by ła
się kon fe ren cja „Ro dzi na i sa mo -
rząd w edu ka cji dzie ci i mło dzie ży”.
Go ściem spe cjal nym był Mi ko łaj
Paw lak – rzecz nik praw dziec ka. 

Kon fe ren cja od by ła się z ini cja ty wy
Grze go rza Kró la – rad ne go Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go. Głów -
nym te ma tem spo tka nia by ła Kar ta
Praw Ro dzi ny. Rad ni Pra wa i Spra -
wie dli wo ści bę dą wnio sko wać
o przy ję cie te go do ku men tu, okre -
śla ją ce go zbiór okre ślo nych war to -
ści, waż nych dla Ra dy Po wia tu, któ -
ry mi ra da bę dzie się kie ro wać
w swo jej pra cy dla do bra miesz kań -
ców. Wnio sku ją rów nież o ta ką de -
kla ra cję do wszyst kich sa mo rzą dów
na sze go po wia tu. Kar ta mó wi m. in.
o tym, że ro dzi na ma pra wo do wy -
cho wy wa nia dzie ci zgod nie z wła -
snym świa to po glą dem czy wy zna -
niem, wy bie ra nia kie run ku kształ -
ce nia czy krze wie nia chrze ści jań -
skich war to ści ja ko fun da men tów
na szej cy wi li za cji.
Wspo mniał o tym pierw szy z pre le -
gen tów, czy li Mi ko łaj Paw lak. – Naj -

waż niej szą rze czą w ży ciu mło de go
czło wie ka jest wy cho wa nie, ale
gdzie ono jest i w któ rym mo men -
cie? – mó wił rzecz nik praw dziec -
ka. – Jest pierw sze i za re zer wo wa ne
dla ro dzi ców. Pań stwo po ma ga wte -
dy, kie dy ewi dent nie ma my do czy -
nie nia z bra kiem wy dol no ści. Edu -
ka cja? Tak, jest w kon sty tu cji. Obo -
wiąz kiem pań stwa jest edu ka cja na -
szych dzie ci, ale to wła śnie wza jem -
na mi łość, wy cho wa nie i tro ska łą -
czą ro dzi nę. To ro dzi ce ma ją wy -
cho wy wać dzie ci we dług wła snych
po glą dów. Brak roz mo wy i mi ło ści,

za po mnie nie o dziec ku to są ele -
men ty, któ re wy wo łu ją pro ble my
i złe za cho wa nia. W re la cjach moż -
na to czyć róż ne spo ry – o pie nią -
dze, o spra wy go spo dar cze, kar ne,
ale naj waż niej sze są te ro dzin ne, bo
moż na mieć mi lio ny zło tych, faj ne
sa mo cho dy, fir my, wy jeż dżać
na wa ka cje, a jed no cze śnie wra cać
do do mu i od czu wać brak mi ło ści.
Spo iwem ro dzin nym są war to ści.
Ro dzi na ma war to ści etycz ne, mo -
ral ne i zwią za ne z tra dy cją, o któ -
rych mu si my pa mię tać, bo czym
na siąk ną na sze dzie ci, tym bę dą

w przy szło ści – pod kre ślił M. Paw -
lak, do da jąc, że Kar ta Praw Ro dzi ny
po win na być sze ro ko wdra ża na
i pro pa go wa na.
Kar ta Praw Ro dzi ny po wsta ła już
w 1980 ro ku na ży cze nie rzym skie -
go Sy no du Bi sku pów, o czym opo -
wie dział ks. Ka zi mierz Ku rek. – Sy -
nod był po świę co ny za da niom
chrze ści jań skiej ro dzi ny we współ -
cze snym świe cie – przy po mniał ks.
Ku rek. – Po la tach – w 1994 ro -
ku – Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II za -
py tał: „Ro dzi no, co ty mó wisz sa ma
o so bie?” Kar ta ma otwo rzyć usta
ro dzi nie, by mó wi ła, kim jest, by
nie ba ła się te go po wie dzieć. Nie ma
peł niej szej de mo kra cji. Kto te raz
w szko le po wie gło śno: „ty bę dziesz
oj cem”? Trze ba o tym mó wić, aby
mło dzież się nie ba ła i trak to wa ła to
po waż nie. Nie mo że my obar czać
mło dych na szy mi de fi cy ta mi. Oni
sa mi po win ni mó wić: „chcę być oj -
cem”, „chcę być mat ką”. Pra wo sta -
no wio ne nie mo że prze mil czać pra -
wa na tu ral ne go, nada ne go przez sa -
me go Stwór cę. Trze ba w ro dzi cach
obu dzić świa do mość, że to oni ma ją
pierw sze pra wo do wy cho wa nia
dziec ka. Ro dzi ny win ny być świa -

do me swo ich praw – za zna czył du -
chow ny.
Ko lej na pre le gent ka, Ewa Sko rup -
ka – wi ce prze wod ni czą ca mia sta
Beł cha tów, sku pi ła się na kwe stii
wpły wu sa mo rzą dów, szkół i na -
uczy cie li na wy cho wa nie dzie -
ci. – Na uczy ciel zo stał po wo ła ny,
aby jak naj le piej speł niać obo wiąz ki
edu ka cyj ne, prze ka zy wać wie dzę
i dzie lić się swo im do świad cze niem.
Ro lą sa mo rzą du jest we ry fi ka cja,
czy da ne pla ców ki oświa ty funk cjo -
nu ją w po praw ny spo sób. Ja kość
edu ka cji wy ni ka z kom pe ten cji na -
uczy cie li. Głów nym ce lem sa mo -
rzą du jest pre cy zyj na ana li za or ga ni -
za cji, tzw. ra port o sta nie oświa ty.
Jest on na rzę dziem – dla rad nych,
że by kon tro lo wać fak tycz ne funk -
cjo no wa nie jed no stek oświa ty,
a tak że do współ pra cy jed no stek
oświa ty – wy ja śnia ła E. Sko rup ka.
Na za koń cze nie kon fe ren cji rad ny
Grze gorz Król stwier dził, że Kar ta
Praw Ro dzi ny ma sta no wić pe wien
dro go wskaz dla sa mo rzą du przy po -
dej mo wa niu de cy zji. – Chce my, że -
by ro dzi ce czu li, że dzie ci są bez -
piecz ne, idąc do szko ły. Li czy my
na to, że na wrze śnio wej se sji Ra da
Po wia tu Kro to szyń skie go przyj mie
ten waż ny do ku ment – spu en to wał
G. Król. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KONFERENCJA

Wychowanie dziecka zarezerwowane jest dla rodziny



9Zdrowie

3 wrze śnia w Sta cji Dia liz im. W. Bo -
lew skie go w Kro to szy nie od by ło się
spo tka nie, w trak cie któ re go za pre -
zen to wa ny zo stał naj now szy apa rat
do he mo dia li zy, za ku pio ny dzię ki do -
ta cji od sa mo rzą du po wia tu.

Jak pod kre ślił dy rek tor SP ZOZ,
Krzysz tof Ku row ski, no we urzą dze nie
jest ko lej nym, któ re w cią gu ostat nich lat
tra fi ło do Sta cji Dia liz. Dzię ki te mu szpi -
tal sys te ma tycz nie od na wia sprzęt słu żą -
cy dia li zo wa nym pa cjen tom. Dy rek tor

po dzię ko wał sta ro ście Sta ni sła wo wi
Szczot ce za fi nan so we wspar cie za ku pu.
War tość no wej sztucz nej ner ki
to 38 700 zł.

Sta ro sta z ko lei po dzię ko wał per so ne -
lo wi Sta cji Dia liz za fa cho wą opie kę
nad pa cjen ta mi. Kie row nik sta cji – lek.
Jan Pulch ny – opo wie dział ze bra nym
o le cze niu cho rych w tej pla ców ce. Wy ja -
śnił, w ja ki spo sób dzia ła apa rat do he mo -
dia li zy. Jak pod kre ślił, dzię ki pra cy wie lu
osób z per so ne lu pro ce du ry wy ko ny wa ne
są z za cho wa niem naj wyż szych stan dar -

dów. No wy sprzęt, któ ry na zwa no imie -
niem „Cze sia”, po świę cił ks. Piotr Woź -
niak, ka pe lan Szpi ta la Po wia to we go
w Kro to szy nie. 

Sta cja dia liz funk cjo nu je od kwiet -
nia 2002 r. Dzia ła sześć dni w ty go dniu
z dwo ma le ka rza mi i sze ścio ma pie lę -
gniar ka mi. Każ de go ro ku wy ko nu je 6

tys. za bie gów dla pa cjen tów z ca łe go re -
gio nu. Do dys po zy cji jest 14 sta no wisk
do prze pro wa dze nia he mo dia li zy. Wy -
ko ny wa ne za bie gi na le żą do pro ce dur
wy so ko spe cja li stycz nych. Każ de go ro ku
le czy się w pla ców ce ok. 40 pa cjen tów
z prze wle kły mi cho ro ba mi ne rek, któ -
rzy są pod da wa ni za bie go wi trzy ra zy
w ty go dniu. Sta cja Dia liz współ pra cu je
z ośrod ka mi trans plan ta cyj ny mi w ca -
łym kra ju. Dzię ki te mu uda je się rocz nie
do pro wa dzić do prze szcze pie nia ne rek
prze cięt nie u dwóch pa cjen tów. Uda ło
się też do pro wa dzić do jed ne go prze -
szcze pu ro dzin ne go. Ner kę oj ca wsz cze -
pio no sy no wi.

(NO VUS)

SZPITAL

Nowy aparat do hemodializy
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3 wrze śnia na ul. Kro to szyń skiej
w Zdu nach sa mo chód oso bo wy zje -
chał z dro gi i ude rzył w ścia nę bu -
dyn ku. Przy czy ną zda rze nia by ło nie -
za cho wa nie na le ży tej ostroż no ści.

Po jaz dem mar ki Opel Cor sa kie ro wa -
ła oby wa tel ka Ukra iny. Ni ko mu nic się
nie sta ło. – Kie ru ją ca nie za cho wa ła na le -
ży tej ostroż no ści, w wy ni ku cze go sa mo -
chód ude rzył w na roż nik bu dyn ku. Ko -
bie ta by ła trzeź wa. Otrzy ma ła man dat
kar ny w wy so ko ści 200 zł – mó wi Bar -
tosz Kar wik z Ko men dy Po wia to wej Po li -
cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

ZDUNY

Zabrakło ostrożności 

W so bo tę, 31 sierp nia, w miej sco -
wo ści Biad ki (gmi na Kro to szyn)
do szło do ko li zji dwóch sa mo cho -

dów. Przy czy ną zda rze nia by ło
nie ustą pie nie pierw szeń stwa
prze jaz du.

Na miej sce skie ro wa no stra ża ków
z OSP Biad ki. Do ich za dań na le ża ło odłą -
cze nie aku mu la to ra, usu nię cie roz bi te go
po jaz du na po bo cze, uprząt nię cie z jezd ni
po zo sta ło ści po zda rze niu. 

– Miesz kan ka Po zna nia, ja dą ca sa -
mo cho dem mar ki Opel Cor sa, nie ustą pi -
ła pierw szeń stwa prze jaz du po jaz do wi
Mer ce des Sprin ter i do szło do zde rze nia.
Nie by ło osób po szko do wa nych. Wszy scy
uczest ni cy ko li zji by li trzeź wi. Spraw czy -
ni uka ra na zo stał man da tem w wy so ko -
ści 250 zł – mó wi Bar tosz Kar wik z KPP
w Kro to szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Kolizja w Biadkach

W pią tek, 30 sierp nia, na uli cy
Pia stow skiej do szło do zde rze nia
dwóch sa mo cho dów oso bo wych

i au to bu su miej skie go. Na szczę -
ście nie by ło osób po szko do wa -
nych.

Po przy by ciu na miej sce po go to wia
ra tun ko we go le karz stwier dził, że oso by
bio rą ce udział w zda rze niu nie wy ma ga ją
ho spi ta li za cji. 

– Kie ru ją cy po jaz dem mar ki Maz da
miesz ka niec po wia tu mi lic kie go, ja dąc
od stro ny bu dyn ku pocz ty, chciał skrę cić
w le wo i nie ustą pił pierw szeń stwa prze -
jaz du sa mo cho do wi mar ki Re nault, któ ry
je chał z na prze ciw ka. W efek cie do szło
do zde rze nia czo ło we go, któ re spo wo do -
wa ło ze tknię cie się z au to bu sem miej -
skim, sto ją cym przy zna ku STOP. Uczest -
ni cy zda rze nia by li trzeź wi. Spraw ca zo -
stał uka ra ny man da tem w wy so ko -
ści 500 zł – in for mu je Bar tosz Kar wik
z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to -
szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Nie ustąpił pierwszeństwa

KOBYLIN

Uderzył w słup i ogrodzenie

W no cy 1 wrze śnia na ul. Strze lec -
kiej w Ko by li nie do szło do groź ne go
wy pad ku. Sa mo chód oso bo wy z im -
pe tem ude rzył w przy droż ny słup
ener ge tycz ny, a na stęp nie w ogro -
dze nie. 

Do dzia łań za dys po no wa no stra ża -
ków z JRG Kro to szyn i z OSP Ko by lin,
któ rzy po za bez pie cze niu miej sca zda rze -
nia udzie li li pierw szej po mo cy oso bom
po szko do wa nym. 

– Kie ro wa ny przez 24-let nie go miesz -
kań ca Ko by li na sa mo chód mar ki Opel In -

si gnia ude rzył w przy droż ny słup ener ge -
tycz ny i ogro dze nie. Je cha ły nim jesz cze
dwie oso by – jed na mia ła 1,6 pro mi la al -
ko ho lu we krwi, a dru ga po nad pro mil.
Obie jed no znacz nie wska zy wa ły na kie ru -
ją ce go au tem, któ ry miał mniej szą ilość al -
ko ho lu we krwi. Z uwa gi na to, że uczest -
ni cy zda rze nia by li pod wpły wem al ko ho -
lu, za trzy ma no ich do wy trzeź wie nia.
Po prze słu cha niu zo sta li zwol nie ni. Po stę -
po wa nie w tej spra wie pro wa dzi kro to -
szyń ska ko men da – in for mu je Bar tosz
Kar wik z KPP w Kro to szy nie.

(NO VUS)

Z POLICJI

Oszust zatrzymany
Naj bliż sze trzy mie sią ce spę dzi
w aresz cie 23-la tek, za trzy ma ny
przez kro to szyń skich kry mi nal nych.
Męż czy zna po dej rza ny jest o udział
w gru pie zaj mu ją cej się wy łu dza -
niem pie nię dzy me to dą „na po li cjan -
ta”. Za po peł nio ne prze stęp stwo
w wa run kach re cy dy wy gro zi mu ka -
ra do 12 lat wię zie nia.

1 sierp nia do miesz ka nia kro to szy -
nian ki za dzwo nił męż czy zna po da ją cy się
za po li cjan ta. Twier dził, że zna le zio no jej
pod ro bio ny do wód oso bi sty, w związ ku
z czym jej kon to w ban ku jest za gro żo ne
i że ma na tych miast wy pła cić wszyst kie
pie nią dze, po czym na umó wio ne ha sło
prze ka zać je in ne mu funk cjo na riu szo wi
po li cji. Ła two wier na ko bie ta uczy ni ła tak,
jak jej przy ka za no. Po szła do ban ku, wy -
pła ci ła pie nią dze i na skrzy żo wa niu ul.
Za ci sze z ul. Ra wic ką da ła znacz ną su mę
nie zna ne mu męż czyź nie.

Kro to szyń scy po li cjan ci za czę li pra -
co wać nad spra wą. Za trzy ma li 23-lat ka,
któ re go ro la po le ga ła na od bie ra niu pie -
nię dzy wy łu dzo nych od po krzyw dzo -
nych osób. W to ku pro wa dzo nych czyn -

no ści ope ra cyj nych usta lo no, że na te re nie
na sze go wo je wódz twa i nie tyl ko do szło
do po dob nych czy nów, któ rych do ko ny -
wał m. in. ten oszust. 

Sąd wo bec męż czy zny za sto so wał
śro dek za po bie gaw czy w po sta ci trzech
mie się cy aresz tu. Bio rąc pod uwa gę fakt,
że spraw ca do pu ścił się te go czy nu w wa -
run kach re cy dy wy, mo że mu zo stać wy -
mie rzo na ka ra na wet do 12 lat po zba wie -
nia wol no ści. Wszyst ko wska zu je na to, że
w pro ce der za mie sza nych jest wię cej
osób, dla te go spra wa ma cha rak ter roz wo -
jo wy, a śled czy nie wy klu cza ją ko lej nych
za trzy mań.

Pa mię taj my, że za sa da ogra ni czo ne go
za ufa nia do nie zna jo mych obo wią zu je nie
tyl ko dzie ci. Do ro śli czę sto o niej za po mi -
na ją, sta jąc się ofia ra mi wła snej ła two wier -
no ści i bra ku roz wa gi. Oszu ści wy ko rzy -
stu ją uf ność oraz do bre ser ce osób, któ re
nie po tra fią od mó wić po mo cy w trud nej
sy tu acji. Nie spo dzie wa ne te le fo ny
od osób po da ją cych się za po li cjan tów
bądź od daw na nie wi dzia nych wnu ków,
siostrzeńców czy ku zy nów nie mu szą za -
koń czyć się na szą fi nan so wą po raż ką.

(NO VUS)
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Z SESJI

Czy młodzież musi 
obradować w piwnicach?

Ta kie py ta nie pa dło na nie daw nej
se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie
od no śnie po sie dzeń Mło dzie żo wej
Ra dy Miej skiej. Oka zu je się, że od by -
wa ją się one nie w urzę do wej sa li ob -
rad, a w piw ni cach, co – zda niem
nie któ rych – jest oka zy wa niem bra -
ku sza cun ku do tej mło dzie ży.

– Chciał bym za dać py ta nie – dla cze go

mło dzież nie spo ty ka się tu taj, w sa li ob rad,

a gdzieś po piw ni cach? – za brał głos rad ny

Bar tosz Ko siar ski. – To wszyst ko jest ta kie

pro wi zo rycz ne. Jest to nie po waż ne trak to wa -

nie te go cia ła. Sko ro się zde cy do wa li śmy, że

po wo łu je my Mło dzie żo wą Ra dę Miej ską, to

pro sił bym o sza cu nek dla tych osób. Chcę,

że by mło dzi lu dzie po czu li się praw dzi wy mi

rad ny mi, a trud no o to, gdy sie dzi się

po piw ni cach.

Bur mistrz od po wie dział, że zo sta ło to

uzgod nio ne przy po wo ła niu Mło dzie żo wej

Ra dy Miej skiej. – Mło dzież spo ty ka się

w go dzi nach po po łu dnio wych, kie dy urząd

jest nie czyn ny. Z te go po wo du po sie dze nia

MRM od by wa ją się na do le, po nie waż po -

miesz cze nia mu szą być do dat ko wo za bez -

pie czo ne. My ślę, że jesz cze raz to roz wa ży -

my, ale trze ba li czyć się z tym, że bę dzie

mu sia ła być wy zna czo na oso ba do pil no wa -

nia. Nie mo że my bo wiem zo sta wić urzę du

bez opie ki – od po wie dział Fran ci szek Mar -

sza łek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Ma rek Bu kow ski z Ostro wa Wlkp.
był klau nem. Pra co wał w cyr ku Za -
lew ski i przez la ta roz śmie szał i ba -
wił ko lej ne po ko le nia. Wy wo ły wał
uśmiech na twa rzach do ro słych
i dzie ci. Te raz po trze bu je po mo cy.

Gdy od szedł z cyr ku, cią gle ba wił
dzie ci na uro dzi nach i fe sty nach. Pew nie
na dal by to ro bił, gdy by nie cho ro ba.
Przez cu krzy cę naj pierw am pu to wa no
mu pal ce, a w koń cu no gę. Z dnia
na dzień pod upa dał na zdro wiu – miał
udar, sep sę, a te raz do szły jesz cze pro ble -

my ze wzro kiem. Na pra we oko już nie
wi dzi, a le we jest spraw ne je dy nie w 15
pro cen tach.

Dziś ostro wia nin po trze bu je wspar -
cia. Po am pu ta cji no gi miesz ka nie sta ło się
dla nie go jed ną wiel ką ba rie rą nie do po ko -
na nia. Naj go rzej jest z ła zien ką. Po trzeb ny
jest więc pil ny re mont. Te raz nie mo że
spraw nie się po niej po ru szać. Sam też nie
jest w sta nie za pła cić za re mont ła zien ki. 

Zbiór ka na ten cel pro wa dzo na jest
na stro nie www.sie po ma ga.pl/ma rek -bu -
kow ski. Za chę ca my do włą cze nia się w tę
ak cję. (AN KA)

CHARYTATYWNIE

Remont łazienki szansą na lepsze życie

Wy cho waw cy kro to szyń skie go Huf -
ca Pra cy 15-2 w okre sie wa ka cji or -
ga ni zo wa li za ję cia spor to wo -re kre -
acyj ne. Mło dzież ko rzy sta ła z tej for -
my ak tyw no ści głów nie w okre sie
urlo pu od prak tyk, a tak że przy oka -
zji za ła twia nia for mal no ści z ni mi
zwią za nych. 

Uczest ni cy OHP chęt nie gra li w Play -
Sta tion, w te ni sa sto ło we go czy pił ka rzy -
ki. Bra li też udział w kon sul ta cjach z do -
rad cą za wo do wym w ce lu okre śle nia pre -
dys po zy cji za wo do wych. Z ko lei po śred -
nik pra cy udzie lał in for ma cji na te mat ba -
zy da nych pra cy tym cza so wej.

(AN KA)

WAKACJE

Lato w krotoszyńskim hufcu
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KOŹMIN WLKP.

Dotacja na nowy pojazd
dla strażaków

W po nie dzia łek, 2 wrze śnia, w sie -
dzi bie OSP w Koź mi nie Wlkp. mia ło
miej sce prze ka za nie umo wy na do -
ta cję do za ku pu no we go sa mo cho -
du ra tow ni czo -ga śni cze go dla tej jed -
nost ki. Oprócz stra ża ków i władz sa -
mo rzą do wych w spo tka niu uczest ni -
czy li par la men ta rzy ści, któ rzy moc -
no za an ga żo wa li się w pro ces uno -
wo cze śnie nia koź miń skiej jed nost ki.

St. bryg. Ja cek Stru żyń ski – ko men -
dant po wia to wy PSP w Kro to szy -
nie – wrę czył dru ho wi Pio tro wi Mar szał -
ko wi – pre ze so wi OSP Koź min
Wlkp. – umo wę za war tą po mię dzy ko -
men dan tem głów nym Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej a koź miń ską OSP na re ali za cję
za da nia pu blicz ne go pod na zwą „Za pew -
nie nie go to wo ści bo jo wej jed nost ki ochro -
ny prze ciw po ża ro wej, włą czo nej do Kra -
jo we go Sys te mu Ra tow ni czo -Ga śni cze -
go”.

Za da nie to re ali zo wa ne jest zgod nie
z „Pro gra mem mo der ni za cji Po li cji, Stra -
ży Gra nicz nej, Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej i Biu ra Ochro ny Rzą du w la -
tach 2017-2020”. Jest to jed no ze źró deł
fi nan so wa nia za ku pu no we go, śred nie go
sa mo cho du ra tow ni czo -ga śni cze go dla
jed nost ki OSP Koź min Wlkp., opie wa ją -
ce na kwo tę 181 350 zło tych. Cał ko wi ty
koszt wy no si 762 000 zło tych. 

(NO VUS)
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W sierp niu Sto wa rzy sze nie Spor to -
we Sport Te am zor ga ni zo wa ło
w Roz dra że wie szkół kę te ni sa ziem -
ne go dla dzie ci i mło dzie ży. Za ję cia
pro wa dził Ro bert Rę dzi kow ski. 

W tre nin gach uczest ni czy ło 32 adep -

tów te ni sa ziem ne go, któ rzy co dzien nie na -

by wa li no we umie jęt no ści spor to we i pod -

no si li swój po ziom gry na kor cie. Za ję cia

odbywały się głów nie na po wie trzu, jed nak

w dru gim ty go dniu po go da nie do pi sa ła

i trze ba by ło prze nieść się do ha li spor to wej. 

Zwień cze niem dwu ty go dnio wej szkół -

ki był tur niej dla uczest ni ków. Dzie ci i mło -

dzież po dzie lo no na czte ry gru py wie ko we,

w któ rych dziew czę ta i chłop cy ry wa li zo -

wa li od dziel nie – do lat 10, do lat 12, do 15

lat i po wy żej 15 lat. 

Pro jekt był współ fi nan so wa ny z do ta cji

wój ta gmi ny Roz dra żew. Za wspar cie sto -

wa rzy sze nie Sport Te am dzię ku je rów nież

Hen ry ko wi Jan kow skie mu, Ro ma no wi Po -

czcie, Sła wo mi ro wi Bier nac kie mu, Ban ko -

wi Spół dziel cze mu w Do brzy cy oraz por ta -

lo wi ka czu cha. pl. Za po czę stu nek dla

uczest ni ków i ich ki bi ców po dzię ko wa nia

na le żą się Re na cie Zych -Kor dus, An nie

Mar cisz, Ilo nie Ja ku bek i Mar ko wi Boch -

nie. (AN KA)

TENIS ZIEMNY

Dzieci i młodzież na korcie

Ju lia Da ma sie wicz ry wa li zo wa ła
w za wo dach w Puc ku i Mię dzyz dro -
jach. Za wod nicz ka z Koź mi na Wlkp.
po now nie oka za ła się naj lep sza. 

W dłu gi sierp nio wy week end w Puc ku
od był się ostat ni przy sta nek za wo dów Ford
Fo cus Ac ti ve Chal len ge. Wy ło nio no w nim
mi strzów Pol ski w kon ku ren cjach fre esty le
i for mu ła ki te open oraz fi na li stów Pu cha ru
Pol ski w kon ku ren cji fre esty le. Dość sil ny
i rów ny wiatr sprzy jał za wod ni kom. W ka -
te go rii for mu ła ki te open za wod ni cy ści ga li
się na fo ilach przez trzy dni. 

Wśród ko biet bez kon ku ren cyj na
by ła Ju lia Da ma sie wicz, któ ra wy gra ła
więk szość wy ści gów i zdo by ła ty tuł mi -
strzy ni za rów no w ka te go rii open, jak
i w U'19 oraz U'16. Atrak cją dla uczest -
ni ków za wo dów by ła wi zy ta mi strzów
świa ta i le gend ki te sur fin gu – Aaro na
Ha dlo wa i Air to na Coz zo li no. 

Ko lej ny triumf Ju lia za no to wa ła pod -
czas 10. edy cji Sum mer Ki te Fe sti val, bę -
dą cej w tym ro ku jed no cze śnie fi na łem
Pu cha ru Pol ski w For mu le Ki te Open. Sło -
necz na po go da i sprzy ja ją cy wiatr umoż li -
wi ły ro ze gra nie dzie się ciu wy ści gów. Koź -
mi nian ka zo sta ła mi strzy nią w gru pie pań

i tym sa mym za ję ła pierw sze miej sce
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej Pu cha ru Pol ski. 

Se zon w Pol sce do biegł koń ca, jed nak
J. Da ma sie wicz nie prze sta je tre no wać,
po nie waż pod ko niec wrze śnia weź mie
udział w mi strzo stwach Eu ro py. 

(LE NA)

KITESURFING

Kolejne sukcesy Julii Damasiewicz 
BIEGI

Upalny IV Letni Bieg Trzech Jezior

1 wrze śnia bli sko 400 za wod ni ków,
mi mo do skwie ra ją ce go upa łu, po -
sta no wi ło ry wa li zo wać w IV Let nim
Bie gu Trzech Je zior, za li cza nym
do Grand Prix Bie gów OSiR w Trze -
mesz nie. Uczest ni cy mie li do wy bo ru
trzy dy stan se – 15, 10 i 5 km. W gro -
nie star tu ją cych nie za bra kło bie ga -
czy z na sze go po wia tu.

Na dy stans 5 km zde cy do wa ła się ro -
dzi na Jad cza ków. Bieg wy grał Da riusz

Mo rzyń ski z cza sem 17: 30, z ko lei re pre -
zen tu ją ca Kro to szyń ską Gru pę Bie go wą
Mo ni ka Jad czak uzy ska ła re zul tat 22: 38.
W ka te go rii K40 naj lep sza oka za ła się jej
ma ma, Ani ta, któ ra po ko na ła tra sę w cza -
sie 24: 39, a ta ta Mo ni ki, Piotr, z wy ni -
kiem 23: 07 był trze ci w swo jej ka te go rii. 

W bie gu na 15 km wy star to wał Ja cek
Ra taj ski. Za wod nik KS Kro tosz po ko nał
ten dy stans w cza sie 1: 19: 40, co da ło mu
dzie sią tą lo ka tę w ka te go rii M50.

(AN KA)
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Se ba stian Kacz ma rek i Ad rian Sde -
bel za koń czy li se zon w To ru niu grą
w wiel kim fi na le Or len Mi strzostw
Pol ski w Siat ków ce Pla żo wej 2019.
Kro to szyń ski za wod nik i je go ko le ga
za koń czy li tur niej na siód mej lo ka cie.

Kacz ma rek i Sde bel ry wa li za cję w To -
ru niu za czę li od po je dyn ku z pa rą Za ran -
kie wicz / Flor czyk. Pierw szą par tię wy gra -
li 21: 18, a w dru gim se cie za gra li jesz cze
le piej i zwy cię ży li wy so ko, bo 21: 12.
W dru giej run dzie kro to szy nia nin i je go
part ner tra fi li na moc ny du et Ką dzio ła /
Ociep ski. Prze ciw ni cy oka za li się lep si
i wy gra li w dwóch se tach, spra wia jąc tym
sa mym, że „na sza pa ra” wy lą do wa ła
na pra wej stro nie dra bin ki. 

W ko lej nym me czu Kacz ma rek i Sde -
bel zmie rzy li się z Ko tec kim i Ja rosz cza -
kiem. Pierw szą par tię do 16 wy gra li ry wa -
le. Dru gi set do star czył nie sa mo wi tych
emo cji i osta tecz nie za koń czył się zwy cię -
stwem Kacz mar ka i je go ko le gi – 28: 26.
W tie -bre aku po szli za cio sem i wy gra -
li 15: 12, za pew nia jąc so bie udział w dru -
gim dniu tur nie ju. 

W so bo tę naj pierw Kacz ma rek i Sde -
bel ogra li w dwóch par tiach Ile wi cza
i Kró la. Po za le d wie go dzin nej prze rwie
znów mu sie li wyjść na bo isko, by za grać

z pa rą Pasz kow ski / Ko złow ski. Kacz ma -
rek i je go ko le ga świet nie przyj mo wa li
i sku tecz nie ata ko wa li, w re zul ta cie cze go
po ko na li ry wa li w dwóch se tach. Po tem
zmie rzy li się z do świad czo ny mi Ru do -
lem i Sza łan kie wi czem, któ rzy – jak się
póź niej oka za ło – zo sta li wi ce mi strza mi
Pol ski, i mi mo że nie ustę po wa li wy żej
no to wa ne mu du eto wi, to jed nak prze gra -
li 0: 2, koń cząc udział w fi na le mi -
strzostw Pol ski na wy so kim siód mym
miej scu.

– Je ste śmy za do wo le ni z na sze go wy -
ni ku. Wy gra li śmy w tym tur nie ju aż czte -

ry me cze, a nie spro sta li śmy tyl ko pa rze
ka dro wej, któ ra osta tecz nie za ję ła dru gie
miej sce, a tak że brą zo wym me da li stom.
Gra li śmy do brą siat ków kę, pew nie czu li -
śmy się w swo jej pierw szej ak cji, co
na pew no prze ło ży ło się na tak do bry wy -
nik. Przy oka zji chciał bym ser decz nie po -
dzię ko wać na szym do tych cza so wym
part ne rom – fir mie Las -Ka lisz Sp. z o. o.,
De li ka te som Ko ro na w Kro to szy nie oraz
Ja ku bo wi Na wra to wi Usłu gi Trans por to -
we i Sto wa rzy sze niu Sport Te am – sko -
men to wał Se ba stian Kacz ma rek.

(AN KA)

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Kaczmarek i Sdebel na siódmym miejscu

 
 

 
 



Pią ta ko lej ka V li gi oka za ła się
szczę śli wa dla Pia sta Ko by lin, któ ry
już w pią tek zmie rzył się na wła -
snym te re nie z Or łem Mro czeń.
Po go lu Pa try ka Wciór ki go spo da rze
za in ka so wa li kom plet punk tów. 

Go ście by li na der wy ma ga ją cym ry -
wa lem. Mecz to czył się w do brym, szyb -
kim tem pie. Od sa me go po cząt ku ini cja -
ty wa by ła po stro nie miej sco wych, któ rzy
stwa rza li pod bram ką Or ła spo ro za gro że -
nia, ale za bra kło kla row nych sy tu acji. 

Po zmia nie stron przy jezd ni gra li nie -
co le piej, ale to ko by li nia nie wy szli na pro -
wa dze nie. W 75. mi nu cie go la strze lił
wpro wa dzo ny z ław ki re zer wo wych Pa tryk
Wciór ka, któ ry po in dy wi du al nej ak cji po -
pi sał się pła skim strza łem zza po la kar ne go,
nie da jąc szans bram ka rzo wi Or ła. 

Po stra cie go la go ście z im pe tem ata -

ko wa li, ale za spra wą świet nej po sta wy
Bar tło mie ja Woś ka w bram ce oraz sku -
tecz nej gry de fen syw nej ca łe go ze spo łu
Piast „do wiózł” skrom ne pro wa dze nie
do koń co we go gwizd ka sę dzie go. 

– Współ pra ca z dru ży ną Pia sta Ko by -
lin ukła da się bar dzo do brze. Je stem
w klu bie od 15 lip ca i po wo li wdra żam
swój po mysł na ten ze spół, któ ry ma spo ry
po ten cjał, je śli cho dzi o umie jęt no ści czy -
sto pił kar skie. Wie rzę, że kie dy do ło ży my
do te go więk szą am bi cję oraz od po wie -
dzial ność na bo isku, bę dzie to wy glą da ło
co raz le piej. Ma my okre ślo ny cel, czy li
grać jak naj le piej, zdo by wać punk ty i bić
się o jak naj wyż sze miej sce w V li dze. Ze
swo jej stro ny do ło żę za an ga żo wa nie i pro -
fe sjo na lizm, że by za wod ni cy mo gli przy -
jeż dżać za rów no na tre nin gi, jak i na me -
cze w jak naj lep szym na stro ju – po wie -
dział Ka mil Pi lar ski, tre ner Pia sta.

(LE NA)

Nie dziel ny mecz Astry Kro to szyn z Wil -
ka mi Wil czyn oka zał się nie zwy kle pe -
cho wy dla na szej dru ży ny. Nie dość, że
kon tu zje skom pli ko wa ły sy tu ację kro -
to szy nian, nie dość, że nie wy ko rzy sta -
li rzu tu kar ne go, to jesz cze ry wa le ze
sta nu 0: 2 po tra fi li wyjść na 3: 2... 

Fa la nie szczęść za czę ła się już pod -
czas roz grzew ki, kie dy to dwóch za -
wod ni ków (!) Astry do zna ło kon tu zji
unie moż li wia ją cej im grę. Pe chow ca -
mi oka za li się Ja kub Błasz czyk oraz

Szy mon Po low czyk. Przed spo tka niem
sym bo licz ną mi nu tą ci szy uczczo no
by łe go za wod ni ka Astry – Mar ka Ku -

ciń skie go, któ re go po grzeb od był się
w so bo tę. W 25. mi nu cie go ście wy szli
na pro wa dze nie. Łu kasz Bu dziak po ko -

nał bram ka rza ry wa li strza łem z 16 me -
trów. Nie dłu go po tem po win no być 2: 0,
lecz kro to szy nia nie nie wy ko rzy sta li rzu -
tu kar ne go. 

W 59. mi nu cie Szy mon Jan kow ski
wy ko ny wał rzut roż ny – pił ka od bi ła się
naj pierw od słup ka, póź niej od bram ka -
rza i wpa dła do bram ki. Wy da wa ło się
więc, że Astra ma wszyst ko pod kon tro lą,
ale czer wo ną kart ką uka ra ny zo stał Da -
niel Olej nik.

Go spo da rze w tym mo men cie zwie -
trzy li szan sę i wzię li się ostro do pra cy.
W 68. mi nu cie kon tak to we go go la strze lił
Mi ko łaj No wa kow ski. Po tem do re mi su
do pro wa dził Ja kub No wa kow ski, a pięć
mi nut przed koń cem re gu la mi no we go

cza su gry Pa tryk Gra bo wiec ki strza łem
z po nad 20 me trów za pew nił Wil kom
kom plet punk tów. 

(LE NA)
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Pechowa niedziela dla Astry

PIŁKA NOŻNA 

Orły rozGROMiły rywala

W pią tej ko lej ce kla sy okrę go wej
Bia ły Orzeł nie dał szans Gro mo wi
Go li na na je go te re nie. Koź miń ski
ze spół wy grał aż 6: 0.

Już w 2. mi nu cie wy nik spo tka nia
otwo rzył Szy mon Haj dasz, wy ko rzy stu jąc
do środ ko wa nie ze skrzy dła. Nie ca ły kwa -
drans póź niej Mar ce li Skow roń ski przy jął
po da nie w po lu kar nym, po czym po ko -
nał bram ka rza Gro mu. Trze cie go go la
strze lił Mar cin Kacz ma rek po rzu cie roż -
nym. Chwi lę przed prze rwą Szy mon Haj -
dasz po raz dru gi te go dnia wy ko rzy stał
za gra nie z bocz nej stre fy bo iska. 

Po prze rwie go ście nie zwol ni li tem -
pa. W 65. mi nu cie w za mie sza niu po rzu -
cie roż nym pił kę do bram ki... brzu chem
we pchnął Hu bert Rosz czak. Póź niej,
po ko lej nym rzu cie roż nym, do siat ki tra -
fił Łu kasz Ko nop ka, usta la jąc re zul tat po -
je dyn ku. 

– To był bar dzo do bry mecz w na -
szym wy ko na niu. Nie po zwo li li śmy ry -
wa lom na zbyt wie le i by li śmy sku tecz ni
pod ich bram ką. Z prze bie gu me czu ta ki
wy nik to naj niż szy wy miar ka ry dla go -
spo da rzy – pod su mo wał Adam Zie liń ski,
tre ner Bia łe go Or ła. 

(LE NA) 

PIŁKA NOŻNA

Orzeł pokonany!

Grom Golina – Biały Orzeł 
Koźmin Wlkp. 0:6 (0:4)

BRAMKI: 0:1 – Szymon Hajdasz (2'), 0:2
– Marceli Skowroński (15'), 0:3 – Marcin
Kaczmarek (30'), 0:4 – Szymon Hajdasz
(44'), 0:5 – Hubert Roszczak (65'), 0:6 –
Łukasz Konopka (80')
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki (65' Kryś) –
Konopka, Kaczmarek (75' A. Zieliński),
Roszczak, Bierla, Maciejewski (70'
Ratajczyk), Olesków, Skowroński (65'
Kubot), Hajdasz, Borowczyk (70'
Miedziński), Szulc

Wilki Wilczyn – Astra Krotoszyn
3:2 (0:1)

BRAMKI: 0:1 – Łukasz Budziak (27'), 0:2
– Szymon Jankowski (59'), 1:2 – Mikołaj
Nowakowski (68'), 2:2 – Jakub
Nowakowski (80'), 3:2 – Patryk
Grabowiecki (85')
ASTRA: Wojtkowiak – Jankowski, Olejnik,
Mizerny, Staszewski, Budziak, Nasalski
(75' Powalisz), Reyer, Schneider (82'
Piwowar), Juszczak, Lewandowski 

Piast Kobylin – Orzeł Mroczeń 
1:0 (0:0)

BRAMKA: 1:0 – Patryk Wciórka (75')
PIAST: B. Wosiek – Kubiak, S. Wosiek, A.
Kurzawa, Ratajczak, Olikiewicz (89'
Jędrzejak), Szymanowski, Snela, M.
Kurzawa, Smektała, Wachowiak (70'
Wciórka)

F
O

T
. 
A

s
tr

a
 K

ro
to

s
z
y
n
 


