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W Kro to szy nie go ści ła de le ga cja
z Ja po nii – z mia sta part ner skie go

Oki no shi ma. Azja ci m. in. spo tka li
się z wła dza mi gmi ny. 

Po spo tka niu w Urzę dzie Miej skim,
z udzia łem bur mi strza Fran cisz ka Mar -
szał ka i prze wod ni czą cej Ra dy Miej skiej,
An ny Si ko ry, de le ga cja uda ła się na spa cer
po mie ście. 

Go ście z Oki no shi my od wie dzi li
Szko łę Pod sta wo wą nr 1, gdzie po dzi wia li
wy stę py ar ty stycz ne dzie ci, za ję cia z ori -
ga mi i ike ba ny oraz tur niej przed szko la -
ków w su mo. Ko lej nym punk tem wi zy ty
by ła fir ma Las -Ka lisz w Tom ni cach. Ja -
poń czy cy uda li się tak że do kro to szyń -
skiej ba zy li ki mniej szej oraz do mu zeum. 

Na stęp ne dwa dni de le ga cja z Oki no -
shi my spę dzi ła w War sza wie. Tam do szło
do spo tka nia z am ba sa do rem Ja po nii.

(NO VUS)

W nie dzie lę w ca łym kra ju od by ły się
wy bo ry par la men tar ne. We dług nie -
ofi cjal nych jesz cze wy ni ków zde cy do -
wa nym zwy cięz cą zo sta ło Pra wo
i Spra wie dli wość, któ re uzy ska ło po -
nad 40 pro cent gło sów. Son da że
wska zu ją, że po raz ko lej ny ugru po -
wa nie to bę dzie spra wo wać sa mo -
dziel ne rzą dy. W tych wy bo rach padł
re kord fre kwen cyj ny – 61 pro cent. Ta -
kie go wy ni ku nie by ło od 1989 ro ku.

We dług cząst ko wych wy ni ków Pań -
stwo wej Ko mi sji Wy bor czej (da ne z 90
pro cent ob wo dów) Pra wo i Spra wie dli -
wość otrzy ma ło 44,38 pro cent gło sów,
Ko ali cja Oby wa tel ska – 26,77, So jusz Le -
wi cy De mo kra tycz nej – 12,34, Pol skie
Stron nic two Lu do we – 8,63, Kon fe de ra -
cja Wol ność i Nie pod le głość – 6,76.

We dług nie ofi cjal nych jesz cze sza -
cun ków par tia rzą dzą ca ma szan se po raz
dru gi z rzę du uzy skać więk szość sej mo -
wą, nie zbęd ną do sa mo dziel nych rzą dów,
czy li po nad 230 man da tów. KO zdo bę -
dzie ok. 130, SLD – 43, PSL – 34, a Kon -
fe de ra cja – 13.

Je śli cho dzi o wo je wódz two wiel ko -
pol skie, we dług son da żu IP SOS – tak jak

w ca łym kra ju – wy gra ło Pra wo i Spra wie -
dli wość z wy ni kiem 36,4 pro cent gło sów.
Da lej pla su ją się KO – 32,6 oraz
SLD – 14,2. Próg w Wiel ko pol sce prze -
kro czy ły tak że PSL (10,7) i Kon fe de ra cja
(6,1). Fre kwen cja w na szym re gio nie wy -
nio sła ok. 63,2 pro cent.

W okrę gu nr 36, któ ry obej mu je po -
wiat kro to szyń ski, do zdo by cia by ło 12
man da tów do sej mu. We dług cząst ko -
wych wy ni ków Pań stwo wej Ko mi sji Wy -
bor czej (da ne z 33 pro cent ob wo dów) tu -
taj wy gra ło Pra wo i Spra wie dli wość, zdo -
by wa jąc po nad 50 pro cent gło sów. Je śli re -
zul ta ty z po zo sta łych ob wo dów wy bor -
czych bę dą po dob ne, par tia rzą dzą ca uzy -
ska z te go okrę gu ok. 5-6 man da tów. 

W mo men cie od da wa nia te go nu me -
ru GLK do dru ku ofi cjal nie wia do mo by -
ło, że man dat se na to ra w na szym okrę gu
zdo by ła Ewa Ma tec ka z Ko ali cji Oby wa -
tel skiej. Po ko na ła ona o po nad 2 tys. gło -
sów do tych cza so we go se na to ra – Łu ka sza
Mi ko łaj czy ka z Pra wa i Spra wie dli wo ści.
Po dział gło sów jest na stę pu ją cy: E. Ma tec -
ka (50,73 pro cent) – 80 084 gło sów, Ł.
Mi ko łaj czyk (49,27 pro cent) – 77 780
gło sów.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Aktualności2 WTOREK, 15 października 2019

KROTOSZYN

Goście z Kraju Kwitnącej Wiśni

WYBORY

Polacy zdecydowali! 
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Trwa spór miesz kań ców Go rzu pi
z wła dza mi sa mo rzą do wy mi od no -
śnie bu do wy wia tra ka na te re nie tej
miej sco wo ści. Po wo łu ją się oni
na prze pis no wej usta wy, któ ry sta -
no wi, że w pro mie niu 1,5 km
od wia tra ka nie mo gą po wstać żad -
ne nie ru cho mo ści miesz kal ne. Zda -
niem miesz kań ców dla ich miej sco -
wo ści ozna cza to cał ko wi ty pa ra liż
roz wo jo wy.

Spra wa jest o ty le skom pli ko wa -
na, że się ga wstecz 10 lat. Wte dy bo -
wiem wy stą pio no o po zwo le nie
na bu do wę elek trow ni wia tro wej
w miej sco wo ści Go rzu pia. Jak po in -
for mo wał sta ro sta Sta ni sław Szczot ka
na wrze śnio wej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie, po przed nie wła dze
po wia tu od mó wi ły wy da nia ta kiej
de cy zji. Po mi mo te go in we stor od wo -
łał się od tej de cy zji i w 2012 ro ku
uzy skał zgo dę. 

Pra ce bu dow la ne roz po czę ły się
do pie ro w dru giej po ło wie te go ro ku.
Co istot ne, zmie ni ły się prze pi sy od -
no śnie sta wia nia wia tra ków. Wcze -

śniej pra wo sta no wi ło, że w pro mie -
niu 300 me trów od elek trow ni wia -
tro wej nie moż na pro wa dzić żad nej
roz bu do wy miesz kal nej, a te raz gra -
ni ca ta wy no si aż 1,5 km. 

– Po zwo le nie na bu do wę zo sta -
ło wy da ne przez sta ro stę w 2012 ro -
ku. Dzię ki te mu in we stor to re ali zu -
je. Po ja wia się py ta nie, czy bu do wę
roz po czę to już po okre sie wy zna czo -
nym przez po zwo le nie. Nie do mnie
na le ży roz strzy gnię cie tej kwe stii.
Le ży to w ge stii Wo je wódz kie go
Nad zo ru Bu dow la ne go. Tyl ko ten
or gan jest wład ny za blo ko wać in we -
sty cję – oznaj mił sta ro sta.

Wy po wie dział się tak że bur -
mistrz Kro to szy na. – Je śli cho dzi
o na szą gmi nę, to lo ka li za cje wia -
tra ków prze pro wa dzi li śmy w zgo -
dzie z ów cze snym pra wem. Zmie -
nio no Stu dium Za go spo da ro wa nia
i Miej sco wy Plan Za go spo da ro wa -
nia Prze strzen ne go, więc miej sca są
wy zna czo ne. Za wsze by li śmy prze -
ciw ni ka mi sta wia nia po je dyn czych
wia tra ków – ta kich jak np. w Go -
rzu pi. Wnio sek o wa run kach za bu -
do wy zo stał zło żo ny w 2008 ro ku.

De cy zja by ła od mow na, ale zo sta ła
uchy lo na trzy la ta póź niej. To za -
mie sza nie jest efek tem zmia ny pra -
wa. Wpro wa dzo no bo wiem prze -
pis, we dle któ re go na ob sza rze 10-
krot nej wy so ko ści wia tra ka jest za -
kaz bu do wy nie ru cho mo ści miesz -
kal nych. Li czę, że zo sta nie to zmie -
nio ne – stwier dził Fran ci szek Mar -
sza łek. 

1 paź dzier ni ka w Go rzu pi zor -
ga ni zo wa no spo tka nie w tej spra wie.
By ło bar dzo burz li wie, emo cji i moc -
nych słów nie bra ko wa ło. Na po cząt -
ku soł tys Hen ryk Ku biak od czy tał
treść wnio sku o wstrzy ma nie bu do -
wy elek trow ni wia tro wej, zło żo ne go
po ostat nim ze bra niu, na któ rym
wszy scy miesz kań cy wy ra zi li swój
sprze ciw wo bec in we sty cji. Pi smo
zo sta ło skie ro wa ne do Urzę du Miej -
skie go i Sta ro stwa Po wia to we go
w Kro to szy nie. 

Na spo tka nie w Go rzu pi przy by li
Krzysz tof Paw lak i Mi chał Ca łu jek ze
sta ro stwa oraz Ju sty na Ko złow -
ska – ar chi tekt miej ski. Miesz kań cy
by li tym za sko cze ni, gdyż li czy li, że
na ze bra niu po ja wią się bur mistrz

oraz sta ro sta. Soł tys po wie dział jed -
nak, iż za pro szo ne zo sta ły oso by
kom pe tent ne do udzie le nia od po wie -
dzi na wszyst kie nur tu ją ce miesz kań -
ców wsi py ta nia.

Dys ku sja to czy ła się w na pię tej
i ner wo wej at mos fe rze. Miesz kań cy
wy ra zi li obu rze nie bra kiem na le ży -
te go in for mo wa nia ich ze stro ny
władz. Jak oznaj mi li, o pla no wa nej
in we sty cji do wie dzie li się je dy nie ci,
któ rzy ma ją po la są sia du ją ce z dział -
ką, na któ rej ma po wstać elek trow nia
wia tro wa. Zbul wer so wa ne by ły oso -
by, któ rych dział ki bu dow la ne po ło -
żo ne są w po bli żu bu do wy. Jed na
z miesz ka nek za da ła py ta nie, czy nie
na le ży się w tym przy pad ku od szko -
do wa nie ich wła ści cie lom. No we
prze pi sy cał ko wi cie blo ku ją bu do wę
do mów na ta kich te re nach, w związ -
ku z czym sta ją się on prak tycz nie
bez war to ścio we. 

Nikt nie po tra fił od po wie dzieć
na naj waż niej sze py ta nie go rzu -
pian – co z ludź mi, któ rzy miesz ka ją
w od le gło ści 300 m od po wsta ją cej
elek trow ni? Pro szo no o przed sta wie -
nie skut ków ubocz nych dzia ła nia wia -
tra ka. Jed na z miesz ka nek zwró ci ła
uwa gę na licz ne za gro że nia. – Po ja wia
się wie le pu bli ka cji na ten te mat,
głów nie za gra nicz nych – mó wi -
ła. – Na sze wła dze nie bio rą te go jed -
nak pod uwa gę. W kra jach ta kich jak

Niem cy czy Hisz pa nia wia tra ki są sta -
wia ne z da la od za bu do wań – wła śnie
z po wo du tych skut ków ubocz nych.
Tur bi ny wia tro we ma ją wpływ
na oto cze nie na wet w pro mie -
niu 8 km. Po wo du ją one m. in. zmę -
cze nie, za wro ty gło wy, de pre sję, sko ki
ci śnie nia, ma ją ne ga tyw ny wpływ
na ko bie ty w cią ży i zwięk sza ją licz bę
uro dzeń dzie ci z wa da mi roz wo jo wy -
mi. Pierw sze ob ja wy po ja wia ją się
od ro ku do czte rech lat od dzia ły wa -
nia przez elek trow nię. Po dzie się ciu
la tach wy stę pu ją już cięż kie cho ro by
krą że nia – wy li cza ła ko bie ta.

Obec ni na spo tka niu wy ra zi li
rów nież oba wy o stan tech nicz ny
elek trow ni. Wia trak, któ ry ma wkrót -
ce sta nąć w Go rzu pi, przez sie dem lat
„pra co wał” w Niem czech. Prze stał
jed nak speł niać obo wią zu ją ce tam
nor my. – Sko ro w Niem czech nie był
od po wied ni, to dla cze go u nas mo że
dzia łać, mi mo swo ich lat i zu ży -
cia? – py ta li miesz kań cy. 

4 paź dzier ni ka na pi sa no otwar ty
list do bur mi strza Fran cisz ka Mar -
szał ka. Miesz kań cy Go rzu pi wy ra ża ją
w nim zde cy do wa ny sprze ciw wo bec
po wsta nia elek trow ni w tak bli skiej
od le gło ści od ist nie ją cych bu dyn ków
miesz kal nych, ar gu men tu jąc to oba -
wą o zdro wie osób tam miesz ka ją -
cych.

(LE NA / NO VUS)
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KONTROWERSJE

Mieszkańcy Gorzupi nie chcą wiatraka!



5Na Bieżąco

9 paź dzier ni ka w Koź mi nie Wlkp. za -
in au gu ro wa no funk cjo no wa nie no -
wych po miesz czeń dla ra tow ni ków
me dycz nych z tam tej szej Pod sta cji
Po go to wia Ra tun ko we go.

Krzysz tof Ku row ski, dy rek tor Sa mo -
dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du Opie ki
Zdro wot nej w Kro to szy nie, po wie dział,
że dzię ki re mon to wi i wy po sa że niu no wej
sie dzi by ra tow ni ków zwięk szył się ich
kom fort pra cy. Po dzię ko wał wszyst kim
dar czyń com, któ rzy po mo gli szpi ta lo -
wi – fi nan so wo bądź rze czo wo – w prze -
pro wa dze niu re mon tu. Jak pod kre ślił,
mo der ni za cja moż li wa by ła dzię ki współ -
pra cy z gmi ną Koź min Wlkp. War to za -
zna czyć, że szpi tal po zy skał dar czyń ców

wspie ra ją cych re mont po miesz czeń dzię -
ki ini cja ty wie ra tow ni ków me dycz nych,
pra cu ją cych w Koź mi nie Wlkp. 

Dy rek tor Ku row ski po wie dział, że
pra ca ra tow ni ków me dycz nych jest nie -
zwy kle od po wie dzial na, a na si ra tow ni cy
są do sko na le przy go to wa ni do jej wy ko ny -
wa nia i w każ dej chwi li go to wi do pod ję -
cia ak cji ra tun ko wej.

W trak cie uro czy sto ści no we po miesz -
cze nia po świę cił ks. ka no nik Zyg munt Le -
wan dow ski – pro boszcz Pa ra fii pw. Św.
Waw rzyń ca w Koź mi nie Wlkp. Dy rek to -
rzy szpi ta la oraz za pro sze ni go ście prze cię li
sym bo licz ną wstę gę. Dar czyń com wrę czo -
no ofi cjal ne po dzię ko wa nia. Po nad to
na fan to mie prze pro wa dzo no krót ki po kaz
ra tow nic twa. (NO VUS)

8 paź dzier ni ka w sie dzi bie po wia to -
wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie od by ło się uro czy ste
spo tka nie, pod czas któ re go pre ze som
OSP z te re nu po wia tu wrę czo no umo -
wy na do fi nan so wa nie ich jed no stek.

St. bryg. Ja cek Stru żyń ski po dzię -
ko wał za ogrom ne za an ga żo wa nie w po -

stę po wa nie zwią za ne z re ali za cją te go
za da nia pu blicz ne go. W spo tka niu
uczest ni czy li tak że se na tor Łu kasz Mi -
ko łaj czyk oraz Mar le na Ma ląg – pre zes
Za rzą du Pań stwo we go Fun du szu Re ha -
bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych.

Z moż li wo ści uzy ska nia do fi nan -
so wa nia w ra mach Pro gra mu „5000+
dla OSP” w po wie cie kro to szyń skim

sko rzy sta ły wszyst kie jed nost ki OSP.
Tym sa mym na re ali za cję te go za da nia
na na szym te re nie prze zna czo no łącz -
nie 310 tys. zł. (NO VUS)

KROTOSZYN

Dotacje dla jednostek OSP

4 paź dzier ni ka przed po łu dniem
w po wie cie kro to szyń skim do szło
do dwóch groź nych wy pad ków.
Pierw sze zda rze nie mia ło miej sce
na dro dze kra jo wej nr 36, mię dzy Ko -
by li nem a Smo li ca mi, a dru gie
na kra jo wej „pięt na st ce” w Bo ża ci nie.

Na dro dze mię dzy Ko by li nem
a Smo li ca mi sa mo chód oso bo wy
mar ki Ford Mon deo wy padł z dro gi
i ude rzył w drze wo. W wy pad ku
uczest ni czy ły dwie ko bie ty oraz
dziec ko. Wszy scy opu ści li po jazd
przed przy by ciem służb ra tun ko -
wych. 

Po za bez pie cze niu miej sca zda -
rze nia stra ża cy przy stą pi li do oce ny
sta nu po szko do wa nych. Jed na z ko -
biet od czu wa ła do le gli wo ści,
w związ ku z czym udzie lo no jej kwa -
li fi ko wa nej pierw szej po mo cy. Dziec -
ku na to miast wrę czo no Mi sia -Ra tow -
ni ka. 

Dru ga z uczest ni czek wy pad ku
rów nież zgło si ła złe sa mo po czu cie.
Obie ko bie ty prze ka za no pod opie kę

Ze spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go,
a na stęp nie prze wie zio no je do szpi ta -
la w ce lu dal szej ob ser wa cji. 

– Kie ru ją ca po jaz dem mar ki
Ford Mon deo nie za cho wa ła na le ży -
tej ostroż no ści i stra ci ła pa no wa nie
nad sa mo cho dem, któ ry w efek cie te -
go wpadł do przy droż ne go ro wu.
Na szczę ście ob ra że nia uczest ni ków
wy pad ku nie są po waż ne. Wszy scy
by li trzeź wi – 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.

Trzy go dzi ny póź niej na dro dze
kra jo wej nr 15, w miej sco wo ści Bo ża -
cin, sa mo chód cię ża ro wy ude rzył
w po jazd służ by dro go wej wy ka sza ją -
cy rów. Cię ża rów ka wje cha ła w przy -
czep kę ostrze gaw czą, znaj du ją cą się
za cią gni kiem z ko siar ką na wy się gni -
ku. Uczest ni cy zda rze nia opu ści li
swo je po jaz dy przed przy by ciem stra -
ża ków. 

Kie row ca cią gni ka uskar żał się
na ból w od cin ku szyj nym krę go słu -
pa. Stra ża cy udzie li li mu kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy, a po tem
prze ka za li pod opie kę służb me dycz -
nych. Po szko do wa ny zo stał prze wie -
zio ny do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra -
tun ko we go. Stra ża cy usu nę li z jezd ni
pły ny eks plo ata cyj ne oraz ele men ty
ka ro se rii. 

– Kie ru ją cy sa mo cho dem cię ża -
ro wym mar ki Mer ce des oby wa tel
Ukra iny 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 na je chał na tył cią -
gni ka rol ni cze go wraz z przy czep ką.
Męż czy zna był trzeź wy. Zo stał uka -
ra ny man da tem w wy so ko -
ści 500 zł – mó wi P. Szcze pa niak.

(NO VUS)

NA DRODZE

Dwa wypadki na krajówkach
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Nowe pomieszczenia 
dla ratowników
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W so bo tę w ha li spor to wo -wi do wi -
sko wej w Kro to szy nie od był się kon -
cert le gen dar ne go ze spo łu Dżem,
któ ry w tym ro ku ob cho dzi 40-le cie
dzia łal no ści. Wy da rze nie zgro ma dzi -
ło tłu my fa nów, któ rzy ba wi li się
wspa nia le.

Ka pe la gra ją ca mu zy kę z po gra ni cza
roc ka i blu esa jest uwa ża na za je den z naj -
waż niej szych ze spo łów w hi sto rii pol skiej
mu zy ki. Gru pa po wsta ła w 1973 ro ku
z ini cja ty wy bra ci Ada ma i Be ne dyk ta
Otrę bów oraz Paw ła Ber ge ra. Po wy stę -
pach Dże mu na kil ku na stu fe sti wa lach
w Pol sce, w tym de biu cie na słyn nym fe -
sti wa lu w Ja ro ci nie, a tak że po za gra nicz -

nej tra sie kon cer to wej w 1985 ro ku uka -
zał się de biu tanc ki al bum stu dyj ny „Ce -
gła”, któ ry uzna wa ny jest za jed ną z naj -

waż niej szych płyt ze spo łu. 
Swo ją po pu lar ność Dżem za wdzię -

cza przede wszyst kim wo ka li ście, Ry szar -
do wi Rie dlo wi, któ ry stał się li de rem ze -
spo łu. Miał nie zwy kły głos i wiel ki ta lent
do pi sa nia tek stów pio se nek blu eso wych,
po ru sza ją cych te ma ty eg zy sten cjal ne.
Nie ste ty, w 1994 ro ku ar ty sta zmarł
na sku tek nie wy dol no ści ser ca.

Obec nie Dżem two rzą Ma ciej Bal car
(wo kal), Adam Otrę ba (gi ta ra), Be no
Otrę ba (bas), Je rzy Sty czyń ski (gi ta ra), Ja -
nusz Bo guc ki (kla wi sze) i Zbi gniew
Szczer biń ski (per ku sja). 

Na kon cer cie w Kro to szy nie nie mo -
gło za brak nąć ta kich utwo rów jak „Sen
o Vic to rii”, „Whi sky” czy „Czer wo ny jak
ce gła”. Dla pu blicz no ści by ło to nie za po -
mnia ne prze ży cie.

(NO VUS)

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

KONCERT

40-lecie zespołu Dżem!

Pod ko niec wrze śnia w Szko le Pod -
sta wo wej nr 7 z Od dzia ła mi In te gra -
cyj ny mi im. Hen ry ka Jor da na od był

się fe styn szkol ny, zor ga ni zo wa ny
przez Ra dę Ro dzi ców i Ra dę Osie -
dla nr 4.

Ra no dzie ci, mło dzież i star si mo gli
uczest ni czyć w raj dzie ro we ro wym lub
w bie gu łą czo nym na dy stan sie 55 ki lo -
me trów. 106 uczest ni ków prze bie gło
w su mie 330 okrą żeń po 690 me trów, co
da ło aż 227,7 km! 

Sce na umiej sco wio na by ła na bo isku.
Tam też usta wio ne by ły zam ki dmu cha ne
oraz sto iska ga stro no micz ne, gdzie moż -
na by ło zjeść coś cie płe go czy wy pić ka wę
i skosz to wać słod ko ści.

Na sce nie wy stę po wa li ucznio wie,
a tak że Ja cek Kru pa z re per tu arem ze spo -
łu Nie po kor ni. Prze pro wa dzo no tak że lo -
te rię fan to wą, w któ rej do wy gra nia by ły
m. in. ta blet, ta lon na ro wer czy ta lon
na za ku py w Me dia Expert.OPRAC. (NO VUS)

KROTOSZYN

Szkolny festyn na Parcelkach
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Pod ko niec wrze śnia na koź miń skim
zam ku od by ło się spo tka nie chó rów
z po łu dnio wej Wiel ko pol ski. Go spo -
da rzem tej cy klicz nej im pre zy był
w tym ro ku miej sco wy Chór Mie sza -

ny im. Cz. Czy pic kie go, któ ry jed no -
cze śnie świę to wał swo je 130. uro -
dzi ny! Pa tro nem ho no ro wym
i współ or ga ni za to rem spo tkań chó -
ral nych był bur mistrz Koź mi na Wlkp.

Na sce nie wy stą pi ło 11 chó rów z re -
per tu arem Sta ni sła wa Mo niusz ki. Koź -
min Wlkp. re pre zen to wa ły dwa ze spo -
ły – chór -ju bi lat oraz Ze spół Wo kal ny
„Przy ja cie le” pod kie row nic twem Zbi -
gnie wa Cy un czy ka. Koź miń scy chó rzy ści
otrzy ma li wie le ży czeń i upo min ków
z oka zji ju bi le uszu. Za słu żo nym dzia ła -
czom wrę czo no ho no ro we od zna cze nia
Po łu dnio wo wiel ko pol skie go Związ ku
Chó rów i Or kiestr. 

Ju bi le usz był oka zją do przy po mnie -
nia bo ga tej hi sto rii chó ru. Z tej oka zji wy -
da ny zo stał oko licz no ścio wy „Go niec
Koź miń ski” z opi sem naj waż niej szych
fak tów i wy da rzeń z dzie jów ze spo łu.

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Piękny jubileusz chóru

MACIEJ KAROLEWSKI 
– KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY

Paź dzier nik niech bę dzie przy naj -
mniej tak ko lo ro wy jak na sza ofer ta z pro -
po zy cja mi na ten je sien ny mie siąc. Już we
wto rek (15.10) po wra ca stand -up,
a na sce nie w KOK -u po ja wi się tym ra -
zem Pa weł Cha łup ka – mistrz po tę go wa -
nia wła snej fru stra cji, ope ru ją cy na gra ni -
cy ab sur du, eks pre sji i le d wo tłu mio nej
wście kło ści. War to wcze śniej za ku pić bi -
let w In ter ne cie i za osz czę dzić. Na stro nie
kok. kro to szyn. pl oraz na fan pa -
ge’u KOK -u znaj dzie cie wszel kie in for -
ma cje na te mat te go i wszyst kich na szych
wy da rzeń.

La da dzień (21.10) na sce nie kro -
to szyń skie go ki na 3D Przed wio śnie bę -
dzie my mie li oka zję zo ba czyć i przede
wszyst kim usły szeć ar ty stę nie tu zin ko -
we go – Ja ro mi ra No ha vi cę. To je den ze
współ cze snych cze skich bar dów, któ ry
w na szym kra ju jest przy naj mniej tak po -
pu lar ny i lu bia ny jak w swo jej oj czyź nie.
Tek sty Je go pio se nek mó wią o ży ciu
i o śmier ci, a część z nich jest w ję zy ku
pol skim, bo ar ty sta zna go bar dzo do brze.
My cze ka my na ten kon cert już od wie lu
mie się cy i ma my na dzie ję, że Pań stwo
rów nież. Zo sta ło już nie wie le bi le tów, ale
na dal są one do stęp ne w ka sach KOK -
-u i ki na oraz w In ter ne cie.

W pią tek (25.10) przed ostat ni już
spek takl w ra mach Te atru Pol ska 2019.
„Mat ka Ma kry na” to nie zwy kły i emo cjo -

nal ny mo no dram w re ży se rii i wy ko na -
niu Ire ny Jun, jed nej z naj wy bit niej szych
pol skich ak to rek te atral nych. Nie ste ty
bar dzo ogra ni czo na ilość wej śció wek
na ten spek takl zo sta ła już wy da na (bę -
dzie my in for mo wa li, je śli któ reś z nich
wró cą do pu li).

Dzień wcze śniej w ga le rii Re fek tarz
pierw sze wy da rze nie w no wym cy klu
„Spo tkań z po dróż ni ka mi”, or ga ni zo wa -
nym wspól nie ze Sto wa rzy sze niem Twór -
cze Ho ry zon ty. Na je sień te go ro ku za pla -
no wa li śmy trzy spo tka nia, a ja ko go ści
wy bra li śmy po dróż ni ków, któ rzy pa su ją
do sko ja rzeń ze sło wa mi: en tu zjazm, po -
ezja po dró żo wa nia, rzu cam wszyst ko i ja -
dę w świat. Nie zwy kła lek kość pro wa dze -
nia nar ra cji to je den z atu tów Ma rii, któ ra
bę dzie pre le gent ką pierw sze go spo tka nia
pt. „Ban gla desz – kraj opo wie ści”. Go rą co
za pra sza my – wstęp wol ny!
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W pią tek w Re stau ra cji Waw rzy niak
w Perzy cach uro czy ście po wo ła ny
zo stał Klub GLK, zrze sza ją cy przed -
się bior stwa, in sty tu cje czy sto wa rzy -
sze nia na co dzień ści śle z na mi
współ pra cu ją ce. Pod ję to dys ku sję
na te mat dal sze go funk cjo no wa nia
or ga ni za cji.

Na ten mo ment do klu bu wstą pi -
ło 49 pod mio tów re pre zen tu ją cych
róż ne bran że i sfe ry ży cia pu blicz ne -
go – mo to ry za cję, trans port, edu ka -
cję, ga stro no mię, sport, do radz two fi -
nan so we, bu dow nic two, opie ką zdro -
wot ną, rol nic two, kul tu rę, usłu gi in -
for ma tycz ne i fo to gra ficz ne.

Pro wa dzą cy ga lę Da niel Bor ski,
ja ko wy daw ca Ga ze ty Lo kal nej KRO -
TO SZYN, przy bli żył wszyst kim
obec nym te ma ty, któ ry mi zaj mu je -
my się na co dzień. Od sa me go po -
cząt ku dzia łal no ści po sta wi li śmy
na ści słe re la cje z miesz kań ca mi oraz
fir ma mi, sto wa rzy sze nia mi i in sty tu -
cja mi, wy róż nia jąc się tym sa mym
na tle więk szo ści no śni ków me dial -
nych. Na bi lans pod kre śla ją cy tę for -
mę współ pra cy zło ży ły się set ki even -
tów, któ re zor ga ni zo wa li śmy bądź ob -
ję li śmy nad ni mi pa tro nat. Zde cy do -
wa na więk szość z nich mia ła cha rak -
ter do bro czyn ny.

Od nie mal ośmiu lat sta wia my
na re la cjo no wa nie wy da rzeń po zy -
tyw nych, pro mu jąc lub współ two rząc
sze reg od dol nych ini cja tyw. Nie ba zu -
je my na sze ro ko po ję tej sen sa cji, nie
bu du je my na szej okład ki z ludz kich
tra ge dii i wy pad ków. Nie ucie ka my
oczy wi ście od po ru sza nia te ma tów
trud nych, wy ma ga ją cych in ter wen cji
czy śledz twa dzien ni kar skie go. Bar -
dzo ja sno sta wia my tak że gra ni ce na -
szej nie za leż no ści, za rów no po li tycz -
nej, jak i biz ne so wej. Czę sto pro po nu -
je my na szym Part ne rom udział w nie -
kon wen cjo nal nych pro jek tach, dzię ki
któ rym po szcze gól ne mar ki po tę gu ją
swo ją po zy cję na ryn ku.

Ideą Klu bu GLK ma być kon so li -
da cja – w na szym po wie cie i nie tyl -
ko – śro do wi ska przed się biorstw i in -
sty tu cji, któ re na prze ło mie wie lu lat
za ufa ło Ga ze cie Lo kal nej KRO TO -
SZYN w kwe stii bu do wa nia sku tecz -
ne go mar ke tin gu i po sze rze nia gro na
swo ich klien tów. Są to pod mio ty po -
sia da ją ce wi zję ko ope ra cji i dia lo gu,
chcą ce wza jem nie się wspie rać w ro -
bie niu in te re sów i osią gać wspól ne
ce le na ni wie spo łecz nej. Klub po -
zwo li wdra żać w ży cie no we po my sły,
kre ślić am bit ne pla ny, bu do wać stra -
te gie, sta wiać czo ło biz ne so wym
prze ciw no ściom. Spraw dzo na, rze tel -
na, ak tu al na wy mia na wspól nych do -
świad czeń da je biz ne so wą prze wa gę.
Szcze gól nie w dzi siej szych cza sach,
w do bie spo łe czeń stwa in for ma cyj ne -
go, gdzie wie dza i umie jęt ność kre -

owa nia oraz wpi sa nia się w tren dy
ryn ko we sta ją się naj waż niej szy mi
wa lu ta mi we współ cze snym biz ne sie.

Po ofi cjal nej czę ści uro czy sto ści
roz go rza ła dys ku sja, po czym od by ły
się rów nież roz mo wy ku lu aro we,
w trak cie któ rych to uczest ni cy mo gli
wy ra zić swo je opi nie co do przy -
szłych dzia łań i ini cja tyw, któ re bę dą
mo gły być pod no szo ne na po lu Klu -
bu GLK.

– Za lą żek klu bu, któ ry po wstał
na piąt ko wym pa ne lu, to nie tyl ko po -
le do uzy ska nia po ten cjal nych no -
wych klien tów czy kon tak tów. To kil -
ka dzie siąt róż nych firm z in ny mi pro -
fi la mi i for ma mi zor ga ni zo wa nia.
Wza jem ne słu cha nie sie bie i wy cią ga -
nie wnio sków z pro ble mów,
przed któ ry mi sta ją współ cze śni
przed się bior cy, po zwo li każ de mu
z nas uspraw nić swo ją fir mę. Mam
na dzie ję, że ten po czą tek bę dzie wstę -
pem do re al nej współ pra cy na wie lu
płasz czy znach – mó wił Ma te usz Tar -

naw ski, wła ści ciel Ener gy Sped.
– Jest to ini cja ty wa, któ ra ma

wiel ką szan sę po wo dze nia i dal sze go
roz wo ju. Je stem prze ko na ny, iż dla
wie lu bę dzie to bar dzo owoc na
współ pra ca. Mo że my nie tyl ko roz -
wi jać wła sną dzia łal ność, zdo by wać
no wą wie dzę, ale i nieść po moc tym,
któ rzy jej po trze bu ją – wy po wie dział
się To masz Gier ko z Fi nUp Part ner.

– Od wie lu lat ob ser wu je my, jak
po wsta ją licz ne klu by biz ne su, zrze -
sza ją ce przed się bior ców z ca łej Pol ski.

Jest to bar dzo do bry po mysł. Dzię ki
wspól nej wy mia nie do świad czeń bę -
dzie moż na le piej bu do wać swo ją mar -
kę i skon so li do wać wspól ne dzia ła nia
na rzecz pro mo wa nia lo kal ne go biz ne -
su i ofer ty mar ke tin go wej – stwier dził
Mi ko łaj Ki jew ski z MK Evo lu tion.
– Otwie ra jąc przed la ty dzia łal ność,
ma rzy łem o te go ty pu or ga ni za cji.
Dziś ów plan się zi ścił. Ze bra li śmy
w jed nym miej scu ok. 50 firm – co
w dzi siej szych cza sach nie jest ła -
twe – by wy mie niać po glą dy, pod pa -
try wać sie bie na wza jem i wy zna czać
no we oraz nie sztam po we kie run ki
dzia łań. W Klu bie GLK znaj du ją się
wy łącz nie przed się bior cy otwar ci, kre -
atyw ni i ci, któ rzy chcą się roz wi jać.
Z pew no ścią na sza dzia łal ność nie
przej dzie w na szym re gio nie bez echa
i po łą czy my wzrost roz po zna wal no ści
z aspek ta mi spo łecz ny mi – spu en to -
wał Da niel Bor ski.

Part ne rem me dial nym klu bu jest
Kro to Stre fa – pre mie ro wy od ci nek
trze cie go se zo nu „Ha lo Week end” już
w naj bliż szy pią tek o godz. 19.30.

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

NASZA ORGANIZACJA

Budujemy biznes z pasją
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W sie dzi bie po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie mia ło
miej sce uro czy ste wrę cze nie na gród
w ra mach VII edy cji kon kur su „Czuj -
ka w do mu – tle nek wę gla nic złe go
nie zro bi ni ko mu”. Or ga ni za to ra mi
ak cji są Sta ro stwo Po wia to we
i Urząd Miej ski w Kro to szy nie oraz
Ko men da Po wia to wa PSP. 

Kon kurs jak co ro ku cie szył się du -
żym za in te re so wa niem miesz kań ców po -
wia tu. W te go rocz nej edy cji wpły nę -
ło 297 an kiet kon kur so wych. Roz lo so wa -
no 100 czuj ni ków tlen ku wę gla. 

St. bryg. Ja cek Stru żyń ski – ko men -
dant po wia to wy stra ży po żar nej – w ra -

mach kam pa nii spo łecz nej „Czuj ka
na stra ży Two je go bez pie czeń stwa”
prze pro wa dził pre lek cję na te mat za gro -
żeń zwią za nych z wy stę po wa niem tlen -
ku wę gla oraz spo so bów po stę po wa nia
w sy tu acji za gro że nia. W opar ciu o da ne
sta ty stycz ne pod kre ślił, jak waż ne dla
na sze go bez pie czeń stwa są czuj ni ki
tlen ku wę gla. 

Czuj ni ki wrę cza li Krzysz tof Kacz ma -
rek – se kre tarz po wia tu, Ry szard Czusz -
ke – wi ce bur mistrz Kro to szy na, Ja cek
Stru żyń ski. Or ga ni za to rzy po gra tu lo wa li
lau re atom i wy ra zi li na dzie ję, że czuj ni ki
wpły ną po zy tyw nie na bez pie czeń stwo
miesz kań ców na sze go po wia tu.

(NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Czujki dla mieszkańców
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W Wy soc ku Wiel kim zor ga ni zo wa -
no II Cross Du ath lon im. Szy mo na
Pie czyń skie go. Świet nie spi sa ła się
Mo ni ka Jad czak, która za ję ła dru gie
miej sce wśród ko biet. 

Po pię ciu la tach Klub Spor to wy Ma -
ra ton po wró cił do or ga ni za cji tej im pre zy.
W ten spo sób upa mięt nio no zmar łe go
tra gicz nie przed ro kiem tria th lo ni stę,
Szy mo na Pie czyń skie go.

Na me cie du ath lo nu za mel do wa ło

się 85 osób. Uczest ni cy naj pierw mu sie li
prze biec 5 km, na stęp nie prze je chać 20
ki lo me trów ro we rem po duk tach le śnych,
a na ko niec mie li do prze bie gnię -
cia 2,5 km. Wy ma ga ją cą tra sę naj szyb ciej
po ko nał Ad rian Drab z Ka li sza, któ ry
uzy skał czas 1: 14: 00.

Wśród pań trium fo wa ła Ka ta rzy na
Paw lak z Ple sze wa z cza sem 1: 31: 47,
a dru gą lo ka tę za ję ła Mo ni ka Jad czak,
re pre zen tu ją ca Kro to szyń ską Gru pę
Bie go wą. (AN KA)

BIEGI

Monika Jadczak na drugim miejscu

We wrze śniu przed sta wi cie le Sto wa -
rzy sze nia Kro to szyń ska Li ga Dar ta
ry wa li zo wa li w 1. i 2. Grand Prix POD

w Cho rzo wie. Ze srebr nym me da lem
Grand Prix Cup z za wo dów wró ci ła
An na Ko wal czyk.

Pierw sze go dnia im pre zy od by ły się
tur nie je par, a w dwóch ko lej nych to czy ły
się zma ga nia in dy wi du al ne. Naj le piej
z re pre zen tan tów kro to szyń skie go klu bu
po ra dzi ła so bie An na Ko wal czyk.
W Grand Prix Cup, czy li tur nie ju dla
osób, któ re od pa dły z tur nie ju głów ne go,
za ję ła dru gie miej sce. W fi na le An na Ko -
wal czyk ule gła 2: 3 Mar cie Mal czew skiej. 

Trze cie go dnia w in dy wi du al nych
roz gryw kach ze swo ich grup wy szli An na
Ko wal czyk, Ad rian Ja siń ski oraz Ma ciej
Wiesz cze czyń ski. Ten ostat ni w fa zie pu -
cha ro wej był bli ski awan su do dal szej run -
dy, ale – pro wa dząc już 2: 0 – osta tecz nie
prze grał ze swo im ry wa lem 2: 3. 

(LE NA)

DART 

Nasi na Grand Prix w Chorzowie 
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Miesz ka ją ca w Bo rzę ci cach (gmi na
Koź min Wlkp.) Ali cja Ko wań dy zdo -
by ła brą zo wy me dal w hisz pań skiej
Ma ri na d’Or, gdzie od by wa ły się Mi -
strzo stwa Eu ro py Ju nio rów w Ta -
ekwon do Olim pij skim. To ży cio wy
suk ces re pre zen tant ki MUKS Bia łe
Ty gry sy Ja ro cin, a w 13-let niej hi sto -
rii klu bu czwar ty krą żek na im pre -
zach ran gi mi strzostw Eu ro py.

W mi strzo stwach wy star to wa ło 551

za wod ni czek i za wod ni ków, w tym dzie -

się cio oso bo wa re pre zen ta cja Pol ski. Ali cja

Ko wań dy pra wo star tu w tej im pre zie za -

pew ni ła so bie dzię ki za ję ciu szó ste go miej -

sca 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, zdo by wa jąc w ro -

ku 2019 bar dzo wy so ko punk to wa ne dwa

me da le na tur nie jach ran gi Pu cha ru Świa -

ta. Miesz kan ka Bo rzę cic w Hisz pa nii wal -

czy ła w ka te go rii do 63 kg, jed nej z naj licz -

niej ob sa dzo nych – ry wa li zo wa ło w niej

aż 28 za wod ni czek. 

Ali cja roz po czę ła od zwy cię -

stwa 17: 14 nad Li ną We nsmo ze Szwe cji,

te go rocz ną brą zo wą me da list ką Pu cha ru

Świa ta w Bel gii. W dru giej run dzie re pre -

zen tant ka Bia łych Ty gry sów po ko na -

ła 12: 7 In di rę Fi scher z Włoch. W po je -

dyn ku de cy du ją cym o wej ściu do stre fy

me da lo wej ry wal ką Po lki by ła uty tu ło wa -

na Di mi tra So ti ria Bit si ko kou z Gre cji. Ali -

cja nie prze stra szy ła się swo jej prze ciw -

nicz ki i od po cząt ku do mi no wa ła, by osta -

tecz nie zwy cię żyć 7: 1, za pew nia jąc so bie

co naj mniej brą zo wy me dal.

Wię cej przed sta wi ciel ce ja ro ciń skie go

klu bu nie uda ło się osią gnąć, gdyż w pół fi -

na le mu sia ła uznać wyż szość Po li ny Arz -

he vi ti nej z Ro sji, któ ra jest jed ną z naj lep -

szych za wod ni czek na świe cie w tej ka te -

go rii wa go wej. Tak więc Ali cja sta nę ła

na trze cim stop niu po dium mi strzostw

Eu ro py, co jest jej ży cio wym suk ce sem.

Re pre zen ta cja Pol ski w Hisz pa nii zdo -

by ła jesz cze je den brą zo wy me dal, któ ry

wy wal czy ła We ro ni ka Przy bysz z klu bu

Hwa rang Wrze śnia.

– Na dal je stem w ogrom nym szo ku,
bo bio rąc pod uwa gę li stę star to wą, ma rzy -
łam o za ję ciu przez mo ją pod opiecz ną
miejsc 5-8 – przy zna je Jó ze fi na No wa -

czyk -Wró bel, tre ner ka MUKS Bia łe Ty gry -

sy Ja ro cin. – Wie dzia łam, że Ali cja
pod wzglę dem spor to wym jest bar dzo do -
brze przy go to wa na do tej im pre zy, ale
chy ba waż niej sza tym ra zem oka za ła się
„chłod na gło wa” i od por ność psy chicz na.
W dwóch pierw szych dniach im pre zy re -
pre zen tan ci Pol ski nie wy wal czy li żad -
nych me da li i wia do mo by ło, że trze ci
dzień jest ostat nim, w któ rym moż na by ło
co kol wiek jesz cze ugrać. Ali cja, po dob nie
jak jej ko le żan ka – We ro ni ka, zu peł nie od -
cię ły się od tej wy two rzo nej pre sji i krok
po kro ku dą ży ły do ce lu, ja kim by ło wsko -
cze nie na po dium mi strzostw Eu ro py.
W dro dze po brąz Ali cja po ko na ła trzy
nie zwy kle uty tu ło wa ne ry wal ki, przez co
trze ba jesz cze bar dziej do ce nić to, cze go
do ko na ła. Jest to jej ży cio wy suk ces i pięk -
ne uko ro no wa nie star tów w ka te go rii ju -
nio rek, ale prak tycz nie ca ły rok na le ży
uznać za wręcz do sko na ły. Mo ja pod -
opiecz na wy wal czy ła bo wiem dwa me da -
le na za wo dach Pu cha ru Świa ta, nie scho -

dzi ła z po dium na tur nie jach Pu cha ru Pol -
ski i mi mo cho ro by zo sta ła srebr ną me da -
list ką mi strzostw Pol ski. Po nad to wy gra ła
jed ną wal kę na Pu cha rze Świa ta w ka te go -
rii se nior skiej, dzię ki cze mu za ist nia ła już
w ran kin gu Świa to wej Fe de ra cji Ta -
ekwon do. Ten suk ces otwie ra przed Ali cją
rów nież wie le no wych moż li wo ści, co jest
szcze gól nie waż ne w mo men cie, w ja kim
obec nie się znaj du je. Koń czy bo wiem star -
ty w ju nior kach, roz po czy na jąc ka rie rę se -
nior ską i tyl ko od niej sa mej bę dzie za le -
żeć, gdzie zaj dzie w cią gu naj bliż szych lat.
To jest rów nież mój oso bi sty suk ces, gdyż
oprócz ty po wej pra cy w sa li uda ło mi się
Ali cję prze ko nać, w trud nym dla niej mo -
men cie, że by na dal upra wia ła ta ekwon do.
A nie ste ty zna la zły się oso by, któ re na ma -
wia ły ją do re zy gna cji z tre nin gów. Zu peł -
nie nie daw no mu sia łam ją nie mal „zmu -
sić” do wy jaz du na zgru po wa nia ka dry na -
ro do wej, po nie waż twier dzi ła, że na mi -
strzo stwach Eu ro py i tak ni cze go nie wy -
wal czy. Dla klu bu ta kie go jak nasz, czy li
o mniej szych moż li wo ściach w po rów na -
niu do ekip z War sza wy, Po zna nia czy
Olsz ty na, to rów nież wiel ki suk ces. To
nasz czwar ty me dal im pre zy ran gi mi -
strzostw Eu ro py – pod su mo wu je tre ner -

ka Bia łych Ty gry sów. OPRAC. (AN KA)

Kro to szyń ska Astra nie za gra w pół -
fi na le Okrę go we go Pu cha ru Pol ski.
W ćwierć fi na ło wym po je dyn ku nasz
ze spół prze grał aż 0: 4 z GKS -em
Grę ba nin.

Miej sco wi już po kil ku mi nu tach wy -
szli na pro wa dze nie za spra wą Pio tra Cier -
la ka. W 35. mi nu cie na 2: 0 pod wyż szył
Oleg Fu czyn skij. Po zmia nie stron pa dły
dwa ko lej ne go le dla GKS -u. Naj pierw pił -

kę do wła snej bram ki skie ro wał Da riusz
Rey er, a wy nik spo tka nia usta lił Krzysz tof
Go dek. (AN KA)
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Na Mię dzy wo je wódz kich Mi strzo stwach Mło -
dzi ków w Za pa sach w Ko strzy nie nad Od rą re -
pre zen tan ci UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce zdo -
by li dwa me da le. W za wo dach star to wa ło 107
za pa śni ków z 16 klu bów. 

W ka te go rii 57 kg na dru gim stop niu po dium
sta nął Prze my sław Wi zner, na to miast w kat. 52 kg
sre bro wy wal czył Szy mon Gi ba sie wicz. – Obec na
for ma spor to wa mo ich pod opiecz nych sta wia ich
w gro nie fa wo ry tów do me da li na zbli ża ją cych się
Mi strzo stwach Pol ski Mło dzi ków. Oczy wi ście zna -
my po ten cjał i cha rak ter po zo sta łych za wod ni ków
i wie my, że rów nież bę dą wal czyć o wy so kie lo ka -
ty – sko men to wał Ra fał Pa ta las, tre ner UKS Olim pij -
czyk.

(AN KA)

ZAPASY

Dwa srebrne krążki

PIŁKA NOŻNA

Orły w półfinale!

PIŁKA NOŻNA

Astra za pucharową burtą

W ćwierć fi na le Okrę go we go Pu cha -
ru Pol ski Piast Ko by lin zmie rzył się
z Or łem Mro czeń. Nie ste ty, ze spół
z na sze go po wia tu prze grał 1: 2, tra -
cąc de cy du ją ce go go la w koń ców ce
spotkania. 

Go spo da rze już w 9. mi nu cie wy szli
na pro wa dze nie po strza le Ra fa ła Ja nic kie -
go z rzu tu kar ne go. De cy zja ar bi tra o po -
dyk to wa niu je de nast ki wy wo ła ła spo ro
emo cji w obo zie ko by li nian. Na szczę ście
nie wpły nę ło to na nich de pry mu ją co
i z każ dą mi nu tą gra li co raz le piej. 

W 55. mi nu cie po szyb kim kontr ata -
ku Pia sta Ma te usz Wa cho wiak do pro wa -

dził do wy rów na nia. Nie ste ty, w koń ców -
ce me czu, po do środ ko wa niu z bocz nej
stre fy bo iska, Mar cin Gó rec ki po ko nał
strza łem gło wą ko by liń skie go bram ka rza,
za pew nia jąc swo je mu ze spo ło wi awans
do pół fi na łu. 

– Od pa da my z Pu cha ru Pol -
ski po me czu z do brym prze ciw ni -
kiem. Po cie sza ją ce jest to, że ze spół za -
grał nie złe spo tka nie, za rów no je śli cho -
dzi o za an ga żo wa nie, jak i w de fen sy -
wie oraz ofen sy wie. Mam na dzie ję, że bę -
dzie to mo ment prze ło mo wy i za cznie -
my wy gry wać ko lej ne me cze – sko men to -
wał Ka mil Pi lar ski, tre ner Pia sta

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Piast pożegnał się 
z rozgrywkami pucharowymi 

W ćwierć fi na ło wym me czu Okrę go -
we go Pu cha ru Pol ski koź miń skie Or -
ły nie da ły żad nych szans Błę kit nym
Chrusz czy ny, zwy cię ża jąc aż 6: 1.
W pół fi na le Bia ły Orzeł za gra z Or -
łem Mro czeń.

Koź mi nia nie ob ję li pro wa dze nie
w 24. mi nu cie, kie dy to po błę dzie bram -
ka rza Błę kit nych Hu bert Rosz czak wpa -
ko wał pił kę do siat ki. Go spo da rze od po -
wie dzie li bar dzo szyb ko za spra wą Ma te -
usza Stra bu rzyń skie go, któ ry wy rów nał
po zna ko mi tym ude rze niu z rzu tu wol -
ne go. Pięć mi nut póź niej Or ły znów pro -

wa dzi ły po sa mo bój czym tra fie niu Zbi -
gnie wa Krup ki. Jesz cze przed prze rwą
na 3: 1 pod wyż szył Fa bian Wo siek. 

Po zmia nie stron koź miń ski ze spół
kon tro lo wał grę i do ło żył jesz cze trzy tra -
fie nia. Bram ka rza miej sco wych po ko na li
Szy mon Haj dasz, To masz Mie dziń ski
i Mar cin Kacz ma rek, któ ry wy ko rzy stał
rzut kar ny. War to do dać, iż oba ze spo ły
koń czy ły mecz w dzie siąt kę. Z koź miń -
skiej dru ży ny czer wo ną kart kę zo ba czył
Pa tryk Bier la. 

Pół fi nał z Or łem Mro czeń koź mi nia -
nie ro ze gra ją 23 paź dzier ni ka.

(LE NA)



W 10. ko lej ce V li gi Piast Ko by lin
prze grał ze Zjed no czo ny mi Ry chwał
aż 3: 8! Sie dem go li strze lił Prze my -
sław Ski bi szew ski!

W pierw szej po ło wie go spo da rze zde -
mo lo wa li ko by li nian. W 3. mi nu cie wy nik
otwo rzył P. Ski bi szew ski, wy ko rzy stu jąc

rzut kar ny. Nie dłu go po tem Wik tor Na -
wor ski pod wyż szył na 2: 0. W 35. mi nu cie
P. Ski bi szew ski po now nie po ko nał bram ka -
rza Pia sta, a na stęp nie wy ko rzy stał ko lej ny
rzut kar ny. Tuż przed prze rwą ten za wod -
nik czwar ty raz wpi sał się na li stę strzel ców. 

Po zmia nie stron Piast pró bo wał się
pod nieść z ko lan i od ro bił część strat.

W 49. mi nu cie Pa tryk Wciór ka skie ro wał
pił kę do bram ki, póź niej Ma te usz Wa cho -
wiak po za gra niu Ma te usza Oli kie wi cza
po ko nał bram ka rza go spo da rzy, a w 70.
mi nu cie M. Oli kie wicz wśli zgiem ulo ko -
wał fut bo lów kę w siat ce. 

Zjed no cze ni od po wie dzie li ko lej ny -
mi trze ma tra fie nia mi, a wszyst kie by ły
au tor stwa P. Ski bi szew skie go, któ ry tym
sa mym strze lił sie dem go li! 

(LE NA)

W so bo tę Astra Kro to szyn zmie rzy ła
się z Odo la no vią Odo la nów. Mecz ro -
ze gra ny w Ko by li nie za koń czył się re -
mi sem, a de cy zje sę dzie go wy wo ły -
wa ły spo ro emo cji za rów no wśród
za wod ni ków, jak i ki bi ców. 

Od po cząt ku kon fron ta cja by ła wy -
rów na na. W 10. mi nu cie Astra wy pra co -
wa ła so bie do god ną sy tu ację strze lec ką,
lecz efek tu w po sta ci go la za bra kło. Chwi -
lę póź niej go ście się zre wan żo wa li, ale Ja -
kub Błasz czyk był na po ste run ku. Mi mo
jesz cze kil ku szans z obu stron pierw sza

po ło wa za koń czy ła się bez bram ko wym
re mi sem. 

Po zmia nie stron obie dru ży ny na dal
pró bo wa ły za sko czyć ry wa la i w 70. mi -
nu cie uda ło się to Odo la no vii, kie dy to
pił kę do siat ki skie ro wał Mi ko łaj Mar ci -
niak. Kro to szy nia nie od po wie dzie li już
po pię ciu mi nu tach. Po świet nie ro ze gra -
nym rzu cie roż nym do re mi su do pro wa -
dził Da riusz Rey er. 

W dru giej po ło wie sę dzia pod jął kil ka
kon tro wer syj nych de cy zji. Czer wo ne
kart ki zo ba czy li D. Rey er i Mi ko łaj Le -
wan dow ski i mu sie li opu ścić bo isko. Ar -

bi ter uka rał ich za fau le i za dys ku sje.
W obo zie Astry de cy zje te wy wo ła ły nie -
ma łe pre ten sje. Więk szość ki bi ców uzna -
ła je za nie słusz ne. 

– Mo im zda niem sę dzia po dej mo -
wał nie słusz ne i nie spra wie dli we wer dyk -
ty. Wy nik mógł być zgo ła in ny. Mie li śmy
szan sę wy grać. Pod ją łem pró bę strza łu,

jed nak ar bi ter od gwiz dał spa lo ne go. Nie
je stem prze ko na ny co do słusz no ści tej
de cy zji – sko men to wał Łu kasz Bu dziak,
za wod nik Astry. (LE NA)
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PIŁKA NOŻNA 

Mecz kontrowersyjnych decyzji

PIŁKA NOŻNA 

Orły znów wygrywają

Po nie spo dzie wa nej po raż ce w po -
przed niej ko lej ce kla sy okrę go wej
Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. wró cił
na wła ści wy tor i tym ra zem zgar nął
trzy punk ty. Na sza dru ży na po ko na -
ła 2: 0 LKS Czar ny las. 

W pierw szej po ło wie koź mi nia nie
mie li prze wa gę, co udo ku men to wa li
dwo ma tra fie nia mi. W 15. mi nu cie Fa -
bian Wo siek prze jął pił kę po pro sto pa -
dłym po da niu, mi nął ry wa la i umie ścił
pił kę w siat ce. W 37. mi nu cie go spo da rze
prze ję li fut bo lów kę, któ ra szyb ko po wę -
dro wa ła do F. Woś ka, a ten po raz dru gi
wpi sał się na li stę strzel ców. 

Po prze rwie miej sco wi kon tro lo wa li
sy tu ację na bo isku i mo gli pod wyż szyć
pro wa dze nie, ale bra ko wa ło sku tecz ne go
wy koń cze nia ak cji. Ry wa le w koń co wym
frag men cie me czu śmie lej za ata ko wa li,
lecz bar dzo do brze spi sy wa li się de fen so -
rzy i bram karz Bia łe go Or ła. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

11 goli w meczu Piasta...

W Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Koź -
mi nie Wlkp. pod czas za jęć wy cho -
wa nia fi zycz ne go z dziew czę ta mi
z kla sy VIIb Ja cek Za wod ny – dy rek -
tor pla ców ki i na uczy ciel WF -u – za -
pre zen to wał ther mo roll, czy li rol kę
do ro lo wa nia mię śni. 

Pro wa dzą cy za ję cia opo wie dział
uczen ni com, czym jest ro lo wa nie. Mó wił,
iż na si łow niach co raz czę ściej moż na zo -

ba czyć oso by, któ re cho dzą z wał ka mi /
rol le ra mi. Wie le klu bów fit ness ma je
rów nież w asor ty men cie i moż na ich uży -
wać bez żad ne go pro ble mu. 

Po cząt ko wo z rol le rów ko rzy sta ła nie -
wiel ka licz ba osób zwią za nych z fi zjo te ra -
pią. Wie dza na ten te mat by ła ogra ni czo -
na. Wraz z upły wem cza su oraz pro pa go -
wa niem tej me to dy przez in struk to rów
czy tre ne rów per so nal nych me to da ta sta -
ła się prak tycz nie nie odzow nym ele men -

tem tre nin gu si ło we go, bie ga nia czy in -
nych spor tów.

Na uczy ciel za pre zen to wał uczniom
ther mo roll, któ ry zo stał stwo rzo ny i opa -
ten to wa ny przez Ma cie ja Ro sie wi cza,
olim pij czy ka z Lon dy nu w cho dzie spor -
to wym.

– Chcia łem dzie ciom za pre zen to -
wać no we tren dy w spo rcie. Na lek cję wy -
cho wa nia fi zycz ne go przy nio słem rol ki
do ma sa żu mię śni, by po ka zać, że moż na
w do mu wy ko nać so bie sa me mu ma saż
po dłuż szym tre nin gu czy trud nych za -
wo dach. A że jest w tej gru pie kil ka
dziew czy nek, któ re upra wia ją sport rów -
nież w klu bach, zde cy do wa łem się
na pre zen ta cję rol ki na lek cji. Je ste śmy
też po bie gach prze ła jo wych i Bie gu Mać -
ka, a to do bry mo ment, że by po ka zać, jak
moż na roz luź nić mię śnie. Za pre zen to wa -
łem uczniom ther mo roll, czy li in no wa -
cyj ną rol kę drew nia ną, któ rą opa ten to wał
olim pij czyk z Lon dy nu w cho dzie spor to -
wym, Ma ciej Ro sie wicz – po wie dział Ja -
cek Za wod ny, dy rek tor SP nr 1 w Koź mi -
nie Wlkp. (AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Nowoczesne trendy w sporcie

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
- LKS CzarnyLas 2:0 (2:0)

BRAMKI: 1:0 – Fabian Wosiek (15'), 2:0
– Fabian Wosiek (37')
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Bierla,
Roszczak, Zieliński (70' Ratajczyk),
Konopka, Maciejewski, Oleśków, Kubot
(46' Szulc), Borowczyk, Hajdasz (75'
Miedziński), Wosiek 

Astra Krotoszyn – Odolanovia
Odolanów 1:1 (0:0)

BRAMKi: 0:1 – Mikołaj Marciniak (70'),
1:1 – Dariusz Reyer (75')
CZERWONE KARTKI: Dariusz Reyer,
Mikołaj Lewandowski
ASTRA: Błaszczyk – Jankowski, Olejnik,
Powalisz (82' Ishchuk), Staszewski (90'
Adamski), Budziak, Polowczyk,
Schneider, Juszczak, Reyer,
Lewandowski

Zjednoczeni Rychwał 
– Piast Kobylin 8:3 (5:0)

BRAMKI: 1:0 – Przemysław Skibiszewski
(2' karny), 2:0 – Wiktor Naworski (10'),
3:0 – Przemysław Skibiszewski (35'), 4:0
– Przemysław Skibiszewski (41' karny),
5:0 – Przemysław Skibiszewski (44'), 5:1
– Patryk Wciórka (49'), 5:2 – Mateusz
Wachowiak, 5:3 – Mateusz Olikiewicz
(70'), 6:3- Przemysław Skibiszewski, 7:3
– Przemysław Skibiszewski, 8:3 –
Przemysław Skibiszewski
PIAST: Krawczyszyn – Frąckowiak (K.
Jędrzejak), Kokot, Ratajczak, Kubiak,
Smektała, Olikiewicz, Szymanowski, Snela,
Knuła, Wachowiak (84' E. Jędrzejak)


