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DZIŚ W NU ME RZE 
� NA SYGNALE

Pościg za nietrzeźwym

kierowcą

Czytaj na str. 4

� POD NASZYM PATRONATEM

Halloween w Kamixie!

Czytaj na str. 5

� ROZRYWKA

Wygraj bilet 

na Kabaret JURKI!

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD 

Czytaj na str. 8-11

� SPORT

Julia Damasiewicz zdobyła

srebro na igrzyskach

Czytaj na str. 13

� SPORT

Koźmińskie Orły 

zagrają w finale OPP!

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 3

Z SESJI

Czarne chmury
nad samorządami?

Kil ka dni przed dniem Wszyst kich
Świę tych mło dzież z Klu bu Ak tyw -
nych Huf ca Pra cy 15-2 prze pro wa -
dzi ła ak cję sprzą ta nia gro bów
na cmen ta rzu w Kro to szy nie. 

Ce lem przed się wzię cia by ło pie lę gno -
wa nie wśród mło dych lu dzi po czu cia sza -
cun ku do zmar łych i miejsc upa mięt nie -
nia bo ha te rów na szej oj czy zny, któ rzy
prze la li krew w jej obro nie. 

W trak cie tej waż nej ini cja ty wy mło -
dzież naj pierw za pa li ła zni cze i po mo dli ła
się przed Krzy żem Ka tyń skim. Po tem
uczest ni cy ak cji za ję li się sprzą ta niem bez -
i mien nych gro bów wo jen nych.

(AN KA) 

HUFIEC PRACY 15-2

Klub Aktywnych porządkował groby
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24 paź dzier ni ka czuj nik tlen ku wę -
gla po sta wił na no gi lo ka to rów jed -
ne go z miesz kań bu dyn ku wie lo ro -
dzin ne go na uli cy Szkol nej w Koź mi -
nie Wlkp. Na szczę ście ni ko mu nic
się nie sta ło. 

Do zda rze nia do szło o go dzi -
nie 20.30. Na miej sce wy sła no za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz z OSP Koź min
Wlkp. – Stra ża cy, za bez pie cze ni w sprzęt

ochro ny ukła du od de cho we go, we szli
do miesz ka nia, w któ rym włą czył się czuj -
nik tlen ku wę gla, i w wy ni ku prze pro wa -
dzo ne go roz po zna nia po twier dzi li obec -
ność tru ją ce go ga zu. Kie ru ją cy dzia ła nia -
mi ra tow ni czy mi pod jął de cy zję o na tych -
mia sto wej ewa ku acji wszyst kich osób
prze by wa ją cych w bu dyn ku. W dal szej
czę ści dzia łań stra ża cy spraw dzi li i prze -
wie trzy li po zo sta łe lo ka le, w któ -
rych – jak wska zy wa ło urzą dze nie po -
mia ro we – rów nież wy stę po wa ły śla do -

we ilo ści tlen ku wę gla – in for mu je kpt.
To masz Pa try as, rzecz nik pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie. 

Po prze pro wa dzo nych dzia ła niach
po now nie spraw dzo no miesz ka nia spe -
cja li stycz nym mier ni kiem, któ ry po twier -
dził li kwi da cję za gro że nia. Łącz nie z bu -
dyn ku ewa ku owa no 14 osób. Na szczę -
ście nikt nie ucier piał. – Tym ra zem
za spra wą te go nie po zor ne go elek tro nicz -
ne go urzą dze nia, ja kim jest czuj nik tlen -

ku wę gla, nie do szło do tra ge dii. Na le ży
jed nak być świa do mym, że na sze bez pie -
czeń stwo za le ży w du żej mie rze od nas sa -
mych. Wy star czy pa mię tać o pod sta wo -
wych za sa dach eks plo ata cji urzą dzeń

grzew czych i re gu lar nie pod da wać prze -
glą dom prze wo dy spa li no we i wen ty la -
cyj ne. Waż ne, by oglę dzin do ko ny wa li fa -
chow cy – prze strze ga stra żak.

(NO VUS)
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KOŹMIN WLKP.

Czujnik ostrzegł mieszkańców

Jed na oso ba zo sta ła po szko do wa na
w wy ni ku wy pad ku, do ja kie go do -
szło 28 paź dzier ni ka u zbie gu ulic
Rasz kow skiej i Wi śnio wej w Kro to -
szy nie. Mo to cykl zde rzył się z sa mo -
cho dem oso bo wym.

W zda rze niu po szko do wa ny zo stał
mo to cy kli sta. Uszko dzo ne środ ki trans -
por tu blo ko wa ły czę ścio wo dro gę, dla te go
wpro wa dzo no ruch wa ha dło wy. 

Stra ża cy udzie li li po mo cy me dycz nej
po szko do wa ne mu kie row cy. Po tem męż -
czy znę prze ka za no pod opie kę Ze spo łu
Ra tow nic twa Me dycz ne go, któ ry po wy -
ko na niu ba dań w ka ret ce pod jął de cy zję

o prze wie zie niu go do szpi ta la w ce lu dal -
szej dia gno sty ki. 

– Do zda rze nia do szło ok. go dzi -
ny 14.30. Po li cjan ci na miej scu usta li li, że
kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Ci tro en
miesz ka niec po wia tu kro to szyń skie go nie
ustą pił pierw szeń stwa prze jaz du ja dą ce -
mu dro gą głów ną mo to cy kli ście. W wy ni -
ku te go do szło do zde rze nia. Na szczę ście
po szko do wa ny nie od niósł po waż niej -
szych ob ra żeń. Uczest ni cy wy pad ku by li
trzeźwi. Spraw ca zo stał uka ra ny man da -
tem w wy so ko ści 250 zł – in for mu je Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Zderzenie motocykla z samochodem
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3Aktualności

W trak cie nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie roz go rza ła dys -
ku sja nad sta nem fi nan sów gmi ny
w naj bliż szych la tach. Skarb nik wy -
ra ził kry tycz ną opi nię na te mat po li -
ty ki roz daw nic twa i ob niż ki po dat -
ków, któ rych kosz ty zo sta ną prze rzu -
co ne na sa mo rzą dy.

Te mat wy wo łał Bar tosz Ko siar ski,
zwra ca jąc uwa gę, że w po rząd ku ob rad
zna lazł się pro jekt uchwa ły Wie lo let niej
Pro gno zy Fi nan so wej Mia sta i Gmi ny
Kro to szyn, z któ rym rad ni nie zdą ży li się
za po znać, po nie waż ma te ria ły do star czo -
no im w dniu se sji. – We dług re gu la mi nu
ma te riał po wi nien być zgło szo ny z ty go -
dnio wym wy prze dze niem, w uza sad nio -
nych przy pad kach je den dzień przed se -
sją. Nie zdą ży łem się z tym za po znać,
więc pro sił bym o skre śle nie tej uchwa ły
z po rząd ku ob rad – po wie dział rad ny. Je -
go wnio sek nie zo stał przy ję ty.

Skarb nik Grze gorz Ga lic ki wy ja śnił,
iż brak pod ję cia tej uchwa ły skut ko wał by
za blo ko wa niem wpro wa dze nia zmian
w bu dże cie i wy pła ce nia pen sji na uczy cie -
lom. Prze pro sił, że rad ni tak póź no otrzy -
ma li nie zbęd ne ma te ria ły, ale – jak za zna -
czył – by ło to spo wo do wa ne skan da licz -
nym po stę po wa niem władz cen tral nych.

– Nie mal co dzien nie do cie ra ją
do mnie in for ma cje, z któ ry mi przez 18
lat peł nie nia funk cji skarb ni ka się nie spo -
tka łem – mó wił G. Ga lic ki. – Skan da licz -
ne jest to, co się dzie je z fi nan sa mi sa mo -
rzą du, nie tyl ko kro to szyń skie go. Dzi siaj
ra no słu cham w ra diu, że pre zy dent po -
tęż ne go Kra ko wa blo ku je w try bie na -
tych mia sto wym po nad 100 mi lio nów
zło tych ze wzglę du na brak wpły wu sub -
wen cji oświa to wych i in nych do ta cji.
Wcze śniej wy sła łem do pań stwa wy li cze -
nia skut ków dla sa mo rzą du ob niż ki po -
dat ku PIT, pod wyż ki na uczy cie li czy
pod wy żek pła cy mi ni mal nej. Wte dy sza -
co wa łem na 5,5 mln. zł, te raz na ok. 10
mln. To dla nas tra gicz ne. Bę dę nie zwy -
kle szczę śli wy, je śli się oka że, że się my lę.

Je że li ta ki Kra ków blo ku je w paź dzier ni -
ku wy dat ki, to mu si wszyst kim dać
do my śle nia, co sta ło się w tym kra ju.
Wpro wa dzo no bar dzo ko rzyst ne zmia ny
dla pra cow ni ków, któ re my wszy scy bę -
dzie my po pie rać. Nie zre kom pen so wa no
na wet gro si ka sa mo rzą dom – pod kre ślił
skarb nik. 

G. Ga lic ki do dał, że do tej po ry sa -
mo rząd otrzy my wał po nad 60 pro cent
sub wen cji oświa to wej, resz tę do pła cał ze
środ ków wła snych. Jak stwier dził, gdy by
by ło to w for mie do ta cji, sa mo rzą dy
zwró ci ły by się do są du i wy gra ły by, bo
wła dza cen tral na ma obo wią zek po kryć
ca łość. – W ostat nich dniach oka za ło się,
że do sta li śmy sub wen cję oświa to wą
na przy szły rok w wy so ko ści 35 pro cent,

ze skut ka mi pod wy żek z te go ro -
ku – tłu ma czył da lej. – Po sta no wio no,
że od stycz nia na uczy cie le otrzy ma ją 5-
pro cen to wą pod wyż kę. Nikt w tej gmi -
nie nie uwa ża, że za ra bia za du żo. Tyl ko
jak moż na po dej mo wać de cy zje o zmia -
nie wy na gro dzeń, jed no cze śnie nie pła -
cąc za to, lecz zrzu ca jąc ten obo wią zek
na sa mo rzą dy?? Do sta li śmy 800 tys.
na 4 mie sią ce. Po win na ona wy no -
sić 2 400 000. Wi dać do sko na le, ile to
bę dzie nas kosz to wa ło w ska li ro ku. Je śli
cho dzi o zmia ny w po dat ku PIT, to pra -
cow nik w tym ro ku zy ska ok. 150 zł.
Bar dzo do brze, ale my 40 pro cent z te go
pła ci my. Je śli on wy da w skle pach „pro -
cen to wych” lub na sta cji pa liw, to do bu -
dże tu pań stwa wró ci 3/4. My nie ma my
udzia łu w ak cy zie i po dat ku VAT.
Zgrab ne za ła twie nie sa mo rzą dów. Nie
chcę na wet my śleć, co bę dzie, jak pod -
wyż szy się pła cę mi ni mal ną do 4 ty się cy.
Mam na dzie ję, że bę dę już na eme ry tu -
rze. Nie wiem, jak zre ali zu je my in we sty -
cje, sko ro nie bę dzie wpły wów. Nie mia -
łem do tej po ry ta kie go dys kom for tu
w pla no wa niu wy dat ków pu blicz nych.
Praw da, że nie do star czy li śmy wcze śniej
ma te ria łów, ale co chwi lę do sta je my
strza ły z bo ku od rzą du i co dzien nie się
o tym do wia du je my. Mu si cie pań stwo
mieć du żo em pa tii wo bec bur mi strza
i skarb ni ka, bo je ste śmy co i rusz za ska -
ki wa ni. Wiem, że pro po no wa ne te raz
zmia ny w bu dże cie nie są osta tecz ne.

W ko lej nych la tach bę dzie my al bo się
za dłu żać al bo zwró cę się do bur mi strza
o pod wyż kę po dat ków lo kal nych, bo
ina czej bu dżet nie bę dzie się bi lan so wać.
Nie chce my w naj bliż szej przy szło ści tyl -
ko za rzą dzać gmi ną bez in we sty -
cji – oznaj mił G. Ga lic ki. 

Rad ny Sła wo mir Au gu sty niak w peł -
ni zgo dził się z oce ną sy tu acji przez skarb -
ni ka. Po wie dział, że co dzien nie rów nież
przed się bior cy są za ska ki wa ni zmia na mi,
któ re ude rza ją ich moc no po kie sze -
ni. – Ro zu miem w peł ni uwa gi ko le gów,
że do sta je my ma te ria ły zbyt póź no, ale
tak to nie ste ty bę dzie w przy szło ści.
Skarb nik bę dzie do sta wał de cy zje w dniu
se sji. Sy tu acja tak wy glą da. Rów nież nie
je stem za do wo lo ny, że jest tak źle, co
prze wi dy wa łem od daw na. Wszyst kie de -
cy zje rzą do we zo sta ły pod ję te przed wy -
bo ra mi, ale wy tycz ne do sa mo rzą dów
przy sła no do pie ro te raz. Nie chcę stra -
szyć, ale od bi je się to na nas wszyst kich.
Na sze moż li wo ści są ogra ni cza ne przez
rząd. Ja ko przed się bior ca nie wy obra żam
so bie, że ktoś, kto nie zna mo jej sy tu acji
fi nan so wej, za mnie de cy du je, ile ma za -
ra biać mój pra cow nik. Wła dza chce po ka -
zać, że sa mo rzą dy są nie udol ne – stwier -
dził rad ny Au gu sty niak.

Pro jekt Wie lo let niej Pro gno zy Fi nan -
so wej i zmian w bu dże cie przy ję to
przy 15 gło sach za i czte rech wstrzy mu ją -
cych się.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Czarne chmury nad samorządami?
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22 paź dzier ni ka do kro to szyń skiej
ko men dy po li cji za dzwo nił męż czy -
zna, in for mu jąc o po jeź dzie, któ rym
praw do po dob nie kie ru je oso ba
w sta nie nie trzeź wym i bez nie zbęd -
nych upraw nień. Kie dy mia ło dojść
do kon tro li, kie row ca po sta no wił
uciec. Za rzą dzo no ob ła wę.

– Po in for mo wa no nas, że cho dzi o sa -
mo chód mar ki BMW, któ ry w da nej chwi -
li znaj do wał się w Roz dra że wie. Wy sła ny
na miej sce pa trol nie na po tkał po jaz du, ale
nie dłu go po tem in ny pa trol za uwa żył po -
szu ki wa ny sa mo chód na ul. Ko za la w Kro -
to szy nie. Po li cjant dał znak do za trzy ma -
nia. Po jazd zwol nił, ale po chwi li przy spie -
szył i od je chał. Ta in for ma cja zo sta ła po -
now nie prze ka za na ofi ce ro wi dy żur ne -
mu. W po ścig wy sła no pa tro le, aby za blo -

ko wa ły kie row cy BMW moż li wość prze -
jaz du in ny mi dro ga mi – 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. 

W Lu to gnie wie sa mo chód zo stał po -
rzu co ny, a dwie oso by, któ re nim je cha ły,
po sta no wi ły ucie kać pie szo. Wkrót ce
ucie ki nie rów za trzy ma no. By li to miesz -
kań cy Kro to szy na w wie ku 18 i 19
lat. – Obaj by li nie trzeź wi, mie li po nad
dwa pro mi le al ko ho lu we krwi. Za kie -
row ni cą, jak się oka za ło, sie dział 18-la tek.
Od po wie przed są dem za prze stęp stwa,
ja ki mi są nie za trzy ma nie się do po li cyj nej
kon tro li, uciecz ka przed ozna ko wa nym
ra dio wo zem i pro wa dze nie sa mo cho du
w sta nie nie trzeź wym. Od męż czyzn po -
bra no tak że krew na za war tość środ ków
odu rza ją cych – do da je P. Szcze pa niak. 

(NO VUS)

NA DRODZE

Sceny jak z filmu akcji

Po raz ko lej ny sa mo rzą dow cy z ca łe go
po wia tu wy bra li się do la su, by za sa -
dzić drzew ka. Tym ra zem by ły to pięk -
ne oka zy dę bu szy puł ko we go, któ re
utwo rzy ły „sa mo rzą do wy las” w le śnic -
twie Li la na te re nie gmi ny Zdu ny.

Za nim po nad ty siąc sa dzo nek dę bu
tra fi ło do zie mi, le śni czy Mar cin Woź niak
po in stru ował uczest ni ków ak cji, jak na le -
ży sa dzić drze wa, by na dzie siąt ki, a mo że
set ki lat utwo rzy ły dą bro wę. Sa dze nie ofi -
cjal nie roz po czął pod le śni czy Kry stian

Chmie larz sy gna łem za gra nym na ro gu
my śliw skim.

Sta ło się już tra dy cją, że każ dej je sie ni
rad ni, wło da rze i pra cow ni cy in sty tu cji sa -
mo rzą do wych (w tym szkół) uczest ni czą
w ak cji za le sia nia na te re nie Nad le śnic twa
Kro to szyn. W tym ro ku na apel Wy dzia łu
Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic -
twa Sta ro stwa Po wia to we go od po wie dzia -
ło kil ka dzie siąt osób. Do ak cji – oprócz sa -
mo rzą dow ców – włą czy li się rów nież
człon ko wie Lions Clu bu Kro to szyn.

(NO VUS)

PRZYRODA

Samorządowcy sadzili drzewka
W po ło wie paź dzier ni ka w sa li se syj nej
Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie od -
by ło się pierw sze po sie dze nie no wo
wy bra nej Mło dzie żo wej Ra dy Miej -
skiej. Mło dzi rad ni zło ży li ślu bo wa nie,
a po nad to do ko na no wy bo ru prze wod -
ni czą ce go i wi ce prze wod ni czą cych.

Na cze le Mło dzie żo wej Ra dy Miej -
skiej sta nął Bar tosz Li twin z I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Hu go na Koł łą -
ta ja. Wi ce prze wod ni czą cy mi zo sta li Zo -
fia Na le waj ko ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 5 im. Mi ko ła ja Ko per ni ka i Bar tosz
Bro da ze Szko ły Pod sta wo wej nr 8 im.

Ma rii Skło dow skiej -Cu rie. Prócz nich
w mło dzie żo wej ra dzie są: Mar ta Pau liń -
ska (SP nr 1 im. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich), Do mi ni ka Gme rek (SP nr 3 im. Ja -
na Paw ła II), Kac per Sne la (SP nr 4 im.
Woj ska Pol skie go), Zo fia Cza cho rek (SP
nr 7 im. Hen ry ka Jor da na), Zu zan na Ja -
roc ka (SP nr 8), Ju li ta Ma rek (SP im. Ja na
Paw ła II w Be ni cach), Wik to ria Si ko ra (SP
im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Biad kach), To -
masz Kost ka (SP im. Ks. Ja na Twar dow -
skie go w Chwa li sze wie), Klau diusz Zy do -
ro wicz (SP w Go rzu pi), Ewe li na Kaź -
mier czak (SP im. Bp. Mi cha ła Ko za la
w Ko bier nie), Piotr Rak (SP im. Ja na Brze -
chwy w Lu to gnie wie), Ka ro li na Grusz ka
(SP w Rosz kach), Ju lia Si ko ra (SP im. An -
drze ja Za lew skie go w Świn ko wie), Mi -
chał Ola chow ski (ZSP nr 1 w Kro to szy -
nie), De nis Jon da (ZSP nr 2 w Kro to szy -
nie), Pa tryk Szwe dziak (ZSP nr 3 w Kro -
to szy nie).

(NO VUS)

KROTOSZYN

Nowa młodzież w samorządzie

Nie ru cho mość na Sta rym Ryn ku 22
w Koź mi nie Wlkp. od zy ska ła swój
daw ny urok. Od kil ku dni moż na po -
dzi wiać od no wio ną ele wa cję te go
bu dyn ku ko mu nal ne go. Obec nie
na par te rze biu ro ma Spół dziel nia
So cjal na „VI VO”, a na pię trach znaj -
du ją się miesz ka nia.

– Gmi na przy stą pi ła do re mon tu ka -
mie ni cy, gdyż ele wa cja by ła w opła ka nym
sta nie. Pod nad zo rem kon ser wa to ra za -
byt ków od no wi li śmy fa sa dę i ocie pli li -
śmy ścia ny bocz ne  – mó wi wi ce bur -
mistrz Ja ro sław Ra taj czak.

Jak in for mu je re gio na li sta dr Mi chał

Pie trow ski, hi sto ria tej ka mie ni cy się -
ga 1931 ro ku, kie dy to Bank Spół dziel -
czy w Koź mi nie Wlkp. za ku pił bu dy nek
od Mak sa Mol la – ka sje ra ban ku.
Po grun tow nej prze bu do wie i roz bu do -
wie wio sną 1932 prze nie sio no tu,
na nie speł na rok, sie dzi bę ban ku. Na -
stęp nie Bank Spół dziel czy zna lazł no wy
ad res na ul. Bo rec kiej, a ka mie ni ca
przy Sta rym Ryn ku 22 sta ła się wła sno -
ścią mia sta. W okre sie po wo jen nym bu -
dy nek był sie dzi bą wie lu in sty tu cji
o cha rak te rze pu blicz nym. W ostat nich
la tach mie ści ła się tam sie dzi ba bi blio te -
ki pu blicz nej.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Odnowiono zabytkową kamienicę
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W ra mach ko lej nej edy cji Eu ro pej -
skich Dni Pra co daw ców (14-25 paź -
dzier ni ka) Po wia to wy Urząd Pra cy
w Kro to szy nie zor ga ni zo wał spo tka -
nie in for ma cyj no -szko le nio we dla
pra co daw ców. Wzię li w nim udział
przed sta wi cie le 29 lo kal nych pod -
mio tów sek to ra pry wat ne go i pu -
blicz ne go. 

Ce lem przed się wzię cia by ło nie tyl ko
za cie śnie nie współ pra cy pu blicz nych
służb za trud nie nia z pra co daw ca mi
w kie run ku wspól ne go roz wią zy wa nia
pro ble mów lo kal ne go ryn ku pra cy, ale
przede wszyst kim do star cze nie pra co -
daw com in for ma cji przy dat nych przy re -
ali za cji po li ty ki ka dro wej oraz in we sty cji
w roz wój za so bów ludz kich, w tym dzia -
łań fi nan so wa nych z Kra jo we go Fun du -

szu Szko le nio we go (Prio ry te ty Ra dy Ryn -
ku Pra cy dla re zer wy KFS 2019 r.; Prio ry -
te ty na 2020 r.).

Wy stą pie nia pre le gen tów z Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy oraz Za kła du Ubez -
pie czeń Spo łecz nych cie szy ły się du żym
za in te re so wa niem i zo sta ły po zy tyw nie
ode bra ne przez uczest ni ków. Omó wio ne
zo sta ły ta kie za gad nie nia jak zmia ny
w Ko dek sie Pra cy, za sa dy wy sta wia nia
świa dectw pra cy, prze pi sy uła twia ją ce
pra cow ni kom re ali za cję upraw nień pra -
cow ni czych (mob bing), kwe stie BHP
w fir mie, jak rów nież za sił ki ma cie rzyń -
skie, za sił ki cho ro bo we i pre wen cja ren to -
wa.

Spo tka nie od by ło się 18 paź dzier ni ka
w sa li Cechu Rze miosł Róż nych w Kro to -
szy nie.

OPRAC. (AN KA)

W Do mu Rol ni ka w Bo ża ci nie od by -
ła się uro czy stość z oka zji 70-le cia
ist nie nia miej sco we go Ko ła Go spo -
dyń Wiej skich. By ło wie le po dzię ko -
wań i gra tu la cji, by ły wspo mnie nia
i wspól na za ba wa.

Wśród za pro szo nych go ści zna leź li
się sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek, ks. ka no nik Łu kasz
Żu raw ski, Ka zi mie ra Bar dzik – pre zes
MGZR KiOR, Ka rol Bie larz – pre zes
OSP, Re mi giusz Ka lak – pre zes kó łek rol -
ni czych z Bo ża ci na oraz przed sta wi ciel ki
KGW z Dzier ża no wa i Lu to gnie wa.

Sym bo licz ną mi nu tą ci szy uczczo no

zmar łe człon ki nie ko ła. Za pro sze ni go ście
skła da li ży cze nia oraz gra tu la cje. Za rząd
KGW przy go to wał po dzię ko wa nia dla
człon kiń za ich spo łecz ną pra cę na rzecz
ko ła, słu żą cą kształ to wa niu lo kal nej toż sa -
mo ści kul tu ro wej. Prze wod ni czą ca KGW,
Li lian na Se ku la, wrę czy ła pa niom dy plo -
my z po dzię ko wa nia mi oraz pa miąt ko we
al bu my, przed sta wia ją ce hi sto rię ko ła.

W czę ści ar ty stycz nej, w ka ba re to wej
for mie, wy stą pi ły miesz kan ki Bo ża ci -
na – Mar le na Szczu rek i Ka ta rzy na Kra -
wiec. W za baw ny spo sób opo wie dzia ły
hi sto rię ko ła. Wszy scy śmia li się do łez,
słu cha jąc dia lo gu dwóch ko biet, któ re
wspo mi na ły waż ne wy da rze nia oraz opo -

wia da ły o po przed nich za rzą dach i prze -
wod ni czą cych. Po czę ści ar ty stycz nej
uczest ni cy zje dli obiad, a po tem wy świe -
tlo no pre zen ta cję ze zdję cia mi z dzia łal -
no ści KGW z Bo ża ci na.

Pa nie z KGW, we spół z soł ty sem i Ra -
dą So łec ką, przy go to wa ły wy sta wę przed -
sta wia ją cą wy po sa że nie sta rej izby. Zło ży -
ły się na nią sta re fo te le, sto li ki noc ne, pie -
cyk, wi kli no wy wó zek, że laz ko, mły nek,
bu tla z sy fo nem, sta ra ta ra do pra nia
i dzban z mi ską do my cia. 

Po czę ści ofi cjal nej od by ła się za ba wa
ta necz na, a po nad to zor ga ni zo wa no kon -
kurs „Bi twa po ko leń” dla pań z KGW.

(NO VUS)

BOŻACIN

Piękny jubileusz gospodyń wiejskich

31 paź dzier ni ka i 2 li sto pa da Ka mix
Fi glo land w Kro to szy nie zor ga ni zo -
wał dla dzie ci ba le pod na zwą „Hal -
lo we en – obóz za ga dek”. Przy go to -
wa no sze reg atrak cji. W za ba wach
bra li udział rów nież do ro śli. Na im -
pre zy przy by ło kil ka dzie siąt dzie ci.

Ba le zor ga ni zo wa no w kon wen cji
Hal lo we en, czę sto na zy wa ne go Świę -
tem Du chów. Dzie ci prze bra ły się
za zna ne z ba śni, mi tów i le gend róż no -
ra kie po two ry i zja wy – dia bły, upio ry,
wam pi ry, wil ko ła ki, cza row ni ce czy ży -
we szkie le ty. Miej sce za ba wy ude ko ro -

wa no dy nia mi, nie to pe rza mi, pa ję czy ną
i pa ją ka mi.

Po zje dze niu „upior ne go po sił ku”
dzie ci wzię ły udział w obo zie za ga dek,

gdzie przy do brej za ba wie mo gły na uczyć
się kre atyw ne go i lo gicz ne go my śle nia.
Za ję cia pro wa dzi li ani ma to rzy, je den
prze bra ny za har ce rza, a dru gi za po stać
Vel my z „Ta jem ni czej spół ki”, zna nej
wszyst kim dzie ciom. Zaj mu je się ona roz -
wią zy wa niem za ga dek i ła pa niem du -
chów wraz z psem Sco oby -Doo.

Na obo zie za ga dek dzie ci zo sta ły
wplą ta ne w in try gę – zły duch ukradł du -
ży wo rek cu kier ków. Za da niem uczest ni -
ków by ło zna le zie nie nie zbęd nych wska -
zó wek, któ re do pro wa dzą do roz wią za nia
za gad ki. Mu sie li od po wie dzieć na za gad -
kę mó wią ce go drze wa czy udać się do cza -
row ni cy po wróż bę. Opo wia da no so bie
rów nież strasz ne hi sto rie przy ogni sku

za po mo cą spe cjal nej kost ki. Rów nież dla
opie ku nów dzie ci przy go to wa no za ba wę
w po sta ci trud nej do roz wią za nia ła mi -
głów ki. Szczę śliw cy otrzy my wa li klucz
do ta jem ni czej skrzy ni, gdzie cze ka ła
na nich na gro da.

– Za ba wa by ła przed nia, rów nież
dzię ki za an ga żo wa niu sa mych ro dzi ców.
Dzie cia ki z każ dą chwi lą roz krę ca ły się,
że by roz wią zać za gad kę ta jem ni cze go du -

cha, któ ry skradł im cu kier ki. Oka zał się
nim je den z ro dzi ców. By ło mnó stwo
śmie chu, by ła in te gra cja, a dzie ci wy ka za -
ły się du żą po my sło wo ścią w do bo rze
stro jów hal lo we eno wych – pod su mo wa li
or ga ni za to rzy.

(NO VUS)

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

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

POD NASZYM PATRONATEM

Mali łowcy duchów

POWIATOWY URZĄD PRACY

Szkolenie dla pracodawców
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1 grud nia o godz. 20.00 w kro to szyń skim ki nie Przed -
wio śnie wy stą pi Ka ba ret JUR KI. A my ma my dla Was trzy
po dwój ne za pro sze nia na to wy da rze nie!

Co zro bić, by zdo być za pro sze nie? Wy star czy jed nym zda -
niem od po wie dzieć na py ta nie: dla cze go chciał bym /
chcia ła bym obej rzeć na ży wo Ka ba ret JUR KI?
Swo je od po wie dzi wy sy łaj cie do 7 li sto pa da na ad res ma ilo wy: re -
dak cja@glo kal na.pl. Spo śród nich wy bie rze my trzy – na szym
zda niem – naj bar dziej kre atyw ne i ich au to rzy otrzy ma ją po -
dwój ne bi le ty na wy stęp ka ba re tu w na szym mie ście! Zwy cięz -
ców po in for mu je my ma ilo wo 8 li sto pa da, do go dzi ny 12.00.

W Kro to szy nie Ka ba ret JUR KI za pre zen tu je no wy pro gram
„Last mi nu te”. Ży je my w bie gu, na huś taw ce, na kra wę dzi,
na kre dyt, wszyst ko od kła da my na ostat nią chwi lę al bo krę ci my
się w kół ko jak bą ki na plec kach i nie mo że my ru szyć z miej sca.
A ży cie nie bę dzie na nas cze kać, a ma rze nia sa me się nie speł nią.
Nie cze kaj my do ostat niej chwi li, me tro nom nie śpi... Tik tak, tik
tak...

Bi le ty na Ka ba ret Jur ki moż na na być w Kro to szyń skim
Ośrod ku Kul tu ry oraz na stro nach in ter ne to wych: www.bi le ty -

na ka ba re ty.pl, www.kup bi le cik.pl. Za mó wie nia gru po we przyj -
mo wa ne są pod nr tel. 608 785 994. (AN KA)

ROZRYWKA

Wygraj bilet na Kabaret JURKI!

16 paź dzier ni ka w ha li spor to wej
przy ul. Młyń skiej od by ło się pa so wa -
nie uczniów Ze spo łu Szkół Tech nicz -
nych i Ogól no kształ cą cych w Kro to -
szy nie. Mło dzież zło ży ła uro czy ste
ślu bo wa nie, a póź niej za pre zen to wa -
ła pro gram ar ty stycz ny. 

Po od śpie wa niu hym nu wi ce dy rek -

tor szko ły, Ma rze na Bud nik, po wi ta ła
wszyst kich za pro szo nych go ści, na uczy -
cie li, ro dzi ców oraz uczniów. Po gra tu lo -
wa ła pierw szo kla si stom, bo wiem oni ja ko
pierw si pod ję li na ukę w tej szko le. – Roz -
po czy na cie wła śnie two rzyć hi sto rię tej
szko ły – mó wi ła do mło dzie ży M. Bud -
nik. Po prze mo wach przy szła po ra na ślu -
bo wa nie. Każ dy z uczniów otrzy mał pa -

miąt ko wy akt upa mięt nia ją cy to wy da -
rze nie. 

Po czę ści ofi cjal nej mło dzież wy stą pi -
ła w pro gra mie ar ty stycz nym. Na ko niec
ucznio wie za śpie wa li nie ofi cjal ny hymn
pod wie le mó wią cym ty tu łem „Wa ga ry”. 

Ze spół Szkół Tech nicz nych i Ogól no -
kształ cą cych roz po czął swo ją dzia łal ność
edu ka cyj ną w tym ro ku. Pierw szo kla si ści
są więc w isto cie pierw szy mi ucznia mi tej
pla ców ki.

(LE NA)

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

UROCZYSTOŚĆ

Złożyli uroczyste ślubowanie

Od ra na w sa li gim na stycz nej cze ka ło
sześć sta no wisk, ob słu gi wa nych przez pie -
lę gniar ki z kro to szyń skie go od dzia łu Re -
gio nal ne go Cen trum Krwio daw stwa
i Krwio lecz nic twa.

Ucznio wie wy peł nia li kar tę z py ta -
nia mi kon tro l ny mi i pod da wa li się ba -
da niu he mo glo bi ny po przez na kłu cie
pal ca. Na stęp nie ba dał ich le karz i – je -
śli nie by ło prze ciw wska zań – od da wa -
li krew. Po dob nie jak w la tach po -
przed nich, mło dzież nie za wio dła
i tłum nie wzię ła udział w tym waż nym
przed się wzię ciu. Zgło si ło się 80 osób,
a krew od da ło 67. Uda ło się ze brać 30
li trów krwi.

(NO VUS)

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Pobrano 30 litrów krwi  

W Ze spo le Szkół Po nad pod sta wo -
wych nr 2 im. Ka ro la Li bel ta w Kro to -
szy nie już po raz siód my zor ga ni zo wa -
no ak cję pod ha słem „Od daj
krew – nie cze kaj na wam pi ra!”. Chęt -
nych do od da nia krwi nie bra ko wa ło.



7Na Bieżąco

18 paź dzier ni ka od był się ofi cjal ny
od biór in we sty cji, w ra mach któ rej
wy ko na no i za mon to wa no ta bli cę
z wy ka zem po le głych przed Kwa te rą
Woj sko wą oraz wy mie nio no po mnik
na gro bie Żoł nie rzy Pod zie mia Nie -
pod le gło ścio we go na cmen ta rzu pa -
ra fial nym w Kro to szy nie.

Na ta bli cy wid nie ją imio na i na zwi ska
po cho wa nych, ich przy dzia ły woj sko we
oraz da ty i miej sca uro dze nia i śmier ci. Li -
stę spo rzą dzo no na pod sta wie „Ewi den cji
mo gił żoł nie rzy i jeń ców po cho wa nych
na cmen ta rzach w po wie cie kro to szyń -
skim”  z oko ło 1930 ro ku, któ ra znaj du je
się w zbio rach Mu zeum Re gio nal ne go im.
Hie ro ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie.

Dru gi etap in we sty cji po le gał na wy -
mia nie po mni ka na gro bie Żoł nie rzy Pod -
zie mia Nie pod le gło ścio we go. Sta ry, wy -
ko na ny z la stri ko oraz be to nu, zo stał zde -

mon to wa ny. No wy skła da się z ra my, pły -
ty, co ko łu, gło wi cy oraz krzy ża z gra ni tu.
Do mi nu ją cy ele ment po mni ka – sta ry
krzyż z pła sko rzeź bą gło wy Chry stu sa
z 1946 r. – wy ko na no na no wo, po dob nie
jak ta bli ce z na zwi ska mi roz strze la nych
oraz po le głych w bi twie pod Be ni ca mi 26
ma ja 1946 ro ku. Jed no cze śnie zro bio no

od lew mo sięż ny or ła z na pi sem AK.
Na te re nie wo kół po mni ka po ło żo no
kost kę gra ni to wą.

Łącz ny koszt wy niósł 32 200 zło -
tych, z cze go 21 000 zł sta no wi do ta cja
z Wiel ko pol skie go Urzę du Wo je wódz kie -
go w Po zna niu na utrzy ma nie gro bów
i cmen ta rzy wo jen nych. (NO VUS)

KROTOSZYN

Renowacja wojskowych mogił

Atrak cje wie lu kra jów świa ta i re gio -
nów Pol ski, eg zo tycz ne sma ki i po -
dróż ni cze cie ka wost ki po zna ła mło -
dzież Ze spo łu Szkół Po nad pod sta -
wo wych nr 2 w Kro to szy nie, uczest -
ni cząc w naj więk szych tu ry stycz nych
tar gach w kra ju. 

18 paź dzier ni ka ucznio wie tech ni -
kum ho te lar stwa i or ga ni za cji re kla my
uda li się do Nada rzy na pod War sza wą,

gdzie od by ła się IV edy cja tar gów World
Tra vel Show. Tu ry sty kę świa to wą pro mo -
wa li m. in. miesz kań cy miast i re gio nów,
am ba sa dy, biu ra po dró ży, prze woź ni cy,
ho te le, cen tra roz ryw ki i wy po czyn ku.
Wy staw cy po ka za li róż no rod ną i bo ga tą
ofer tę. Cie ka we pro po zy cje przed sta wi ły
kra je kon ty nen tu azja tyc kie go. 

For mę or ga ni za cji wy jaz dów i pro -
mo wa nia szla ków tu ry stycz nych pre zen -
to wa no pod czas te ma tycz nych kon fe ren -

cji. Wy jąt ko wą atrak cją tar gów by ły spo -
tka nia ze zna ny mi po dróż ni ka mi: naj -
słyn niej szym ka ja ka rzem świa ta – Alek -
san drem Do bą – czy pi sa rzem i dzien ni -
ka rzem – Woj cie chem Cej row skim. Mło -
dzież do sko na li ła umie jęt no ści ję zy ko we
w roz mo wach z przed sta wi cie la mi róż -
nych państw. Po zna ła pod sta wy two rze -
nia tu ry stycz nej re kla my. Ucznio wie oglą -
da li pro fe sjo nal ną fo to gra fię po dróż ni czą
i przy rod ni czą oraz do sko na li li warsz tat
ro bie nia fo to gra fii z po dró ży. Wy sta wa
cam pe rów, ca ra va nów, jach tów oraz
sprzę tów pro mu ją cych zdro wą kuch nię
i styl ży cia by ła świet nym uzu peł nie niem
im pre zy.

Wy ciecz ka do star czy ła uczniom cen -
nej za wo do wej wie dzy i nie za po mnia -
nych wra żeń. Za in spi ro wa ła do od kry wa -
nia świa ta oraz speł nia nia po dróż ni czych
ma rzeń.

(NO VUS)

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Młodzież na największych targach turystycznych

W koź miń skim Klu bie Se nio ra 23
paź dzier ni ka od by ło się spo tka nie
z oka zji Dnia Se nio ra. By ła to oka zja
do pod su mo wa nia ar ty stycz nej dzia -
łal no ści miej sco wych se nio rów.

Z ży cze nia mi dla se nio rów przy by li
bur mistrz Ma ciej Brat bor ski oraz We ro -
ni ka Ka zu bek – kie row nik MGOPS. Re -
na ta Łą kow ska i Mał go rza ta Ba na szak
z Klu bu Se nio ra przy po mnia ły naj waż -
niej sze wy da rze nia z ostat nich mie się cy. 

Koź miń scy se nio rzy spę dza ją czas
bar dzo ak tyw nie. Na co dzień roz wi ja ją
swo je za in te re so wa nia w sek cji pla stycz -
nej, w ze spo le wo kal nym Przy ja cie le czy

w Te atrze Se nio ra. W tym ro ku uczest ni -
czy li w wie lu spo tka niach, bie sia dach,
mszach i na bo żeń stwach. Ze spół Przy ja -
cie le wy stą pił na ju bi le uszu 130-le cia
Chó ru im. Czy pic kie go.

Nie bra ko wa ło też suk ce sów na ni wie
ar ty stycz nej. Naj więk szym osią gnię ciem
by ło zdo by cie Grand Prix – Na gro dy Pre -
zy den ta Mia sta Pi ły na IV Wiel ko pol skich
Spo tka niach Ar ty stycz nych Se nio rów
SAS’2019. Z ko lei Zbi gniew Cy un czyk
i Zyg munt Zięt kie wicz zo sta li uzna ni
za oso bo wo ści 15-le cia Prze glą du Twór -
czo ści Ar ty stycz nej „Se nior z ini cja ty wą”
w Kro to szy nie.

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Seniorzy z sukcesami
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13Sport 

Na po cząt ku paź dzier ni ka w Mi ni -
ster stwie Spor tu i Tu ry sty ki od by ło
się spo tka nie z me da li sta mi Mi -
strzostw Świa ta Nie sły szą cych w Pły -
wa niu. Nie mo gło tam oczy wi ście za -
brak nąć Kon ra da Po wroź ni ka, któ ry
z tej im pre zy przy wiózł trzy me da le.

Mi strzo stwa od by ły się pod ko niec
sierp nia w bra zy lij skim Sao Pau lo. Wzię li
w nich udział za wod ni cy z 29 kra jów. Na -
sza re pre zen ta cja zdo by ła w Bra zy lii 13 me -
da li – trzy zło te, pięć srebr nych i pięć brą zo -
wych. Kon rad trzy krot nie sta wał na po -
dium. In dy wi du al nie był dru gi na 200 me -

trów sty lem mo tyl ko wym oraz trze ci
na 400 me trów sty lem zmien nym. Po nad -
to wraz z dru ży ną wy wal czył brąz w szta fe -
cie 4x100 me trów sty lem do wol nym. 

Na si me da li ści zo sta li za pro sze ni
na spo tka nie w Mi ni ster stwie Spor tu i Tu -
ry sty ki. Mi ni ster Wi told Bań ka oraz dy -
rek tor De par ta men tu Spor tu Wy czy no -
we go, Mar cin No wak, zło ży li za wod ni -
kom gra tu la cje i wrę czy li pa miąt ko we dy -
plo my. W uro czy sto ści uczest ni czy li tak -
że Woj ciech Stem pur ski – pre zes Pol skie -
go Związ ku Spor tu Nie sły szą cych – oraz
tre ner Ma rek Jab czyk. 

(LE NA)

PŁYWANIE 

Z wizytą u ministra

Ko lej ny mi suk ce sa mi mo że po chwa -
lić się Ju lia Da ma sie wicz. Koź mi -
nian ka zdo by ła pierw szy w hi sto rii
na sze go kra ju me dal na I Igrzy skach
Spor tów Pla żo wych w Ka ta rze. 

Igrzy ska w Ka ta rze od by wa ły się
w dniach 12-16 paź dzier ni ka. Ju lia nie
uczest ni czy ła w eli mi na cjach pół fi na ło -
wych, po nie waż do fi na łu do sta ła się bez -
po śred nio z wy ści gów eli mi na cyj nych.

W fi na le ry wa li zo wa ła z wie lo krot ną mi -
strzy nią świa ta, Da nie lą Mo roz z USA,
oraz Ele ną Ka li ni ną z Ro sji i Bre ia ną Whi -
te he ad z Au stra lii. Każ da z nich jest du żo
star sza i zde cy do wa nie bar dziej do świad -
czo na od Da ma sie wicz. 

Na szej za wod nicz ce nie prze szko dzi -
ło to jed nak w zdo by ciu srebr ne go me da -
lu! I był to je dy ny krą żek re pre zen ta cji
Pol ski na tych igrzy skach. Obec nie, dzię ki
wspa nia łej for mie, Ju lia zaj mu je czwar te
miej sce w świa to wym ran kin gu For mu la
Ki te. 

War to do dać. że kil ka dni wcze śniej
koź mi nian ka rów nież sta nę ła na dru gim
stop niu po dium – pod czas fi na ło we go
przy stan ku Pu cha ru Świa ta – Sar di nia
Ki te bo ar ding Grand Slam. Tak jak póź -
niej na igrzy skach, tak i w tych za wo dach
ule gła je dy nie Ame ry kan ce Mo roz. J. Da -
ma sie wicz za ję ła tak że dru gie miej sce
w ka te go rii U'16 ove rall. Jest to kon ku -
ren cja, w któ rej nie ma po dzia łu na ko bie -
ty i męż czyzn. 

(LE NA)

Przed sta wi cie le Kro to szyń skiej Gru -
py Bie go wej star to wa li w II Kro śnic -
kim Bie gu Peł ną Pa rą. Aż czwo ro
z nich za ję ło w swo ich ka te go riach
po zy cje na po dium.

Bie ga cze mie li do wy bo ru dwa dy -
stan se – 5 i 10 km. Start i me ta usy tu owa -
ne zo sta ły przy kro śnic kiej ko lej ce wą sko -
to ro wej. Do zma gań przy stą pi ło łącz nie
oko ło 150 za wod ni ków. 

Spo śród re pre zen tan tów Kro to szyń -
skiej Gru py Bie go wej Mo ni ka Jad czak
(46: 15) by ła naj lep sza w ka te go rii K -16,
Ra fał By strow ski (43: 18) za jął pierw sze

miej sce w kat. M -40, Ani ta Jad czak
(50: 25) by ła trze cia w kat. K -40, a Mi chał
Wroń ski (43: 43) upla so wał się na trze ciej
lo ka cie w kat. M -30. Na dy stan sie 5 km
star to wa li Wio let ta By strow ska, Lu iza
Dziu ba, Ma rek Ostój oraz Ma riusz Ba siń -
ski, a 10-ki lo me tro wą tra sę po ko na li tak -
że Oskar Ra kow ski, Piotr Jad czak, Ja ro -
sław To szec ki i Ma rek Olej nik. (AN KA)

KITESURFING 

Srebro Julii na igrzyskach!

BIEGI

Pełną parą!

F
O

T
. 

M
. 

D
a
m

a
s
ie

w
ic

z

F
O

T
. 
A

rc
h
iw

u
m

 K
o
n
ra

d
a
 P

o
w

ro
ź
n
ik

a
 



Sport14 WTOREK, 5 listopada 2019

Za na mi II tur niej ran kin go wy Kro to -
szyń skiej Li gi Dar ta. Tym ra zem
trium fo wał Wal de mar Ka łuż ny. 

Za wo dy ro ze gra ne zo sta ły w Kro to -
szyń skim Cen trum Bi lar do wym Bi la.
Naj lep szy te go dnia był Wal de mar Ka łuż -
ny, któ ry w pierw szym tur nie ju upla so -
wał się na dru gim miej scu, za Bar to szem
Der wi chem. Tym ra zem W. Ka łuż ny
ograł wszyst kich ry wa li. Po ko nał ko lej -
no 3: 0 Ma te usza Ba bia rza, 3: 0 Ma cie ja

Wiesz cze czyń skie go, 3: 1 Prze my sła wa
Mi sia ka, 3: 0 An nę Ko wal czyk, 3: 1 Klau -
diu sza Nie dziel skie go, a w fi na le wy -
grał 5: 3 z Mar ci nem Kmie cia kiem, któ ry
tym sa mym upla so wał się naj wy żej spo -
śród przed sta wi cie li Sto wa rzy sze nia Kro -
to szyń ska Li ga Dar ta. 

Na pią tej lo ka cie zma ga nia za koń czy -
ła An na Ko wal czyk, na to miast Mar ta
Paw lic ka by ła dzie wią ta. Po dwóch tur nie -
jach w kla sy fi ka cji ge ne ral nej pro wa dzi
oczy wi ście W. Ka łuż ny. (LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Kałużny na prowadzeniu 

W ostat ni pią tek paź dzier ni ka Lech
Po znań po dej mo wał Za głę bie Lu bin
w ra mach 13. ko lej ki PKO Eks tra kla -
sy. Za opra wę me czu od po wie dzial ni
by li ki bi ce z Kro to szy na, Koź mi na
Wlkp. oraz Ja ro ci na.

Spo tka nie nie uło ży ło się po my śli le -
chi tów. Do prze rwy Ko le jorz prze gry -
wał 0: 1. Po tem go ście strze li li dru gie go
go la, a w czwar tej mi nu cie do li czo ne go
cza su Chri stian Gyt kja er zdo był ho no ro -
wą bram kę dla swo jej dru ży ny. 

Mi mo prze gra nej swo je go ze spo łu ki -
bi ce Le cha nie za wie dli. Opra wa, któ ra
zo sta ła przez nich przy go to wa na, ro bi ła
du że wra że nie. W trak cie dru giej po ło wy
z try bun rzu co nych zo sta ło oko ło 4 ty sią -
ce ser pen tyn oraz ogrom na ilość kon fet ti.
Swój me czo wy „de biut” mia ła fla ga FC
Kro to szyn. Nie za bra kło rów nież efek -
tow nych rac.

War to przy po mnieć o zbiór ce or ga ni -
zo wa nej przez ki bi ców Le cha. Już od kil -
ku lat kwe stu ją oni w trak cie Wszyst kich
Świę tych na cmen ta rzach. Wszyst kie ze -
bra ne pie nią dze prze zna cza ne są na re no -
wa cję gro bów po wstań ców wiel ko pol -
skich. Od 2010 ro ku uda ło się ze brać
już 415 455 zł. Po zwo li ło to na od no wie -
nie czy po sta wie nie po nad 500 na grob -
ków. Szcze gó ły ak cji moż na zna leźć
na pro fi lu fa ce bo oko wym Wia ra Po -
wstań com. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Wspierają drużynę, pamiętają o powstańcach

Za wod ni cy ASW Nip pon ry wa li zo wa -
li w 13. Mię dzy na ro do wym Grand
Prix Ka ra te Po lish Open w Biel sku -
-Bia łej. Kro to szyń scy ka ra te cy zdo by -
li na tej im pre zie trzy me da le. 

W za wo dach star to wa ło aż 2370 ka -
ra te ków z 32 państw. Tre ner Piotr Bie law -
ski z dwóch po przed nich edy cji przy wo ził
brą zo we me da le. Tym ra zem zdo był zło -
to, zwy cię ża jąc w ka te go rii ku mi te ma ster
A open. Brą zo we krąż ki w Biel sku -Bia łej
wy wal czy li Fi lip Mosz w ku mi te ka de tów

+70 kg oraz Nor bert Ty siak w ku mi te
U'21 +84 kg. Z ko lei Ma ja Do la ta upla so -
wa ła się na pią tym miej scu w ka ta dziew -
cząt 9 lat oraz w ku mi te dziew cząt U'10
+30 kg, a Ju lia Mosz by ła dzie wią ta w ku -
mi te ka de tek +54 kg.

– To wiel ki suk ces na sze go klu bu,
po nie waż wszy scy za wod ni cy za ję li wyż -
sze lo ka ty niż w ubie głym ro ku. Świad czy
to o tym, że cięż ka pra ca, któ rą wkła da my
w tre nin gi, przy no si efek ty. Wszyst kim
pod opiecz nym ży czę si ły do dal sze go do -
sko na le nia sie bie, sa tys fak cji oraz te go,

by śmy mo gli w ko lej nych tur nie jach osią -
gać jesz cze lep sze wy ni ki – po wie dział

Piotr Bie law ski, tre ner ASW Nip pon. 
(LE NA)

KARATE

Trzy medale dla ASW Nippon
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13. ko lej ka V li gi oka za ła się bar dzo
szczę śli wa dla Pia sta Ko by lin, któ ry
na wła snym te re nie roz bił 7: 0 Tu li się
Tu lisz ków. Tym sa mym ko by li nia nie
w wiel kim sty lu prze ła ma li złą pas sę. 

Go spo da rze od po cząt ku do koń ca
zde cy do wa nie gó ro wa li nad ry wa la mi.

Już w 8. mi nu cie wy nik me czu otwo rzył
Ja kub Smek ta ła strza łem z 15 me trów.
Czte ry mi nu ty póź niej Szy mon Wo siek
za grał do Do mi ni ka Sne li, a ten po ko nał
bram ka rza Tu li sii. Jesz cze w pierw szej
po ło wie na 3: 0 pod wyż szył Ma te usz Wa -
cho wiak.  Po zmia nie stron miej sco wi nie
zwol ni li tem pa. W 53. mi nu cie pił ka

po raz czwar ty za trze po ta ła w bram ce go -
ści, tym ra zem za spra wą To ma sza Ko ko -
ta. Kwa drans przed koń cem sa mo bój cze
tra fie nie za li czył Adam Kut kow ski. Nie -
dłu go po tem, w zamieszaniu po rzu cie
roż nym, naj przy tom niej za cho wał się Ma -
te usz Oli kie wicz, kie ru jąc fut bo lów kę
do siat ki. Wy nik spo tka nia usta lił ten,
któ ry roz po czął strze la nie, czy li J. Smek -
ta ła. Tym efek tow nym zwy cię stwem Piast
zre ha bi li to wał się za ostat nie nie po wo -
dze nia. 

(LE NA)

Astra Kro to szyn nie mia ła pro ble mów
w po je dyn ku z Rasz ko wian ką Rasz -
ków na jej te re nie. Go ście za da li trzy
cio sy i wró ci li z te go me czu bez strat.

Kro to szy nia nie prze wa ża li od sa me -
go po cząt ku i już w 13. mi nu cie wy szli
na pro wa dze nie. Adam Sta szew ski otrzy -
mał po da nie od Se ba stia na Schne ide ra,
po czym za grał do Mi ko ła ja Le wan dow -
skie go, a ten przy mie rzył z 20 me trów.
Pił ka od bi ła się od słup ka i wpa dła
do bram ki. 

10 mi nut póź niej fau lo wa ny w po lu

kar nym był S. Schne ider i sę dzia po dyk to -
wał rzut kar ny. Je de nast kę wy ko rzy stał
Łu kasz Bu dziak.

Po zmia nie stron go ście stwa rza li so bie
wie le świet nych oka zji, ale pił ka nie chcia ła
wpaść do siat ki. Wy nik uda ło się pod wyż -
szyć do pie ro w do li czo nym cza sie gry.

Mak sym Ish chuk zde cy do wał się
na strzał, fut bo lów ka od bi ła się od Da riu -
sza Rey era i bram karz Rasz ko wian ki był
bez rad ny. 

– By ło to za słu żo ne zwy cię stwo. Wy -
nik 3: 0 to – mo im zda niem – naj niż szy
wy miar ka ry dla prze ciw ni ków. By li śmy

zde cy do wa nie lep szym ze spo łem. Cie szę
się, że so bie do brze ra dzi my, mi mo iż nie
roz gry wa my me czów na swo im bo isku.
Na le żą się po dzię ko wa nia chło pa kom
z dru ży ny, że tak dziel nie to zno szą – po -
wie dział Ma riusz Ra taj czak, pre zes Astry. 

(LE NA)
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PIŁKA NOŻNA 

Pewne zwycięstwo Astry

PIŁKA NOŻNA 

Przedsmak finału

W 13. ko lej ce kla sy okrę go wej Bia ły
Orzeł prze grał na wy jeź dzie z GKS -
-em Grę ba nin 0: 3. Miej my na dzie ję,
że 11 li sto pa da koź mi nia nie za pre -
zen tu ją się le piej. Wte dy bo wiem
zmie rzą się z tą sa mą dru ży ną w fi -
na le Okrę go we go Pu cha ru Pol ski. 

W pierw szej po ło wie gra by ła wy rów -
na na. By ło jed nak spo ro nie do kład no ści
i za bra kło kon kre tów. Do prze rwy więc
go le nie pa dły. 

Po zmia nie stron do gło su do szli go -
spo da rze. W 60. mi nu cie, po ro ze gra niu
rzu tu roż ne go, na pro wa dze nie swój ze -
spół wy pro wa dził Piotr Cier lak. Kwa -

drans póź niej po pro sto pa dłym za gra niu
w do brej sy tu acji zna lazł się Oleh Fu shyn -
skyi i by ło już 2: 0. Trze ci cios miej sco wi
za da li w 80. mi nu cie, kie dy to Da mian
Kacz ma rek zde cy do wał się na strzał zza
po la kar ne go i koź miń ski bram karz był
bez rad ny. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Koncert Piasta

W pół fi na ło wym po je dyn ku Okrę go -
we go Pu cha ru Pol ski Bia ły Orzeł
Koź min Wlkp. zmie rzył się z Or łem
Mro czeń. Ze spół z na sze go po wia tu
wy grał 3: 1 i 11 li sto pa da za gra w fi -
na le.

Od po cząt ku me czu dru ży na z Mro -
cze nia mia ła znacz ną prze wa gę w po sia -
da niu pił ki. War to w tym miej scu przy -
po mnieć, iż ze spół ten znaj du je się
w czo łów ce V li gi. Go ści wy pra co wa li so -
bie do god ną sy tu ację strze lec ką już

w 11. mi nu cie, jed nak pił ka prze le cia ła
nad po przecz ką. Chwi lę póź niej mie li
ko lej ną oka zję, tym ra zem po rzu cie roż -
nym, ale ze strza łem świet nie po ra dził
so bie Ma te usz Wro nec ki. Jesz cze
w pierw szej po ło wie w sy tu acji sam
na sam z bram ka rzem zna lazł się je den
z za wod ni ków Or ła, lecz ar bi ter od gwiz -
dał po zy cję spa lo ną. 

Po zmia nie stron emo cji nie bra ko wa -
ło. Do sko na le w bram ce koź mi nian spi sy -
wał się Ma te usz Wro nec ki. W 60. mi nu -
cie Bia ły Orzeł wy szedł na pro wa dze nie,
gdy Oskar Ma cie jew ski po ko nał gol ki pe ra
strza łem z rzu tu wol ne go. Ry wa le do pro -
wa dzi li do re mi su, wy ko rzy stu jąc rzut
kar ny. Kil ka mi nut póź niej Mi ko łaj Bo -
row czyk wy ko rzy stał za mie sza nie
po wrzu cie z au tu i koź mi nia nie po now -
nie pro wa dzi li. W do li czo nym cza sie gry
ten sam za wod nik pod wyż szył na 3: 1,
tym sa mym za pew nia jąc koź miń skiej
dru ży nie awans do fi na łu Okrę go we go
Pu cha ru Pol ski, w któ rym zmie rzy się
z GKS -em Grębanin.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Koźmińskie Orły w finale!

GKS Grębanin – Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 3:0 (0:0)

BRAMKI: 1:0 – Piotr Cierlak (60'), 2:0 –
Oleh Fushynskyi (75'), 3:0 – Damian
Kaczmarek (80')
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Ratajczyk,
Roszczak, Zieliński, Kaczmarek,
Maciejewski, Oleśków, Kubot (55'
Miedziński), Borowczyk, Hajdasz, Wosiek

Raszkowianka Raszków – Astra
Krotoszyn 0:3 (0:2)

BRAMKI: 0:1 – Mikołaj Lewandowski
(13'), 0:2 – Łukasz Budziak (23' karny),
0:3 – Dariusz Reyer (93')
ASTRA: Błaszczyk – Jankowski, Olejnik
(87' Nasalski), Mizerny, Staszewski,
Budziak, Polowczyk, Reyer, Schneider
(80' Ishchuk), Juszczak, Lewandowski
(70' Powalisz)

Piast Kobylin – Tulisia Tuliszków
7:0 (3:0)

BRAMKI: 1:0 – Jakub Smektała (8'), 2:0
– Dominik Snela (12'), 3:0 – Mateusz
Wachowiak (26'), 4:0 – Tomasz Kokot
(53'), 5:0 – Adam Kutkowski (76'
samobójcza), 6:0 – Mateusz Olikiewicz
(81'), 7:0 – Jakub Smektała (84')
PIAST: B. Wosiek – Kubiak, Snela, S.
Wosiek, Ratajczak, Smektała, Frąckowiak,
Wciórka (78' K. Jędrzejak), Olikiewicz,
Wachowiak (63' Knuła), Kokot (72' E.
Jędrzejak)


