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Dru ży na z ZSP nr 3 w Kro to szy nie 7
li sto pa da wzię ła udział w pierw szej
li dze geo gra ficz nej w ra mach II edy -
cji pro jek tu Cy fro wa Szko ła Wiel ko -
polsk@ 2020, re ali zo wa ne go przez
ODN w Po zna niu. 

Ze spół w skła dzie: Łu kasz Ta la ga,
Patrycja Kuś oraz Ewe li na Dy mar ska
w me czu otwar cia za pre zen to wał się bar -
dzo do brze, zaj mu jąc w ogól nej kla sy fi ka -
cji dru gie miej sce, ex aequo z in nym te -
amem.

W ro ku szkol nym 2019/2020 pla -
ców ki uczest ni czą ce w roz gryw kach bę dą

ry wa li zo wać w czte rech dzie dzi -
nach – geo gra fii, ma te ma ty ce, hi sto rii i ję -
zy ku pol skim. W ra mach lig roz gry wa ne
są tur nie je po mię dzy 24 szko ła mi. W jed -
nej run dzie ry wa li zu je sześć szkół, a każ da
wy sta wia trzech uczniów. 

W ra mach pro jek tu Cy fro wa Szko ła
Wiel ko polsk@ 2020 kro to szyń ska Trój ka
otrzy ma ła m. in. ze staw wi de okon fe ren -
cyj ny, skła da ją cy się z dwóch mo ni to -
rów 65'' (je den do ty ko wy, in te rak tyw ny)
oraz in fra struk tu rę sie ci bez prze wo do -
wej, za pew nia ją cej do stęp do Wi -Fi na te -
re nie pla ców ki wszyst kim uczniom i na -
uczy cie lom.

(AN KA)

8 li sto pa da straż po żar na i po li cja
zo sta ły za alar mo wa ne w związ ku ze
zgło sze niem groź by wy sa dze nia jed -
nej z ka mie nic na kro to szyń skim
ryn ku. Na szczę ście po gróż ki nie zo -
sta ły speł nio ne.

– Na ko men dę zgło si ła się ko bie ta
i po pro si ła o po moc w związ ku z groź ba -
mi jed ne go z jej lo ka to rów – mó wi Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy KPP w Kro -
to szy nie. Męż czy zna gro ził, że wy sa dzi
ka mie ni cę z po wo du roz wią za nia umo wy
naj mu i na ka zu wy pro wadz ki. 

– Na wska za ny ad res wy sła no po li cję
oraz straż po żar ną. Za cho wa li śmy wszel -

kie środ ki ostroż no ści, bo to nie by ła
pierw sza in ter wen cja u te go męż czy zny.
Nikt nie otwie rał drzwi, więc wraz ze
stra ża ka mi i wła ści ciel ką miesz ka nia
funk cjo na riu sze si łą we szli do środ ka.
Męż czy zny tam nie by ło. Zna le zio no pu -
stą bu tlę od ga zu – re la cjo nu je po li cjant. 

Te go sa me go dnia po dej rza ny sam
zgło sił się na ko men dę po li cji. Po za trzy -
ma niu i przy ję ciu ofi cjal ne go za wia do -
mie nia o groź bach skie ro wa no go na kon -
sul ta cje me dycz ne. – Zgod nie z art. 190
Ko dek su kar ne go za groź by ka ral ne jest
prze wi dzia na grzyw na lub po zba wie nie
wol no ści do lat 2 – wy ja śnia P. Szcze pa -
niak. (NO VUS)

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Drugie miejsce w geograficznej lidze

KROTOSZYN

Groził, że wysadzi kamienicę...
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W ostat nim cza sie co i rusz sły chać po -
gło ski na te mat rze ko mo pla no wa -
nych, już w stycz niu, ko lej nych pod wy -
żek za od biór śmie ci. Przy po mnij my, że
we wrze śniu te go ro ku Zwią zek Mię -
dzyg min ny EKO SIÓ DEM KA pod niósł
staw ki o oko ło 40 pro cent.

Zwią zek in for mu je, że na dziś nie są
pro wa dzo ne żad ne dzia ła nia w ce lu zmia ny
wy so ko ści opłat. Jed no cze śnie pod kre śla, że
je śli obec ny sys tem ma być sta bil ny, mu si
być „sa mo fi nan su ją cy się”. – Wy so kość
opła ty, któ rą uisz cza ją miesz kań cy, mu si
wy star czyć na fi nan so we po kry cie funk cjo -
no wa nia ca łe go sys te mu – ta kie uwa run ko -
wa nia ob li gu ją Zwią zek do do sto so wa nia
wy so ko ści opłat po bie ra nych od miesz kań -
ców do po no szo nych m. in. wy dat ków
na od biór i za go spo da ro wa nie od pa dów.
Obec na opła ta skal ku lo wa na jest na po zio -
mie po zwa la ją cym na po kry cie kosz tów ca -
łe go sys te mu. Kwe stia zmia ny wy so ko ści
opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu -
nal ny mi, któ ra mia ła miej sce we wrze -
śniu 2019, wy ni ka ła z przy czyn nie za leż -
nych od Związ ku – zło ży ło się na to pod -
wyż sze nie opłat za za go spo da ro wa nie od pa -
dów przez in sta la cję ko mu nal ną w Ostro -
wie Wlkp.: a) w stycz niu ce ny za za go spo da -
ro wa nie od pa dów ko mu nal nych zmie sza -
nych z 322,56 zł brut to wzro sły
do 449,28 zł brut to (za 1 to nę); b) w ma ju
za od pa dy BIO z 284,89 zł brut to wzro sły
do 389,88 zł brut to; c) w czerw cu za od pa -
dy wiel ko ga ba ry to we wzro sły od 8%
do 34%. Wszyst kie ww. kwo ty do ty czą tyl -
ko za go spo da ro wa nia od pa dów na in sta la -
cjach – przy kal ku la cji wy so ko ści opła ty na -
le ży jesz cze do li czyć m. in. kosz ty zbiór ki

od pa dów i trans por tu ich do in sta la cji oraz
ob słu gi Punk tów Se lek tyw nej Zbiór ki Od -
pa dów Ko mu nal nych i zbiór ki co rocz nej
od pa dów wiel ko ga ba ry to wych – czy ta my
w od po wie dzi Związ ku Mię dzyg min ne go
EKO SIÓ DEM KA na na sze py ta nia. 

Przed sta wi cie le EKO SIÓ DEM KI in -
for mu ją tak że, że bę dą zo bo wią za ni dodo ko -
ny wa nia zmian w wy so ko ści sta wek za wy -
wóz śmie ci, je śli bę dą wzra sta ły kosz ty ob słu -
gi ca łe go sys te mu czy ce ny za za go spo da ro -
wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi. Jak wska zu -
ją, od stycz nia wzro śnie m. in. tzw. opła ta
marszałkowska – ze 170 na 270 zł – i ce ny
za za go spo da ro wa nie od pa dów na in sta la -
cjach. Ta ki stan rze czy tłu ma czy się no wy mi
prze pi sa mi, któ re za kła da ją obo wią zek wpła -
ty tzw. za bez pie cze nia rosz czeń, obo wią zek
pro wa dze nia wi zyj ne go sys te mu kon tro li
miejsc ma ga zy no wa nia lub skła do wa nia od -
pa dów, spa dek cen ze sprze da ży su row ców,
pa liw z od pa dów czy pod nie sie nie kosz tów
ma ga zy no wa nia od pa dów.- Wszyst kie te ele -
men ty skła da ją się na wzrost kosz tów ca łe go
sys te mu, co w kon se kwen cji przed kła da się
na co raz wyż sze opła ty po no szo ne przez
miesz kań ców w ca łej Pol sce – tłu ma czy
EKO SIÓ DEM KA.

W kwe stii czę sto tli wo ści od bio ru śmie -
ci rów nież nie są prze wi dzia ne żad ne zmia -
ny. Zwią zek tłu ma czy, że po przed ni sys tem
był bar dzo nie wy dol ny i nie za chę cał miesz -
kań ców do se gre go wa nia śmie ci. – Zmia na
na po przed nią, nie wy dol ną czę sto tli wość
od bio ru od pa dów ko mu nal nych zmie sza -
nych spo wo du je na gły wzrost sta wek opłat
uisz cza nych przez wła ści cie li nie ru cho mo -
ści. Do te go spad nie ma sa od pa dów od bie ra -
nych se lek tyw nie, a wzro śnie ma sa od pa -
dów zmie sza nych (co ty go dnio wa czę sto tli -

wość od bio ru znie chę ca miesz kań ców
do se gre ga cji), co spo wo du je, iż bę dzie du żo
trud niej osią gnąć ce le do ty czą ce po zio mów
re cy klin gu i od zy sku, któ re okre ślo ne są
prze pi sa mi pra wa, co przed ło ży się na za pła -
tę kar fi nan so wych, co w kon se kwen cji spo -
wo du je ko lej ną pod wyż kę sta wek opłat.
Od stycz nia 2019 od pa dy ko mu nal ne
zmie sza ne od bie ra ne są co dwa ty go dnie
(z wy łą cze niem nie ru cho mo ści wie lo lo ka -
lo wych), co przed kła da się nalep sze se gre go -
wa nie od pa dów. Wsa mym Kro to szy nie od -
no to wa no wzrost ma sy od pa dów se gre go -
wa nych w cią gu 9 mie się cy br. aż o 25%
(w sto sun ku do ana lo gicz ne go okre su
z 2018). W związ ku z po wyż szym waż na
jest se gre ga cja u źró dła – po pra wi dło wym
wy se gre go wa niu wszyst kich od pa dów ilość
od pa dów reszt ko wych, któ ra tra fia do po -
jem ni ka na od pa dy ko mu nal ne zmie sza ne,
jest nie uciąż li wa przy od bio rze co dwa ty go -
dnie. Na le ży też pod kre ślić, iż więk sze bądź
po rów ny wal ne wiel ko ścią mia sta do Kro to -
szy na (Ostrów Wlkp., Ka lisz, Ja ro cin, Mi -
licz) od bie ra ją od pa dy ko mu nal ne zmie sza -
ne co dwa ty go dnie i nie po wo du je to żad -
nych pro ble mów dla miesz kań ców tych
gmin. Co ty go dnio wy od biór od pa dów ko -
mu nal nych zmie sza nych funk cjo nu je np.
w Wał brzy chu. Miesz kań cy te go mia sta
zaod pa dy se gre go wa ne bę dą pła cić odstycz -
nia 2020 27,00 zł za oso bę (se gre ga cja)
oraz 54,00 zł za oso bę (brak se gre ga cji). Po -
przed nia staw ka za se gre ga cję wy no si ła
tam12,00zł odoso by. Wzwiąz ku zpo wyż -
szym miesz kań cy po win ni sku pić ca ły wy si -
łek na rze tel nej i po praw nej se gre ga cji od pa -
dów – prze ko nu ją przed sta wi cie le EKO
SIÓ DEM KI.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

GOSPODARKA KOMUNALNA

Podwyżki nie są planowane, ale...

W ra mach pro jek tu „Wiel ko pol skie
ta len ty na eu ro pej skim po zio -
mie” 22 uczniów ZSP nr 3 w Kro to -
szy nie uczest ni czy w kur sie ję zy ka
an giel skie go, przy go to wu ją ce go ich
do wy jaz du na prak ty ki za wo do we
do Por tu ga lii, za pla no wa ne na kwie -
cień -maj 2020 ro ku.

Za ję cia pro wa dzo ne w ję zy ku an giel -
skim me to da mi ak ty wi zu ją cy mi mo ty -
wu ją mło dzież do po dej mo wa nia roz -
mów na te ma ty zwią za ne z ży ciem co -

dzien nym, po dró żo wa niem, kul tu rą, go -
spo dar ką i tra dy cja mi w Por tu ga lii.
Uczest ni cy pro jek tu pra cu ją z tek sta mi
au ten tycz ny mi, sta ra ją się ro zu mieć wy -
po wie dzi Ame ry ka ni na czy An gli ka,

miesz ka ją cych od lat w Li zbo nie, oraz
pró bu ją usto sun ko wać się do nich w ję zy -
ku an giel skim. Lek cje pro wa dzą zna ko mi -
ci lek to rzy – Prze my sław Łą czyń ski
i Mar ce li na Mu szyń ska. (AN KA)

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Język angielski w programie Erasmus+
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Ucznio wie klas VIIa i VIIb w Szko le
Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp.
re ali zu ją pro jekt eTwin ning „Czy
wiesz, co czu jesz?”. Za kła da on prze -
pro wa dze nie cy klu za jęć, po świę co -
nych roz po zna wa niu wła snych i cu -
dzych emo cji. 

W ra mach pro jek tu mło dzież pra cu je
nad roz wo jem em pa tii, przy glą da się wła -
sne mu po strze ga niu świa ta, do wia du je
się, że wszyst kie od czu wa ne emo cje, choć
nie za wsze przy jem ne, są po trzeb ne.

Ucznio wie kla sy VIIb przy go to wa li

„Me mo ry ga me” z emo ti ko na mi fi gur
geo me trycz nych i za mie ści li na nich na -
zwy uczuć w ję zy ku pol skim oraz an giel -
skim.

– Cie szę się, że na uczy cie le wraz
z ucznia mi po dej mu ją kre atyw ne dzia ła -
nia. Tym bar dziej że wśród uczniów star -
szych po ja wia ją się emo cje, z któ ry mi po -
win ni na uczyć się ra dzić. Roz wój em pa tii
i przyj rze nie się wła sne mu po strze ga niu
świa ta to bar dzo waż ne i po trzeb ne dzia -
ła nia we współ cze snym świe cie – sko -
men to wał Ja cek Za wod ny, dy rek tor koź -
miń skiej Je dyn ki. (AN KA)

Pod czas ju bi le uszo wej ga li XX edy cji
Kon kur su „Dzia ła nia pro eko lo gicz ne
i pro kul tu ro we w ra mach stra te gii
roz wo ju wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go”  Bi blio te ka Pu blicz na w Zdu -
nach otrzy ma ła dwie na gro dy.

Pierw szą z nich – w wy so ko -
ści 6000 zł, w ka te go rii 'lo kal ne od dzia ły -
wa nie w za kre sie dzia łal no ści pro kul tu ro -
wej' – przy zna no za re ali zo wa ny w 2018
ro ku pro jekt „Do bi blio te ki po książ kę
i do te atru”. Z ko lei kwo tę 5000 zł, w ka -
te go rii 'lo kal ne od dzia ły wa nie w za kre sie
dzia łal no ści pro eko lo gicz nej', zdu now ska

książ ni ca otrzy ma ła za zre ali zo wa ne rów -
nież w mi nio nym ro ku za da nie „La to,
książ ka i ja”.

Uro czy sta ga la od by ła się w Sa li Zie -
mi na te re nie Mię dzy na ro do wych Tar gów
Po znań skich. Zdu ny re pre zen to wa ne by -
ły przez Mi ro sła wę Szym czak – dy rek tor
bi blio te ki, bur mi strza To ma sza Chu de go
i Da nu tę Ku ła gę – prze wod ni czą cą Ra dy
Miej skiej w Zdu nach. 

Zwień cze niem uro czy sto ści był kon -
cert Ali cji Ma jew skiej i Wło dzi mie rza
Kor cza z to wa rzy szą cym im kwar te tem
smycz ko wym.

OPRAC. (NO VUS)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Rozpoznawanie emocji

ZDUNY

Dwie nagrody dla biblioteki!

101. rocz ni cę od zy ska nia przez Pol -
skę nie pod le gło ści świę to wa no tak -
że w Biad kach. By ło uro czy ście
i pod nio śle.

Ob cho dy w Biad kach roz po czę ły się
od Mszy św. w Ko ście le pw. Św. Izy do ra
Ora cza. Po tem miesz kań cy, w asy ście pro -
bosz cza wraz ze służ bą oł ta rza, pocz tów
sztan da ro wych i de le ga cji wszyst kich or -
ga ni za cji, dzia ła ją cych na te re nie pa ra fii,
prze ma sze ro wa li na miej sco wy cmen tarz.
Tam zło żo no sym bo licz ny wie niec i za pa -
lo no zni cze. (AN KA) 

8 li sto pa da miał miej sce ofi cjal ny
od biór in we sty cji pod na zwą „Prze -
bu do wa uli cy My śliw skiej w Sul mie -
rzy cach”. War tość pro jek tu wy nio -
sła 245 028,83 zł, z cze go bli sko 79
tys. sta no wi ło do fi nan so wa nie z sa -
mo rzą du wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go. 

Prze bu do wa ny od ci nek ma dłu -
gość 579 me trów. Ofi cjal ne go otwar cia
wy re mon to wa nej dro gi do ko nał bur -
mistrz Da riusz Dę bic ki, w obec no ści rad -
ne go Ka mi la Ło pu szyń skie go oraz wy ko -
naw cy Mar ka Ma rzyń skie go – pre ze sa fir -
my, któ ra wy ko na ła tę in we sty cję.

(NO VUS)

SULMIERZYCE

Ulica Myśliwska po przebudowie
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UROCZYSTOŚĆ

Święto Niepodległości w Biadkach
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8 li sto pa da ogło szo no skład no we go
rzą du pre mie ra Ma te usza Mo ra wiec -
kie go. Oka za ło się, że Mi ni ster stwem
Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
po kie ru je Mar le na Ma ląg, od nie daw -
na po słan ka z na sze go okrę gu nr 36.

Mar le na Ma ląg po cho dzi z Ostro wa
Wlkp. i jest ab sol went ką Wyż szej Szko ły
Pe da go gicz nej w Czę sto cho wie, gdzie
ukoń czy ła pe da go gi kę. Ukoń czy ła rów -
nież stu dia po dy plo mo we w za kre sie ma -
te ma ty ki i in for ma ty ki na Uni wer sy te cie
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu oraz
w za kre sie za rzą dza nia na Po li tech ni ce
Po znań skiej i za rzą dza nia oświa tą w Bał -
tyc kiej Wyż szej Szko le Hu ma ni stycz nej.
Pra co wa ła ja ko na uczy ciel ka. 

W la tach 1999-2002 peł ni ła funk -
cję dy rek to ra Gim na zjum nr 2 w Ostro -
wie Wlkp., na stęp nie przez 9 lat kie ro -
wa ła Ze spo łem Szkół Spół dziel ni

Oświa to wej w tym sa mym mie ście.
Prze kształ ci ła sa mo rzą do wą szko łę,
two rząc spół dziel nię oświa to wą w ce lu
uspo łecz nie nia za rzą dza nia w oświa cie.
Utwo rzy ła po przez tę in sty tu cję Pu -
blicz ne Gim na zjum im. Pa pie ża Ja na
Paw ła II i Li ceum Ogól no kształ cą ce
Spół dziel ni Oświa to wej w Ostro wie
Wlkp.

W 2002 uzy ska ła man dat rad nej
miej skiej Ostro wa Wlkp. z ra mie nia ko -
mi te tu Mi ro sła wa Kru szyń skie go.
W 2006 po raz pierw szy wy bra na zo sta ła
do Ra dy Po wia tu Ostrow skie go z li sty Pra -
wa i Spra wie dli wo ści. Uzy ski wa ła re elek -
cję w wy bo rach w 2010 i 2014. Do 2012
peł ni ła funk cję na czel ni ka Wy dzia łu
Edu ka cji w ostrow skim urzę dzie. By ła wi -
ce prze wod ni czą cą Ra dy Po wia tu Ostrow -
skie go. W 2012 po wo ła no ją na sta no wi -
sko za stęp cy pre zy den ta Ostro wa Wlkp.
z re ko men da cji PiS.

W grud niu 2015 ob ję ła sta no wi -
sko wi ce sta ro sty ostrow skie go. Funk -
cję tę peł ni ła do 11 stycz nia 2016, kie -
dy to zo sta ła po wo ła na na sta no wi sko
wi ce wo je wo dy wiel ko pol skie go przez
pre zes Ra dy Mi ni strów Be atę Szy dło.
W wy bo rach sa mo rzą do wych w 2018
zdo by ła man dat rad nej sej mi ku wiel -
ko pol skie go (otrzy ma ła 46 763 gło sy,
co sta no wi ło dru gi in dy wi du al ny wy -
nik wśród kan dy da tów na rad nych).
W grud niu 2018 zre zy gno wa ła
z funk cji wi ce wo je wo dy. Przez pre -
mie ra zo sta ła po wo ła na na sta no wi sko
pre ze sa Za rzą du Pań stwo we go Fun -
du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no -
spraw nych.

W nie daw nych wy bo rach par la men -
tar nych Mar le nę Ma ląg wy bra no do Sej -
mu RP IX ka den cji. Kan dy do wa ła w okrę -
gu ka li skim i otrzy ma ła 25 695 gło sów.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POLITYKA

Posłanka z naszego okręgu została ministrem
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6 grud nia, a więc w mi ko łaj ki, Ka -
mix Fi glo land w Kro to szy nie za pra -
sza wszyst kie dzie ci wraz z ro dzi ca -
mi na wy jąt ko we spo tka nie ze świę -
tym Mi ko ła jem! 

Or ga ni za to rzy przy go to wa li sze reg
atrak cji i nie spo dzia nek, ta kich jak choć -
by „stre fa fro zen”, a w niej ani ma cje i za -
ba wy, czy „stre fa spin ma ster” – te sto wa -
nie za ba wek Hat chi mals, dro nów i aut

jeż dżą cych po ścia nie.  Zdję cie z na tych -
mia sto wym wy dru kiem bę dzie kosz to -
wać tyl ko 6 zł! Po wcze śniej szym kon tak -

cie bę dzie tak że moż li wość wrę cze nia
pre zen tu. Za pra sza my!

(NO VUS)

POD NASZYM PATRONATEM

Mikołaj już 
się szykuje!

10 li sto pa da w Wiej skim Do mu Kul -
tu ry w Rosz kach od by ła się trze cia
edy cja fe sti wa lu ki sze nia ka pu sty
pod na zwą „Fe sti wal Ka pu ścia ny
Wiel ko pol ską Py rą Przy stra ja ny”. Ini -
cja to rem oraz głów nym or ga ni za to -
rem wy da rze nia by ło miej sco we Ko -
ło Go spo dyń Wiej skich, we współ -
pra cy z gmi ną Kro to szyn. 

Po mo cą i wspar ciem słu ży ły tak że pa -
nie z Ko ła Go spo dyń Wiej skich w Ró żo -
po lu, Ra da So łec ka wsi Rosz ki i miej sco -
wa Szko ła Pod sta wo wa.

Wzo rem lat po przed nich cen tral -
nym punk tem uro czy sto ści by ło szat ko -
wa nie i ubi ja nie ka pu sty w becz ce,
na oczach zgro ma dzo nej pu blicz no ści.
W tym sa mym cza sie chór człon kiń
KGW w Rosz kach wy ko ny wał pio sen ki
te ma tycz nie zwią za ne z ka pu stą, ziem -
nia ka mi, jak rów nież in ne utwo ry roz -
ryw ko we. Pa niom to wa rzy szy ły dzie ci

z miej sco wej szko ły oraz uta len to wa ny
wo kal nie pan. Wy stę py uroz ma ici ły go -
spo dy nie z Ró żo po la, któ re za tań czy ły
w kli ma cie co un try. 

Jak zwy kle w Rosz kach nie mo gło
za brak nąć ka ba re tu. Tym ra zem skecz
do ty czył chiń skie go je dze nia, zna lazł się
w nim też wą tek, a jak że, ka pu sty. Na za -
koń cze nie im pre zy bur mistrz Kro to szy -

na po gra tu lo wał or ga ni za to rom i uczest -
ni kom, po czym wszy scy przy stą pi li
do de gu sta cji dań z ziem nia ków i ka pu -
sty. Pod czas po czę stun ku moż na by ło
skosz to wać plac ków ziem nia cza nych,
pyr z gzi kiem, ka pu sty z ziem nia ka mi,
ka pu śnia ku, go łąb ków i wie lu in nych
sma ko wi to ści.

(NO VUS)

ROSZKI

Kapuściano-ziemniaczany festiwal

8 li sto pa da na uczy cie le i ucznio wie
ZSP nr 2 im. Ka ro la Li bel ta w Kro to szy -
nie zgro ma dzi li się na pa trio tycz nym
ape lu w sa li gim na stycz nej. Waż nym
punk tem uro czy sto ści by ło wspól ne
od śpie wa nie pol skie go hym nu. O sym -
bo licz nej go dzi nie 11.11 do no śnie za -
brzmiał „Ma zu rek Dą brow skie go” ja ko
wy jąt ko wy hołd zło żo ny tym, któ rzy
wal czy li o wol ność oj czy zny. 

Wszy scy ze bra ni włą czy li się w wy -
ko na nie czte rech zwro tek tej naj waż -
niej szej dla każ de go Po la ka pie śni. Na -
stęp nie mło dzież przy po mnia ła wy da -
rze nia i bo ha te rów, któ rzy dą ży li do od -
zy ska nia utra co nej na sku tek za bo rów
nie pod le gło ści. 

Uro czy stość by ła też oka zją do za pre -
zen to wa nia uczniów, któ rzy – re ali zu jąc
swo je pa sje – god nie re pre zen tu ją szko łę

i mia sto. Kie row nik szko le nia prak tycz -
ne go, Ry szard Kasz ko wiak, przed sta wił
ich osią gnię cia i po gra tu lo wał suk ce sów.
Jak pod kre ślił, po sta wa mło dych lu dzi,
ich pra co wi tość i za an ga żo wa nie w spor -
to wą ry wa li za cję to pięk ny przy kład
współ cze sne go pa trio ty zmu. 

Zu zan na Kry stek z kl. IId i Mo ni ka
So wa z kl. IIIc re pre zen to wa ły Pol skę
na Mi strzo stwach Świa ta w Su mo w Osa -
ce w Ja po nii. Pierw sza z wy mie nio nych
za ję ła trze cie miej sce ka te go rii ju nio rek
open, a Mo ni ka by ła pią ta w kat. do 75 kg
ju nio rek. Po nad to za wod nicz ki te wy wal -
czy ły sre bro w ry wa li za cji dru ży no wej ju -
nio rek. 

Z ko lei Szy mon Staś ko wiak wraz
z part ner ką zdo był mi strzo stwo Pol ski
w tań cu to wa rzy skim w kla sie C w sty lu
stan dar do wym na tur nie ju w Bia ło brze -
gach. Tan ce rze po ko na li 22 pa ry. 

Wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski oraz
R. Kasz ko wiak wrę czy li wy róż nio nym
uczniom na gro dy. 

(NO VUS)

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Szkoła do hymnu!
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Nad ra nem 12 li sto pa da do szło
do tra gicz ne go w skut kach po ża ru
w bu dyn ku miesz kal nym na uli cy
Klasz tor nej w Koź mi nie Wiel ko pol -
skim. Zgi nę ła jed na oso ba.

Do zda rze nia wy sła no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz po jed nym z OSP Koź min
Wlkp., OSP Czar ny Sad i OSP Wał ków.
Z otwo rów okien nych bu dyn ku miesz -
kal ne go wy do by wał się dym. Stra ża cy nie
mie li jesz cze in for ma cji o oso bach prze -
by wa ją cych we wnątrz miesz ka nia. 

– Stra ża cy, za bez pie cze ni w sprzęt
ochro ny ukła du od de cho we go i wy po sa -
że ni w li nię ga śni czą, we szli do bu dyn ku.
Za uwa ży li tam przy tom ną oso bę, któ rą
na tych miast ewa ku owa li na ze wnątrz
i przy stą pi li do udzie la nia kwa li fi ko wa nej

pierw szej po mo cy. W tym sa mym cza sie
dru ga ro ta prze szu ki wa ła po zo sta łe po -
miesz cze nia. W po ko ju obok stra ża cy zna -
leź li oso bę le żą cą w łóż ku. Z uwa gi na ob -
ra że nia po nie sio ne w wy ni ku po ża ru za -
rów no stra ża cy, jak i przy by ły na miej sce
Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go od stą -
pi li od re su scy ta cji krą że nio wo -od de cho -
wej – mó wi 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 cał ko wi tym uga sze niu po ża ru po -
miesz cze nia zo sta ły od dy mio ne i prze -
wie trzo ne. Przy po mo cy ka me ry ter mo -
wi zyj nej i de tek to ra wie lo ga zo we go
spraw dzo no ca ły bu dy nek oraz są sied ni.
Urzą dze nia nie wska za ły za gro żeń. 

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Tragiczny 
pożar

Od 31 paź dzier ni ka do 7 li sto pa da,
na za pro sze nie bur mi strza Oki no shi -
my – part ner skie go mia sta Kro to -
szy na, w Ja po nii prze by wa ła de le ga -
cja sa mo rzą du kro to szyń skie go
i Pol skie go Związ ku Su mo. Na szą
gmi nę re pre zen to wa li bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek i prze wod ni -
czą ca Ra dy Miej skiej An na Si ko ra,
a przed sta wi cie lem PZS był je go pre -
zes, Da riusz Ro zum.

Wi zy tę roz po czę ło spo tka nie
w urzę dzie mia sta Oki no shi ma, pod czas
któ re go omó wio no ko lej ne kro ki, ja kie
bę dą po dej mo wa ne w kwe stii współ pra -
cy mię dzy mia sta mi. Kro to szy nia nie
spo tka li się tak że z ucznia mi gim na zjum
w Go ka, któ re współ pra cu je ze Szko łą
Pod sta wo wą nr 1 w Kro to szy nie. Po nad -
to go spo da rze zor ga ni zo wa li tur niej su -
mo oraz Fe sti wal Pol ski.

(NO VUS)

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Krotoszynianie w Kraju Kwitnącej Wiśni
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13Kultura 
MACIEJ KAROLEWSKI – Krotoszyński Ośrodek Kultury
Już w przy szłym ty go dniu od bę dzie
się XXIV Fe sti wal Dzie cię cy o Te ma -
ty ce Eko lo gicz nej, na któ ry cze ka ją
już z nie cier pli wo ścią na uczy cie le,
ro dzi ce i przede wszyst kim dzie ci.
W ra mach fe sti wa lu w pra cow ni
KOK od by ły się już warsz ta ty eko di -
zaj nu, w któ rych uczest ni czy ły dzie ci
z SP nr 1 w Kro to szy nie. Pod czas
dwóch spo tkań warsz ta to wych ze
sta rych ubrań i ma te ria łów po wsta ły
cie ka we, no we pro jek ty.

Zna my już wy ni ki fe sti wa lo we go
kon kur su pla stycz ne go. Wrę cze nie na -
gród i otwar cie wy sta wy po kon kur so wej
od bę dzie się w śro dę, 20 li sto pa da,
o godz. 17.00 w ga le rii Re fek tarz KOK
(bu dy nek mu zeum). Na stęp ne go dnia
o 10.00, rów nież w Re fek ta rzu, z wie dzą
o le sie, ochro nie przy ro dy oraz prze pi sach
prze ciw po ża ro wych zmie rzą się ucznio -
wie szkół pod sta wo wych na sze go po wia -
tu. Na za koń cze nie, w pią tek, 22 li sto pa -
da, o 10.00 w ki nie Przed wio śnie roz -
pocz ną się prze słu cha nia fe sti wa lo we
zgło szo nych spek ta kli te atral nych o te ma -
ty ce eko lo gicz nej, na któ re ser decz nie za -
pra sza my.

Tuż przez roz po czę ciem fe sti wa lu 19
li sto pa da w sa li ka me ral nej KOK od bę -
dzie się ostat ni spek takl w ra mach te go -
rocz nej edy cji pro gra mu Te atr Pol ska
w Kro to szy nie. W „Thril le rze” No we go

Te atru z War sza wy re ży se rzy Pa weł Sa ko -
wicz i An na Smo lar przed sta wia ją, jak wy -
glą da dzień z ży cia czło wie ka opo wie dzia -
ny wy łącz nie z per spek ty wy cia ła. Z uwa -
gi na ogra ni czo ną ilość miejsc nie ste ty nie
ma już wej śció wek na wtor ko wy spek takl.
Je śli ktoś ta ko wą po sia da, a nie mo że jej
wy ko rzy stać, pro si my o prze ka za nie wej -
ściów ki zna jo me mu lub zwró ce nie
do KOK -u.

W śro dę, 27 li sto pa da, ko lej ne dwa
cie ka we wy da rze nia, któ re go rą co po le ca -
my. O 18.00 w ga le rii Re fek tarz ostat nie
w tym ro ku spo tka nie z po dróż ni kiem
i wy pra wa jach to sto pem na Ka ra iby
i przez Pa cy fik z Mar kiem Kra mar czy -
kiem, a o 20.00 w sa li ka me ral nej KOK
kon cert cze skie go du etu te epee. To mu -
zycz ne ob ja wie nie cze skiej oraz pol skiej
sce ny mu zycz nej ostat nich lat. Ko niecz -
nie trze ba po słu chać i zo ba czyć na ży wo
w Kro to szy nie!

Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
po raz ko lej ny go ści ła Jo lan tę Bar toś.
Pi sar ka pro mo wa ła swo je naj now sze
po wie ści pt. „Fu ria” i „80 gra mów”. 

Spo tka nie tym ra zem od by ło się
na te re nie ZSP nr 1 w Kro to szy nie, w od -
no wio nej sa li Bi blio te ki Pe da go gicz nej.
Au tor ka opo wia da ła nie tyl ko o swo ich
ostat nich po wie ściach, ale tak że o swo jej
pa sji do rę ko dzie ła, któ re moż na by ło po -
dzi wiać i za ku pić na spo tka niu.

J. Bar toś mó wi ła rów nież o ży ciu
pry wat nym. Opi sa ła, jak sta ła się ofia rą
cy ber prze mo cy. Jej ko lej na po wieść bę -
dzie mia ła ty tuł „Stal ker”. Po nad to ma
w pla nach na pi sa nie po wie ści, któ rej ak -
cja to czyć się bę dzie w Kro to szy nie.

Po spo tka niu Ewa Bu kow ska, dy rek -
tor Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej,
wrę czy ła pi sar ce skrom ne upo min ki i dy -
plom z po dzię ko wa niem. J. Bar toś z ko lei
prze ka za ła książ ni cy „Ro man se”. 

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Spotkanie z pisarką
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W paź dzier ni ku zor ga ni zo wa no dru -
ży no we mi strzo stwa po wia tu kro to -
szyń skie go w te ni sie sto ło wym szkół
po nad pod sta wo wych. Trium fo wa ły
eki py z I LO i ZSP nr 3 w Kro to szy nie.

W ry wa li za cji dziew cząt pierw sze
miej sce za jął ze spół z I LO im. H. Koł łą ta -

ja, wy prze dza jąc dru ży ny z ZSP im. J
Mar ciń ca w Koź mi nie Wlkp. i ZSP nr 3
im Ja na Paw ła II w Kro to szy nie. 

W roz gryw kach chłop ców zwy cię ży li
te ni si ści z kro to szyń skiej Trój ki, a dru gą
po zy cję za ję li li ce ali ści. Etap re jo no wy za -
pla no wa no na 21 li sto pa da.

(AN KA) 

TENIS STOŁOWY

Walczyli o mistrzostwo powiatu

Kac per Wia trak i Mi ko łaj Mro wiń ski,
re pre zen tu ją cy To wa rzy stwo Atle tycz -
ne Ro zum Kro to szyn, wzię li udział
w Tur nie ju Su mo Dziel ni cy Go ka, któ -

ry od był się w ja poń skiej Oki no shi -
mie. Re pre zen ta cja Pol ski, z na szy mi
za wod ni ka mi w skła dzie, wy wal czy ła
zło to w tur nie ju dru ży no wym. 

Po za aspek ta mi spor to wy mi na si
su mo cy mie li oka zję po znać kul tu rę ja -
poń ską. Miesz kań cy Kra ju Kwit ną cej
Wi śni ce le bru ją każ dy tur niej su mo,
przy cho dząc ca ły mi ro dzi na mi.
Oprócz walk do ro słych za wod ni ków
mo gą tak że po dzi wiać zma ga nia naj -
młod szych adep tów sztu ki wal ki czy
po tycz ki oj ców z sy na mi.

Kro to szyń scy za wod ni cy uczest ni -
czy li rów nież w pro fe sjo nal nych tre nin -
gach z miej sco wy mi su mo ka mi, co
na pew no bę dzie mia ło nie ba ga tel ny
wpływ na roz wój tych per spek ty wicz -
nych spor tow ców.

(AN KA)

SUMO

Sukces naszych zawodników w Japonii
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Ka ra te cy UKS Sho dan Zdu ny 9 li sto -
pa da star to wa li w 21 Eu ro cup Istria
In ter na tio nal Ka ra te To ur na ment
w chor wac kim Po rec. Na si za wod ni -
cy wy wal czy li tam pięć me da li.

Zdu now ska eki pa po je cha ła do Po rec
na za pro sze nie or ga ni za to rów im pre zy.
W za wo dach ry wa li zo wa li rów nież re pre -
zen tan ci Włoch czy Sło we nii. War to
wspo mnieć, iż po ziom ka ra te w Chor wa -
cji jest bar dzo wy so ki. Bał ka ny są bo wiem
ko leb ką te go spor tu w Eu ro pie. 

Tre ner UKS Sho dan, Ja ro sław Adam -

ski, wy wal czył zło ty me dal w ka ta ma -
sters +50 lat oraz brąz w ka ta ma sters +35
lat. Dwa ra zy na po dium sta nę ła tak że
Dag ma ra Muj ta, zdo by wa jąc sre bro w ku -
mi te U'21 -68 kg oraz brąz w ku mi te se -
nio rek. Z ko lei Eryk Szym czak był trze ci
w ku mi te 12-13 lat -36 kg. W kon ku ren -
cji ku mi te ka de tek -54 kg na pią tym miej -
scu upla so wa ła się We ro ni ka Mar cisz. 

– Każ de mu z za wod ni ków na le żą się
bra wa, po nie waż nie by ło ła two, a prze -
ciw ni cy twar do trak to wa li swo ich ry wa li.
U każ de go wi dać po stę py, a te go ty pu do -
świad cze nia są dla na szych ka ra te ków
bez cen ne – sko men to wał J. Adam ski, tre -
ner UKS Sho dan.

(LE NA)

KARATE

Medalowe zdobycze w kolejnym kraju

W mi nio ny week end w Re stau ra cji
Waw rzy niak w Perzy cach do ry wa li -
za cji w za wo dach Pu cha ru Pol ski
POD przy stą pi li dar te rzy. Za wo dy
zor ga ni zo wa ne przez Kro to szyń ską
Li gę Dar ta przy cią gnę ły wie lu za -
wod ni ków i za pew ni ły mnó stwo
spor to wych emo cji. 

W pią tek od był się Tur niej Par o Pu -
char Bur mi strza. By ły to za wo dy roz grze -
wa ją ce za wod ni ków przed so bot nim Tur -
nie jem o Pu char Pol ski. W zma ga niach
ko biet trium fo wa ły Mar ta Paw lic ka i An -
na Ko wal czyk, któ re w fi na le po ko na ły
Ur szu lę Ob ja tek i Ani tę Kry sic ką.
Na trze cim miej scu upla so wa ła się pa ra
Ewa Paw lic ka / Da nu ta Paw lic ka. W fi na -
le mę skim zmie rzy li się Woj ciech Bru liń -
ski i Woj ciech Ziół kow ski oraz Da niel Ma -
kie wicz i Kon rad Paw łow ski. Zwy cię ży li
ci pierw si. Trze cią lo ka tę za ję li Wal de mar
Ka łuż ny i Mar cin Wojt ko wiak. 

W so bo tę dar te rzy wal czy li w tur nie -
ju Pu cha ru Pol ski. Po kil ku go dzin nych
zma ga niach do fi na łu awan so wa li To masz
Sio dła i Łu kasz Łu czak. Po za cię tej wal ce
wy grał pierw szy z wy mie nio nych. Miej -
sca 3-4 za ję li Nor bert Pe cy na i Da mian Pa -
ła szew ski. W gru pie ko biet naj lep sza oka -
za ła się Ni na Lech -Mu sial ska, któ ra w fi -
na le po ko na ła An nę Ko wal czyk. Na miej -
scach 3-4 skla sy fi ko wa ne zo sta ły Da nu ta
Paw lic ka i Mał go rza ta Po cierp nik. 

– Je ste śmy bar dzo za do wo le ni z tur -
nie ju. Fre kwen cja bar dzo nas ucie szy ła.
Co ro ku nasz Pu char Pol ski od bi ja się sze -
ro kim echem w ca łym kra ju. Dzię ku ję ca -
łej eki pie Sto wa rzy sze nia Kro to szyń ska
Li ga Dar ta za ich za an ga żo wa nie. Sło wa
wdzięcz no ści kie ru ję rów nież do wszyst -
kich spon so rów, któ rzy wspar li na sze wy -
da rze nie – po wie dział Prze my sław Paw -
lic ki, pre zes Sto wa rzy sze nia Kro to szyń -
ska Li ga Dar ta.

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM 

Darterskie emocje w Perzycach
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Po se rii nie po wo dzeń ze spół Pia sta
Ko by lin w koń ców ce run dy je sien -
nej V li gi za czął grać na mia rę ocze -
ki wań. W ostat niej te go rocz nej ko lej -
ce ko by li nia nie po ko na li 3: 1 SKP
Słup ca, od no sząc tym sa mym trze -
cie z rzę du zwy cię stwo. 

Od po cząt ku wal ka na bo isku by ła
dość wy rów na na. Po kwa dran sie gry

na pro wa dze nie go spo da rzy wy pro wa dził
Pa tryk Wciór ka. Nie dłu go po tem ry wa le
by li bli scy wy rów na nia, lecz na po ste run -
ku był Bar tło miej Wo siek. W 31. mi nu cie
po za gra niu Ma te usza Oli kie wi cza gło wą
pił kę do siat ki skie ro wał Ma te usz Wa cho -
wiak. Jesz cze przed prze rwą na 3: 0 mógł
pod wyż szyć M. Oli kie wicz, lecz fut bo -
lów ka prze le cia ła obok słup ka. 

Po zmia nie stron go ście pró bo wa li

prze nieść cię żar gry na po ło wę ko by li -
nian. Kil ka ra zy za gro zi li bram ce Pia sta,
ale by li nie sku tecz ni. W 75. mi nu cie dru -
gi raz te go dnia na li stę strzel ców wpi sał
się M. Wa cho wiak i sta ło się ja sne, że miej -
sco wi zgar ną peł ną pu lę. Przy jezd nych by -
ło stać je dy nie na ho no ro we tra fie nie.
W 88. mi nu cie ko by liń skie go bram ka rza
po ko nał Piotr Gło wa la, usta la jąc re zul tat
me czu. (LE NA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Kro to szyń scy pił ka rze w ostat nich ty -
go dniach pre zen to wa li wy so ką for -
mę. W ostat niej ko lej ce run dy je -
sien nej V li gi Astra po ko na ła 2: 0
na wy jeź dzie eki pę Po lo nu sa Ka zi -
mierz Bi sku pi, od no sząc tym sa -
mym pią te zwy cię stwo z rzę du. 

Od po cząt ku spo tka nia go ście mie li
optycz ną prze wa gę, ale nie wie le z te go
wy ni ka ło. Astra pró bo wa ła za sko czyć ry -

wa li głów nie strza ła mi z dy stan su i sta ły -
mi frag men ta mi gry. Pierw sza po ło wa za -
koń czy ła się wy ni kiem bez bram ko wym.

Po prze rwie kro to szy nia nie szyb ko
strze li li go la. W 47. mi nu cie Adam Sta -
szew ski zna lazł się w sy tu acji sam na sam
z bram ka rzem i go ście wy szli na pro wa -
dze nie. Za le d wie kil ka mi nut póź niej
rzut roż ny wy ko ny wał Szy mon Po low -
czyk, pił ka tra fi ła do Szy mo na Jan kow -
skie go, a ten umie ścił ją w siat ce. Do koń -

ca me czu kro to szy nia nie kon tro lo wa li
sy tu ację i wy kre owa li so bie jesz cze kil ka
do brych oka zji, ale re zul tat już się nie
zmie nił. 

– Szy mon Jan kow ski za de dy ko wał
go la swo jej dziew czy nie, An nie Kry stek,
któ ra jest na szym fo to gra fem. Śmia ło
moż na po wie dzieć, że by ła to bar dzo do -
bra run da w na szym wy ko na niu. Szko da,
że już się skoń czy ła, bo je ste śmy w na -
praw dę świet nej for mie, cze go po twier -
dze niem jest pięć wy gra nych z rzę du.
Cóż, mu si my po cze kać do wio sny – sko -
men to wał Ma riusz Ra taj czak, pre zes
Astry Kro to szyn.

(LE NA)

9 li sto pa da, z oka zji Świę ta Nie pod le -
gło ści, w Zdu nach zor ga ni zo wa no Tur -
niej Te ni sa Sto ło we go o Pu char Bur -
mi strza. Do ry wa li za cji przy stą pi ło 53
za wod ni ków i za wod ni czek, któ rzy ry -
wa li zo wa li w sze ściu ka te go riach.

Po od śpie wa niu „Ma zur ka Dą brow -
skie go” uro czy ste go otwar cia za wo dów
do ko nał bur mistrz To masz Chu dy.
Nad pra wi dło wym prze bie giem im pre zy
czu wa li Ali na Wilk – pre zes UKS Im puls
Zdu ny – oraz Eu ge niusz Ko czo row -
ski – sę dzia głów ny.

W ka te go rii dziew cząt z rocz ni -
ka 2007 i młod szych trium fo wa ła Ka ta -

rzy na Rosz czak (UKS Im puls Zdu ny),
wy prze dza jąc Na ta lię Bar tosz ko (UKS

Ża ki Ta cza nów) i Alek san drę Na wroc ką
(LKS Orzeł Wy soc ko Wiel kie). W gro nie
ich ró wie śni ków trzy czo ło we lo ka ty przy -
pa dły re pre zen tan tom zdu now skie go Im -
pul su – Mi ło szo wi Ko ło dziej skie mu, Oli -
wie ro wi Fel ce i Łu ka szo wi Sta cho wi.

W ka te go rii chłop ców z rocz ni -
ków 2002-2006 zwy cię żył Wik tor Ta -
lar (UKS Ża ki Ta cza nów), dru gi był Mi -
chał Dy macz (LKS Go rzy ce Ma łe),
a trze ci – Mi chał Bi nek (LKS Orzeł Wy -
soc ko Wiel kie). W ry wa li za cji ko biet
naj lep sza oka za ła się Ka ta rzy na Swo ra
(UKS Im puls Zdu ny), a za nią upla so -
wa ły się We ro ni ka Po łczyń ska (UKS
Im puls Zdu ny) i Pa try cja Wik to ro wicz
(Gu zo wi ce). 

W gru pie se nio rów trium fo wał Wik -
tor Ta lar (UKS Ża ki Ta cza nów),
przed Mar ci nem Droz dow skim (UKS
Piast Ostrze szów) i To ma szem Spław -
skim (LKS Orzeł Wy soc ko Wiel kie). Z ko -
lei w zma ga niach we te ra nów pierw sze
miej sce za jął Je rzy Przy go da (Ko by la Gó -
ra), a za nim zna leź li się Sła wo mir Grzel -
ski (KS Kro tosz Kro to szyn) i Le szek Kło -
buz (LKS Go rzy ce Ma łe). 

Prócz czo ło wych gra czy z każ dej ka te -
go rii na gro dzo no rów nież naj młod szą za -
wod nicz kę zma gań – Ni col Bar tosz ko
z UKS Ża ki Ta cza nów – oraz naj star sze go
uczest ni ka – Je rze go Przy go dę z Ko by lej
Gó ry. Róż ni ca mię dzy ni mi wy no si ła
aż 65 lat. (AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo na koniec rundy

Po kil ku li go wych po raż kach dru ży -
na Bia łe go Or ła Koź min Wlkp. na ko -
niec run dy je sien nej od nio sła zwy -
cię stwo. W ostat niej te go rocz nej ko -
lej ce okrę gów ki koź mi nia nie na wła -
snym obiek cie po ko na li 3: 0 Zie lo -
nych Koź mi nek. 

W pierw szej po ło wie miej sco wi mie -
li zde cy do wa ną prze wa gę i stwa rza li so bie
wie le sy tu acji pod bram ką ry wa li. Uda ło
się wy ko rzy stać jed ną z nich. W 25. mi -
nu cie gry po do środ ko wa niu z rzu tu roż -
ne go pił kę do bram ki skie ro wał Adam
Zie liń ski. 

Po prze rwie go ście śmie lej ata ko wa li,
lecz to koź mi nia nie mie li lep sze oka zje.
W 70. mi nu cie Ma te usz Lis prze jął pił kę

po pro sto pa dłym po da niu i ude rzył nie
do obro ny. Nie dłu go po tem na in dy wi -
du al ną ak cję zde cy do wał się Fi lip Oleś -
ków i zo stał sfau lo wa ny w po lu kar nym.
Sę dzia po dyk to wał więc je de nast kę, któ -
rą wy ko rzy stał Mar cin Kacz ma rek, usta -
la jąc tym sa mym wy nik me czu. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Udana końcówka rundy jesiennej

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
- Zieloni Koźminek 3:0 (1:0)

BRAMKI: 1:0 – Adam Zieliński (25'), 2:0
– Mateusz Lis (70'), 3:0 – Marcin
Kaczmarek (80' karny)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak,
Zieliński, Konopka, Borowczyk, Ratajczyk
(70' Kaczmarek), Oleśków, Kubot (60'
Szulc), Miedziński (65' Lis), Hajdasz,
Wosiek

Polonus Kazimierz Biskupi 
– Astra Krotoszyn 0:2 (0:0)

BRAMKI: 0:1 – Adam Staszewski (47'),
0:2 – Szymon Jankowski (55')
ASTRA: Błaszczyk – Jankowski, Olejnik,
Staszewski, Budziak, Powalisz (85'
Sępołowicz), Polowczyk (89' Adamczyk),
Reyer, Schneider, Juszczak, Lewandowski
(80' Nasalski)

Piast Kobylin – SKP Słupca 
3:1 (2:1)

BRAMKI: 1:0 – Patryk Wciórka (15'), 2:0
– Mateusz Wachowiak (31'), 3:0 –
Mateusz Wachowiak (75'), 3:1 – Piotr
Głowala (88')
PIAST: B. Wosiek – Kubiak, Snela, S.
Wosiek, Kurzawa, Olikiewicz, Frąckowiak
(81' K. Jędrzejak), Szymanowski, Wciórka
(80' E. Jędrzejak), Wachowiak (76' Knuła),
Smektała

PIŁKA NOŻNA

Świetny finisz Astry 

TENIS STOŁOWY

W Zdunach walczyli o Puchar Burmistrza


