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DZIŚ W NU ME RZE 
� KOŹMIN WLKP.

Wspominamy 
śp. Lidię Kwaśnik

Czytaj na str. 4

� EDUKACJA

1 września dzieci i młodzież
wracają do szkół!

Czytaj na str. 7

� PRACA

Szukasz zatrudnienia?
Sprawdź oferty!

Czytaj na str. 9

� POWIAT

Co w kulturze piszczy?

Czytaj na str. 10-11

� SPORT

Ruszyły rozgrywki 

o Puchar Polski

Czytaj na str. 14

� SPORT

Ligowe boje Astry, 

Piasta i Białego Orła

Czytaj na str. 15-16

Czytaj str. 3KROTOSZYN na NOWO 

Jaka przyszłość rysuje się
przed stowarzyszeniem?
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Epi de mia, są dząc po sta ty sty kach,
cią gle trwa, a na wet przy bie ra na si -
le. W ostat nich dniach w Pol sce no -
tu je się re kor do we licz by za cho ro -
wań na CO VID -19. Rząd wpro wa dza
ob ostrze nia w tzw. czer wo nych i żół -
tych stre fach na te re nie kra ju. W po -
wie cie kro to szyń skim w mi nio ną
nie dzie lę, po trzech ty go dniach bez
no wych przy pad ków za ra że nia,
stwier dzo no trzy za ka że nia ko ro na -
wi ru sem. 

W ta kiej oto sy tu acji wzmo gły się
kon tro le po li cji i służb sa ni tar nych, któ re
spraw dza ją, czy lu dzie prze strze ga ją obo -
wiąz ku no sze nia ma se czek w miej scach,
gdzie jest to ko niecz ne. 

Od ty go dnia po li cjan ci w ca łej Wiel -
ko pol sce po now nie spraw dza ją, jak
miesz kań cy re spek tu ją obo wią zek no sze -
nia ma se czek w skle pach i w ko mu ni ka cji
pu blicz nej. Po nad to przy po mi na ją o ko -
niecz no ści za cho wa nia dy stan su spo łecz -
ne go i in nych za sad bez pie czeń stwa.

– W ostat nim cza sie służ by sa ni tar ne
prze ka zu ją in for ma cje o ro sną cej licz bie
za cho ro wań na CO VID -19. Są sy gna ły,
że w nie któ rych pla ców kach han dlo wych
oraz w środ kach ko mu ni ka cji pu blicz nej
nie są sto so wa ne za sa dy bez pie czeń stwa.
Oso by nie sto su ją się do obo wiąz ku za sła -
nia nia ust i no sa oraz nie za cho wu ją mi ni -
mal ne go dy stan su spo łecz ne go. W związ -
ku z tym po li cjan ci w ca łej Wiel ko pol sce
za czę li do raź ne kon tro le. 

dokoń� czenie na stronie 5

PANDEMIA
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Na por ta lu sie po ma ga.pl trwa zbiór ka pie nię dzy na rzecz
po cho dzą cej z Kro to szy na, 36-let niej Jo an ny, cier pią cej
na no wo twór. Za chę ca my do po mo cy!

Jo an na obec nie miesz ka w Ko mor ni kach. Cier pi na no wo -
twór zło śli wy pier si. Środ ki fi nan so we zbie ra ne są na nie re fun -
do wa ne le cze nie, obu stron ną ma stek to mię. Po trze ba bli sko 220
ty się cy zło tych, a na tę chwi lę na sie po ma ga.pl uda ło się ze brać
oko ło 40 tys. 

– Je stem ma mą dwóch wspa nia łych chłop ców – mó wi Jo -
an na. – Mam 36 lat, wspa nia łe go mę ża i mgli ste wspo mnie nie
o szczę śli wym ży ciu. Za wo do wo pro wa dzi łam te ra pię lo go pe -
dycz ną, po ma ga jąc in nym – ro bi łam to z ser cem i za an ga żo wa -
niem. Mia łam pla ny, ma rze nia, mia łam też prze świad cze nie, że
przede mną ca łe ży cie.

W ma ju u ko bie ty zdia gno zo wa no trój u jem ne go ra ka pier -
si – pod stęp ne go i sku tecz ne go za bój cę. – Roz po czę łam che mio -
te ra pię, któ ra po trwa wie le mie się cy. Cze ka mnie jesz cze kil ka
ope ra cji. Wiem, że je stem w sta nie znieść każ de fi zycz ne cier pie -
nie... – przy zna je 36-lat ka.

– W star ciu z mo im prze ciw ni kiem mu szę pod jąć zde cy do -
wa ne kro ki, bo tyl ko ta kie da ją mi szan sę. Po trze ba wie lu kosz -

tow nych dzia łań. Dla te go bar dzo pro szę o po moc. Mam jed no
ma rze nie – zo ba czyć, jak moi sy no wie do ra sta ją... – oznaj mia Jo -
an na. 

Za chę ca my za tem wszyst kich do włą cze nia się w zbiór kę
pro wa dzo ną na por ta lu sie po ma ga.pl.

(AN KA)

CHARYTATYWNIE

Chcę zobaczyć, jak moi synowie dorastają...

Z dniem 1 sierp nia Za rząd Po wia tu
po wo łał na sta no wi sko peł nią ce go
obo wiąz ki dy rek to ra na czel ne go
szpi ta la w Kro to szy nie Da riu sza Mar -
kow skie go, do tych cza so we go za -
stęp cę dy rek to ra ds. tech nicz no -in -
we sty cyj nych.

Da riusz Mar kow ski bę dzie peł nił po -
wie rzo ną mu funk cję do cza su wy ło nie -
nia no we go dy rek to ra na czel ne go
SPZOZ. Nie daw no Za rząd Po wia tu Kro -
to szyń skie go ogło sił kon kurs na sta no wi -
sko dy rek to ra. Ter min skła da nia do ku -
men tów upły nie 28 sierp nia. W ko mi sji
kon kur so wej, któ rej za da niem bę dzie wy -
bór no we go dy rek to ra SPZOZ, zna leź li
się Ta de usz Ste fa niak (prze wod ni czą cy
ko mi sji), Pa weł Ra do jew ski, An drzej Je -
rzak, Zbi gniew Bro dziak, Mi łosz Zwie -

rzyk, Piotr Ja nusz kie wicz oraz Sta ni sław
Szczot ka.

Szpi tal po in for mo wał tak że, że
w ostat nich dniach swo jej pra cy by ły już
dy rek tor na czel ny – Krzysz tof Ku row -
ski – od był spo tka nia pod su mo wu ją ce
z pra cow ni ka mi ad mi ni stra cji, per so ne -
lem me dycz nym oraz wła dza mi po wia tu.

(AN KA)

SPZOZ KROTOSZYN

Dariusz Markowski 
pełniącym obowiązki dyrektora

Trwa ją pra ce re mon to we w Szko le
Pod sta wo wej w Ku kli no wie, a tak że
w tam tej szej re mi zie. Wszyst ko idzie
zgod nie z pla nem.

W pla ców ce szkol nej re ali zo wa ne są
za le ce nia wy ni ka ją ce z eks per ty zy tech -
nicz nej i po sta no wie nia ko men dan ta wo je -
wódz kie go stra ży po żar nej. – Mu si my
dbać nie tyl ko o pod no sze nie stan dar dów
na uki w szko łach, ale też o bez pie czeń stwo
dzie ci i mło dzie ży. Naj więk szym wy zwa -
niem dla wy ko naw cy są scho dy, któ re mu -
szą być od no wio ne i za bez pie czo ne od po -
wied ni mi środ ka mi przed ogniem – mó wi
To masz Le siń ski, bur mistrz Ko by li na. Pra -
ce idą zgod nie z har mo no gra mem i po win -
ny się za koń czyć przed roz po czę ciem no -
we go ro ku szkol ne go. 

Trwa tak że re mont po miesz cze nia
re mi zy w Ku kli no wie. – W ze szłym ro ku
re mon to wa li śmy re mi zę w Za le siu Ma -

łym, a te raz przy szła ko lej na Ku kli -
nów – oznaj mia bur mistrz Le siń ski. Pra -
ce po win ny się za koń czyć we wrze śniu. 

(ANKA)

KUKLINÓW

Remonty w szkole i w remizie
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W sto wa rzy sze niu Kro to szyn na No wo
od wy bo rów sa mo rzą do wych w 2018
ro ku spo ro się zmie ni ło. Od po wie dzial -
no ścią za kry zy so wą sy tu ację i licz ne
odej ścia obar cza ny jest li der ugru po -
wa nia – rad ny Bar tosz Ko siar ski. Ten
od pie ra za rzu ty i za po wia da dal szą in -
ten syw ną pra cę na rzecz spo łecz no ści
lo kal nej.

W 2018 ro ku sto wa rzy sze nie Kro -
to szyn na No wo by ło ję zycz kiem u wa -
gi wszyst kich, któ rzy in te re su ją się spra -
wa mi lo kal ne go sa mo rzą du. Po spo tka -
niu za ło ży ciel skim, któ re mia ło miej -
sce 23 ma ja, jego ów cze sny pre zes, kro -
to szy nian Prze my sław Ko niecz ny, rzu -
cił się w wir pra cy. Ce lem by ło nie tyl ko
przy go to wa nie list wy bor czych, ale
przede wszyst kim pro gra mu, któ ry
miał przy nieść ocze ki wa ną przez
miesz kań ców zmia nę, po le ga ją cą na, uj -
mu jąc rzecz ogól nie, pro spo łecz nym
oglą dzie rze czy wi sto ści. Wśród po stu la -
tów zna la zły się god na pra ca i ta każ za -
pła ta za nią czy wy dzie le nie z bu dże tu
mia sta i gmi ny fun du szu oby wa tel skie -
go w wy so ko ści 0,5%. 

Przede wszyst kim jed nak sto wa -
rzy sze nie wska zy wa ło na bo lącz ki
miesz kań ców, a na le żą cy do ugru po -

wa nia lu dzie za po wia da li uła twie nia.
Cho dzi ło m. in. o po wsta nie ca ło do bo -
wej ap te ki w szpi ta lu, do stęp nej dla pa -
cjen tów. – Bę dzie my pro mo wać
i wspie rać wszel kie ini cja ty wy dla spor -
tu i zdro wia, a przede wszyst kim
wspie rać lo kal ny biz nes, by po wsta wa -
ły ko lej ne miej sca pra cy – za po wia dał
wów czas P. Ko niecz ny. Nic dziw ne go,
że z ta kim po dej ściem za czę ły się iden -
ty fi ko wać oso by o róż nych po glą dach
oraz ta kie, któ re nie an ga żo wa ły się do -
tych czas w spra wy sa mo rzą do we. Co
wię cej, sto wa rzy sze nie ja ko je den
z trzech ko mi te tów, obok PSL -u i PiS -
-u, wy sta wi ło kan dy da tów w okrę gu
wiej skim. 

P. Ko niecz ny jesz cze przed wy bo ra -
mi osta tecz nie prze stał być pre ze sem.
Jed nak po zo sta li człon ko wie, wraz z no -
wym pre ze sem – B. Ko siar skim, ro bi li
wszyst ko, by by ło o nich gło śno. Pro wa -
dzi li no wo cze sną kam pa nię, z uży ciem
no wych tech no lo gii, li cząc nazmia nę sce -
ny po li tycz nej w gmi nie. Nie ste ty, w wy -
bo rach21 paź dzier ni ka wy wal czy li tyl ko
je den man dat doRa dy Miej skiej wKro to -
szy nie. Otrzy mał go B. Ko siar ski. Mi mo
za wo du człon ko wie Kro to szy na na No -
wo obie ca li so bie dal szą in ten syw ną pra cę
na rzecz spo łecz no ści lo kal nej.

Ty le że wkrót ce prze sta li mó wić
jed nym gło sem. – Los sto wa rzy sze nia
wy da je się być prze są dzo ny. Je śli nie
na stą pi po wrót do ko rze ni, bę dzie dry -
fo wa ło na obrze żach. Wi nę za to po -
no si nie ugię ta po sta wa na sze go li de ra
i ce chy je go cha rak te ru. To czło wiek,
któ ry nie zno si żad ne go sprze ci wu i lu -
bi dzia łać sam. Po dam przy -
kład – po wy bo rach nie zor ga ni zo wał
żad ne go spo tka nia dla człon ków. Nie
po dzię ko wał też kan dy da tom za ich
za an ga żo wa nie – stwier dza P. Ko -
niecz ny. Dla te go zgod nie z prze wi dy -
wa nia mi do szło do re zy gna cji. Oprócz
nie go od szedł m. in. pręż nie dzia ła ją cy
Kon rad Ga łę ski. Ze sto wa rzy sze niem
roz stał się w nie przy jem nych oko licz -
no ściach tak że in ny kro to szy nian – Ja -
ro sław Mróz, któ ry od po wie dzial ny
był za or ga ni za cję. Co wię cej, sto wa -
rzy sze nie zrze kło się lo ka lu miesz czą -
ce go się przy ul. Ka li skiej w Kro to szy -
nie. Je dy nym no wym na byt kiem jest
na to miast Jan Le szek Paw lik. Ten eme -
ry to wa ny woj sko wy jest od lat nie tyl -
ko bacz nym ob ser wa to rem lo kal nych
spraw, ale przede wszyst kim pró bu je
zmie niać rze czy wi stość po przez wcie -
la nie w ży cie ha sła „zmie niam, gdyż
dzia łam”.

Ja ka za tem przy szłość ry su je się
przed sto wa rzy sze niem Kro to szyn
na No wo? Pre zes Ko siar ski po twier dza,
ze licz ba człon ków ule gła zmniej sze -
niu. – Na dal do nas na le ży oko ło 10
osób. Jed nak tak na praw dę mo gę li czyć
na sied miu współ pra cow ni ków – mó -
wi. Jak do da je, przy czy ny opusz cze nia
sze re gów ugru po wa nia by ły róż ne.
Prze strze ga jed nak przed sta wia niem
ka te go rycz nych są dów. 

– Przy po mnę, że start zna szych list
nie wią zał się ab so lut nie z przy na leż no -
ścią. By ła to tyl ko za chę ta. Dla te go ilość
człon ków ni gdy nie osią gnę ła20 – ob ja -
śnia B. Ko siar ski, za zna cza jąc, iż po wy -
bor czy czas we ry fi ku je wszel kie po sta -
wy oraz są dy. – Od po cząt ku mó wi -
łem, że – mi mo iż ma my wie le za strze -
żeń do obec nych władz – to bę dzie my
pro wa dzić po li ty kę ra cjo nal ną, opar tą
na kry ty ce, a nie na kry ty kanc twie. Nie -
któ rzy człon ko wie chcie li jed nak, bym
po stę po wał ostrzej, wcho dząc w licz ne
po le mi ki – tłu ma czy. 

Pre zes sto wa rzy sze nia za prze cza
też, ja ko by bę dąc li de rem, boj ko to wał
po my sły in nych. – Pa mię tam jed ną
ideę. Chcie li śmy, by na ryn ku po wsta ła
sta cja ła do wa nia dla miesz kań ców. Po -
mysł ów for so wał Ko niecz ny, któ ry pi -
lo to wał tę kwe stię. Zna leź li śmy do fi -
nan so wa ne ze wnętrz ne. Nie ste ty,
na prze szko dzie sta nę ły wzglę dy pro ce -
du ral ne. Gdy się z ni mi upo ra li śmy,

oka za ło się, iż mi nął ter min przy stą pie -
nia do wal ki o gran ty – mó wi B. Ko siar -
ski, któ ry zresz tą o P. Ko niecz nym nie
chce się wy po wia dać. – Po tym, jak się
za cho wał, gdy przed wy bo ra mi osta -
tecz nie nas opu ścił, star tu jąc z li sty PiS -
-u, stra cił kom plet nie wia ry god -
ność – do da je.

Od no sząc się do za rzu tu w kwe stii
bra ku spo tkań, wy ja śnia, że w tym ro ku
ich nie ma z po wo du pan de mii ko ro na -
wi ru sa. – Zmie ni się to w naj bliż szym
cza sie – za po wia da. – Co wię cej, bę -
dzie my się spo ty kać w sie dzi bie kro to -
szyń skie go CKI. W ten spo sób zre du -
ku je my kosz ty, ja kie po no si li śmy, wy -
naj mu jąc biu ro. Bę dzie my rów nież bli -
żej miesz kań ców. Sam za mie rzam już
odje sie ni, je śli sy tu acja epi de micz na po -
zwo li, or ga ni zo wać cy klicz ne dy żu ry
dla miesz kań ców.

Wkrót ce stan li czeb ny sto wa rzy -
sze nia znów się skur czy. Odej dzie bo -
wiem Mo ni ka So bie raj ska -For tu niak.
– Wpływ na ta ką de cy zję ma dzia ła nie
pre ze sa, któ ry zwią zał się po li tycz nie
z J. Paw li kiem. Ten zaś iry tu je swo ją
po sta wą. Za wsze się wy po wia da pu -
blicz nie, na wet w kwe stiach, o któ rych
nie ma po ję cia. A dla mnie, hoł du ją cej
war to ściom wol no ścio wym, bar dzo li -
czy się wia ry god ność. Nie mo gę po -
zwo lić so bie na śmiesz ność – oznaj -
mia M. So bie raj ska -For tu niak.

PA WEŁ KRA WUL SKI

KROTOSZYN na NOWO

Jaka przyszłość rysuje się przed stowarzyszeniem?
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Ode szła bar dzo życz li wa, od da na
pra cy i wy cho wan kom oso ba. To
ogrom na stra ta dla spo łecz no ści koź -
miń skiej – ta kie opi nie moż na usły -
szeć od miesz kań ców Koź mi na
Wlkp. i oko lic.

4 sierp nia od pro wa dzo no
na wiecz ny spo czy nek śp. Li dię Kwa -
śnik. Ta zmar ła przed wcze śnie, eme -
ry to wa na dy rek tor ka Przed szko la
„Par ko we Skrza ty” (w la tach 1995-
2017) za pi sa ła się zło ty mi zgło ska mi
w hi sto rii Koź mi na Wlkp. Oprócz be -
ne dyk tyń skiej wręcz pra cy, ja ką wy ko -
ny wa ła, za rzą dza jąc pla ców ką, by ła
tak że czyn ną uczest nicz ką współ pra -
cy pol sko -nie miec kiej. W to wa rzy -
stwie tym peł ni ła funk cję se kre ta rza.

Msza po grze bo wa w Ko ście le pw.
Św. Waw rzyń ca zgro ma dzi ła tłu my
miesz kań ców. – Nie zdzi wi ła mnie ta

sy tu acja w ogó le. Wszak zmar ła da ła
się po znać w cza sie swo je go ży cia ja ko
oso ba nie zwy kle życz li wa, peł na
otwar to ści dla każ de go, z kim się spo -
ty ka ła. Do te go cha rak te ry zo wa ła ją
nie zwy kła po go da du cha, a zna kiem
roz po znaw czym był uśmiech – mó -
wi Ja ro sław Ra taj czak, wi ce bur -
mistrz Koź mi na Wlkp.

W trak cie mszy o jej ży ciu opo -
wia da li ko lej no: obec na dy rek tor

przed szko la – Ka ro li na Pie trzak, ks.
Pa weł No wac ki oraz by ły bur mistrz
Koź mi na – Bo le sław Ka sprzak. K.
Pie trzak na kre śli ła dro gę ży cio wą śp.
Li dii Kwa śnik. Ka płan dzie lił się ze
zgro ma dzo ny mi świa dec twem
o zmar łej z ostat niej piel grzym ki koź -
mi nian do Zie mi Świę tej. Z ko lei B.
Ka sprzak wspo mi nał jej za słu gi
na po lu współ pra cy pol sko -nie miec -
kiej. To wła śnie przez dzia ła nia ta kich
osób jak by ła dy rek tor przed szko la
Koź min od lat owoc nie współ pra cu je
z mia stem Bel l he im i Związ kiem
Gmin Bad Ten n stedt. 

– By ła to nie zwy kła ko bie ta. O jej
za an ga żo wa niu w pra cę krą żą już le -
gen dy. Jed nak za wsze na pierw szym
miej scu sta wia ła do bro dzie ci – opo -
wia da Grze gorz Pierz cha ła, na uczy -
ciel i fo to graf. Jak pod kre śla, cha rak -
te ry zo wa ła ją skrom ność. Ni gdy nie

chcia ła zaj mo wać miej sca na świecz -
ni ku, za wsze lu bi ła opo wia dać o osią -
gnię ciach dzie ci czy pra cow ni ków
szpi ta la. – Chcę wska zać na jesz cze
je den aspekt. To sa mo cie pło oka zy -
wa ła w sto sun ku do naj bliż szej ro dzi -
ny. Nie na dar mo wska zy wa no ich
za wzór – stwier dza G. Pierz cha ła. 

Rad ny Ka rol Jan ko wiak przy zna -
je, że wła ści wie oce nił śp. L. Kwa śnik
do pie ro, gdy za czął z nią współ pra co -
wać. – Za sia da jąc przed la ty w Ra dzie
Ro dzi ców tej pla ców ki, wi dzia łem jej
nie zwy kłe od da nie. Współ pra ca z nią
by ła za szczy tem i przy jem no ścią. By -
ła za wsze otwar ta na su ge stie, do te go
uro dzo na opty mist ka. Cze go chcieć
wię cej? Wska zu ję jej po sta wę dziś
każ de mu dy rek to ro wi pla ców ki
oświa to wej za wzór – oznaj mia K.
Jan ko wiak. 

– Za wsze cie szy łem się na moż li -
wość spo tka nia pa ni dy rek tor. Nie
czu ło się bo wiem żad ne go dy stan su,
a kon wer sa cja by ła opar ta na dia lo -
gu – wspo mi na J. Ra taj czak, któ ry za -

czął z nią współ dzia łać ści ślej pod czas
prze nie sie nia przed szko la z ul. Zam -
ko wej na Bo rec ką. Wi ce bur mistrz
opo wia da, że gdy przy szedł po in for -
mo wać ją, iż bu dy nek przy ul. Zam -
ko wej nie na da je się do dal szej eks plo -
ata cji, głów nie ze wzglę du na bar dzo
wy śru bo wa ne nor my prze ciw po ża ro -
we, mia ła łzy w oczach. Nie mniej nie
pod da ła się ma ra zmo wi, ale od ra zu
do py ty wa ła o dal sze lo sy pla ców ki. 

– Po cząt ko wo wska za na lo ka li za -
cja nie by ła dla niej wy ma rzo na. Dla te -
go da li śmy so bie czas na pod ję cie de cy -
zji. Gdy spo tka łem się z nią zno wu,
po wie dzia ła tyl ko: „spró buj my dla do -
bra dzie ci”. To, co się póź niej dzia ło,
prze szło mo je naj śmiel sze ocze ki wa -
nia. Tak za an ga żo wa ną w pra cę oso bę
trud no zna leźć. Chcę też pod kre ślić,
iż po przej ściu na eme ry tu rę na sze re -
la cje sta ły się bar dziej ko le żeń skie. Ro -
dzi nie pra gnę prze ka zać szcze re wy ra -
zy współ czu cia – koń czy wi ce bur -
mistrz Koź mi na. 

PA WEŁ KRA WUL SKI

WSPOMNIENIE

Śmierć Lidii Kwaśnik zasmuciła koźminian

29 lip ca w kro to szyń skiej re stau ra cji
Iskra zgro ma dzi li się przed sta wi cie -
le Pra wa i Spra wie dli wo ści. Spo tka -
nie mia ło na ce lu do ko na nie pod su -
mo wa nia wy bo rów pre zy denc kich
i omó wie nie naj waż niej szych dla lo -
kal nych dzia ła czy kwe stii.

Do Kro to szy na przy by li człon ko wie
Za rzą du Okrę gu nr 36, do któ re go na le ży
nasz te ren. W tym gro nie zna leź li się po -
sło wie Jan Dzie dzi czak, Jan Mo siń ski
i To masz Ław ni czak oraz wo je wo da wiel -
ko pol ski Łu kasz Mi ko łaj czyk. 

Po seł Ław ni czak szcze gó ło wo omó -
wił pre fe ren cje wy bor ców z po wia tu kro -
to szyń skie go, po słu gu jąc się przy tym
przy go to wa ny mi sta ty sty ka mi. To ich
ana li za po ka za ła, jak roz ło ży ło się po par -
cie wo bec dwóch kan dy da tów ry wa li zu ją -
cych w dru giej tu rze wy bo rów – An drze -
ja Du dy i Ra fa ła Trza skow skie go. 

Jak mó wią nie któ rzy dzia ła cze, po sło -
wie za uwa ży li ten den cję, iż co raz wię cej
osób iden ty fi ku je się z dzia ła nia mi par tii
rzą dzą cej. Prócz po chwał dla lo kal nych
dzia ła czy za wy ko na ną pra cę był też ele -
ment mo bi li zu ją cy. – Go ście wska za li
na „bia łe pla my” na ma pie. Cho dzi o Kro -
to szyn i Koź min Wlkp., gdzie miesz kań -
cy w więk szo ści opo wie dzie li się za mo de -

lem pre zy den tu ry lan so wa nym przez
Trza skow skie go – stwier dza za strze ga ją -
cy so bie ano ni mo wość je den z dzia ła czy
dzia łacz PiS -u. 

Szcze gól ną uwa gę po świę co no więc
Kro to szy no wi. War to przy po mnieć
w tym kon tek ście licz by. Mi mo że w gmi -
nie Kro to szyn zwy cię żył A. Du da, zdo by -
wa jąc 10 494 gło sów, przy 9551 gło sach

dla je go kon ku ren ta, to jed nak w sa mym
mie ście więk szość wy bor ców opo wie -
dzia ła się za obec nym pre zy den tem War -
sza wy, któ ry otrzy mał 7835 gło sów,
przy 6690 dla A. Du dy. 

Póź niej sku pio no się na spra wach lo -
kal nych. Roz ma wia no o wy bo rze władz
po wia to wych struk tur PiS oraz o kwe stii
no wej lo ka li za cji biu ra. Je śli cho dzi
o pierw szy z tych te ma tów, to wszy scy
zgo dzi li się co do te go, iż obec na sy tu acja
przej ścio wa mu si się wresz cie się za koń -
czyć. Przy po mnij my, że od grud nia 2017
ro ku pra ca mi struk tur po wia to wych kie -
ru je by ły se na tor, a dziś wo je wo da – Łu -
kasz Mi ko łaj czyk. Sta ło się tak na sku tek
od wo ła nia wy bo rów lo kal nych władz
z po wo dów na tu ry for mal nej. – Nie za -
cho wa no pro ce dur. Nie któ rzy na si człon -
ko wie nie prze szli po praw nej we ry fi ka cji.
Ma to zwią zek z nie ure gu lo wa niem
przez nich skła dek – tłu ma czył wów czas
Ł. Mi ko łaj czyk.

Obec nie sy tu acja się unor mo wa -
ła – człon ko wie opła ca ją skład ki w ter mi -
nie i ewi den cja lo kal na jest toż sa ma ze sta -

ty sty ką pro wa dzo ną przez wła dze okrę -
gu. Dla te go wie lu przed sta wi cie li do ma ga
się wy bo rów. Chcą bo wiem, by o lo kal -
nych spra wach de cy do wał ktoś z po wia tu,
a nie za ab sor bo wa ny ca łym re gio nem wo -
je wo da. Żad nych wią żą cych de cy zji
na spo tka niu jed nak nie pod ję to. Nie pa -
dła kon kret na da ta wy bo rów.

Po sta no wio no też roz wią zać spra wę
no wej lo ka li za cji biu ra. Po sło wie wi dzą
bo wiem, iż de cy zja o re zy gna cji z biu ra
miesz czą ce go się przy ul. Ra wic kiej
w Kro to szy nie by ła błę dem. Od te go cza -
su są ska za ni na przy chyl ność eu ro po słan -
ki An dże li ki Moż dża now skiej, któ ra ma
w Kro to szy nie biu ro. W związ ku z ty mi
per tur ba cja mi po gor szy ła się ko mu ni ka -
cja z miesz kań ca mi. Cza rę go ry czy prze la -
ło wy da rze nie z 26 czerw ca, kie dy to za -
kle jo no szyld biu ra PiS. Ne ga tyw ny prze -
kaz, któ ry te mu to wa rzy szył, spo wo do -
wał, iż po sło wie po sta no wi li wy brnąć
z nie kom for to wej sy tu acji. Wkrót ce za -
tem ma za paść ja kaś wią żą ca de cy zja od -
no śnie lo ka li za cji biu ra.

PA WEŁ KRA WUL SKI 

POLITYKA

Podsumowali wybory prezydenckie
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dokoń� czenie ze strony 1
Funk cjo na riu sze w cza sie pa tro lu bę -

dą od wie dzać skle py i ga le rie han dlo we.
Bę dą tak że kon tak to wać się z ad mi ni stra -
to ra mi tych obiek tów. Pod czas roz mów
z miesz kań ca mi bę dą po uczać o obo wiąz -
ku za kry wa nia ust i no sa. Bę dą na ma wiać
do za cho wa nia od po wied nie go dy stan su
od in nych osób. W trak cie swo jej służ by
bę dą po dob nie jak do tych czas kon tro lo -
wać au to bu sy, tram wa je i in ne po jaz dy
trans por tu pu blicz ne go – ogło si ła w ze -
szło ty go dnio wym ko mu ni ka cie wiel ko -
pol ska po li cja. 

Po li cjan ci przy po mi na ją, że w skle -
pach i w ko mu ni ka cji pu blicz nej jest obo -
wią zek za kry wa nia ust i no sa oraz za cho -
wa nia dy stan su spo łecz ne go. Oso by, któ -
re nie za sto su ją tych za sad al bo nie bę dą
re ago wać na za le ce nia służb i ad mi ni stra -
to rów, na ra ża ją się na od po wie dzial ność
kar ną. Za ta kie wy kro cze nie gro zi grzyw -
na do pię ciu set zło tych.

Urząd Miej ski w Kro to szy nie tak że
przy po mi na o obo wiąz ku no sze nia ma -
secz ki za kry wa ją cej nos i usta na te re nie
ma gi stra tu. – In te re san ci są ob słu gi wa ni
z za cho wa niem okre ślo nych za sad bez -
pie czeń stwa. Pro si my wszyst kich o sto so -
wa nie środ ków ochro ny oso bi stej i za cho -
wa nie dy stan su – na pi sa no w ko mu ni ka -
cie UM w Kro to szy nie.

Przy po mi na my, że od 25 lip ca obo -
wią zu ją ogra ni cze nia i za sa dy do ty czą ce
za sła nia nia ust i no sa w miej scach pu -
blicz nych oraz prze miesz cza nia się. Obo -
wią zek do ty czy  no sze nia ma se czek lub
in ne go ro dza ju za sła nia nia ust i no sa w sy -
tu acji, gdy nie moż na za cho wać 1,5-me -
tro wej od le gło ści od in nych.

Ma secz kę trze ba wciąż obo wiąz ko wo
no sić m. in. w au to bu sie, tram wa ju i po -
cią gu, w sa mo cho dzie oso bo wym, je śli je -
dziesz z kimś, z kim nie miesz kasz na co
dzień, w skle pie, ga le rii han dlo wej, ban -
ku, na tar gu i na po czcie, w ki nie i te atrze,

u le ka rza, w przy chod ni, w szpi ta lu, sa lo -
nie ma sa żu i ta tu ażu, w ko ście le i szko le,
na uczel ni, w urzę dzie (je śli idziesz za ła -
twić tam ja kąś spra wę) i in nych bu dyn -
kach uży tecz no ści pu blicz nej.

Ust i no sa nie trze ba za kry wać w re -
stau ra cji lub ba rze – gdy zaj miesz miej sce
przy sto le i jesz lub pi jesz; w pra cy – je śli
nie masz stycz no ści z oso ba mi z ze wnątrz
(np. pod czas ob słu gi klien tów i in te re san -
tów), w le sie; pod czas spo ży wa nia po sił -
ków lub na po jów po za ję ciu miej sca sie -
dzą ce go w po cią gu ob ję tym obo wiąz ko wą
re zer wa cją miejsc, w tym po sił ków i na po -
jów wy da wa nych na po kła dzie po cią gu
(wa gon WARS).

Z obo wiąz ku za sła nia nia ust i no sa
zwol nio ne są je dy nie oso by, któ re ma ją
pro ble my z od dy cha niem lub nie mo gą
te go zro bić z in nych po wo dów zdro wot -
nych. Je śli ta ka oso ba po ja wi się np.
w skle pie, to po win na po wia do mić ob słu -
gę, że nie mo że mieć za sło nię tych ust i no -
sa, aby nie na ra zić się na in ter wen cję.

Ostat nio każ de go dnia Mi ni ster stwo

Zdro wia in for mu je o ko lej nych re kor dach
w licz bie za ka żo nych wi ru sem SARS -
-CoV -2. Wy jąt ka mi by ły nie dzie la i po -
nie dzia łek, kie dy to od no to wa no nie co
mniej przy pad ków za cho ro wań. W sa mej
Wiel ko pol sce też nie jest zbyt opty mi -
stycz nie. W na szym wo je wódz twie każ -
de go dnia przy by wa po kil ka dzie siąt za ra -
żo nych osób. 

Nie ste ty, w nie dzie lę, 9 sierp nia,
po trzech ty go dniach z ze ro wym bi lan -
sem za cho ro wań, stwier dzo no trzy no we
przy pad ki za ka że nia ko ro na wi ru sem
w po wie cie kro to szyń skim. Są to ko bie ta
i męż czy zna w wie ku 30 lat oraz dziec ko.
Wszy scy prze by wa ją w do mo wej izo la cji.

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia -
łek, 10 sierp nia, go dzi na 12.00) w po wie -
cie kro to szyń skim od no to wa no 290 przy -
pad ków za ka że nia, 32 oso by zmar ły, wy -
zdro wia ło po nad 250. 

W ca łym kra ju do tej po ry za ra że nie
wi ru sem SARS -CoV -2 stwier dzo no
u 52 410 osób, zmar ło 1809, a wy le czo -
nych jest już 36 877. (AN KA)

PANDEMIA

Na mo cy usta wy z dnia 15 lip ca
sejm uchwa lił tzw. pol ski bon tu ry -
stycz ny. Jest on wspar ciem dla pol -
skich ro dzin, któ rych bu dżet do mo -
wy ucier piał z po wo du pan de mii CO -
VID -19. Po nad to ce lem je go wpro -
wa dze nia jest po moc pol skiej bran -
ży tu ry stycz nej. 

Naj czę ściej sta wia ne py ta nia, zwią za -
ne z bo nem tu ry stycz nym, do ty czą te go,
ko mu przy słu gu je, jak dzia ła, jak moż na
go otrzy mać. Wy ja śnia my więc wszel kie
kwe stie. 

Jak mo że my prze czy tać na rzą do wej
stro nie in ter ne to wej, po świę co nej te mu
za gad nie niu, bon tu ry stycz ny przy słu gu je
każ dej oso bie po ni żej 18. ro ku ży cia
z przy zna nym pra wem do po bie ra nia
świad cze nia 500+ lub do dat ku wy cho -
waw cze go w wy so ko ści ww. świad cze nia
wy cho waw cze go, okre ślo ne go w usta wie
o po mo cy pań stwa w wy cho wa niu dzie ci.
Bon mo gą otrzy mać rów nież dzie ci, któ -
rych ro dzi ce pra cu ją za gra ni cą.

War tość bo nu to 500 zł na każ de
dziec ko. W przy pad ku dziec ka nie peł no -
spraw ne go ro dzi ce otrzy ma ją do dat ko -
we 500 zł, co w su mie da je 1000 zł.

By otrzy mać bon, nie po trze ba skła -
dać żad nych do dat ko wych wnio sków, na -
le ży go je dy nie ak ty wo wać. W tym ce lu
ko niecz ne jest za lo go wa nie się do sys te mu

PUE ZUS przez oso bę upraw nio ną, na -
stęp nie trze ba po twier dzić wpro wa dzo ne
da ne al bo do ko nać ich ak tu ali za cji. Mo że -
my to zro bić po przez stro nę in ter ne to wą
www.zus.pl, jak i w pla ców ce Za kła du
Ubez pie czeń Spo łecz nych. Bo ny waż ne są
do 31 mar ca 2022 ro ku. Ma ją one for mę
spe cjal ne go 16-cy fro we go ko du, któ ry
otrzy ma my na wska za ny nu mer te le fo nu
lub ad res pocz ty elek tro nicz nej. 

Z bo nu moż na ko rzy stać wie le ra zy,
tj. do mo men tu aż wy czer pie się je go kwo -
ta. Za pła cić nim moż na za usłu gi ho te lar -
skie lub im pre zy tu ry stycz ne, ale re ali zo -
wa ne tyl ko i wy łącz nie przez przed się -
bior cę tu ry stycz ne go lub or ga ni za cję po -
żyt ku pu blicz ne go na te re nie na sze go kra -
ju. Za tem BO NU UŻYĆ MOŻ NA TYL -
KO NA TE RE NIE POL SKI. Do dat ko wo
usłu gi ho te lar skie lub im pre zy tu ry stycz -
ne ma ją być re ali zo wa ne na rzecz dziec ka,
na któ re przy zna no bon. Na stro nie in ter -
ne to wej Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej
zna leźć mo że my spis pod mio tów, u któ -
rych mo że my za pła cić bo nem. 

UWA GA NA OSZU STÓW! Wo bec
co raz częst szych ofert sprze da ży bo nów,
ja kie zna leźć mo że my na roz ma itych por -
ta lach in ter ne to wych na le ży za zna czyć,
że bon zre ali zo wać moż na tyl ko na dziec -
ko, na któ re zo stał on przy zna ny. Tym sa -
mym nie ma moż li wo ści je go sprze da ży! 

(MIK)

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

Bon turystyczny 
– co trzeba wiedzieć? 
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Jed na oso ba zo sta ła po szko do wa na
w wy ni ku wy pad ku na pla cu za ła -
dun ko wym w Kro to szy nie przy uli cy
Ostrow skiej. Do zda rze nia do szło
ran kiem 6 sierp nia.

Po otrzy ma niu zgło sze nia o wy pad ku
na miej sce skie ro wa no dwa za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie, po li cję i Ze spół Ra tow nic twa Me -
dycz ne go. 

Jak usta lo no, na pla cu ma new ro wym
przed obiek tem ma ga zy no wym sa mo chód
do staw czy uszko dził po jazd oso bo wy
i ude rzył w ram pę prze ła dun ko wą. Do cza -
su przy by cia służb ra tun ko wych opie kę
nad przy tom nym kie row cą, któ ry po zo sta -
wał w au cie, spra wo wał pra cow nik fir my. 

Gdy stra ża cy do tar li na miej sce, przy -
stą pi li do oce ny sta nu uczest ni ka zda rze -
nia. Po szko do wa ne mu udzie lo no po mo -
cy ade kwat nej do po nie sio nych ob ra żeń,

za opa tru jąc ra ny po wierz chow ne po wsta -
łe w wy ni ku zde rze nia oraz udzie la jąc
wspar cia psy chicz ne go. 

– W tym sa mym cza sie po zo sta li
stra ża cy za bez pie czy li uszko dzo ny po -
jazd do staw czy oraz ogra ni czy li wy cie ki
pły nów eks plo ata cyj nych. Po szko do wa -
ne go męż czy znę na stęp nie prze ka za no
pod opie kę Ze spo łu Ra tow nic twa Me -

dycz ne go, któ ry prze trans por to wał go
do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we -
go – in for mu je st. asp. Ma te usz Dy mar ski
z KP PSP w Kro to szy nie.

Po usu nię ciu uszko dzo ne go sa mo -
cho du z pla cu ma new ro we go stra ża cy za -
koń czy li dzia ła nia. In ter wen cja stra ży po -
żar nej trwa ła 2 go dzi ny i 43 mi nu ty. 

(AN KA)

KROTOSZYN

Wypadek na placu załadunkowym
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3 sierp nia na uli cy Zdu now skiej
w Kro to szy nie do szło do wy pad ku
dro go we go z udzia łem trzech sa mo -
cho dów. W zda rze niu po szko do wa -
ne zo sta ły czte ry oso by, w tym jed no
dziec ko.

Na miej sce wy pad ku skie ro wa no
po dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -

-Ga śni czej w Kro to szy nie i Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Zdu nach, Ze spół Ra -
tow nic twa Me dycz ne go i po li cję. Jak się
oka za ło, na skrzy żo wa niu dro gi kra jo wej
z po wia to wą zde rzy ły się trzy sa mo cho dy
oso bo we. Pięć osób uczest ni czą cych
w zda rze niu sa mo dziel nie opu ści ło
uszko dzo ne po jaz dy. Dro ga kra jo wa by ła
cał ko wi cie za blo ko wa na.

– Po do ko na niu oce ny sta nu uczest -
ni ków wy pad ku stra ża cy udzie li li po -
szko do wa nym po mo cy me dycz nej.
Szcze gól ną opie ką ob ję to ma łe dziec ko,
któ re otrzy ma ło mi sia ra tow ni ka – mó wi
st. asp. Ma te usz Dy mar ski z KP PSP
w Kro to szy nie. Z uwa gi na in ten syw ne
opa dy desz czu oso by, któ re nie od nio sły
żad nych ob ra żeń, umiesz czo no w po jeź -
dzie po żar ni czym. 

Na stęp nie po szko do wa nych prze ka -
za no pod opie kę Ze spo łu Ra tow nic twa
Me dycz ne go. Na miej sce we zwa no dru gą
ka ret kę po go to wia. Po wy ko na niu ba dań
pod ję to de cy zję o prze wie zie niu trój ki do -
ro słych i dziec ka do szpi ta la w ce lu dal szej
dia gno sty ki. 

– W uszko dzo nych po jaz dach stra -
ża cy odłą czy li aku mu la to ry, a po nad to
za bez pie czy li wy cie ki pły nów eks plo ata -
cyj nych. Wy zna czo no też tym cza so wy
ob jazd dro ga mi lo kal ny mi. Po za koń cze -
niu czyn no ści po li cyj nych sa mo cho dy
usu nię to z jezd ni – in for mu je M. Dy mar -
ski. Dzia ła nia służb ra tow ni czych trwa -
ły 2,5 go dzi ny. (AN KA)

WYPADEK

Cztery osoby poszkodowane

W wto rek, 4 sierp nia, na ca łej tra sie
z Roz dra że wa do Kro to szy na na kie -
row ców ja dą cych tą dro gą cze ka ły
utrud nie nia w po sta ci licz nych plam
ole ju na pę do we go. Po dob ny pro -
blem wy stą pił na kil ku uli cach
w Kro to szy nie. Za gro że nie szyb ko
zneu tra li zo wa li stra ża cy. 

Zgło sze nie o za ist nia łej sy tu acji tra fi -
ło do Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej oko ło go dzi ny 18.30. Po -
cząt ko wo do ty czy ło ono tyl ko ryn ku
w Roz dra że wie. Do dzia łań na tych miast
za dys po no wa no za stęp z miej sco wej jed -
nost ki OSP. Jed no cze śnie dy żur ny KP
PSP otrzy mał ko lej ne zgło sze nia do ty czą -
ce wy cie ku ole ju, tym ra zem w róż nych

lo ka li za cjach na te re nie sa me go Kro to szy -
na i na od cin ku Roz dra żew -Kro to szyn.
Do li kwi da cji za gro że nia skie ro wa no więc
za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni -
czej oraz OSP w Kro to szy nie. 

Dzia ła nia stra ża ków po le ga ły na za -
bez pie cze niu te re nu oraz li kwi da cji stwa -
rza ją cych za gro że nie w ru chu dro go wym
plam ole ju na pę do we go przy po mo cy
sor ben tu oraz pod ręcz ne go sprzę tu bu -
rzą ce go. 

W trak cie dzia łań jed no stek ochro ny
prze ciw po ża ro wej na miej sce do tar li
przed sta wi cie le Po wia to we go Za rzą du
Dróg w Kro to szy nie w ce lu za bez pie cze -
nia wy zna czo ne go od cin ka dro gi o łącz nej
dłu go ści oko ło 12 ki lo me trów.

(MIK)

KROTOSZYN-ROZDRAŻEW

Plamy oleju napędowego na drodze
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Na niedawnej kon fe ren cji pra so wej
mi ni ster edu ka cji na ro do wej za po -
wie dział, że 1 wrze śnia rok szkol ny
roz pocz nie się w szko łach. Jed no cze -
śnie przed sta wio no wy tycz ne, ja kie
re sort opra co wał dla pla có wek
oświa to wych.

1 wrze śnia dzie ci i mło dzież przyj dą
do szkół i po zna ją plan lek cji, a w na stęp -
nych dniach bę dą kształ cić się w pla ców -
kach. Da riusz Piont kow ski stwier dził, że
wszyst kie szko ły są nie mal go to we do po -
wro tu do tra dy cyj ne go mo de lu na ucza nia.

– Dy rek to rzy mo gą przy go to wać no -
we re gu la mi ny pla có wek w opar ciu o wy -
tycz ne. My nie dłu go opu bli ku je my od po -
wied nie roz po rzą dze nie – oznaj mił mi ni -
ster edu ka cji. – Je ste śmy go to wi na bez -
piecz ny po wrót do tra dy cyj nej na -
uki – pod kre ślił.

Szef re sor tu tłu ma czył, że je śli

na da nym te ry to rium doj dzie do wie lu
za ka żeń, to dy rek tor szko ły, za się gnąw -
szy opi nii u po wia to we go in spek to ra sa -
ni tar ne go, bę dzie mógł ogra ni czyć
funk cjo no wa nie pla ców ki. W ta kim
przy pad ku część dzie ci bę dzie mo gła
uczest ni czyć w tra dy cyj nej for mie funk -
cjo no wa nia szko ły, a część przej dzie
na na ucza nie zdal ne. Je śli ry zy ko się
zwięk szy, bę dzie moż li wość cał ko wi te -
go przej ścia na zdal ny tryb.

Wraz z Głów nym In spek to rem Sa ni -
tar nym mi ni ster stwo opra co wa ło wy tycz -
ne, któ re mó wią jak zor ga ni zo wać bez -
piecz ny po byt w szko le, jak pro wa dzić lek -
cje, wy da wać po sił ki, jak za pew nić hi gie -
nę i de zyn fek cję po miesz czeń i po -
wierzch ni itd. Za le ca się na przy kład, by
każ da szko ła mia ła co naj mniej je den ter -
mo metr bez do ty ko wy. Szcze gó ły zna leźć
moż na na stro nie in ter ne to wej MEN.

(AN KA)

MEN

Jest decyzja w sprawie
nowego roku szkolnego!

W związ ku z utrzy mu ją cym się za -
gro że niem za ka że nia CO VID -19 bur -
mistrz Ko by li na zde cy do wał o zor ga -
ni zo wa niu ko lej nej ak cji roz da wa nia
ma se czek ochron nych.

Ak cję prze pro wa dzo no w pią tek,
w go dzi nach przed po łu dnio wych,

przy Urzę dzie Miej skim w Ko by li -
nie. – Pod ją łem ta ką de cy zję w tro sce
o wspól ne do bro i bez pie czeń stwo miesz -
kań ców na szej gmi ny. Przy po mi nam,
aby śmy prze strze ga li wy mo gów sa ni tar -
nych oraz dba li o sie bie i in nych – ape lu -
je To masz Le siń ski, bur mistrz Ko by li na.

(AN KA)

KOBYLIN

Maseczki dla mieszkańców gminy

Trwa ją pra ce zwią za ne z re ali za cją
za da nia pod na zwą „Prze bu do wa
i ter mo mo der ni za cja bu dyn ku Wiej -
skie go Do mu Kul tu ry wraz ze zmia -
ną spo so bu użyt ko wa nia czę ści bu -
dyn ku na ga raż dla OSP w miej sco -
wo ści Ust ków”. 

W ostat nim cza sie pro wa dzo no ro bo -
ty we wnątrz bu dyn ku, a kon kret nie pra -
ce zwią za ne z uło że niem no wych po sa -
dzek, mu rar skie i tyn kar skie oraz in sta la -
cyj ne (elek trycz ne i sa ni tar ne). Wy ko ny -

wa ne jest też no we pod ło że przed obiek -
tem. Czę ścio wo koszt tej in we sty cji po -
kry ty bę dzie ze środ ków po zy ska nych

z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Po -
zna niu. OPRAC. (AN KA)

USTKÓW

Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury

W Dłu go łę ce (gmi na Ko by lin) wie le
się dzie je. Z każ dym ko lej nym ty go -
dniem miej sco wość pięk nie je.
A wszyst ko za spra wą za an ga żo wa -
nia oko licz nych miesz kań ców, któ -
rzy ca ły czas pra cu ją na rzecz swo jej
ma łej wsi.

Miesz kań cy re ali zu ją pra ce po rząd -
ko we przy świe tli cy. Stop nio wo re mon -
tu ją ją, wy mie nia ją okna, po rząd ku ją
te ren wo kół bu dyn ku, sie ją tra wę, od -
na wia ją ław ki. Z ko lei plac za baw zo -
stał prze nie sio ny w in ne miej sce, aby

po pra wić moż li wo ści za go spo da ro wa -
nia te re nu. 

Wo kół przy stan ku au to bu so we go
i krzy ża w cen trum wsi po ło żo no no wą
kost kę bru ko wą. Sys te ma tycz nie pie lę -
gno wa ne są te re ny zie lo ne i klomb, przy -
ci na ne są ga łę zie drzew wo kół sta wu
i wzdłuż dro gi gmin nej w kie run ku la su.
Miesz kań cy Dłu go łę ki zor ga ni zo wa li tak -
że we wła snym za kre sie trans port tłucz -
nia na na pra wę dróg i utwar dze nie dro gi
we wnętrz nej. 

OPRAC. (AN KA)

DŁUGOŁĘKA

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców
wieś jest coraz piękniejsza
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Ja kie są szcze gó ły prze tar gu
na dział ki po ło żo ne za sa lą wiej ską
w Gór ce (gmi na Ko by lin) oraz po my -
sły ma gi stra tu w kwe stii in we sty cji
w tej miej sco wo ści? To głów ne te -
ma ty piąt ko we go spo tka nia miesz -
kań ców wsi z wła dza mi gmi ny. 

W ce lu roz wia nia wszel kich wąt pli -
wo ści de le ga cja miesz kań ców Gór ki wraz
z soł ty sem Ma cie jem Da niel czy kiem po -
pro si ła o pil ny kon takt z urzęd ni ka mi.
Oka zu je się bo wiem, że miej sco wi nie
chcą sprze da ży dzia łek znaj du ją cych się
za tam tej szą sa lą wiej ską, a de cy zja bur mi -
strza o prze pro wa dze niu prze tar gu jest
dla nich trud na do za ak cep to wa nia.
Na spo tka nie przy był więc To masz Le siń -
ski w asy ście urzęd ni ka Jac ka Pa lusz kie -
wi cza. 

Miesz kań cy przy po mnie li wło da rzo -
wi fak ty. Wieś jest zde cy do wa nie prze ciw -
na sprze da ży dzia łek. Kil ka dzie siąt osób
podpisało się na wet pod pe ty cją. Od mien -
ne sta no wi sko ma tyl ko 10 miesz kań ców.
Co istot ne, jed na z dzia łek obej mu je te ren
bo iska wiej skie go. Bur mistrz uspo ka jał
miesz kań ców. Przy po mniał, iż wszel kie
fun du sze po zy ska ne ze sprze da ży zo sta ną
póź niej wy ko rzy sta ne na po trze by wsi.
Co wię cej, zo sta ła już wy ty czo na dział ka,
w oko li cy sta wu przy dro dze, któ ra mo że

być prze zna czo na na te ren ty po wo re kre -
acyj ny. 

T. Le siń ski na pew no nie zgo dzi się
na bu do wę bo iska wie lo funk cyj ne go,
gdyż – jak uznał – mi ja się to z ce lem.
W Gór ce za miesz ku je za le d wie 14 dzie ci
w wie ku 6-16 lat. – Dla ty lu dzie ci nie bę -
dzie my bu do wać bo iska wie lo funk cyj ne -
go, któ re kosz tu je dziś oko ło mi lion zło -
tych, bo to po pro stu nie po trzeb -
ne – stwier dził bur mistrz. Miesz kań cy
za czę li na le gać, by zło żył wią żą cą de kla ra -
cję w kwe stii po wsta nia w Gór ce te re nu
re kre acyj ne go. Wło darz po twier dził, pod -
kre śla jąc, iż nie rzu ca słów na wiatr i jest
czło wie kiem ho no ru.

Przy by łych na spo tka nie in te re so wa ła
też kwe stia bu do wy par kin gu. Je den
z nich przy po mniał, że te ren ten jest
sprzą ta ny w czy nie spo łecz nym. – Tym -
cza sem te raz mó wi cie, że trze ba sprze da -
wać. Nam na wet nie zo sta wia no miej sca
na par king – oznaj mił. Bur mistrz przy po -
mi nał, że w tym miej scu sta je ma ło sa mo -
cho dów. – Za wsze znaj dzie się ja kiś ar gu -
ment, że by po wie dzieć „nie”. Ja z opi nią
miesz kań ców się za po znam, a na chwi lę
obec ną bę dzie my ten grunt sprze da -
wać – oświad czył T. Le siń ski.

– To po co by ły pod pi sy zbie ra ne? Po -
przed ni bur mistrz sza no wał na szą de cy zję,
a wte dy tyl ko po ło wa by ła prze ciw -

na sprze da ży. Te raz jest już 90 pro cent,
a bur mistrz chce sprze da wać – mó wił je -
den z miesz kań ców. Wło darz Ko by li na tłu -
ma czył, iż de cy zja o sprze da ży w dro dze
prze tar gu otwar te go jest bar dzo ra cjo nal -
na. Obec ni dzier żaw cy uisz cza ją bo wiem
sym bo licz ną kwo tę 750 zł do bu dże tu
gmi ny. Na ko niec T. Le siń ski jesz cze raz za -
pew nił miesz kań ców, że pie nią dze po zy -
ska ne z prze tar gu zo sta ną za go spo da ro wa -
ne na po trze by Gór ki. Za chę cał też wszyst -
kich do uczest nic twa w prze tar gu. 

Miesz kań cy znacz nie bar dziej roz -
mow ni by li po spo tka niu. – To, że ce na
za zie mię opie wa na kwo ty ok. 20 i 35 ty -
się cy, bu dzi wąt pli wo ści. Za sta na wia nas,
dla cze go jest to wy ce nio ne na tak ni skim
po zio mie – po wie dział Ra fał No wac ki,
by ły soł tys Gór ki. Nie któ rzy mie li za złe
rad ne mu Mi cha ło wi Sku pi no wi z te go
okrę gu, że nie in te re su je się ich spra wa -
mi. – Mo że ma w tym in te res i sam przy -
stą pi do prze tar gu? – za sta na wia li się gło -
śno. Sam za in te re so wa ny od pie ra za rzu -
ty. – Nie za mie rzam star to wać w prze tar -
gu. Jed nak w peł ni po dzie lam de cy zję
bur mi strza o sprze da ży tych dzia łek. To
le ży w in te re sie gmi ny. Miesz kań cy po -
win ni się cie szyć z de kla ra cji, iż ta kwo ta
zo sta nie wy ko rzy sta na na po trze by so łec -
twa – oznaj mia M. Sku pin.

PA WEŁ KRA WUL SKI

GÓRKA

Mieszkańcy nie chcą sprzedaży działek
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W nie dzie lę, 9 sierp nia, kro to szyń -
scy me lo ma ni prze ży li ucztę du cho -
wą. Tym ra zem nie tyl ko mo gli po -
słu chać nie zwy kłe go brzmie nia or -
ga nów z kro to szyń skiej ba zy li ki, lecz
jesz cze za chwy cić się śpie wem. 

By ło to moż li we dzię ki dwóm ar ty -
stom po cho dzą cych z za przy jaź nio ne go
z Kro to szy nem mia sta part ner skie go Fon -
te ney le Com te. Mat ka Chri sti ne Métay -
-Se gui za chwy ca ła grą na or ga nach, a jej syn
urze kał licz nie zgro ma dzo ną pu blicz ność
swo imi po pi sa mi wo kal ny mi. Wy stęp tej
dwój ki świet nie wpi sał się w ideę X Ogól -
no pol skie go Fe sti wa lu Mu zycz ne go „La to
or ga no we w kro to szyń skiej Ba zy li ce”. 

Te go rocz na edy cja, po dob nie jak po -
przed nie dwie, mo że po szczy cić się mię -
dzy na ro do wą ob sa dą. Dla te go or ga ni za -
to rzy – Pa ra fia pw. Św. Ja na Chrzci cie la
w Kro to szy nie wraz z Kro to szyń skim
Ośrod kiem Kul tu ry – do pię li wszyst ko
na ostat ni gu zik. Kon cert był na gry wa ny,
a dzię ki te le bi mo wi usta wio ne mu
przy oł ta rzu głów nym me lo ma ni mo gli
po dzi wiać na ży wo zma ga nia wy ko naw -
ców. Ten kon cert był szcze gól ny jesz cze
z in ne go po wo du. W po przed ni czwar tek
ar ty ści go ści li w kro to szyń skim ma gi stra -
cie na za pro sze nie bur mi strza Fran cisz ka
Mar szal ka. Ten w re wan żu, wraz ze swo ją

mał żon ką, przy był do świą ty ni okla ski -
wać wy stęp Fran cu zów. 

Ca łość kon cer tu do peł nia ło pro wa -
dze nie dr Mał go rza ty Zu cho wicz. Kro to -
szy nian ka wpro wa dza ła wi dzów w kli -
mat da ne go utwo ru oraz przy ta cza ła cie -
ka wost ki o twór cach. Kie row nic two mu -
zycz ne nad tym wy da rze niem ob jął in ny
kro to szy nia nin – dr hab. To masz Głu -
chow ski, pro pa ga tor i po my sło daw ca let -
nich kon cer tów w Ko ście le pw. Św. Ja -
na Chrzci cie la w Kro to szy nie. 

Chri sti ne Métay -Se gui jest or ga nist -
ką w Fon te nay -le -Com te. Stu dio wa ła grę
na for te pia nie i rów no le gle grę na or ga -
nach w kla sie Abe la Ga bo rit w Luçon.
Na stęp nie w kla sie André Iso ira na ENM
w Or say. Póź niej do sko na li ła się u Je an -
-Lo uisa Gi la w An gers i Lo uisa Ro bil liard
w kla sie mi strzow skiej. Po sia da rów nież
li cen cjat z mu zy ko lo gii, uzy ska ny w 1988
r. na pa ry skiej Sor bo nie. 

Z ko lei jej syn Mat thew, po ukoń cze -
niu stu diów ma gi ster skich z lin gwi sty ki
fran cu skiej na Sor bo nie, osiadł w Niem -
czech, a kon kret nie we Frank fur cie
nad Me nem. Tam naj pierw po bie rał lek -
cje gło su u Ma ri ny Unruh, a po tem u Yoo -
-Chang Nah w Kon ser wa to rium Dr.
Hoch’a na Aka de mii Mu zycz nej. Od se -
me stru let nie go 2020 r. uczy się śpie wu

na stu diach li cen cjac kich u prof. Ruth
Zie sak w Hoch schu le für Mu sik w Sa ar.

Dla te go kon cert za po wia dał się nie -
zwy kle atrak cyj ne i tak by ło w isto cie.
Roz po czę to od frag men tu ora to rium
„Me sjasz” Geo r ga Frie dri cha Hände la
(1685-1759). Na stęp nie Chri sti na za pre -
zen to wa ła al le gro z So na ty or ga no wej
nr 16, op. 175. Jo se fa Rhe in ber ge ra
(1839-1901), twór cy spe cja li zu ją ce go się
w two rze niu utwo rów re li gij nych. Po tem
moż na by ło po słu chać pie śni re li gij nych
za po mnia ne go dziś Hu go Wol fa (1860-
1903). Ar ty ści za pre zen to wa li rów nież
Can ta ile na or ga ny Césa ra Franc ka
(1822-1890). Dr Zu cho wicz przy po mi -
na ła, iż pierw sze wy ko na nie te go utwo ru
kry ty cy scha rak te ry zo wa li w na stę pu ją cy

spo sób – „im po nu ją ca wy ra zi stość me lo -
dii, po łą czo na z do sko na ły mi gło sa mi to
nie zwy kła mie szan ka”. 

Nie mo gło też za brak nąć frag men tu
ora to rium trak tu ją ce go o ży ciu i dzia łal no -
ści św. Paw ła Fe li xa Men dels soh na Bar thol -
dy’ego (1809-1847). Przy go to wa no rów -
nież in ter pre ta cje dwóch dzieł kró la pie śni
ro man tycz nych – Fran za Schu ber ta
(1797-1828). Na de ser wy ko na no frag -
ment sym fo nii nr 1 op. 42 Ale xan dre'a Gu -
il man ta (1837-1911). Ten fran cu ski kom -
po zy tor, two rzą cy w du chu neo ro man tycz -
nym, był bar dzo ce nio nym twór cą za ży cia. 

Kro to szyń ska pu blicz ność by ła za -
chwy co na kon cer tem. Przed me lo ma na -
mi ostat nia szan sa po słu cha nia w na szym
mie ście wy stę pu w ra mach te go rocz ne go
fe sti wa lu. 30 sierp nia w ba zy li ce mniej -
szej wy stą pi ka li sza nin Ka rol Mróz.
Wstęp na kon cert jest dar mo wy.

(PIK)

MUZYKA

Francuzi oczarowali melomanów
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27 lip ca na Skwe rze D -O -M (Dzia ła my – Od po -
czy wa my – Mo ty wu je my) przy Kro to szyń skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej od by ły się za ję cia ple ne ro we,
zor ga ni zo wa ne przez Świe tli cę Te ra peu tycz no -
-Re ha bi li ta cyj ną PRZY STAŃ. 

Za ję cia pod ha słem „W kra inie ba jek” mia ły na ce lu
nie tyl ko wspól ną in te gra cję, ale tak że kształ to wa nie
wła ści wych po staw spo łecz nych i wzmac nia nie po czu -
cia wła snej war to ści. By ło śpie wa nie pio se nek, gry i za -
ba wy oraz czy ta nie ba je czek. Dzie ci wraz z opie ku na mi
spę dzi ły czas mi ło i ak tyw nie. 

OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Plenerowe zajęcia na skwerze

F
O

T
. 
A

g
n
ie

s
z
k
a
 N

o
w

a
c
k
a
 /

 A
n
n
a
 S

z
y
n
d
ro

w
s
k
a

5 sierp nia Gmin ny Ośro dek Kul tu ry
w Ko by li nie za in au gu ro wał „Ob jaz -
do we Ani ma cje”. Pierw szy mi przy -
stan ka mi by ły Gór ka i Sro ki.

Dwu go dzin ne za ję cia z miej sco wy -
mi dzieć mi prze peł nio ne by ły za ba wą,
ra do ścią i śmie chem, a tak że zdro wą ry -
wa li za cją. Za czę ło się od za ba wy in te -
gra cyj nej, po tem przy szedł czas na gry
w kap sle, w gu mę czy ska ka nie przez
dłu gą ska kan kę. Po nad to dzie ci zbie ra ły
pie cząt ki, dzię ki któ rym mo gły ode brać

słod kie upo min ki. W ko lej nych dniach
przed sta wi cie le ośrod ka kul tu ry go ści li
w Za le siu Ma łym i Za le siu Wiel kim oraz
w Sta rym gro dzie i Wy ga no wie. Przed ni -
mi wi zy ty w Ro je wie, Star ków cu, Ła -
giew ni kach, Fi ja ło wie, Sta rym Ko by li -
nie, Dłu go łę ce, Zdzię ta wach, Ra sze -
wach, Smo li cach, Ku kli no wie, Rę bie -
cho wie, Rze mie cho wie. „Ob jaz do we
Ani ma cje” za koń czą się 27 sierp nia
przy GOK -u (szcze gó ło wy plan na pla ka -
cie obok). 

(AN KA)

GOK KOBYLIN

Ruszyły „Objazdowe Animacje”
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4 sierpnia rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Mój wymarzony
zawód”, ogłoszony pod koniec czerwca przez Hufiec Pracy 15-
2 w Krotoszynie.

Akcja skierowana była do dzieci w wieku 4-10 lat. Uczestnicy
musieli narysować lub namalować zawód, który chcieliby w przyszłości
wykonywać. Konkurs miał na celu zachęcenie dzieci do przemyśleń,
poruszenie ich wyobraźni oraz popularyzację OHP w środowisku
lokalnym.

Komisja konkursowa wybrała najciekawsze prace. Pierwsze miejsce
zajęła 4-letnia Maja, druga lokata przypadła 9-letniej Oldze, a trzecia
była 8-letnia Kasia. Ponadto przyznano cztery wyróżnienia – 9-letniej
Zuzi, 8-letniemu Czarkowi, 7-letniej Alicji i 7-letniemu Stasiowi. (ANKA)

HUFIEC PRACY 15-2

Mój wymarzony zawód
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Kon kurs ma na ce lu uczcze nie set -
nej rocz ni cy Bi twy War szaw skiej,
kształ to wa nie po staw pa trio tycz nych,
po zna wa nie trud nych dzie jów oj czy -
zny oraz roz bu dza nie pa sji ar ty stycz -
nych. 

Uczest ni cy mie li do wy ko na nia
pra cę pla stycz ną w do wol nej tech ni ce
w for ma cie A3. Mi mo trwa ją cych wa -
ka cji mło dzież chęt nie wzię ła udział
w kon kur sie. Or ga ni za to rzy wy ło ni li
lau re atów i zgło si li do eta pu wo je -
wódz kie go pięć prac – Mar ty ny
Kliszcz, Ju lii Na bz dyk, Na ta lii Ste fań -
skiej, Pa try ka Baj ki i Ka ta rzy ny Wle -
kliń skiej. 

(AN KA)

Kil ka dni te mu swo ją pre mie rę mia -
ła książ ka „Ta jem ni ca po tę pio nej”
Ma te usza Ko niecz ne go. Re cen zen ci
po le ca ją uwa dze czy tel ni ków cie ka -
wą fa bu łę i róż nią cy się od in nych
współ cze snych po wie ści ję zyk. 

Uro dzo ny w 1993 ro ku w Kro to szy -
nie Ma te usz Ko niecz ny pi sze od naj młod -
szych lat, jed nak swo ją pa sję za czął trak to -
wać po waż nie w 2012 ro ku. Stwo rzył kil -
ka utwo rów, któ re ma za miar opu bli ko -
wać w przy szło ści. „Ta jem ni ca po tę pio -
nej” jest je go li te rac kim de biu tem. 

M. Ko niecz ny jest ab sol wen tem Po li -
tech ni ki Po znań skiej. In te re su je się hi sto -
rią, szcze gól nie an giel ską dy na stią Plan ta -
ge ne tów oraz śre dnio wie czem. Fa scy nu je
się li te ra tu rą pol ską i ro syj ską, a tak że zja -
wi ska mi pa ra nor mal ny mi, przy ro dą oraz
mu zy ką. 

Jak po da je wy daw nic two No vae
Res, M. Ko niecz ny udo wad nia, że współ cze -
sny thril ler mo że od dać at mos fe rę cha rak te -
ry stycz ną dla kla sycz nych po wie ści go tyc -
kich. Ak cja „Ta jem ni cy po tę pio nej” roz gry -
wa się w po sia dło ści Sar ki sie wi czów. W ro -
dzin nym dwo rze dzie ją się rze czy, któ rych
nikt nie jest w sta nie ra cjo nal nie wy tłu ma -
czyć. Od wie lu lat do bie ga ją z nie go prze ra -
ża ją ce krzy ki zjaw, a róż ne przed mio ty zmie -

nia ją swo je po ło że nie w za gad ko wy spo sób.
Bo ha ter ka po wie ści, Ane ta, któ ra jest ma lar -
ką zma ga ją cą się z pro ble mem bez płod no -
ści, chce od kryć ta jem ni czą prze szłość swo -
ich przod ków i do wie dzieć się wię cej o klą -
twie, któ ra spa dła nie gdyś na jej ro dzi nę.
Czy ujaw nie nie ro dzin nych ta jem nic spra -
wi, że we dwo rze w koń cu za pa nu je spo kój?
Od po wiedź na to i wie le in nych py tań znaj -
dzie cie, czy ta jąc de biu tanc ką po wieść mło -
de go kro to szy nia ni na. (LE NA)

HUFIEC PRACY 15-2

W setną rocznicę Cudu nad Wisłą

PREMIERA

Literacki debiut krotoszynianina

W kro to szyń skim Huf cu Pra cy 15-2
prze pro wa dzo no eli mi na cje do wo je -
wódz kie go kon kur su „Bi twa War szaw -
ska 1920”. Do dal sze go eta pu zgło szo -
no pięć prac.
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W so bo tę, 8 sierp nia, od był się VIII Kro -
to szyń ski Rajd Ro we ro wy „Czas na ro -
wer”, or ga ni zo wa ny przez Za rząd od -
dzia łu PTTK w Kro to szy nie, Od dzia ło -
wą Ko mi sję Tu ry sty ki Ko lar skiej oraz
klub UTW Pę dzi wia try. Uczest ni cy wy -
ru szy li na tra sę z te re nu przy Mu zeum
Re gio nal nym im. H. Ław ni cza ka. Me ta
usy tu owa na by ła na grzyb ku „Żbik”.

Mi mo po nad 30-stop nio we go
upa łu rajd cie szył się spo rym za in te -
re so wa niem za rów no tych star szych,
jak i młod szych mi ło śni ków jaz dy
na ro we rze. Tra sa wio dła przez Kro to -
szyn, Go rzu pię, Biad ki, Chwa li szew
i Cha chal nię. 

– Pięk nie by ło, tro szecz kę cie pło,
ale w więk szo ści je cha li śmy przez las,

więc upał nie do skwie rał tak moc no.
Nie by ło żad nych przy krych zda rzeń
po dro dze, wszy scy szczę śli wie do tar -
li śmy – po wie dział Bo le sław, je den
z uczest ni ków raj du. Zda nie to po -
dzie la li in ni, jak choć by Łu kasz Mar -
ci niak, któ ry je chał ze swo ją cór ką Zu -
zią. – Naj le piej je cha ło się la sem.
Po dro dze mo gli śmy po dzi wiać wie le
pięk nych wi do ków. Wi dzie li śmy na -
wet bo cia na cza tu ją ce go na ja kiejś gó -
rze pia sku – mó wił ro we rzy sta.

– Bar dzo faj nie się je cha ło, tem po
by ło od po wied nie. Sa me su per la ty -

wy, dla te go je ste śmy tak czę sty mi
uczest ni ka mi te go ty pu wy da rzeń.
Nie mo że my się do cze kać ko lej nych
raj dów – pod su mo wa li zgod nie Piotr,

Ry szard i Ju rek. – Ma my pew ną za sa -
dę, mia no wi cie „w so bo tę nie ma nas
w do mu”. Jak jest moż li wość, to sta -
ra my się gdzieś wyjść czy wy je chać.
Do brze się czu je my na dwo rze. Tra sa
by ła na ty le do bra, że mi mo upa łu je -
cha ło się bar dzo przy jem nie. Zmie -
nio no na wet kie ru nek, by śmy nie
mu sie li je chać pod słoń ce – do dał Ro -
man. 

Na me cie na stru dzo nych ro we -
rzy stów cze ka ły ka nap ki oraz wo da.
Po chwi li od po czyn ku prze pro wa -
dzo no dwa kon kur sy z na gro da -
mi – rzu tu pod ko wą oraz rzu tu dęt -
ką. Na ko niec wy ko na no kil ka pa -
miąt ko wych zdjęć, a zwy cięz com
kon ku ren cji wrę czo no na gro dy. 

(MIK) 

REKREACJA

Czas na rower! Za nami kolejny rajd krotoszyński
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Zdu now scy pił ka rze uda nie za in au -
gu ro wa li me cze o staw kę w se zo -
nie 2020/2021. CKS w pierw szej
run dzie Okrę go we go Pu cha ru Pol ski
po ko nał 3: 2 Tar cha lan kę Tar cha ły
Wiel kie.

Po je dy nek ów za po wia da ny był ja ko
mecz z pod tek sta mi. Wszak spo tka ły się
ze spo ły, któ re w po przed nich roz gryw -
kach ry wa li zo wa ły w jed nej z grup wiel -
ko pol skiej B -kla sy. War to do dać, że obie
wy wal czy ły póź niej awans do A -kla sy. 

Zdu no wia nie chcie li zre wan żo wać
się za po raż kę wy jaz do wą w lidze. Mecz
za po wia dał się bar dzo atrak cyj nie i ta ki
w isto cie był. Ki bi ce zo ba czy li aż pięć go -
li. Nie bra ko wa ło wal ki, więc pro wa dzą cy
za wo dy Wal de mar Wan da lew ski miał
spo ro pra cy. 

Już w 5. mi nu cie ude rzył groź nie
Adam Ku ciń ski. Nie dłu go po tem Mar cin
Sta cho wiak zna lazł się w sy tu acji sam
na sam z bram ka rzem ry wa li, ale zmar no -
wał oka zję. W 9. mi nu cie ofen syw na tak -
ty ka CKS -u przy nio sła efekt. Po dy na -
micz nym ata ku pił kę do siat ki skie ro wał
Ka rol Swo ra. Świet ną par tię roz gry wa li

Mi chał Ko niecz ny i Hu bert Bry lew ski,
wpro wa dza jąc swo imi raj da mi cha os
w sze re gach prze ciw ni ków. Go ście by li
w tej fa zie spo tka nia bez rad ni. Je dy ną
groź ną ak cję prze pro wa dzi li w 8. mi nu -
cie, ale strzał Ra do sła wa Ko ło dzie ja był
nie cel ny. 

Zdu no wia nie się roz krę ca li. A. Ku -
ciń ski chciał efek tow nie za pi sać się w pro -
to ko le me czo wym, od da jąc strzał prze -
wrot ką, lecz gol ki per Tar cha lan ki sku -
tecz nie in ter we nio wał, po dob nie jak
przy do bit ce. Wi dząc nie po rad ność swo -
ich gra czy, tre ner ze spo łu z po wia tu
ostrow skie go, Bar tosz Bo żek, pró bo wał
ko ry go wać usta wie nie. Da ło to po ło wicz -
ny efekt. Przy jezd ni bo wiem prze ję li ini -
cja ty wę, ale nie wie le z te go wy ni ka ło. Bar -
dzo do brze w bram ce CKS -u spi sy wał się
Kac per Ko ło dziej.

Dru ga od sło na roz po czę ła się nie -
szczę śli wie dla go spo da rzy, gdyż za le d wie
dwie mi nu ty po wzno wie niu gry Ad rian
We wiór do pro wa dził do wy rów na nia,
strze la jąc w dłu gi róg. Zdu no wia nie
wkrót ce od po wie dzie li. Po fau lu w ob rę -
bie szes nast ki go ści sę dzia po dyk to wał
rzut kar ny. Sku tecz nym eg ze ku to rem je -
de nast ki oka zał się Szy mon Dą brow ski.

Po chwi li bli ski pod wyż sze nia na 3: 1
był A. Ku ciń ski, ale prze grał po je dy nek
z gol ki pe rem, któ ry nie dłu go po tem wy -
bro nił groź ne ude rze nie M. Ko niecz ne go.
W ko lej nej ak cji A. Ku ciń skie go z K. Swo -
rą bram karz Tar cha lan ki uciekł się do fau -
lu i de cy zja mo gła być tyl ko jed na. Dru gi
rzut kar ny te go dnia wy ko rzy stał S. Dą -
brow ski. 

Ry wa le od po wie dzie li jed nym tra fie -
niem. W trak cie jed nej z ak cji le wą stro ną
trosz kę miej sca zo sta wio no Re mi giu szo -
wi Ol ko wi, któ ry pod biegł pa rę me trów
i strze lił na bram kę. Wy szedł z te go prze -
pięk ny ro gal, a pił ka wpa dła w sa mo
okien ko. Wkrót ce przy jezd ni mo gli wy -
rów nać, lecz wpro wa dzo ny mię dzy słup -

ki za K. Ko ło dzie ja Da wid Pła czek nie dał
się po ko nać w sy tu acji sam na sam. 

W koń ców ce spo tka nia zdu no wia nie
mie li szan sę pod wyż szyć pro wa dze nie
po... ko lej nym rzu cie kar nym. Tym ra zem
jed nak S. Dą brow ski się po my lił. Chwi lę
po tem ar bi ter za koń czył kon fron ta cję
i miej sco wi mo gli się cie szyć z awan su.
W ko lej nej run dzie CKS zmierzył się
z Czar ny mi Wierzb no, któ rzy wy gra -
li 6: 3 z re zer wa mi Pia sta Ko by lin. 

W pierw szej run dzie Okrę go we go
Pu cha ru Pol ski zwy cię stwa od nio sły też
dwa in ne ze spo ły z po wia tu kro to szyń -
skie go. Su li mir czyk Sul mie rzy ce na wła -
snym obiek cie po ko nał 2: 0 Błysk Da ni -
szyn, a dru ży na Bia łe go Or ła Koź min
Wlkp. wy gra ła na wy jeź dzie z GKS -em
Żer ków 5: 3. Go le dla koź mi nian strze li li
Woj ciech Ka miń ski i Krzysz tof Cza bań -
ski (po dwa) oraz Ro bert No wa kow ski.

W dru giej run dzie Su li mir czyk tra fił
na Ogni wo Łą ko ci ny, a Or ły na LZS Ciel cza.

PA WEŁ KRA WUL SKI

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

PIŁKA NOŻNA

Pucharowe zwycięstwo CKS-u

U pro gu se zo nu w obo zie Astry Kro to -
szyn prze wa ża opty mizm. Eki pa trzy -
ma się ra zem. Nikt oprócz tre ne ra jed -
nak gło śno nie mó wi o sta wia niu so -
bie am bit ne go ce lu. A tym jest wal ka
o awans do IV li gi. 

Fut bo li ści zda ją so bie spra wę z ocze ki -
wań ki bi ców, któ rzy ma ją już dość ma ra -
zmu. Dla te go sta wia ją swo im ulu bień com
po przecz kę wy so ko. W se zo -
nie 2020/2021 ma rze nia o ry wa li za cji
z wy żej no to wa ny mi ry wa la mi z Wiel ko -
pol ski idą w pa rze z re alia mi. Ma gne sem
zmian jest re wi ta li za cja kro to szyń skie go
Bło nia. Praw dzi wą wi sien ką na tor cie jest
prze bu do wa sta dio nu miej skie go i po wsta -
nie no wej in fra struk tu ry, speł nia ją cej wy -
śru bo wa ne nor my Wiel ko pol skie go Związ -
ku Pił ki Noż nej gry w wyż szych li gach. 

No wy sta dion ma przy cią gać ki bi ców
nie tyl ko swo im pięk nem. Ma to być przede
wszyst kim are na ry wa li za cji z uzna ny mi
mar ka mi z re gio nu. Ki bi ce wie dzą, iż po -
wro tu do prze szło ści już nie ma. Cza sy, kie -
dy na sta dio nie po ja wia ły się set ki wi dzów,
bez pow rot nie mi nę ły. Przy czy ną by ła gra
miej sco wych na III poziomie roz gry wek pił -
kar skich w la tach 1996-2002. Nie mniej
jed nak te raz suk ces ma być wy pra co wa ny
spo koj nie. Pierw szym kro kiem wi nien być
prze skok o jed ną kla sę wy żej i wal ka
na czwar to li go wym fron cie. 

Gdy pił ka rze do wie dzie li się o ocze ki -
wa niach, po sta no wi li po ka zać, ja kie są re -
alia w klu bie. Trud nej ro li po słań ca pod jął
się 32-let ni Szy mon Po low czyk. Otóż, ten
zna ny z bez kom pro mi so wo ści i szcze ro ści
no mi nal ny obroń ca wska zał na sze reg trud -

no ści, z ja ki mi pił ka rze bo ry ka ją się na co
dzień. W swo im ko men ta rzu na Fa ce bo -
oku wska zał na trzy głów ne prze szko dy.
Pierw szą jest stan bo iska tre nin go we go
w Ko bier nie. Dru gą po zo sta ją fi nan se.
Przy po mniał przy tym, iż pił ka rze dziś to
lu dzie od da ni bez resz ty swo jej pa sji. Ich
przy wią za nie do barw klu bo wych to z jed -
nej stro ny po świę ce nie, a z dru giej nie mal
sza leń stwo. 

– Gra my za zwrot kosz tów do jaz dów,
nie kie dy 40-ki lo me tro wych, nie mo że my
się wy ką pać po tre nin gu, bo nie ma my
gdzie – tłu ma czy pił karz Astry. Oczy wi ście
kwe stia fi nan sów już od kil ku se zo nów
opie ra się na po dob nych za sa dach. Ogół ka -
dry mo że li czyć na pre mię me czo wą, ale
tyl ko w przy pad ku od nie sie nia suk ce su
w kon kret nym spo tka niu. Gra cze nie mo gą

po go dzić się też z sy tu acją, że po mi mo pod -
pi sa nia umo wy na dzier ża wę sta dio nu
w Sul mie rzy cach nie wpusz czo no ich tam
na je den z tre nin gów. 

Swój wpis Po low czyk koń czy smut ną
kon sta ta cją. – Po mi mo że ma my bar dzo
do bry ze spół – mie szan ka mło do ści z do -
świad cze niem – to wszyst kim wy ma ga ją -
cym awan su do IV li gi po le cam tro chę lo du
na gło wę. Pro szę się do wie dzieć, ja kie wa -
run ki pa nu ją w in nych klu bach w oko li cy.
Ja ko oso bie zna ją cej ca łą sy tu ację od środ ka,
po zo sta je mi się uśmiech nąć pod no sem
na te wszyst kie ocze ki wa nia. Gdy by nie to,
że pry wat nie się bar dzo wszy scy lu bi my, tej
dru ży ny daw no by nie by ło. Po zdra wiam
wszyst kich ki bi ców – na pi sał gracz Astry.

Po sta no wi li śmy spraw dzić, jak fak tycz -
nie spra wy się ma ją. Kwe stię tre nin gów

na sta dio nie w Sul mie rzy cach wy ja śnia pre -
zes miej sco we go Su li mir czy ka. – Już pod -
czas po przed nie go se zo nu Astra pod pi sa ła
umo wę, na mo cy któ rej po zwo li li śmy jej
na użyt ko wa ne bo iska na po trze by roz gry -
wa nia tyl ko spo tkań li go wych. Po dob nie
jest w obec nych roz gryw kach – tłu ma czy
Ma rian So siń ski.

Ina czej mó wiąc, dru ży na Astry w dniu
me czo wym mo że zaj mo wać sta dion miej -
ski na dłu go przed roz po czę ciem spo tka nia.
Wy jąt kiem są sy tu acje, kie dy ma grać tam
pra wo wi ty go spo darz obiek tu. Ale i na to
sul mie rzyc cy dzia ła cze zna leź li spo -
sób. – Po pro si li śmy wła dze związ ku
o przy go to wa nie ter mi na rza w ta ki spo sób,
by na sze spo tka nia się nie na kła da ły. Przez
ca łe ży cie dla mnie na pierw szym miej scu
by ło wy pra co wa nie kom pro mi su i ży cie

w zgo dzie. Wszak ja ko są sie dzi je ste śmy
na sie bie ska za ni. Pro szę jed nak o jed -
no – za cho wuj my uczci wość wzglę dem
sie bie w przed sta wia niu fak tów, a nie ba -
zuj my na do my słach – pod kre śla M. So siń -
ski, ra dząc pił ka rzom, by do py ta li dzia ła czy
o szcze gó ły umo wy.

Z ko lei pro blem sta nu bo iska w Ko -
bier nie, uży wa ne go do tre nin gów, wy ja śnia
szko le nio wiec Aster ki. – Chcę pod kre ślić,
że gdy zo ba czy łem po raz pierw szy in fra -
struk tu rę te go sta dio nu oraz mu ra wę, by -
łem pod wra że niem – wspo mi na Łu kasz
Wal czak. Do brze wy pro fi lo wa ny do sko na -
le nada wał się do pro wa dze nia tre nin gów.
Nie ste ty, obec nie sy tu acja się zmie ni ła,
gdyż bo isko sta ło się bar dzo twar de. – Co
wię cej, nie mo że my prze pro wa dzić wszyst -
kie go, co za pla no wa li śmy. Szwan ku je gra
po zie mi, gdyż pił ka raz po raz ska cze
na nie rów no ściach – do da je tre ner Astry.
Przy pusz czal nie więc mu ra wa nie jest przy -
go to wa na do pra wi dło we go użyt ko wa nia
la tem i nie jest od po wied nio pod le wa na. 

Ł. Wal czak przy zna je, że zgo dził się po -
pro wa dzić ze spół z Kro to szy na, by zre ali zo -
wać cel. Jest nim po pra wa ja ko ści gry oraz
stwo rze nie moc nej dru ży ny. Jak sam utrzy -
mu je, pro po nu je za sa dę ma łych kro ków,
czy li sku pie nie się po je dyn czym spo tka niu,
póź niej na ko lej nym i kro cze nie wy ty czo ną
dro gą. Tej za sa dy nie zmie nia na wet fakt
nie po wo dze nia w ja kimś me czu. 

– To praw da, że w Kro to szy nie jest
moc na, faj na eki pa, któ ra po win na po wal -
czyć o awans – oznaj mia Ł. Wal czak, za py -
ta ny o ewen tu al ny awans. – Dru ży na ma
bo wiem po ten cjał i umie jęt no ści, by roz -
gry wać me cze w wyż szej li dze. By ten cel
był moż li wy do osią gnię cia, mu siał bym za -
wsze mieć do dys po zy cji na tre nin gach
wszyst kich pił ka rzy, a tak do brze w ama -
tor skich li gach nie ma – za zna cza tre ner. 

PA WEŁ KRA WUL SKI

ASTRA KROTOSZYN

Sukces wymaga wyrzeczeń
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Dwie dru ży ny UKS Piast Kro to szyn
wal czy ły w tur nie ju fi na ło wym Kin -
der Joy of Mo ving, czy li Mi strzo -
stwach Wiel ko pol ski w Mi ni siat ków -
ce. Je den z kro to szyń skich ze spo łów
oka zał się naj lep szy w wo je wódz -
twie!

Za wo dy od by ły się w Szko le Pod sta -
wo wej nr 7 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi
im. H. Jor da na w Kro to szy nie. Z po wo du
pan de mii Wiel ko pol ski Zwią zek Pił ki
Siat ko wej pod jął de cy zję o bra ku pu blicz -
no ści pod czas tur nie ju.

Oprócz dwóch dru żyn UKS Piast

Kro to szyn w im pre zie ry wa li zo wa ły Enea
Ener ge tyk Po znań, PKS Piast Po niec oraz
UKS Li der Ro kiet ni ca. W fa zie gru po wej
pierw szy ze spół Pia sta stra cił tyl ko jed ne -
go se ta, zresz tą w po je dyn ku z... z Pia -
stem II. War to do dać, iż dru gi kro to szyń -
ski te am był o krok od zdo by cia brą zo we -
go me da lu. Nie ste ty, w me czu o trze cie
miej sce Piast II uległ po tie -bre aku dru ży -
nie Enea Ener ge tyk Po znań. 

W za wo dach trium fo wał ze spół Pia -
sta, bro niąc tym sa mym ty tuł wy wal czo -
ny w ubie głym ro ku przez star szych ko le -
gów w Lesz nie. Dzię ki te mu nad ha lą
spor to wą przy SP nr 7 za wi sła ko lej na mi -
strzow ska fla ga. 

Me da le, dy plo my oraz na gro dy dla
naj lep szych wrę cza li pre zes Wiel ko pol -
skie go Związ ku Pił ki Siat ko wej – Ja cek
Broń ski, wi ce bur mistrz Kro to szy na – Ry -
szard Czusz ke, dy rek tor SP nr 7 – Zbi -
gniew Ku rza wa, tre ner ko or dy na tor ka -
dry wo je wódz kiej w pił ce siat ko wej – Ja -
nusz Po la szek. Dwie naj lep sze dru ży ny
bę dą re pre zen to wa ły Wiel ko pol skę na mi -
strzo stwach kra ju. (LE NA)

Cze sław Rosz czak star to wał w dwóch
ko lej nych im pre zach lek ko atle tycz -
nych. W za wo dach na Sło wa cji miesz -
ka niec Ła giew nik był dru gi, a w Puc -
ku za jął trze cią lo ka tę. 

25 lip ca w Dol nym Ku bi nie na Sło -
wa cji ro ze gra no Pię cio bój Rzu to wy o Pu -
char Pre zy den ta Mia sta. Ła giew ni cza nin
star to wał tam już po raz czwar ty i to wła -
śnie do nie go na le ży re kord Dol ne go Ku -
bi na, uzy ska ny w kat. M70, a wy no szą cy
po nad 4500 punk tów. 

W rzu cie mło tem Rosz czak osią gnął
wy nik 32,43 m, co ulo ko wa ło go na pią -
tym miej scu w open. W pchnię ciu ku lą
był naj lep szy z re zul ta tem 11,26 m, co
po zwo li ło mu do go nić ry wa li. Rów nież
w rzu cie dys kiem trium fo wał lek ko atle ta
z na sze go po wia tu, uzy sku jąc wy -
nik 33,99 m. 

Oszcze pem nasz za wod nik rzu cił
na od le głość 23,19 m i za jął dru gą lo ka tę
w open. Naj go rzej mu po szło w rzu cie cię -
żar kiem o wa dze 7,26 kg, gdyż re zul -
tat 12,47 za pew nił tyl ko szó stą po zy cję,
jed no cze śnie unie moż li wia jąc triumf
w ca łym pię cio bo ju. Zwy cięz cą za wo dów
zo stał An drzej Piąt kow ski (kat. M70)
z War sza wy, zdo by wa jąc 3699 pkt.,

a Rosz czak (kat. M75) mu siał się za do wo -
lić dru gim miej scem z wy ni kiem 3663
pkt. 

Ty dzień póź niej re pre zen tant UKS
Olim pij czyk Po go rze la udał się do Puc ka
na XX Otwar te Mi strzo stwa Zie mi Puc -
kiej w Czwór bo ju Rzu to wym Ma sters.
Gru pa lek ko atle tów z ka te go rii M70 -75
roz po czę ła od rzu tu oszcze pem. Po pew -
nych per tur ba cjach (upa dek, spa lo ny rzut)
Rosz czak uzy skał wy nik 27,51 m i za jął
czwar te miej sce. Pchnię cie ku lą na od le -
głość 11,60 da ło mu dru gą lo ka tę. W rzu -
cie dys kiem rów nież był dru gi – z re zul ta -
tem 33,84 m. W rzu cie cię żar kiem o wa -
dze 7,26 kg ła giew ni cza nin osią -
gnął 13,90 m, zaj mu jąc czwar tą po zy cję. 

Po pod li cze niu punk tów ze wszyst -
kich kon ku ren cji oka za ło się, że Rosz czak
upla so wał się na trze cim miej scu z do rob -
kiem 3234 pkt. Zwy cię żył Grze gorz Pa -
wel ski z Go rzo wa Wlkp. (kat. M50),
a dru gi był Je rzy Ja błoń ski z Olsz ty -
na (kat. M75). 

A już w dniach 14-16 sierp nia lek ko -
atle ta z Ła giew nik bę dzie star to wał w cze -
skich Lo vo si cach, na to miast ty dzień póź -
niej uda się do Lu bli na na In dy wi du al ne
Mi strzo stwa Pol ski Ma sters.

(AN KA)

W pierw szej ko lej ce kla sy okrę go wej
Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. go ścił
w Łę ce Opa tow skiej, gdzie zmie rzył
się z tam tej szym Za wi szą. Po trud -
nym po je dyn ku ze spo ły po dzie li ły
się punk ta mi.

Od po cząt ku me czu gra by ła bar dzo
wy rów na na. Przez ca łą pierw szą po ło wę
za ob ser wo wać moż na by ło szyb kie ak cje
z obu stron, ale pod bram ka mi bra ko wa ło
sku tecz nej fi na li za cji. 

Po prze rwie Or ły za czę ły prze wa żać.
Gdy go ście wy szli na pro wa dze nie

za spra wą tra fie nia Woj cie cha Ka miń skie -
go, ku zdzi wie niu wszyst kich – sę dzia od -
gwiz dał po zy cję spa lo ną. De cy zja ta by ła
bar dzo kon tro wer syj na, gdyż na wet go -
spo da rze stwier dzi li, że był to błąd ar bi -
tra. 

W. Ka miń ski po raz dru gi tra fił
do siat ki, ale znów gol nie zo stał uzna ny.
Tym ra zem jed nak wąt pli wo ści nie by ło,
bo gracz z Koź mi na ewi dent nie znaj do -
wał się na po zy cji spa lo nej. 

W 80. mi nu cie Or ły stra ci ły Ma te -
usza Li sa, któ ry otrzy mał czer wo ną kart -
kę za dys ku sje z sę dzią. Mi mo gry w prze -

wa dze miej sco wi nie zdo ła li prze chy lić
sza li zwy cię stwa na swo ją ko rzyść i mecz
za koń czył się bez bram ko wym wy ni kiem.

(LE NA) 

SIATKÓWKA

Mistrzowie Wielkopolski!
LEKKA ATLETYKA

Roszczak tradycyjnie w czołówce

PIŁKA NOŻNA

Kontrowersyjny remis na inaugurację

Pod ko niec lip ca Krzysz tof Ku bik ry -
wa li zo wał w ul tra ma ra to nie „Pięk ny
Wschód” w Par cze wie nie da le ko Lu -
bli na. Im pre za za li cza na jest do cy -
klu Pu cha ru Pol ski w Ma ra to nach
Ko lar skich.

Ko la rze mie li do po ko na nia 510 km.
Star to wa li co pięć mi nut w sze ścio oso bo -

wych gru pach. K. Ku bik z ra cji zaj mo wa -
nia wy so kiej po zy cji po pierw szej edy cji
ru szał na tra sę już w trze ciej gru pie o go -
dzi nie 7.10. Upal na po go da te go dnia da -
wa ła się we zna ki za wod ni kom. 

– For mu ła wy ści gu jest dość spe cy -
ficz na i gdy tyl ko ko muś brak nie wo dy,
mu si sta nąć, je śli nie w punk cie kon tro l -
nym, to w skle pie, w któ rym sa me mu

trze ba się za opa trzyć w wo dę czy izo to -
nik – ob ja śnia kro to szyń ski ko larz, któ re -
mu prze je cha nie ma ra to nu za ję ło 19 go -
dzin i 42 mi nu ty.

– Po 300 ki lo me trach mia łem ma ły
kry zys i czo łów ka mi ucie kła. Ale po dłuż -
szym od po czyn ku ostat nie 200 km nad -
ra bia łem, ile mo głem. For ma jest bar dzo
wy so ka. W po ło wie tra sy zmógł mnie
upał. Lek ko się prze grza łem i po trze bo -
wa łem po sie dzieć w kli ma ty za cji. Naj -
waż niej sze jed nak, że uda ło się za wo dy
ukoń czyć i za pew nić so bie do bre miej sce
star to we w Bał tyk Biesz cza dy To ur
na 1008 km Non Stop. To już 22 sierp -
nia – re la cjo nu je K. Ku bik.

Kro to szy nia nin w swo im pierw szym
peł nym se zo nie w Pu cha rze Pol ski Ul tra -
ma ra to nów Szo so wych zaj mu je obec -
nie 32. miej sce w ka te go rii open. – War -
to jed nak nad mie nić, że nie któ rzy ma ją
już prze je cha ne trzy eta py – z prze wi -
dzia nych pię ciu – a do osta tecz nej kla sy -
fi ka cji li czyć się bę dą naj lep sze czte ry star -
ty – do da je K. Ku bik.

(AN KA)

KOLARSTWO

Prawie 20 godzin na trasie

ZAWISZA ŁĘKA OPATOWSKA

– BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 0:0

BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Pijanowski,

Roszczak, Nowakowski (80' Hajdasz),

Maciejewski, Kamiński, Borowczyk, Lis,

Dolata, Kaźmierczak, Czabański

CZERWONA KARTKA:  Mateusz Lis (80')
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W nie dziel ne po po łu dnie Astra Kro -
to szyn na bo isku w Sul mie rzy cach
po dej mo wa ła ple szew ską Stal.
Po za cię tej wal ce na sza dru ży na mu -
sia ła uznać wyż szość ry wa li, któ rzy
de cy du ją ce go go la strze li li w koń -
ców ce spo tka nia.

Już od pierw szych mi nut kro to szyń -
ska dru ży na sta ra ła się kre ować do god ne
sy tu acje, jed nak go ście sku tecz nie od pie -
ra li każ dy atak. Ple sze wia nie nie po zo sta -
wa li dłuż ni. Po jed nej z groź nych ak cji
w po lu kar nym Astry nie bez pie czeń stwo
za że gnał Da riusz Rey er. Chwi lę póź niej
bar dzo do brze in ter we nio wał kro to szyń -
ski gol ki per. Do prze rwy obaj bram ka rze
za cho wa li czy ste kon to.

Krót ko po roz po czę ciu dru giej od sło -
ny Stal wy szła na pro wa dze nie. Na li stę
strzel ców wpi sał się Adam Woj cie chow -
ski. Mecz się roz krę cił. Go spo da rze pró -
bo wa li do pro wa dzić do re mi su, a ry wa le
chcie li zwięk szyć prze wa gę. Bli ski szczę -
ścia był Mak sym Ish chuk, ale z je go groź -

nym strza łem świet nie po ra dził so bie
bram karz Sta li. Kil ka mi nut póź niej D.
Rey er za grał do Ada ma Sta szew skie go,
a ten umie ścił pił kę w siat ce, strze la jąc już
trze cie go go la w tym se zo nie.

Oba ze spo ły do koń ca dą ży ły do wy -
gra nej. Ner wo wa at mos fe ra w kro to szyń -
skim te amie prze ło ży ła się na błę dy, któ re
wy ko rzy sta li prze ciw ni cy, wy cho dząc
w 89. mi nu cie na pro wa dze nie po tra fie -
niu Bar to sza Cier niew skie go. Ple sze wia -
nie już nie da li so bie wy drzeć zwy cię stwa
i wy wieź li z Sul mie rzyc kom plet punk -
tów.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Walczyli do ostatniej minuty

W dru giej ko lej ce V li gi Piast Ko by lin
zmie rzył się na wy jeź dzie z Lwem
Po go rze lą. Po peł nym emo cji me czu
go ście wy gra li 3: 2.

Ko by li nia nie wy szli na pro wa dze nie
już w 11. mi nu cie za spra wą Ja ku ba
Smek ta ły. Ja kiś czas póź niej je den z gra -
czy Lwa do pu ścił się fau lu, któ ry – zda -
niem go ści – kwa li fi ko wał się do uka ra nia
za wod ni ka żół tą kart ką. Sę dzia jed nak nie
się gnął po kar to nik, co wy wo ła ło nie ma łe
emo cje. Go spo da rze wy rów na li w 24. mi -
nu cie – ko by liń skie go bram ka rza po ko -
nał Ma ciej Kryst ko wiak.

Pod ko niec pierw szej od sło ny sy tu -
acja Pia sta moc no się skom pli ko wa ła.
Czer wo ną kart ką bo wiem uka ra ny zo stał
Pa tryk Wojt ko wiak i mię dzy słup ka mi
mu siał sta nąć Do mi nik Sne la. 

Mi mo osła bie nia po prze rwie go ście
dwa ra zy zna leź li spo sób na bram ka rza
miej sco wych. Naj pierw po raz dru gi po -

ko nał go J. Smek ta ła, a po tem do siat ki
tra fił Ma te usz Oli kie wicz. W koń ców ce
ar bi ter po dyk to wał rzut kar ny dla Lwa, co
wie lu uzna ło za ko lej ną kon tro wer syj ną
de cy zję. Je de nast ki nie zmar no wał Łu -
kasz Mar sza łek, ale na wię cej te go dnia ko -
by li nia nie nie po zwo li li swo im ry wa lom
i mecz za koń czył się wy gra ną Pia sta 3: 2.

– Ja dąc do Po go rze li, wie dzie li śmy,
że cze ka nas bar dzo trud na prze pra wa,
gdyż mie li śmy okro jo ny skład – bez
trzech pod sta wo wych za wod ni ków.
W do dat ku od 40. mi nu ty spra wy się
skom pli ko wa ły po czer wo nej kart ce dla
na sze go bram ka rza. Za stą pić mu siał go
gracz z po la. Mi mo wszyst ko uda ło się
przy wieźć do Ko by li na trzy punk ty
z trud ne go te re nu, po bar dzo do brej dru -
giej po ło wie w na szym wy ko na niu. Cie -
szy mnie po sta wa ze spo łu. Sło wa uzna nia
dla chło pa ków, któ rzy po ka za li wszyst -
kim, że są dru ży ną z cha rak te rem – pod -
su mo wał Ja ro sław Plo ta, tre ner Pia sta.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Komplet punktów w jaskini Lwa

ASTRA KROTOSZYN 
– STAL PLESZEW 1:2 (0:0)

0:1 – Adam Wojciechowski (49)
1:1 – Adam Staszewski (77)
1:2 – Bartosz Cierniewski (89)
ASTRA:  Maj – Nasalski, Schneider (60'
Powalisz), Reyer, Jankowski (80' Brink),
Olejnik, Ishchuk (72' Łuczak), Staszewski,
Budziak, Polowczyk, Juszczak

LEW POGORZELA – PIAST KOBYLIN
2:3 (1:1)

0:1 – Jakub Smektała (11) 
1:1 – Maciej Krystkowiak (24)
1:2 – Jakub Smektała (60) 
1:3 – Mateusz Olikiewicz (81)
2:3 – Łukasz Marszałek (87' karny)
PIAST: Wojtkowiak – A. Kurzawa, Kokot,
Frąckowiak, Siepa, M. Wachowiak (82' K.
Wachowiak), Siecla, K. Snela (45' Wosiek),
D. Snela, Smektała, Olikiewicz (87' Larski)


