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Ol brzy mie emo cje to wa rzy szy ły kro to -
szyń skim rad nym miej skim pod czas de -
ba ty o od wo ła nie z funk cji prze wod ni czą -
cej ko mi sji re wi zyj nej Sła wo mi ry Ka lak.
Na dal nie po zna li śmy na zwi ska jej na -
stęp cy, co ma na stą pić pod czas se sji
pla no wa nej na naj bliż szy czwar tek. 

Pod czas trwa nia Ko mi sji Spraw
Spo łecz nych, któ ra mia ła miej sce 20
sierp nia, jed nym z punk tów by ła dys ku -
sja i gło so wa nie w spra wie od wo ła nia ze
sta no wi ska sze fo wej ko mi sji re wi zyj nej,
Sła wo mi ry Ka lak. W te mat wpro wa dził

spra woz daw ca, któ rym był II wi ce prze -
wod ni czą cy ra dy Pa weł Gro bel ny. Przy -
po mniał, iż ten wnio sek zo stał pod pi sa -
ny przez 16 rad nych. Pod kre ślił też, że
je go kon se kwen cją jest przy go to wa ne
przez prze wod ni czą cą ra dy An nę Si ko -
rę od po wied nie go pro jek tu uchwał
w tej kwe stii.

Szcze gó łów nie po zna li śmy, nie -
mniej o głos po pro si ła sa ma za in te re so -
wa na. Daw na dy rek tor ka SP nr 1 w Kro -
to szy nie za uwa ży ła, że wnio sek nie po -
sia da uza sad nie nia. 

dokoń� czenie na stronie 2

W ar ty ku le „Ja ka przy szłość ry su je się
przed sto wa rzy sze niem”, opu bli ko wa nym
na na szych ła mach w nu me rze 341 z 11
sierp nia 2020 ro ku, za miesz czo ne zo sta ły
nie au to ry zo wa ne wy po wie dzi Człon ków
Sto wa rzy sze nia „Kro to szyn na No wo”,
w efek cie cze go wy dźwięk tej że pu bli ka cji
jest krzyw dzą cy dla sa me go Sto wa rzy sze -
nia, jak i nie któ rych osób w nim dzia ła ją -
cych. Re dak cja GLK ser decz nie prze pra sza
Człon ków Sto wa rzy sze nia „Kro to szyn

na No wo”, za pew nia jąc jed no cze śnie, iż
ce lem ww. pu bli ka cji nie by ło zdys kre dy -
to wa nie dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia ani je -
go Człon ków, o któ rych pi sa li śmy wcze -
śniej wie lo krot nie i ni gdy nikt nie miał
uwag od no śnie tre ści na szych prze ka zów. 

Jed no cze śnie chce my pod kre ślić, iż
wszyst kie pod mio ty, o któ rych pi su je my
od po nad 8 lat trak tu je my tak sa mo, a ów
przy pa dek był pierw szym te go ty pu uchy -
bie niem w na szej hi sto rii.    (RED)

SAMORZĄD

Sławomira Kalak odwołana

KROTOSZYN na NOWO

SPROSTOWANIE

Zgod nie z de cy zją Da riu sza Piont -
kow skie go, mi ni stra edu ka cji na ro -
do wej, dzie ci ma ją po now nie wró cić
do szkół 1 wrze śnia. Roz ma wia li śmy
więc w tym aspek cie z oso ba mi, kie -
ru ją cy mi pla ców ka mi oświa to wy mi
w po wie cie kro to szyń skim

– Więk szość po wia tów w Pol sce jest
w stan dar do wej sy tu acji epi de micz -
nej, któ ra po zwa la na to, aby dy rek to -
rzy przy go to wy wa li się do po wro tu
tra dy cyj nych za jęć w szko łach. Je dy -
nie w tych kil ku po wia tach „żół tych”
i „czer wo nych” mo gą być do dat ko we
ob ostrze nia – po in for mo wał mi ni -
ster Piont kow ski pod czas kon fe ren cji
pra so wej. – Obec na sy tu acja epi de -
micz na we dług Mi ni ster stwa Zdro -

wia i Głów ne go In spek to ra Sa ni tar -
ne go po zwa la na to, aby w przy tła cza -
ją cej więk szo ści pla có wek edu ka cyj -
nych, moż na by ło przy wró cić stan -

dar do we za ję cia, po le ga ją ce na bez po -
śred nim kon tak cie na uczy cie la
z ucznia mi – do dał.

dokoń� czenie na stronie 3

EDUKACJA

Czy placówki są gotowe na wrzesień? 
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Dzię ki nie zwy kłej de ter mi na cji oby -
wa te li i rad nych, do szło do re mon tu
prze jaz du ko le jo we go, umiej sco wio -
ne go przy zbie gu ulic Zam ko wej
i Sta niew skiej w Koź mi nie Wlkp. 

To bar dzo waż na część in we sty cji,
któ rej fi na łem ma być bu do wa ścież ki
ro we ro wej, łą czą cej Koź min Wlkp. ze
Sta nie wem. Kil ku eta po wa in we sty cja
bę dzie re ali zo wa na przez sa mo rzą dy
lo kal ne. Pro ble mem jed nak jest prze -
jazd ko le jo wy, zlo ka li zo wa ny na sty ku
ul. Zam ko wej i Sta niew skiej. To już
te ren PKP. Jaz da przez skru szo ną pły -
tę i po ko na nie te go nie strze żo ne go
prze jaz du przy pręd ko ści na -
wet 20km/h gro zi uszko dze niem za -
wie sze nia au ta. Naj więk sze pro ble my
wy stę pu ją po za pad nię ciu zmro ku.
Każ dy, kto tam tę dy prze jeż dżał, na -
ty kał się na spo rą róż ni cę w po zio mie
grun tu. Spra wa bul wer so wa ła oko -
licz nych miesz kań ców, któ rzy zmu -
sze ni są po ru szać się tą dro gą co dzien -
nie. Dla te go gdy spra wa bu do wy
ścież ki na bra ła re al nych kształ tów,
po sta no wio no coś z tym zro bić. Roz -
wią za nie kwe stii po wie rzo no do pi lo -
to wa nia rad nym po wia to wym. Naj -
wię cej de ter mi na cji wy ka zy wał pre -
zes Za kła du Usług Ko mu nal nych
w Ja ro ci nie, Mar cin Le śniak. Nie mo -
gąc od cze kać się od po wie dzi na pro -
ste py ta nia i chcąc wy wrzeć re ak cję,
zwró cił się do za rzą du po wia tu z in -
ter pe la cją w tej kwe stii. Wkrót ce
otrzy mał od po wiedz, że we wto -
rek, 18 sierp nia o godz. 10.00, pla no -
wa ne jest w tym new ral gicz nym miej -

scu spo tka nie za in te re so wa nych
z przed sta wi cie la mi PKP. 

Zja wi li się tam miesz kań cy.
Na miej scu był obec ny też miesz ka -
niec Koź mi na, ko men dant po wia to -
wy po li cji w Kro to szy nie Ma riusz Ja -
śniak. Wsparł go in ny miej sco wy raj -
ca, Piotr Osuch. Oko licz ni miesz kań -
cy opo wia da li ży wo o pro ble mie.
Mie li też wie le py tań do przed sta wi -
cie la PKP. Tym cza sem czas mi jał, ża -
den przed sta wi ciel ko lei się nie zja -
wiał. Nie dłu go po tem do tarł dy rek tor
PZD Krzysz tof Je li now ski i wi ce sta -
ro sta Pa weł Ra do jew ski. Iry ta cja
uczest ni ków wzra sta ła. – Tak jest za -
wsze. Jak jest pro blem to na wet nie
po tra fią się po fa ty go wać na spo tka -
nie, któ re sa mi wy zna cza ją – ta kie
opi nie pa da ły z ust zre zy gno wa nych
miesz kań ców. Dla te go przed sta wi cie -
le władz wy cią gnę li te le fo ny i za czę li

wy dzwa niać do PKP, przy po mi na jąc
o spo tka niu. Nic to nie da ło, więc pół
go dzi ny póź niej za koń czo no spo tka -
nie. Lu dzie za czę li się roz cho dzić,
a wten czas po ja wił się re pre zen tu ją cy
PKP, Da riusz Si kor ski. Nie ste ty prze -
ma wiał już tyl ko do pa ru osób, a szko -
da, bo miał do ogło sze nia waż ną wia -
do mość. Nie do god ność za de kla ro wał
roz wią zać do koń ca sierp nia. – Mi mo
po śli zgu je stem bar dzo za do wo lo ny
z te go spo tka nia. Przed sta wi ciel PKP
oka zał się bar dzo rze czo wym i kon -
kret nym spe cja li stą. Po zło żo nej
obiet ni cy w tak krót kim ter mi nie,
sam za da łem mu py ta ne, czy to obiet -
ni ca nie na wy rost. On jed nak po -
twier dził wcze śniej sze usta le nia. Do -
dał jed nak, że prze bu do wa do ce lo wa
bę dzie wy ko na na przy oka zji mo der -
ni za cji tra sy Kro to szyn -Ja ro cin – re -
la cjo no wał Le śniak. Jak się oka za ło,
gość sło wa do trzy mał. W pią tek, 21
sierp nia, roz po czął się re mont. Zo sta -
ło to od no to wa ne przez rad ne go.
Na swo im pro fi lu na FB za mie ścił
krót ki wpis. – Ak cja od nio sła sku tek.
Zgod nie z wtor ko wą de kla ra cją
przed sta wi cie la PKP pra ce re mon to -
we mia ły zo stać wy ko na ne. Tak też
się sta ło. Dzię ku ję wszyst kim miesz -
kań com za udział i wspar cie (…). Te -
raz czas na pierw szy etap bu do wy
ścież ki ro we ro wej. Po wyż sza sy tu acja
wska zu je na jed no. Dzię ki de ter mi na -
cji moż na wie le zdzia łać. Nie zro zu -
mia łym jest tyl ko fakt, dla cze go
przed sta wi cie le PKP cze ka li z roz wią -
za niem aż tak dłu go.

PA WEŁ KRA WUL SKI 

KOŹMIN WLKP.

Determinacja mieszkańców nagrodzona

Wy da wa ło się, że sy tu acja epi de -
mio lo gicz na w na szym kra ju po ko -
lej nym wzro ście za ra żeń się ga ją -
cych po nad 800 przy pad ków dzien -
nie wra ca do nor my. Jed nak 21

sierp nia padł ko lej ny nie chlub ny re -
kord, kie dy to od no to wa no aż 903
przy pad ki. W na szym po wie cie od -
no to wa no trzy za cho ro wa nia na CO -
VID -19.

Pierw szy od ze szłe go po nie dział ku
od no to wa ny na tle po wia tu przy pa dek
miał miej sce 17 sierp nia. Ko lej ny dwa
dni póź niej, a trze ci w mi nio ny po nie -
dzia łek. 

Po nad to od piąt ku są sia du ją cy z na -
mi po wiat ostrow ski zna lazł się w stre fie
żół tej. Ozna cza to wpro wa dze nie do dat -
ko wych ob ostrzeń, ta kich jak m. in. na -
kaz no sze nia ma secz ki w miej scach
ogól no do stęp nych, za kła dach pra cy,
a tak że pod czas spra wo wa nia kul tu re li -
gij ne go. 

Przy po mi na my tak że o no sze niu
ma secz ki w skle pach, po nie waż za jej
brak gro zi wy so ki man dat. War to też pa -
mię tać, że mod ne ostat ni mi cza sy w In -
ter ne cie pla kiet ki, oświad cze nia, że na -
kaz no sze nia ma se czek jest nie le gal ny nic
nam w trak cie spo tka nia z po li cjan tem
nie da dzą. 

Sy tu acja z wi ru sem SARS -CoV -2
w kra ju pre zen tu je się zaś na stę pu ją co,
62 310 wy kry tych przy pad ków za ra że -
nia, 1960 zgo nów oraz 42 448 ozdro wień. 

(MIK) 

dokoń� czenie ze strony 1
– Każ dy z wnio sków mu si po sia dać ten
ele ment for mal ny. Tu te go nie ma, a wy
gło su je cie. To ab surd – stwier dzi ła. Jej
tok ro zu mo wa nia po parł rów nież ko le -
ga z ra dy Bar tosz Ko siar ski, a wąt pli wo -
ści co do tej for my wy ra ża ła też soł tys
Ko bier na, Zo fia Jam ka. – Dla te go pod -
trzy mu ję swo je zda nie, iż pod wnio -
skiem po win no być uza sad nie nie,
a w tym kon kret nym wy pad ku te go nie
ma – wtrą ci ła się Ka lak. Wi dząc im pas,
prze wod ni czą cy ko mi sji spraw spo łecz -
nych Da rian Pa szek ogło sił krót ką prze -
rwę. W tym cza sie za mie rzał wy ja śnić
wąt pli wo ści z urzęd ni ka mi. Wy szedł
z Gro bel nym.

Tym cza sem w sa li trwa ły ku lu aro -
we roz mo wy. Po po wro cie prze mó wił
Gro bel ny, stwier dza jąc, iż ta ki wnio sek
nie mu si mieć uza sad nie nia. – Te mat
i wnio sek o mo je od wo ła nie przy go to -
wa ny jest na si łę. Niech to bę dzie jed nak
pro fe sjo nal nie wy ko na ne – od cię ła się
Ka lak. Po pro si ła też, by ca ła dys ku sja
mia ła od zwier cie dle nie w pro to ko le
przy go to wy wa nym przez biu ro ra dy.
W koń cu po pro szo no o po moc rad cę
praw ną Ewę Lind ner -Graf. Oka za ło się,
że je śli wnio sek do ty czy spraw per so nal -
nych i od by wa się na wnio sek rad nych,
wów czas nie trze ba przy go to wy wać
uza sad nie nia. Naj pierw się tę pro po zy -
cje gło su je, a do pie ro po tym, pi sze jed -
noz da nio we uza sad nie nie. 

Nie zgo dzi ła się z tym ro zu mo wa -
niem sa ma prze wod ni czą cą ko mi sji, do -
wo dząc, że każ da uchwała mu si mieć
uza sad nie nie. – Nie zgo dzę się z pa nią
prze wod ni czą ca i nie jest tak, jak pa ni
twier dzi. Do ta kich uchwał, w któ rych
po ru sza ne są oso bo we spra wy nie ma
uza sad nie nia – oznaj mi ła, pod trzy mu -
jąc swo je zda nie Lind ner -Graf. Za rzą -
dzo no za tem gło so wa nie za wnio skiem,
Na 11 rad nych za sia da ją cych w sa li ob -
rad 9 po par ło wnio sek o od wo ła nie, a 2:
Ka lak i Ko siar ski gło so wało prze ciw. Nie
po zna li śmy zda nia Grze go rza Majch -
sza ka, ani Ma riu sza Urba nia ka, któ rzy
nie uczest ni czy li w po sie dze niu ko mi -
sji. Po gło so wa niu o za bra nie gło su po -
pro si ła Jam ka. Soł tys Ko bier na przy po -
mnia ła hi sto rię sprzed lat, kie dy to śp.
Zyg munt Ko zu pa nie zgo dził się na gło -
so wa nie nad wnio skiem zło żo nym
przez rad nych, gdyż nie mia ło ono uza -
sad nie nia. Jed nak wów czas – jak przy -
po mnia no – wnio sek do ty czył spraw
me ry to rycz nych, do ty czą cych zmian
w bu dże cie. Oka za ło się, że rad ny miał
wten czas ra cję. Wszel kie in ne uchwa ły,
oprócz per so nal nych, zgła sza nych
na wnio sek raj ców, mu szą mieć bo -
wiem uza sad nie nie praw ne. 

Gło so wa nie nad wnio skiem nie za -
koń czy ło spra wy. Trze ba by ło wy brać
na stęp cę od wo ła nej. Oka za ło się że rad -

ni, po sta no wi li, by tę funk cję na dal spra -
wo wał rad ny wy bra ny z list PiS. –Je -
stem za sko czo na tą pro po zy cją. Nikt
nas nie in for mo wał o tym – od par ła Ka -
lak. W dal szej roz mo wie po wie dzia ła,
że wo bec te go nie jest przy go to wa na
i mu si skon sul to wać się z po zo sta ły mi
rad ny mi swo je go klu bu. Sa ma jed nak
ma spo re wąt pli wo ści, czy ktoś tę funk -
cję ze chce pod jąć, zwa żyw szy na to, jak
po stę pu je się z nią. Swo je sta no wi sko
przed sta wi na se sji. 

Rad ca praw ny po pro sił o przy śpie -
sze nie, wszak na se sji mu si być pro ce do -
wa na od po wied nia uchwa ła. W grze
jest bo wiem kil ka sce na riu szy. Je den
z nich mó wi, że do tych cza so wy skład
ko mi sji re wi zyj nej (8 osób – przyp.
red.), po zo sta je nie zmien ny, a prze wod -
ni czą cą zo sta je je go do tych cza so wy
czło nek Mag da le na Il nic ka -Grzym ska.
Je śli jed nak rad na, bę dą ca le ka rzem nie
zgo dzi się przy jąć tej funk cji, trze ba bę -
dzie po wo łać in ną oso bę z ra dy. W ta -
kim przy pad ku spo rzą dzo na zo sta nie
do dat ko wa uchwa ła, za wie ra ją ca kom -
plet człon ków ko mi sji re wi zyj nej. Wąt -
pli wo ści co do tej pro po zy cji zgło sił Pa -
szek, ar gu men tu jąc to tym, iż w ko mi sji
mu si być za cho wa ny pa ry tet mię dzy
człon ka mi ko ali cji rzą dzą cej, a rad ny mi
opo zy cji. – W tej ko mi sji nie ma sztyw -
no za pi sa nej ilo ści osób. Mo że być was 9.
To jest su we ren na de cy zja rad nych – za -
uwa ży ła Lind ner –Graf. – Nie po dej mę
dziś żad nej de cy zji. Co rusz je stem pod -
czas ob rad za ska ki wa na ja ki miś po my -
sła mi ko le gów z ra dy. Wiem, że od wo -
ła nie mnie z te go sta no wi ska, jest pró bą
usu nię cia opo zy cji w tym mie ście. Jest
to za tem de cy zja po li tycz na – tłu ma -
czy ła Ka lak. – Znów się pa ni my li. Gdy -
by tak by ło, to by śmy nie pro po no wa li,
by na cze le ko mi sji re wi zyj nej za sia dał
raj ca re pre zen tu ją cy PiS – od po wie -
dział Pa szek. Rad ni po sta no wi li – wo -
bec pa to wej sy tu acji – dać Ka lak czas
do se sji na pod ję cie wią żą cej de cy zji.
W roz mo wach pry wat nych jed nak do -
da wa li, iż nie po zwo lą na sa bo to wa nie
ko mi sji. Je śli klub PiS ni ko go nie zgło si,
wów czas sa mi wska żą kan dy da ta. – Nie
mo że my po zwo lić so bie, by ko mi sja re -
wi zyj na nie dzia ła ła przez ja kiś
czas – mó wi li zgod nie pra gną cy za cho -
wać ano ni mo wość rad ni ko ali cji rzą dzą -
cej w Kro to szy nie.

PA WEŁ KRA WUL SKI

SAMORZĄD

Sławomira Kalak odwołana

KORONAWIRUS
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Na le ży jed nak pa mię tać, że CO VID -

-19 jak nara zie nie od pusz cza, wo bec cze -
go na le ży być przy go to wa nym nato, że za -
ję cia w szko łach czy przed szko lach bę dą
od by wa ły się na in nych za sa dach niż te,
do któ rych przy wy kli śmy przed na sta -
niem pan de mii. Na le ży mieć na uwa dze,
że w ra zie po gor sze nia się sy tu acji epi de -
mio lo gicz nej w po wie cie, tzn. po ja wie nia
się wi ru sa w szko le bądź zmia ny po wia tu
ze stre fy zie lo nej na żół tą tu dzież czer wo -
ną, zdal ne na ucza nie mo że po wró cić.
Nie mniej, zgod nie z in for ma cja mi prze -
ka za ny mi przez MEN, de cy zję owpro wa -
dze niu ta ko we go roz wią za nia dy rek tor
pla ców ki mo że pod jąć do pie ro pouzy ska -
niu zgod ny or ga nu pro wa dzą ce go oraz in -
spek to ra sa ni tar ne go. 

Na ten mo ment nasz po wiat znaj du -
je się w stre fie zie lo nej, co ozna cza, że o ile
nic się nie zmie ni, ucznio wie wró cą
do szkół i przed szko li. Za py ta li śmy więc
dy rek to rów po szcze gól nych kro to szyń -
skich pla có wek, jak bę dzie prze bie gać ten
dłu go wy cze ki wa ny po wrót. 

Przed szko le
– Na bie żą co ob ser wu je my za rów no

In ter net jak i me dia. Do sta je my tak że sta -
le ak tu ali zo wa ne wy tycz ne oraz in for ma -
cje od mi ni ster stwa – mó wi Ar le ta Jaś ko -
wiak, dy rek tor ka Przed szko la nr 1 „Miś
Usza tek”. 

– Na uczy ciel ki pra co wa ły prak tycz -
nie przez ca łe wa ka cje, bo przed szko le by -
ło otwar te do 14 sierp nia. W tym okre sie
nie ustan nie mie li śmy pod opie ką dzie ci.
Oso by z ze spo łu mia ły wy zna czo ne dni
pra cy, więc nabie żą co by ły in for mo wa ne
o sy tu acji. Każ dy przy go to wu je się rów -
nież men tal nie i psy chicz nie do zmie rze -
nia się z wrze śniem – od po wia da A. Jaś -
ko wiak na py ta nie o na strój per so ne lu
przed po wro tem dzie ci do przed szko la. 

– Do tej po ry nie wie my, czy dzie ci
bę dą mo gły wy cho dzić po za te ren przed -
szko la. Na pew no wpro wa dzi my ogra ni -
cze nia pod ką tem spo tkań grup tzn., że
nie bę dą się od by wa ły np. wspól ne uro -

czy sto ści. Naj pew niej bę dzie my moc no
ogra ni czać wi zy ty ro dzi ców oraz in nych
osób po stron nych. Dzie ci bę dą mu sia ły
mieć tak zor ga ni zo wa ny czas, by jak naj -
mniej się ze so bą „sty ka ły”. Po pro stu bę -
dzie my funk cjo no wać w moż li wie jak
naj mniej szych gru pach, któ re ma ją wy -
no sić do25 przed szko la ków– do da je dy -
rek tor ka, za py ta na o wy gląd za jęć i funk -
cjo no wa nie przed szko la. 
Ajak przed szko la ki re agu ją naobec nie pa -
nu ją ce zmia ny? Sze fo wa pla ców ki oznaj -
mia: – Je dy ne, co dzie ciom prze szka dza
to to, że jest mniej za ba wek w sa lach, bo
usu nę li śmy rze czy, któ rych nie da się zde -
zyn fe ko wać. Na to miast po dzie -
ciach – któ re bar dzo szyb ko akli ma ty zu -
ją w no wej sy tu acji – wi dać ra dość, że
wra ca ją w na sze pro gi. W ra zie po ja wie -
nia się ko ro na wi ru sa ma my usta lo ne wy -
tycz ne. Jest przy go to wa ne izo la to rium,
gdzie dziec ko bądź pra cow nik był by na -
tych miast ode sła ny, aby cze kać na służ by
me dycz ne. Są okre ślo ne pro ce du ry i bę -
dzie my ich ści śle prze strze gać – pod su -
mo wu je. 

Szko ła Pod sta wo wa
– Wszel kie in for ma cje na te mat po -

wro tu do szkół prze sy ła ne są przez mi ni -
ster stwo wtym sa mym dniu, kie dy od by -
wa ją się kon fe ren cje. Już na po cząt ku wa -
ka cji na sza szko ła opra co wa ła dwie wer sje
po wro tu uczniów do szko ły – in for mu je
Ka ta rzy na Ma cie jew ska, dy rek tor Szko ły
Pod sta wo wej nr 8 im. Ma rii Skło dow skiej
Cu rie w Kro to szy nie. Funk cjo no wa nie
szko ły oraz za ję cia oby wać się bę dą we dle
po niż sze go sche ma tu. 

– Każ da kla sa ma przy pi sa ną sa lę lek -
cyj ną. Za tem to na uczy cie le bę dą wę dro -
wać z po mo ca mi dy dak tycz ny mi, aby
dzie ci prze by wa ły wjed nym po miesz cze -
niu, co uła twi re gu lar ną de zyn fek cję.
Ukła da jąc plan lek cji za ło ży li śmy rów -
nież, iż bę dą róż ne go dzi ny roz po czy na -
nia za jęć. Je że li sy tu acja nato po zwo li, od -
bę dzie się tra dy cyj ne roz po czę cie ro ku
szkol ne go tyl ko dla klasI, IViVIII. Człon -
ko wie po zo sta łych klas – jak mia ło miej -

sce pod czas za koń cze nia mi nio ne go ro -
ku – spo tka ją się z wy cho waw ca mi, rów -
nież o róż nych go dzi nach w swo ich kla -
sach. De fac to wcze śniej opra co wa ne
przez na szą szko łę pro ce du ry zo sta ły
na ten mo ment do pra co wa ne, oczy wi -
ście zgod nie z wy tycz ny mi mi ni ster stwa
i głów ne go in spek to ra sa ni tar ne go. My -
ślę, że je że li wszy scy bę dzie my prze strze -
gać wy ty czo nych norm, pra ca od by wać
się bę dzie bez prze szkód. Prze wi dzie li -
śmy re ali za cję wszyst kich lek cji – tak że
lek cji w -fu i za jęć na ba se nie – oczy wi ście
ze wszyst ki mi in struk cja mi bez pie czeń -
stwa. Na ten mo ment je ste śmy stre fą nie -
za gro żo ną, więc te go się na ra zie trzy ma -
my. Oczy wi ście, je że li oka że się, że nasz
po wiat sta nie się stre fą żół tą lub czer wo -
ną, bę dzie my uzgad niać moż li wość za -
wie sze nia za jęć. Je ste śmy ca ły czas w kon -
tak cie z or ga nem pro wa dzą cym i or ga -
nem nad zo ru ją cym – opo wia da K. Ma -
cie jew ska.

Jed nak że, co sta nie się, je śli w szko -
le po ja wi się oso ba za ra żo na ko ro na wi -
ru sem? Dy rek tor wy ja śnia: – W ta kiej
sy tu acji, sto su je my się do wszyst kich
wy tycz nych nad zo ru sa ni tar ne go.
W szko le jest tak że izo lat ka. Uczniów
przy wej ściu do szko ły bę dą obo wią zy -
wać do dat ko we pro ce du ry, po dob nie
bę dzie na ko ry ta rzach. Nie zbęd ne bę -
dzie no sze nie ma se czek, ze wzglę du
na wą skie ko ry ta rze. Na bo isku wy ma -
lo wa li śmy też spe cjal ne li nie, któ re bę dą
mó wi ły ro dzi com „stop”. Do szko ły
wej dą wy łącz nie dzie ci. Opra co wa ne są
rów nież do dat ko we pro ce du ry dla ro -
dzi ców, o czym po in for mu je my za in te -
re so wa nych przez dzien nik elek tro -
nicz ny. 

Szko ła śred nia
– Szy ku je my na szą pla ców kę tak,

aby po wrót mło dzie ży do szko ły był bez -
piecz ny, ana li zu jąc wy tycz ne mi ni ster -
stwa edu ka cji na ro do wej oraz głów ne go
in spek to ra tu sa ni tar ne go. Wy tycz ne do -
ty czą or ga ni za cji za jęć w szko le, hi gie ny,
czysz cze nia, de zyn fek cji po miesz czeń
i po wierzch ni, po stę po wa nia w przy pad -

ku po dej rze nia za ka że nia CO VID -19
u pra cow ni ka szko ły bądź ucznia.
W przy go to wa niu jest plan lek cji, któ ry
ukła da ny jest za wsze zgod nie z wy mo ga -
mi bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run -
ków pra cy, a w przy pad ku szko ły bran -
żo wej do dat ko wo w po ro zu mie niu
z pra co daw ca mi. Spe cy fi ka na szej szko ły
jest ta ka, że du żo za jęć od by wa się
w mniej szych gru pach, bo prze cież re ali -
zu je my sze reg przed mio tów za wo do -
wych. Wów czas zza cho wa niem od le gło -
ści po mię dzy ucznia mi nie bę dzie pro -
ble mu. Nie co trud niej bę dzie pod czas
lek cji z przed mio tów ogól no kształ cą -
cych, któ re pro wa dzo ne są z ca łym od -
dzia łem. Na prze rwach – zgod nie z za le -
ce nia mi – ucznio wie bę dą no sić ma secz -
ki, bę dzie my prze pro wa dzać czę ste wie -
trze nia i de zyn fek cje sal lek cyj nych, ła -
wek, ko ry ta rzy, cią gów ko mu ni ka cyj -
nych, itd. – cze ka my z nie cier pli wo ścią
na na szych uczniów – in for mu je Iza be la
Kos sa kow ska, za rzą dza ją ca Ze spo łem
Szkół Po nad pod sta wo wych nr 3 im. Ja -
na Paw ła II w Kro to szy nie.

(MIK)

3Temat Tygodnia

Zgod nie z in for ma cja mi prze ka za ny mi
przez Mar le nę No wic ką, re gio nal ną rzecz -
nicz kę pra so wą ZUS, oso by uro dzo ne
w 1953 ro ku bę dą mia ły moż li wość uzy -
ska nia eme ry tu ry po wszech nej bez po -
mniej sza nia pod sta wy jej ob li cze nia o su -
mę kwot wcze śniej po bra nych. Ozna cza
to, że nie któ rzy eme ry ci otrzy ma ją świad -
cze nia wyż sze na wet o 200 zł.

Źró dło no we go prze li cze nia znaj du -
je się w no we li za cji usta wy o eme ry tu -
rach i ren tach z Fun du szu Ubez pie czeń
Spo łecz nych. Zak tu ali zo wa ny prze pis za -
kła da po now ne usta le nie wy so ko ści
eme ry tu ry – tym ra zem jed nak z po mi -
nię ciem art.25 ust.1b. Kon se kwen cją te -
go jest to, iż je śli oso ba ubez pie czo na po -
sia da ła pra wo do eme ry tu ry po wszech -
nej, a jej wy so kość by ła po mniej szo na

o kwo tę wcze śniej szych eme ry tur to wy -
so kość świad cze nia zo sta nie po now nie
prze li czo na bez wspo mnia ne go po -
mniej sze nia. Wa run kiem jest to, by pra -
wo do wcze śniej szej eme ry tu ry zo sta ło
usta lo ne na wnio sek zło żo ny
przed 1.01.2013r. 

Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych
prze li czy eme ry tu ry dla osób ob ję tych
no wy mi zmia na mi z urzę du. Ozna cza
to, że nie bę dzie po trze by skła da nia no -
wych wnio sków. Jak in for mu je ZUS
w swo im oświad cze niu – Eme ry tu ra
w no wej wy so ko ści przy słu gu je od dnia,
od któ re go pod ję to wy pła tę eme ry tu ry
po wszech nej, awprzy pad ku, gdy pra wo
do tej eme ry tu ry, by ło za wie szo -
ne – od dnia, od któ re go mo gła by być
pod ję ta jej wy pła ta. 

Je śli po prze li cze niu no wa wy so kość
świad cze nia bę dzie wyż sza niż po bie ra -
na do tej po ry, wów czas ZUS wy pła ci na -
le ży te wy rów na nie. Na to miast prze li cze -
nie eme ry tu ry po wszech nej dla wspo -
mnia nych ubez pie czo nych uro dzo nych

w ro ku 1953 r. oraz ren ty ro dzin nej
po ta kich oso bach, na stą pi po upły wie 6
mie się cy od wej ścia w ży cie zno we li zo -
wa nej usta wy, tzn. po 11.01.2021r. 

Zmia ny w pra wie eme ry tal nym od -
no szą się tak że douro dzo nych w1953 r.,
któ rzy nie skła da li wnio sku o eme ry tu rę
w wie ku po wszech nym. Ta kie oso by
mo gą zgło sić na le ży ty wnio sek
do 11.01.2021r. Wte dy ZUS ob li czy
war tość eme ry tu ry bez po mniej sza nia
jej o kwo tę po bie ra nej eme ry tu ry wcze -
śniej szej. Ta ko we ob li cze nie bę dzie moż -
li we tyl ko wte dy, gdy pra wo doeme ry tu -
ry wcze śniej szej, usta lo ne zo sta ło
na wnio sek zło żo ny przed 1.01.2013r. 

Zgod nie z sza cun ka mi licz ba osób
ob ję tych no wym prze li cze niem, tzn.
uro dzo nych w 1953r., któ re mo gą sko -
rzy stać ze zmia ny prze pi sów, wy no -
si 80,4 tys. Na licz bę tę skła da się 17,9
tys. osób, mo gą cych zło żyć wnio sek
o przy zna nie eme ry tu ry po wszech nej
w cią gu 6 mie się cy, po zo sta łym ZUS
prze li czy eme ry tu rę z urzę du. 

(MIK) 

EDUKACJA

Czy placówki są gotowe na wrzesień? 

EMERYTURY 

Uwaga, nowy
przelicznik
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– Je stem bez sil ny. Od pię ciu lat bez -
sku tecz nie pro szę za rząd cę o po -
moc. Od po wie dzią jest ci sza. Dla te -
go po sta no wi łem po in for mo wać
o tej sy tu acji lo kal ne me dia. Po móż -
cie – tak Adam Mo drzyń ski tłu ma -
czy po wo dy swo jej de cy zji.

Z po da nych przez nie go fak tów
wy ni ka, iż od 2015 ro ku dzie li on
swo je miesz ka nie nie tyl ko z naj bliż -
szą ro dzi ną, lecz tak że z uciąż li wy mi
lo ka to ra mi, tj. ka ra cza na mi pru sa ka -
mi. – Za czę ło się od re mon tu, któ ry
wy ko ny wa ła miesz ka ją ca jed ną kon -
dy gna cję wy żej są siad ka – roz po czy -
na kro to szy nia nin. To wła śnie wów -
czas w je go miesz ka niu po ja wi ły się te
owa dy. A. Mo drzyń ski, ja ko czło wiek
z na tu ry życz li wy, nie chciał po cząt -
ko wo wią zać po ja wie nia się no wych
„lo ka to rów” z tym zda rze niem.
Wkrót ce po znał praw dę, któ rą prze -
ka za ła mu jed na z są sia dek. – Za uwa -
ży ła bo wiem, jak te owa dy pod czas
re mon tu za czę ły szu kać in ne go lo -
kum. Tak wy bra ły na sze miesz ka nie,
nie ja ko ho no ru jąc je – stwier dza. 

Oka za ło się to jed nak po cząt kiem
kło po tów. Wkrót ce owa dy miał wszę -
dzie. Po ja wia ły się w kuch ni, ła zien ce,
spo ty kał je cho dzą ce po pod ło dze czy
w rze czach oso bi stych. Po sta no wił za -
tem dzia łać. – Dla mnie bez pie czeń -
stwo mo ich naj bliż szych jest naj waż -
niej sze – mó wi nasz roz mów ca. Nie
mógł po zwo lić, by szcze gól nie przed -
sta wi cie le naj młod sze go po ko le nia
ze tknę li się z ro bac twem, np. pod czas

wspól nych za baw w do mu. Od po -
cząt ku po sta wił na pro fe sjo na lizm.
Ku pił środ ki do zwal cza nia owa dów.
Za czął je sto so wać na ol brzy mią ska -
lę. Pro sił do mow ni ków o opusz cze nie
miesz ka nia, a on w tym cza sie ro bił
de zyn fek cję. Nie ste ty, te dzia ła nia
przy nio sły nie mi łe kon se kwen cje.
Za czął bo wiem uskar żać się na pro -
ble my zdro wot ne. Od te go cza su le -
czy się w szpi ta lu na płu ca. W 2019
ro ku prze by wał w pla ców kach lecz ni -
czych aż pięć ra zy. 

Od 2015 ro ku je go wal ka z owa -
da mi nie ogra ni cza się do sa mot nej
po tycz ki z ni mi, lecz za an ga żo wał
w to po zo sta łych lo ka to rów. Wraz
z żo ną Ho no ra tą był ini cja to rem pi -
sma, w któ rym po ru szo no dwie kwe -
stie – wy cię cia drzew przed blo kiem

i po in for mo wa nie za rząd cy, czy li
PGKiM, o pro ble mach z owa da mi.
Wkrót ce wspól no ta za miesz ku ją ca
blok na os. Sza rych Sze re gów mo gła
ogło sić po ło wicz ny suk ces. Drze wa
usu nię to i zbu do wa no tam par king
dla sa mo cho dów. – Spra wę wal ki
z ro bac twem jed nak po mi nię -
to – mó wi roz go ry czo ny miesz ka -
niec. Jak do da je, bar dzo go za bo la ło
dzia ła nie urzęd ni ków PGKiM -u. Oni

wska zy wa li, że ten pro blem roz wią że
wspól no ta. Ka za no zwró cić się
do Ma ria na Wal cza ka, któ ry re pre -
zen to wał wspól no tę. 

– Był je den szko puł. Nie mie li -
śmy wte dy wy ku pio ne go miesz ka -
nia, za tem re pre zen to wa ła nas ko mu -
nal ka – wy ja śnia A. Mo drzyń ski. Dla -
te go żo na od wie dzi ła sie dzi bę
PGKiM. – Tam za ko mu ni ko wa no
jej, iż tym po win na się za jąć wspól no -
ta, a nie spół ka. Zna leź li śmy się mię -
dzy mło tem a ko wa dłem. Czu li śmy
się jak na mol ni pe ten ci – stwier dza. 

Z de cy zją o wy ku pie miesz ka nia
na wła sność też się wstrzy my wa li
w ostat nim cza sie. Mał żeń stwo do -
ma ga ło się naj pierw roz wią za nia
uciąż li we go pro ble mu. Wiedzieli, że
ewentualna sprzedaż nieruchomości
z lokatorami znacznie obniży jej
wartość. Prze dłu ża ją cy się czas za ła -
twie nia spra wy spo wo do wał jed nak,
że 2 lip ca do ko na li tej trans ak cji.

A. Mo drzyń ski obec nie zmie nił
tak ty kę walk z in sek ta mi. Nie sto su je
na ta ką ska lę środ ków che micz nych,
lecz ku pił spe cjal ne lam py. Nie są one
już tak sku tecz ne jak che mia, to też
w ostat nim cza sie pro blem po wró -

cił. – Obec nie za bi ja my po kil ka
sztuk w cią gu dnia, a wła ści we po no -
cy, gdy są one naj bar dziej uciąż li -
we – mó wi. Pró bo wał też tę spra wę
za ła twić kom plek so wo z są sia da mi.
Nie ste ty, ci nie chcą się zjed no czyć
w wy sił kach, by znisz czyć wspól ne go
wro ga. 

A jak do spra wy od no szą się pra -
cow ni cy PGKiM? Kie row nik Za kła -
du Go spo dar ki Ko mu nal nej, Wal de -
mar Bin ko fski, in for mu je, iż pro blem
jest mu zna ny. Jed nak je go roz wią za -
nie nie jest tak pro ste, jak się wy da je
na pierw szy rzut oka. – Dla te go na -
tych miast skon tak tu ję się z człon ka -
mi za rzą du – za po wie dział, do da jąc,
iż po in for mu je ich o moż li wych dzia -
ła niach. Jed nak to oni mu szą wy dać
wią żą ce de cy zje. Wszak ta kie zle ce -
nie wią zać się bę dzie z kosz ta mi. 

Jak za po wia dał, tak zro bił. Do -
dat ko wo W. Bin ko fski, by zo rien to -
wać się w sy tu acji, po je chał do ko nać
wi zji lo kal nej. Wte dy spo tkał się
z wła ści cie la mi miesz kań. – Do wie -
dzia łem się, że pro blem, oprócz lo ka -
lu pań stwa Mo drzyń skich, jest zni ko -
my – stwier dza. Owa dy po ja wia ją się
rzad ko, nie mniej są. Nie za stał też ni -
ko go z miesz ka nia na pierw szym pię -
trze, któ re wska zy wa no ja ko źró dło
pro ble mu. Po no wi za tem pró bę nie -
ba wem. Jak twier dzi, obec nie je go
dzia ła nia bę dą po le ga ły głów nie na in -
for mo wa niu o kosz tach przed się -
wzię cia. – Bę dę na ma wiał lo ka to rów
do kom plek so wych dzia łań, skut ku -
ją cych zwal cze niem pla gi. Ale je śli
zde cy du ją się tyl ko na de zyn fek cję
piw nic i czę ści wspól nych, to na tym
sku pi my na sze dzia ła nia – wy ja śnia
W. Bin ko fski. 

PA WEŁ KRA WUL SKI

INTERWENCJA

Uciążliwi „lokatorzy” uprzykrzają życie
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Do tra gicz ne go zda rze nia do szło
w pią tek w Koź mi nie Wlkp. Na uli cy
Cie szyń skie go, kie ru ją cy Fia tem Ci -
nqu ecen to stra cił pa no wa nie
nad po jaz dem, wsku tek cze go zje -
chał po za ob ręb jezd ni do przy droż -
ne go ro wu, wcze śniej ude rza jąc
w prze pust dro go wy. Mi mo re ani ma -
cji kie row cy nie uda ło się ura to wać.

Nie przy tom ne go kie row cę
z roz bi te go po jaz du wy cią gnę li na -
ocz ni świad ko wie ca łe go zda rze nia,
któ rzy ze wzglę du na brak czyn no -
ści ży cio wych ran ne go, na tych miast
prze szli do ak cji re ani ma cyj nej.
W mo men cie przy by cia ka ret ki, ra -
tow ni cy prze ję li opie kę nad po szko -
do wa nym i roz po czę li za awan so wa -
ne za bie gi re su scy ta cyj ne. W tym
cza sie straż po żar na w si le dwóch
za stę pów, pierw szy z jed nost ki Ra -

tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie
dru gi zaś z jed nost ki OSP Koź min,
za bez pie czy ła miej sce zda rze nia, by
na stęp nie przy stą pić do po mo cy ra -
tow ni kom w re ani ma cji kie row cy.
Nie ste ty, mi mo usil nych sta rań,
po 40 mi nu tach wal ki o ży cie po -
szko do wa ne go kie row nik ze spo łu
me dycz ne go od stą pił od dal szych
czyn no ści me dycz nych. W mię dzy -
cza sie, stra ża cy nie bio rą cy udzia łu
w ak cji ra tow ni czej odłą czy li aku -

mu la tor w uszko dzo nym po jeź dzie
oraz roz ło ży li pa ra wan ra tow ni czy,
by od izo lo wać oso by po stron ne
od miej sca pro wa dzo nych dzia łań.
Męż czy zna miał 88 lat i był miesz -
kań cem No wej Ob ry.

(MIK) 

NA DROGACH

Śmiertelny wypadek w Koźminie 

Do te go nie po ko ją ce go zda rze nia do -
szło 17 sierp nia w Ko na rze wie (gmi -
na Zdu ny). Zgod nie z in for ma cja mi
prze ka za ny mi przez straż po żar ną
przy czy ną po ża ru mo gło być urzą dze -
nie o za si la niu elek trycz nym. Wcze -
sne wy kry cie po ża ru w po łą cze niu
z ak cją stra ża ków po zwo li ło na szyb -
kie opa no wa nie ognia. 

W ak cji ga sze nia po ża ru bra ły udział
trzy za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej w Kro to szy nie, dwa za stę py z jed -
nost ki OSP Zdu ny oraz je den za stęp z jed -
nost ki OSP Ko na rzew. 

Miesz kań cy do mu ob ję te go po ża rem
po po wro cie do nie go mie li zo ba czyć kłąb
dy mu. Wła ści ciel przed przy by ciem stra ży
udał się na pod da sze do po ko ju dzie cię ce -
go, gdzie znaj do wa ło się źró dło po ża ru.
Przy po mo cy wia dra z wo dą sku tecz nie

ogra ni czył dal sze roz prze strze nia nie się
ognia. 

Stra ża cy po przy by ciu na miej sce za -
bez pie czy li te ren dzia łań, na stęp nie we szli
do bu dyn ku i wy nie śli tlą ce się za baw ki.
Nad pa lo ne ele men ty uga szo no jed nym
prą dem wo dy. Po za że gna niu po ża ru bu -
dy nek od dy mio no oraz prze wie trzo no
z tok sycz nych sub stan cji po wsta łych
w wy ni ku spa la nia. Ma łe dzie ci, któ re
w po ża rze stra ci ły swo je za baw ki i część
wy po sa że nia po ko ju na po pra wę sa mo po -
czu cia otrzy ma ły od stra ża ków ma skot ki.

Ko lej nym eta pem dzia łań stra ża -
ków – przy uży ciu ka me ry ter mo wi zyj nej
oraz de tek to ra wie lo ga zo we go – by ło wni -
kli we spraw dze nie wszyst kich po miesz -
czeń. Na szczę ście urzą dze nia po mia ro we
nie wy ka za ły ni cze go nie po ko ją ce go. 

(MIK) 

Po li cjan ci co raz czę ściej spo ty ka ją
się z now szy mi i co waż niej sze nie co -
dzien ny mi me to da mi oszustw, wy ko -
rzy sty wa nych przez zmyśl nych prze -
stęp ców. Ta ka sy tu acja mia ła miej -
sce rów nież w na szym po wie cie,
gdzie męż czy zna po da ją cy się
za ame ry kań skie go żoł nie rza wy łu -
dził od ko bie ty 200 tys. zł.

Jak in for mu je po li cja na swo jej stro -
nie, w ubie głym ty go dniu 61-let nia miesz -
kan ka po wia tu kro to szyń skie go zgło si ła
na ko men dzie, że praw do po dob nie sta ła
się ofia rą oszu sta. 

Ko bie ta mia ła w 2018r. przy jąć
na por ta lu spo łecz no ścio wym nie zna jo -
me go męż czy znę po da ją ce go się za „ame -
ry kań skie go żoł nie rza” sta cjo nu ją ce go
w Ira ku. Po po nad dwóch la tach wza jem -

nej kon wer sa cji, pod czas któ rej, „ame ry -
kań ski żoł nierz” wzbu dzał za ufa nie ko bie -
ty, obie cu jąc m. in. wspól ną przy szłość,
wy słał wia do mość, w któ rej po in for mo -
wał, że ja dąc do Pol ski zo stał za trzy ma ny
na gra ni cy. Jak póź niej za de kla ro wał, aby
zo stać zwol nio nym z aresz tu po trzeb na
jest spo ra su ma pie nię dzy, a on nie ma do -
stę pu do kon ta. Kro to szy nian ka wy sła ła
pie nią dze. 

Na tym się jed nak nie skoń czy ło.
Męż czy zna bo wiem znaj do wał ko lej ne
pre tek sty do wy łu dza nia pie nię dzy, np.
pro blem z wy da niem ba ga żu, ba da nia
na CO VID -19.

Jak po da je po li cja – Na prze ję tą sy tu -
acją „żoł nie rza” ko bie tę nie dzia ła ły na wet
ostrze że nia su ge ro wa ne przez do rad cę
klien ta w ban ku. Łącz nie stra ci ła po -
nad 200 tys. zło tych. (MIK)

KONARZEW

Pożar w pokoju dziecięcym 

Z POLICJI

Oszustwo na 200 tys. zł. 
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Mo der ni za cja Par ku So li dar no ści idzie
jak po gru dzie. Wszyst ko przez ry wa li za -
cję człon ków ra dy osie dla z nie któ ry mi
przed sta wi cie la mi ko by liń skie go sa mo -
rzą du.

Park So li dar no ści miesz czą cy się
wKo by li nie cza sy świet no ści ma zaso bą.
Po wsta ły pod ko niec trwa nia po przed -
nie go sys te mu po li tycz ne go, rów nież
z wiel kim udzia łem lo kal nej spo łecz no -
ści, obec nie nisz cze je. Jest jed nak na dal
miej scem spo tkań iza baw miesz kań ców.
Wie lu z nich opo wia da ła co na le ży tam
zmie nić. Cho dzi o wy rów na nie ale jek,
stwo rze nie no wych miejsc do sie dze nia,
wy re mon to wa nie scho dów. Zresz tą li sta
po trzeb nych in we sty cji jest o wie le dłuż -
sza. Wspo mi na o tym pierw szy bur -
mistrz Ko by li na w 3 RP, Mi chał Cie siel -
ski. Nie ukry wa przy tym, iż to miej sce
re kre acji da rzy ol brzy mim sen ty men -
tem. To wła śnie z je go ini cja ty wy park
otrzy mał w 1994 r. swo ją na zwę. Za sta -
ny wi dok bar dzo go mar twi, cze mu nie -
jed no krot nie da wał znać, pu bli ku jąc
zdję cia z opi sem. Dla nie go waż ne są
pryn cy pia. Dla te go oprócz kwe stii bez -
pie czeń stwa, pra gnie, by od no wio na zo -
sta ła ta bli ca z na zwą So li dar ność. Obec -
na, jest ma ło wi docz na.

W te gło sy miesz kań ców pil nie
wsłu cha li się przed sta wi cie le ra dy osie -
dla. To wła śnie jej człon ko wie po sta no wi -
li, że re zer wę za 2019r. w wy so ko ści po -
nad 2 900 zł. prze zna czą na wy mia nę
sta rych ła wek na no we. Koszt jed nej,
zgod nej z wi zją kon ser wa to ra za byt ków
wy no sił 600 zł. Przy ję to pro po zy cję, iż
wy mia na na stą pi wio sną 2020r. 

Wów czas sta ło się coś nie ocze ki wa -
ne go. Do roz gryw ki włą czył się miej sco -
wy rad ny, Mi ro sław Flak. To on wy po -
wie dział się na ła mach jed nej z lo kal nych
ga zet w lu tym br., jak wy glą dać ma za da -
nie kom plek so wej re wi ta li za cji te go te re -
nu. Tym cza sem za kup ła wek i ich mon -
ta żu unie moż li wił wy buch pan de mii
ko ro na wi ru sa. Przed sta wi cie le ra dy osie -
dla po sta no wi li wy ja śnić też swo je sta no -
wi sko rad nym gmin nym i za chę cić ich
po raz ko lej ny do współ pra cy, a nie du -
blo wa nia za dań. Miał te mu po świę co ny
być je den z punk tów ze bra nia z 16 mar -
ca. Nie ste ty, nie od by ło się ono ze wzglę -
dów sa ni tar nych. Do szło do nie go – wy -
łącz nie z przed sta wi cie la mi ra dy osie -
dla – 22 ma ja. – Chcie li śmy wy ja śnić raj -
com na sze sta no wi sko. Za uwa ży li śmy,
że pod ję li pró bę pod łą cze nia się dona szej
in we sty cji, a po tem nas spy cha li do dru -
go rzęd nej ro li. Uwa żam, że to by ło nie -
grzecz ne. Nie chcę się sku piać naana li zo -
wa niu ce lo wo ści za cho wań, ale te go ty -
pu po sta wy nie mo gą mieć miej sca
w przy szło ści. Po nad to chcie li śmy
wspól nie usta lić, ja kie wy ko nu je my za -
da nia. To miej sce na le ży do wszyst -
kich – mó wi ła wów czas do przy by łych
prze wod ni cza, Mar le na Ru do wicz. Po -
ka zy wa ła też na przy kła dach sy tu acje,
w któ rych ra da jest mar gi na li zo wa na.
Ten swo isty sąd nad tre ne rem su mo i je -
go po plecz ni ka mi skoń czył się su ge stią,
iż wszel kie nie po ro zu mie nia wy ja śnio ne
zo sta ną pod czas wy ma wia ny ła wek. 

Oka za ło się jed nak, że w wy zna czo -
nym dniu, 18 czerw ca, znów do szło
do eska la cji kon flik tu. Obie stro ny co
praw da wy mie ni ły 7 ła wek, ale w cza sie

te go za da nia utwo rzy ły się 2 grup ki. Dla -
te go już wie czo rem na pro fi lu ra dy po -
wstał dra ma tycz ny wpis. Czy ta my
w nim m. in. – Dro dzy Pań stwo: ma my
do bre wie ści, choć oko licz no ści trosz kę
od bie ra ją wia rę w lu dzi. Na dal jed nak li -
czy my na współ pra cę przede wszyst kim
rad ne go Mi ro sła wa Fla ka. Bar dzo się cie -
szy my, że na szą pro po zy cją za ku pu ła -
wek zmo ty wo wa li śmy Pa na, aby o Park
za dbać (…). Ale dla cze go Pan, bę dąc rad -
nym, tre ne rem dys cy pli ny wy ma ga ją cej
wła śnie ,,dys cy pli ny”, spor tow cem gło -
szą cym za sa dy fa ir play, na mar gi nes
po raz dru gi spy cha Ra dę Osie dla Ko by -
lin? Dro gi Pa nie, to był nasz po mysł (...)
Nie są dzi my, aby śmy się z nim ob no si li,
bo to nic in no wa cyj ne go wy mie nić ław -
ki w par ku Pa nie Rad ny – gło sił wpis.
W dal szej czę ści wspo mnia no o szczu -
płych środ kach, któ re ma do swo jej dys -
po zy cji ra da osie dla. War to przy po -

mnieć, iż jej bu dżet w 2020r. wy no -
si 12 278 zł. 

W mie ście za wrza ło po raz ko lej ny.
Tym cza sem pro blem bra ku zgo dy po zo -
stał. Sam Cie siel ski pod su mo wał to na -
stę pu ją co. – Ta kie dzia ła nia nie po win ny
mieć miej sca. Nie chcę jed nak „ape lo -
wać”, wtrą cać się, wcho dzić mię dzy raj -
ców miej skich i osie dlo wych. Oni sa mi
po win ni wie dzieć, że spra wą nad rzęd ną
jest do bro ogó łu miesz kań ców Ko by li na. 

Za rząd osie dla – w myśl ha sła zgo da
bu du je, nie zgo da ruj nu je – po sta no wił
wdro żyć ko lej ny po mysł. Tym był wnio -
sek rad ne go miej skie go Ka ro la Kwiat kie -
wi cza, zło żo ny już w paź dzier ni ku ubie -
głe go ro ku na rę ce rad nych gmin nych.
Cho dzi o utwar dze nie łącz ni ka mię dzy
uli ca mi Re bie chow ską i Sien kie wi cza.
Raj ca chciał wpi sać je ja ko za da nia do te -
go rocz ne go bu dże tu. Gdy nie uda ło się
po zy skać środ ków. Ak ty wi ści po sta no -
wi li więc sa mi za jąć się tym te ma -
tem. – Od po wia da my na po trze by spo -
łe czeń stwa. Zo sta ła tam wy dep ta na
ścież ka, skra ca ją ca dro gę doznaj du ją ce go
się w po bli żu skle pu. Obok znaj du je się
plac za baw. Po za tym wpo bli żu miesz ka
oso ba cho ru ją ca na SM i dla niej każ de
prze miesz cza nie sta no wi ol brzy mi pro -
blem –do da ła Ru do wicz.Dla te go po sta -
no wio no o za mon to wa niu tam kost ki
i wy rów na niu te re nu. Na ten cel za bez -
pie czo no 7,5 tys. zł. z bu dże tu ra dy. Te
wy li cze nia do ty czą tyl ko za ku pu ma te -
ria łu. Ra da chce wy ko nać pra ce we wła -
snym za kre sie do koń ca wrze śnia br. Po -
móc ma ją lo kal ni przed się bior cy, któ rzy

już za de kla ro wa li po moc. – Oczy wi ście
ja ko ra da nie uchy la my się od ko lej nych
in we sty cji na te re nie par ku w przy szło -
ści. Je ste śmy go to wi do par ty cy pa cji
w kosz tach przy od no wie niu ta bli cy
z na zwą, re mon tu scho dów. Je ste śmy
rów nież otwar ci na roz mo wy w kwe stii
wy mia ny oświe tle nia. Przy po mnę tyl ko
jed no. To my je ste śmy jed nost ką po moc -
ni czą zogra ni czo nym bu dże tem iwszel -
ka ini cja ty wa po win na wy cho dzić od ra -
dy miej skiej – za koń czy ła. 

A co ma do po wie dze nia sam
Flak. – Co do pla nów po twier dzam,
opo wia dam się za re wi ta li za cją par ku.
W mię dzy cza sie po ja wił się pro blem,
od cze go za cząć. Opto wa łem, by by ła to
na wierzch nia – stwier dził. Do po wia da,
że zda je so bie spra wę, iż nad zór nad par -
kiem spra wu je kon ser wa tor za byt ków.
Dla te go je go po mysł, by po ja wi ła się na -
wierzch nia, po zwa la ją ca w przy szło ści
na upra wie nie za jęć fi zycz nych, mo że
nie zo stać zre ali zo wa ny. Co do za rzu tu,
że pod pi na się pod za rząd osie dla, krad -
nąc jej po mysł, od po wie dział. – Przy je -
cha łem wów czas z wła snej wo li, by po -
móc w za kła da niu tych ła wek. Po świę ci -
łem swój wol ny czas, by upięk szyć miej -
sce, któ re ko cham i jest mi bli skie od cza -
sów mło do ści. Ocen mo je go za cho wa nia
wy gła sza nych przez człon ków ra dy osie -
dla i pu blicz nie opi sa nych na FB ko men -
to wał nie bę dę. Za bra kło mi tyl -
ko – po ludz ku – ze stro ny ra dy osie dla
sło wa „dzię ku ję” za po moc – koń czy.

PA WEŁ KRA WUL SKI

Na Bieżąco6 WTOREK, 25 sierpnia 2020

KOBYLIN

Park kością niezgody?

7 sierp nia, zgod nie z da ny mi Mi ni -
ster stwa Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
Pol ska wy czer pa ła prze zna czo ne jej
środ ki pie nięż ne z ty tu łu po mo cy de
mi ni mis. Ozna cza to, że część rol ni -
ków, któ rzy zło ży li wnio sek nie otrzy -
ma w tym ro ku m. in. re kom pen sa ty
z ty tu łu te go rocz nej su szy. 

Do tąd z ty tu łu de mi ni mis rol ni cy
mo gli ko rzy stać z roz ma itych ulg i do ta cji
(np. w spła cie czyn szu za zie mię rol ną, po -
moc su szo wą, do płat do opro cen to wa nia
kre dy tów klę sko wych, do ta cji na za le sia -
nie, etc.).

Mi mo usil nych sta rań ze stro ny Mi -
ni ster stwa Rol nic twa i Roz wo ju Wsi Ko -
mi sja Eu ro pej ska nie wy ra zi ła zgo dy

na zwięk sze nie li mi tu de mi ni mis dla na -
sze go kra ju. Pu la zo sta ła więc wy czer pa -
na kwar tał wcze śniej niż w ro ku ubie -
głym. 

Wy so kość po mo cy de mi ni mis dla na -
sze go kra ju obec nie to 295.932.125 Eu ro,
jest to kwo ta wyż sza niż w la tach ubie -
głych, gdy wy no si ła 225.700.000 Eu ro. 

Co więc wy czer pa nie środ ków z de
mi ni mis ozna cza dla rol ni ków? 

W prak ty ce ozna cza to wstrzy ma nie
m. in. wszel kich do ta cji i ulg wcze śniej wy -
mie nio nych. Za tem rol ni cy, któ rzy ucier -
pie li w tym ro ku z po wo du su szy nie
otrzy ma ją wspar cia fi nan so we go. Nie -
mniej, nad mie nić na le ży, iż go spo dar stwa
z stra ta mi po wy żej 30% do sta ją fi nan so wa -
nie z in nych fun du szy. (MIK)

ROLNICTWO

Świadczenie de minimis wstrzymane! 



Do mi nik Szulc od kil ku mie się cy ak -
tyw nie an ga żu je się w róż ne go ro -
dza ju ak cje cha ry ta tyw ne. Obec nie
po szu ku je wo lon ta riu szy do Szla -
chet nej Pacz ki.

Po mysł na po ma ga nie lu dziom
przy nio sło Do mi ni ko wi sa mo ży -
cie. – Każ dy prze cho dzi w swo im ży -
ciu lep sze i gor sze mo men ty. Kie dy
mnie spo tkał ten zły okres, splot róż -
nych prze my śleń i sy tu acji przy czy nił
się do te go, że roz po czą łem zu peł nie
no wy roz dział w swo im ży ciu. Za czą -
łem wte dy po ma gać. Swo ją pierw szą
ak cję cha ry ta tyw ną zor ga ni zo wa łem
na rzecz Mar cel ka Sa mo la. Nie ma jąc
po my słów i do świad cze nia, jak to się
ro bi – wspo mi na Do mi nik. Im pre -
za przez nie go zor ga ni zo wa na od by ła
się 6 stycz nia ha li wi do wi sko wo -spor -
to wej w Ko by li nie. Ak cja cie szy ła się
du żym po wo dze niem. – Przy ko lej -
nych even tach współ pra co wa łem ze
świet nie zor ga ni zo wa ną gru pą wo -
lon ta riu szy z Mi li cza. Dzię ki te mu
na bie ra łem więk szej wie dzy, do -
świad cze nia i na wią zy wa łem no we
zna jo mo ści. Po zna łem wie le osób,
na któ re na praw dę mo gę li czyć. Po -
ma gam każ de mu, kto tej po mo cy po -
trze bu je, bez wzglę du na sy tu ację, ja -
ka pa nu je w je go ży ciu. Na sa mym
po cząt ku mo jej przy go dy z cha ry ta -

tyw no ścią sku pi łem się na wspar ciu
cho rych dzie ci, na któ rych le cze nie
po trzeb ne by ły ko lo sal ne su my pie -
nięż ne, ale do ło żył bym swo ją ce gieł -
kę, aby po móc każ de mu po trze bu ją -
ce mu. Nie po tra fię od ma wiać, kie dy
ktoś pro si mnie o wspar cie, po nie waż
mo im zda niem, ży cie jest zbyt pięk -
ne, aby się pod da wać – opo wia da D.
Szulc. Jak sam twier dzi po ma ga nie
da je mu ogrom ne po czu cie szczę ścia,
ra do ści i sa tys fak cji. Z za wo du jest bu -
dow lań cem, ale zna ko mi cie ra dzi so -
bie, łą cząc swo ją pa sję z pra cą, da jąc
in nym przy kład, że wszyst ko jest
kwe stią chę ci i sa mo za par cia. 

Ak tu al nie Do mi nik za an ga żo wał
się w Szla chet ną Pacz kę. Jest to je den

z naj bar dziej roz po zna wal nych pro -
jek tów spo łecz nych w na szym kra ju.
Po le ga ona na wy szu ka niu przez wo -
lon ta riu szy naj bar dziej po trze bu ją -
cych osób i ro dzin. Dar czyń cy mo gą
wy brać, ko mu chcą po móc i do star -
cza ją swo je pacz ki do spe cjal ne go ma -
ga zy nu, skąd póź niej tra fia ją do po -
trze bu ją cych. – Szu ka łem no we go
spo so bu nie sie nia po mo cy in nym
i tak tra fi łem na Szla chet ną Pacz kę.
Du żo czy ta łem o tym sto wa rzy sze -
niu i stwier dzi łem, że to bar dzo roz -
sąd ny spo sób na wspar cie po trze bu ją -
cych i za re je stro wa łem się ja ko li der.
Funk cja ta ozna cza, że bę dę od po wie -
dzial ny za da ną ilość wo lon ta riu szy
w po wie cie kro to szyń skim – wyja -
śnia Do mi nik. Mło dy i jak że em pa -
tycz ny chło pak nie za mie rza zwal niać
tem pa. Mi mo le d wie dwu dzie stu lat,
sta wia so bie bar dzo am bit ne ce -
le. – Ca ły czas chcę po ma gać lu -
dziom. Mam za miar zor ga ni zo wać
ak cje cha ry ta tyw ne, z któ rych ca ły
zysk bę dzie prze zna czo ny na wóz
stra żac ki dla jed nost ki, któ ra go po -
trze bu je lub na ka ret kę. Uwa żam, że
to ide al na ini cja ty wa! Od ja kie goś
cza su my ślę rów nież o za ło że niu fun -
da cji, ale to na ra zie tyl ko mo je ma -
rze nia. Je stem jesz cze mło dy, wszyst -
ko przede mną – mó wi ak ty wi sta. 
Chło pak ma jesz cze kil ka in nych za -
in te re so wań, któ re nie wy gra ły jed -
nak z tym, co lu bi ro bić naj bar -
dziej – po ma gać. – Od 12. ro ku ży cia
in te re su ję się ry so wa niem. Po sta wi -
łem so bie cel, któ ry uda ło mi się osią -
gnąć. Był to ogól no pol ski kon kurs ry -
sun ko wy, w któ rym za ją łem dru gie
miej sce. Od rzu ci łem jed nak kil ka
pro po zy cji współ pra cy, a szko łę ar ty -
stycz ną za mie ni łem na szko łę za wo -
do wą, ale dzię ki te mu mo gę re ali zo -
wać się ja ko spo łecz nik. Ko cham też
ta tu aże i jaz dę na rol kach, ale za wsze
po ma ga nie bę dzie dla mnie naj waż -
niej sze. Za chę cam wszyst kich do za -
re je stro wa nia się na stro nie Su perW.
com i nie sie nia mą drej po mo -
cy! – pod su mo wał nasz roz mów ca.

(LE NA)

7Społecznie

Mię dzy na ro do wy Cech Ko mi nia rzy
wy dał ko mu ni kat do za rząd ców
i użyt kow ni ków bu dyn ków w związ ku
z no wo po wsta łą kam pa nią spo łecz -
ną „Sa dza pło nie. Czad za bi ja. Żyj!”

Kam pa nia ta jest kon ty nu acją „Za -
proś ko mi nia rza” oraz „Czysz czo ne ko mi -
ny to mniej szy smog.”

Ce lem pro jek tu jest, aby co ro ku
zwięk szać licz bę oczysz czo nych ko mi -
nów, tym sa mym ni we lu jąc ry zy ko wy stą -
pie nia nie bez piecz nych i za gra ża ją cych
ży ciu wy pad ków, wy ni ka ją cych z za po -
mnie nia o wy ko na niu prze glą du. 

Na le ży pa mię tać, że zgod nie z pra -
wem bu dow la nym, aby prze wód ko mi no -

wy był bez piecz ny mu si speł nić sze reg
wy ma gań, ta kich jak m. in., od po wied nia
wy so kość, pra wi dło wy ciąg, ognio trwa -
łość, szczel ność, od por ność na de struk cyj -
ne od dzia ły wa nie pro duk tów spa la nia. 

Dba nie o swój ko min, by był bez -
piecz ny i nie stwa rzał za gro że nia, to za ję -
cie trud ne, wy ma ga ją ce du że go za an ga żo -
wa nia oraz współ pra cy z ko mi nia rzem. 

Je śli nie je ste śmy pew ni usług ko mi -
niar skich w na szej oko li cy – choć z na -
szych in for ma cji wy ni ka, iż fa chow ców
ma my do brych – to Mię dzy na ro do wy
Cech Ko mi nia rzy gwa ran tu je po moc
w na wią za niu współ pra cy z wia ry god ny -
mi fir ma mi, któ re za dba ją o pro fe sjo nal -
ną ob słu gę bu dyn ku. (MIK) 

BEZPIECZEŃSTWO 

Sadza płonie, czad zabija

LUDZIE Z PASJĄ

Chętnie pomogę każdemu
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Eva Ko ro len ko ma 10 mie się cy
i zma ga się ze śmier tel ną cho ro bą.
Aby zwy cię żyć z SMA, po trze bu je naj -
droż sze go le ku na świe cie. 

Dziew czyn ka uro dzi ła się w Ode ssie.
Na po cząt ku wszyst ko by ło do brze. Po trzech
mie sią cach ro dzi ce Evy za uwa ży li, że z ich
dziec kiem za czy na się dziać coś złe go. Kie dy
dziew czyn ka prze sta ła utrzy my wać sa mo -
dziel nie głów kę, ro dzi ce uda li się do le ka rza,
któ ry za pew niał ich, że wszyst ko jest w po -
rząd ku. Za le cił je dy nie re ha bi li ta cję, ma sa że
i ba sen, aby aby dziec ko pra wi dło wo się roz wi -
ja ło i szyb ko uspraw ni ło. Tak się jed nak nie sta -
ło. Ćwi cze nia nie da wa ły żad nych efek tów,
awręcz by ło co raz go rzej. Wczwar tym mie sią -
cu ży cia Eva prze sta ła ru szać nóż ka mi. Na ko -
lej nej wi zy cie u le ka rza pa dło po dej rze nie naj -
gor szej dia gno zy – SMA, czy li rdze nio we go
za ni ku mię śni. Ko lej ni spe cja li ści po twier dza li
tę dia gno zę. Po wy ko na niu ba dań ge ne tycz -
nych, ro dzi ce mie li już pew ność że jest to SMA
ty pu 1. 

Ro dzi na po cho dzi z Ukra iny, a dla dzie ci
cho ru ją cych natę przy pa dłość nie ma le cze nia.
Za zwy czaj umie ra ją one przed dru gi mi uro -
dzi na mi. Ukra iń scy le ka rze twier dzą, że nie
ma sku tecz nych le ków, więc dzie ci z tą cho ro -
bą mi mo wszyst ko umie ra ją. Ro dzi ce Evy nie
przy ję li te go dowia do mo ści, nie mo gli po zwo -

lić swo jej cór ce odejść. Pod ję li de cy zję o prze -
pro wadz ce do Pol ski. Tu taj roz po czę li pra cę.
Dzię ki ubez pie cze niu, dziew czyn ka otrzy mu -
je co kil ka ty go dni lek, któ ry jest re fun do wa ny
wna szym kra ju. Ma on spo wol nić po stęp cho -
ro by. 

Nie daw no w USA, a te raz rów nież w Eu -
ro pie, a na wet w Pol sce po ja wi ła się no wa na -
dzie ja dla śmier tel nie cho rych dzie ci. Jest to te -
ra pia ge no wa, któ rą prze cho dzi się tyl ko raz
w ży ciu. Lek za stę pu je uszko dzo ny w or ga ni -
zmie gen, za czy na pro du ko wać nie zbęd ne
biał ko i co naj waż niej sze – cał ko wi cie za trzy -
mu je po stęp tej śmier tel nej cho ro by. Nie ste ty,
jest to rów nież naj droż szy lek naświe cie. Koszt
po da nia go wLu bli nie oraz nie zbęd nej re ha bi -
li ta cji to oko ło9 mi lio nów zło tych. Dotej po ry
ro dzi nie Evy uda ło się za brać nie co po nad 50
ty się cy do la rów. Aby ra to wać ży cie dziew czyn -
ki, utwo rzo no zbiór kę na sie po ma ga. pl. Każ -
da wpła ta przy bli ża dziec ko do szan sy na ży -
cie. 

(LE NA)

CHARYTATYWNIE

Pomóż wygrać z SMA!
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W nie dzie lę w kro to szyń skim par ku
miej sce mia ły dwie po wią za ne ze
so bą im pre zy. Pierw szą z nich był
po kaz ba niek, zaś dru gą fe sti wal ko -
lo rów Ko lor fest.

Wy da rze nia te przy cią gnę ły tłu my
dzie cia ków, za rów no młod szych jak
i tych star szych. Oczy wi ście każ dy mógł

zna leźć coś dla sie bie. I tak roz ra do wa ne
ma lu chy dziel nie wal czy ły z każ dą na po -
tka ną bań ką my dla ną, pusz cza ną przez
nie co wyż szych ko le gów i ko le żan ki. Zaś
star si z nie cier pli wo ścią cze ka li na mo -
ment, w któ rym mo gli sie bie i zna jo -
mych nie co ubru dzić ko lo ro wy mi prosz -
ka mi. 

(MIK)

REKREACJA

Kolorfest i pokaz baniek w parku 
W so bo tę od był się pierw szy i je dy ny te -
go rocz ny kon cert z cy klu Więc Wiec!
Na sce nie za go ści li wspa nia li mu zy cy,
a pu blicz ność jak zwy kle do pi sa ła.

Pan de mia ko ro na wi ru sa sku tecz nie
za blo ko wa ła na ja kiś czas sek tor kul tu ral -
ny. Po wo li jed nak wszyst ko za czy na wra -
cać do nor my. Na kro to szyń skim ryn ku
po ja wi ła się słyn na im pre za, któ ra do tej
po ry od by wa ła się kil ka ra zy w cią gu wa -
ka cji. Ten rok jest wy jąt ko wy i miesz kań -
cy mo gli,, wie co wać” tyl ko raz. Na sce nie
po ja wi li się: Pro sac, KRÓL oraz Da ria Za -
wia łow. Ja ko pierw si za gra li mu zy cy z ze -
spo łu Pro sac. Zaj mu ją się oni mu zy ką,
któ ra jest po łą cze niem kil ku ga tun ków
mu zycz nych. Uj mu ją ce tek sty, ide al nie
pa su ją ca do nich bar wa gło su wo ka li sty
i cie ka wa aran ża cja z pew no ścią uję ła
zgro ma dzo nych nakro to szyń skim ryn ku
słu cha czy. – Kon cer ty, jak już przy sta ło
naWię cWie ce!, sta ły nabar dzo wy so kim
po zio mie. Po łą cze nie dwóch zna nych na -
zwisk i mło de go lo kal ne go ze spo łu by ły
nie la da grat ką dla słu cha czy. Ja ko mu -
zyk, mo gę wspo mnieć o ze bra niu ko lej -
nych cen nych rad, co po ka zu je, że te go
ro dza ju even ty są bar dzo roz wo jo we. Pu -
blicz ność rów nież nie za wio dła. Mi mo
nie zbyt sprzy ja ją cej po go dy sta wi ło się

mnó stwo mi ło śni ków kul tu ry. Wie ce to
wy da rze nie, któ re po tra fi ze brać zna czą -
cą część lo kal nej spo łecz no ści i dać miesz -
kań com po rząd ną daw kę mu zy ki. Cóż
mo gę wię cej do dać, oby tak da lej ioby ko -
lej ne kon cer ty pod no si ły po przecz kę jesz -
cze wy żej – sko men to wał Mi ko łaj Ko czo -
row ski, czło nek ze spo łu Pro sac. 

Ja ko ko lej ny na sce nie sta nął KRÓL.
Bła żej Król to pol ski mu zyk, wo ka li sta,
kom po zy tor i au tor tek stów. Zna ny jest

przede wszyst kim zwy stę pów wze spo le
Ka wa łek Kul ki. So lo wo pre zen tu je się
pod na zwą KRÓL. Spe cja li zu je się w po -
łą cze niu mu zy ki al ter na tyw nej i po ezji
śpie wa nej. Je go kon cert dał pu blicz no ści
wiel ką daw kę emo cji. 

Gwiaz dą wie czo ru by ła Da ria Za -
wia łow. Wo ka list ka wy stą pi ła w róż ne go
ro dza ju ta lent show, ta kich jak Odprzed -
szko la do Opo la, Szan sa na suk ces, Mam
Ta lent orazXFac tor. Przez ja kiś czas śpie -
wa ła w chór kach Ma ry li Ro do wicz. Zdo -
by ła wie le mu zycz nych na gród. Spe cja li -
zu je się w po łą cze niu in die pop z roc -
kiem. Jej wy stęp przy cią gnął tłum fa nów,
któ rzy bez dłu gie go na ma wia nia da li się
po nieść si le mu zy ki. Nie wąt pli wy jest
fakt, iż więk szość miesz kań ców cze ka ła
z nie cier pli wo ścią na kon ty nu ację słyn -
ne go w oko li cy cy klu kon cer tów.

(LE NA)

KONCERT

Daria Zawiałow przyciągnęła tłumy
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Krew od gry wa bar dzo waż ną ro lę w ży ciu
każ de go czło wie ka. Nie ste ty, wszpi ta lach

na dal jej bra ku je.5 wrze śnia wRoz dra że -
wie od bę dzie się ak cja po bo ru krwi. 

Wcią gu ro ku wPol sce ko niecz ne jest do ko -
na nie oko ło mi lio na trans fu zji. Krew jest bez cen -
nym le kiem. Choć na ukow cy i le ka rze pod ję li
wie le prób, do tej po ry nie uda ło się wy two rzyć
jej syn te tycz nie. Je dy ną szan są na jej uzy ska nie
jest wła śnie krwio daw stwo, któ re jest wspa nia łą
ideą inie kie dy je dy ną szan są nazdro wie, ana wet
ży cie dru gie go czło wie ka. W na szym kra ju

krwio daw stwo opar te jest na za sa dzie do bro -
wol ne go iibez płat ne go od da wa nia krwi. 

Klub Ho no ro wych Daw ców Krwi PCK
przy Urzę dzie Gmi ny w Roz dra że wie za chę ca
dowzię cia udzia łu wak cji po bo ru krwi. Od bę -
dzie się ona 5 wrze śnia w ha li spor to wej
przy Szko le Pod sta wo wej w Roz dra że wie.
Punkt po bo ru bę dzie dzia łał odgo dzi ny12.00

do16.00. Wstęp ne wy ma ga nia dla krwio daw -
ców to: wiek po mię dzy18 a65 lat, wa ga po wy -
żej50kg oraz do bry stan zdro wia. Wśród osób,
któ re ze chcą po dzie lić się z po trze bu ją cy mi
tym bez cen nym le kiem roz lo so wa ne zo sta ną
upo min ki. Za chę ca my do udzia łu w tej szla -
chet nej ak cji, każ dy znas mo że wspo móc. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Zostań bohaterem, oddaj krew!
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ZWIERZĘTA

Zapobiegajmy 
bezdomności wśród psów!

W nie dzie lę swój bar dzo waż ny ży cio wy mo ment
miał Ra do sław Ba ran. Olim pij czyk z Rio de Ja ne iro po -
wie dział sa kra men tal ne „tak” wy bran ce swo je go ży cia,
Ewie. Uro czy stość za ślu bin, któ ra zgro ma dzi ła spo rą
rze szę lu dzi mia ła miej sce w ko ście le pw. Św. Apo sto łów
Pio tra i Paw ła w Kro to szy nie. Mło dym gra tu lu je my i ży -
czy my sa mych po myśl nych wia trów pod czas prze kra -
cza nia wspól nie oce anu ży cia.

(PIK) 

ŚLUB

Radek Baran na ślubnym kobiercu!

Na te re nie gmin, któ re są ob słu gi wa -
ne przez kro to szyń skie schro ni sko
na dal pa nu je ogrom ny pro blem
z bez dom no ścią zwie rząt. Jest jed -
nak spo sób, aby śmy mo gli te mu za -
ra dzić.  

Nie jed no krot nie po ru sza jąc się
po oko li cy, szcze gól nie na te re nach wiej -
skich, ale nie tyl ko, do strze ga my bie ga ją ce
psy. Lu dzie na dal po zo sta ją nie od po wie -
dzial ni. Cią gle spo ty ka my się z wy rzu ca -
niem psów, czy to z po wo du wy jaz du
na wa ka cje, zmia ny miesz ka nia, itd. Ża -
den po wód nie jest wy star cza ją cym wy -
tłu ma cze niem ta kie go za cho wa nia. Naj -
bar dziej sku tecz ną me to dą za po bie ga nia
bez dom no ści wśród zwie rząt jest ka stra -
cja. Im mniej bę dzie szcze nia ków, tym ła -
twiej bę dzie za dbać o to, aby każ dy z nich
miał dom i ko cha ją cych wła ści cie li. Za -
bieg przy no si rów nież wie le ko rzy ści dla
zwie rzę cia. 

Na prze ciw wszyst kim, któ rzy chcie -
li by pod dać swo ją sucz kę za bie go wi, wy -
cho dzi z po mo cą kro to szyń ski od dział
To wa rzy stwa Opie ki nad Zwie rzę ta mi.
Za in te re so wa ni ta ką for mą po mo cy, pro -

sze ni są o kon takt pod nu me rem: 660-
662-191 lub 660-662-171. Ak cja skie -
ro wa na jest do miesz kań ców gmin: Kro -
to szyn, Zdu ny, Ko by lin, Sul mie rzy ce
i Ciesz ków. 

(LE NA)
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W Cen trum Bi lar do wym Bi la od był się
tur niej Ma sters2020 Kro to szyń skiej Li gi
Dar ta. By ły to roz gryw ki wień czą ce se -
zon 2019/2020. Wrę czo no więc na gro -
dy naj lep szym za wod ni kom. 

Po raz pierw szy na tur nie ju – po za
na szą re dak cją – za go ści ły mar ki ta kie jak
Ho re ca Las Ka lisz oraz Piotr Kaź mier -
czak Do bry Die te tyk. Nie za bra kło tak że
in ne go Człon ka Klu bu GLK, fir my Ver -
ni mil.

Jak co ro ku kro to szyń scy dar te rzy
pod su mo wa li se zon. Week en do we spo -
tka nie roz po czę to od ce re mo nii wrę cze -
nia na gród dla naj lep szych za wod ni ków.
W Tur nie jach dla Po cząt ku ją cych wśród
ko biet zwy cię ży ła Syl wia Grześ ko wiak.
Naj lep szym męż czy zną oka zał się Mi ro -
sław So bań ski. Dru gie miej sce za jął Ra fał
Fra la, a trze cie – Prze my sław Skow roń -
ski. Zwy cięż czy nią je śli cho dzi o Tur nie -
je Czwart ko we oka za ła się Ani ta Kry sic -
ka. Wśród pa nów na naj wyż szym stop -
niu po dium sta nął Mar cin Kmie ciak,
a ko lej ne stop nie pu dła ob sa dzi li Ad rian
Ja siń ski i Ka rol „Brą zo wy” Mar cin kow -

ski. Na ko lej nych miej scach upla so wa li
się: Se ba stian Szo stak i Wło dzi mierz
Skal ski. W tur nie jach Su per li gi bra ła
udział tyl ko jed na ko bie ta – A. Kry sic ka.
Ty tuł naj lep sze go za wod ni ka w tej kon -
ku ren cji tra fił do M. Kmie cia ka, któ ry
był bez a pe la cyj nie gwiaz dą te go rocz nych
roz gry wek. Wi ce mi strzem zo stał Szo -
stak, a Mar cin kow skie mu po now nie
przy szło za do wo lić się trze cią lo ka tą. Po -
zo sta łe miej sca pre mio wa ne za ję li: Skal -
ski, Mar cin Wojt ko wiak i Ma ciej Wiesz -
cze czyń ski. W kla sy fi ka cji ge ne ral nej
Kro to szyń skiej Li gi Dar ta (so bot nie tur -
nie je ran kin go we – przyp. red.) w dra -
bin ce ko biet trium fo wa ła nie zmien nie

od kil ku lat An na Ko wal czyk, no tu jąc
szó ste mi strzo stwo z rzę du! Dru gą lo ka -
tę za ję ła Ani ta Kry sic ka, a trze cią – Da -
nu ta Paw lic ka. Ka te go rię mę ską zdo mi -
no wał Nor bert Pe cy na (Ja ro cin), wy prze -
dza jąc ko lej no Wal de ma ra Ka łuż ne go
(Mi licz), Mar cin kow skie go (sic!), Kmie -
cia ka i Bar to sza Der wi cha (Ja ro cin). 
Póź niej przy szedł czas na ro ze gra nie Tur -
nie ju Ma sters 2020. Do roz gry wek przy -
stą pi ło 16 męż czyzn i 4 pa nie. – Jak co
ro ku o roz sta wie niach i staw ce de cy do -
wa ł ran king KLD – oznaj mił Mar cin -
kow ski, bę dą cy jed no cze śnie skarb ni -
kiem sto wa rzy sze nia. Kla są dla sie bie by -
ła oczy wi ście Ko wal czyk, zwy cię ża jąc
dam ską kla sy fi ka cję. Dru gie miej sce za ję -
ła Ur szu la Bo bow ska, trze cie – D. Paw lic -
ka, a czwar te – Ewa Paw lic ka. Pa no wie
na po cząt ku roz gry wa li me cze gru po we,
aby móc wy ło nić ćwierć fi na li stów. W fi -
na ło wym po je dyn ku, sto ją cym na wy so -
kim po zio mie, ry wa li zo wa li Ka łuż ny
i Der wich. Po dzie wię cio le go wym spo -
tka niu lep szy oka zał się gracz z Mi li cza,
po ko nu jąc ry wa la 5: 4. Miej sca 3-4 za ję li
ex aequo bę dą cy ob ja wie niem roz gry -

wek Skal ski iPe cy na. – Rok rocz nie no tu -
je my wyż szy po ziom, co osią ga my dzię ki
czę sto tli wo ści star tów oraz or ga ni za cji
klu czo wych roz gry wek ogól no pol skich,
jak Grand Prix czy Pu cha ry Pol ski, anad -
mie nić trze ba, iż zjeż dża donas ca ła eli ta.
Wi dać pro gres uwie lu dar te rów. Śmiem
twier dzić, że kil ku z na szych za wod ni -
ków jest w sta nie od gry wać czo ło we ro le
pod czas naj bar dziej pre sti żo wych za wo -
dów. Po ziom nie tyl ko się pod niósł, ale
iwy rów nał, oczym świad czy wie le no to -
wa nych w prze kro ju se zo nu nie spo dzia -
nek. Mógł bym dłu go mó wić opro gre sie,
ale o tym naj le piej świad czą ilo ści „ma -
xów”, se tek, „wy so kich fi ni szów” bądź
za koń czeń le ga 13, 14, czy 15 lot ką.
Spo śród na szych gra czy trze ba wy róż nić
Mar ci na „Kor te za” Kmie cia ka, któ ry
rzu ca nie by wa le re gu lar nie. Zko lei Wło -
dek „Vo lo dya” Skal ski, czy Ka rol – dziś

wiecz nie „Brą zo wy” – Mar cin kow ski to
oso by, któ re za no to wa ły bar dzo du żą
zwyż kę for my. Po dob nie jak nie zwy kle
re gu lar ny Ad rian Ja siń ski, czy Ma ciej
„Mistrz Ple sze wa” Wiesz cze czyń ski.
Cze ka my też na ko lej ny błysk naj bar -
dziej do świad czo nych, Jac ka Cie śla ka
i Se ba stia na Szo sta ka. Jest też wie lu obie -
cu ją cych za wod ni ków, któ rzy do pie ro
roz po czy na ją grę. Nie któ rzy z nich bę dą
mo gli już nie ba wem za gro zić naj lep -
szym. Chciał bym po dzię ko wać na szym
Part ne rom, bez któ rych ten fi na ło wy
tur niej nie mógł by się od być. Są to: Ho re -
ca Las -Ka lisz, Piotr Kaź mier czak Do bry
Die te tyk, Woj ciech Mil ler Ver ni mil
oraz Ga ze ta Lo kal na KRO TO -
SZYN – pod su mo wał Prze my sław Paw -
lic ki – pre zes Sto wa rzy sze nia Kro to szyń -
ska Li ga Dar ta.

(LE NA)

W nie dzie lę, na kro to szyń skim ryn -
ku od by ły się XXV Mi strzo stwa Świa -
ta w Rzu cie Be re tem. Roz gryw ki by -
ły po dzie lo ne na dwie głów ne ka te -
go rie wie ko we. Od godz. 12 ry wa li -
zo wa ły dzie ci i mło dzież, a trzy go dzi -
ny póź niej do zma gań przy stą pi li do -
ro śli.

Or ga ni za to rem ca łe go wy da rze nia
było CSiR WOD NIK. Te nie co dzien ne za -
wo dy po le ga ły oczy wi ście na trzy krot nym
od da niu rzu tu be re tem. Zwy cięz cą, mo -
gą cym się po szczy cić ty tu łem mi strza
świa ta zo sta ła oso ba, któ ra po sła ła fran cu -
skie na kry cie gło wy na naj dal szą od le głość.

Im pre za spo tka ła się z spo rym za in te -

re so wa niem miesz kań ców mia sta, któ rzy
chęt nie ki bi co wa li swo im fa wo ry tom. 

(MIK)

Dzie ci do lat 9
1. Alek san der Ma cioch -Śmia łek – 23,5 m
2. Sta ni sław Ka lak – 22,14 m
3. An to ni Po low czyk – 16,85 m
Mło dzież 10-18 lat 
1. Ju lia Bie law na – 26,94 m
2. Zo fia Ka lak – 25,4 m
3. Da mian Ptak – 20,06 m
Kobiety  
1. Ja go da Mać ko wiak – 32,14 m
2. Ju lia Bie law na – 29,07 m
3. Ja ni na Dyr kasz – 19,65 m
Mężczyźni 
1. An drzej Ma cioch -Śmia łek – 36,9 m
2. Ja cek Wi ka – 36,74 m
3. Bar tosz Mać ko wiak – 36,68 m

POD NASZYM PATRONATEM

Darterski Masters finałem sezonu

REKREACJA

Poznaliśmy mistrzów świata!

W trze ci week end sierp nia Se ba stian
Kacz ma rek wziął udział w ko lej nej od sło -
nie Pla ża Open 2020. Tym ra zem ry wa li -
zo wa no wMy śle ni cach. Nie ste ty, nie uda -
ło mu się uzy skać wy ni ku, na ja ki li czył. 

Pierw sza część Grand Prix Pol ski od by ła
się w pierw szych dniach sierp nia. S. Kacz ma -
rek grał wów czas w pa rze z Ad ria nem Sde be -
lem. Nie ste ty, pa ra po dwóch prze gra nych
me czach od pa dła z tur nie ju. Ty dzień póź niej
Kacz ma rek wy star to wał w tur nie ju w Cie -
szy nie, tym ra zem gra jąc z Ja ku bem Zdyb -
kiem. Gra w upa le nie by ła ła twa, ale eki pa
bez tru du prze brnę ła przez kwa li fi ka cje.
W głów nej dra bin ce Se ba stian i Ja kub wy gra -
li je den mecz, prze gry wa jąc dwa po je dyn ki.

Ko lej ny cykl Pla ża Open 2020 zor ga ni -
zo wa no w My śle ni cach. Se ba po now nie
utwo rzył te am ze Zdyb kiem. Za wod ni cy bez
pro ble mu awan so wa li do tur nie ju głów ne go.

W so bo tę pa ra prze gra ła z Ja nu szem Pru sem
i Fi li pem Brand tem 0: 2, ule ga jąc w po szcze -
gól nych par tiach do 15 i 18. Na stęp nie dwój -
ka z kro to szy nia ni nem po ko na ła du et To -
masz Ja rosz czak/Mar tin Chi nie wicz
(21: 16, 21: 19), po czym po ra dzi ła so bie
z Ada mem i Ro ma nem An dry sa mi
(21: 17, 14: 21, 15: 12). Wal kę o ćwierć fi nał
sto czy li z Ma cie jem Ka łu żą i Paw łem Le wan -
dow skim, ule ga jąc im bar dzo nie znacz nie
(21: 17, 19: 21, 12: 15).

(LE NA)

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Kaczmarek walczy na piasku

14 sierp nia Mo ni ka Jad czak wzię ła
udział w Open Wa ter Śle sin 2020. Za -
wod nicz ka do pły nę ła do me ty ja ko dru -
ga ko bie ta na swo im dy stan sie.

Za in te re so wa nie za wo da mi by ło spo re.
Na star cie sta wi ło się oko ło stu uczest ni ków,
któ rzy ry wa li zo wać ze so bą mo gli na trzech
dy stan sach: 950 m, 1,9 km i 3,8 km. Po go da
do pi sa ła, a spor tow cy któ rzy mo gli li czyć
na cie płą au rę, słoń ce i de li kat ny wiatr.

Naj pierw ro ze gra no za wo dy dla mło -
dych adep tów pły wa nia. Na stęp -
nie – pod wie czór – wy star to wa li za wod ni cy
na trzech dy stan sach głów nych. Pły wa cy
nanaj krót szym dy stan sie mie li dopo ko na nia
jed no okrą że nie. Tra sa by ła wy zna czo na po -
mię dzy roz sta wio ny mi bo ja mi. Ana lo gicz nie
za wod ni cy star tu ją cy na dy stan sie 1,9 km,

mu sie li prze pły nąć ją dwu krot nie, a pły wa cy,
któ rzy zde cy do wa li się na naj dłuż szy dy -
stans – czte ro krot nie.

Mo ni ka Jad czak wy star to wa ła na tra -
sie 1,9 km. Do me ty do pły nę ła ja ko szó sty za -
wod nik, pla su jąc się w ka te go rii ko biet
na dru gim miej scu, uzy sku jąc czas 29 mi nut
i 25 se kund.

(LE NA)

PŁYWANIE

Monika nie zwalnia tempa
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W czwar tej ko lej ce V li gi Astra Kro to -
szyn pod ję ła w Sul mie rzy cach Pia -
sta Cze ka nów. Za cię te spo tka nie za -
koń czy ło się re mi sem 3:3. 

Już od pierw sze go gwizd ka sę dzie go
gra to czy ła się bar dzo dy na micz nie, a wię -
cej szans u pro gu spo tka nia stwo rzy li
przy jezd ni. Na po cząt ku za wod nik go ści
wy pra co wał so bie sy tu ację sam na sam
z bram ka rzem i od dał strzał. Gol ki per
Aster ki, Szy mon Maj spi sał się jed nak bez
za rzu tu. W 8. mi nu cie spo tka nia Bar tosz
Zmy ślo ny huk nął z 30 me trów, otwie ra -
jąc tym sa mym wy nik me czu. – Ko lej ny
raz ry wa le strze la ją bram ki „sta dio ny
świa ta” – nie do wie rzał pre zes Astry, Ma -
riusz Ra taj czak. Astra mu sia ła więc go nić
wy nik. Oko ło 20. mi nu ty gry Astra za gro -
zi ła bram ce ry wa li, jed nak fut bo lów ka
po szy bo wa ła nad po przecz ką. Pa rę chwil
póź niej zro bi ło się bar dzo nie bez piecz nie
pod bram ką Pia sta. Bram karz i de fen so -
rzy po peł ni li błąd, któ ry zna ko mi cie wy -
ko rzy stał Adam Sta szew ski, wy rów nu jąc
wy nik me czu. Na stęp nie, z za mie sza nia
po rzu cie roż nym sko rzy stał Mak sym Ish -
chuk, wy pro wa dza jąc tym sa mym Astrę
na pro wa dze nie. W 39. mi nu cie po tycz ki
Ar tur Pau ter zwięk szył pro wa dze nie go -
spo da rzy, po ko nu jąc bram ka rza prze ciw -

ni ków świet nym strza łem z rzu tu wol ne -
go. Przed za mia ną po łów go ście dą ży li
do od ro bie nia strat i raz przy nio sło im to
sku tek. Mi mo prób obro ny pił kę fi nal nie
do siat ki Ma ja wbił Eryk Le śnie row ski. 

W dru giej po ło wie go spo da rze szyb -
ko otrzy ma li szan sę na zwięk sze nie pro -
wa dze nia w po sta ci rzu tu wol ne go, któ ry
wy ko ny wał Łu kasz Bu dziak. Nie ste ty,
tym ra zem się nie uda ło. Obie dru ży ny
za cie kle wal czy ły o zdo by cie go la, jed nak
bez więk szych efek tów. W mię dzy cza sie
na stą pi ło obe rwa nie chmu ry, co sku tecz -
nie prze go ni ło co bar dziej wraż li wych ki -
bi ców. Go spo da rze mie li też ide al ną szan -
sę na do bi cie opo nen tów, jed nak Sta szew -

ski nie wy ko rzy stał sy tu acji je den na jed -
ne go z bram ka rzem. W 84. mi nu cie gry
po rzu cie wol nym Maj spa ro wał śli ską pił -
kę, lecz tra fi ła ona pod no gi do brze usta -
wio ne go Paw ła Kor cza ka, któ ry po pi sał
się sku tecz ną do bit ką. Mi nu tę póź niej
z mu ra wy wy le ciał Ma te usz Grzesz czyk,
lecz kro to szy nia nom nie star czy ło cza su
na uzy ska nie zwy cię skiej bram ki i obie
eki py po dzie li ły się punk ta mi.

– Po zo sta je spo ry nie do syt, gdyż by ła
szan sa na zwy cię stwo, bo wiem przy wy -
ni ku 3: 2 mie li śmy świet ną oka zję na go -
la. Ry wa le zdo by li go la ma rzeń, a my
w po dob nej sy tu acji obi li śmy tyl ko po -
przecz kę bram ki. Z pew no ścią u pro gu
roz gry wek nie sprzy ja nam szczę ście. Cie -
szy mnie jed nak fakt, że ze spół szyb ko
pod niósł się po pierw szej stra co nej bram -
ce – sko men to wał M. Ra taj czak.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Grad bramek w meczu Astry
Astra Krotoszyn 

– Piast Czekanów 3:3 (3:2)
BRAMKI:
0:1 – Bartosz Zmyślony (8')
1:1 – Adam Staszewski (26')
2:1 – Maksym Ishchuk (28')
3:1 – Artur Pauter (38' wolny)
3:2 – Eryk Leśnierowski (42')
3:3 – Paweł Korczak (84')
Czerwona kartka: Mateusz Grzeszczyk
(Piast, 85')
Astra: Maj – Pauter, Olejnik (69'
Jankowski), Ishchuk (60' Juszczak),
Staszewski, Budziak, Polowczyk (62'
Nasalski), Reyer, Czołnik (78' Adamski),
Schneider, Łuczak

W nie dzie lę Piast Ko by lin ro ze grał
mecz na wy jeź dzie z GKS Som pol no.
Ko by li nia nie upo ra li się z ry wa lem,
zwy cię ża jąc 3:2.

Po ostat niej prze gra nej na wła snym
te re nie z KS Opa tó wek pił ka rze z Ko by li -
na mu sie li pod nieść gło wy do gó ry, szcze -
gól nie, że po prze dza ły ją dwa zwy cię stwa.
Od po cząt ku kon fron ta cji wi dzo wie nie
mo gli na rze kać na tem po gry. Wy nik nie -
dziel ne go me czu otwo rzył Ja kub Smek ta -
ła, któ ry w 13. mi nu cie gry po ko nał
bram ka rza prze ciw ni ków bez po śred nio
z rzu tu roż ne go. Obie eki py na sta wio ne

by ły na wskroś ofen syw nie, jed nak wy nik
dłu go nie ule gał zmia nie. Po upły wie 30
mi nut sę dzia zde cy do wał o prze rwie
na na wod nie nie za wod ni ków po dyk to wa -
nej wy so ką tem pe ra tu rą. Chwi lę
po wzno wie niu gry żół tą kart ką uka ra ny
zo stał za wod nik go spo da rzy. Tuż
przed gwizd kiem koń czą cym pierw szą
po ło wę spo tka nia bli ski zdo by cia bram ki
był po now nie Smek ta ła, jed nak za bra kło
mu szczę ścia. 

Po za mia nie stron ze spo ły ru szy ły
do wal ki. Prze wa gę ko by li nian nad go spo -
da rza mi w 56. mi nu cie po tycz ki zwięk -
szył strze lec pierw szej bram ki – Smek ta ła

w asy ście Ma te usza Oli kie wi cza, któ ry
chwi lę póź niej rów nież był bli ski strze le -
nia go la. W 74. mi nu cie gry żół tą kar tką
uka ra ny zo stał Ja kub Sie pa, a ja kiś czas
póź niej to sa mo na po mnie nie spo tka ło
Oli kie wi cza. Go spo da rzom uda ło się po -
ko nać bram ka rza Pia sta w 87. mi nu cie
gry, a au to rem tra fie nia był Fi lip Wie czo -
rek. Chwi lę po tej ak cji zre wan żo wał się
Ja kub Smek ta ła, no tu jąc tym sa mym hat -
-trick. W ostat nim mo men cie do li czo ne -
go cza su gry wy nik me czu usta lił Wie czo -
rek, któ ry po raz dru gi tra fił pił ką
w okien ko bramki go ści. Spo tka nie za -
koń czy ło się wy ni kiem 2:3. – By ło to za -
słu żo ne zwy cię stwo i bar dzo do bry mecz
w wy ko na niu mo ich pod opiecz nych.
Uwa żam jed nak, że wy nik mógł być
o wie le wyż szy – sko men to wał po me czu
Ja ro sław Plo ta, tre ner Pia sta Ko by lin.
W przy szłym ty go dniu ko by li nia nie
zmie rzą się z GKS -em Rych tal.

(LE NA)
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Piast wrócił z trzema punktami
GKS Sompolno 

– Piast Kobylin 2:3 (0:1)
BRAMKI: 
0:1 – Jakub Smektała (13' rożny)
0:2 – Jakub Smektała (56')
1:2 – Filip Wieczorek (87')
1:3 – Jakub Smektała (91')
2:3 – Filip Wieczorek (95')
Piast:  Wojtkowiak – Frąckowiak, Kokot,
Siepa (75' Jędrzejak), D. Snela, Siecla (85'
Pospiech), Smektała (87' Lisiak), M.
Wachowiak, A. Kurzawa, M. Kurzawa (70'
K. Snela), Olikiewicz (83' K. Wachowiak). 

W trze ciej ko lej ce kla sy okrę go wej
Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. zmie rzył
się na wy jeź dzie ze Stra ża kiem Słu -
pią. Spo tka nie za koń czy ło się wy ni -
kiem 2:3.

Koź mi nia nie od po cząt ku gry osią -
gnę li de li kat ną prze wa gę, cze go efek tem
by ło szyb kie otwar cie wy ni ku. W 18. mi -
nu cie gry na li stę strzel ców wpi sał się Woj -
ciech Ka miń ski, któ ry do bił pił kę po szyb -
kim za gra niu wzdłuż bram ki w wy ko na -
niu Ma te usza Pi ja now skie go. Prze ciw ni cy
od po wie dzie li cel nym, moc nym strza łem
po wy ko rzy sta niu za mie sza nia po rzu cie
roż nym. Przed prze rwą za wod nik Or łów
wbił pił kę do bram ki go spo da rzy gło wą,
jed nak ar bi ter do pa trzył się błę du i cof nął
grę do nie pra wi dło wo wy ko na ne go wrzu -
tu z au tu. 

Po prze rwie go ście już zde cy do wa nie
do mi no wa li nad prze ciw ni kiem. Udo ku -
men to wa li to bram ką zdo by tą przez
Krzysz to fa Cza bań skie go – uwa ga – bez -
po śred nio z rzu tu roż ne go. Kwa drans
póź niej cel ny strzał w sy tu acji sam na sam
z bram ka rzem od dał Ka miń ski. Pod ko -
niec spo tka nia miej sco wi po ko na li koź -
miń skie go bram ka rza strza łem zza po la
kar ne go.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Kolejne zwycięstwo Orłów

Strażak Słupia – Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 2:3 

BRAMKI: 
0:1 – Wojciech Kamiński (18')
1:2 – Krzysztof Czabański (55' rożny)
1:3 – Wojciech Kamiński (60')
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Dolata,
Maciejewski, Konopka, Roszczak,
Borowczyk (46' Lis), Czabański,
Kaźmierczak (65' Nowakowski), Pijanowski
(80' Rój), Skowroński (75' Kęsy), Kamiński
(65' Hajdasz)

W nie dzie lę na Or li ku przy ha li wi do -
wi sko wo -spor to wej ro ze gra ny zo stał
mecz fi na ło wy Pu cha ru Kro to szy na.
Wie lu ki bi ców przy by ło do pin go wać
swo je ulu bio ne dru ży ny.

Jak się moż na by ło spo dzie wać do fi -
na ło we go spo tka nia przy stą pi ły po raz ko -
lej ny A Se ree Tee i Pan com Zdu ny. Pierw -
sza po ło wa me czu na le ża ła do ze spo łu ze
Zdun. Przed zdo by ciem bra mek po -
wstrzy my wał ich nie tyl ko bram karz

prze ciw ni ków, ale i słup ki, w któ re za -
wod ni cy Pan co mu tra fi li aż trzy ra zy.
A Se ree Tee zna ko mi cie wy ko rzy sty wa ło
błę dy ry wa li i do prze rwy mi strzo wie
Kro to szy na pro wa dzi li 2:1. Dru ga po ło wa
spo tka nia zde cy do wa nie na le ża ła do AST,
a fi na ło wa po tycz ka za koń czy ła się wy ni -
kiem 8:3. Zwy cięz cy się gnę li po Pu char
Kro to szy na już po raz pią ty. Dzię ki te -
mu 27 wrze śnia po ja dą do Wro cła wia,
aby wal czyć o For tu na Pu char Pol ski.

(LE NA)

PLAYARENA

Puchar znów w rękach AST!
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Mi ło jest nam po in for mo wać, że za wod nik
Aka de mii Ta len tów Kro to szyn, Fi lip Pin -
kow ski, do łą cza do War ty Po znań. Jest to
wiel ka szan sa dla mło de go pił ka rza.

Fi lip swo ją przy go dę zpił ką noż ną roz po -
czął w kro to szyń skiej Astrze. W 2016 ro ku

roz po czął tre nin gi pod okiem Hu ber ta
Wron ka w Aka de mii Ta len tów Kro to szyn.
Jak czy ta my na fa ce bo oko wym pro fi lu Aka -
de mii, w Kro to szy nie za pa mię ta ny zo sta nie
ja ko za wod nik cięż ko pra cu ją cy na swój spor -
to wy suk ces. Fi lip jest za wsze uśmiech nię ty,
życz li wy dla in nych i zdy scy pli no wa ny. Te raz

F. Pin kow ski do łą czy do War ty Po znań, czy li
do aka de mii świe żo upie czo ne go be nia min -
ka Eks tra kla sy.  – Bar dzo się cie szę z te go
trans fe ru. Przej ście do klu bu, któ ry gra w naj -
wyż szej kla sie roz gryw ko wej po mo że mi
w roz wi ja niu swo ich umie jęt no ści oraz w dą -
że niu do naj wyż szych ce lów – sko men to wał
le d wie 15-let ni Fi lip Pin kow ski. (LE NA)
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Pinkowski w Warcie Poznań!

W dniach 14-16 sierp nia oby ły się
za wo dy Ma sters Eu ro pa Lo vo si -
ce 2020. Cze sław Rosz czak wró cił
z Czech z czte re ma me da la mi! 

W tur nie ju wzię ło udział po nad 300
za wod ni ków z 22 kra jów eu ro pej skich.
Wśród nich zna lazł się miesz ka niec Ła -
giew nik, re pre zen tu ją cy UKS ,,Olim pij -
czyk” Po go rze la. Wy star to wał w czte rech
kon ku ren cjach rzu to wych. W pierw szym
dniu za wo dów za pre zen to wał się
w pchnię ciu ku lą. Mi mo nie sprzy ja ją cych
wa run ków at mos fe rycz nych, na któ re
skła da ły się sil ny wiatr i deszcz, Rosz czak
za jął pierw sze miej sce w M75, uzy sku jąc
wy nik 11,62 m. Oka za ło się, że jest to no -
wy re kord im pre zy w Lo vo si cach, a za ra -
zem naj lep szy wy nik w tym prze dzia le
wie ko wym na świe cie w tym ro ku. 

Dru gie go dnia za wo dów ła giew ni cza -
nin wy star to wał w rzu cie mło tem. Po ślizg
po mię dzy kon ku ren cja mi i wy dłu żo ny
czas ocze ki wa nia na start nie wpły nął do -

brze na za wod ni ka, któ ry – jak twier -
dzi – mi mo sprzy ja ją cej sło necz nej po go -
dy, nie uzy skał ta kie go wy ni ku na mia rę
swo ich ocze ki wań. Rzut na od le -
głość 33,86 m w zu peł no ści wy star czył
jed nak do te go, aby sta nąć na naj wyż szym
stop niu po dium. Ostat nie go dnia za wo -
dów Rosz czak z sa me go ra na wy star to wał
w kon kur su rzu tu dys kiem. W rzu cie
z miej sca lek ko atle ta prze kro czył 32 m,
co da ło mu pro wa dze nie. Ko lej ne pró by
przy pie czę to wa ły tyl ko zwy cię stwo Rosz -
cza ka. Fi nal nie za koń czył zma ga nia, po sy -
ła jąc dysk na od le głość 36,14 m. Po kil ku
go dzi nach prze rwy spor to wiec wy star to -
wał w ostat niej kon ku ren cji – rzu cie cię -
żar kiem (7,26 kg). Z prze wa gą wy no szą -
cą 1,5 m Rosz czak za jął pierw sze miej sce
rów nież w tej ry wa li za cji. Z nie cier pli wo -
ścią cze ka my na wia do mo ści z ko lej nych
za wo dów. Bę dą to Mi strzo stwa Pol ski Ma -
sters w kon ku ren cjach in dy wi du al nych,
któ re prze pro wa dzo ne zo sta ną w Lu bli -
nie. (LE NA)

LEKKOATLETYKA

Cztery złota Roszczaka!
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