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Partnerskie porozumienie
trzech samorządów
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� POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy 
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� PRACA

Szukasz zatrudnienia?
Sprawdź oferty!
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Biały Orzeł lepszy 
od Piasta!

Czytaj na str. 15

� SPORT

Worek medali 
na MP w sumo

Czytaj na str. 15

POD NASZYM PATRONATEM

Laureaci zostali nagrodzeni!

W pią tek w Sta cji Kon tro li Po jaz dów
Kacz ma rek od by ło się wrę cze nie na -
gród zwień cza ją ce kon kurs „Na ła duj
aku mu la tor z Kacz mar kiem”.

Dwu eta po wy ak cja nie daw no do bie -
gła koń ca. W pierw szej czę ści uczest ni cy
kon kur su mu sie li od po wie dzieć na py ta -
nie: mo tor, któ re go le gen dar ne go żuż low -
ca znaj du je się na sta cji. Cho dzi ło oczy wi -
ście o Gre ga Han coc ka. Za da niem osób,
któ re prze szły do fi na ło we go eta pu, by ło
opi sa nie naj cie kaw szej hi sto rii zwią za nej
z mo to ry za cją. 

Lau re atów na gro dzo no w mi nio ny

pią tek w sta cji kon tro li po jaz dów przy ul.
Zdu now skiej. Głów ną na gro dę, czy li bon
na aku mu la tor, wy grał Mi ko łaj Go łę biow -
ski, któ re go hi sto ria roz ba wi ła i urze kła
ju ry. Ze staw GPS po wę dro wał do Pa try ka
Bren ka. Sła wo mir Ol grzy mek otrzy mał
bon na na bi cie kli ma ty za cji w sa mo cho -
dzie oso bo wym. Wy mia na pły nu ha mul -
co we go spe cja li stycz nym urzą dze niem
ATE to na gro da, któ ra tra fi ła do Da wi da
To ma szew skie go. Z ko lei Be ata Olej ni -
czak wy gra ła bon na geo me trię 3D.

Lau re atom gra tu lu je my, a wszyst kim
uczest ni kom dzię ku je my za udział w kon -
kur sie. (LE NA)

Mi nio ny ty dzień mo że bu dzić nie po -
kój zwią za ny z pa nu ją cą wciąż epi de -
mią ko ro na wi ru sa. W tym okre sie bo -
wiem na te re nie na sze go po wia tu po -
twier dzo no aż 23 no we przy pad ki za -
ka że nia wi ru sem SARS -CoV -2.

We wto rek w Wiel ko pol sce od no to -
wa no 32 ko lej ne przy pad ki za ra że nia,
z cze go czte ry w po wie cie kro to szyń skim.

Na stęp ne go dnia by ło po dob nie – czte ry
no we przy pad ki.  Naj gor sze wie ści na pły -
nę ły w pią tek, kie dy to po in for mo wa no
o 57 za ka żo nych oso bach w Wiel ko pol sce
i aż 12 w po wie cie kro to szyń skim. Z ko lei
w so bo tę oka za ło się, że na na szym te re nie
za ra żo ne są trzy ko lej ne ko bie ty.

Jed ną z osób z po zy tyw nym wy ni -
kiem te stu na CO VID -19 jest uczeń Szko -
ły Pod sta wo wej w Biad kach. W związ ku

z tym i on, i resz ta kla sy, do któ rej uczęsz -
cza, zo sta li ob ję ci kwa ran tan ną do mo wą. 

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia łek, 14
wrze śnia, go dzi na 12.00) w po wie cie kro -
to szyń skim od no to wa no 339 przy pad ków
za ka że nia, 32 oso by zmar ły, wy zdro wia -
ło 267. W ca łym kra ju do tej po ry za ra że -
nie wi ru sem SARS -CoV -2 stwier dzo no
u 74 529 osób, zmar ło 2203, a wy le czo -
nych jest już 61 097. (AN KA)

PANDEMIA
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Warsz tat Te ra pii Za ję cio wej w Kro to -
szy nie po po ża rze lo ka lu przy ul. Młyń -
skiej mu si ra dzić so bie na du żo mniej -
szej po wierzch ni. Obie ca nych przez
mia sto zmian na ra zie nie wi dać. 

Sy tu acja epi de micz na w na szym
kra ju kil ka mie się cy te mu za blo ko wa -
ła dzia łal ność wie lu in sty tu cji.
Do zmian do szło tak że w Warsz ta cie
Te ra pii Za ję cio wej w Kro to szy -
nie. – Mu sie li śmy do sto so wać się
do wy tycz nych, któ re otrzy ma li śmy
z sa ne pi du. Wła ści wie to sa mi opra co -
wa li śmy for mu łę opar tą wła śnie
na tych wy tycz nych. Już w mo men -
cie, kie dy star to wa li śmy z po wro tem,
przy ję li śmy ta ką za sa dę, że w te ra pii
bę dą mo gli uczest ni czyć wszy scy
chęt ni. Tych na po cząt ku nie by ło
zbyt du żo, oko ło 50 pro cent obec nej
licz by uczest ni ków za jęć. Był to okres
przed wa ka cyj ny, mie li śmy za pla no -
wa ną prze rwę. Jed nak po wa ka cjach
ilość za in te re so wa nych się zwięk szy -
ła, więc mu sie li śmy po dzie lić się
na gru py ze wzglę du na me traż po -
miesz czeń – opo wia da Pa weł Kacz -
ma rek, pre zes Sto wa rzy sze nia

na Rzecz Dzie ci i Osób Nie peł no -
spraw nych w Kro to szy nie. Lo kal prze -
zna czo ny na pra cow nię ma po -
wierzch nię 180 m2. Resz tę sta no wią
biu ra i sa la re ha bi li ta cyj na. Pra cow nia
jest sta now czo zbyt ma ła, aby zmie -
ścić 60 uczest ni ków te ra pii. Utwo rzo -
no więc dwie gru py, któ re uczest ni czą
w za ję ciach przez dwa ty go dnie, a ko -
lej ne dwa ty go dnie ma ją
przerwę. – My ślę, że wszyst ko wy glą -
da ło by zu peł nie ina czej, gdy by śmy
by li na ul. Młyń skiej. Tam mie li śmy
do dys po zy cji 900 m2. Tu taj po -
wierzch nia ca ło ści wy no si 380 m2,
z cze go 200 m2 to po miesz cze nia
wspól ne – wy ja śnia P. Kacz ma rek.
Bu dy nek, w któ rym wcze śniej od by -
wa ły się za ję cia, spło nął po nad dwa la -
ta te mu. Pre zes sto wa rzy sze nia sys te -
ma tycz nie pró bo wał do wia dy wać się,
co da lej z tym obiek tem. Oprócz za -
bez pie cze nia da chu nie wie le się tam
bo wiem zmie ni ło. Ze stro ny bur mi -
strza pa dły obiet ni ce, że WTZ po wró -
ci do wy re mon to wa ne go bu dyn ku
na po cząt ku 2020 ro ku. Nie ste ty, po -
zo sta ły one nie speł nio ne. – Ani mia -
sto, ani PGKiM nie są w sta nie kon -

kret nie po wie dzieć, kie dy bę dzie my
mo gli wró cić na daw ne miej sce. Lo kal,
w któ rym funk cjo nu je my, wy naj mu -
je my od oso by pry wat nej. Jest nam cia -
sno, choć mu szę przy znać, iż cie szy my
się, że w ogó le ma my te po miesz cze -
nia. Gdy by nie one, praw do po dob nie
WTZ zo stał by za mknię ty. Ostat nio
pa dły sło wa, że po trze ba jesz cze ro -
ku – mó wi pre zes SnR DiON. Dzia łal -
ność WTZ -u jest bar dzo waż na nie tyl -
ko dla uczest ni ków te ra pii, ale rów nież
dla ich ro dzin. Opie ku no wie osób nie -
peł no spraw nych, dzię ki za ję ciom, mo -
gą zna leźć kil ka go dzin dla sie bie. Z ko -
lei dla uczest ni ków jest to nie tyl ko
swe go ro dza ju re ha bi li ta cja, ale rów -
nież przy go to wa nie do pra cy za wo do -
wej. Świa do mość w tej ma te rii w na -
szym kra ju nie ste ty nie jest jesz cze
na tak wy so kim po zio mie jak za gra ni -
cą. Na za cho dzie Eu ro py oso by z róż -
ny mi cho ro ba mi i dys funk cja mi świet -
nie spi su ją się na wie lu sta no wi skach
i speł nia ją się za wo do wo. Aby zo ba -
czyć, ja kie dzie ła po tra fią stwo rzyć
uczest ni cy te ra pii, wy star czy zaj rzeć
na pro fil fa ce bo oko wy WTZ -u w Kro -
to szy nie. (LE NA)

KROTOSZYN

Ograniczone miejsce w trudnym czasie
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10 wrze śnia w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Kro to szy nie pod pi sa no po ro -
zu mie nie part ner skie po mię dzy po -
wia tem oraz gmi na mi Kro to szyn
i Roz dra żew. Te trzy sa mo rzą dy za -
mie rza ją wspól nie ubie gać się o do fi -
nan so wa nie pro jek tu, dzię ki któ re -
mu zre ali zo wa ny zo sta nie m. in.
ostat ni etap ścież ki pie szo -ro we ro -
wej z Roz dra że wa do Kro to szy na. 

Pro jekt pod na zwą „Zwięk sze nie do -
stęp no ści trans por tu pu blicz ne go dla
miesz kań ców gmin Kro to szyn i Roz dra -
żew po przez bu do wę ścież ki pie szo -ro we -
ro wej – etap No wy Fol wark – Bo ża -
cin – Brzo za w cią gu dro gi 4331P wraz
z pro mo cją zrów no wa żo ne go trans por tu
w po wie cie kro to szyń skim” zo sta nie zło -
żo ny w na bo rze na kon kurs w ra mach
Dzia ła nia 3.3. (Wspie ra nie stra te gii ni sko -
emi syj nych, w tym mo bil ność miej -
ska – Pod dzia ła nie 3.3.1 In we sty cje w ob -
sza rze trans por tu miej skie go) w ra mach
Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go na la ta 2014-2020. 

Isto tą pro jek tu jest nie tyl ko umoż li -
wie nie miesz kań com kil ku miej sco wo ści
z gmin Kro to szyn i Roz dra żew bez piecz ne -
go prze miesz cza nia się pie szo bądź na ro we -
rach, ale tak że umoż li wie nie im sko rzy sta -

nia z trans por tu pu blicz ne go w szer szym
niż do tąd za kre sie. Dzię ki bu do wie ścież ki
oraz prze or ga ni zo wa niu ru chu w Kro to szy -
nie bę dzie moż na ro we rem do je chać np.
z Roz dra że wa na dwor ce (ko le jo wy i au to -
bu so wy) w Kro to szy nie. W kil ku punk tach
tra sy sta ną sty li zo wa ne wia ty ro we ro we,
w któ rych bę dzie moż na zo sta wić ro wer
i np. prze siąść się na au to bus. 

Dla te go w pro jekt za an ga żo wa ły się
trzy sa mo rzą dy. Po wia to wy Za rząd Dróg
bę dzie od po wie dzial ny za bu do wę ścież ki,
a gmi ny bę dą współ fi nan so wa ły po sta wie -
nie wiat ro we ro wych na swo im te re nie.
Wzdłuż ca łej dro gi ro we ro wej zo sta nie
zor ga ni zo wa ny szlak „Śla da mi Ba ny”,
przy po mi na ją cy prze bieg i dzie je daw nej
ko lej ki wą sko to ro wej z Kro to szy na do Ple -
sze wa. 

Do dat ko wo w ra mach pro jek tu po -
wsta ną ma pa i apli ka cja, de dy ko wa ne
szla kom ro we ro wym na te re nie po wia tu.
War tość pro jek tu opie wa na kwo -
tę 4 094 432,56 zł. Do fi nan so wa nie mo -
że się gnąć na wet 85% kosz tów kwa li fi ko -
wal nych. Wy ni ki na bo ru po zna my naj -
praw do po dob niej w mar cu 2021 ro ku.
Je śli przed się wzię cie otrzy ma wspar cie fi -
nan so we, bę dzie re ali zo wa ne w przy -
szłym ro ku.

OPRAC. (AN KA)

Człon ko wie Ko mi sji re wi zyj nej Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie na po sie dze -
niu 3 wrze śnia de kla ro wa li, iż spra wą
nad rzęd ną bę dzie współ pra ca po nad
po dzia ła mi dla do bra spo łecz no ści
lo kal nej.

Przy po mnij my, iż na sierp nio wej
se sji ra da zde cy do wa ła o od wo ła niu
Sła wo mi ry Ka lak z funk cji prze wod -
ni czą cej Ko mi sji re wi zyj nej. De cy zję
ta ką ar gu men to wa no nie pra wi dło -
wym wy ko ny wa niem przez nią za dań
i ła ma niem pro ce dur, m. in. pod czas
za koń cze nia kon tro li w MZK Kro to -
szyn. Cza rę go ry czy prze la ły sło wa
rad nej wy po wie dzia ne na se sji 2 lip ca,
kie dy to mó wi ła o prze kro cze niu dys -
cy pli ny fi nan sów pu blicz nych przez
wła dze gmi ny, nie po da jąc przy tym
do wo dów na po par cie swo ich tez. Dla -
te go po od wo ła niu S. Ka lak z funk cji
prze wod ni czą cej wie lu ob ser wa to rów
ży cia lo kal ne go za sta na wia ło się, jak
ko mi sja pra co wać bę dzie pod no wym
kie row nic twem. 

No wy prze wod ni czą cy, któ rym
zo stał Ro man Olej nik, dy rek tor Ze -
spo łu Szkół Po nad pod sta wo wych nr 2
w Kro to szy nie, od po cząt ku przy jął
kon cy lia cyj ną po sta wę. – Sy tu acja,
w ja kiej obec nie się zna leź li śmy, ja ko
człon ko wie ko mi sji, nie jest kom for -
to wa. Nie jest też speł nie niem mo ich
ma rzeń – oznaj mił R. Olej nik. Przy -
po mniał, iż od po cząt ku ka den cji
wspól nym ce lem ośmio oso bo wej ko -
mi sji by ła pra ca wszyst kich przed sta -
wi cie li te go gre mium. Wy ra ził
przy tym na dzie ję, iż tak po zo sta nie
do koń ca ka den cji. Jak stwier dził, sam
za mie rza wsłu chi wać się uważ nie
w gło sy po szcze gól nych człon ków,
w tym by łej prze wod ni czą cej. 

Jed nak by pra ca po su wa ła się
do przo du, R. Olej nik mu si otrzy mać
do ku men ty z kon tro li. Dla te go by łą
prze wod ni czą cą po pro sił o pro to ko ły
z ostat nich dzia łań Ko mi sji re wi zyj nej.

Rad na Ka lak wska za ła, iż to nie ona po -
win na być ad re sa tem ta kiej proś by. Je -
śli cho dzi o kon tro lę funk cjo no wa nia
i pro wa dzo nej go spo dar ki fi nan so wej
szkół w za kre sie sto łó wek szkol nych
za po przed ni rok, to do ich opra co wa -
nia wy zna czo ny był rad ny Krzysz tof
Kie rzek. – To praw da. Jed nak zdzi -
wio ny je stem two ją po sta wą. Mia łaś
czas za dzwo nić i nie zro bi łaś te go. Po -
za tym de kla ro wa łaś po moc i też tej
obiet ni cy nie do trzy ma łaś. Nie mam
te go pro to ko łu dzi siaj – od po wie dział
K. Kie rzek. – Ty by łeś wy zna czo ny
do te go za da nia – od par ła z ko lei rad na
Ka lak. By za po biec dal szym prze py -
chan kom słow nym, usta lo no, iż K.
Kie rzek przy go tu je ów do ku ment
na na stęp ne po sie dze nie ko mi sji. 

No we go prze wod ni czą ce go in te -
re so wa ło też, na ja kim eta pie jest kon -
tro la w MGOPS oraz co ze spra wą by -
łe go rad ne go, Krzysz to fa Ma ni sty, któ -
re go Sto wa rzy sze nie „Two ja Al ter na ty -
wa” tak że zna la zło się pod lu pą raj -
ców. – Je śli cho dzi o MGOPS, je ste -
śmy na eta pie for mu ło wa nia wnio -
sków. Nie do ko na li śmy te go, gdyż
pra cow ni cy mie li przy go to wać do ku -
men ty. Jesz cze ich nie otrzy ma li śmy.
Skon tak tu ję się za tem z dy rek tor ką
i po pro szę o szcze gó ły – wy ja śni ła S.
Ka lak. W kwe stii dru giej rad na za py -
ta ła no we go prze wod ni czą ce go, czy

chce, by urzęd ni cy trzy ma li jesz cze
po trzeb ną do ku men ta cję wy do by tą
z ar chi wum, czy nie. Po od po wie dzi
R. Olej ni ka, iż nie ko niecz nie, wspo -
mnia ła, że po in for mu je na czel ni ka
o je go de cy zji. Za su ge ro wa ła jed nak,
by ta do ku men ta cja, zwłasz cza fi nan -
so wa, by ła jesz cze w wy dzia le, a nie
wró ci ła do ar chi wum. 

Na stęp nie prze wod ni czą cy przy -
po mniał, iż te raz ko mi sję cze ka jesz -
cze jed no waż ne za da nie, mia no wi cie
kon tro la sta nu fi nan sów gmin nych
za pierw sze pół ro cze. – Pra cy nam nie
za brak nie. Mu si my prze cież przed sta -
wić wy ni ki na szych dzia łań jak naj -
szyb ciej – pod kre ślił R. Olej nik. Za -
pro po no wa no po czą tek paź dzier ni ka.
Rad na Ka lak przy po mnia ła, iż do koń -
ca ro ku zo sta ła do prze pro wa dze nia
jesz cze jed na kon tro la. Rze czy wi ście,
prze glą da jąc plan pra cy ko mi sji, wi -
dzi my, iż jed nym z za dań jest ana li za
i oce na re ali za cji in we sty cji i wy dat -
ków zwią za nych z przy sto so wa niem
alei Po wstań ców Wiel ko pol skich
do ce lów Lo kal ne go Pro gra mu Re wi -
ta li za cji. Rad na za pew ni ła, że so bie
po ra dzi z no wym za da niem. – Mó wi -
łem na wstę pie, że za mie rzam się
wsłu chi wać w gło sy wszyst kich przed -
sta wi cie li ko mi sji, a zwłasz cza ko le -
żan ki Ka lak – za koń czył R. Olej nik.

PA WEŁ KRA WUL SKI
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Taj ni ki wie lu za wo dów, jak po łą czyć
wy ma rzo ny za wód z pa sją, gry, kon -
kur sy, za ba wy, roz mo wy, pre zen ta cja
pra cow ni, warsz ta tów, ale też we bi -
na ria i cza ty z do rad ca mi czy pra co -
daw ca mi – to wszyst ko oraz wie le in -
nych atrak cji bę dzie mia ło miej sce
pod czas trze ciej edy cji No cy Za wo -
dow ców 2020 pod na zwą „Wiel ko -
pol ska w sie ci za wo dów”.

Wiel kie wy da rze nie or ga ni zo wa ne
spe cjal nie dla mło dzie ży i do ro słych już 2
paź dzier ni ka od go dzi ny 17.00. 

Te go rocz na edy cja No cy Za wo dow -
ców, któ ra cie szy się po pu lar no ścią wśród
uczniów, ro dzi ców, do rad ców za wo do -
wych, na uczy cie li, od bę dzie się cał ko wi cie
ON LI NE. Nie od dziś wia do mo, że In ter -
net jest jed nym z ulu bio nych miejsc mło -
dych lu dzi. To tam uczą się, gra ją, pla nu ją
stra te gię, ale też roz ma wia ją i spę dza ją czas. 

Dla te go w tym ro ku or ga ni za tor wy -
da rze nia – Cen trum Wspar cia Rze mio -
sła, Kształ ce nia Du al ne go i Za wo do we go
w Ka li szu, po sta no wił wy brać wła śnie to
miej sce na spo tka nie z mło dy mi ludź mi
i w bar dzo in no wa cyj ny spo sób pod po -
wie dzieć im, ja ki za wód wy brać i jak po łą -
czyć go z pa sją. 

Co cie ka we, Noc Za wo dow ców zo -
sta nie po pro wa dzo na przez youtu be -
ra – Wojt ka Kacz mar czy ka, pro wa dzą ce -
go ka nał „Do ro bo ty”, mo de la, ak to ra
i vlo ge ra. (https://www. youtu be.
com/chan nel/UCF5U g3YN z41qauWN -
Mac dLgw)

To on prze pro wa dzi uczest ni ków wy -
da rze nia przez świat za wo dów. Te go dnia
w sie ci od bę dzie się też pre mie ra od cin ka
spe cjal ne go „Do ro bo ty”, któ ry wcze śniej
zo sta nie na gra ny w Ka li szu. W tej czę ści za -
pre zen to wa ny bę dzie za wód zwią za ny z bu -
do wą i stro je niem for te pia nów i pia nin.
Zna ny youtu ber opo wie rów nież o plu sach
i mi nu sach pra cy w po szcze gól nych za wo -
dach, a swo ich sił pró bo wał już w stu! Do ra -

dzi też uczest ni kom, w ja ki spo sób bu do -
wać swój do bry wi ze ru nek w sie ci. 

Po nad to w te go rocz nej od sło nie No -
cy Za wo dow ców we zmą udział rze mieśl -
ni cy i pra co daw cy z sub re gio nu ka li skie -
go, któ rzy opo wie dzą o taj ni kach wy ko ny -
wa nych za wo dów oraz za pre zen tu ją wi -
dzom swo je pra cow nie i warsz ta ty – czę -
sto na co dzień nie do stęp ne. 

Bę dzie też moż li wość spo tka nia on li -
ne z do rad ca mi za wo do wy mi Cen trum
Wspar cia Rze mio sła, Kształ ce nia Du al ne -
go i Za wo do we go w Ka li szu, któ rzy do ra -
dzą, jak efek tyw nie szu kać pra cy.

Do bra wia do mość dla szkół, któ re
zgło szą swo ich uczest ni ków – udział w wy -
da rze niu po zwo li na re ali za cję pod sta wy
pro gra mo wej w za kre sie do radz twa za wo -
do we go w wy mia rze po nad trzech go dzin

lek cyj nych. Ucznio wie nie tyl ko bę dą mo gli
wziąć udział w przy go to wa nych dla nich
grach o za wo dach i spe cy fi ce pra cy w róż -
nych bran żach, ale na cza cie bę dą mo gli
na bie żą co za da wać py ta nia pra co daw com.

Ce la mi ini cja ty wy są po pu la ry za cja
kształ ce nia du al ne go i za wo do we go, po -
głę bia nie wie dzy na te mat róż nych za wo -
dów, a tak że roz wi ja nie kre atyw no ści
i umie jęt no ści lo gicz ne go my śle nia. Wy -
da rze nie jest współ or ga ni zo wa ne przez
Izbę Rze mieśl ni czą w Ka li szu, a part ne ra -
mi są sta ro stwa po wia to we z Ja ro ci na,
Ostro wa Wlkp., Ostrze szo wa oraz Ple sze -
wa, a tak że Ce chy Rze miosł Róż nych z Ja -
ro ci na i Ostro wa Wlkp., Cech Rze miosł
Bu dow la nych i Róż nych z Ka li sza oraz
Zwią zek Rze mieśl ni ków Ce cho wych
z Ka li sza. OPRAC. (AN KA)

POD NASZYM PATRONATEM

NOC ZAWODOWCÓW 2020 - edycja 3.0.
Wielkie wydarzenie w sieci już 2 października!

Dodatkowe atrakcje Nocy Zawodowców
NAGRODY (plecaki, smartwatche, głośniki bluetooth, powebanki, śpiwory, gadżety od
sponsorów, ale też i mniejsze niespodzianki będą do „zgarnięcia” na trzy sposoby:
- ZAWODOWE ROZDANIE dla wszystkich uczestników - to 10 serii pytań w trakcie
całego wydarzenia, w których nagrodzimy 10 pierwszych prawidłowych odpowiedzi na
czacie !!! Zatem czeka na Was w sumie 100 upominków! 
- ZAWODOWY EXPRESS - gra drużynowa dla uczniów klas VII-VIII, którzy wezmą udział
w przygotowanym wcześniej QUIZIE z pytaniami związanymi z Nocą Zawodowców
2020 - 30 pierwszych drużyn, które odpowiedzą prawidłowo na pytania, wygra
nagrody. Zatem 150 nagród do rozdania! 
- ZAWODOWY LOS - spośród wszystkich uczestników wydarzenia organizatorzy
rozlosują 10 nagród specjalnych.
Pierwszych 20 szkół, które zgłoszą minimum dwie drużyny do udziału w
wydarzeniu, otrzyma „pakiet szkolny”, na który składać się będą materiały biurowe i
papiernicze dla szkoły.
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, doradcy zawodowi oraz rodzice/opiekunowie
uczniów mogą w ramach aktywności towarzyszących Nocy Zawodowców wziąć udział
w bezpłatnych webinarach:
17.30-18.45 – WEBINAR „Planowanie drogą do sukcesu - rzecz o zarządzaniu sobą w
czasie”; prelegent: dr Joanna Kozielska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Studiów Edukacyjnych)
18.45-19.00 - WEBINAR z zakresu różnic pokoleniowych: „Jak jeszcze lepiej
zrozumieć własne dziecko?”; prelegent: Anna Stokowska (Fundacja Katalyst
Education, Mapa Karier)
CZAT Z PRACODAWCAMI
Możecie również połączyć się na czacie bezpośrednio z pracodawcami, którzy będą do
dyspozycji od 17.30 do 19.00.



W swo jej pra cy spo tka łem się z set -
ka mi klien tów, a jed nym z te ma -
tów prze wod nich by ły ubez pie cze -
niach ma jąt ko we – sa mo cho dów,
miesz kań, do mów. Wspól nie z ni -
mi ana li zo wa li śmy umo wy, któ re
mie li już za war te, spraw dza li śmy,
czy za kres i su my ubez pie czeń są
ade kwat ne do ich po trzeb. 

Jed ni su ge ro wa li się ce ną – by ubez -

pie cze nie by ło jak naj tań sze, z ko lei in ni

wni kli wie ana li zo wa li, co ku pu ją, i dba li

o to, by ochro na, za któ rą pła cą, by ła jak

naj szer sza. W peł ni ro zu miem tych

pierw szych, wszak każ dy z nas chce ku -

po wać jak naj ta niej. Jed nak ku pu jąc

„ma lu cha”, nie ocze kuj my, że roz pę dzi

się do 200 km/h. Oczy wi ście, skład ka

nie po win na być wy so ka, ale mu si być

do pa so wa na do po trzeb i moż li wo ści da -

ne go klien ta. 

Dla te go przede wszyst kim dbam

o to, by pro duk ty fi nan so we, któ re ofe -

ru ję swo im klien tom, by ły do bre ja ko -

ścio wo, ale też mie ści ły się w ich do mo -

wym bu dże cie. Co mam na my śli, mó -

wiąc „do bre ja ko ścio wo”? Je że li cho dzi

o ubez pie cze nie au ta, istot nym ele men -

tem jest „ochro na zni żek”, któ ra gwa ran -

tu je utrzy ma nie wy pra co wa nych zni żek

po spo wo do wa niu ko li zji. Efekt? W na -

stęp nym ro ku ubez pie cze nio wym ce na

Two jej po li sy nie wzro śnie zbyt wy so ko. 

Ko lej ną rze czą jest BLS (Bez po śred -

nia Li kwi da cja Szko dy). Za wsze spraw -

dzam z klien ta mi, czy to wa rzy stwo,

w któ rym się ubez pie cza ją, po sia da BLS.

Po le ga to na tym, że fir ma ubez pie cze -

nio wa wy pła ca Ci na leż ne od szko do wa -

nie, a na stęp nie sa ma od zy sku je wy pła -

co ną kwo tę od ubez pie czy cie la spraw cy.

Gdy by Two je to wa rzy stwo nie po -
sia da ło te go sys te mu, a to wa rzy stwo
spraw cy nie by ło skłon ne do wy pła ty
świad cze nia, to ca ła od po wie dzial ność
spa da na Two je bar ki, by ta ko we świad -
cze nie od zy skać.

Je śli mó wi my o ubez pie cze niach
nie ru cho mo ści, to – ubez pie cza jąc dom
czy miesz ka nie – war to zwró cić uwa gę
na to, czy czy ni my to w „All risk”
(wszyst kie ry zy ka) czy od „ry zyk na zwa -
nych”. Jest to o ty le istot na kwe stia, że
go dząc się na „ry zy ka na zwa ne”, na ra ża -
my się na to, iż w przy pad ku cze goś nie -
ty po we go (a obec na sy tu acja zwią za na
z kli ma tem do pro wa dza do róż nych
zda rzeń – po wo dzie, po ża ry, sil ne wia -
try, in ten syw ne bu rze), je że li da ne zda -
rze nie nie jest do kład nie zde fi nio wa ne
w na szym wa rian cie, to wa rzy stwo ma
peł ne pra wo nie wy pła cić ta kie go od -
szko do wa nia. „All risk” gwa ran tu je nam
bez pie czeń stwo na wet w nie spo dzie wa -
nych sy tu acjach. 

Bar dzo waż ną, a też czę sto po mi ja -
ną kwe stią przy ubez pie cza niu do mów
jest OC w ży ciu pry wat nym. Su my
w wie lu przy pad kach są śmiesz nie ni -
skie, a wie lu z nas nie zda je so bie spra wy
z te go, od ilu rze czy chro ni nas to ry zy -
ko.   Dla przy kła du – je że li miesz kasz
na trze cim pię trze i za le jesz są sia dów,
a oni za żą da ją od Cie bie od szko do wa -
nia, to wła śnie z tej kwo ty po kry jesz ich
rosz cze nie. Je że li nie od śnie żysz chod ni -
ka przed do mem, a ktoś się po śli zgnie
i zła mie no gę, mo że wnio sko wać o od -
szko do wa nie. Rów nież wte dy za dzia ła
„OC w ży ciu pry wat nym”. Przy kła dów
za sto so wa nia te go ry zy ka jest mnó stwo,
war to pa mię tać, że chro ni Cię to tak że
po za ubez pie czo ną po sia dło ścią. O fi -
nan sach moż na roz ma wiać w nie skoń -
czo ność. Je śli je steś cie ka wy, co znaj du je
się w Two ich po li sach, umów się na spo -
tka nie i sprawdź, jak to dzia ła.

SZY MON KIE RA KO WICZ
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Pod czas ostat nie go po sie dze nia Ko -
mi sji re wi zyj nej rad na Sła wo mi ra
Ka lak za rzu ci ła wi ce bur mi strzo wi
Ry szar do wi Czusz ke nie rów ne trak -
to wa nie dy rek to rów i fa wo ry zo wa nie
nie któ rych z nich. Wło darz ka te go -
rycz nie te mu za prze czył.

Jed�nym� z punk�tów� po�sie�dze�nia

ko�mi�sji� by�ła� ana�li�za� i oce�na� przy�-

zna�wa�nia�na�gród�i do�dat�ków�mo�ty�-

wa�cyj�nych� dy�rek�to�rom� oraz� wi�ce�-

dy�rek�to�rom�pla�có�wek�oświa�to�wych

z te�re�nu�gmi�ny�w la�tach 2015-2019.

Rad�ni� miej�scy� otrzy�ma�li� ma�te�ria�ły

z in�for�ma�cja�mi�o wy�so�ko�ści�na�gród

oraz� do�dat�ków�mo�ty�wa�cyj�nych� we

wspo�mnia�nym� okre�sie.� W te�mat

wpro�wa�dził� ze�bra�nych� wi�ce�bur�-

mistrz�Czusz�ke,�szcze�gó�ło�wo�tłu�ma�-

cząc,� ja�ki�mi� kry�te�ria�mi� kie�ru�je� się

urząd�przy przy�zna�wa�niu�wy�żej�wy�-

mie�nio�nych� gra�ty�fi�ka�cji� fi�nan�so�-

wych.� Jak� stwier�dził,� dy�rek�to�rzy

otrzy�mu�ją� na�gro�dy� nie� tyl�ko

za spraw�ne�za�rzą�dze�nie�pra�cą�szko�-

ły,�ale�też�m.�in.�za wzbo�ga�ca�nie�ba�-

zy�dy�dak�tycz�nej,� ra�cjo�nal�ne�wy�dat�-

ko�wa�nie� środ�ków� i ich� po�zy�ski�wa�-

nie,�wy�ni�ki�uczniów�na eg�za�mi�nach

itp.�

Po je�go�wy�stą�pie�niu�o głos�po�-

pro�si�ła� S.� Ka�lak,� by�ła� dy�rek�tor

Szko�ły�Pod�sta�wo�wej�nr 1�w Kro�to�-

szy�nie,� któ�ra� zrze�kła� się� tej� funk�cji

po zdo�by�ciu�man�da�tu�rad�nej.�–�Bur�-

mistrz�wspo�mi�nał,� że�oce�nie�pod�le�-

ga�ją�też�kwe�stie�re�mon�to�we�– za�czę�-

ła,� co� po�twier�dził� R.� Czusz�ke.

W tym� mo�men�cie� rad�na� zwró�ci�ła

uwa�gę�na wy�so�kość�swo�jej�na�gro�dy

w 2015�ro�ku.�

Jak�przy�zna�ła,�był�to�dla�niej�trud�-

ny�czas.�Szko�ła�bo�ry�ka�ła�się�z bu�do�-

wą�ha�li�wi�do�wi�sko�-spor�to�wej,�któ�rej

uro�czy�ste�otwar�cie�mia�ło�miej�sce�w

li�sto�pa�dzie�2015.�–�W związ�ku�z tym

mia�łam�wów�czas�o wie�le�wię�cej�obo�-

wiąz�ków�od in�nych�ko�le�gów�dy�rek�to�-

rów� –� oznaj�mi�ła,� pod�kre�śla�jąc

przy tym,�iż�mi�mo�wzmo�żo�nych�wy�-

sił�ków� otrzy�ma�ła� podobną� na�gro�dę

jak� wie�lu� in�nych� dy�rek�to�-

rów�–�1000 zł�brut�to.�–�Wi�dać�sym�pa�-

tie�i an�ty�pa�tie�or�ga�nu�pro�wa�dzą�ce�go

ma�ją� du�że� zna�cze�nie� przy usta�la�niu

wy�so�ko�ści� na�gród� –� za�uwa�ży�-

ła.�–�My�li�się�pa�ni,�to�nie�ma�żad�ne�go

zna�cze�nia�–�od�parł�zdzi�wio�ny�wi�ce�-

bur�mistrz.�Do�dał�też,�że�na oce�nę�pra�-

cy�dy�rek�to�rów�wpływ�ma�ją�rów�nież

sy�gna�ły� od lu�dzi,� któ�re� jed�nak� są

wni�kli�wie�ana�li�zo�wa�ne.�

S.� Ka�lak� po�pro�si�ła� wi�ce�bur�mi�-

strza,�by�wy�tłu�ma�czył,�dla�cze�go�je�-

den� z dy�rek�to�rów� w Kro�to�szy�nie,

cho�dzi�ło�o sze�fa�SP�nr 7,�otrzy�mu�je

znacz�nie� wyż�szy� do�da�tek� mo�ty�wa�-

cyj�ny� od po�zo�sta�łych.� W isto�cie,

z do�stęp�nych� da�nych� wy�ni�ka,� iż

w nie�któ�rych� la�tach�wy�so�kość� je�go

do�dat�ku�mo�ty�wa�cyj�ne�go� by�ła�wyż�-

sza� o kil�ka�set� zło�tych� od in�nych.

A war�to� do�dać,� że� te� do�dat�ki� są

przy�zna�wa�ne�dwa�ra�zy�w ro�ku.

–�Wpływ�na to�ma�wie�le�czyn�ni�-

ków� –� od�po�wie�dział� R.� Czusz�-

ke.�– Przede�wszyst�kim�do�bre�wy�ni�-

ki� eg�za�mi�nów,� uzy�ski�wa�ne� od lat

przez�uczą�cą�się�tam�mło�dzież.�Po�-

za� tym� nie� spo�sób� od�mó�wić� te�mu

dy�rek�to�ro�wi� ogrom�ne�go� za�an�ga�żo�-

wa�nia�w wy�ko�ny�wa�ną�pra�cę.�Czyn�-

ni�kiem� mo�ty�wu�ją�cym� i wska�zu�ją�-

cym�na wy�róż�nie�nie� dy�rek�to�ra� jest

wiel�ka� pro�mo�cja� Kro�to�szy�na

na are�nach�spor�to�wych�kra�ju.�Przy�-

po�mnę� też,� że� wy�ko�nu�je� on� sze�reg

in�nych� obo�wiąz�ków,� po�świę�ca�jąc

na nie� du�żą� część� wa�ka�cji.�Wi�ce�-

bur�mistrz� zwró�cił� tak�że� uwa�gę

na ka�drę�pe�da�go�gicz�ną�tej�pla�ców�-

ki,� w któ�rej� nie� bra�ku�je� pa�sjo�na�-

tów.�–�Wspo�mnę� choć�by� o Pio�trze

Ro�ba�kow�skim.�Kto�nie�jest�pa�sjo�na�-

tem�siat�ków�ki,�mo�że�te�go�nie�zro�zu�-

mieć.�Nie�mniej�je�go�ucznio�wie�rok�-

rocz�nie� ry�wa�li�zu�ją� o mi�strzo�stwo

wo�je�wódz�twa,�a czę�sto�i kra�ju�– tłu�-

ma�czył�R.�Czusz�ke.�

PA WEŁ KRA WUL SKI

SAMORZĄD

Niektórzy dyrektorzy faworyzowani?

UBEZPIECZENIA

Zadbaj o swoją ochronę



Pla nu jesz im pre zę oko licz no ścio wą
i szu kasz miej sca gwa ran tu ją ce go
no wo cze sny wy strój i zna ko mi tą
kuch nię? A mo że za sta na wiasz się,
gdzie wy brać się z ro dzi ną na nie -
dziel ny obiad? Przy bli ża my moż li wo -
ści re stau ra cji Na Par ce lach.

Za na mi wa ka cje, je sień zbli ża się
wiel ki mi kro ka mi, ale chy ba każ dy
z nas ma jesz cze na dzie ję na jak naj -
więk szą ilość cie płych dni. Jak wy ko -
rzy stać ostat nie pro mie nie słoń ca?
Re stau ra cja Na Par ce lach wy cho dzi
nam na prze ciw. Przed bu dyn kiem
znaj du je się bo wiem du ży ta ras, któ ry
prze szedł nie daw no me ta mor fo zę.
Po ja wi ły się na nim sty lo we, wy god ne
fo te le oraz sto ły, co po zwa la po łą czyć
kosz to wa nie prze pysz ne go je dze nia
z re lak sem na świe żym po wie trzu. 

– Chce my, aby na si go ście by li
za do wo le ni ze wszyst kie go, co mo że -
my im za ofe ro wać, czy li z kuch ni,
wy stro ju i at mos fe ry. Dą ży my do te -
go, aby speł niać wszel kie ocze ki wa nia
klien tów – mó wi Se ba stian Szwa łek,
wła ści ciel re stau ra cji Na Par ce -
lach. – Moż na u nas za re zer wo wać
im pre zę, ale rów nież ko rzy stać
z obia dów.

Wy róż nia ją ca się no wo cze snym,
ja snym wnę trzem re stau ra cja jest
rów nież ide al nym miej scem na or ga -
ni za cję we se la czy in nych im prez oko -
licz no ścio wych. Pa ra mło da, któ rej
ma rzy się prze stron na, ory gi nal nie
urzą dzo na sa la we sel na, po win na zaj -
rzeć wła śnie do obiek tu umiej sco wio -
ne go na kro to szyń skich Par cel kach. 

Wy strój to jed nak nie wszyst ko.
Pod czas im prez jed nym z naj waż niej -
szych aspek tów jest oczy wi ście je dze -
nie. – Przy ję cie we sel ne to szcze gól na

oka zja, dla te go chce my z jak naj więk -
szą pie czo ło wi to ścią wspie rać pa rę
mło dą w tym dniu. Ofe ru je my or ga -
ni za cję opar tą na in dy wi du al nych po -
trze bach i upodo ba niach. Za pew nia -
my sze ro kie me nu, któ re do pa so wu -
je my do cha rak te ru im pre zy. Za pew -
nia my też ele ganc ką za sta wę sto ło wą,
pięk ne aran ża cje i de ko ra cje sto łów,
krze seł oraz pro fe sjo nal ną ob słu gę
kel ner ską – wy ja śnia S. Szwa łek. Re -
stau ra cja pro po nu je przy szłej pa rze
mło dej rów nież na po je, cia sta wła sne -
go wy pie ku we dług tra dy cyj nych re -
cep tur, owo ce oraz tort we sel ny. Przy -
szli mał żon ko wie nie mu szą za tem
za przą tać so bie tym gło wy, a je dy nie
pod jąć de cy zję. Im pre zy oko licz no -
ścio we to nie tyl ko we se la. W re stau -
ra cji Na Par ce lach moż na zor ga ni zo -
wać tak że ko mu nie, chrzci ny, uro dzi -
ny i in ne uro czy sto ści ro dzin ne lub
fir mo we. – Gwa ran tu je my in dy wi -
du al ne po dej ście do każ de go z go ści.
My ślę, że każ dy bez naj mniej sze go
pro ble mu wy bie rze ide al ną dla sie bie
opcję. Wraz ze swo ją za ło gą ser decz -
nie za pra sza my do na szej re stau ra -
cji! – pod su mo wu je wła ści ciel. 

(LE NA)
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RESTAURACJA NA PARCELACH

Kompleksowo i komfortowo

9 wrze śnia 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 go ści li ucznio wie II kla sy Nie -
pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej
w Kro to szy nie.

Go ście za po zna li się z czę ścią księ go -
zbio ru wy po ży czal ni dla Dzie ci i Mło dzie -
ży. Wśród oglą da nych wo lu mi nów zna la -
zły się książ ki prze strzen ne 3D, ko mik sy

czy baj ki z ich ulu bio ny mi bo ha te ra mi.
Dzię ki ścież ce edu ka cyj nej dzie ci po zna ły
rów nież eta py po wsta wa nia książ ki. Na -
stęp nie wy słu cha ły trzech ba jek – „Jak
scho wać lwa w szko le?”, „Jak scho wać lwa
przed bab cią?” oraz „Mops klops”. Po nad to
ucznio wie umie ści li swo je pod pi sy na ta -
bli cy, a na stęp nie uda li się na ry nek, by do -
wie dzieć się, gdzie znaj du je się wy po ży -
czal nia ksią żek. 

OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Uczniowie na skwerze D-O-M 

Pod czas XXII se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie Bar tosz Ko siar ski po -
ru szył kwe stię pod nie sie nia przez
CSiR Wod nik cen dla klu bów pły wac -
kich za ko rzy sta nie z kry te go ba se nu.
Pod wyż ka wy ni ka z wpro wa dze nia
no wej opła ty za re zer wa cję to ru
(80 zł – przyp. red.). 

Wy so kość pod wyż ki to aż 120%.
Wsku tek te go koszt wej ścia dziec ka
na ba sen w ra mach za jęć gru po wych
bę dzie więk szy niż dla klien ta in dy wi -
du al ne go. Jak za uwa żył rad ny z Kro to -
szyn na No wo, pierw szeń stwo w re -
zer wa cji to ru bę dą mia ły gru py spo -
za Kro to szy na. 

Z po li ty ką Wod ni ka nie zga dza
się UKS Del fin, któ ry wy sto so wał
do za rzą du CSiR spe cjal ne pi smo.
Z do ku men tu przed sta wio ne go pod -
czas se sji wy ni ka, że wzrost kosz tów
prze wyż sza moż li wo ści fi nan so we
klu bu. – Wpro wa dze nie ta kiej do -
dat ko wej opła ty spo wo du je utra tę
płyn no ści fi nan so wej, a co za tym
idzie – zwol nie nia dzie się ciu
osób – po in for mo wa li przed sta wi cie -
le Del fi na. 

Wod nik w od po wie dzi po dał, iż
nie ma moż li wo ści zdję cia do dat ko wej
opła ty. – Chcąc wes przeć dzia łal ność
klu bu, ob ni ży li śmy ce nę za wej ście
człon ków do 6 zł – po wia do mił za -
rząd spół ki. 

– W roz mo wie z pa nem bur mi -
strzem usły sza łem ar gu ment, że ro -
dzi ce ma ją pie nią dze, więc niech za -
pła cą. To ja tyl ko cze kam, pa nie bur -
mi strzu, aż pan sta nie przed ty mi ro -

dzi ca mi i im to po wie. Do dam, że
w mi nio nym ro ku Del fin prze lał
na kon to Wod ni ka nie mal 50 tys. zł,
przy czym klub nie ko rzy sta z żad ne -
go do fi nan so wa nia ze stro ny mia -
sta – mó wił B. Ko siar ski, po czym
wska zał na licz ne za słu gi Del fi -
na w pro mo wa niu mia sta. Stwier dził
tak że, że klub ten pró bu je się znisz -
czyć. 

– Po twier dzam, że spo tka nie
z rad nym Ko siar skim się od by ło. Za -
koń czy ło się tym, że klub miał zło żyć
do za rzą du spe cjal ne pi smo, któ re zo -
sta nie pod da ne ana li zie. Na to miast
ab so lut nie nie po twier dzam uży cia
słów: „ro dzi ce ma ją pie nią dze, to
niech pła cą”. Pew ne zwro ty w tym
kon tek ście pa dły, jed nak pro szę pa -
na rad ne go, by od zwier cie dlał to, co
rze czy wi ście pa dło z mo ich ust – od -
parł Fran ci szek Mar sza łek, stwier dza -
jąc na stęp nie, że sło wa te do ty czyć
mia ły pro gra mu 500+. (MIK)

Z SESJI

Wyższe ceny dla klubów



Re mont uli cy Ks. Sta ni sła wa Go ja
uła twi ży cie miesz kań ców Koź mi na
Wlkp. i wpły nie na po pra wę bez pie -
czeń stwa w tej czę ści mia sta. Wkrót -
ce roz pocz ną się pra ce zwią za ne z tą
in we sty cją.

– Wy cho dzi my na prze ciw po -
trze bom miesz kań ców – stwier dza
rad ny Ka rol Jan ko wiak. To wła śnie
na wnio sek prze wod ni czą ce go Ko mi -
sji spraw spo łecz nych koź miń skiej ra -
dy wkrót ce roz pocz ną się pra ce
na uli cy Go ja. Rad ny nie kry je ra do -
ści. Nie daw no sa mo rząd dał zie lo ne
świa tło in we sty cjom dro go wym
na uli cach Cie szyń skie go i Po znań -
skiej. K. Jan ko wiak wspo mniał wów -

czas o po trze bach miesz kań ców ul.
Go ja, bę dą cej łącz ni kiem mię dzy ar -
te ria mi. Ci na co dzień zma ga ją się
z nie do god no ścia mi. Brak chod ni ka
przy zwięk szo nym ru chu sa mo cho -
do wym sta no wi nie la da pro blem,
szcze gól nie dla prze miesz cza ją cych
się dzie ci. Co wię cej, w po bli żu znaj -
du je się cmen tarz.

War to do dać, że za rów no na ul.
Go ja, jak i wzdłuż ul. Cie szyń skie go
lu dzie wy ku pu ją no we dział ki na bu -
do wę do mów. – Po wo dów do roz po -
czę cia in we sty cji jest wie le. Jed nym
z nich jest zmia na lo ka li za cji Szko ły
Pod sta wo wej nr 3 z ul. Klasz tor nej
na ul. Ko per ni ka, wzrost licz by sa mo -
cho dów i brak chod ni ka – wy li cza K.

Jan ko wiak. 
Do rad ne go zgło si ła się za tem

część miesz kań ców, pro sząc o po moc
i na gło śnie nie ich pro ble mów. K. Jan -
ko wiak zgło sił spra wę już w ze szłym
ro ku, ale z po wo du bra ku fi nan sów
za da nie zo sta ło odło żo ne. Po za bez -
pie cze niu środ ków mo gło dojść
do prze tar gu. Wy ko naw cą ro bót zo -
sta ła kro to szyń ska fir ma Gem biak -
-Mik stac ki Sp. j., któ ra wy ce ni ła in we -
sty cję na 271 524,57 zł.

– Dzię ku ję rad nym za za ak cep to -
wa nie tej in we sty cji. Prze bu do wa po -
le gać bę dzie na wy mia nie ist nie ją cej
na wierzch ni as fal to wej na no wą z be -
to nu as fal to we go o sze ro ko -
ści 3,50 m, z jed no stron nym chod ni -
kiem z kost ki bru ko wej o sze ro ko -
ści 2,15 m oraz po bo czem po prze -
ciw nej stro nie z kru szy wa ła ma ne go.
Zjaz dy na po se sje wy ko na ne bę dą
z be to no wej kost ki bru ko wej ko lo ru
gra fi to we go – in for mu je rad ny Jan -
ko wiak.

We dle pla nu pra ce ma ją za koń -
czyć się w tym ro ku. Kie dy do kład -
nie? Je śli przed się bior ca nie zwłocz -
nie wej dzie na plac bu do wy, in we sty -
cję uda się za koń czyć przed dniem
Wszyst kich Świę tych. Wia do mo też,
że istot nym efek tem ubocz nym mo -
der ni za cji bę dzie zmia na or ga ni za cja
ru chu – uli ca Go ja sta nie się jed no -
kie run ko wą. PA WEŁ KRA WUL SKI
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KOŹMIN WLKP.

Wkrótce remont ulicy Goja

W trak cie XX se sji Ra dy Gmi ny w Roz -
dra że wie, któ ra od by ła się pod ko niec
sierp nia, uho no ro wa no tro je uczniów,
któ rzy osią gnę li naj lep sze wy ni ki eg -
za mi nu ósmo kla si sty.

Za naj lep sze wy ni ki w gmi nie wy róż -
nio no dwóch ab sol wen tów Szko ły Pod sta -
wo wej w Roz dra że wie – Ala na Wa si ka
i Ja na Zy ba łę – oraz Zu zan nę Ko kot, któ -
ra uczęsz cza ła do SP w No wej Wsi. Wójt
Ma riusz Dy mar ski i prze wod ni czą cy ra dy
Wie sław Jan kow ski zło ży li mło dym lu -

dziom gra tu la cje, ży czy li suk ce sów w dal -
szej edu ka cji i wrę czy li dy plo my, pa miąt -
ko we sta tu et ki oraz upo min ki. Gra tu la cje

prze ka za no rów nież ro dzi com troj ga uho -
no ro wa nych. 

(AN KA)

ROZDRAŻEW

Uhonorowani za najlepsze wyniki egzaminu

W no cy 10 wrze śnia do szło do po ża -
ru bu dyn ku go spo dar cze go na uli cy
Sie niu to wej w Zdu nach. Ogień za -
uwa ży li miesz kań cy oko licz nych po -
se sji, któ rzy po wia do mi li służ by ra -
tun ko we.

Na miej sce skie ro wa no je den za stęp
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz dwa z Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w Zdu nach. Bu dy nek go spo dar -
czy pa lił się w ca łej ob ję to ści. Wła ści ciel
obiek tu po in for mo wał stra ża ków, że we -

wnątrz nie ma ma te ria łów, któ re – pod -
da ne od dzia ły wa niu wy so kiej tem pe ra tu -
ry – mo gły by stwa rzać za gro że nie dla ra -
tow ni ków.

Stra ża cy po da li dwa prą dy wo dy
w na tar ciu na pa lą cy się bu dy nek go spo -
dar czy. W wy ni ku wy so kiej tem pe ra tu ry
drew nia na kon struk cja da chu, po kry ta
bla chą, ule gła czę ścio we mu uszko dze niu
i za pa dła się do wnę trza. Po stłu mie niu
ognia stra ża cy sys te ma tycz nie usu wa li
nad pa lo ne ele men ty wy po sa że nia oraz
frag men ty kon struk cji da cho wej, by do -
ga sić za rze wia ognia, zlo ka li zo wa ne za po -
mo cą ka me ry ter mo wi zyj nej. Ak cja trwa -
ła pół to rej go dzi ny.

(AN KA)

ZDUNY

Pożar budynku gospodarczego
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Ucznio wie kształ cą cy się w Ze spo le
Szkół Po nad pod sta wo wych w Zdu -
nach na kie run ku tech nik ży wie nia
i usług ga stro no micz nych, a tak że
w za wo dzie ku charz uczest ni czy li
w kur sie kel ner skim i ba ri sty. Zdu -
now ska szko ła od wrze śnia 2019 ro -
ku re ali zu je pro jekt WRPO pod na -
zwą „Do bre kształ ce nie za wo do we
mia rą suk ce su – in we sto wa nie
w kształ ce nie za wo do we mło dzie ży
na rzecz zdo by wa nia umie jęt no ści
na ryn ku pra cy”. 

W ra mach te go pro jek tu prze pro wa -
dzo no kurs kel ner ski, na któ rym mło dzież
mia ła oka zję pod nieść swo je kwa li fi ka cje
za wo do we i umie jęt no ści. Kur san ci po zna -
li taj ni ki za wo du kel ne ra, za sa dy dba ło ści
o wła sny wi ze ru nek, wy po sa że nie sa li re -

stau ra cyj nej i wy po sa że nie tech nicz ne re -
stau ra cji, tech ni ki ob słu gi go ści przy sto li -
ku, za sa dy przy go to wa nia sa li na przy ję cie
go ści, tech ni ki po da wa nia na po jów al ko -
ho lo wych i wie le in nych. Po za tym ucznio -
wie mie li moż li wość na uczyć się przy go to -
wa nia i po da nia ka wy pod czas kur su ba ri -
sty. 

Mło dzież w zdu now skiej szko le pod -
no si swo je kwa li fi ka cje za wo do we, zdo by -
wa jąc no we kom pe ten cje. Dzię ki te mu jest
do brze przy go to wa na do wej ścia na ry nek
pra cy. W kur sie kel ner skim i ba ri stycz nym
uczest ni czy ło dzie się cio ro uczniów. A już
wkrót ce oso by kształ cą ce się w za wo dzie
fry zjer i tech nik usług fry zjer skich we zmą
udział w kur sie ma ki ja żu i wi za żu.

Za chę ca my do śle dze nia pro fi lu fa ce -
bo oko we go ZSP w Zdu nach.

OPRAC. (AN KA)

ZSP ZDUNY

Młodzież podnosi 
swoje kwalifikacje

Za koń czy ły się pra ce zwią za ne
w prze bu do wą uli cy Łu ka sze wi cza
w Ko by li nie. Po obu stro nach wy mie -
nio no sta re pły ty chod ni ko we, obrze -
ża oraz kra węż ni ki. 

Z ko lei na wjaz dach do po se sji po ło żo -
na zo sta ła czer wo na kost ka. Na od biór in -
we sty cji przy by li bur mistrz To masz Le siń -
ski, Ani ta Da niel czyk – na czel nik Wy dzia -

łu Roz wo ju i In we sty cji w UM w Ko by li -
nie, rad ny An drzej Mać ko wiak oraz Mar -
cin Ma tu szew ski, re pre zen tu ją cy fir mę,
któ ra zre ali zo wa ła to za da nie. Koszt in we -
sty cji wy niósł 66 437,77 zł. 

– To ko lej ny wy mie nio ny chod nik
w tym re jo nie mia sta. Pra cu je my już
nad do ku men ta cją do mo der ni za cji na -
wierzch ni na uli cy Lesz czyń skich – po -
wie dział bur mistrz Ko by li na. (AN KA) 

Koź miń scy rad ni usta li li staw ki
na obec ny rok szkol ny za zu ży te pa -
li wo. To bar dzo istot na kwe stia dla
ro dzi ców, któ rzy od po wia da ją za in -
dy wi du al ne do jaz dy swo ich po ciech
do szkól.

Te mat przy bli żył rad nym bur -
mistrz Ma ciej Brat bor ski (na zdję ciu).
Przy po mniał, iż to za da nie wcho dzi
w kom pe ten cje sa mo rzą du. Co wię -
cej, po przez przy ję cie usta wy z 16
paź dzier ni ka 2019 wpro wa dzo no
zmia ny do usta wy Pra wo oświa to we.
Te na kła da ją na gmi ny obo wią zek
usta le nia śred niej ce ny jed nost ki pa li -
wa w każ dym ro ku szkol nym.

– Gmi na oczy wi ście or ga ni zu je
zbio ro wy do wóz do szkół. Tu jed nak
cho dzi o sy tu ację, gdy ro dzi ce sa mi
de cy du ją się pod wo zić swo je dzie ci
z miejsc nie ob ję tych do wo zem
wspól nym – wy ja śnił M. Brat bor ski.
Jak tłu ma czył, są to roż ne przy pad ki.
Co istot ne, gmi na wy bie ra roz wią za -
nia ko rzyst niej sze dla niej pod wzglę -
dem fi nan so wym. Nie raz ła twiej
pod pi sać umo wę z ro dzi cem niż de -
cy do wać się or ga ni zo wać trans port
zbio ro wy dla jed ne go ucznia z naj dal -
szych oko lic gmi ny. 

Koszt ta kich umów nie prze kra -
cza kil ku ty się cy zło tych, al bo wiem
cho dzi o szcze gól ne przy pad ki. Ta -
kim jest np. prze wo że nie przez ro dzi -
ca jed nej oso by uczest ni czą cej w za ję -

ciach szko ły in te gra cyj nej w Kro to -
szy nie. Że by być be ne fi cjen tem te go
pro gra mu, ro dzi ce lub praw ni opie -
ku no wie mu szą przy być do ma gi stra -
tu i pod pi sać sto sow ną umo wę. Obo -
wią zu je ona przez ca ły rok szkol ny. 

– Dla cze go za tem nie wy pła ca my
ta kim oso bom ki lo me trów ki? – za py -
tał rad ny Ja cek Iwań ski. – Dzia ła to
na ta kiej za sa dzie jak roz li cza nie po -
dró ży służ bo wych w fir mach, li czo ne
są ki lo me try, nie mniej co ro ku, ja ko
sa mo rząd, usta la my staw ki – od po -
wie dział wło darz. Z ko lei Ka ro la Jan -
ko wia ka in te re so wa ło, czy każ dy ro -
dzic mo że sko rzy stać z tej for my.
Oka zu je się, że nie jest to ta kie pro ste.
Tam, gdzie dzia ła ko mu ni ka cja zbio -
ro wa, wdro że nie te go roz wią za nia
sta je się nie moż li we. 

A jak spra wa wy glą da z oso ba mi
nie peł no spraw ny mi? – Część z nich
prze wo zi Za kład Ak tyw no ści Za wo -
do wej – tłu ma czył bur mistrz. Z ro -
dzi na mi in nych ma gi strat pod pi su je
umo wy na in dy wi du al ne do wo zy.
Osta tecz nie rad ni jed no gło śnie po -
par li uchwa lę w spra wie usta le nia no -
wych sta wek.

(PIK)

KOŹMIN WLKP.

Nowe stawki ustalone

Stawki za średnią cenę jednostki paliwa  na rok szkolny 2020/2021: 
1) Benzyna bezołowiowa Pb 95  - 4,51 zł/litr 
2) Olej napędowy ON - 4,43zł/litr 
3) Autogaz LPG - 2,01zł./litr 

KOBYLIN

Nowe chodniki na ulicy Łukaszewicza
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Przed kil ko ma dnia mi po wo ła ny
przez ko men dan ta po wia to we go PSP
w Kro to szy nie ze spół kon tro l ny prze -
pro wa dził in spek cję go to wo ści ope ra -
cyj nej po wia to we go plu to nu ra tow ni -
cze go. Ce lem by ło okre śle nie sta nu
przy go to wa nia jed no stek do na ło żo -
nych za dań oraz spraw dze nie rze czy -
wi stej go to wo ści ope ra cyj nej pod mio -
tów kro to szyń skie go plu to nu.

We dle przy ję tych za ło żeń, w ra mach
utwo rzo nych struk tur, wy ty po wa ne jed -

nost ki w zor ga ni zo wa ny spo sób ma ją do -
trzeć do wy zna czo ne go miej sca kon cen -
tra cji. Dla te go pierw szym eta pem oce ny

był aspekt dys po no wa nia sił i środ ków
wcho dzą cych w skład plu to nu oraz ich
mo bi li za cja w wy zna czo nej lo ka li za cji,

z uwzględ nie niem kry te rium cza so we go.
Po we ry fi ka cji do ku men ta cji oraz wy po -
sa że nia za stę pów skie ro wa nych do dzia -
łań i spraw dze niu wie dzy teo re tycz nej ra -
tow ni ków przy stą pio no do re ali za cji ćwi -
czeń bo jo wych. 

Sce na riusz za kła dał prze jazd ko lum -
ną po jaz dów na miej sce po ża ru oraz pro -
wa dze nie dłu go trwa łych dzia łań ga śni -
czych w dwóch róż nych lo ka li za cjach
na te re nie kom plek su le śne go, wraz z or -
ga ni za cją za opa trze nia wod ne go, gwa ran -
tu ją ce go cią głość po da wa nia sku tecz nych
prą dów ga śni czych. 

Nie zmier nie waż nym ele men tem in -
spek cji jest aspekt dy dak tycz ny, dla te go
po za koń cze niu ćwi cze nia bo jo we go do -

ko na no pod su mo wa nia prze pro wa dzo nej
kon tro li. Wszel kie spo strze że nia i wnio -
ski ma ją uspraw nić dzia ła nie po wia to we -
go plu to nu ra tow ni cze go. 

Głów nym za ło że niem po wia to wych
plu to nów ra tow ni czych, utwo rzo nych
w ra mach Wiel ko pol skiej Bry ga dy Od wo -
do wej, jest re ali za cja dzia łań po za ob sza -
rem chro nio nym po wia tu ma cie rzy ste go,
któ re wy kra cza ją po za moż li wo ści lo kal -
nych sił ra tow ni czych. W skład kro to -
szyń skie go plu to nu ra tow ni cze go wcho -
dzą si ły i środ ki Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej oraz jed no stek Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej z Kro to szy na, Koź mi na Wlkp.,
Zdun i Ko by li na. 

OPRAC. (AN KA) 
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MOTORYZACJA

Zlot amerykańskich pojazdów
20 wrze śnia na kro to szyń skim ryn ku
od bę dzie się III KRO TO AM CAR
SPOT. Or ga ni za to rzy za pra sza ją wła -
ści cie li ame ry kań skich po jaz dów
wszyst kich rocz ni ków i ge ne ra cji.

Udział wzlo cie jest bez płat ny. Ho no ro wy
pa tro nat nad im pre zą ob jął bur mistrz Kro to -
szy na. Oso by pla nu ją ce przy jazd pro szo ne są
o po twier dze nie te go fak tu w wąt ku zgło sze -
nio wym, aby or ga ni za to rzy orien ta cyj nie wie -
dzie li, ilu uczest ni ków się spo dzie wać i ile
przy go to wać ze sta wów pa miąt ko wych
z uczest nic twa w tym wy da rze niu. (AN KA)

W rocz ni cę uro dzin Ju liu sza Sło wac -
kie go, a więc 4 wrze śnia, Kro to -
szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na im.
Ar ka de go Fie dle ra i Szko ła Pod sta -
wo wa nr 1 im. Po wstań ców Wiel ko -
pol skich za pro si ły do udzia łu
w ogól no pol skiej ak cji „Na ro do we
czy ta nie”. 

By ła to już dzie wią ta edy cja ini cja ty -
wy, któ rej ce lem jest po pu la ry za cja czy tel -
nic twa, zwró ce nie uwa gi na bo gac two

pol skiej li te ra tu ry i po trze bę dba ło ści
o pol sz czy znę oraz wzmoc nie nie po czu -
cia wspól nej toż sa mo ści. 

Tym ra zem czy ta no „Bal la dy nę” Ju -
liu sza Sło wac kie go. Na Skwe rze D -O -
-M, znaj du ją cym się przy bi blio te ce, za -

pro sze ni go ście oraz szkol na mło dzież
czy ta li frag men ty słyn ne go dra ma tu
epo ki ro man ty zmu. Or ga ni za to rzy
dzię ku ją wszyst kim czy ta ją cym za włą -
cze nie się do ak cji i po moc przy jej or ga -
ni za cji. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Czytali 
„Balladynę”

W trak cie wa ka cji Kro to szyń ska Bi -
blio te ka Pu blicz na za ini cjo wa ła ze -
wnętrz ną wy po ży czal nię. Bi blio te -
kar ki wy sta wi ły książ ki przed jej sie -
dzi bą i za chę ca ły do wy po ży cza nia. 

Przy oka zji moż na by ło po roz ma wiać
o prze czy ta nych baj kach, opo wia da niach
i po wie ściach, za po znać się z no wo ścia mi
wy daw ni czy mi, jak rów nież za pi sać się
do bi blio te ki. Po śród wy sta wio nych wo lu -
mi nów zna la zły się po wie ści dla do ro słych,
li te ra tu ra dla dzie ci i mło dzie ży oraz baj ki

dla naj młod szych. Ak cja cie szy ła się spo -
rym za in te re so wa niem i przy cią gnę ła wie -
le osób. Za chę ca my do od wie dze nia kro to -

szyń skiej bi blio te ki (Ry nek 32), od po nie -
dział ku do piąt ku, w go dzi nach 9.30-
13.00 i 13.30-16.30. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Letnia wypożyczalnia książek 

BEZPIECZEŃSTWO

Ćwiczenia powiatowego plutonu ratowniczego

PRO GRAM ZLO TU
8.00 – otwar cie zlo tu i wy sta wa aut
14.00 – wrę cze nie pu cha rów przez bur mi -
strza Kro to szy na zwy cięz com w trzech ka -
te go riach ('Naj ład niej sze au to zlo -
tu' – I, II i III miej sce, 'Au to o naj więk szej
po jem no ści sil ni ka', 'Au to zlo tu')
15.00-16.00 – pa ra da uli ca mi mia sta
(pla no wa na tra sa: Ry nek, Zdu now ska,
Pia stow ska, Ma ły Ry nek, Flo riań ska, Kon -
sty tu cji 3 Ma ja, Dwor co wa, Ko by liń ska,
Gru dziel skie go, Szo sa Be nic ka, Osad ni -
cza, Ście gien ne go, Wiej ska, Koź miń ska,
Rasz kow ska, Wi to sa, Ostrow ska, Ce glar -
ska, Ogro dow skie go, Ko ściusz ki, Ry nek)
17.00 – za koń cze nie zlo tu.
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Idea re ak ty wa cji Mło dzie żo wej Ra dy
Miej skiej spraw dzi ła się w Kro to szy -
nie w prak ty ce. Mło dzi lu dzie bar dzo
pil nie przy swa ja ją so bie za sa dy pro -
de mo kra tycz ne. 

Ta kie wnio ski wy snuć moż na
na pod sta wie dys ku sji, któ ra to czy ła
się na sierp nio wych ob ra dach Ko mi -
sji spraw spo łecz nych Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie. Opie kun ką mło dzie -
żów ki jest do świad czo na na uczy ciel -
ka i by ła rad na po wia to wa, Be ata Ant -
czak. Oka za ło się, że mło dzi pod jej
kie row nic twem za pra gnę li zmo dy fi -
ko wać sta tut tej po moc ni czej wzglę -
dem RM jed nost ki.

– Wy su nię to po mysł, by ka den -
cję prze dłu żyć z 12 do 24 mie się -
cy – po wie dzia ła B. Ant czak. Cho dzi -
ło jed nak nie o sztucz ne wy dłu że nie,
tyl ko o moż li wość kon ty nu acji za dań
i for so wa na swo ich po my słów. Każ da
ko lej na ra da przed sta wia bo wiem
swo je ini cja ty wy i za uwa ża się brak
cią gło ści. Tym cza sem przed sta wi cie le
obec nej MRM po sta wi li na me ry to -
ry kę. Z ra cji in te re so wa nia się lo sem
ma łej oj czy zny zgła sza ją wie le po my -
słów do ty czą cych np. zmia ny wy glą -
du mia sta. B. Ant czak przed sta wia ła

uczniów ja ko bar dzo zor ga ni zo wa ną
gru pę mło dych osób, któ re za sia dły
w struk tu rach MRM, by nie tyl ko po -
ma gać swo jej gru pie wie ko wej, ale
tak że po to, by zdo być do świad cze nie
po moc ne w przy szłej pra cy spo łecz -
nej i sa mo rzą do wej. 

B. Ant czak przy po mnia ła też hi -
sto rię pra cy z tą gru pą. Na pierw szym
spo tka niu po wy bo rach czu ło się dy -
stans mię dzy uczest ni ka mi, któ rzy
się nie zna li. Wszyst ko zmie nił wy -
jazd in te gra cyj ny. Mło dzież po zna ła
się tam od mniej for mal nej stro ny. Po -
tem pra ca ra dy ru szy ła peł ną pa rą.
Ucznio wie pra co wa li np. nad zmia ną
wy glą du par ku miej skie go, po ja wił się
po stu lat o zor ga ni zo wa nie im pre zy
kul tu ral nej. Po sta no wio no rów nież
za jąć się no we li za cją sta tu tu. Si łą rze -
czy – przez pan de mię – czę sto tli -
wość i cha rak ter pra cy ule gły zmia -
nie. Gru pa de ba tu je te raz w spo sób
zdal ny. 

Nie mniej za pro po no wa na przez
mło dzie żów kę zmia na w sta tu cie nie -
sie za so bą spo re kon se kwen cje.
Zwró cił na to uwa gę rad ny Ro man
Olej nik, dy rek tor Ze spo łu Szkół Po -
nad pod sta wo wych nr 2 w Kro to szy -
nie. – Przez ta ką zmia nę ma tu rzy sta

bę dzie wy klu czo ny z kan dy do wa nia
do ra dy. Wszak ka den cja trwać bę -
dzie przez dwa la ta, a on bę dzie mógł
uczest ni czyć w jej pra cach tyl ko
przez rok – tłu ma czył. 

B. Ant czak od po wie dzia ła, że ta -
kie sy tu acje by ły oma wia ne pod czas
no we li za cji sta tu tu. Rad ni wy pra co -
wa li roz wią za nie. Wraz z roz po czę -
ciem ro ku moż na wy bie rać no wych
człon ków MRM na pod sta wie wy bo -
rów uzu peł nia ją cych, je śli by po ja wił
się wa kat. Do ty czy to uczniów
uczęsz cza ją cych do ostat nich klas
pod sta wó wek i szkół śred nich. 
W in nych wy pad kach kwe stią nad -
rzęd ną jest cią głość dzia łań. – Cie szę
się, że roz wia łem swo je wąt pli wo ści.
Ma tu rzy sta mo że star to wać do tej ra -
dy i póź niej pra co wać na rzecz szko ły
lub mia sta. Nie po mi ja się w ten spo -
sób ni ko go, a o to w tym wszyst kim
cho dzi – za koń czył dys ku sję dy rek tor
Olej nik.

PA WEŁ KRA WUL SKI

KROTOSZYN 

Młodzieżówka zmienia statut



W nie daw nym wy da niu śnia da nio -
we go pro gra mu te le wi zyj ne go „Dzień
do bry TVN” go ści ła Ju lia Da ma sie -
wicz. Spor t smen ka z Koź mi na Wlkp.
opo wie dzia ła o swo jej wiel kiej pa sji. 

Ju lia ma do pie ro 16 lat, a już jest
uwa ża na za jed ną z naj lep szych za -
wod ni czek ki te sur fin gu. Ja ko je dy na
wśród Po lek wy wal czy ła me dal
na naj waż niej szych za wo dach
na świe cie w tej dys cy pli nie spor tu. 

W nie dzie lę, 6 wrze śnia, koź mi -
nian ka by ła go ściem pro gra mu
„Dzień do bry TVN”. W roz mo wie
z pro wa dzą cy mi ob ja śni ła, na czym
po le ga dys cy pli na spor tu, któ rą upra -
wia. Mó wi ła też o tym, jak łą czy pa sję
z na uką w szko le. Przed roz mo wą wi -
dzo wie obej rze li kil ku mi nu to wy re -
por taż, w któ rym ma ma mło dej spor -
t smen ki opo wie dzia ła co nie co o dzie -

ciń stwie Ju lii. – Pró bo wa ła ko ni,
snow bo ar du, a po tem, jak się wcią -
gnę ła w ki te’a, to zo sta wi ła wszyst ko
in ne i sku pi ła się na tym – wspo mi na -
ła w fil mie Mo ni ka Da ma sie wicz. 

Ma ma Ju lii przy zna ła, że tryb ży -
cia, ja ki pro wa dzi cór ka przez swo ją
pa sję, był by trud ny do znie sie nia dla
wie lu osób. Ro dzi ce rów nież nie ma ją
lek ko, nie tyl ko ze wzglę du na pew ne

wy rze cze nia, ale głów nie na strach,
z któ rym się zma ga ją przed każ dy mi
za wo da mi i tre nin ga mi. – To jest ży -
wioł – i wo da, i wiatr. Za wsze gdzieś
jest ten lęk, że coś się mo że wy da -
rzyć – stwier dzi ła M. Da ma sie wicz.
Ro dzi ce koź mi nian ki wspie ra ją cór -
kę, jak tyl ko mo gą, a każ dy jej ko lej ny
suk ces da je im wie le ra do ści. 

(LE NA)
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UTW

Zajęcia dla seniorów

KITEBOARDING

Utalentowana koźminianka gościła w telewizji
Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku w Kro -
to szy nie or ga ni zu je od lu te go za ję cia
dla se nio rów w ra mach dwóch za -
dań pu blicz nych, do fi nan so wa nych
przez gmi nę Kro to szyn oraz po wiat
kro to szyń ski. Z po wo du pan de mii
za ję cia zo sta ły za wie szo ne 13 mar -
ca. Wzno wio no je 10 czerw ca.

W ra mach pro jek tu „Ak tyw ność to
naj lep szy lek na se nio ra wiek” zor ga ni zo -
wa no za ję cia z jo gi, w któ rych bra ło
udział 60 se nio rek, za ję cia z gim na sty ki
mó zgu – po pra wia ją ce kon cen tra cję i pa -
mięć – dla 26 stu den tów UTW, a tak że
z rę ko dzie ła dla 12 uczest ni ków i warsz ta -
ty wo kal ne dla 16 osób. Pro jekt za koń czył
się w po ło wie sierp nia. Za da nie to by ło
współ fi na so wa ne przez gmi nę Kro to szyn
w ra mach ma łe go zle ce nia. Do ta cja wy -
nio sła 3,5 tys. zł.

Z ko lei w ra mach pro jek tu „Ru szaj
się czło wie ku Trze cie go Wie ku” re ali zo -
wa ne są za ję cia z gim na sty ki ogól no ro -
zwo jo wej dla 86 se nio rów i te ra peu -
tycz ne za ję cia ta necz ne dla 54 osób
oraz zor ga ni zo wa no Se nio ral ną Li gę
Krę glar ską „Wod ni ka”, w któ rej uczest -
ni czy ło 26 stu den tów. W lu tym prze -
pro wa dzo no pre lek cję on ko lo gicz ną dla
po nad 30 osób. Pro jekt ów kon ty nu -
owa ny bę dzie do 30 wrze śnia. Na to za -
da nie po wiat, w ra mach otwar te go kon -
kur su ofert dla or ga ni za cji po za rzą do -
wych, prze ka zał do ta cję w wy so ko -
ści 3,5 tys. zł.

Part ne ra mi pro jek tów są Cen trum
Kro to szyń skich Ini cja tyw, Kro to szyń ski
Ośro dek Kul tu ry oraz Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. H. Koł łą ta ja w Kro to szy -
nie. 

OPRAC. (AN KA)
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W okre sie wa ka cyj nym ka dra wy -
cho waw cza Huf ca Pra cy 15-2 za pro -
si ła uczest ni ków do za pla no wa nych
przed się wzięć. Mi mo trud no ści zwią -
za nych z pan de mią mło dzież ak tyw -
nie za an ga żo wa ła się w re ali za cję
za pro po no wa nych ini cja tyw.

Kon kurs pla stycz ny „Mój wy ma rzo -
ny za wód” skie ro wa ny był do młod sze go
ro dzeń stwa uczest ni ków, jak rów nież
do dzie ci z lo kal ne go śro do wi sku. Zor ga -
ni zo wa no tak że dwa kon kur sy fo to gra -
ficz ne. W jed nym na le ża ło wy ko nać zdję -
cia przed sta wia ją ce, jak mło dzież spę dza
wa ka cje, na to miast dru gi miał na ce lu

uczcze nie set nej rocz ni cy uro dzin św. Ja -
na Paw ła II, w związ ku z czym za da nie po -
le ga ło na wy ko na niu fo to gra fii miejsc
upa mięt nia ją cych pa pie ża Po la ka. 

Ko lej ny kon kurs prze pro wa dzo no
z oka zji set nej rocz ni cy Bi twy War szaw -
skiej, a za da niem by ło wy ko na nie pra cy
pla stycz nej na wią zu ją cych do te go wy da -
rze nia. Pra ce uczest ni ków kon kur sów zo -
sta ną wy eks po no wa ne w po miesz cze -
niach jed nost ki w for mie wy sta wy. 

War to do dać, iż mło dzież z kro to -
szyń skie go huf ca mo gła też sko rzy stać
z ak tyw nej for my wy po czyn ku, bio rąc
udział w grze w pa int ball.

(AN KA)

Bi blio te ka Pu blicz na Mia sta i Gmi ny
Ko by lin na po cząt ku wrze śnia ogło -

si ła lau re atów wa ka cyj ne go kon kur -
su „Książ ka w po dró ży”.

Za da niem uczest ni ków by ło na de sła -
nie swo ich zdjęć z wa ka cji, oczy wi ście
z książ ką. 16 osób przy sła ło fo to gra fie
z róż nych miejsc – znad mo rza, z przy do -
mo wych ogro dów, z gór, z dzia -
łek – w któ rych od po czy wa ły.

Ju ry kon kur so we wy ło ni ło czwo ro
lau re atów. Są to Ewe li na Ad ler, Do mi nik
Klupś, Fran ci szek Tra wiń ski i Mag da le na
Tur bań ska. – Gra tu lu je my zwy cięz com
i dzię ku je my wszyst kim uczest ni kom
za za an ga żo wa nie i wkład pra cy w prze -
sła ne zgło sze nia. Mi ło nam, że chęt nie
uczest ni czy cie w na szych dzia ła niach
na rzecz kul tu ry – oznaj mi ła Al do na Kor -
dus, dy rek tor ko by liń skiej bi blio te ki.

(AN KA)

13Rozmaitości
OHP

Wakacyjne atrakcje 
w krotoszyńskim Hufcu Pracy
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Książka w podróży
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Pu char Pol ski w Ul tra ma ra to nach
Ko lar skich 2020 do biegł koń ca.
W ostat nim eta pie, czy li wy ści gu
Pięk ny Za chód 550 km non stop,
Krzysz tof Ku bik za jął czwar te miej -
sce. Na po ko na nie te go dy stan su
kro to szyń ski ko larz po trze bo wał 20
go dzin i 18 mi nut.

Tra sa ul tra ma ra to nu wio dła z Nie -
su lic obok Świe bo dzi na, przez Bo le sła -
wiec i Zło to ry ję, do Ka czo ro wa, Kar pa -
cza i Szklar skiej Po rę by. Da lej ko la rze
zjeż dża li do Świe ra do wa -Zdro ju i wra ca -

li na pół noc do ba zy nad je zio rem w Nie -
su li cach. – Tra sa by ła bar dzo trud na,
z bar dzo cięż ki mi pod jaz da -
mi – pod Prze łęcz Ko war ską, pod gór ny
Kar pacz oraz tzw. za kręt śmier ci
wSzklar skiej Po rę bie. Po za tym odsa me -
go star tu to wa rzy szy ły nam deszcz isil ny
wiatr. W oko li cach gór skich sza la ła nie -
bez piecz na bu rza, za tem prócz obe rwa -
nia chmu ry by ły jesz cze pio ru ny. W no -
cy po go da nie co się uspo ko iła, ale tem pe -
ra tu ra spa dła do za le d wie pię ciu stop ni.
Prze mo cze ni ko la rze za czę li po pro stu
mar z nąć – re la cjo nu je K. Ku bik.

Za wod nik z Kro to szy na, mi mo
tak trud nych wa run ków, spi sał się
bar dzo do brze, bez żad nych pro ble -
mów do tarł do me ty i otarł się o po -
dium. – Grunt to do bre przy go to wa -
nie sprzę tu, re gu lar ne prze glą dy na -
pę du i ogu mie nia. W ta kich wa run -
kach za ma ka ją tak że ba te rie, po wer -
ban ki i lamp ki. Nie oby ło się bez stre -
su ją cych chwil, lecz w su mie do sa -
mej me ty wszyst ko dzia ła ło tak jak
po win no. Czu ję wiel ki nie do syt, po -
nie waż po dium by ło na wy cią gnię cie
rę ki – stwier dza K. Ku bik. 

Do cy klu Pu cha ru Pol ski wli cza -
ne są czte ry im pre zy o łącz nym dy -
stan sie po nad 2000 km – Pier ścień
Ty sią ca Je zior (610 km), Pięk ny
Wschód (510 km), BBT (1008 km)
i Pięk ny Za chód (550 km). W swo im
de biu cie K. Ku bik zo stał skla sy fi ko -
wa ny na pią tej lo ka cie. 

– Mia łem szan sę na po dium, ale
ze wzglę du na słab szy wy stęp w Pięk -
nym Wscho dzie spa dłem w kla sy fi -
ka cji i nie uda ło mi się już do koń ca
od ro bić tej stra ty. Mi mo to z wy ni ku
je stem bar dzo za do wo lo ny. Jak na de -
biut – my ślę, że jest nie zły. Na po -
cząt ku ro ku brał bym w ciem -
no – przy zna je ko larz. – Bar dzo ser -
decz nie dzię ku ję Urzę do wi Miej skie -
mu i bur mi strzo wi Kro to szy na
za wspar cie fi nan so we – do da je.

(AN KA)

KOLARSTWO

Piąte miejsce w debiucie

W Ar ła mo wie ro ze gra no Su per pu -
char Mi strzów Pol ski 20-le cia Pol sa -
tu Sport. Zwy cięz cą tur nie ju zo sta ła
ZA KSA Kę dzie rzyn -Koź le, w skła dzie
któ rej wy stę pu je po cho dzą cy z Kro -
to szy na Łu kasz Kacz ma rek. 

Ósma edy cja roz gry wek o Su per pu -
char Pol ski zor ga ni zo wa na zo sta ła przez
Pol ską Li gę Siat ków ki. Pa tro nat nad wy da -
rze niem ob jął Pol ski Zwią zek Pił ki Siat ko -
wej. W tur nie ju uczest ni czy ły klu by, któ re
zdo by ły co naj mniej raz ty tuł mi strza Pol -
ski w cza sie ist nie nia pro fe sjo nal nej li gi. 

Do wal ki przy stą pi ły PGE Skra Beł -

cha tów, Gru pa Azo ty ZA KSA Kę dzie -
rzyn -Koź le, As se co Re so via Rze szów i Ja -
strzęb ski Wę giel. Sy tu acja epi de micz na
po krzy żo wa ła or ga ni za to rom pla ny, któ re
za kła da ły, że skład im pre zy bę dzie sym bo -
lem dwu dzie stej rocz ni cy po wsta nia Pol -
skiej Li gi Siat ków ki. 

W pierw szym pół fi na le PGE Skra
Beł cha tów po ko na ła Ja strzęb ski Wę -
giel 3: 0. W dru gim me czu ZA KSA Kę -
dzie rzyn -Koź le z Kacz mar kiem w skła -
dzie ogra ła 3: 1 As se co Re so vię Rze szów.
Fi na ło we star cie za koń czy ło się zwy cię -
stwem 3: 1 ze spo łu Kacz mar ka. Su per pu -
char zdo by ła więc ZA KSA. (LE NA)

SIATKÓWKA

Kaczmarek i jego drużyna
z superpucharem!

Przed sta wi cie le Klu bu Mi ło śni ków
Pił ki Noż nej z Kro to szy na po raz ko -
lej ny po ka za li, na czym po le ga moc
wspól no ty, or ga ni zu jąc uro dzi ny
swo je mu ko le dze, An drze jo wi Grze -
sia ko wi. Sierp nio wa uro czy stość
mia ła miej sce na Sta dio nie Le śnym
im. Je rze go Snad ne go. 

War to przy po mnieć, że A. Grze siak
od lat an ga żu je się w pra cę na rzecz klu bu.
To on od po wia da za stan mu ra wy, któ ra
dla wie lu ama tor skich klu bów z oko li cy
po zo sta je nie do ści gnio nym wzo rem.
Rów nież na czas swo je go świę ta ju bi lat
przy go to wał bo isko bar dzo pro fe sjo nal -
nie. Za pro sił też do ry wa li za cji za przy jaź -
nio ną dru ży nę old bo jów Pia sta Ko by lin,
wzmoc nio ną młod szym na ryb kiem. 

Mi mo trud nych wa run ków at mos fe -
rycz nych zde cy do wa no się na ro ze gra nie
peł no wy mia ro we go me czu pił kar skie go.
Ar bi trem był An drzej Szew czyk. W dru -
ży nie KMPN moż na by ło zo ba czyć by łe
le gen dy Astry Kro to szyn, choć by Pio tra
Pół to ra czy ka czy Ja nu sza Ma ry nia ka.
W ze spo le wy stą pił też pre zes Le szek No -
wak, któ ry kil ka ra zy ośmie szył ry wa li
nie kon wen cjo nal ny mi za gra nia mi. 

Od po cząt ku spo tka nia wi dać by ło

optycz ną prze wa gę Mi ło śni ków, ale
do prze rwy utrzy mał się bez bram ko wy
re zul tat. Po zmia nie stron eki pa KMPN
wy szła na pro wa dze nie po tra fie niu J. Ma -
ry nia ka. Po tem hat tric ka za li czył Prze my -
sław Dża ła bij i kon fron ta cja za koń czy ła
się wy ni kiem 4: 0.

Naj waż niej szy te go dnia nie był jed -
nak mecz, ale póź niej sze spo tka nie. Za -
wod ni cy oby dru żyn, przy su to za sta wio -
nych sto łach, od da wa li się kon wer sa cjom.
Wie lu też wy ko rzy sta ło chwi lę, by za mie -

nić choć sło wo z ju bi la tem. 
– Chcę za zna czyć, iż or ga ni za cja wy -

da rze nia to za słu ga An drze ja Grze sia ka
i to je mu na le żą się bra wa. Nie mniej
wspól ne prze by wa nie wśród lu dzi, któ -
rzy dzie lą pa sję do pił ki noż nej, a na co
dzień są wspa nia ły mi ko le ga mi, jest wiel -
ką war to ścią w ży ciu. A co do An drze ja,
po wiem tyl ko ty le – mam wiel ki sza cu -
nek dla je go za an ga żo wa nia i pra cy – sko -
men to wał L. No wak.

(PIK)

PIŁKA NOŻNA

Jubileusz Grzesiaka na sportowo

W ostat nim cza sie Kon rad Po wroź -
nik uczest ni czył w zgru po wa niu ka -
dry na ro do wej nie sły szą cych w Gli wi -
cach. Pły wak przy go to wu je się
do igrzysk olim pij skich.

Pan de mia sku tecz nie za blo ko wa ła
wszyst kie dzie dzi ny spor tu. Po dob nie by -
ło z pły wa niem. Za wod ni cy mie li ogra ni -
czo ny do stęp do pły wal ni. Od wo ła no
rów nież Mi strzo stwa Świa ta Nie sły szą -
cych w Gli wi cach. Zgru po wa nie i po wrót
do tre nin gów na dłu gim ba se nie by ły dla
Kon ra da czę ścią przy go to wań do Mi -
strzostw Pol ski Nie sły szą cych w Pły wa -
niu, któ re od bę dą się w dniach 26-27
wrze śnia w Lu bli nie.

Ko lej nym waż nym przy stan kiem
na spor to wej ścież ce po cho dzą ce go
z Kro to szy na pły wa ka bę dą igrzy ska
olim pij skie, któ re od bę dą się w Ca xias
do Sul w Bra zy lii. – Od kie dy ba sen był
za mknię ty, mu sia łem tre no wać w do -
mu, aby for ma, któ rą wy pra co wa łem,
nie po szła na mar ne. Nie daw ne zgru -
po wa nie to już dru gi obóz. Cze ka mnie
ich te raz mnó stwo przed Igrzy ska mi
Olim pij ski mi Nie sły szą cych. Przy go to -
wu ję się rów nież do mi strzostw Pol ski.
Ca ły czas bę dę cięż ko pra co wał
na zgru po wa niach i tre nin gach w klu -
bie WKS Śląsk Wro cław – po wie dział
K. Po wroź nik.

(LE NA)

PŁYWANIE

Konrad szlifuje formę
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W IV run dzie Okrę go we go Pu cha ru
Pol ski w Koź mi nie Wlkp. do szło
do der bo we go po je dyn ku. Miej sco -
wy Bia ły Orzeł nie spo dzie wa nie po -
ko nał 2: 1 Pia sta Ko by lin. 

Spo tka nie by ło dość wy rów na ne.
W 11. mi nu cie pró bę pod jął Ma te usz Wa -
cho wiak, jed nak je go strzał był nie cel ny.
Chwi lę póź niej nie bez piecz nie zro bi ło się
w po lu kar nym Pia sta po rzu cie roż nym.
Z opre sji swo ją dru ży nę do brą in ter wen -
cją ura to wał Pa tryk Wojt ko wiak. W 29.
mi nu cie go ście wy szli na pro wa dze nie.
Po za gra niu Ja ku ba Smek ta ły z rzu tu roż -
ne go pił kę do siat ki skie ro wał To masz Ko -
kot. Ze spół za de dy ko wał te go go la po tom -
ko wi Da mia na Ra taj cza ka, wy ko nu jąc
sym bo licz ną ko ły skę. Ra dość ko by li nian
nie trwa ła dłu go, bo już kil ka mi nut póź -
niej go spo da rze wy rów na li. Nie for tun ne
wy bi cie pił ki przez Ada ma Ku rza wę wy -
ko rzy stał Oskar Ma cie jew ski. 

W 54. mi nu cie koź mi nia nie mie li
szan sę wyjść na pro wa dze nie, lecz strzał
Mar ce le go Skow roń skie go był zbyt sła by
i bram karz Pia sta po ra dził so bie bez tru -
du. Po chwi li stu pro cen to wą oka zję zmar -
no wał ka pi tan go ści. Do mi nik Sne la w sy -
tu acji sam na sam z bram ka rzem tra fił pił -

ką w Ma te usza Wro nec kie go, któ ry zresz -
tą spi sy wał się bar dzo do brze w tym me -
czu. W 75. mi nu cie sę dzia po dyk to wał
rzut kar ny dla Or łów za faul na Ma te uszu
Pi ja now skim. Je de nast kę wy ko rzy stał
Krzysz tof Cza bań ski i – jak się po tem
oka za ło – by ło do tra fie nie na wa gę awan -
su do ko lej nej run dy.

Te go sa me go dnia w pu cha rze mia ła
za grać tak że kro to szyń ska Astra, lecz jej po -
je dy nek z Pe li ka nem Gra bów zo stał prze ło -
żo ny na 16 wrze śnia. Wła śnie ze zwy cięz cą
te go me czu zmie rzy się ze spół z Koź mi na
Wlkp. w ćwierć fi na le OPP. Za tem jest szan -
sa na ko lej ne der bo we spo tka nie. (LE NA)

W pierw szą nie dzie lę wrze śnia w ha -
li spor to wo -wi do wi sko wej przy ul.
Olim pij skiej w Kro to szy nie od by ły się
Mi strzo stwa Pol ski Se nio rek i Se nio -
rów w Su mo oraz Mło dzie żo we Mi -
strzo stwa Pol ski (U'21 i U'23). Za -
wod ni cy klu bów z na sze go po wia tu
wie le ra zy sta wa li na po dium.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło po -
nad 100 za wod ni ków, a po śród nich licz -
ne gro no re pre zen tan tów To wa rzy stwa
Atle tycz ne go Ro zum Kro to szyn i UKS
Sam son Ko by lin. Kro to szy nia nie wy wal -
czy li łącz nie 20 me da li. Do sko na le spi sa ła
się żeń ska część eki py. 

Alek san dra Ro zum po twier dzi ła swo -
ją sil ną po zy cję w tej dys cy pli nie, zdo by wa -
jąc zło te me da le w ka te go rii 65 kg se nio -
rów i U'23, sre bro w U'23 open oraz brąz
w ry wa li za cji se nior skiej open. Zu zan na
Kry stek sta wa ła na po dium aż sześć ra -
zy – by ła naj lep sza w kat. 80 kg oraz
w open U'23, za ję ła dru gie miej sce w ry -
wa li za cji se nior skiej w kat. 80 kg i open
oraz w kat. 80 kg U'21, a w U'21 open sta -
nę ła na trze cim stop niu po dium. Trzy brą -
zo we krąż ki zdo by ła Le na An drze -
jak – w kat. 65 kg se nio rów, U'21 i U'23. 

Pa no wie z TA Ro zum rów nież po ra -
dzi li so bie zna ko mi cie. Mi chał Fa bia now -

ski zgar nął zło to w kat. +115 kg U'21
i sre bro w kat. +115 kg U'23. Ma te usz
Ko niecz ny upla so wał się na trze cim miej -
scu w kat. 77 kg se nio rów. Mi ko łaj Mro -
wiń ski był dru gi w kat. 85 kg se nio rów
i trze ci w kat. 85 kg U'23. Z ko lei Bar tosz
Mać ko wiak wy wal czył sre bro
w kat. 85 kg U'23 oraz brąz w kat. 85 kg
se nio rów.

16 ra zy na po dium sta wa li przed sta -
wi cie le UKS Sam son Ko by lin. Klub ten
oka zał się naj lep szy w kla sy fi ka cji ge ne ral -
nej mło dzie żow ców i był dru gi w kla sy fi -
ka cji se nio rów. 

Trzy srebr ne me da le zdo by ła Ju lia
Jan ko wiak – w kat. 55 kg U'21, U'23 i se -
nio rów. W kat. 75 kg U'21 dru ga by ła
Kin ga Sro czan, po dob nie jak Wik to ria

Prze woź na w kat. 60 kg se nio rek. Mar ta
Wie le biń ska dwa ra zy za ję ła trze cią lo ka -
tę – w kat. 80 kg se nio rek i U'23. 

Aż trzy krąż ki z mi strzostw kra ju
przy wiózł Piotr Si ko ra, któ ry oka zał się
bez kon ku ren cyj ny w kat. 77 kg se nio rów
i U'23, a po nad to zdo był sre bro
w kat. 85 kg U'21. W ka te go rii 85 kg se -
nio rów mi strzem Pol ski zo stał Pa tryk
Swo ra. Ja cek Mać ko wiak za jął dru gie
miej sce w kat. 92 kg U'21 i trze cie
w kat. 92 kg se nio rów. Rów nież dwa ra zy
na po dium sta nął Mi chał Grzem pow -
ski – dru gi w kat. 92 kg se nio rów i trze ci
w kat. 92 kg U'21. Mi ko łaj Ma łec ki upla -
so wał się na trze ciej po zy cji w kat. po wy -
żej 115 kg se nio rów. 

(LE NA) 
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Zna ko mi cie spi sał się Łu kasz Wa -
cho wiak na Mło dzie żo wych Mi strzo -
stwach Pol ski w Te ni sie Sto ło wym,
któ ry ro ze gra no w pierw szym ty go -
dniu wrze śnia w Sę pól nie Kra jeń -
skim. Za wod nik z Ko by li na zdo był aż
czte ry me da le – po dwa zło te i brą -
zo we. 

W tur nie ju dru ży no wym Łu kasz
Wa cho wiak i je go ko le ga z ZKS -u Zie lo -
na Gó ra, Ka mil Na le pa, wy wal czy li brąz.
W grze in dy wi du al nej ko by li nia nin,
po bar dzo za cię tym po je dyn ku,

uległ 2: 4 pół fi na ło we mu prze ciw ni ko wi
i mu siał się za do wo lić dru gim brą zo -
wym krąż kiem.

W grze po dwój nej Ł. Wa cho wiak i K.
Na le pa oka za li się bez kon ku ren cyj ni, po -
ko nu jąc w fi na le 3: 1 Kac pra Pe ta sia
i Prze my sła wa Wa lasz ka. Dru gi ty tuł mi -
strzow ski po cho dzą cy z Ko by li na te ni si -
sta wy wal czył w grze mie sza nej, gra jąc
w pa rze z Ka ta rzy ną Wę grzyn (AZS UE
Wro cław). W fi na ło wej kon fron ta cji oka -
za li się lep si od Ar tu ra Gre li i Alek san dry
Mi cha lak.

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Cztery medale 
na mistrzostwach kraju!

W so bo tę w Koź mi nie Wlkp. miej -
sco wy Bia ły Orzeł po dej mo wał Olim -
pię Brze zi ny. Go spo da rze nie da li
szans ry wa lom i wy gra li 5: 0.

Od po cząt ku me czu koź mi nia nie na -
rzu ci li go ściom swój styl gry. Szyb ko ope -
ro wa li pił ką i stwa rza li wie le sy tu acji
pod bram ką Olim pii. Już w 15. mi nu cie
Woj ciech Ka miń ski wy ko rzy stał błąd
bram ka rza, któ ry miał pro ble my ze zła pa -
niem pił ki. Koź miń ski za wod nik uprze -
dził obroń cę i strze lił z ostre go ką ta do pu -
stej bram ki. Kil ka na ście mi nut póź niej sę -
dzia po dyk to wał rzut kar ny po fau lu
na Mar ce lim Skow roń skim, a z 11 me -
trów do siat ki tra fił Krzysz tof Cza bań ski.
Jesz cze przed prze rwą miej sco wi pod -
wyż szy li na 3: 0. Po szyb kim ro ze gra niu
pił ka tra fi ła do sto ją ce go w po lu kar nym
Pa try ka Wciór ki, któ ry zwiódł obroń cę,

po czym strze lił nie do obro ny. 
Po zmia nie stron go spo da rze od da li

ini cja ty wę Olim pii, ale z bie giem cza su
znów za czę li prze wa żać. W 73. mi nu cie
po raz dru gi na li stę strzel ców wpi sał się
K. Cza bań ski, tym ra zem po ko nu jąc
bram ka rza ude rze niem z 16 me trów.
Chwi lę po tem wy nik usta lił Oskar Ma cie -
jew ski pew nym strza łem w róg bram ki.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Olimpia rozgromiona

SUMO

Worek medali na mistrzostwach Polski

PIŁKA NOŻNA 

Orły wyeliminowały Piasta!

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 
- PIAST KOBYLIN 2:1 (1:1)

BRAMKI: 
0:1 – Tomasz Kokot (29')
1:1 – Oskar Maciejewski (38')
2:1 – Krzysztof Czabański (75' karny)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak,
Konopka Maciejewski, Wciórka (62'
Hajdasz), Kamiński (53' Pijanowski),
Kaźmierczak (74' Nowakowski), Borowczyk
(45' Skowroński), Lis (67' Kasprzak),
Dolata (70' Mucha), Czabański
PIAST: Wojtkowiak – E. Jędrzejak, A.
Kurzawa, Kokot (73' K. Snela), Siepa (85'
Lisiak), Smektała, Siecla, D. Snela, Ma.
Wachowiak (64' M. Kurzawa), Olikiewicz,
Mt. Wachowiak (73' K. Wachowiak)

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 
- OLIMPIA BRZEZINY 5:0 (3:0)

BRAMKI: 
1:0 – Wojciech Kamiński (15)
2:0 – Krzysztof Czabański (29' rzut karny)
3:0 – Patryk Wciórka (40)
4:0 – Krzysztof Czabański (73)
5:0 – Oskar Maciejewski (74)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak,
Konopka, Maciejewski, Wciórka (64'
Hajdasz), Kamiński (74' Rój), Kaźmierczak,
Skowroński (51' Nowakowski), Lis (86'
Mucha), Dolata (82' Kasprzak), Czabański
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W VII ko lej ce V li gi Piast Ko by lin
zmie rzył się na wła snym obiek cie
z Ze fką Ko by la Gó ra. Go spo da rze
wy gra li 2: 1.

Na po cząt ku pierw szej po ło wy go ście
groź nie za ata ko wa li. W 7. mi nu cie gry

zna ko mi tą in ter wen cją po pi sał się Pa tryk
Wojt ko wiak, ra tu jąc swo ją dru ży nę
od utra ty go la. Z cza sem go spo da rze za -
czę li co raz śmie lej kon stru ować ak cje.
W 31. mi nu cie po za mie sza niu w po lu
kar nym ko by li nia nie dwa ra zy z bli skiej
od le gło ści tra fi li w bram ka rza Ze fki. Naj -

pierw z pił ką mi nął się Adam Ku rza wa,
po tem ude rzał Ma te usz Wa cho wiak,
a po chwi li Szy mon Wo siek.

Krót ko po prze rwie miej sco wi wy szli
na pro wa dze nie. Ja kub Smek ta ła po ko nał
bram ka rza strza łem z ostre go ką ta,
po cen trze Ma cie ja Wa cho wia ka. W 70.
mi nu cie po fau lu Szy mo na Woś ka ar bi ter
po dyk to wał rzut kar ny dla przy jezd nych.
Je de nast kę wy ko rzy stał Bła żej Ostry.
Piast od po wie dział już po trzech mi nu -
tach, kie dy to po do środ ko wa niu z rzu tu
wol ne go pił kę gło wą do bram ki skie ro wał
Ma te usz Wa cho wiak, usta la jąc re zul tat
me czu.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Trzy punkty zostały w Kobylinie
PIAST KOBYLIN 

– ZEFKA KOBYLA GÓRA 2:1 (0:0)
BRAMKI: 
1:0 – Jakub Smektała (49)
1:1 – Błażej Ostry (70' karny)
2:1 – Mateusz Wachowiak (73)
Piast:  Wojtkowiak – Frąckowiak, Wosiek,
A. Kurzawa, Siepa, Smektała, Siecla, D.
Snela, Ma. Wachowiak (87' K.
Wachowiak), Olikiewicz (89' E. Jędrzejak),
Mt. Wachowiak (77' K. Snela)

Od pierw sze go gwizd ka ar bi tra go -
spo da rze lek ko prze wa ża li. Go ście
z ko lei by li bli scy szczę ścia, kie dy to
po strza le jed ne go z kro to szy nian
bram karz Vic to rii z tru dem od bił pił -
kę, któ ra na stęp nie tra fi ła w słu pek.
By ły po dej rze nia, że gol ki per od bił
fut bo lów kę już za li nią bram ko wą,
ale sę dzia oce nił sy tu ację ina czej. 

W 39. po błę dzie bram ka rza Astry
wy nik otwo rzył Kay ode Ba lo gun. Chwi lę
póź niej mo gło być już 2: 0, lecz po ude rze -
niu z rzu tu wol ne go pił ka od bi ła się
od słup ka, a sku tecz nej do bit ce za po biegł
ekwi li bry stycz ną in ter wen cją Szy mon
Po low czyk.

W dru giej od sło nie kro to szy nia nie
dą ży li do wy rów na nia. Strza ła mi z dy -
stan su bram ka rza miej sco wych pró bo wa -
li po ko nać Łu kasz Bu dziak i Ma te usz Mi -
zer ny. W 75. mi nu cie go ście do pię li swe -
go. Po wrzut ce Ka mi la Czoł ni ka pił kę
do siat ki gło wą skie ro wał Adam Sta szew -
ski. Ostat nie mi nu ty by ły bar dzo ner wo -
we, za wod ni cy obu dru żyn czę sto fau lo -

wa li i prze py cha li się. Wy nik jed nak już
się nie zmie nił.

– Wresz cie za gra li śmy bar dzo do bry
mecz i to z sil nym ze spo łem. Chłop cy
am bit nie wal czy li, co nie zwy kle cie szy.
Chciał bym po chwa lić Ka mi la Czoł ni ka.
By ła to ko lej na do bra ak cja w je go wy ko -
na niu. Bar dzo zdol ny chło pak! Na po -
chwa łę za słu żył rów nież Adam Sta szew -
ski, któ ry w czwar tek był w przed dzień
swo je go ślu bu, a mi mo to za grał i zdo był
bram kę. Ca ły ze spół wło żył na praw dę
bar dzo du żo ser ca w grę. W imie niu
wszyst kich za wod ni ków i ki bi ców chciał -
bym zło żyć naj ser decz niej sze ży cze nia
Ada mo wi i je go wy bran ce, Na ta lii – po -
wie dział Ma riusz Ra taj czak, pre zes Astry. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Dobry mecz Astry

VICTORIA SKARSZEW 
– ASTRA KROTOSZYN 1:1 (1:0)

BRAMKI:
1:0 – Kayode Balogun (39)
1:1 – Adam Staszewski (75)
Astra: Maj – Nasalski (46' Skrzypniak),
Jankowski (80' Lewandowski), Olejnik,
Mizerny, Staszewski, Budziak, Powalisz
(60' Ishchuk), Polowczyk, Reyer, Czołnik


