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DZIŚ W NU ME RZE 
� REGION

Granty na kultywowanie
lokalnego dziedzictwa

Czytaj na str. 4

� KROTOSZYN

Ptactwo utrapieniem 
w parku miejskim

Czytaj na str. 5

� KOŹMIN WLKP.

Święto Patrona 
i 150-lecie Jedynki

Czytaj na str. 7

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� SPORT

Okręgowy Puchar Polski
już bez naszych drużyn

Czytaj na str. 14

� SPORT

Wielkie nabory w Akademii
Piłkarskiej Reissa

Czytaj na str. 15

Mi nio ny ty dzień znów ob fi to wał
w złe wie ści zwią za ne z epi de mią
ko ro na wi ru sa. W cią gu kil ku dni
w na szym po wie cie przy by ło wie -
lu za ka żo nych. Co gor sza, ogni -
sko wi ru sa SARS -CoV -2 wy kry to
w Szko le Pod sta wo wej w Ku kli no -
wie. Po czą tek te go ty go dnia przy -
niósł jesz cze gor sze in for ma cje,
tym ra zem o licz nej gru pie za ra -
żo nych w Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej w Basz ko wie.

W po nie dzia łek, 21 wrze śnia, po da -
no ko mu ni kat o czte rech oso bach z ko ro -
na wi ru sem. Są to trzy ko bie ty – w wie -
ku 34 i 58 (izo la cja do mo wa) oraz 63 la ta
(szpi tal w Po zna niu) i jed no dziec ko. 

We wto rek od no to wa no je den no wy
przy pa dek – wi ru sem za ra zi ło się dziec -
ko. Nie ste ty, w szpi ta lu jed no imien nym
przy uli cy Szwaj car skiej w Po zna niu z po -
wo du CO VID -19 zmarł 73-let ni miesz -
ka niec po wia tu kro to szyń skie go. 

dokoń� czenie na stronie 3
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Do 30 paź dzier ni ka po win ny za koń -
czyć się pra ce na alei Klo no wi cza
w Sul mie rzy cach. Trwa tam prze bu -
do wa ścież ki pie szo -ro we ro wej.

Jest to pierw szy etap za da nia, w ra -
mach któ re go zro bio na zo sta nie ścież -

ka pie szo -ro we ro wa z na wierzch ni
Han se Grand, wy mie nio ne bę dą kra -
węż ni ki oraz wy ko na ne pla ce z kost ki
gra ni to wej. Wzdłuż alei sta ną ław ki
i ko sze na śmie ci. War tość in we sty cji
to 332 024,97 zł. 

(AN KA)

Uwa ga! Po li cja szu ka świad ków zda -
rze nia, do któ re go do szło 22 wrze -
śnia oko ło go dzi ny 9.50 na ul. Pia -
stow skiej w Kro to szy nie. Na przej ściu
dla pie szych (od stro ny par ku Woj ska
Pol skie go do ZSP nr 2) po trą co na zo -
sta ła prze cho dzą ca ko bie ta. 

Spraw ca od da lił się z miej sca zda rze nia
w kie run ku ul. Zdu now skiej. – Pro si my
wszyst kie oso by, któ re by ły świad ka mi po -
trą ce nia i mo gą po móc w usta le niu spraw -
cy, o kon takt te le fo nicz ny z miej sco wą jed -
nost ką po li cji (tel. 47 77 53 211) lub zgło -
sze nie się oso bi ście – ape lu je po li cja. 

Po nad to kie row cy, któ rzy prze jeż dża li
w tym cza sie w oko li cach miej sca wy pad -
ku, pro sze ni są o przej rze nie na grań z re je -
stra to rów sa mo cho do wych. Być mo że bo -
wiem uda ło się za re je stro wać zda rze nie
lub po jazd, któ rym po ru szał się spraw ca.

(AN KA)

SULMIERZYCE

Na al. Klonowicza praca wre
Z POLICJI
Poszukiwani 
świadkowie zdarzenia

We wrze śniu w kro to szyń skim Urzę -
dzie Sta nu Cy wil ne go od by ło się aż
sześć uro czy stych spo tkań, w trak cie
któ rych uho no ro wa no pa ry z te re nu
gmi ny za dłu go let nie po ży cie mał -
żeń skie. 

Me da le „Za dłu go let nie po ży cie
mał żeń skie” przy zna je pre zy dent RP
na wnio sek wo je wo dy wiel ko pol skie -
go. Ze wzglę du na pan de mię i ko -
niecz ność do sto so wa nia się do re żi -
mu sa ni tar ne go w tym ro ku uho no -
ro wa nie mał żeństw w kro to szyń skim
Urzę dzie Sta nu Cy wil ne go roz ło żo no
na sześć spo tkań, dzię ki cze mu uda ło
się za pew nić uczest ni kom wy ma ga ny
dy stans spo łecz ny. 

Kie row nik USC Re na ta Pflantz
oraz bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
skła da li wszyst kim ju bi la tom gra tu la -
cje i ży cze nia. Jak pod kre śli ła R.
Pflantz, me dal „Za dłu go let nie po ży cie
mał żeń skie” jest sym bo licz nym wy ra -
zem uzna nia, ja kie ży wią wła dze RP
oraz sa mo rzą do we dla war to ści ży cia
ro dzin ne go oraz wa gi, ja ką przy wią zu ją
do po myśl no ści każ dej ro dzi ny. – Je -
stem prze ko na na, że swo im mał żeń -
skim ży ciem w peł ni do wie dli ście pań -
stwo, że te me da le tra fia ją do za cnych
i sza no wa nych miesz kań ców na szej
gmi ny – oznaj mi ła kie row nic USC.

Bur mistrz na to miast po dzię ko -
wał mał żon kom za wkład pra cy w bu -
do wa nie spo łecz no ści i przy po mniał
o for mach spę dza nia wol ne go cza su,
ja kie w gmi nie Kro to szyn do stęp ne są
dla se nio rów. Wszy scy ju bi la ci otrzy -
ma li me da le, dy plo my, upo min ki
i kwia ty.

W trak cie sze ściu uro czy stych
spo tkań uho no ro wa no Ma rię i Lu -
dwi ka Bącz kie wi czów, Ja dwi gę i Ste -
fa na Du dów, Sta ni sła wę i Ma ria na
Dy mar skich, Łu cję i Sta ni sła wa Ra taj -
skich, Mo ni kę i Ma ria na Urba nia ków,
Kry sty nę i Sta ni sła wa Ja wor skich,
An nę i An to nie go Je la ków, An nę i Ja -
na Ła wic kich, Bar ba rę i Zyg mun ta
Or ga ni stów, Ma rię i An drze ja Po li to -
wi czów, Ze no nę i Sta ni sła wa So win -
skich, Ma rię i Ro ma na Zdzieb kow -
skich, Ma rię i Bro ni sła wa Bier na tów,
Ire nę i Alek se go Gro bel nych, We ro -
ni kę i Zdzi sła wa Idów, Kry sty nę i Jó -
ze fa Kin ków, Te re sę i Ka zi mie rza
Urba nia ków, Ja ni nę i Sta ni sła wa Ibro -
nów, Da nu tę i Edwar da Ko nar kow -
skich, Wła dy sła wę i Wa cła wa Ko ta -
lów, He le nę i Wie sła wa Mo len dów,
Jo an nę i Cze sła wa No wac kich, Re gi -
nę i An drze ja Skrzyp cza ków, An nę
i Ze no na Sob cza ków, Ka zi mie rę

i Edwar da Dzwo niar ków, Ma rię i Jo -
achi ma Ję drzej cza ków, Zo fię i Zyg -
mun ta Kacz mar ków, Fi lo me nę i Jó -
ze fa Ka miń skich, Li dię i Sta ni sła wa
Ku bia ków, Ma rię i Ze no na Mar ci nia -
ków, Ha li nę i Mar ci na Ma ty sia ków,
Ha li nę i Wła dy sła wa Szym cza ków,
Ja ni nę i Zbi gnie wa Fi gla ków, Ja ni nę
i Wła dy sła wa Go ści nia ków, Zo fię
i Sta ni sła wa Kem pów, Ire nę i Ta de -
usza Ku ciń skich, Ali cję i Sta ni sła wa
Sa dli ków, Bar ba rę i Hen ry ka Wit kow -
skich, Sta ni sła wę i Ka zi mie rza Woź -
nia ków. 

Po nad to me da le przy zna no tak że
Ma rii i Bog da no wi Fe li sia kom, Ja dwi -
dze i Sta ni sła wo wi Hen dry sia kom,
Wan dzie i Ze no no wi Kacz mar kom,
An nie i Fran cisz ko wi Kos sman nom,
Ma rii i Zbi gnie wo wi Pta kom, Ha li nie
i Grze go rzo wi Ka jom, Ma rii i Ja no wi
Twar dow skim. 

(AN KA)

KROTOSZYN

Uhonorowani za wiele lat wspólnego życia
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W Sta ro stwie Po wia to wym w Kro to -
szy nie od by ła się uro czy stość wrę cze -
nia sty pen diów sta ro sty. W su mie
uho no ro wa no 67 uczniów – za wy ni -
ki w na uce, za osią gnię cia na uko we
i spor to we.

W ce lu za cho wa nia re żi mu sa ni tar ne -
go na spo tka nie za pro szo no tyl ko dy rek to -
rów szkół i po jed nym z wy róż nio nych
uczniów z po szcze gól nych pla có wek. Po -
nad to obec ni by li sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka, wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski,

prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go Ju liusz Pocz ta, na czel nik Wy dzia łu
Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu – Prze my sław
Wój cik oraz in spek tor An na Gro no wicz, 

Mło dzież ode bra ła z rąk władz po wia tu
dy plo my po twier dza ją ce przy zna nie sty pen -
diów. Sta ro sta po gra tu lo wał sty pen dy stom
i ży czył dal szych suk ce sów w zdo by wa niu
wie dzy i roz wi ja niu za in te re so wań. Po dzię -
ko wał tak że dy rek to rom oraz na uczy cie lom
za za an ga żo wa nie, po świę ce nie i pra cę. 

Sty pen dia przy zna ne zo sta ły za ubie -
gły rok szkol ny w trzech ka te go riach.

Za wy so kie wy ni ki w na uce uho no ro wa -
no 61 uczniów (47 uczniów z I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja, 8
z Ze spo łu Szkół Po nad pod sta wo wych
nr 1, 1 z ZSP nr 3 oraz 5 z ZSP im. J. Mar -
ciń ca w Koź mi nie Wlkp.), za szcze gól ne
osią gnię cia na uko we na gro dzo no 3 przed -
sta wi cie li I LO, a za wy bit ne osią gnię cia
spor to we tak że 3 uczniów z tej pla ców ki
oraz uczen ni cę z koź miń skie go ZSP, któ ra
jed no cze śnie otrzy ma ła sty pen dium
za wy so kie wy ni ki w na uce.

(AN KA)

EDUKACJA

Stypendia starosty dla zdolnej młodzieży

PANDEMIA
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dokoń� czenie ze strony 1
W śro dę znów je den przy pa -

dek – tym ra zem 57-let ni męż czy zna
(prze by wa w izo la cji do mo wej).

U trzech osób z ka dry na uczy ciel -
skiej Szko ły Pod sta wo wej w Ku kli no wie
po twier dzo no po zy tyw ny wy nik te stu
na obec ność SARS -CoV -2. W związ ku
z tym w śro dę zde cy do wa no na ło żyć 10-
dnio wą kwa ran tan nę na 81 uczniów
i ich ro dzi ców oraz więk szość ka dry na -
uczy ciel skiej. W re zul ta cie do po nie -
dział ku, 28 wrze śnia, za ję cia lek cyj ne
pro wa dzo ne by ły zdal nie. Dla cze go
do po nie dział ku? Ano dla te go, że kwa -
ran tan na obo wią zy wa ła od so bo ty, 19
wrze śnia, czy li od ko lej ne go dnia po tzw.
ostat nim kon tak cie z oso ba mi za ra żo ny -
mi, co mia ło miej sce 18 wrze śnia. Co
istot ne, kwa ran tan ną ob ję ci nie zo sta li
ucznio wie kla sy VIII oraz dzie ci z od -
dzia łów przed szkol nych, ja ko że nie mie -
li kon tak tu z za ra żo ny mi ko ro na wi ru -
sem. Wy glą da więc na to, że od wtor -
ku, 29 wrze śnia, szko ła w Ku kli no wie
znów mo że dzia łać sta cjo nar nie, czy li
nor mal nie.

W czwar tek stwier dzo no sześć no -
wych przy pad ków. Za ra żo ne zo sta ły ko -
bie ty w wie ku 74, 29, 40, 37 i 63 la ta
oraz 30-let ni męż czy zna – wszy scy prze -
by wa ją w izo la cji do mo wej.

W pią tek w kra ju padł re kord za ka -
żo nych – 1587. W po wie cie kro to szyń -
skim do gro na osób z ko ro na wi ru sem
do łą czy ło dzie sięć ko lej nych – ko bie ty
w wie ku 60, 58, 26 i 42 la ta, męż czyź -
ni w wie ku 34, 56, 49 i 85 lat oraz
dwój ka dzie ci. Wszy scy są w do mo wej
izo la cji. 

W związ ku z ro sną cą licz bą za ka żeń
ko ro na wi ru sem bur mistrz Kro to szy na
wy dał ko mu ni kat, w któ rym przy po -
mniał o na dal obo wią zu ją cych ob ostrze -
niach zwią za nych z CO VID -19. – Ape -
lu ję do wszyst kich miesz kań ców o za -
cho wa nie dy stan su spo łecz ne go lub za -

kła da nie ma se czek ochron nych, gdy za -
cho wa nie te go dy stan su nie jest moż li -
we. Pro szę o prze strze ga nie za sad, tym
bar dziej że w na szym są siedz twie znaj -
du ją się po wia ty o pod wyż szo nym stop -
niu ry zy ka – za ko mu ni ko wał Fran ci szek
Mar sza łek.

W so bo tę w szpi ta lu wo je wódz kim
przy ul. Ju ra szów w Po zna niu z po wo du
CO VID -19 zmarł 86-let ni miesz ka niec
po wia tu kro to szyń skie go, a w Szpi ta lu
Po wia to wym w Kro to szy nie zmarł 63-
let ni męż czy zna z na sze go te re nu. Po -
nad to od no to wa no pięć no wych za ka żeń.
Są to męż czyź ni w wie ku 30, 55 i 67 lat
oraz ko bie ty w wie ku 18 i 37 lat (wszy scy
w do mo wej izo la cji). W nie dzie lę gro no
za ra żo nych po więk szy ło się o czwo ro
miesz kań ców po wia tu. Po zy tyw ny wy -
nik te stu na obec ność ko ro na wi ru sa mie -
li trzej męż czyź ni (25, 56 i 33 la ta)
oraz 34-let nia ko bie ta (wszy scy w do mo -
wej izo la cji).

A w po nie dzia łek po nad sto no wych
przy pad ków w po wie cie! Jak po dał Wiel -
ko pol ski Urząd Wo je wódz ki, wy ni ki ba -
dań la bo ra to ryj nych po twier dzi ły za ka -
że nie ko ro na wi ru sem u 200 osób w na -
szym re gio nie, z cze go aż 106 w po wie cie
kro to szyń skim! Naj więk szą gru pę za ka -
żo nych sta no wią miesz kań cy Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej w Basz ko wie. Z te go po -
wo du miał się ze brać sztab kry zy so wy,
ale w mo men cie od da wa nia te go nu me -
ru GLK do dru ku jesz cze cze ka li śmy
na ofi cjal ne in for ma cje w kwe stii ewen -
tu al nych dal szych dzia łań.

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia -
łek, 28 wrze śnia, go dzi na 12.00) w po -
wie cie kro to szyń skim od no to wa -
no 501 przy pad ków za ka że nia, 35
osób zmar ło, wy zdro wia ło 306. W ca -
łym kra ju do tej po ry za ra że nie wi ru -
sem SARS -CoV -2 stwier dzo no
u 88 636 osób, zmar ło 2447, a wy le -
czo nych jest już 68 420.

(AN KA)
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W ra mach pro jek tu gran to we go
„Kul ty wo wa nie lo kal ne go dzie dzic -
twa” Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Wiel -
ko pol ska z Wy obraź nią” pod pi sa ła
umo wy na dzie więć za dań. Łącz na
ich war tość wy no si 92 347 zł.

Ce lem pro jek tu jest za cho wa nie, kul -
ty wo wa nie i pro mo cja lo kal ne go dzie -
dzic twa kul tu ro we go ob sza ru LGD
„Wiel ko pol ska z Wy obraź nią” wśród
miesz kań ców te go re jo nu po przez re ali za -
cję ini cja tyw pro kul tu ro wych o cha rak te -
rze ma te rial nym i nie ma te rial nym.

Ko ło Go spo dyń Wiej skich w Trze -
mesz nie zre ali zu je za da nie pod na zwą
„Dzie dzic two na szej wsi od kry wa my
i daw ne tra dy cje Trze mesz na za cho wa -
my” za kwo tę 12 097 zł. Za pla no wa no
wy jazd stu dyj ny do Za gro dy Pszczół ki
Przy ja ciół ki oraz do go spo dar stwa ry -
bac kie go. Do dat ko wo zor ga ni zo wa ne

zo sta ną warsz ta ty qu estin go we, pod -
czas któ rych opra co wa ny ma być hi sto -
rycz ny qu est.

Pa ra fia pw. Św. Mar ci na Bi sku pa
w Bo rzę cicz kach otrzy ma ła 12 500 zł
na pro jekt „Kul ty wu je my lo kal ne tra dy -
cje – śpie wać każ dy mo że”, w ra mach
któ re go za ku pio ne zo sta nie wy po sa że nie

mul ti me dial ne i zor ga ni zo wa ne bę dą
warsz ta ty tra dy cyj ne go śpie wu.

OSP w Grę bo wie w ra mach za da nia
„Si kaw ki kon ne – od kry wa my dzie dzic -
two na szych przod ków” za pla no wa ło wy -
re mon to wa nie si kaw ki kon nej oraz or ga -
ni za cję wy da rze nia pod su mo wu ją ce go.
Koszt przed się wzię cia to 12 450 zł. 

Ko ło Go spo dyń Wiej skich w No wej
Wsi zre ali zu je „No wo wiej skie spo tka nia
z tra dy cją i folk lo rem”. Za środ ki gran to -
we w wy so ko ści 11882 zł za ku pi obu wie
lu do we do ze spo łu Ka li na oraz wy ko na
kom plet stro jów lu do wych dla dziew czy -
nek. Prze wi dzia no tak że warsz ta ty śpie -
wu, bi buł kar skie i słom kar skie. Zwień -
cze niem tych dzia łań bę dzie wy da rze nie
in te gra cyj ne. 

„Smacz nie, pysz nie, kul tu ro -
wo – o Głu chów ku li nar nie dba Go spo -
dyń Ko ło” to pro jekt KGW w Głu cho wie,
któ re za pla no wa ło warsz ta ty ku li nar ne.
Ich pod su mo wa niem ma być Fe sti wal
Smacz nie Śpie wa ny. Wy so kość gran tu
wy nio sła 10 tys. zł.

Z ko lei 8551 zł prze zna czo no dla
Ko ła Go spo dyń Wiej skich w Bu ła ko wie
na za da nie „Kul ty wo wa nie tra dy cji
pszcze lar stwa oraz kul tu ro we go dzie -
dzic twa re gio nu wśród dzie ci i mło dzie -

ży do 26. ro ku ży cia”. W pla nach są
warsz ta ty na te mat ży cia pszczół i ich
ro li w eko sys te mie w Za gro dzie Pszczół -
ki Przy ja ciół ki w Ka ta rzy no wie oraz
warsz ta ty ku li nar ne.

OSP w Go ście je wie za kwo -
tę 12 500 zł zre ali zu je pro jekt „Ochot ni -
cza Straż Po żar na – ma te rial ny przy kład
dzie dzic twa wsi Go ście jew i je go miesz -
kań ców”. W je go ra mach przy go to wa ny
zo sta nie film ob ra zu ją cy hi sto rię i osią -
gnię cia OSP na prze strze ni po nad 100 lat.
Za pla no wa no rów nież bie sia dę stra żac ką. 

Sto wa rzy sze nie Po go rzel skie To wa -
rzy stwo Kul tu ral ne przy go to wa ło dwa
pro jek ty – „Fe sti wal Tra dy cji Świę to Se ra
Sma żo ne go” i „Folk lo ry stycz nie z Ja wo -
rem” (warsz ta ty śpie wa cze, za kup stro jów
dla ze spo łu Ja wor). Na pierw sze z tych za -
dań prze wi dzia no 12 007 zł, a na dru -
gie – 5150 zł.

(AN KA)

LGD „WIELKOPOLSKA Z WYOBRAŹNIĄ”

Blisko 100 tys. zł na kultywowanie lokalnego dziedzictwa
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Kil ka dni te mu przed bu dyn kiem
Szko ły Pod sta wo wej w Ko by li nie
przy ul. 3 Ma ja sta nął wiel ki po jem -
nik w kształ cie ser ca na na kręt ki.
Z ta ką ini cja ty wą wy szła An na Ro -
wic ka, dy rek tor miej sco we go Gmin -
ne go Ośrod ka Kul tu ry.

Cho dzi bo wiem o to, by dzie ci
od wcze snych lat uczy ły się po staw
pro spo łecz nych i pro eko lo gicz nych
oraz na wy ków zwią za nych z se lek cjo -
no wa niem od pa dów. Zbie ra jąc na -
kręt ki, po ma ga my oso bom po trze bu -
ją cym, zwłasz cza nie peł no spraw nym. 

Do po jem ni ka w kształ cie ser ca
moż na wrzu cać na kręt ki od bu te lek,
kar to nów po so kach czy mle ku oraz
od opa ko wań po naj róż niej szych pły -
nach.

– Ini cja ty wa ta pod każ dym
wzglę dem nie sie ze so bą po zy tyw ne

war to ści, dla te go nasz od zew na apel
dy rek tor GOK -u był szyb ki i zde cy do -
wa ny. W pro sty spo sób moż na wspie -
rać ochro nę śro do wi ska, a przede
wszyst kim po trze bu ją cych – sko men -
to wał bur mistrz To masz Le siń ski.

Ini cja to rzy przed się wzię cia dzię -
ku ją Da riu szo wi Łu cza ko wi za oka za -
ną po moc i nie od płat ne wy ko na nie
„ser ca”. Ma te riał za ku pio ny zo stał ze
środ ków gmi ny Ko by lin.

(AN KA)

KOBYLIN

Wielki pojemnik na nakrętki
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Zde cy do wa ne dzia ła nia za po wia da -
ją pra cow ni cy kro to szyń skie go ma -
gi stra tu w wal ce z ptac twem w par -
ku miej skim. Te raz ma on znów słu -
żyć miesz kań com.

Park Woj ska Pol skie go w Kro to -
szy nie prze stał być wi zy tów ką mia -
sta. Za nie czysz czo ne pta si mi od cho -
da mi ław ki, przy kry za duch oraz
pla ga ptac twa to tyl ko nie któ re
aspek ty znie chę ca ją ce do te go ską di -
nąd uro kli we go miej sca. Efek ty te go
wi dać go łym okiem. W ostat nich
mie sią cach zmniej szy ła się ilość
osób ko rzy sta ją cych z tam tej szych
uro ków przy ro dy. Zwłasz cza lu dzie
star si, dla któ rych prze by wa nie
w par ku sta no wi atrak cję, wy bie ra ją
in ne miej sca na wy po czy nek. Nie -
któ rzy uda ją się na ry nek, wie lu jed -
nak tę sk ni za par kiem.

Miesz kań cy do dat ko wo swo je ża -
le kie ru ją w stro nę pra cow ni ków
urzę du miej skie go, któ rzy opie ku ją
się tym miej scem. – Dziw ne jest to,
że w Kro to szy nie pta ki po tra fią wyjść
zwy cię sko z po tycz ki z urzęd ni ka -
mi – ubo le wa ją kro to szy nia nie.

Oka zu je się, iż to nie do koń ca
praw da. Szcze gó ły wy ja śnia Mi chał

Ku rek, na czel nik Wy dzia łu Go spo -
dar ki Ko mu nal nej, Ochro ny Śro do -
wi ska i Rol nic twa. Jak przy zna je, te -
mat jest mu zna ny. Do te go przy ta cza
fak ty. W ostat nim cza sie po pro szo no
o po moc or ni to lo ga z Ostro wa Wlkp.
Do dat ko wo je den z pra cow ni ków
urzę du na gry wa fil my po ka zu ją ce
zwy cza je pta ków. Wszyst ko to z my -
ślą o tym, by wła ści wie upo rać się
z pro ble mem. Pra ca ta da ła wy mier -
ne efek ty. Oka za ło się bo wiem, że
w par ku prze by wa bar dzo ma ła ilość
gaw ro nów. To dla na czel ni ka do wód
na to, że pod ję ta wal ka z tym ga tun -
kiem przy nio sła re zul ta ty. 

Nie mniej przy ro da nie lu bi próż -
ni. W ich miej sce przy by ły in ne pta ki.
Opra co wa nie przy go to wa ne przez
ostrow skie go eks per ta wi docz nie po -
ka za ło, iż obec nie ma my do czy nie nia
ze sta da mi szpa ków. – Ten pro blem

jest no wy. Co wię cej, pa da ją tam cy -
fry rzę du 800-1000 sztuk – ob ja -
śnia M. Ku rek. In ne jest też ich dzia ła -
nie. Gaw ro ny za kła da ły gniaz da,
a gdy je prze pę dzo no, pro blem za -
nikł. Na to miast szpa ki przy by wa ją
do par ku na noc. Ra no wzbi ja ją się
do lo tu i od la tu ją na żer. Ale to nie je -
dy na draż nią ca kwe stia. W par ku za -
gnieź dzi ły się tak że go łę bie, w tym
od po wie dzial ny za nie przy ja zny za -
pach ga tu nek go łę bia grzy wa cza. Nie
dość, że jest to ga tu nek dra pież ny, to
jesz cze po zo sta wia więk sze od cho dy
o in ten syw nym za pa chu. To dla te go
prze cho dząc alej ka mi par ku, czu je my
ta ki za duch. 

Ga tun ki go łę bia za gnieź dzi ły się
po dob no dla te go, że ma ją do sko na łe
wa run ki do wzro stu. Znaj du je się
tam du żo wy so kich drzew, jest ci sza
i spo kój. Zresz tą do ty czy to wszel kiej
ma ści ptac twa, któ re tam prze by wa.
Wpraw dzie or ni to log wska zu je, że
pro blem wy dat nie zmniej szy się
pod ko niec paź dzier ni ka, kie dy pta ki
od le cą. Jest to jed nak mar ne po cie sze -
nie. W przy szłym ro ku sy tu acja bo -
wiem znów się po wtó rzy. 

Dla te go urzęd ni cy po sta no wi li
dzia łać. Nie ste ty, ich wa chlarz moż li -

wo ści jest ogra ni czo ny. Park jest te re -
nem za byt ko wym i każ da czyn ność
mu si być skon sul to wa na z kon ser wa -
to rem za byt ków. Co wię cej, w tym
ro ku koń czą się po zwo le nia na do -
tych cza so we dzia ła nia. Do tąd wal -
czo no z ptac twem na trzy spo so -
by – od stra sza no je za po mo cą dźwię -
ków, za po mo cą ele men tów hu ko -
wych i po przez dra pież ne ptac two.
Wi do kiem co dzien nym w okre sie
wio sny jest so kol nik. W tym ro ku je -
go pra ce kosz to wa ły bu dżet gmi ny
nie ma łą kwo tę, bo aż 30 ty się cy zło -
tych. 

W tej chwili sy tu acja jest dy na -
micz na. Urząd pod ko niec wrze śnia
wy słał pi smo do sa ne pi du z proś bą
o opi nię, któ ra ma okre ślić, czy pta ki
w par ku wpły wa ją na po gor sze nie wa -
run ków sa ni tar nych. – Cze ka my
na tę opi nię nie cier pli we. Wraz z nią
chce my bo wiem wy słać kom plet ma -
te ria łów do dy rek to ra Re gio nal nej
Dy rek cji Ochro ny Śro do wi ska. A ci
ży czą so bie bo ga te go ma te ria łu. W pi -
śmie po pro si my znów o moż li wość
sto so wa nia wszyst kich trzech spo so -
bów na od stra sza nie pta ków. I to
na mak sy mal ny okres, czy li do pię ciu
lat – twier dzi M. Ku rek. In ne pi smo

wy sła ne zo sta nie do Urzę du Mar szał -
kow skie go w Po zna niu. Do ty czyć bę -
dzie spo so bów ra dze nia so bie z go łę -
biem grzy wa czem. Za tem praw dzi -
wych dzia łań mo że my się spo dzie wać
do pie ro w przy szłym ro ku

Jest jed nak je den po zy tyw ca łej
tej sy tu acji. Zmniej szy ła się ilość
śmieci po zo sta wia nych w par ku. Ma
na to wpływ wie le czyn ni ków, np.
mo ni to ring, spraw ne oczysz cza nie
ko szy z czę sto tli wo ścią dwa ra zy w ty -
go dniu i więk sza świa do mość prze by -
wa ją cych tam lu dzi. M. Ku rek jed nak
po skra mia nad mier ny en tu -
zjazm. – To praw da, park jest czy sty.
Nie mniej naj więk szy pro blem wy stę -
pu je w cen trum mia sta – na ryn ku
i w ulicz kach doń przy le ga ją -
cych – tłu ma czy na czel nik. – Sły sza -
łem o ta kim pro ce de rze sto so wa nym
przez nie któ rych skle pi ka rzy – pro -
szą oni per so nel, by śmie cia mi za ję li
się sa mi. Dla te go ko sze miej skie, wy -
wo żo ne też dwa ra zy w w ty go dniu,
są pra wie za wsze peł ne. 

Jak do da je, przy po mi na to tro chę
wal kę z wia tra ka mi. Dla te go Zwią zek
Mię dzyg min ny EKO-SIÓDEMKA
bądź straż miej ska po win ny eg ze kwo -
wać umo wy na wy wóz nie czy sto ści,
co zmniej szy ło by ska lę pro ble mu.
Ina czej za wszel kie po zo sta wio ne
śmie ci za pła cą miesz kań cy.

PA WEŁ KRA WUL SKI

KROTOSZYN

Park miejski - miejsce spotkań mieszkańców czy ptaków?
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Wiel ko pol ski wie niec zdo był trze cią
na gro dę w „Kon kur sie na naj ład niej -
szy wie niec do żyn ko wy o Na gro dę
Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol -
skiej”. Do ce nio ne dzie ło wy ko na ła ro -
dzi na Ba rań cza ków z Trze mesz na
(gmi na Roz dra żew).

Te go rocz ne Do żyn ki Pre zy denc kie
z uwa gi na pan de mię od by ły się na dzie -
dziń cu Pa ła cu Pre zy denc kie go w War sza -
wie. Wie niec już po raz dzie wią ty zre ali zo -
wa ło dla wo je wódz twa wiel ko pol skie go
Cen trum Kul tu ry i Sztu ki w Ka li szu. 

Te go rocz ną kom po zy cję z Wiel ko pol -
ski przy go to wa li Piotr i Ma ria Ba rań cza ko -

wie z ro dzi ną, miesz ka ją cy w Trze mesz nie.
Wie niec jest szy ty ze sło my żyt niej, ra zem
z kło sa mi. Szy cie two rzy pod ło że pod bu -
kie ty z kło sów owsa i psze ni cy, któ re są
wią za ne sznur kiem, a na stęp nie ukła da ne
w trzech po zio mach, przez ca łą sze ro kość
wień ca, two rząc tzw. spód ni cę ko bie ty
wiej skiej. Wie niec ozdo bio ny jest kwia ta -
mi za trwia nów, wią zan ka mi lnu, kwia ta -
mi z kło sów psze ni cy i owo ca mi ja rzę bi ny.
Okrą głą pod sta wę wień czy czte ro ra mien -
na ko ro na z krzy żem, wy ko na na z kło sów
psze ni cy.

OPRAC. (AN KA)

DOŻYNKI

Wieniec dożynkowy z Trzemeszna nagrodzony!

W mi nio ny pią tek w Urzę dzie Miej -
skim w Ko by li nie mia ło miej sce uro -
czy ste wrę cze nie srebr nych me da li
„Za za słu gi dla obron no ści kra ju”,
nada nych przez mi ni stra obro ny na -
ro do wej. W ten spo sób uho no ro wa ni
zo sta li Ma ria i Ta de usz Pa lusz kie wi -
czo wie.

Wspo mnia ny me dal to od zna cze nie
woj sko we nada wa ne w do wód uzna nia
oso bom, któ re swo ją pra cą lub dzia łal no -

ścią przy czy ni ły się do roz wo ju i umoc nie -
nia obron no ści kra ju. Me dal srebr ny wrę -

cza się m. in. ro dzi com, któ rych tro je lub
czwo ro po tom ków peł ni ło bądź peł ni nie -
na gan nie służ bę woj sko wą.

W ten spo sób w ko by liń skim ma gi -
stra cie uho no ro wa no Ma rię i Ta de usza Pa -
lusz kie wi czów, któ rzy wy cho wa li trzech
sy nów peł nią cych za sad ni czą służ bę woj -
sko wą. Wrę cze nia od zna cze nia do ko nał
ppłk Mark Ko sic ki z Woj sko wej Ko men dy
Uzu peł nień w Ka li szu. Gra tu la cje pań -
stwu Pa lusz kie wi czom zło ży li tak że bur -
mistrz To masz Le siń ski, i prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej w Ko by li nie – Piotr Chle -
bow ski. 

OPRAC. (AN KA)

KOBYLIN

Za zasługi dla obronności kraju

Jak po in for mo wał po wia to wy le karz we -
te ry na rii w Kro to szy nie, w związ ku z wy -
stą pie niem ogni ska afry kań skie go po -
mo ru świń (ASF) w miej sco wo ści Łasz -
ków (po wiat ka li ski) Ko mi sja Eu ro pej -
ska wy da ła de cy zję, we dle któ rej gmi ny
Koź min Wlkp., Kro to szyn oraz Roz dra -
żew zo sta ły wy zna czo ne ja ko ob szar
ochron ny i oznaczone ko lo rem żół tym.

W związ ku z tym le karz we te ry na rii ape -
lu je do ho dow ców trzo dy chlew nej o bez -
względ ne prze strze ga nie za sad bio ase ku ra cji
w go spo dar stwach utrzy mu ją cych świ nie,
a w szcze gól no ści: 

– za bez pie cze nie bu dyn ków przed do -
stę pem zwie rząt wol no ży ją cych oraz do mo -
wych i osób po stron nych

– kar mie nie świń pa szą za bez pie czo ną
przed do stę pem zwie rząt wol no ży ją cych

– wy ło że nie mat de zyn fek cyj nych
na wej ściach (drzwi ze wnętrz ne) i wyj ściach
(drzwi we wnętrz ne) do bu dyn ków oraz
przed wjaz dem do go spo dar stwa

– umiesz cze nie siat ki w otwie ral nych
oknach, drzwiach wej ścio wych i wyj ścio wych
do bu dyn ków ze świ nia mi – za bez pie cze nie
przed do stę pem zwie rząt wol no ży ją cych, do -
mo wych, ptac twa

– zmia nę obu wia ochron ne go i odzie ży
ochron nej przy wej ściu do bu dyn ków ze
zwie rzę ta mi

– sto so wa nie przez oso by wy ko nu ją ce

czyn no ści z ob słu gą świń środ ków hi gie ny,
w tym my cia i od ka ża nia rąk oraz czysz cze nia
i od ka ża nia obu wia

– na bie żą co pro wa dze nie wszyst kich re -
je strów w go spo dar stwie (spis świń, re jestr
osób wcho dzą cych do po miesz czeń, w któ -
rych są utrzy my wa ne, re jestr środ ków trans -
por tu wjeż dża ją cych na te ren go spo dar stwa,
do ku men ta cja de zyn fek cji, czysz cze nia ide ra -
ty za cji w go spo dar stwie)

– za kaz wy ko ny wa nia czyn no ści zwią za -
nych z ob słu gą świń przez oso by, któ re
wostat nich72 go dzi nach uczest ni czy ły wpo -
lo wa niu na zwie rzę ta łow ne lub odło wie ta -
kich zwie rząt

– zwró ce nie szcze gól nej uwa gi nazdro wie
świń i zgła sza nie każ dej pa dłej sztu ki do po wia -

to we go le ka rza we te ry na rii w Kro to szy nie
– w ra zie prze pro wa dze nia ubo ju w go -

spo dar stwie obo wią zu je rol ni ka ba da nie
przed - i po ubo jo we.

Ko ła Ło wiec kie zsie dzi bą nate re nie da nej
gmi ny obo wią zu je ba da nie każ dej od strze lo nej
sztu ki w kie run ku ASF. Ma ją one być gro ma -
dzo ne w wy zna cza nych chłod niach i zwal nia -
ne po otrzy ma niu ujem ne go wy ni ku ba da nia
krwi. Wszyst kie pa dłe dzi ki zna le zio ne w le sie
nate re nie ob wo du na le ży zgła szać dopo wia to -
we go le ka rza we te ry na rii w Kro to szy nie.

Wię cej in for ma cji na te mat afry kań skie -
go po mo ru świń (ASF) moż na uzy skać
na stro nie in ter ne to wej Po wia to we go In spek -
to ra tu We te ry na rii w Kro to szy nie.

OPRAC. (AN KA)

ASF

Obszar ochronny w części powiatu
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23 wrze śnia w Szko le Pod sta wo wej
nr 1 im. Straj ku Dzie ci Koź miń -
skich 1906/1907 od by ła się szcze -
gól na uro czy stość. Jak co ro ku w pla -
ców ce zor ga ni zo wa no bo wiem Świę -
to Pa tro na, ale tym ra zem jed no cze -
śnie by ła to in au gu ra cja ob cho -
dów 150-le cia po wsta nia tej jed nost -
ki oświa to wej. 

Uro czy stość roz po czę ła się o go -
dzi nie 8.30 od za pa le nia zni cza
pod ta bli cą Ja nu sza Pod lew skie go
na ryn ku. Na stęp nie, już na te re nie
szko ły, mia ła miej sce oko licz no ścio wa
aka de mia. Ca ła spo łecz ność tej pla -
ców ki wy szła przed bu dy nek szkol ny,
gdzie wcią gnię to fla gę pań stwo wą
na maszt oraz od śpie wa no hymn. 

W swo im prze mó wie niu Ja cek Za -
wod ny, dy rek tor SP nr 1 w Koź mi nie
Wlkp., przy po mniał burz li wą hi sto rię
pla ców ki. – Świę to Pa tro na to waż na
da ta w hi sto rii na szej szko ły i gmi ny

Koź min Wiel ko pol ski. Po nad to dzi -
siaj in au gu ru je my ob cho dy 150-le cia
jej ist nie nia. Jak po da ją źró dła hi sto -
rycz ne, po cząt ki szko ły się ga ją II po ło -
wy XIX wie ku. 3 lip ca 1869 ro ku od -
by ło się po świę ce nie „ka mie nia fun da -
men tal ne go” pod bu do wę pla ców ki,
któ rą w bar dzo szyb kim tem pie ukoń -
czo no i od da no do użyt ku. We dług za -
pi sów pa mięt ni ka Cie szyń skie go by ło
to we wrze śniu 1870 ro ku – mó wił J.
Za wod ny.

Póź niej przy po mniał oko licz no ści
straj ku z lat 1906-1907. Wów czas to
koź miń scy ucznio wie zbun to wa li się
prze ciw ko na uce re li gii w ję zy ku nie -
miec kim. Dy rek tor wspo mi nał bo ha -
te rów tych wy da rzeń. Jak za zna czył,

dzię ki ta kim lu dziom obec nie mo że -
my swo bod nie po słu gi wać się ję zy -
kiem oj czy stym, a pro ces wy na ro do -
wie nia nie po wiódł się za bor com. 

– Chce my god nie czcić pa mięć
koź miń skich bo ha te rów, stąd dzi siaj
in au gu ru je my ob cho dy 150-le cia pla -
ców ki, otwie ra jąc Szkol ną Izbę Pa mię -
ci. We wrze śniu 2021 ro ku, w 115.
rocz ni cę straj ku, za pra sza my ab sol -
wen tów do od wie dze nia ich szko ły
z lat mło do ści. SP nr 1 jest nie tyl ko
świad kiem wy da rzeń, ale rów nież hi -
sto rii pi sa nej przez jej uczniów. Dla te -
go dzi siaj mo że my być dum ni, że je ste -
śmy wol nym na ro dem i uczy my się
w no wo cze snej szko le, gdzie kul ty wo -
wa ne są hi sto ria i tra dy cja – oznaj mił
J. Za wod ny.

Na stęp nym punk tem pro gra mu
był wy pusz cze nie 150 go łę bi. Po tem
za pro sze ni go ście, w tym m. in. wi ce -
bur mistrz Ja ro sław Ra taj czak czy ku -
stosz miej sco we go mu zeum – dr Mi -
chał Pie trow ski, uda li się na dru gie pię -
tro szko ły, gdzie w jed nym z po miesz -
czeń otwar to Izbę Pa mię ci. Dy rek tor
Je dyn ki pod kre ślił, iż jest to wspól na
idea, nad któ rą pra co wa ło wie le osób.
W efek cie tych dzia łań po wsta ła nie -
zwy kła Izba Pa mię ci – bo ga to do ku -
men tu ją ca dzie je szko ły i wy po sa żo na

w licz ne pa miąt ki. Szcze gól ne po dzię -
ko wa nia J. Za wod ny skie ro wał do Ste -
fa na Kaź mier cza ka, któ ry znacz nie
przy czy nił się do wy po sa że nia te go po -
miesz cze nia.

Izba Pa mię ci to nie wszyst ko. Są
też in ne pla ny. – Chce my do przy szłe -
go ro ku zro bić oś na od cin ku łą czą cym
dwa bu dyn ki szko ły, w któ rej pie lę -
gno wać bę dzie my hi sto rię. To dla nas
prio ry tet, by uczyć pa trio ty zmu naj -
młod sze po ko le nia – stwier dził J. Za -
wod ny. 

Z ko lei wi ce bur mistrz Ra taj czak,
pod kre śla jąc wa gę te go wy da rze nia,
za ape lo wał przy oka zji, by pod czas
roż nych re mon tów za cho wać, w mia rę
moż li wo ści, ele men ty pier wot ne. Ta -
kie ob co wa nie z prze szło ścią, gdy moż -
na zo ba czyć np. wy po sa że nie daw nych
klas, prze ma wia bo wiem naj bar dziej. 

PA WEŁ KRA WUL SKI

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

ŚWIĘTO PATRONA

Koźmińska Jedynka zainaugurowała obchody 150-lecia
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Je sień to tak że okres zbie ra nia grzy -
bów. Mi ło śni ków tej for my spę dza -
nia cza su jest wie lu. Jed nak – jak in -
for mu je po li cja – do świad cze nia lat
ubie głych po ka zu ją, że nie wszy scy
ama to rzy grzy bów zna ją la sy, do któ -
rych się uda ją. Czę sto wy bie ra ją się
tam w po je dyn kę, prze ce nia jąc swój
zmysł orien ta cji w te re nie. 

W związ ku z tym po li cja ape lu je
o roz są dek, roz wa gę i więk szą wy obraź nię.
Na wet w trak cie zbie ra nia grzy bów nie
mo że my bo wiem za po mi nać o wła snym
bez pie czeń stwie. Po li cjan ci pod kre śla ją,
że – wy bie ra jąc się na grzy bo bra nie – mu -
si my za cho wać szcze gól ną ostroż ność.
Aby unik nąć ta kich sy tu acji, któ re mo gą
za koń czyć się tra gicz nie, war to pa mię tać
o kil ku za sa dach bez pie czeń stwa w cza sie
grzy bo bra nia. 

Sta raj my się nie wy bie rać do la su w po -
je dyn kę. Je śli jed nak zda rzy się, że idzie my
sa mi na grzy bo bra nie, na si bli scy po win ni
wie dzieć, gdzie się znaj du je my. Po daj my im
też przy bli żo ny czas po wro tu. Je że li wy bie -
ra my się do la su w to wa rzy stwie, nie od da -
laj my się od tych osób. Po zo stań my z ni mi
w kon tak cie wzro ko wym.

Gdy re zy gnu je my z grzy bo bra nia, po -
in for muj my o tym oso by, z któ ry mi je ste -
śmy, jak i ko goś z bli skich. Kon tro luj my i za -

pa mię tuj my punk ty od nie sie nia, ele men ty
cha rak te ry stycz ne w da nym te re nie, aby bez
pro ble mu zna leźć dro gę po wrot ną do miej -
sca, z któ re go wy ru szy li śmy.

Za bierz my ze so bą na ła do wa ny te le fon
ko mór ko wy oraz la tar kę, któ re wmo men cie
za gu bie nia w le sie mo gą oka zać się bar dzo
po moc ne. Te le fon mo że my wy ko rzy stać
do we zwa nia po mo cy. Po mo że rów nież od -
czy tać na szą lo ka li za cję. Mo że my sko rzy stać
z apli ka cji te le fo nu, któ ra wska zu je na szą lo -
ka li za cję ro dzi nie, jak rów nież wzy wa nym
służ bom ra tun ko wym.

Pa mię taj my, że ele men ty od bla sko we
czy ja sny strój mo gą oka zać się bar dzo po -
moc ne w ra zie ak cji po szu ki waw czej. Je śli
nie zna my te re nu, nie od da laj my się zbyt
da le ko od swo ich po jaz dów, sta cji czy
przy stan ków ko le jo wych. Wy bie raj my
wcze sną po rę dnia na wę drów kę po le sie,
nie po zmierz chu. Po czą tek je sie ni to czas,
kie dy w no cy tem pe ra tu ra jest ni ska i mo -
że być wte dy za gro żo ne na sze ży cie lub
zdro wie.

Za cho waj my środ ki ostroż no -
ści – ostroż nie z ogniem. Uda jąc się do la su,
do kład nie za bez piecz my po jazd, po za my -
kaj my drzwi, okna, po zo staw my au to w wi -
docz nym miej scu, aby nie sta no wi ło ła twe -
go łu pu dla zło dziei. Nie po zo sta wiaj my
w po jeź dzie war to ścio wych przed mio tów
(sprzę tu do na wi ga cji, lap to pa, te le fo nu ko -

mór ko we go, to reb ki, port fe la, do ku men -
tów). Nie no śmy ze so bą rze czy war to ścio -
wych, aby unik nąć ich za gu bie nia.

War to być przy go to wa nym na zmia nę
po go dy, dla te go pod czas le śnych spa ce rów
nie odzow na bę dzie kurt ka prze ciw desz czo -
wa i od po wied nie obu wie. Gdy wy bie ra my
się na dłu żej do la su, za bierz my ze so bą wo -
dę oraz coś do je dze nia.

Sto suj my się do ozna ko wań i re gu la mi -
nów, któ re moż na zna leźć przy wej ściach
do la su. Nie śmieć my, za bierz my z la su to,
co ze so bą przy nie śli śmy.

Gdy znaj dzie my nie wy buch, nie wy pał
z cza sów woj ny bądź in ne przed mio ty, ni -
gdy ich nie do ty kaj my, tyl ko nie zwłocz nie
po in for muj my po li cję.

Je śli po dej rze wa my, że ktoś z na szych
bli skich zgu bił się w le sie, na tych miast za -
alar muj my po li cjan tów. Je śli za błą dzi my
w le sie, nie zwle ka jąc za alar muj my po li cję,
sta raj my się też dojść do naj bliż szej dro gi,
wte dy jest więk sza szan sa na od na le zie nie,
Kie dy już od naj dzie my dro gę do do mu, tak -
że po win ni śmy po wia do mić po li cję, że już
nie po trze bu je my po mo cy. Oszczę dzi to
cza su i za an ga żo wa nia wszyst kich osób, któ -
re bio rą udział w po szu ki wa niach.

Dzię ki tym wska zów kom mo że my
unik nąć wie lu za gro żeń czy ha ją cych w le sie
i bez za kłó ceń ko rzy stać z uro ków przy ro dy.

OPRAC. (AN KA)

W LESIE

Grzybobranie to świetny relaks, ale...

BEZPIECZEŃSTWO

Błyszczeć przykładem!

Póź nym wie czo rem 21 wrze śnia
funk cjo na riu sze z Wy dzia łu Pre wen -
cji i Ru chu Dro go we go Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Kro to szy nie w ra -
mach ak cji RO AD SA FE TY DAYS (Dni
bez pie czeń stwa ru chu dro go we go)
pro mo wa li bez piecz ne za cho wa nia
na dro dze, wrę cza jąc ro we rzy stom
ka mi zel ki od bla sko we i lamp ki.

W dniach 16-22 wrze śnia, w trak cie
Eu ro pej skie go Ty go dnia Mo bil no ści, we
wszyst kich eu ro pej skich kra jach pro wa -
dzo na by ła ak cja pod na zwą RO AD SA -
FE TY DAYS. Dzia ła nia te ko or dy no wa ła
Eu ro pej ska Or ga ni za cja Po li cji Ru chu
Dro go we go RO AD POL, a po pie ra ły je m.

in. Ko mi sja Eu ro pej ska i Eu ro pej ska Ra da
Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go.

Dzia ła nia w ra mach ak cji ukie run ko -
wa ne by ły na dą że nie do za ło żeń zgod nych
z WI ZJĄ ZE RO – ze ro ofiar śmier tel nych
w wy pad kach dro go wych. Klu czem
do osią gnię cia po pra wy bez pie czeń stwa
na dro gach w du żej mie rze jest bo wiem
zmia na na wy ków ich użyt kow ni ków.

Wie czo rem 21 wrze śnia kro to szyń -
scy po li cjan ci pro mo wa li bez piecz ne za -
cho wa nia na dro dze po przez wrę cza nie
ro we rzy stom ka mi ze lek od bla sko wych
i lam pek, któ re ufun do wa ne zo sta ły przez
Fun da cję DU DA oraz Wo je wódz ki Ośro -
dek Ru chu Dro go we go w Ka li szu.

(AN KA)

ROZDRAŻEW

Wybrali najładniejsze
ogrody w gminie

Jak co ro ku w gmi nie Roz dra żew
ogło szo no kon kurs na naj pięk niej -
szy ogród. Przed się wzię cie cie szy się
du żą po pu lar no ścią po śród miesz -
kań ców. W te go rocz nej edy cji
w szran ki sta nę ło 13 uczest ni ków. 

Ko mi sja kon kur so wa sta nę ła
przed nie la da wy zwa niem. Wła ści cie le
ogro dów po sta wi li bo wiem na kre atyw -
ność i za sko cze nie ju ro rów no wy mi pro -
po zy cja mi. W ko mi sji zna la zły się Na ta lia
Błasz czyk z Urzę du Gmi ny w Roz dra że -
wie oraz Ja dwi ga Bro da i Bo że na Ja ku bek
z Ko ła Go spo dyń Wiej skich. 

Oce ny do ko na no w dwóch ka te go -
riach. W ka te go rii „Mój ogród wa rzyw no -
-kwia to wy” pierw sze miej sce przy zna no
Sta ni sła wo wi Głusz ko wi, któ ry wy prze -
dził An ge li kę Lis i Da nu tę Ide. Z ko lei
w ka te go rii „Mo je miej sce wy po czyn ku
wśród zie le ni” trium fo wa ła Ka ro li na
Obec na, dru gą lo ka tę za ję ła Te re sa Ma cie -
jew ska, a trze cia by ła Kry sty na Pa bich.

Na gro dy wrę czo no 16 wrze śnia
w roz dra żew skiej Masz ta lar ni. Wójt Ma -
riusz Dy mar ski pod kre ślił wy so ki po ziom
te go rocz ne go kon kur su i za chę cał
do upięk sza nia swo ich ogro dów.

(PIK)
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W nie dzie lę, 20 wrze śnia, w kro to -
szyń skim ki nie Przed wio śnie od był
się kon cert ze spo łu Po si ti ve. Sa la wy -
peł nio na by ła na ty le, na ile po zwo li -
ły prze pi sy sa ni tar ne – aby wszy scy
obec ni mo gli bez piecz nie uczest ni -
czyć w tym wy da rze niu mu zycz nym.

Po si ti ve to dzia ła ją cy przy Kro to szyń -
skim Ośrod ku Kul tu ry ze spół spe cja li zu -
ją cy się w mu zy ce go spel. Cał kiem nie -
daw no gru pa ob cho dzi ła swo je 10-le cie
i z tej oka zji za pro szo no na sce nę re pre -
zen ta cję mło de go po ko le nia, któ ra
w znacz nej czę ści skła da się z dzie ci człon -
ków ze spo łu.

Ar ty ści ob da ro wa li wi dzów mnó -
stwem po zy tyw nej ener gii. By ła to dla
wszyst kich mu zycz na i du cho wa uczta.

Pu blicz ność ba wi ła się wy śmie ni cie. Cze -
ka my na ko lej ne kon cer ty.

(STA SIEK)

KONCERT

Pozytywne brzmienia gospel



To i Owo12 WTOREK, 29 września 2020

Dwa pro jek ty – „Or ga ni za cja tur nu -
su re ha bi li ta cyj ne go osób nie peł no -
spraw nych i spraw nych do Mrze ży -
na” oraz „Or ga ni za cja wy jaz du wy po -
czyn ko we go se nio rów do Re wa -
la” – zo sta ły do fi nan so wa ne w ra -
mach ma łe go zle ce nia przez gmi nę
Kro to szyn.

Od 7 do 17 wrze śnia 21 se nio rów ze
Sto wa rzy sze nia RA ZEM od po czy wa ło
w ośrod ku wcza so wym Al ga w Mrze ży -
nie. Bar dzo do bre wa run ki sprzy ja ły spa -
ce rom po pla ży. Uczest ni cy wy jaz du ko -
rzy sta li z dwóch ba se nów, nor dic wal -
king, si łow ni, mi ni gol fa, dzię ki cze mu
po pra wi li swo ją spraw ność fi zycz ną oraz
pro mo wa li ak tyw ne spę dza nie wol ne go
cza su. Aby zin te gro wać wcza so wi czów,
zor ga ni zo wa no ki no DVD, wie czo rek ka -
ra oke oraz ta necz ny i bie sia dę z akor de -
oni stą.

Z ko lei od 29 sierp nia do 6 wrze -
śnia 47-oso bo wa gru pa se nio rów prze by -
wa ła w ośrod ku wy po czyn ko wym Al cest
w Re wa lu. Wy jazd zor ga ni zo wał kro to -
szyń ski od dział Pol skie go Związ ku Eme -
ry tów, Ren ci stów i In wa li dów. Co dzien -
nie ra no uczest ni cy ćwi czy li na przy rzą -
dach fit park lub spa ce ro wa li brze giem
mo rza. Część osób cha dza ła z kij ka mi

nor dic wal king. Po za tym ko rzy sta li z ba -
se nu. Po go da sprzy ja ła spa ce rom oraz
zwie dza niu – m. in. ru in ko ścio ła
z XIII wie ku na kli fie. Zor ga ni zo wa no
rów nież wy ciecz kę ko lej ką re tro do Nie -
cho rza. Uczest ni cy wy jaz du zwie dzi li
mo ty lar nię, la tar nię mor ską czy park
z mi nia tu ra mi la tarń mor skich. 

OPRAC. (AN KA)

WYPOCZYNEK

Gmina Krotoszyn wspiera seniorów
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Sto wa rzy sze nie „ku KLI Nów” wzię ło
udział w otwar tym kon kur sie „Na sza
wieś na szą wspól ną spra wą”. W ra -
mach pro jek tu za ku pio no sce nę mo -
du ło wą oraz upo rząd ko wa no po -
miesz cze nia po sta rym klu bie
przy sa li wiej skiej. 

W pra ce po rząd ko we za an ga żo wa li
się człon ko wie sto wa rzy sze nia, rad ni oraz
ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w Ku kli -
no wie. Re ali zo wa ny pro jekt zna lazł się
na 13. miej scu li sty ran kin go wej. Ozna -
cza to, że speł niał wszyst kie wy mo gi.

Do fi nan so wa nie wy nio sło 10 ty się cy
zło tych. Sto wa rzy sze nie z wła snych środ -
ków do ło ży ło 3080 zł, a po nad to wy ko na -
ło pra ce po rząd ko we o war to ści 2760 zł. 

– Sce na jest nam po trzeb na
na wszyst kie wy stę py, a tych co ro ku
jest u nas spo ro. Or ga ni zu je my m. in.
Prze gląd Pie śni Ma ryj nych, im pre zę
„Mu zy ko wa nie na szą pa sją”, ja seł ka, ob -
cho dy Świę ta Nie pod le gło ści, Dzień
Bab ci i Dziad ka i wie le in nych. Po każ -
dych wy stę pach sły sza łam, że wszyst ko
by ło do brze, tyl ko wi docz ność kiep ska.
Gdy wy stę po wa ły dzie ci, to tyl ko pierw -
sze rzę dy mo gły je po dzi wiać. Wi dzo -
wie wza jem nie so bie prze szka dza -
li – ob ja śnia Bar ba ra Go ści niak ze Sto -
wa rzy sze nia „ku KLI Nów”. Sce na zo sta -
ła po sta wio na i po słu ży ar ty stom już 4
paź dzier ni ka pod czas wy da rze nia „Mu -
zy ko wa nie na szą pa sją”. 

OPRAC. (LE NA)

Fi lia nr 3 w Or pi sze wie Kro to szyń -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej oraz bi -
blio te ka miej sco wej Szko ły Pod sta -
wo wej im. Rtm. Wi tol da Pi lec kie go
zor ga ni zo wa ły spo tka nie pod ha -
słem „Czy taj my ra zem!” z dzieć mi
z od dzia łu przed szkol ne go.

Naj młod si wy słu cha li opo wia da nia

„Miś Tu liś idzie do przed szko la”,
w któ rym to bo ha ter opo wia da o swo -
im pierw szym dniu w przed szko lu
i o tym, jak mi ło i sym pa tycz nie jest
być przed szko la kiem. Na ko niec spo -
tka nia dzie ciom za pre zen to wa no cie -
ka we i ko lo ro we ba jecz ki, któ re znaj du -
ją się w bi blio te ce.

(AN KA)

13Rozmaitości
KUKLINÓW

Nowa scena już gotowa

ORPISZEW

Czytajmy razem!
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22 paź dzier ni ka w Ko by li nie od bę -
dzie się szko le nie ,,Bul ga rian bag”.
Po pro wa dzi je Ivan Iva now, le gen -
dar ny za pa śnik i twór ca wor ka buł -
gar skie go. 

Or ga ni za to ra mi wy da rze nia są Su ples
Tra ining Sys tems, Pol skie Sto wa rzy sze nie
Ket tle bell i Fit ness, Bul ga rian Bag Aca de -
my – Po land, Klub Spor to wy Ran ger
i Sklep Fit ness LE ON. Szko le nie za pla no -
wa no na czwar tek, 22 paź dzier ni ka, w go -
dzi nach 16.00-20.00, w ha li śro do wi sko -
wo -spor to wej przy Szko le Pod sta wo wej im.
Ju lia na Tu wi ma w Ko by li nie (ul. 3 ma ja 9). 

Tre ning po pro wa dzi Ivan Iva -
now – le gen dar ny buł gar ski za pa śnik,
twór ca wor ka buł gar skie go i sys te mu tre -
nin go we go bul ga rian bag. Do Ko by li na
przy le ci aż ze Sta nów Zjed no czo nych,
gdzie miesz ka od nie mal 20 lat. Asy sto -
wać bę dą mu li cen cjo no wa ni in struk to -
rzy bul ga rian bag: Lech Le on Kle dzik i To -
masz Wa ściń ski.

Ce lem szko le nia jest na uka pod sta -
wo wych tech nik ćwi czeń z wor kiem buł -

gar skim ze szcze gól nym uwzględ nie niem
tech nik dy na micz nych (bul ga rian bag
spin, bul ga rian bag snatch, bul ga rian bag
swing squ at i wie le in nych). Tre ning skie -
ro wa ny jest nie mal do wszyst kich. Or ga -
ni za to rzy do pusz cza ją udział dzie ci po -
wy żej 10. ro ku ży cia. W ta kim przy pad ku
pro szą jed nak o wcze śniej sze po in for mo -
wa nie, aby przy go to wać spe cjal ne 3-ki lo -
gra mo we wor ki. 

Szko le nie jest do sko na łą pro po zy cją
dla osób tre nu ją cych sztu ki, spor ty i sys te -
my wal ki, szcze gól nie za pa sy, ju do, jiu -jit -
su czy MMA. Każ dy uczest nik wy da rze -
nia otrzy ma cer ty fi kat po twier dza ją cy je -
go ukoń cze nie, pod pi sa ny przez Iva na Iva -
no wa. 

Zgło sze nie udzia łu jest moż li we tyl -
ko i wy łącz nie za po śred nic twem for mu -
la rza. Do za re je stro wa nia, oprócz zgło sze -
nia, ko niecz ne jest do ko na nie opła -
ty – 150 zł (do 10 paź dzier ni ka)
lub 250 zł (po 10 paź dzier ni ka). Szcze gó -
ły do ty czą ce zgło sze nia znaj du ją się na fa -
ce bo oko wym wy da rze niu.

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy na szkolenie
pod okiem legendy

Za pa śni cy z na sze go po wia tu star to -
wa li w dwóch im pre zach. Re pre zen -
tan ci kro to szyń skie go Ce ra mi ka
przy wieź li z nich trzy me da le.

W Sie dl cach od by ły się Mi strzo stwa
Pol ski Ju nio rów i Ju nio rek w Za pa sach
w Sty lu Wol nym. Po raz ko lej ny naj lep szy
w ka te go rii 70 kg oka zał się Szy mon Wojt -
kow ski. Za pa śnik LKS Ce ra mik Kro to -
szyn wy gry wał wal ki, nie tra cąc ani jed ne -
go punk tu. 

Ty dzień póź niej we Wło da wie
na XXVI Olim pia dzie Mło dzie ży za wod -

ni cy kro to szyń skie go klu bu wy wal czy li
dwa me da le. W ka te go rii 51 kg dru gie
miej sce za jął Hu bert Krzy żań ski, a na naj -
niż szym stop niu po dium w kat. 71 kg sta -
nął Bar tosz Kaź mier czak. Po nad to
na siód mej lo ka cie upla so wał się Ma ciej
Ko smal ski (65 kg), dzie sią ty był Mi ko łaj
Ste fań ski (71 kg), a 12. po zy cję za jął Ma -
ciej Pa tan (92 kg).

UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce re pre -
zen to wał Prze my sław Wi zner, któ ry zma -
ga nia w kat. 60 kg za koń czył na siód mym
miej scu.

(LE NA)

ZAPASY

Kolejne medale naszych zawodników

W śro dę Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.
w ćwierć fi na le Okrę go we go Pu cha ru
Pol ski za grał z Pe li ka nem Gra bów
na je go te re nie. Nie ste ty, miej sco wi
wy gra li 1: 0 i tym sa mym wy eli mi no -
wa li nasz ze spół z pu cha ro wych roz -
gry wek.

Od pierw szych mi nut gra by ła dość
wy rów na na, dłu go żad na z dru żyn nie po -
tra fi ła prze chy trzyć ry wa la. Do pie ro
w koń ców ce pierw szej od sło ny nie fra so -
bli wość koź miń skich de fen so rów wy ko -
rzy stał Da wid Grzy wacz. Za wod nik Pe li -
ka na tra fił zza po la kar ne go w sa mo
okien ko bram ki Bia łe go Or ła. 

Po prze rwie go ście znacz nie się oży -
wi li. Mi mo gry w osła bie niu – gdyż czer -
wo ną kart ką zo stał uka ra ny Oskar Ma cie -
jew ski – Or ły moc no na pie ra ły na go spo -
da rzy. Sta ra nia go ści nie przy nio sły efek tu

i Pe li kan zdo łał utrzy mać skrom ne pro -
wa dze nie do koń ca me czu, tym sa mym
wy rzu ca jąc koź mi nian za bur tę. 

– Szko da, bo mie li śmy szan sę po wtó -
rzyć wy nik sprzed ro ku. W grze zo sta ły
dru ży ny w na szym za się gu. Trud no, mo -
że my się te raz sku pić na li dze. Gra
na dwóch fron tach da wa ła się za wod ni -
kom we zna ki – sko men to wał Łu kasz Ko -
nop ka, za wod nik Bia łe go Or ła. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Orły pożegnały się z pucharem

Zna ko mi cie spi sał się Cze sław Rosz -
czak w XX Pu cha rze Bał ty ku Ma -
sters na Sta dio nie Le śnym w So po -
cie. Re pre zen tu ją cy UKS Olim pij czyk
Po go rze la miesz ka niec Ła giew nik
star to wał w czte rech kon ku ren cjach
i w każ dej zdo był me dal. 

W rzu cie dys kiem Rosz czak uzy -
skał 33,20 m i w kla sy fi ka cji open (re zul -
ta ty prze li cza no we dług wie ku po szcze -
gól nych za wod ni ków) za jął pierw sze
miej sce. – Mo że wy nik był by lep szy, ale
or ga ni za tor nie for tun nie usta lił pro gram
mi nu to wy i w cza sie rzu tu dys kiem już
roz po czę ła się dru ga kon ku ren cja,
do któ rej by łem zgło szo ny. Tro chę więc
by ło ner wo wo i na pew no mia ło to
wpływ na uzy ska ne wy ni ki, gdyż nie da -
ne mi by ło nor mal nie przy go to wać się
do pchnię cia ku lą – opo wia da lek ko atle -
ta z Ła giew nik.

W pchnię ciu ku lą ła giew ni cza nin
osią gnął 11,32, co osta tecz nie da ło mu
srebr ny me dal w open. W rzu cie mło tem
ry wa li zo wał m. in. z re kor dzi stą świa ta
w tej kon ku ren cji – Je rzym Ja błoń skim
z Olsz ty na, któ ry – jak się oka za -
ło – znów był naj lep szy, usta na wia jąc tym
ra zem no wy re kord Pu cha ru Bał ty ku.
Rosz czak z re zul ta tem 33,70 m zo stał
skla sy fi ko wa ny na trze ciej po zy cji. 

Dru gi brą zo wy krą żek spor to wiec
z gmi ny Ko by lin wy wal czył w rzu cie
cię żar kiem, osią ga jąc wy nik 13,07 m.
– Zdo by cie czte rech me da li w ry wa li -

za cji z naj lep szy mi za wod ni ka mi w kra -
ju moż na uznać za suk ces, cho ciaż wy -
ni ki mo gły być lep sze – ko men tu je
Rosz czak. – 3 paź dzier ni ka w Słu bi cach
wy star tu ję w Me mo ria le im. Zdzi sła wa
Skrę ty i tym sa mym za koń czę ten se -
zon – do da je. 

(AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Roszczak z czterema krążkami

PELIKAN GRABÓW – BIAŁY ORZEŁ
KOŹMIN WLKP. 1:0 (1:0)

BRAMKA: 
1:0 – Dawid Grzywacz (40)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Dolata,
Konopka, Roszczak, Lis (62' Kasprzak),
Maciejewski, Skowroński (57' Rój),
Nowakowski (82' Mucha), Wciórka (80'
Kęsy), Borowczyk, Pijanowski (75' Hajdasz)
CZERWONA KARTKA: Oskar Maciejewski
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W VIII ko lej ce kla sy okrę go wej Bia ły
Orzeł Koź min Wlkp. po dej mo wał
ekipę LZS -u Do ru chów. Go spo da rze
nie mie li więk szych pro ble mów i wy -
gra li pew nie 3: 0.

Koź mi nia nie prze wa ża li od pierw -
szych mi nut. Już kil ka dzie siąt se kund
po roz po czę ciu gry w po lu kar nym ry wa li
zro bi ło się nie bez piecz nie po wrzu cie z au -
tu. Po tem groź nie na bram kę LZS -u strze -
la li Pa tryk Wciór ka i Krzysz tof Cza bań ski.

Wy nik spo tka nia w 35. mi nu cie otwo rzył
Da wid Do la ta. Jesz cze przed prze rwą Or ły
mia ły kil ka ko lej nych do brych sy tu acji, ale
bra ko wa ło sku tecz no ści. 

W dru giej po ło wie ob raz gry się nie
zmie nił. W 65. mi nu cie spo tka nia bram -
ka rza LZS -u ude rze niem z rzu tu wol ne go
pró bo wał za sko czyć K. Cza bań ski, lecz
pił ka prze le cia ła nad po przecz ką. Nie dłu -
go póź niej Ro bert No wa kow ski ode brał
fut bo lów kę ry wa lo wi i umie ścił ją w sa -
mym okien ku bram ki go ści. W 79. mi nu -

cie re zul tat me czu usta lił nie za wod ny
ostat nio K. Cza bań ski. Pił ka rze z Do ru -
cho wa pró bo wa li strze lić choć by ho no ro -

we go go la, ale kil ko ma świet ny mi in ter -
wen cja mi po pi sał się Ma te usz Wro nec ki. 

(LE NA)

15Sport

PIŁKA NOŻNA

Gładkie zwycięstwo Białego Orła

Nie zwy kle za cię ta by ła wy jaz do wa
kon fron ta cja Astry Kro to szyn z Tu li -
sią Tu lisz ków. Po emo cjo nu ją cej wy -
mia nie cio sów na sza dru ży na wy gra -
ła 4: 3, prze ry wa jąc tym sa mym se -
rię me czów bez zwy cię stwa. 

Już w 10. mi nu cie me czu Łu kasz Bu -
dziak otwo rzył wy nik po moc nym ude rze -
niu z 20 me trów. Nie dłu go po tem Mak -
sym Ish chuk sfau lo wał w swo im po lu kar -
nym jed ne go z za wod ni ków Tu li sii i sę dzia

wska zał na wap no, a z 11 me trów nie po -
my lił się Ja ro sław Gor go lew ski. Po kil ku
mi nu tach Astra znów wy szła na pro wa -
dze nie. Po ro ze gra niu rzu tu roż ne go pił kę
do siat ki wpa ko wał Ar tur Pau ter. 

W 49. mi nu cie je den z gra czy Tu li sii
do pu ścił się fau lu na kro to szyń skim
bram ka rzu. Sędzia jed nak nie od gwiz dał
prze wi nie nia i kie dy Szy mon Maj zwi jał
się z bó lu, Szy mon Wal czak skie ro wał fut -
bo lów kę do bram ki. W 61. mi nu cie gry
po raz dru gi na li stę strzel ców wpi sał się

Ł. Bu dziak, ale i tym ra zem ry wa le szyb ko
od po wie dzie li za spra wą Mi ło sza Ob li zaj -
ka. Pod ko niec spo tka nia zwy cię skie go go -
la dla Astry zdo był 16-let ni Fi lip Brink. 

– Cie szę się, że w koń cu się uda ło,

mi mo że mecz był bar dzo ner wo wy i gra -
li śmy w nie peł nym skła dzie. Na bo isku
za bra kło kil ku pod sta wo wych za wod ni -
ków. De cy zje sę dzie go wy wo ła ły wie le
kon tro wer sji. Sy tu acja z na szym bram ka -

rzem nie po win na mieć miej sca – sko -
men to wał Ma riusz Ra taj czak, pre zes
Astry. (LE NA) 

PIŁKA NOŻNA

Wreszcie wygrana!

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 
- LZS DORUCHÓW 3:0 (1:0)

BRAMKI: 
1:0 – Dawid Dolata (35)

2:0 - Robert Nowakowski (70)

3:0 - Krzysztof Czabański (79)

BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Pijanowski (66'

Nowakowski), Roszczak, Konopka, Wciórka

(75' Hajdasz), Kaźmierczak, Skowroński

(66' Rój), Borowczyk (78 Kęsy), Lis, Dolata

(81' Mucha), Czabański 

TULISIA TULISZKÓW – ASTRA
KROTOSZYN 3:4 (1:2)

BRAMKI:
0:1 – Łukasz Budziak (10)
1:1 – Jarosław Gorgolewski (19' karny)
1:2 – Artur Pauter (27)
2:2 – Szymon Walczak (49)
2:3 – Łukasz Budziak (61)
3:3 – Miłosz Oblizajek (75)
3:4 – Filip Brink (87)
Astra: Maj (60' Minta), Jankowski, Olejnik,
Mizerny, Staszewski, Budziak, Powalisz
(94' Łuczak), Polowczyk (62' Nasalski),
Ishchuk (81' Brink), Pauter, Lewandowski
CZERWONA KARTKA: Adam Staszewski

 
 

 



Sport16 WTOREK, 29 września 2020

W IX ko lej ce V li gi Piast Ko by lin
zmie rzył się na wła snym obiek cie
z ze spo łem, któ ry w tym se zo nie
jesz cze nie do znał go ry czy po raż ki.
Nie ste ty, Vic to ria Skar szew pod trzy -
ma ła swo ją do brą pas sę i ogra ła
miej sco wych 4: 2. 

Ko by li nia nie roz po czę li z przy tu -
pem, bo już w 7. mi nu cie wy szli na pro -
wa dze nie. Pił kę do siat ki strza łem z 16
me trów po słał Raj mund Siec la. Jak się
oka za ło, by ły to mi łe złe go po cząt ki, mi -
mo że go spo da rze wy kre owa li so bie jesz -
cze kil ka nie złych sy tu acji. W koń ców ce
pierw szej po ło wy do wy rów na nia do pro -
wa dził Bła żej Cie siel ski, po któ re go ude -
rze niu pił ka od bi ła się od słup ka i wpa dła
do bram ki. 

W po cząt ko wym frag men cie dru giej
od sło ny, po ro ze gra niu rzu tu roż ne go, ko -
by liń skie go bram ka rza po ko nał Kac per

Zmy ślo ny. Dzie sięć mi nut póź niej na 3: 1
dla Vic to rii efek tow nym strza łem pię tą
pod wyż szył Jo shua Ba lo gun. W 72. mi -
nu cie Pia sta do bił Ka rol Kieł bik. Ko by li -
nian by ło stać jesz cze na jed no tra fie nie.
Po asy ście Ma ciej Wa cho wia ka pił kę
do siat ki skie ro wał Ma tusz Wa cho wiak,
usta la jąc re zul tat me czu.

(LE NA)

Re pre zen tan ci UKS Sho dan Zdu ny
po sze ścio mie sięcz nej prze rwie
wresz cie mo gli wy star to wać w za wo -
dach. 13 wrze śnia za pre zen to wa li
się na 15 In ter na tio nal Ban zai Cup
Ber lin 2020. 

Dłu go wy cze ki wa ny start w za wo -
dach był dla Sho da na uda ny. W ka ta ma -
sters bez kon ku ren cyj ny oka zał się tre ner
Ja ro sław Adam ski, po ko nu jąc ry wa li
z Da nii i Nie miec. Bar dzo do bre pią te
miej sce w ku mi te U'14 za jął Eryk Szym -
czak. Suk ces mło de go za wod ni ka po ka zu -
je, że je go pra ca pod okiem tre ne ra Wik to -
ra przy no si efek ty. Eryk w pierw szej wal -
ce wy grał 4: 0, a w ko lej nym po je dyn ku
uległ 1: 4 ry wa lo wi z Nie miec. W star ciu
o brą zo wy me dal nie ste ty mu się nie po -
wio dło i osta tecz nie mu siał się za do wo lić
pią tą lo ka tą.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Victoria za silna dla Piasta

KARATE

Udany powrót do startów
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PIAST KOBYLIN 
– VICTORIA SKARSZEW 

2:4 (1:1)
BRAMKI: 
1:0 – Rajmund Siecla (7)
1:1 – Błażej Ciesielski (45)
1:2 – Kacper Zmyślony (53)
1:3 – Joshua Balogun (63)
1:4 – Karol Kiełbik (72)
2:4 – Mateusz Wachowiak (74)
Piast: Wojtkowiak – Frąckowiak (63'
Pospiech), A. Kurzawa, Wosiek, Siepa,
Smektała, D. Snela, Siecla, Ma.
Wachowiak, Mt. Wachowiak, Olikiewicz


