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DZIŚ W NU ME RZE 
� ROLNICTWO

Protestują przeciwko
ustawie o ochronie zwierząt 

Czytaj na str. 5

� POD NASZYM PATRONATEM

Wielki sukces 
Nocy Zawodowców

Czytaj na str. 7

� KLUBY

UKS Delfin 4 
zakończył działalność

Czytaj na str. 12

� SPORT

Mistrzostwa Polski 
w Zapasach!

Czytaj na str. 13

We dle wszel kich ofi cjal nych ko mu ni ka tów
epi de mia nie zwal nia tem pa. W mi nio nym
ty go dniu Mi ni ster stwo Zdro wia in for mo wa ło
o ko lej nych re kor do wych licz bach za ka żeń
w kra ju. W po wie cie kro to szyń skim rów nież
do gro na za ra żo nych do łą czy ła spo ra gru pa.
W re zul ta cie w ko lej nym ty go dniu zo sta li -
śmy za li cze ni do tzw. czer wo nej stre fy. Po -
nad to rząd ogło sił, iż w ca łym kra ju bę dą
obo wią zy wać ob ostrze nia przy pi sa ne do -
tych czas do tzw. stre fy żół tej.

EPIDEMIA

Ho Re Ca Las Ka lisz we spół z Pa ła cem w Or li or ga ni zu je 2. Mi strzo stwa Pol -
ski w Dzi czyź nie. Te go rocz ny event – bę dą cy jed no cze śnie Me mo ria łem Ma -
ria na Tar naw skie go, wie lo let nie go pre ze sa fir my z Tom nic – za po wia da się
nie zwy kle cie ka wie. Do ry wa li za cji sta ną wy bit ni pol scy ku cha rze. Twa rzą im -
pre zy bę dzie Ro bert Ma kło wicz, zna ny wszyst kim m. in. z pro gra mu „Ma kło -
wicz w po dró ży”.

Ku li nar ną ry wa li za cję za pla no wa no na 21 paź dzier ni ka. Przez wzgląd na to, że na -
dal je ste śmy czer wo ną stre fą, mi strzo stwa bę dą mia ły cha rak ter za mknię ty. Or ga ni za to -
rzy za dba li jed nak o to, aby każ dy mógł zo ba czyć ku char ski po je dy nek i za pla no wa li
stre aming on li ne. To masz Tar naw ski, pre zes Ho Re Ca Las Ka lisz, za po wia da, że te go -
rocz na edy cja mi strzostw, choć bę dzie nie co in na, na pew no za pad nie na dłu go w pa -
mię ci uczest ni ków i wi dzów. (LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie! 

Czytaj więcej na str. 7

Czytaj więcej na str. 2
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dokoń� czenie ze strony 1
W po nie dzia łek z po wo du CO VID -

-19 – jak wy ni ka ło z ko mu ni ka tu re sor tu
zdro wia – zmarł 91-let ni miesz ka niec po -
wia tu kro to szyń skie go. A po nad to stwier -
dzo no no we przy pad ki za ka że nia na na -
szym te re nie. Ko lej na gru pa za ra żo nych
ko ro na wi ru sem to ko bie ty w wie -
ku 86, 40, 74, 87, 56, 28, 33, 65, 57 lat,
męż czyź ni w wie ku 61, 46, 82, 84, 32,
33, 27 lat oraz dwój ka dzie ci. Wszy scy są
w do mo wej izo la cji.

Za mknię ty zo stał Ze spół Szkół Po -
nad pod sta wo wych im. J. Mar ciń ca
w Koź mi nie, by do koń ca ty go dnia pra co -
wać w try bie zdal nym. 

We wto rek Szpi tal Po wia to wy w Kro -
to szy nie po in for mo wał, że na Od dzia le
We wnętrz nym z Pod od dzia łem Kar dio -
lo gicz nym stwier dzo no sie dem przy pad -
ków za ka że nia ko ro na wi ru sem. SARS
CoV -2 ma trzech pa cjen tów i czte ry oso -
by z per so ne lu. Pra cow ni cy szpi ta la,
u któ rych wy kry to za ra że nie ko ro na wi ru -
sem, zo sta li skie ro wa ni na izo la cję do mo -
wą, a pa cjen tów z po zy tyw nym wy ni -
kiem prze trans por to wa no do szpi ta la za -
kaź ne go. W związ ku z ta ką sy tu acją cza -
so wo wstrzy ma no przy ję cia na od dział
we wnętrz ny. Do 8 paź dzier ni ka miał
funk cjo no wać w try bie izo la cji.

W śro dę w Pol sce licz ba wy kry tych

przy pad ków za ka że nia prze kro czy ła 3 ty -
sią ce. Wiel ko pol ski Urząd Wo je wódz ki
po in for mo wał, że z po wo du CO VID -19
zmar ło dwo je miesz kań ców po wia tu kro -
to szyń skie go – 62-let nia ko bie ta i 84-let -
ni męż czy zna. Po nad to za ra że nie wi ru -
sem SARS -CoV -2 stwier dzo no u ko lej -
nych 17 osób z na sze go te re nu – u dzie -
wię ciu ko biet i ośmiu męż czyzn.

W czwar tek Mi ni ster stwo Zdro wia
ogło si ło, iż w kra ju przy by ło 4280 osób,
u któ rych stwier dzo no za ra że nie wi ru sem
SARS -CoV -2. We dle ofi cjal nych da nych
w na szym po wie cie po zy tyw ny wy nik te -
stu na je go obec ność mia ły ko lej ne 103
oso by – wszyst kie są w izo la cji do mo wej.
W wie lo spe cja li stycz nym szpi ta lu miej -
skim przy uli cy Szwaj car skiej w Po zna niu
zmar ło dwóch miesz kań ców na sze go po -
wia tu – męż czyź ni w wie lu 73 i 77 lat. 

Na kon fe ren cji pra so wej z udzia łem
pre mie ra Ma te usza Mo ra wiec kie go ogło -
szo no, iż od 10 paź dzier ni ka w ca łym kra -
ju bę dą obo wią zy wać ob ostrze nia przy pi -
sa ne do tych czas do tzw. stre fy żół tej.
Ozna cza to, że wszyst kie oso by prze by -
wa ją ce na te ry to rium Pol ski bę dą mu sia ły
no sić ma secz ki w prze strze ni pu blicz nej.
Z ko lei po wiat kro to szyń ski na dal jest
stre fą czer wo ną. 

W pią tek w po wie cie kro to szyń -
skim stwier dzo no 30 no wych przy pad -

ków za ra że nia ko ro na wi ru sem, w so bo -
tę 26, w nie dzie lę 37, a w po nie dzia -
łek 34. Wszyst kie te oso by są w do mo -
wej izo la cji.

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia -
łek, 12 paź dzier ni ka, go dzi na 12.00)
w po wie cie kro to szyń skim od po cząt ku
pan de mii od no to wa no 813 przy pad ków

za ka że nia (399 ak tyw nych), 44 oso by
zmar ły, wy zdro wia ło 370. W ca łym kra ju
do tej po ry za ra że nie wi ru sem SARS -
-CoV -2 stwier dzo no u 130 210 osób,
zmar ło 3039, a wy le czo nych jest
już 81 201.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

EPIDEMIA

Ma ski – obo wią zek no sze nia w ca łej prze strze ni pu -
blicz nej (uli ce, pla ce, środ ki pu blicz ne go trans por tu zbio -
ro we go; w miej scach ogól no do stęp nych, w za kła dach pra -
cy oraz w bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej (szko ły!),
w obiek tach han dlo wych lub usłu go wych.

Han del – obo wią zek no sze nia ma sek przez klien tów
pod czas za ku pu to wa rów lub usług oraz uży wa nia rę ka -
wi czek jed no ra zo wych lub sto so wa nia środ ków do de zyn -
fek cji rąk.

Tar go wi ska – jak do tych czas obo wią zek za kry wa nia
ust i no sa oraz no sze nia jed no ra zo wych rę ka wi czek lub
sto so wa nia środ ków do de zyn fek cji rąk oraz za cho wa nie
dy stan su 1,5 m mię dzy oso ba mi.

Ko ścio ły – 50% ob ło że nia bu dyn ku (ko ścio ła) lub in -
ne go obiek tu kul tu re li gij ne go + obo wią zek za kry wa nia
ust i no sa. Je śli wy da rze nie re li gij ne od by wa się na ze -
wnątrz – 150 osób + obo wią zek za kry wa nia ust i no sa.

We se la i in ne uro czy sto ści ro dzin ne – do 50 osób
z wy jąt kiem ob słu gi, uczest ni cy – bez obo wiąz ku za kry -
wa nia ust i no sa.

Zgro ma dze nia – za kaz zgro ma dzeń po wy żej 150
osób. Uczest ni cy 1.5 m od sie bie i za kry wa ją usta i nos.

In ne im pre zy, spo tka nia nie za leż nie od ich ro dza -
ju – do 50 osób z wy jąt kiem ob słu gi, obo wią zek za kry wa -
nia ust i no sa.

Wy da rze nia spor to we – mo że uczest ni czyć nie wię -
cej niż 250 uczest ni ków jed no cze śnie, nie li cząc osób zaj -
mu ją cych się ob słu gą wy da rze nia. Bez pu blicz no ści!

Si łow nie – jed na oso ba na 10 m2.
Dzia łal ność ho te lar ska – do pusz czal na, z wy łą cze -

niem dzia łal no ści klu bów i dys ko tek.
Aqu apar ki i ba se ny – 75% ob ło że nia obiek tu.
Ga stro no mia – w lo ka lu i ogród ku klien ci mu szą za -

kry wać usta i nos do cza su za ję cia przez nich miejsc,
w któ rych bę dą spo ży wa li po sił ki lub na po je. Ob słu ga za -
kry wa usta i nos. W lo ka lu mo że prze by wać mak sy mal -
nie jed na oso ba na 4 m2.

Sa lo ny ko sme tycz ne, fry zjer skie i ta tu ażu – w miej -
scu, w któ rym jest pro wa dzo na ta ka dzia łal ność, prze by -
wa wy łącz nie ob słu ga oraz ob słu gi wa ni klien ci, a gdy
klient wy ma ga opie ki, tak że je go opie kun.

Trans port zbio ro wy – 50% licz by wszyst kich miejsc
al bo 30% licz by wszyst kich miejsc sie dzą cych i sto ją cych,
okre ślo nych w do ku men ta cji tech nicz nej lub do ku men -
ta cji tech nicz no -ru cho wej dla da ne go ty pu środ ka trans -
por tu al bo po jaz du, przy jed no cze snym po zo sta wie niu
w środ ku trans por tu bądź po jeź dzić co naj mniej 50%
miejsc sie dzą cych nie za ję tych.

We so łe mia stecz ka, par ki roz ryw ki lub par ki re kre acyj -
ne – za kaz or ga ni za cji.

Ki na – 25% pu blicz no ści.
Or ga ni za cja kon gre sów i tar gów – za kaz or ga ni za cji.
Wy da rze nia kul tu ral ne – za kaz or ga ni za cji za rów no

w bu dyn kach, jak i na ze wnątrz.
Klu by noc ne i dys ko te ki – za kaz pro wa dze nia dzia łal -

no ści.

ZA SA DY OBO WIĄ ZU JĄ CE W CZER WO NEJ STRE FIE
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6 paź dzier ni ka Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 w Koź mi nie Wlkp. wzno wi ła edu -
ka cję sta cjo nar ną w kla sach IV -VIII.
Co istot ne, bu dyn ki pla ców ki i jej oto -
cze nia zo sta ły pod da ne de zyn fek cji
i ozo no wa niu.

Przy po mnij my, że w dniach 1-5
paź dzier ni ka koź miń ska Je dyn ka czę -
ścio wo pra co wa ła w try bie zdal ne go
na ucza nia, co po dyk to wa ne by ło po -
twier dzo ny mi przy pad ka mi ko ro na -
wi ru sa w szko le. De cy zją po wia to we -

go in spek to ra sa ni tar ne go na uka
w kla sach IV -VIII pro wa dzo na by ła
zdal nie, na to miast kla sy I -III po zo sta ły
w try bie sta cjo nar nym.

5 paź dzier ni ka Ja cek Za wod ny,
dy rek tor SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.,
ogło sił, iż od na stęp ne go dnia edu ka -
cja w kla sach IV -VIII znów bę dzie pro -
wa dzo na sta cjo nar nie. – Obec nie nikt
z pra cow ni ków prze by wa ją cych
w pra cy nie wy ka zu je żad nych ob ja -
wów cho ro bo wych – za ko mu ni ko wał
J. Za wod ny.

Dy rek tor Je dyn ki po in for mo wał
tak że, iż w związ ku z ko niecz no ścią

pil ne go pod ję cia dzia łań na rzecz prze -
ciw dzia ła nia skut kom wy stą pie nia

CO VID -19 pra cow ni cy Spół dziel ni
So cjal nej VI VO w Koź mi nie Wlkp.,
w ra mach po mo cy udzie lo nej przez
Ośro dek Wspar cia Eko no mii Spo łecz -
nej w sub re gio nie ka li skim, pro wa dzo -
ny przez Fun da cję im. Kró lo wej Pol ski
Św. Ja dwi gi w Pusz czy ko wie, do ko na -
li de zyn fek cji i ozo no wa nia bu dyn -
ków szko ły i jej oto cze nia.

– W związ ku z wy mo ga mi obo -
wią zu ją cy mi w trans por cie pu blicz -
nym w czer wo nej stre fie pro szę zwró -
cić uwa gę na zmia ny i no wy po dział
do wo zów. Przy po mi nam o no sze niu
ma se czek i dy stan sie spo łecz nym oraz
za cho wa niu ostroż no ści – oświad czył
J. Za wod ny. (AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Wrócili do nauki stacjonarnej
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W trak cie wrze śnio wej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie roz go rza ła
go rą ca dys ku sja na te mat in for ma -
cji o wy ko na niu bu dże tu gmi ny
za pierw sze pół ro cze te go ro ku. Rad -
na Sła wo mi ra Ka lak wska zy wa ła
na rze ko me błę dy pro ce du ral ne
pod czas ob rad Ko mi sji re wi zyj nej.

Jed nym z punk tów ob rad wrze -
śnio wej se sji by ło przy ję cie in for ma cji
o wy ko na niu bu dże tu za pierw sze
pół ro cze oraz o kształ to wa niu się wie -
lo let niej pro gno zy fi nan so wej. Rad na
Ka lak (na zdję ciu) oznaj mi ła, iż pod -
czas prac Ko mi sji re wi zyj nej 10 wrze -
śnia ona oraz Bar tosz Ko siar ski
wstrzy ma li się od gło su, gdyż – jak to
uję ła – nie mie li nad czym gło so -
wać. – Ko mi sja nie wy pra co wa ła opi -
nii, ani w for mie ust nej, ani pi sem -
nej – po wie dzia ła.

W re zul ta cie An na Si ko ra, prze -
wod ni czą ca ra dy, za rzą dzi ła prze rwę
w ce lu wy ja śnie nia wąt pli wo -
ści. – Nie ro zu miem po sta wy ko le -
żan ki Ka lak. Przy po mnę, iż wów czas
pro ce do wa li śmy szyb ko i spraw nie.
Nie by ło żad nych wnio sków – dzi wił
się Ro man Olej nik, prze wod ni czą cy
ko mi sji. Z ko lei An drzej Po spiech za -
uwa żył, iż w trak cie te go po sie dze nia
wszyst ko zo sta ło wy ja śnio ne. – Co
wię cej, pa mię tam, że za da wa ła Pa ni
py ta nia, a po tem gło so wa li śmy
nad opi nią – przy po mniał rad -
ny. – To praw da, for mu ło wa łam py -
ta nia ty czą ce się wy ko na nia bu dże tu.
Jed nak nie mie li śmy opi nii – od par ła
S. Ka lak. – W ta kim ra zie nad czym
pa ni gło so wa ła? – do py ty wał się A.
Po spiech. – Wstrzy ma łam się od gło -
su, gdyż nie mia łam nad czym gło so -
wać – ob ja śni ła rad na. – Nie mniej
wy ra zi łaś swo ją opi nię i to koń czy
spra wę – skon sta to wał rad ny Krzysz -
tof Kie rzek.

Spór trwał w naj lep sze. Chcąc za -
ła go dzić sy tu ację, skarb nik Grze gorz

Ga lic ki przy po mniał obo wią zu ją ce
pro ce du ry. Jak stwier dził, Re gio nal na
Izba Ob ra chun ko wa wy da ła po zy -
tyw ną opi nię na te mat bu dże tu gmi -
ny Kro to szyn. Do dał też, że od wo li
prze wod ni czą ce go za le ży, czy mu si
zo stać spo rzą dzo na opi nia, czy nie.
Tak więc wy da nie na pi śmie do ku -
men tu, je śli cho dzi o pół ro cze, nie
jest ob li ga to ryj ne. – Ko mi sja re wi zyj -
na mu si przed sta wić swo ją opi nię,
naj le piej na pi śmie – ob sta wa ła
przy swo im S. Ka lak.

By roz wiać wszel kie wąt pli wo ści,
po pro szo no o wy ja śnie nia pra cow ni -
ków biu ra praw ne go. Spra wę omó wił
Mar cin Woź ny. – Przed mio tem pra -
cy Ko mi sji re wi zyj nej by ła ana li za do -
ku men tu o na zwie „in for ma cja bur -
mi strza o wy ko na niu bu dże tu”. Zo -
sta ła ona przed sta wio na oraz prze -
dys ku to wa na. Ko mi sja wy ra zi ła
przy tym swo ją po zy tyw ną opi nię
w dro dze gło so wa nia – tłu ma czył M.
Woź ny, do da jąc, iż w oce nie dzia łu
praw ne go two rze nie od ręb ne go do -
ku men tu po ob ra dach ko mi sji nie
jest dzia ła niem wy ma ga nym przez
pra wo, mi mo że w ubie głych la tach
to czy nio no.

– To wła śnie ob ra dy ko mi sji są
cza sem for mu ło wa nia opi nii i wy ja -
śnia nia wąt pli wo ści, tak że na tu ry
praw nej. Dzi wię się, że roz ma wia my
o tym w dniu dzi siej szym – za brał
głos w dys ku sji Sła wo mir Au gu sty -
niak, pod kre śla jąc przy tym, iż do -

brym zwy cza jem jest oka zy wa nie so -
bie sza cun ku. – Wła śnie, po win ni -
śmy się sza no wać. Ostat ni punkt po -
sie dze nia ko mi sji brzmiał: przy ję cie
opi nii ko mi sji. Do dziś nie wiem, ja ka
ona jest. Ja na to miast za da wa łam
wte dy py ta nia – od po wie dzia ła S.
Ka lak.

Rad ny Au gu sty niak oznaj mił, iż
cza sem na wy gła sza nie ta kich są dów
i wy ja śnia nie wąt pli wo ści są ob ra dy
ko mi sji, a nie se sja. Do je go słów po -
now nie od nio sła się by ła dy rek tor SP
nr 1. – Po tym, jak się pań stwo wo bec
mnie za cho wa li, bez pod staw nie,
skan da licz nie, bez żad nych skru pu -
łów, to chy ba pan nie są dzi, że pod -
czas ob rad ko mi sji bę dę czy ni ła uwa -
gi prze wod ni czą ce mu, że o czymś za -
po mi na. By ło by to źle od bie ra ne.
Wcze śniej tak wła śnie po stę po wa -
łam, co prze wod ni czą cy Olej nik mo -
że po twier dzić – oświad czy ła. Szef
ko mi sji po wie dział, iż nie po zwo li, by
jed na oso ba cią gle zgła sza ła uwa gi
i tor pe do wa ła w ten spo sób pra ce te -
go gre mium. – Chcę też przy po -
mnieć, iż oma wia ny punkt prze gło -
so wa li śmy na po sie dze niu ko mi -
sji – do dał.

Na ko niec po now nie głos za brał
skarb nik gmi ny. – Opi nia Ko mi sji re -
wi zyj nej nie idzie do RIO. Ta ka sy tu -
acja ma miej sce od kil ku lat, gdy zo -
sta ły zmie nio ne prze pi sy usta wy o fi -
nan sach pu blicz nych. Pra wo mó wi
ja sno – ab so lu to rium, czy li spra woz -
da nie rocz ne, jest obo wiąz kiem. Pół -
ro czem ko mi sja mo że się w ogó le nie
zaj mo wać – pod su mo wał za gad nie -
nie G. Ga lic ki.

Osta tecz nie in for ma cja o wy ko -
na niu bu dże tu za pierw sze pół ro cze
zo sta ła przy ję ta więk szo ścią (14) gło -
sów. B. Ko siar ski wstrzy mał się
od gło su, a wszy scy rad ni z Klu bu PiS
by li prze ciw.

PA WEŁ KRA WUL SKI

Z SESJI

Brak pisemnej opinii osią sporu 

Na wrze śnio wej se sji rad ny Grze gorz
Majch szak zwró cił uwa gę na pro -
blem du żej ilo ści śmie ci, ja kie po zo -
sta ją w cen trum mia sta po od by wa -
ją cych się tam im pre zach. Za ape lo -
wał o ure gu lo wa nie tej kwe stii.

Oma wia jąc spra wę, rad ny ja ko
przy kład przy wo łał Kro to Am car
Spot. Zlot ame ry kań skich po jaz dów
od był się 20 wrze śnia. Im pre za by ła
ze wszech miar uda na, co zresz tą G.
Majch szak pod kre ślił. – Chcę, by wy -
brzmia ło to ja sno i wy raź nie. Bar dzo
się cie szę, iż ta kie wy da rze nia się od -
by wa ją w tym miej scu. To po twier -
dza, że na sze mia sto się roz wi ja – mó -
wił, do da jąc jed nak, iż był za że no wa -
ny ilo ścią śmie ci, któ re wi dział tam
po po łu dniu, gdy przy był do cen trum
wraz z przy ja ciół mi. – Wi dząc to po -
bo jo wi sko, od czu wa łem wstyd
przed ni mi – stwier dził. 

We dług rad ne go nie do szło by
do ta kiej sy tu acji, gdy by z or ga ni za to -
ra mi im prez wszel kie go ty pu za wie -
ra no umo wy z za pi sem, iż są od po -
wie dzial ni za sprząt nię cie te re nu
po wy da rze niu. – W prze ciw nym ra -
zie bę dzie my mieć sy tu ację ana lo gicz -
ną jak po każ dym tar go wi sku – za -
uwa żył. Jak za zna czył, nie wy obra ża
so bie, by po za koń cze niu np. mi -
strzostw świa ta w rzu cie be re tem czy
in nej im pre zy or ga ni zo wa nej przez
CSiR Wod nik, w któ rym pra cu je, te -
ren nie zo stał by sprząt nię ty. Za su ge -
ro wał też, że moż na by wy na jąć do ta -
kich za dań oso by zna ją ce się na te go
ty pu pra cach. 

Wnio sek G. Majch sza ka po parł
rad ny Bar tosz Ko siar ski. – Po twier -
dzam uwa gi Grze go rza. Chcę za tem za -

py tać, czy w umo wie, ja ką urząd pod pi -
su je z każ dym or ga ni za to rem, jest klau -
zu la o sprzą ta niu po im pre zie? A je śli
tak, to co gro zi za jej zła ma nie? – za py -
tał z ko lei rad ny Ma riusz Urba niak.

– Naj czę ściej za or ga ni za cję im -
prez od po wie dzial ne są or ga ni za cje
pu blicz ne. Trze ba pa mię tać, iż czy -
nią to spo łecz nie – od po wie dział bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek. Dla te go
urząd przy pod pi sy wa niu umów nie
za wie ra do dat ko wych usta leń do ty -
czą cych sprzą ta nia. Jak po wie dział,
in te re sem nad rzęd nym jest pro mo cja
mia sta. Tak więc zda rza ją się ta kie sy -
tu acje, o ja kich mó wił G. Majch -
szak. – Nie zgo dzę się z pa nem. Ża -
den in te res spo łecz ny czy pro mo cja
mia sta nie tłu ma czą śmie ce nia. Nie
rób my cze goś ta kie go. Nie wol no
i ko niec. Każ dy or ga ni za tor mu si li -
czyć się z tym, że jak nie po sprzą ta, to
ma za pła cić – od rzekł M. Urba niak. 

Rad ny Da rian Pa szek za pro po no -
wał, iż moż na by wcze śniej brać kau -
cję od or ga ni za to rów. – Zgo dzę się
z tym, że po win ni śmy wszy scy uczyć
lu dzi od po wie dzial no ści za prze strze -
ga nie po rząd ku – oświad czył bur -
mistrz. Prze strzegł też M. Urba nia ka
przed wy su wa niem tak zde cy do wa -
nych są dów. –Mo że kie dyś pan coś
zor ga ni zu je i wów czas my wszy scy bę -
dzie my mó wić o eg ze ku cji – sko men -
to wał je go wy po wiedź F. Mar sza łek. 

– W tym wszyst kim cho dzi o wi -
ze ru nek or ga ni za to ra im pre zy i nie
jest hań bą sprzą ta nie po wy da rze niu.
Bo w ta kich sy tu acjach nie bę dzie my
mó wić póź niej o im pre zie, tyl ko o po -
zo sta wio nym ba ła ga nie – spu en to -
wał G. Majch szak. 

PA WEŁ KRA WUL SKI

KROTOSZYN

Odpowiedzialność - słowo klucz
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Trwa ją pra ce na uli cy Ks. Sta ni sła wa
Go ja w Koź mi nie Wlkp. Prze bu do wa
dro gi gmin nej mię dzy cmen ta rza mi
ma się za koń czyć jesz cze w tym mie -
sią cu. 

Re mon to wa ny jest od ci nek o dłu go ści
oko ło 300 me trów. Wzdłuż uli cy po ło żo -
no chod nik z kost ki pol -bruk. Na dro dze
wy ko na ny zo sta nie no wy as falt. 

Po za koń cze niu in we sty cji zmie ni
się or ga ni za cja ru chu na tej uli cy, któ ra
sta nie się jed no kie run ko wą – z kie run -
kiem jaz dy od uli cy Cie szyń skie go do Po -
znań skiej.

(AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Przebudowa ulicy Goja
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30 wrze śnia na pla cu Trzech Krzy ży
w War sza wie od był się dru gi strajk
rol ni ków. Wśród pro te stu ją cych
prze ciw ko usta wie o ochro nie zwie -
rząt zna leź li się przed sta wi cie le na -
sze go po wia tu. 

Po przez strajk rol ni cy wy ra ża ją
nie za do wo le nie z tzw. piąt ki dla
zwie rząt oraz ogól nej – jak mó -
wią – złej sy tu acji pol skie go rol nic -
twa. Kil ka na ście ty się cy pro te stu ją -
cych wy ru szy ło z pla cu Trzech Krzy -
ży w oko li ce sej mu i da lej pod Pa łac
Pre zy denc ki w kon duk cie ża łob nym,
ma ją cym sym bo li zo wać śmierć ro -
dzi me go rol nic twa. 

– Rol ni cy są roz go ry cze ni i wy ra -
ża ją ogrom ne ubo le wa nie wo bec te -
go, jak zo sta li po trak to wa ni przez
obóz rzą dzą cy. Szo ku ją ce, że w ta kim
tem pie, no cą, bez żad nych kon sul ta -
cji ze śro do wi skiem rol ni czym, pro -
ce du je się usta wę prze wra ca ją cą
do gó ry no ga mi ży cie se tek ty się cy go -
spo darstw, po wo du ją cą ban kruc two
wie lu z nas. Ta kie po stę po wa nie jest
ka ry god ne i nie ludz kie. Przez fa na be -
rie jed nej, zma ni pu lo wa nej przez
pseu do eko lo gów oso by, nie ma ją cej

żad ne go po ję cia o ho dow li, chce się
znisz czyć do ro bek ca łe go ży cia ro -
dzin na wsiach – wy ja śnił je den z rol -
ni ków z na sze go po wia tu. 

Wspo mnia na usta wa wzbu dza
wie le emo cji i kon tro wer sji w kra ju.
Ty dzień wcze śniej rol ni cy uło ży li
pod sej mem 356 głó wek ka pu sty,
w któ re wbi to ta blicz ki z na zwi ska mi
po słów po pie ra ją cych „piąt kę dla
zwie rząt”. Mia ły one sym bo li zo wać
bez myśl ność tych, co gło so wa li
za zmia ną prze pi sów. 

– Sy tu acja w rol nic twie nie jest
do bra już od pew ne go cza su. Sza le ją -
cy ASF zdzie siąt ko wał go spo dar stwa
utrzy mu ją ce trzo dę chlew ną. Su sza
wy stę pu ją ca od kil ku lat da ła się we
zna ki. Te raz rząd PiS pró bu je do bić
ho dow lę zwie rząt fu ter ko wych, dro -
biu i by dła. Nie ma się co oszu ki wać,
że ho dow le, któ re u nas zo sta ną
znisz czo ne, przej mą in ne pań stwa,
któ re już za cie ra ją rę ce. Sko ro
na świe cie jest po pyt na mię so z ubo -
ju ry tu al ne go oraz na tu ral ne fu -
tra – pro duk cja bę dzie ist nieć. W go -
spo dar ce nie ma próż ni. Za po wia da -
my, że nie po zwo li my znisz czyć
w ty dzień te go, na co pra co wa li śmy
ca łe ży cie, czę sto przez kil ka po ko -
leń. Nie pod da my się, bę dzie my pro -
te sto wać, blo ko wać dro gi tak dłu go,
jak bę dzie trze ba. Przy kro nam, że
ucier pią na tym zwy kli lu dzie, ale nie
ma my in ne go wyj ścia. Mu si my to ro -
bić, aby nasz głos zo stał usły sza ny.
Każ de go rol ni ka wzy wa my do przy -
łą cze nia się do jak że waż ne go ru chu.
Prze stań my być bier ni! Za miast na -
rze kać – prze ciw dzia łaj my ra -
zem! – po wie dział je den z rol ni ków
z gmi ny Kro to szyn. W dniu wy da nia
te go nu me ru GLK rol ni cy po now nie

pro te stu ją w sto li cy. Zre ali zo wa no
też obiet ni ce do ty czą ce blo ko wa nia
dróg kra jo wych. Da ło się to od czuć
rów nież w na szym mie ście. Rol ni cy
wy je cha li na uli ce, po ru sza jąc się

na tra sach Koź min Wlkp. – Kro to -
szyn i Kro to szyn – Ko by lin. Za uwa -
żyć moż na by ło rów nież la we ty z po -
do bi zna mi par la men ta rzy stów po -
pie ra ją cych usta wę. (LE NA)

ROLNICTWO

Krotoszynianie na proteście w Warszawie
SŁA WO MIR SZYSZ KA 

– prze wod ni czą cy Ra dy 
Po wia to wej Wiel ko pol skiej 
Izby Rol ni czej w Kro to szy nie 

Ma jąc na uwa dze bar dzo skom pli ko wa -
ną sy tu ację eko no micz ną w Pol sce w tej
chwi li, je śli cho dzi o śro do wi sko pro du cen -
tów rol nych, w tym rów nież prze twór ców,
nie ste ty z uwa gi na brak dia lo gu z rzą dem
i mi ni ster stwem, rol ni cy zo sta li zmu sze ni
do te go, że by zor ga ni zo wać je den z wie lu pro te stów. Tro chę bo imy się
o kwe stię epi de mio lo gicz ną, więc wszyst kie or ga ni za cje pod ję ły de cy zję, że
sku pi my się na pla cu Za wi szy, aby ogra ni czyć prze miesz cza nie się osób
i stam tąd wy ru szy my pod mi ni ster stwo, a póź niej pod sejm, gdzie bę dą ko -
lej ne ele men ty ma ni fe sta cji. Zwró ci li śmy uwa gę na du żą prze strzeń, aby za -
cho wać dy stans spo łecz ny. Na chwi lę obec ną udział w pro te ście za de kla ro -
wa ło ok. 15 ty się cy osób. W sa mej Wiel ko pol sce ma my już 28 au to ka rów,
ale przez ca ły czas zgła sza ją się ko lej ne oso by. Pó ki co da je to ok. 2,5 tys. osób
z na sze go wo je wódz twa. 

Mo ja nar ra cja jest bar dzo spo koj na. Nie cho dzi o to, aby stwa rzać wo jow -
ni czą at mos fe rę. Oczy wi ście ma my pro blem, któ ry zo stał stwo rzo ny przez
garst kę osób, nie ma ją cych po ję cia o tym te ma cie. Na szym uze wnętrz nie -
niem jest wła śnie ak cja „la we ty hań by”, na któ rych po ka zu je my ob li cza tych
po słów, któ rzy gło so wa li prze ciw ko pol skie mu rol nic twu. Ma my czte ry
okrę gi w Wiel ko pol sce, w któ rych jeź dzi od 6 do 12 la wet. Bę dą jeź dzić tak
dłu go, do pó ki po sło wie nie zro zu mie ją, że nie ste ty po peł ni li ogrom ny błąd.
Ich wy bor cy, któ rzy im za wie rzy li, zo sta li oszu ka ni. Umo wa spo łecz na, któ -
rą za war li przy urnie, zo sta ła ze rwa na. Kam pa nia, któ rą prze pro wa dzo no, to
jest do pie ro po czą tek dro gi. Po za in for mo wa niem wy bor ców o po czy na -
niach po słów w me diach ma in stre amo wych i w pra sie po ja wią się za chwi lę
w okrę gach wy bor czych ba ne ry, któ re bę dą in for mo wa ły o zdra dzie po li ty -
ków. Bę dą wi sia ły tak dłu go, aż po sło wie się nie zre flek tu ją. Spo łe czeń stwo
mu si wie dzieć, że zdra dzi li wieś. Od ze wem na dzia ła nia, któ re już pod ję li -
śmy, jest za in te re so wa nie osób, któ re chcą się przy łą czyć do dal szych pro te -
stów. Stwo rzy li śmy też fa ce bo oko wy pro fil, na któ rym lu dzie wrzu ca ją po -
my sły, jak in for mo wać spo łe czeń stwo o wy czy nach par la men ta rzy stów.
My ślę, że nie tę dy dro ga, aby wy le wać gno jów kę w Kro to szy nie na ryn ku
pod biu rem PiS al bo za wo zić im tam obor nik. Ci lu dzie do sko na le wie dzą,
jak on wy glą da, dla nich to nie jest no wość. Wiel kim zdzi wie niem bę dą dla
nich wła śnie no wo cze sne, nie sza blo no we dzia ła nia. 
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5 paź dzier ni ka stra ża cy z Ko men dy
Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie zde zyn fe ko wa li
w Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Basz -
ko wie po miesz cze nia, w któ rych mo -
gły wcze śniej prze by wać oso by za ra -
żo ne ko ro na wi ru sem.

Stra ża cy prze pro wa dzi li te dzia ła -
nia na proś bę dy rek cji DPS -u i w po -
ro zu mie niu z po wia to wym in spek to -
rem sa ni tar nym. – Po miesz cze nia

wska za ne przez per so nel zo sta ły do -
kład nie zde zyn fe ko wa ne pre pa ra tem
o sze ro kim spek trum ak tyw no ści wi -
ru so bój czej i bak te rio bój czej. Pod ję te
dzia ła nia mia ły na ce lu zwięk sze nie
bez pie czeń stwa pra cow ni ków
i miesz kań ców pla ców ki oraz zmniej -
sze nie ry zy ka roz prze strze nia nia się
wi ru sa – tłu ma czy st. kpt. To masz
Pa try as.

Po nad to dru ho wie z kro to szyń -
skiej OSP do star czy li na miot pneu ma -
tycz ny, któ ry po słu żył ja ko miej sce wy -
ko ny wa nia pra cow ni kom i miesz kań -
com DPS -u wy ma zów na obec ność ko -
ro na wi ru sa.

(AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Dezynfekcja DPS-u w Baszkowie

Na po cząt ku paź dzier ni ka w Szko le
Pod sta wo wej w Roz dra że wie mia ło
miej sce uro czy ste otwar cie no wej sto -
łów ki. Na re ali za cję te go przed się -
wzię cia gmi na po zy ska ła do fi nan so -
wa nie z rzą do we go pro gra mu „Po si -
łek w szko le i w do mu”.

Na sto łów kę za adap to wa no po miesz -
cze nia świe tli cy szkol nej i kuch ni. Sym bo -
licz ne go otwarcia lo ka lu do ko na li wójt Ma -
riusz Dy mar ski i Krzysz tof Bro da – dy rek -
tor SP w Roz dra że wie, z ko lei ksiądz pro -
boszcz Sła wo mir Siew kow ski po świę cił sto -
łów kę. Koszt prac ada pta cyj nych i mon ta żu

sys te mu wen ty la cji wy niósł 121 250,88 zł,
a na wy po sa że nie prze zna czo no
67 800,59 zł. Po zo sta łe kosz ty, ta kie jak do -
ku men ta cja pro jek to wo -kosz to ry so wa, opi -
nia ko mi niar ska, nad zór in we stor ski, in -
wen ta ry za cja geo de zyj na przy łą cza, wy nio -
sły 14 870 zł. 

Na re ali za cję za da nia gmi na po zy ska ła
do fi nan so wa nie z rzą do we go pro gra mu
„Po si łek w szko le i w do mu” w kwo -
cie 79 984,55 zł. Dzię ki re ali za cji pro jek tu
dzie ci z od dzia łów przed szkol nych
i ucznio wie bę dą mo gli ko rzy stać z cie płe -
go, przy go to wa ne go na miej scu po sił ku.

(AN KA)

ROZDRAŻEW

Szkolna stołówka już otwarta
– Co z po miesz cze nia mi na ryn ku,
wy naj mo wa ny mi przez gmi nę jed ne -
mu z ban ków – do py ty wa li na wrze -
śnio wej se sji kro to szyń scy rad ni.
Szcze gól nie in try go wa ło ich to, czy
kie row nic two urzę du wie dzia ło o pla -
nach ban ku i czy moż na by ło te mu
za po biec. 

War to przy po mnieć, iż bu dy nek
po ło żo ny w cen tral nej czę ści ryn ku
na le ży do za so bów mia sta i gmi ny.
Przez wie le lat po miesz cze nia te dzier -
ża wił je den z ko mer cyj nych ban ków.
La tem te go ro ku wła dze pla ców ki ban -
ko wej po sta no wi ły prze nieść się
do głów nej sie dzi by przy ul. Sien kie -
wi cza. Dla te go nie prze dłu żo no umo -
wy z urzę dem.

To, jak wy glą da obec nie sy tu acja
z wol ny mi po miesz cze nia mi, oraz
szcze gó ły fi nan so we daw nej umo wy
z ban kiem ja ko dzier żaw cą wy ja śnił
zgro ma dzo nym Grze gorz Ga lic ki
(na zdję ciu), skarb nik gmi ny. Jak oznaj -
mił, ubo le wa nad ta kim za koń cze niem
spra wy. – Był to bar dzo pew ny dzier -
żaw ca, któ ry pła cił god ne pie nią dze
za wy na jem. Przy po mnę, iż mó wi my
o nie ba ga tel nej kwo cie ok. 30 ty się cy
zło tych mie sięcz nie – mó wił. 

Skarb nik za ko mu ni ko wał, iż

stwier dze nie, ja ko by za wy pro wadz ką
ban ku z te go miej sca sta ła nie ustę pli -
wa po sta wa kie row nic twa urzę du
w kwe stii zmniej sze nia wy so ko ści
opła ty za czynsz, jest uprosz cze niem
spra wy. – Je stem pe wien na 99 pro -
cent, że na wet gdy by śmy ob ni ży li
znacz nie kwo tę czyn szu, wła dze ban -
ku i tak by się do niej nie przy chy li ły.
Pod ję to tam bo wiem de cy zję or ga ni -
za cyj ną. Wszak w sto li cy po wia tu
znaj do wa ły się dwie pla ców ki tej fir -
my – tłu ma czył. 

Ta ka de cy zja po cią ga za so bą pew -
ne nie do god no ści dla pe ten tów. G.
Ga lic ki przy znał, iż do świad czył te go
oso bi ście ja ko klient ban ku. Mó wiąc

krót ko, wy dłu ży ły się ko lej ki osób
chcą cych za ła twić swo ją spra wę. Ko lej -
ną nie do god no ścią jest brak wy star -
cza ją cej ilo ści miejsc par kin go -
wych. – Nie mniej jed nak ta ką de cy zję
pod ję li de cy den ci tej pla ców ki, do cze -
go mie li pra wo – do dał skarb nik. 

W tej chwi li wol ne po miesz cze nia
na ryn ku są go to we na za go spo da ro wa -
nie przez no we go dzier żaw cę. Urząd
już szu ka na jem cy. G. Ga lic ki za zna -
czył jed nak, że zna le zie nie dru gie go
tak rze tel ne go dzier żaw cy, któ ry zgo -
dzi się wnieść do gmin nej ka sy ta ką su -
mę, bę dzie trud ne. Re al ną opcją jest
ob ni że nie czyn szu. 

(PIK)

Z SESJI

Ciężko będzie znaleźć drugiego takiego dzierżawcę
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Nie la da grat kę dla mi ło śni ków ku li -
na riów przy go to wa ła mar ka Ho Re Ca
Las Ka lisz. We spół z Pa ła cem w Or li
uzna ny pro du cent dzi czy zny i kró li ka
or ga ni zu je 2. Mi strzo stwa Pol ski
w Dzi czyź nie.

Ho Re Ca Las Ka lisz, spół ka o za się -
gu eu ro pej skim, pro du ku je wy so kiej
kla sy wy ro by z dzi czy zny (je le nie, sar -
ny, dzi ki, da nie le, mu flo ny) oraz kró li -
ka. Na po trze by ryn ku ga stro no micz -
ne go, hur to we go i de ta licz ne go uzy -
sku je z mię sa ele men ty ku li nar ne.

Pierw sze mi strzo stwa o za się gu ogól -
no pol skim fir ma zor ga ni zo wa ła
w ubie głym ro ku. Wów czas zwy cięz cą
ku li nar nych zma gań oka zał się du et re -
pre zen tu ją cy ARIES Ho tel & Spa z Za -
ko pa ne go: To masz Ka sper lik i Piotr
Ma zur. Dru ży na z na sze go po wia -
tu – Ar ka diusz Mar cisz i Ja ro sław Ma -
cie jak z Re stau ra cji Waw rzy niak
w Perzy cach – za ję ła trze cią lo ka tę. 
Te go rocz ny event – bę dą cy jed no cze -
śnie Me mo ria łem Ma ria na Tar naw -
skie go, wie lo let nie go pre ze sa fir my
z Tom nic – za po wia da się bar dzo

atrak cyj nie. Nie dość, że uczest ni czyć
w ku li nar nych po tycz kach bę dzie sześć
ekip zło żo nych ze zna ko mi tych ku cha -
rzy, to twa rzą im pre zy bę dzie wy bit na
po stać, ja ką jest Ro bert Ma kło wicz. Pol -

ski kry tyk ku li nar ny, dzien ni karz, pi -
sarz, pu bli cy sta i po dróż nik zna ny jest
wszyst kim m. in. z pro gra mu „Ma kło -
wicz w po dró ży”.Star cie wir tu ozów
sztu ki ku li nar nej za pla no wa no na 21
paź dzier ni ka. Miej scem zma gań bę -
dzie Pa łac w Or li, ale wy da rze nie – z ra -
cji te go, że nasz po wiat pó ki co jest tzw.
czer wo ną stre fą – bę dzie mia ło cha rak -
ter za mknię ty.

Nie mniej każ dy bę dzie mógł przy -
glą dać się po pi som ku cha rzy, bo wiem
Ho Re Ca Las Ka lisz za pla no wa ła stre -
aming on li ne. – Wpraw dzie pan de -
mia nie po zwa la na za pro sze nie pu -
blicz no ści, ale li czę, iż te go rocz ny me -
mo riał za pad nie uczest ni kom i wi -
dzom na dłu go w pa mię ci. Za dba li -

śmy o naj wyż szej kla sy ju ro rów,
a przy ję li śmy ze spo ły, któ re śmia ło
moż na okre ślić eli tar ny mi. Part ne rzy,
któ rzy po ma ga ją nam w or ga ni za cji, to
rów nież to po we mar ki w swo ich sek -
to rach, więc za chę cam wszyst kich
do śle dze nia na szych trans mi sji oraz
re la cji z wy da rze nia – za po wia da To -
masz Tar naw ski, pre zes Ho Re Ca Las
Ka lisz. (LE NA)

POD NA SZYM PA TRO NA TEM

Ro bert Ma kło wicz od wie dzi Or lę!

25 wrze śnia w sie dzi bie Ce chu Rze -
miosł Róż nych w Kro to szy nie od by ło
się uro czy ste wrę cze nie świa dectw cze -
lad ni czych. Ze wzglę du na ogra ni cze -
nia wy ni ka ją ce z pa nu ją cej epi de mii
w spo tka niu udział wzię ło 20 mło dych,
wy szko lo nych w róż nych za wo dach
uczniów, któ rzy na eg za mi nie uzy ska li
oce nę bar dzo do brą bądź ce lu ją cą. 

Po zo sta li ode bra li dy plo my cze lad -
ni cze wcze śniej. Ce re mo nię roz po czę -
ła Pa try cja Puź niak, a na stęp nie głos za -
bie ra li Jó zef Ja nusz kie wicz – pre zes

Kro to szyń skiej Izby Rze mieśl ni czej,
Da ria Szpur tacz – dy rek tor Biu ra Ce -
chu Rze miosł Róż nych oraz – w imie -
niu sta ro sty kro to szyń skie go – Prze -
my sław Wój cik – na czel nik Wy dzia łu
Oświa ty, Kul tu ry i Spor tu w Sta ro -
stwie Po wia to wym.

Uro czy ste go pa so wa nia na cze lad -
ni ka do ko na li Adam Sło wiń ski – za -
stęp ca pre ze sa Kro to szyń skiej Izby
Rze mieśl ni czej – oraz Ire ne usz
Szlach ta. Świa dec twa cze lad ni cze, dy -
plo my i upo min ki wrę czy li J. Ja nusz -
kie wicz oraz D. Szpur tacz.

Przed sta wi cie lom firm, któ re
przy ję ły uczniów na prak tycz ną na ukę
za wo du, wrę czo no po dzię ko wa nia
za da ną szan sę na uki i zbie ra nia do -
świad czeń za wo do wych. W imie niu
pra co daw ców głos za brał Ry szard
Kost ka – I pod star szy Ce chu Rze -
miosł Róż nych oraz star szy Ce chu Me -
cha ni ków i Ślu sa rzy.

– Gra tu lu je my wszyst kim mło -
dym fa chow com i ży czy my re ali za cji
wszyst kich pla nów za wo do -
wych – po wie dzia ła D. Szpur tacz.

OPRAC. (AN KA)

RZEMIOSŁO

Wręczenie świadectw czeladniczych

„Wiel ko pol ska w sie ci za wo -
dów” – pod ta kim ha słem zor ga ni zo -
wa na zo sta ła te go rocz na edy cja No cy
Za wo dow ców, im pre zy, któ ra już
od kil ku lat cie szy się ogrom ną po pu -
lar no ścią wśród uczniów, mło dzie ży
oraz na uczy cie li szkół z te re nu wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go.

To ini cja ty wa, któ ra ma za in te re so -
wać nie tyl ko mło de po ko le nie, ale rów -
nież ich ro dzi ców kształ ce niem za wo do -
wym, a po nad to za pre zen to wać sze ro ki
wa chlarz moż li wo ści i per spek tyw za wo -
do wych, bę dą cych w za się gu uczniów.
Noc Za wo dow ców to do sko na ła oka zja
ku te mu, aby wy mie niać do świad cze nia,
roz ma wiać, za da wać py ta nia. To prze -
strzeń, w któ rej spo ty ka ją się ucznio wie,
ro dzi ce, na uczy cie le, do rad cy za wo do wi,
rze mieśl ni cy i pra co daw cy.

Tak też by ło w tym ro ku, jed nak
tym ra zem wszy scy spo tka li się w sie -
ci. – Ta for ma by ła eks pe ry men tal na,
jed nak już te raz wie my, że za koń czy ła
się wiel kim suk ce sem – mó wi Mag da le -
na Se ku ra -No wic ka, dy rek tor ka li skie go
Cen trum Wspar cia Rze mio sła, Kształ -
ce nia Du al ne go i Za wo do we go, or ga ni -

za tor ka No cy Za wo dow ców. – Naj waż -
niej sze dla nas jest to, że do udzia łu
i czyn ne go uczest nic twa w wy da rze niu,
od po cząt ku do sa me go koń ca, uda ło się
przy cią gnąć rze sze mło dzie ży. W trak -
cie spo tka nia on li ne w po ko ju we bi na -
ro wym by ło za re je stro wa nych 574
uczest ni ków. Ta licz ba mó wi sa ma
za sie bie. By ła wspa nia ła in te rak cja, któ -
rą przez ca ły czas two rzył z mło dzie żą
za pro szo ny przez nas do współ pra cy
youtu ber – Woj tek Kacz mar czyk. To
on bu do wał na pię cie, to on dzie lił się
rów nież swo im do świad cze niem z mło -
dzie żą – z en tu zja zmem o ak cji opo wia -
da M. Se ku ra -No wic ka.

Ce lem No cy Za wo dow ców by ła
pro mo cja szkol nic twa bran żo we go
i tech nicz ne go ja ko szkol nic twa po zy -
tyw ne go wy bo ru. I uda ło się, bo re ak cje
uczniów by ły wspa nia łe. – Po za koń -
cze niu otrzy ma li śmy mnó stwo te le fo -
nów oraz ma ili. Mło dzież – za chwy co -
na – po czu ła du cha ry wa li za cji, bo tam
na le ża ło dzia łać szyb ko. Czę sto li czył
się re fleks i na tych mia sto wa re ak -
cja – oznaj mia M. Se ku ra -No wic -
ka. – Zu peł nie tak jak w ży ciu, bo to
od tych mło dych lu dzi za le ży, ja kie de -
cy zje za wo do we po dej mą, a my po -
przez or ga ni zo wa nie ta kich ak cji mo -
że my im w tym po pro stu po móc i ich

wes przeć. Cy tu ję ko men tarz jed nej
z dru żyn: „to był nasz naj le piej spę dzo -
ny wie czór – z na uką i za ba wą oraz in -
te gra cją”. To chy ba jest naj lep szą dla
nas na gro dą za trud wło żo ny w przy go -
to wa nie tej du żej ini cja ty wy – do da je
dy rek tor CWRK DiZ w Ka li szu. 

Do udzia łu w No cy Za wo dow ców
zgło si ło się po nad 90 dru żyn, a za kwa -
li fi ko wa ło 81 – m. in. ze szkół z Ple sze -
wa, Ostrze szo wa, Ostro wa Wlkp., Kro -
to szy na, Kęp na, Ja ro ci na czy Ka li sza.
Ry wa li za cję wy gra ło 30 zgło szo nych
przez szko ły dru żyn, któ re wzię ły
udział w qu izie „Za wo do wy express”,
przy go to wa nym przez CWRK DiZ
w Ka li szu. W su mie w tej roz gryw ce
atrak cyj ne na gro dy otrzy ma ło aż 150
uczniów i 30 opie ku nów. Na to miast
w za ba wach to wa rzy szą cych ca łej im -
pre zie – „Za wo do we roz da nie” i „Za -
wo do wy los” – uczest ni cy otrzy ma -
li 110 upo min ków. 

Pod czas wy da rze nia moż na by ło
też spo tkać się na ży wo z pro wa dzą cy -
mi zna ny pro gram „Uster ka” brać mi
Ada mem i Łu ka szem, któ rzy opo wia -
da li o tym, że war to iść wła sną dro gą
i pie lę gno wać swo je ta len ty. Rów nież
na ży wo po łą cze nie na wią za ła Do ro ta

Ki nal – dy rek tor De par ta men tu Edu -
ka cji i Na uki Urzę du Mar szał kow skie -
go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go – któ ra po mo gła prze pro wa dzić je -
den z kon kur sów.

Or ga ni za to rem edy cji 3.0 ka li skiej
No cy Za wo dow ców „Wiel ko pol ska
w sie ci za wo dów” by ło Cen trum
Wspar cia Rze mio sła, Kształ ce nia Du -
al ne go i Za wo do we go w Ka li szu, jed -
nost ka or ga ni za cyj na sa mo rzą du wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go, któ ra
od trzech lat wspie ra roz wój kształ ce -
nia za wo do we go w po łu dnio wej Wiel -
ko pol sce. Współ or ga ni za to rem wy da -
rze nia by ła Izba Rze mieśl ni cza w Ka li -
sza, a part ne ra mi ce chy rze miosł z Ka li -
sza, Ostro wa Wlkp. i Ja ro ci na oraz sta -
ro stwa po wia to we z Ja ro ci na, Ostro wa
Wlkp., Ple sze wa i Ostrze szo wa. Im pre -
za od by ła się pod ho no ro wym pa tro na -
tem mar szał ka Mar ka Woź nia ka.

Spe cjal ne po dzię ko wa nia dla
uczest ni ków przy go to wa ła na tę oko -
licz ność Pau li na Stoch nia łek, człon ki -
ni Za rzą du Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go. – Dzię ku je my wszyst kim
za udział w te go rocz nej edy cji. Mam
na dzie ję, że każ dy z uczest ni ków wy -
niósł z te go wy da rze nia ja kąś in spi ra -
cję, myśl oraz po mysł. Do zo ba cze nia
pod czas ko lej nej edy cji – pod su mo -
wu je P. Stoch nia łek. (CWRK DIZ)

POD NA SZYM PA TRO NA TEM

Kolejny sukces Nocy Zawodowców
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Jury: Purol, Markowicz, Chrząstowski,
Jakomulski, Soból, Ochniak, Pieterwas,
Łagowski
Partnerzy strategiczni: Komat,
Convotherm, Gastromagic, Polrabbit,
Cheman, Lege
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To już ko lej na pu bli ka cja na te mat
bez praw nej – jak pod kre śla ją przed -
sta wi cie le Mię dzy osie dlo we go Ze spo -
łu In ter wen cyj ne go – dzia łal no ści in -
we sto rów na sta cji pa liw, par kin gu
i skła do wi sku po mię dzy uli ca mi Kon -
sty tu cji 3 Ma ja, Fa brycz ną, Be nic ką
i Ma słow skie go. We dle po sta no wie -
nia PINB w Kro to szy nie roz bu do wa
sta cji o ko lej ne dys try bu to ry jest sa -
mo wo lą bu dow la ną. Z ko lei WSA
w Po zna niu stwier dził, że użyt ko wa -
nie par kin gu jest bez praw ne, a WIOŚ
Po znań (de le ga tu ra w Ka li szu) uznał,
iż użyt ko wa nie skła do wi ska mas
ziem nych bez okre śle nia wy ma ga -
nych wa run ków śro do wi sko wych
i bez po zwo leń jest nie do pusz czal ne.

War to przy po mnieć, iż na lip co -
wej se sji Ra dy Miej skiej, kie dy przed -
sta wi cie li MZI do pusz czo no wresz cie
do gło su, mó wi li oni, że pra wo w gmi -
nie nie jest prze strze ga ne, a głos miesz -
kań ców jest lek ce wa żo ny. O nie le gal -
nej – zda niem miesz kań ców – dzia łal -
no ści wła ści cie la sta cji pa liw ma świad -
czyć wie le do ku men tów, jak choć by
po sta no wie nia Re gio nal nej Dy rek cji
Ochro ny Śro do wi ska w Po zna niu. 

– Z po sta no wień praw nych wy ni -
ka, że w ca łym pro ce sie in we sty cyj -
nym nie wy da no żad ne go przy zwo le -
nia na noc ną pra cę sta cji pa liw. Za kaz
pra cy noc nej obo wią zu je bez względ -
nie i za war te jest to w po sta no wie niu
RDOŚ oraz de cy zji śro do wi sko wej
bur mi strza. Ni gdy nie wy da no też

przy zwo le nia na utwo rze nie ca ło do -
bo wej ba zy sa mo cho do wej dla cięż kie -
go sprzę tu trans por to we go i bu dow la -
ne go w cen trum mia sta, po mię dzy
osie dla mi miesz ka nio wy mi. Ma ło te -
go, na po cząt ku in we stor w do ku men -
ta cji oświad czył, że nie prze wi du je
tam ru chu po jaz dów cięż kich w no -
cy – przy po mi na ją człon ko wie MZI.

Krót ko mó wiąc, sta cja pa liw mia ła
funk cjo no wać tyl ko w go dzi nach 6.00-
22.00, na dwóch dys try bu to rach,
a par king miał być prze zna czo ny wy -
łącz nie dla sa mo cho dów oso bo wych,
zgod nie z ba da nia mi śro do wi sko wy mi.
Wszyst ko to udo ku men to wa ne jest
w po sta ci po sta no wień RDOŚ i kart in -
for ma cyj nych dla in we sty cji. 

– 16 czerw ca Po wia to wy In spek -
tor Nad zo ru Bu dow la ne go, po pra wie
dwóch la tach pi sem nej ba ta lii miesz -
kań ców, wy dał po sta no wie nie, we dle
któ re go roz bu do wa sta cji pa liw o ko -
lej ne dys try bu to ry bez wy ma ga nej
pra wem do ku men ta cji, w tym od po -
wied nie go po zwo le nia, jest sa mo wo lą
bu dow la ną. Co wię cej, wła dze po pra -
wi ły plan za go spo da ro wa nia te re nu,
aby uza sad nić trwa nie i użyt ko wa nie
hal ma ga zy no wych, wy bu do wa nych
nie zgod nie z pro jek tem, czy nie le gal -
ne go par kin gu. któ ry do dziś nie jest
ode bra ny przez in spek to ra nad zo ru
bu dow la ne go! Na te re nie par kin gu
obo wią zu je za kaz ru chu po jaz dów
cięż kich, a in we stor utwo rzył tam ba -
zę dla ta kich sa mo cho dów, po mi mo
wcze śniej szych de kla ra cji – ob ja śnia ją

miesz kań cy dzia ła ją cy w ze spo le in ter -
wen cyj nym. – Od sze ściu lat za rów no
bur mistrz, jak i sta ro sta nie do peł nia ją
cią żą cych na nich obo wiąz ków, to le -
ru jąc bez praw ne za cho wa nie in we sto -
ra we wszyst kich in we sty cjach, co
w oce nie miesz kań ców jest praw nie
na gan ne, a mo ral nie nie zro zu mia -
łe – stwier dza ją. 

– Usta wo daw ca prze wi dział pró -
by na ru sza nia prze pi sów pra wa za -
rów no przez in we sto rów, jak i urzęd -
ni ków i dla te go pre cy zyj nie okre ślił
wa run ki, ja kie bez względ nie obo wią -
zu ją przy re ali za cji te go ty pu in sta la cji
i in we sty cji. Ja ko ze spół in ter wen cyj -
ny sta ra my się je dy nie, aby te wa run -
ki – zgod nie z pra wem – by ły wy eg ze -
kwo wa ne i prze strze ga ne przez or ga -
na czy urzę dy do te go po wo ła ne.
A war to pod kre ślić, iż żad na in sty tu -
cja nie za kwe stio no wa ła za sad no ści
żą dań miesz kań ców – tłu ma czą
przed sta wi cie le MZI.

– A co ze skła do wi skiem mas
ziem nych, od pa dów, gru zu i ma te ria -
łów bu dow la nych, któ re tam się znaj -
du je? – do py tu ją miesz kań cy, stwier -
dza jąc, iż nie ma na to żad nych po zwo -
leń i jest to nie zgod ne z pla nem za go -
spo da ro wa nia te re nu. – Zgło si li śmy
do wszyst kich or ga nów de cy zyj nych
in for ma cję o roz po czę ciu przez in we -
sto ra ko lej nej nie le gal nej bu do -
wy – mó wią. 

– Zda je my so bie spra wę, że trud -
no bę dzie wy eli mi no wać nie pra wi dło -
wo ści to le ro wa ne przez la ta. Ale do -
ma ga my się od or ga nów ści ga nia prze -
pro wa dze nia po stę po wa nia, któ re wy -
ja śni w spo sób bez stron ny i zgod nie
z pra wem, kto od po wia da za ta ki stan
rze czy – ape lu ją człon ko wie ze spo łu
in ter wen cyj ne go, zwra ca jąc szcze gól -
ną uwa gę na lek ce wa że nie prze pi sów,
ha łas oraz de gra da cję śro do wi ska.

Do daj my na ko niec, iż po stu la ty
miesz kań ców, są sia du ją cych z ową sta -
cją pa liw, są nie zmien ne – za mknię cie
noc nej pra cy sta cji oraz par kin gu i zli -
kwi do wa nie skła do wi ska zie mi, gru zu
i pia sku. 

(AN KA)

WRACAMY DO TEMATU

Walka z wiatrakami?
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9 paź dzier ni ka za in au gu ro wa ny zo -
stał pro jekt „Szko ła ćwi czeń w Kro to -

szy nie”, któ ry bę dzie re ali zo wa ny
w Szko le Pod sta wo wej nr 8.

Ze wzglę du na ogra ni cze nia epi de -
micz ne spo tka nie od by ło się w Urzę dzie
Miej skim w Kro to szy nie w for mie zdal -
nej. Uczest ni czy ły w nim wła dze gmi ny,
dy rek cja Ósem ki, przed sta wi cie le part ne -
rów pro jek tu, czy li UAM w Po zna niu
i ODN w Ka li szu, a tak że go ście z Wiel ko -
pol skie go Urzę du Wo je wódz kie go i ORE.

„Szko ła ćwi czeń w Kro to szy nie” to
dwu let ni pro jekt do ty czą cy kształ ce nia
i roz wo ju kom pe ten cji klu czo wych z ma -
te ma ty ki, in for ma ty ki, ję zy ków ob cych
oraz przed mio tów przy rod ni czych u na -
uczy cie li i uczniów. 

OPRAC. (AN KA)

SP NR 8 KROTOSZYN

Inauguracja edukacyjnego projektu

Pod ko niec wrze śnia przy bocz ni
z Huf ca ZHP w Koź mi nie Wlkp. szko -
li li się na kur sie „Dro go wskaz”. Ce -
lem szko le nia by ło przy go to wa nie
mło de go li de ra do peł nie nia funk cji
przy bocz ne go w dru ży nie lub gro ma -
dzie oraz zmo ty wo wa nie go do dal -
szej pra cy w jed no st ce. 

Te ma ty ka za jęć obej mo wa ła ta kie za -
gad nie nia jak tech ni ki har cer skie, for my
pra cy, hi sto ria ZHP czy ro la przy bocz ne go
w dru ży nie. Kurs współ fi nan so wa ny był
przez Na ro do wy In sty tut Wol no ści – Cen -
trum Roz wo ju Spo łe czeń stwa Oby wa tel -
skie go ze środków Rzą – �do we go Pro gra mu
Wspar cia Roz wo ju Or ga ni za cji Har cer -
skich i Skau to wych na la ta 2018-2030.

OPRAC. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Harcerskie szkolenie
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Ja kiś czas te mu wła dze UKS Del fin 4
Kro to szyn po in for mo wa ły o za wie -
sze niu dzia łal no ści na dwa ty go dnie.
Nie dłu go po tem klub po sta no wił za -
koń czyć funk cjo no wa nie. 

De cy zja o za wie sze niu na okres
dwóch ty go dni dzia łal no ści sek cji pły -
wac kiej kro to szyń skie go klu bu za pa -
dła 13 wrze śnia. – Po mi mo ogrom -
ne go za an ga żo wa nia klu bu w or ga ni -
za cję im prez i even tów pro mu ją cych
sport dzie ci i mło dzie ży oraz na sze
mia sto, a tak że pro fe sjo nal ne go pro -
wa dze nia za jęć przez in struk to -
rów – ma te ma ty ka jest nie ubła ga na.
W związ ku z pod wyż ką cen bi le tów
na pły wal nię o 120%, na co skła da się
opła ce nie wstę pu na pły wal nię każ -
de go ucznia oraz wpro wa dze nie no -
wej opła ty za re zer wa cję to rów, nie je -
ste śmy w sta nie udźwi gnąć tak du -
żych kosz tów – ogło sił na swo im pro -
fi lu fa ce bo oko wym UKS Del fin 4
Kro to szyn.

Mi mo usil nych sta rań władz klu -
bu oraz rad ne go Bar to sza Ko siar skie -
go bur mistrz pod trzy mał sta no wi sko
Za rzą du CSiR Wod nik. W pi śmie
skie ro wa nym do B. Ko siar skie go,
w od po wie dzi na za da ne prze zeń
na se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie py ta nie, do ty czą ce ob ni że nia
staw ki za ko rzy sta nie z pły wal ni
przez UKS Del fin 4, Fran ci szek Mar -
sza łek wy ja śnił, że de cy zja ta ka po -
dyk to wa na jest trud ną sy tu acją spół -
ki, wy ni ka ją cą m. in. z pan de mii ko -
ro na wi ru sa. 

Kil ka dni te mu za rząd klu bu po -
in for mo wał o za koń cze niu dzia łal no -
ści i po dzię ko wał wszyst kim uczniom
oraz ich ro dzi com za la ta współ pra cy.
War to w tym miej scu przy po mnieć,
że UKS Del fin 4 był or ga ni za to rem
ma ra to nów pły wac kich w ra mach
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po -
mo cy, w któ rych uczest ni czy li m. in.
Oty lia Ję drzej czak, Oli vier Ja niak czy
Pa weł Ko rze niow ski. Im pre zy te przy -
cią ga ły tłu my lu dzi chcą cych nieść
po moc po przez pły wa nie. By ły rów -
nież zna ko mi tą pro mo cją na sze go
mia sta, gdyż ich prze bieg re la cjo no -
wa ła ogól no pol ska te le wi zja. W 2022
ro ku, przy oka zji 30. fi na łu WOŚP,
ma ra ton miał przy brać ska lę ogól no -
kra jo wą. Wstęp ne roz mo wy z Je rzym
Owsia kiem za koń czy ły się ak cep ta cją
pro jek tu za pro po no wa ne go przez

kro to szyń ski klub pły wac ki. 
– Na sza de cy zja spo wo do wa na jest
oczy wi ście kwe stią fi nan so wą. To nie
jest zwy kła pod wyż ka, a po sta wie nie
ce ny za po ro wej, któ rej my ja ko klub
nie je ste śmy w sta nie przejść. Jest to
krzyw dzą ce wo bec tych dzie ci, aż
chce się pła kać. Ty le lat cięż kiej pra -
cy, że by to wszyst ko wy glą da ło tak,
jak wy glą da – wszyst ko na mar ne.
Jest to za gra nie po ni żej pa sa. Brak mi
słów. Pan de mia, wia do mo – nas też
to do tknę ło. We wrze śniu zgło si ła się
do nas je dy nie po ło wa dzie ci, więc
pew nie sa mi mie li by śmy kło po ty, że -
by to utrzy mać, ale my ślę, że wspól -
ny mi si ła mi po sta ra li by śmy się, choć
nie by ło by to ła twe. Przy ta kiej pod -
wyż ce, ma jąc na wet więk szą ilość
uczniów, nie je ste śmy w sta nie
udźwi gnąć kosz tów – po wie dział Ja -

cek Miel ca rek, pre zes UKS Del fin 4. 
– Od wrze śnia 2020 ro ku za rząd
spół ki po sta no wił na li czać klu bom
opła tę za re zer wa cję to ru zgod nie
z obo wią zu ją cym cen ni kiem, je śli te
chcą ko rzy stać z to ru „na wy łącz -
ność”. Do dać na le ży, że ma ła ilość to -
rów, ja ka po zo sta je do dys po zy cji
spół ki po do ko na nych re zer wa cjach,
ogra ni cza w znacz nym stop niu pro -
wa dze nie dzia łal no ści w za kre sie na -
uk pły wa nia – czy ta my w ofi cjal nym
sta no wi sku CSiR Wod nik. 

Skąd wzię ła się kwo ta 80 zł? Jak
wy ja śnia ją wła dze spół ki, kwo ta
utrzy ma nia to ru przez jed ną go dzi -
nę, przy peł nych kosz tach, w 2019
ro ku wy nio sła 118,29 zł, na to miast
bez kosz tów amor ty za cji i po śred -
nich – 78,50 zł net to. Dla te go w cen -
ni ku przy ję to staw kę 80 zł. – Kar net
na gru po wą (4-6 osób) na ukę pły wa -
nia pro wa dzo ną przez CSiR Wod nik
kosz tu je 190 zł za 8 za jęć, co ozna cza,
że koszt jed nej lek cji wy no si 23,75 zł.
War tość kar ne tu wy li czo no,
uwzględ nia jąc kosz ty wy na gro dzeń
in struk to ra oraz wstę pu uczest ni ka
na ba sen. W 2020 ro ku UKS Del -
fin 4 pła cił spół ce za jed no dziec -
ko 6 zł (w 2018 ro ku staw ka wy no si -
ła 3,50 zł, a w ro ku 2019 – 5,50 zł).
Do ro śli człon ko wie UKS -u pła ci li
za wej ście 8 zł. Za za ję cia or ga ni zo wa -
ne przez UKS Del fin 4 uczest ni cy
pła ci li klu bo wi 90,00 zł/mie siąc (czy -
li 22,50 zł za go dzi nę za jęć – przy 4
za ję ciach w mie sią cu). Przyj mu jąc, że
klub od wrze śnia pod nie sie opła tę
za za ję cia do 120 zł/mie siąc, wów czas
koszt 1 za ję cia wy nie sie
30 zł/oso bę. Przy za ło że niu, że w za -
ję ciach uczest ni czy 10 dzie ci – opła ta
dla CSiR za jed ne go uczest ni ka nie

ule ga zmia nie – wy no si 6,00 zł. Do -
dat ko wy koszt klu bu to opła ta za re -
zer wa cję to ru w wy so ko ści 80,00
zł/go dzi nę/tor, któ ra w prze li cze niu
na 1 uczest ni ka wy no si 8,00 zł. Da je
to łącz nie kwo tę 14,00 zł i ta ką kwo -
tę klub bę dzie pła cił spół ce za każ de -
go uczest ni ka za jęć. Ile po zo sta je dla
UKS Del fi n4? 30 zł mi nus 14 zł rów -
na się 16 zł – to jest kwo ta, ja ka po zo -
sta nie klu bo wi od każ de go uczest ni -
ka po od li cze niu wpła ty do spół -
ki – tak za gad nie nie ob ja śnia ją za rzą -
dza ją cy spół ką.

W sta no wi sku CSiR Wod nik mo -
że my też prze czy tać, iż opła ta za re -
zer wa cję to ru nie jest czymś no wym
w cen ni ku spół ki i że nie na le ży jej
trak to wać ja ko pod wyż ki cen bi le tów
na pły wal ni. – Opła ta za wstęp
na kry tą pły wal nią dla uczest ni ka
klu bu za wsze by ła pro mo cyj na, tzn.
niż sza niż ce na wej ścia gru po we go
(…). Opła ta za re zer wa cję to ru (...) da -
je klu bo wi pew ność, że mo że z nie go
ko rzy stać „na wy łącz ność”. Po nad to
spół ka li czy na to, że na li cza nie opła -
ty za re zer wa cję to ru spo wo du je, że
ilość dzie ci pły wa ją cych na jed nym
to rze bę dzie więk sza, niż do tych czas
mia ło to miej sce, al bo przy naj mniej
zbli żo na do ilo ści osób prze wi dzia -
nych w cen ni ku na bi let gru po -
wy – tłu ma czą wła dze CSiR.

Za rząd spół ki, do cza su wy pra co -
wa nia no wych wnio sków przez po -
wo ła ny ze spół, zde cy do wał: usta lić
ce nę wej ścia uczest ni ka klu bu spor to -
we go w wy so ko ści 50% war to ści bi le -
tu gru po we go (nie mniej niż 4 zł)
oraz opła tę re zer wa cji to ru w wy so ko -
ści 50% peł nych kosz tów (nie mniej
niż 60 zł).

(LE NA)

KROTOSZYN

Delfin kończy działalność...

W 2019 roku gośćmi specjalnymi maratonu pływackiego 
byli Otylia Jędrzejczak i Olivier Janiak. 



W mi nio ną so bo tę 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 LXXIII Mi -
strzo stwa Pol ski Se nio rów w Za pa -
sach. Im pre za po nie kąd po łą czo na
by ła z ju bi le uszem LKS Ce ra mik Kro -
to szyn, jed nak za pla no wa ną na na -
stęp ny dzień uro czy stą ga lę prze ło -
żo no na in ny ter min.

Mi strzow skie za wo dy przy cią -
gnę ły do na sze go mia sta naj lep szych
za pa śni ków w kra ju. Sy tu acja epi de -
micz na i usta no wie nie po wia tu kro -
to szyń skie go stre fą czer wo ną spo wo -
do wa ły, że im pre za od by ła się bez
udzia łu pu blicz no ści. 

Uro czy ste otwar cie za wo dów roz -
po czę ło się od pre zen ta cji sę dziów
i za wod ni ków. Na ce re mo nii zja wi li
się m. in. An drzej Su pron, pre zes Pol -
skie go Związ ku Za pa śni cze go, Ry -
szard Niedź wiedz ki czy Ar tur Al bi -
now ski. – Mi strzo stwa Pol ski to naj -
waż niej sza im pre za w ro ku dla każ -
de go z was. To jest im pre za, któ ra po -
ka zu je wam, w ja kim miej scu się
znaj du je cie. Im pre za, któ ra otwie ra
wam drzwi na ca ły świat. Ta kie za wo -
dy wy pusz cza ły na świat ko lej nych
przy szłych mi strzów świa ta i mi -
strzów olim pij skich. Mam na dzie ję,
że z ogrom ną po wa gą po trak tu je cie
tę ry wa li za cję, któ ra mo że wie le
wnieść w wa sze spor to we ży cie.
Chciał bym oczy wi ście po gra tu lo wać
or ga ni za to rom za bar dzo pro fe sjo nal -
ne przy go to wa nie mi strzostw. Ukło -
ny w stro nę Le cha Pau liń skie go, któ -
ry ży je za pa sa mi i trzy ma to w tak
wspa nia łej for mie. Wam ży czę
ogrom nych emo cji i wspa nia łych
walk. Pa mię taj cie, że naj lep si prze gry -
wa ją po to, że by póź niej być mi strza -
mi. Mam więc na dzie ję, że emo cji
dzi siaj nie za brak nie – po wie dział
pod czas otwar cia A. Su pron. 

Na rę ce Le cha Pau liń skie go, pre -
ze sa LKS Ce ra mik Kro to szyn, zło żo -
no upo min ki z oka zji 50-le cia klu bu.

W nie dzie lę mia ła się od być uro czy -
sta ga la z tej oka zji, jed nak zo sta ła
prze ło żo na. Wła dze klu bu pod ję ły ta -
ką de cy zję po ana li zie sy tu acji epi de -
micz nej w na szym po wie cie. Ma ciej
Opry siak, wi ce pre zes Ce ra mi ka, za -
pew nił wcze śniej, że uro czy stość od -
bę dzie się w do god nym ter mi nie. Je -
śli Kro to szyn znaj dzie się w zie lo nej
stre fie, to być mo że w li sto pa dzie.
W przy pad ku, gdy sy tu acja przez naj -
bliż sze ty go dnie nie bę dzie się po pra -
wiać, ga la mo że od być się w grud niu
z udzia łem mniej szej ilo ści osób.
Resz ta mia ła by uczest ni czyć w tym
wy da rze niu przez trans mi sję in ter ne -
to wą. – Prio ry te tem po zo sta je bez -
pie czeń stwo uczest ni ków, nie mniej
re zy gna cja z tra dy cyj nej ga li na rzecz
trans mi sji on -li ne by ła by wiel ką stra -
tą i uprosz cze niem – stwier dził L.
Pau liń ski. Wal ki naj lep szych za pa śni -
ków by ły peł ne emo cji. Ki bi ce, choć
nie mo gli do pin go wać za wod ni ków
w ha li, mie li moż li wość śle dze nia mi -
strzostw przez in ter net. W szran ki
sta nę ło 82 spor tow ców. Re pre zen tan -
ci na sze go mia sta spi sa li się bar dzo
do brze. 

Ty tu ły mi strzów Pol ski wy wal -
czy li Ro bert Ba ran (kat. 125 kg), któ -
ry nie stra cił żad ne go punk tu, oraz
Ivan Iz deb ski (kat. 61 kg), któ ry wy -
grał wszyst kie wal ki przed cza sem.

Na dru gim stop niu po dium sta nął
Szy mon Wojt kow ski (kat. 70 kg),
któ ry mu siał uznać wyż szość je dy nie
wie lo krot ne go mi strza kra ju, Krzysz -
to fa Bien kow skie go. Brą zo wy me dal
zdo był Ma riusz Wal ko wiak (kat. 61
kg), je den z naj bar dziej do świad czo -
nych za wod ni ków na tym tur nie ju.
Na siód mych lo ka tach upla so wa li się
Eryk Gi ba sie wicz (kat. 70 kg) i Ra fał
Bo chyń ski (kat. 74 kg). 

W kla sy fi ka cji klu bo wej kro to -
szyń ski Ce ra mik za jął dru gie miej sce,
ze stra tą za le d wie czte rech punk tów
do Ma zow sza Te re sin. Na trze ciej lo -
ka cie skla sy fi ko wa ny zo stał Grun -
wald Po znań. W ran kin gu wo je wódz -
kim naj lep sza by ła Wiel ko pol ska.
War to do dać, że po cho dzą cy z Kro to -
szy na wy cho wa nek Ce ra mi ka, obec -
nie re pre zen tu ją cy bar wy po znań -
skie go Grun wal du, Ra do sław Ba ran
trium fo wał w ka te go rii 97 kg. 
Za rząd LKS Ce ra mik Kro to szyn
dzię ku je wszyst kim, któ rzy przy czy -
ni li się do or ga ni za cji tych mi -
strzostw. Szcze gól ne po dzię ko wa nia
kie ru je w stro nę Fun da cji Ener ga,
któ ra w zna czą cy spo sób wspar ła so -
bot nie wy da rze nie. (LE NA)

13Sport
ZAPASY

Mistrzostwa Polski Seniorów w Krotoszynie!
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Zna ko mi cie spi sa ła się Ju lia Bie law -
na na pły wal ni miej skiej w Lu ba niu,
gdzie od by ły się XIII Dol no ślą skie Za -
wo dy Pły wac kie o Pu char Bur mi -
strza. Re pre zen tant ka KS Kro to szyn
wy wal czy ła dwa srebr ne me da le.

W za wo dach wzię ło udział 400 za -
wod ni ków z 31 klu bów, m. in. z Je le -
niej Gó ry, Le gni cy, Wro cła wia, Wał -
brzy cha czy Zie lo nej Gó ry. KS Kro tosz,
po sied mio mie sięcz nej prze rwie, spo -

wo do wa nej pan de mią, re pre zen to wa ła
Ju lia Bie law na. 

Kro to szyń ska pły wacz ka star to wa ła
w trzech kon ku ren cjach. Na 100 me trów
sty lem kla sycz nym by ła dru ga z cza -
sem 1: 20,15, któ ry jest jej no wym re kor -
dem ży cio wym. Srebr ny krą żek zdo by ła
tak że na 50 me trów sty lem kla sycz nym,
osią ga jąc re zul tat 36,41. Z ko lei na 50
me trów sty lem mo tyl ko wym za ję ła dzie -
wią te miej sce z wy ni kiem 35,93.

(AN KA)

PŁYWANIE

Dwa medale i rekord życiowy

27 wrze śnia w My śle ni cach od by ły
się Mi strzo stwa Pol ski Ju nio rek i Ju -
nio rów w Su mo. Za wod ni cy z na sze -
go po wia tu jak zwy kle po ka za li kla sę
i kil ka na ście ra zy sta wa li na po dium.

W za wo dach star to wa ło nie mal 100
za wod ni ków re pre zen tu ją cych 28 klu -
bów z ca łe go kra ju. Eki pa To wa rzy stwa
Atle tycz ne go Ro zum Kro to szyn za ję ła
pierw sze miej sce w kla sy fi ka cji klu bo wej.
W ka te go rii open trium fo wał Kac per Mi -
ko łaj czyk, któ ry wy wal czył rów nież sre -
bro w kat. +100 kg. Na dru gim stop niu
po dium sta wa li Zu zan na Kry stek (open
i +75 kg) oraz Do mi nik Pal czew ski (100
kg). Brąz wy wal czy li Le na An drze jak
(open i +75 kg), Ty mo te usz Ra taj czyk (55

kg) i Mi ko łaj Mro wiń ski (open i 80 kg).
Te go dnia od był się rów nież Dru ży no wy
Tur niej Ju nio rów, w któ rym kro to szyń ski
ze spół oka zał się bez kon ku ren cyj ny. 

Zna ko mi cie spi sa li się tak że re pre -
zen tan ci UKS Sam son Ko by lin. Pa weł Si -
ko ra dwu krot nie sta nął na naj wyż szym
stop niu po dium (70 kg i 80 kg), a w kat.
open był siód my. Brą zo we me da le wy wal -
czy ły We ro ni ka Sza fra niak (+75 kg)
i Wik to ria Prze woź na (55 kg), któ ra za ję ła
też pią te miej sce w open. Po nad to na pią -
tej po zy cji pla so wa li się Wir gi nia Ro szek
(50 kg), Da wid Lesk (55 kg), Ma te usz Pie -
szak (60 kg) i Mi chał Grzem pow ski (90
kg). W kla sy fi ka cji klu bo wej Sam son za jął
trze cią lo ka tę. 

(LE NA)

SUMO

14 krążków na mistrzostwach Polski

Cze sław Rosz czak za koń czył se zon,
bio rąc udział w Me mo ria le im. Zdzi -
sła wa Skrę ty w Słu bi cach. Miesz ka -
ją cy w Ła giew ni kach lek ko atle ta ry -
wa li zo wał w dwóch kon ku ren cjach. 

W rzu cie dys kiem za wod nik UKS
Olim pij czyk Po go rze la uzy skał re zul -
tat 35,38 m (951 pkt.) i oka zał się naj lep -
szy w ka te go rii M70+, na to miast w kla sy -

fi ka cji open za jął dru gie miej sce.
W pchnię ciu ku lą Rosz czak osią gnął naj -
lep szy wy nik w tym se zo nie – 11,65 m,
co da ło mu dru gą lo ka tę w kat. M75
i czwar tą w open.

Star tem w Słu bi cach ła giew ni cza nin
za koń czył se zon. W przy szłym ro ku cze -
ka ją go Ha lo we Mi strzo stwa Eu ro py
w Bra dze w mar cu oraz Let nie Mi strzo -
stwa Świa ta w Tam pe re w lip cu. (AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Ostatni start w sezonie

Re pre zen tan ci UKS Olim pij czyk Sul -
mie rzy ce zdo by li sie dem me da li
na za wo dach w Ło dzi. W kla sy fi ka cji
dru ży no wej klub z na sze go po wia tu
za jął siód me miej sce.

Tur niej od był się 3 paź dzier ni ka, a ry -
wa li zo wa li w nim za pa śni cy z 22 klu bów.
Sul mie rzyc cy za wod ni cy sie dem ra zy sta -
wa li na po dium. 

Srebr ne krąż ki wy wal czy li Szy mon
Gi ba sie wicz, Ty mo te usz Kot i Mi łosz
Wie czo rek. Z ko lei brą zo we me da le
z Ło dzi przy wieź li Ni ko la Kro ma rek,
Le na Kro ma rek, Kac per Ma zur i Prze -

my sław Su cho rzew ski. W kla sy fi ka cji
klu bo wej Olim pij czyk upla so wał się

na siód mej po zy cji. 
(AN KA)

ZAPASY

Udane występy na matach w Łodzi
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W nie dzie lę na bo isku w Ko by li nie od -
by ły się pił kar skie der by po wia tu. Miej -
sco wy Piast roz bił kro to szyń ską
Astrę 5: 1. W pierw szej po ło wie hat tric -
kiem po pi sał się Ma te usz Wa cho wiak.

Wy nik spo tka nia w 7. mi nu cie otwo -
rzył Ma te usz Wa cho wiak. Po kwa dran sie
ko by li nia nie pro wa dzi li już 2: 0 po tym,
jak sy tu ację sam na sam z bram ka rzem
Astry wy ko rzy stał Ma ciej Wa cho wiak. 

Go ście pró bo wa li się od gryźć. Po do -
gra niu z rzu tu roż ne go bli ski szczę ścia był
Da riusz Rey er, lecz pił ka po je go strza le
gło wą po szy bo wa ła nad po przecz ką. Po -
tem po ro ze gra niu rzu tu wol ne go w po lu

kar nym Pia sta do szło do za mie sza nia, ale
je den z ko by liń skich gra czy wy bił pił kę
zmie rza ją cą do bram ki. 

W 37. mi nu cie Do mi nik Sne la wy ło -
żył fut bo lów kę Ma te uszo wi Wa cho wia -
ko wi, któ ry pod wyż szył na 3: 0. Tuż
przed prze rwą Wa cho wiak po now nie
wpi sał się na li stę strzel ców, tym sa mym
za li cza jąc hat trick. 

Po prze rwie kro to szy nia nie za gra li le -
piej. Ich ata ki przy nio sły efekt w 62. mi -
nu cie, kie dy to w po lu kar nym Pia sta fau -
lo wa ny był Łu kasz Bu dziak, a sę dzia
wska zał na wap no. Je de nast kę wy ko rzy -

stał Da riusz Rey er. W do li czo nym cza sie
gry re zul tat usta lił Szy mon Wo siek.

– Der by na każ dym po zio mie roz -
gry wek ma ją to do sie bie, że na bo isku
za wod ni cy zo sta wia ją mnó stwo zdro -
wia. W na szym ze spo le w pierw szej czę -
ści spo tka nia za bra kło wal ki i za an ga żo -
wa nia, zwłasz cza przy stra co nych bram -
kach. Nie wiem, dla cze go tak by ło. Roz -
ma wia li śmy przed me czem, że to mo że
być 90 mi nut wal ki. Dru ga po ło wa to
już cał ko wi cie in na gra. Jed nak prze ciw -
nik był te go dnia le piej dys po no wa ny
i zdo ła li śmy zdo być tyl ko ho no ro we go
go la – sko men to wał Łu kasz Wal czak,
tre ner Astry Kro to szyn. (LE NA)

W ostat nią nie dzie lę wrze śnia, w ra -
mach Duo Cy klu Wiel ko pol ska, od -
był się Cross Du ath lon. W tych trud -
nych za wo dach star to wa ła Mo ni ka
Jad czak.

Duo Cykl Wiel ko pol ska to trzy im -
pre zy roz gry wa ne na te re nie gmin Mu ro -
wa na Go śli na, Sko ki oraz Czer wo nak.
Na bar dzo wy ma ga ją cej tra sie  oraz
w trud nych wa run kach at mos fe rycz nych
(pa da ją cy deszcz, bło to po ko la na, prze -
pra wa przez stru mień, róż ni ca wznie -
sień 260 me trów) wie le się dzia ło. By ły

pot, krew i łzy, by ły uszko dzo ne ro we ry
i po obi ja ni za wod ni cy. 

Zma ga nia ukoń czy ło 132 za wod ni -
ków – 90 in dy wi du al nie oraz 42 w 21
szta fe tach. Wśród pań naj lep sza by ła
Agniesz ka Na pie ra ła, a w gro nie męż -
czyzn trium fo wał Grze gorz Wojt czak.

Po raz pierw szy w ta kich za wo dach
wy stą pi ła Mo ni ka Jad czak. Mi mo eks tre -
mal nych wa run ków, mi mo kil ku upad -
ków i de fek tu ro we ru, kro to szyń ska spor -
t smen ka za ję ła dru gie miej sce w swo jej ka -
te go rii wie ko wej z cza sem 1 go dzi na, 55
mi nut i 44 se kun dy. (AN KA)

Ja kiś czas te mu w Ra do miu od by ły
się 52. Mi strzo stwa Pol ski U’18
w Lek kiej Atle ty ce. W za wo dach
świet nie spi sa li się spor tow cy z po -
wia tu kro to szyń skie go. 

W szran ki sta nę li naj lep si w tej
ka te go rii wie ko wej za wod ni cy i za -
wod nicz ki z ca łe go kra ju. W bie gu
dziew cząt na 800 me trów ry wa li zo -
wa ła koź mi nian ka, Pau li na Stemp -
niak, któ ra wy stą pi ła pod szyl dem
UKS Piąt ka Ja ro cin. Za pre zen to wa ła
się bar dzo do brze, zaj mu jąc wy so kie
pią te miej sce. Jed no cze śnie uzy ska ła
naj lep szy czas spo śród za wod ni czek
z Wiel ko pol ski. 

– Ja ko ro dzic je stem dum -
na z cór ki, któ ra dzię ki swo jej wy -
trwa ło ści w dą że niu do ce lu osią ga
nie sa mo wi te re zul ta ty w lek kiej atle -
ty ce – mó wi Jo lan ta Stemp niak, ma -
ma koź miń skiej za wod nicz -
ki. – Uczest nic two w MP to cel każ -
de go za wod ni ka, do któ re go dą ży się
przez ca ły se zon. Pau li na na co dzień
uczęsz cza do Tech ni kum Eko no -
micz ne go w Ze spo le Szkół Po nad -
pod sta wo wych w Koź mi nie Wlkp.
i jed no cze śnie tre nu je pod okiem
Mar ci na Szym ko wia ka w UKS Piąt ka

Ja ro cin, czy li w naj bliż szym dla niej
klu bie z li cen cją PZLA, któ ry za in te -
re so wał się dziew czy ną z ma łe go mia -
stecz ka. Na MP mie rzą się za wod ni -
cy, któ rzy wkrót ce bę dą de cy do wa li
o ob li czu re pre zen ta cji Pol ski. Pau li -
na zo sta ła za kwa li fi ko wa na przez
PZLA, aby re pre zen to wać Wiel ko -
pol skę w bie gu na 800 m. Ja ko je dy -
na z wo je wódz twa awan so wa ła do fi -
na łu A, w któ rym ry wa li zo wa ła
z sied mio ma naj lep szy mi za wod nicz -
ka mi. Czas 2: 14: 58, któ ry jest jej ży -
cio wym re kor dem, dał jej pią te miej -
sce w kra ju i pierw sze w wo je wódz -
twie – oznaj mia z du mą J. Stemp -
niak. W mi strzo stwach star to wa ło

tro je lek ko atle tów z na sze go po wia tu,
któ rzy re pre zen tu ją KS Stal LA
Ostrów Wlkp. W bie gu na 100 m
świet nie spi sał się Da wid Grzą ka.
Przed za wo da mi miał siód my wy nik
wśród star tu ją cych – 11,07 s. W eli -
mi na cjach, przy trud nym wie trze,
po bił swój ży cio wy re kord, uzy sku -
jąc 11,03 s. W fi na le po wtó rzył ten
re zul tat i wy wal czył brą zo wy me dal!
Do te go do ło żył sre bro wraz z ko le ga -
mi w szta fe cie 4x100 m. Z ko lei je go
klu bo wy ko le ga, Ja kub Jo pek, był
siód my w szta fe cie na 100 m. Na 24.
lo ka cie w sprin cie na 100 m upla so -
wa ła się miesz kan ka Dą bro wy, Ewa
Piasz czyń ska. (LE NA)

15Sport

DUATHLON

Zmagania 
w ekstremalnych warunkach

LEKKA ATLETYKA

Dobre wyniki na mistrzostwach kraju

PIŁKA NOŻNA

Piast rozbił Astrę w derbach powiatu
PIAST KOBYLIN 

– ASTRA KROTOSZYN 5:1 (4:0)
BRAMKI: 
1:0 – Mateusz Wachowiak (7)

2:0 – Maciej Wachowiak (15)

3:0 – Mateusz Wachowiak (37)

4:0 – Mateusz Wachowiak (43)

4:1 – Dariusz Reyer (62' karny)

5:1 – Szymon Wosiek (90+2)

PIAST: Wojtkowiak – Pospiech (72'

Ratajczak), A. Kurzawa, Wosiek, Siepa,

Smektała, D. Snela, Siecla (80' K. Snela),

Ma. Wachowiak (81' E. Jędrzejak),

Olikiewicz (70' M. Kurzawa), Mt.

Wachowiak (68' K. Wachowiak)

ASTRA: Maj – Pauter (55' Skrzypniak),

Olejnik, Reyer, Polowczyk, Czołnik, Juszczak

(75' Adamski), Jankowski, Budziak (70'

Łuczak), Ishchuk (45' Brink), Powalisz (65'

Nasalski)
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W 10. ko lej ce kla sy okrę go wej Bia ły
Orzeł Koź min Wlkp. za grał u sie bie
z LKS -em II Go łu chów. Po se rii zwy -
cięstw tym ra zem koź mi nia nie mu -
sie li uznać wyż szość ry wa la.

Go ście bar dzo szyb ko otwo rzy li wy -
nik spo tka nia, bo już w 7. mi nu cie gry,
kie dy do siat ki tra fił Ma ciej Mar cin kow -
ski. Kil ka mi nut póź niej LKS pro wa dził
już 2: 0, a koź miń skie go bram ka rza po ko -
nał Ja kub Skow roń ski. To był mo ment,
w któ rym go spo da rze się otrzą snę li i za -
czę li grać znacz nie le piej niż w pierw -
szym kwa dran sie. Do koń ca pierw szej po -
ło wy Or ły za cię cie ata ko wa ły, ale
pod bram ką go łu cho wian al bo bra ko wa ło
im szczę ścia, al bo zna ko mi ty mi in ter -
wen cja mi po pi sy wał się gol ki per przy -
jezd nych. 

Po zmia nie stron miej sco wi wciąż sta -
ra li się zmie nić nie ko rzyst ny re zul tat, lecz
ich nie sku tecz ność co raz bar dziej od da la -
ła ze spół od ce lu. W 75. mi nu cie gry Da -

mian Wal czak pod wyż szył pro wa dze nie
i sta ło się ja sne, że LKS nie da so bie wy -
drzeć zwy cię stwa. Koź mi nia nom uda ło
się je dy nie strze lić ho no ro we go go la.
Na li stę strzel ców wpi sał się Woj ciech Ka -
miń ski. 

– Nie ta ki był cel na mecz z ostro gra -
ją cą eki pą z Go łu cho wa. Nie ste ty, ta ka
jest pił ka, nie za wsze lep szy ze spół wy gry -
wa, a ta kim dzi siaj nie wąt pli wie by li -
śmy – sko men to wał Łu kasz Ko nop ka, za -
wod nik Bia łe go Or ła.

(LE NA)

Stu dent ki AWF Po znań za kwa li fi ko -
wa ły się do fi na łu Aka de mic kich Mi -
strzostw Pol ski w Pił ce Siat ko wej.
Dru ży na z kro to szy nian ką w skła dzie
pro si o wspar cie, al bo wiem nie ma
środ ków nie zbęd nych do wy jaz du
na te za wo dy.

Ko bie cy ze spół Aka de mii Wy cho wa -
nia Fi zycz ne go w Po zna niu w ostat nich
dniach wrze śnia ry wa li zo wał w pół fi na le
Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski. Eki pa
ze sto li cy Wiel ko pol ski za ję ła pierw sze
miej sce, wy gry wa jąc wszyst kie me cze, co
da ło jej prze pust kę do tur nie ju fi na ło we -
go, któ ry od bę dzie się w dniach 20-23
paź dzier ni ka w Kra ko wie. 

Wy jazd na te za wo dy wią że się jed -
nak z kosz ta mi. Nie ste ty, uczel nia, na któ -
rej stu diu ją siat kar ki, ze wzglę du na pan -
de mię, nie po pie ra udzia łu stu den tów
w im pre zach spor to wych, przez co nie fi -

nan su je wy jaz dów. Dla te go dru ży na po -
znań skie go AWF -u, w skła dzie z po cho -
dzą cą z Kro to szy na Klau dią Par czyń ską,
po sta no wi ła zdo być środ ki fi nan so we
na wła sną rę kę. Koszt jest jed nak na ty le
wy so ki, że za wod nicz ki nie są w sta nie sa -
me so bie z nim po ra dzić. Utwo rzy ły za -
tem zbiór kę na por ta lu zrzut ka. pl
pod ha słem „Wy jazd na fi nał Aka de mic -

kich Mi strzostw Pol ski w Pił ce Siat ko wej”,
gdzie moż na im po móc. 

War to przy po mnieć, że dwa la ta te -
mu po znań ski ze spół za jął szó ste miej sce
w kla sy fi ka cji ogól nej oraz dru gie w uczel -
niach ty pu AWF. W tym ro ku siat kar ki
chcą po pra wić tam ten wy nik, ale bez po -
mo cy nie da dzą ra dy. Za chę ca my więc
do wspar cia dru ży ny! (LE NA)

Ani ta Jad czak star to wa ła w pią tej
edy cji Cross Ba ster Run & Nor dic
Wal king Mu ro wa niec 2020. Na dy -
stan sie 5 km kro to szy nian ka za ję ła
dru gie miej sce.

Bie ga cze mie li do wy bo ru tra sy
o dłu go ści 5, 10 i 21 km, z ko lei mi ło -

śni cy nor dic wal king ry wa li zo wa li
na 5 km. 

Na naj krót szym dy stan sie star to wa ła
Ani ta Jad czak. Re pre zen tant ka Kro to -
szyń skiej Gru py Bie go wej osią gnę ła
czas 26: 01, co da ło jej nie spo dzie wa nie
dru gie miej sce w kla sy fi ka cji open.

(AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Dobra passa przerwana

SIATKÓWKA 

Zawodniczki potrzebują wsparcia

BIEGI

Anita Jadczak na podium

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 
- LKS II GOŁUCHÓW 1:3 (0:2)

BRAMKI: 
0:1 – Maciej Marcinkowski (7)
0:2 – Jakub Skowroński (16)
0:3 – Damian Walczak (75)
1:3 – Wojciech Kamiński (83)
BIAŁY ORZEŁ: Walkowiak – Konopka,
Maciejewski, Hajdasz, Kamiński,
Kaźmierczak (80' Mucha), Skowroński
(60' Pijanowski), Nowakowski, Borowczyk
(88' Kasprzak), Dolata, Czabański


