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3Aktualności 

13 paź dzier ni ka od by ła się kon fe ren -
cja on li ne za ty tu ło wa na „750 lat Roz -
dra że wa, 30 lat sa mo rzą du – do -
świad cze nia i wy zwa nia w roz wo ju
ob sza rów wiej skich”. Wy da rze nie
przy bra ło for mę zdal ną ze wzglę du
na sy tu ację epi de micz ną. 

Ma te riał opra co wa ny zo stał przez
Sto wa rzy sze nie „Wiel ko pol ska z Wy -
obraź nią”, a współ fi nan so wa ny był ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach
Sche ma tu II Po mo cy Tech nicz nej
„Kra jo wa Sieć Ob sza rów Wiej skich”
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich na la ta 2014-2020. 

– Rok 2020 to wy jąt ko wy rok dla
roz dra żew skie go sa mo rzą du – mó wił
na po cząt ku kon fe ren cji Ma riusz Dy -
mar ski, wójt Roz dra że wa. – Jest to bo -
wiem rok 750-le cia Roz dra że wa, a ści -
ślej pierw szej wzmian ki o nim w do -
ku men tach hi sto rycz nych. Rok 2020
to tak że rok in ne go ju bi le uszu. Mi nę -
ło bo wiem 30 lat od przy wró ce nia sa -
mo rzą du te ry to rial ne go w Pol sce.
Czas pły nie bar dzo szyb ko. Pew nie
jesz cze wie lu z nas ma w pa mię ci uro -
czy stość z oka zji 25 lat funk cjo no wa -
nia sa mo rzą du, bę dą cą oka zją do wy -

jąt ko we go spo tka nia osób, któ re
na prze strze ni ćwierć wie cza peł ni ły
funk cje rad nych, soł ty sów lub by ły
pra cow ni ka mi sa mo rzą do wy mi. Wie -
le przy chyl nych ocen te go spo tka nia,
ja kie do mnie skie ro wa no, spo wo do -
wa ło, że roz po czą łem za bie gi zwią za -
ne z or ga ni za cją po dob ne go wy da rze -
nia w tym ro ku. Za po wia da ło się ono
jesz cze cie ka wiej, bo chęć włą cze nia
się w ob cho dy obu ju bi le uszów wy ka -
zał zna czą cy part ner – Sto wa rzy sze -
nie „Wiel ko pol ska z Wy obraź nią”.
Rok 2020 oka zał się wy jąt ko wy z jesz -

cze jed ne go wzglę du. Nie ste ty, jest
nim pan de mia CO VID -19, któ ra zni -
we czy ła pla ny or ga ni za cji wie lu wy da -
rzeń, w tym tak że na sze go spo tka nia
w tym miej scu. Wspól nie z pre ze sem
sto wa rzy sze nia po sta no wi li śmy jed -
nak z pla nów ob cho dów ju bi le uszu
ura to wać choć ten je den ele ment i gdy
prze su nię cie ter mi nu kon fe ren cji
na je sień nie przy nio sło spo dzie wa ne -
go efek tu – w związ ku z dru gą fa lą
pan de mii, po sta no wi li śmy po pro wa -
dzić kon fe ren cję w for mie trans mi sji
in ter ne to wej.

Wójt po wi tał wszyst kich go ści
i słu cha czy. Po tem mi nu tą ci szy
uczczo no wszyst kich zmar łych pra -
cow ni ków roz dra żew skie go sa mo rzą -
du. Sła wo mir Szysz ka, pre zes Sto wa -
rzy sze nia „Wiel ko pol ska z Wy obraź -
nią”, nie mógł zja wić się na kon fe ren -
cji, ale przy go to wał na gra nie, któ re zo -
sta ło za pre zen to wa ne pod czas trans -
mi sji. Pre zes po dzię ko wał wszyst kim
oso bom, któ re mia ły wpływ na jej
przy go to wa nie.

Pierw szym za gad nie niem by ły
do świad cze nia i osią gnię cia gmi ny
Roz dra żew ja ko gmi ny wiej skiej
na prze ło mie ostat nich 30 lat. Ko lej -

nym te ma tem, omó wio nym przez dr
hab. inż. Syl wię Sta szew ską z UAM
Po znań, by ła re wi ta li za cja na ob sza -
rach wiej skich. O part ner stwie Lo kal -
nej Gru py Dzia ła nia Sto wa rzy sze nia
„Wiel ko pol ska z Wy obraź nią” – ja ko
przy kła dzie sie ci współ pra cy – opo -
wie dział S. Szysz ka. Ko lej ną pre lek -
cję – o od no wie wsi ja ko me to dzie
roz wo ju i ro li li de ra lo kal ne go – prze -
pro wa dził dr inż. Da wid Ba ła. Ostat -
nią czę ścią kon fe ren cji by ło wy stą pie -
nie Bar ba ry Bie sia dy, se kre tarz gmi ny
Roz dra żew, pt. „Od urzę du ana lo go -
we go do cy fro we go”. 

(LE NA)

ROZDRAŻEW

Jubileusz w innej formie
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Za koń czył się kon kurs fir my Pho ne -
Spa pod pa tro na tem na szej re dak -
cji. W mi nio ny czwar tek lau re atom
wrę czo no na gro dy. 

Aby wziąć udział w ak cji, na le ża ło
pod po stem kon kur so wym na pro fi lu
fa ce bo oko wym Pho ne Spa do dać zdję -
cie przed sta wia ją ce po wrót do szko ły
na szych po ciech. O wy gra nej de cy do -
wa ła ilość po lu bień pod fo to gra fią.
Uczest ni cy do pi sa li i po ka za li, jak ich
dzie ci po ra dzi ły so bie ze szkol ną rze -
czy wi sto ścią po dłu giej prze rwie. 

W czwar tek w sie dzi bie fir my od -
by ło się wrę cze nie na gród. Zwy cię ży -
ła Ka ta rzy na Ol grzy mek, któ rej zdję -
cie po lu bio no nie mal 100 ra zy.
Pierw szą na gro dą by ła kom plek so wa
kon sul ta cja u Do bre go Die te ty ka Pio -
tra Kaź mier cza ka (ba da nie ma sy
i skła du cia ła, szcze gó ło wy wy wiad
zdro wot ny, wy kaz ba dań la bo ra to ryj -
nych z ana li zą wy ni ków i dar mo wy e -
-bo ok z prze pi sa mi) oraz po dwój ny
bi let na wy bra ny se ans w ki nie Przed -
wio śnie. 

Dru gie miej sce za ję ła An na Ka -
sper ska, do któ rej po wę dro wał bon
o war to ści 100 zł do wy ko rzy sta nia

w Pho ne Spa oraz vo ucher od De li ka -
te sów Ko ro na (50 zł). Trze cia lo ka ta
przy pa dła Ka ro li nie Ku biak, któ ra

otrzy ma ła mie sięcz ny kar net na za -
ję cia w Ac ti ve Zo ne i po dwój ną wej -
ściów kę do kro to szyń skie go ki na. 

Vo ucher na 5 go dzin w sa li za -
baw Ka mix oraz po dwój ny bi let
do ki na otrzy mał Ma te usz Kło poc ki.
Ta ki sam bon od fir my Ka mix oraz
vo ucher na za ku py w De li ka te sach
Ko ro na to na gro da Mał go rza ty Kło -
poc kiej. Mo ni ka Za jąc wy gra ła vo -
ucher na obiad dla czte rech osób
w Pie ro gar ni Le ni wiec. Ostat nią lau -
re at ką jest Syl wia Przy byl ska, do któ -
rej tra fił bon na wej ście do sa li za baw
Ka mix. (LE NA)

POD NA SZYM PA TRO NA TEM

Laureaci zostali nagrodzeni
W minionym ty go dniu, na wnio sek
pro ku ra to ra Wiel ko pol skie go Wy -
dzia łu Za miej sco we go De par ta -
men tu do Spraw Prze stęp czo ści
Zor ga ni zo wa nej i Ko rup cji Pro ku -
ra tu ry Kra jo wej w Po zna niu, funk -
cjo na riu sze Ko men dy Wo je wódz -
kiej Po li cji w Po zna niu za trzy ma li
trzy oso by z Kro to szy na – dwóch
urzęd ni ków i jed ne go przed się bior -
cę. Spra wa do ty czy przyj mo wa nia
ko rzy ści ma jąt ko wych. Za trzy ma ni
usły sze li już za rzu ty. 

Za trzy ma ni w spra wie żą da nia
i przyj mo wa nia ko rzy ści ma jąt ko -
wych to dwie oso by peł nią ce funk cje
pu blicz ne oraz je den przed się bior ca.
Wszy scy usły sze li za rzu ty o cha rak te -
rze ko rup cyj nym. Na wnio sek pro ku -
ra to ra dwie oso by zo sta ły tym cza so -
wo aresz to wa ne, a wcze śniej za bez -
pie czo no nie zbęd ną do ku men ta cję
prze tar go wą. 

– Pro ku ra tor Wiel ko pol skie go
Wy dzia łu Za miej sco we go De par ta -
men tu do Spraw Prze stęp czo ści Zor -
ga ni zo wa nej i Ko rup cji Pro ku ra tu ry
Kra jo wej w Po zna niu prze sta wił
dwóm urzęd ni kom za rzu ty żą da nia
oraz przyj mo wa nia ko rzy ści ma jąt ko -
wych w łącz nej wy so ko ści 162 ty się cy
zło tych jed ne mu z nich oraz łącz nej
wy so ko ści 130 ty się cy zło tych dru gie -
mu, w za mian za ko rzyst ne dla przed -
się bior cy roz strzy ga nie prze tar gów,
kwa li fi ko wa ne z art. 228 par. 3 Ko -
dek su kar ne go oraz 228 par. 4 Ko dek -

su kar ne go. Na to miast za trzy ma ny
przed się bior ca usły szał za rzu ty wrę -
cze nia ko rzy ści ma jąt ko wych urzęd -
ni kom kwa li fi ko wa ne z art. 229
par. 1 k. k. – in for mu je dział pra so wy
Pro ku ra tu ry Kra jo wej. 

Za trzy ma nym gro zi ka ra do dzie -
się ciu lat po zba wie nia wol no ści. Wo -
bec urzęd ni ków pro ku ra tor skie ro wał
wnio ski o za sto so wa nie środ ka za po -
bie gaw cze go w po sta ci tym cza so we go
aresz to wa nia z uwa gi na ko niecz ność
za bez pie cze nia to ku po stę po wa nia.
Sę dzia po dzie lił ar gu men ta cję pro ku -
ra to ra. Wo bec trze cie go po dej rza ne go
za sto so wa no środ ki za po bie gaw cze
w po sta ci po rę cze nia ma jąt ko we go
w kwo cie 30 ty się cy zło tych, do zo ru
po li cyj ne go i za ka zu opusz cza nia kra -
ju. Po dej rze wa ni o ko rup cję urzęd ni cy
to oso by peł nią ce funk cje pu blicz ne
w Przed się bior stwie Go spo dar ki Ko -
mu nal nej i Miesz ka nio wej oraz Za kła -
dzie Wo do cią gów i Ka na li za cji w Kro -
to szy nie. Śledz two w tej spra wie trwa
od kwiet nia 2020 ro ku. W je go to ku
pro ku ra tor usta lił, iż dwie oso by żą da -
ły i przyj mo wa ły ko rzy ści ma jąt ko we
w za mian za ko rzyst ne dla wy bra nych
przed się bior ców roz strzy ga nie prze -
tar gów na pra ce bu dow la no -re mon to -
we bu dyn ków za rzą dza nych przez
PGKiM. Urzęd ni cy żą da li od przed -
się bior ców kwot w wy so ko ści 10 pro -
cent war to ści kon trak tu. We dle in for -
ma cji po da nych przez pro ku ra tu rę
pro ce der ten trwał od kwiet nia 2017
ro ku. (LE NA)

Z PROKURATURY

Trzem osobom
postawiono zarzuty
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Po wo li wra ca my do te go, co by ło
wio sną. Rząd wpro wa dza ko lej ne re -
stryk cje w związ ku z ro sną cą licz bą
za ka żeń na wi ru sa SARS -CoV -2.
W cią gu ty go dnia w po wie cie kro to -
szyń skim do gro na za ra żo nych do łą -
czy ło kil ka dzie siąt ko lej nych osób.
Nasz po wiat na dal znaj du je się
w tzw. stre fie czer wo nej, zresz tą jak
nie mal po ło wa kra ju. 

W po nie dzia łek w po wie cie kro -
to szyń skim stwier dzo no 34 no we
przy pad ki za ra że nia ko ro na wi ru sem,
a we wto rek 9. Wszyst kie te oso by są
w do mo wej izo la cji.

Od wtor ku wpro wa dzo ne zo sta ły
no we za sa dy funk cjo no wa nia Urzę -
du Miej skie go w Kro to szy nie. Przy -
pad ki za ra że nia wi ru sem wy kry to
bo wiem tak że wśród pra cow ni ków
ma gi stra tu. – Zwięk sza ją ca się w du -
żym tem pie licz ba osób za ka żo nych
w po wie cie i gmi nie oraz pierw sze
po twier dzo ne przy pad ki ko ro na wi -
ru sa wśród pra cow ni ków urzę du
miej skie go zmu sza ją nas do wpro wa -
dze nia od dnia 13 paź dzier ni ka no -
wych za sad za ła twia nia spraw – po -
in for mo wał w ko mu ni ka cie bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza -
łek. – Przede wszyst kim bar dzo pro -
szę o ogra ni cze nie spraw za ła twia -
nych w urzę dzie do na praw dę nie -
zbęd nych lub też o ich zdal ne, elek -
tro nicz ne za ła twia nie, je śli tyl ko ma ją
Pań stwo ta ką moż li wość. Je śli za ła -
twie nie spra wy wy ma ga Pań stwa
obec no ści, naj bar dziej po le ca nym
roz wią za niem jest umó wie nie spo -
tka nia i przyj ście umó wio ne go dnia
do urzę du.

Je śli pe tent spra wę za ła twia w bu -
dyn ku A przy uli cy Koł łą ta ja 7 (bu dy -
nek głów ny), pro szo ny jest o zgło sze -
nie się do punk tu in for ma cyj ne -
go – na wprost głów ne go wej ścia.
Urzęd nik po kie ru je da lej. Po dob ne
po stę po wa nie obo wią zu je te oso by,
któ re przyj dą bez umó wio ne go spo -
tka nia, choć – jak oznaj mił bur -
mistrz – na le ży się wte dy li czyć
z dłuż szym okre sem ocze ki wa nia.

Je śli ktoś za ła twia spra wę w bu -
dyn kach B (ul. Koł łą ta ja 5) lub C (ul.
Koł łą ta ja 7B), czy ni to przy usta wio -
nym na ko ry ta rzu sto li ku (z wy jąt kiem
biu ra do wo dów oso bi stych, do któ re go
na le ży wejść). Bez zmian funk cjo nu je
Urząd Sta nu Cy wil ne go w ra tu szu. Po -
nad to od wo ła ne zo sta ły dy żu ry bur mi -
strza i je go za stęp cy. Nie czyn na do od -
wo ła nia jest rów nież ka sa urzę du.

W śro dę w na szym po wie cie
osiem no wych przy pad ków za ra że nia

wi ru sem, na stęp ne go dnia – 41,
a w czwar tek -12.

14 paź dzier ni ka Da riusz Dę bic ki,
bur mistrz Sul mie rzyc, ogło sił, iż
w związ ku ze wzra sta ją cym za gro że -
niem za cho ro wa nia na CO VID -19
oraz za kwa li fi ko wa niem po wia tu kro -

to szyń skie go do czer wo nej stre fy ry -
zy ka, wpro wa dza ogra ni cze nia w do -
stę pie klien tów do miej sco we go Urzę -
du Miej skie go. – Ze wzglę du na bez -
pie czeń stwo swo je i in nych pro szę,
aby ogra ni czać wi zy ty w urzę dzie
do mi ni mum. Je że li jed nak za ła twie -
nie spra wy wy ma ga oso bi ste go sta -
wien nic twa, pro szę, by w urzę dzie
po ja wi ła się tyl ko oso ba, któ rej da -
na spra wa do ty czy i któ ra nie wy ka zu -
je żad nych ob ja wów cho ro bo wych.
Klien ci po win ni no sić ma skę ochron -
ną, ale do pusz czal ne jest też za kry wa -
nie twa rzy i no sa np. apasz ką czy chu -
s tą – za ko mu ni ko wał D. Dę bic ki.

Ob słu ga klien tów od by wa się
w ho lu urzę du. Pe ten ci pro sze ni są
o wcho dze nie po je dyn czo i kie ro wa -

nie się do okien ka w ce lu przy wo ła nia
od po wied nie go pra cow ni ka. Przy sta -
no wi sku mo że prze by wać tyl ko jed -
na oso ba. Oso by to wa rzy szą ce (za wy -
jąt kiem oso by to wa rzy szą cej oso bie
z nie peł no spraw no ścią, tłu ma cza ję -
zy ka mi go we go, peł no moc ni ka lub

ro dzi ca z dziec kiem) nie mo gą po -
dejść do sta no wi ska ra zem z oso bą
ob słu gi wa ną. – Miesz kań ców za chę -
ca my do kon tak tów te le fo nicz nych
bądź za po śred nic twem ad re sów e -
-ma il – czy ta my w ko mu ni ka cie bur -
mi strza. Na stro nie in ter ne to wej Sul -
mie rzyc moż na zna leźć wszel kie nie -
zbęd ne nu me ry te le fo nów.

Od czwart ku na zdal ne na ucza -
nie prze szły wszyst kie kla sy Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja
w Kro to szy nie. W tym try bie szko ła
mia ła funk cjo no wać do 19 paź dzier -
ni ka włącz nie. Ale po po łu dniu oka -
za ło się, iż rząd zde cy do wał, że zdal ne
na ucza nie bę dzie obo wią zy wać we
wszyst kich szko łach śred nich i wyż -
szych na te re nie stre fy czer wo nej,

czy li w po ło wie kra ju... Mi ni ster stwo
Zdro wia za kwa li fi ko wa ło bo wiem
do czer wo nej stre fy aż 152 po wia ty,
w tym m. in. kro to szyń ski, ostrow ski,
ra wic ki, ja ro ciń ski, go styń ski czy mi -
lic ki. Z ko lei w żół tej stre fie obo wią -
zu je na ucza nie hy bry do we. 

Jed no cze śnie wpro wa dzo ne zo -
sta ły no we re stryk cje, zwa ne „za sa da -
mi bez pie czeń stwa”. I tak w środ kach
trans por tu zbio ro we go oraz w po jaz -
dach prze zna czo nych do prze wo że -
nia wię cej niż 9 osób od 17 paź dzier -
ni ka obo wią zu ją li mi ty pa sa że rów.
W obu stre fach w po jaz dach mo że
po dró żo wać ty lu pa sa że rów, ile wy -
no si po ło wa miejsc sie dzą cych lub 30
pro cent wszyst kich, czy li sto ją cych
i sie dzą cych. 

W ca łej Pol sce obo wią zu je na kaz
za sła nia nia ust i no sa w prze strze ni
pu blicz nej, czy li m. in. na uli cach,
chod ni kach, par kin gach, przy stan -
kach, w skle pach, w ko ścio łach itd.

W czer wo nej stre fie ogra ni czo no
licz bę osób w pla ców kach han dlo -
wych – do pię ciu na jed ną ka sę.

Od 19 paź dzier ni ka wpro wa dzo no
za kaz or ga ni za cji im prez oko licz no -
ścio wych, w tym we sel czy kon so la cji.
Z ko lei w stre fie żół tej ta kie im pre zy
mo gą się od by wać, ale z udzia łem
mak sy mal nie 20 osób i bez moż li wo -
ści za ba wy ta necz nej. 

Pod czas uro czy sto ści re li gij nych
w stre fie czer wo nej mo że przy pa dać
jed na oso ba na 7m2, a w żół -
tej – na 4m2. W zgro ma dze niach pu -
blicz nych mo że uczest ni czyć mak sy -
mal nie 10 (stre fa czer wo na) lub 25
(żół ta) osób.

Je śli cho dzi o bran żę ga stro no -
micz ną, to w ca łym kra ju lo ka le mo gą
być otwar te w go dzi nach 6.00-21.00
i za ję ty mo że być co dru gi sto lik.
Po godz. 21.00 moż li we tyl ko za ma -
wia nie po sił ków na wy nos. W wy da -
rze niach spor to wych nie mo że być
pu blicz no ści. Z ko lei w wy da rze -
niach kul tu ral nych wi dzo wie mo gą
za jąć mak sy mal nie 25 pro cent
miejsc. Po za tym za wie szo no dzia łal -
ność ba se nów, aqu apar ków i si łow ni.

Od te go dnia za czę ły też obo wią -
zy wać tzw. go dzi ny dla se nio rów, co
ozna cza, iż w go dzi nach 10.00-
12.00, od po nie dział ku do piąt ku,
skle py spo żyw cze, dro ge rie, ap te ki
i punk ty świad czą ce usłu gi pocz to we
mo gą ob słu gi wać wy łącz nie oso by
po wy żej 60. ro ku ży cia. 

W so bo tę w po wie cie kro to szyń -
skim stwier dzo no aż 76 no wych
przy pad ków za ka że nia ko ro na wi ru -
sem, w nie dzie lę 29, a w po nie dzia łek
tyl ko trzy.

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia -
łek, 19 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 994 przy -
pad ki za ka że nia (458 ak tyw -
nych), 51 osób zmar ło, wy zdro wia -
ło 485. W ca łym kra ju do tej po ry za -
ra że nie wi ru sem SARS -CoV -2
stwier dzo no u 183 248 osób, zmar -
ło 3614, a wy le czo nych jest
już 94 014. AN DRZEJ KA MIŃ SKI
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Kro to szyń ski szpi tal otrzy mał od Ca ri -
tas Pol ska re spi ra tor trans por to wy,
któ ry za ku pio no w ra mach ak cji
#Wdzięcz ni Me dy kom.

14 paź dzier ni ka przed Ko ścio łem
pw. Św. Ja na Chrzci cie la w Kro to szy nie
no wy sprzęt prze ka za li szpi ta lo wi ks. Ja -
cek An drzej czak – dy rek tor Ca ri tas Die -
ce zji Ka li skiej – oraz ks. Mi chał To ma -
szew ski – je go za stęp ca. Iwo na Wi śniew -
ska, dy rek tor SPZOZ w Kro to szy nie,

dzię ku jąc za ten dar, za pew ni ła, iż re spi ra -
tor bę dzie słu żył pa cjen tom i po mo że
w pra cy per so ne lo wi. Na rę ce księ dza dy -
rek to ra prze ka za no dy plom z po dzię ko -
wa nia mi. 

– Je ste śmy bar dzo wdzięcz ni wszyst -
kim, któ rzy przy czy ni li się do za ku pu re -
spi ra to ra. Dzię ku je my Ca ri tas Pol ska
za ten dar dla szpi ta la w Kro to szy nie, w jak -
że trud nym dla nas cza sie epi de mii ko ro na -
wi ru sa – po wie dzia ła I. Wi śniew ska.

(AN KA)

W nie dzie lę, 18 paź dzier ni ka, na dro -
dze kra jo wej nu mer 15 w miej sco wo -
ści Ko na rzew do szło do tra gicz ne go
wy pad ku. Sa mo chód oso bo wy mar ki
BMW zje chał do ro wu, po czym ude -
rzył w drze wo. Kie row ca zgi nął
na miej scu.

Na ak cję skie ro wa no po dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie i z OSP Zdu ny, Ze spół Ra tow nic -
twa Me dycz ne go oraz po li cję.

Gdy stra ża cy do tar li na miej sce zda -
rze nia, oso ba bio rą ca udział w wy pad ku
znaj do wa ła się przy drze wie na fo te lu
wy rwa nym z po jaz du. W wy ni ku ude -
rze nia sa mo chód BMW roz padł się
na dwie czę ści, któ re le ża ły 20-30 me -
trów od drze wa. Mniej sze ele men ty ka -
ro se rii roz rzu co ne by ły w pro mie niu
oko ło 150 me trów. 

Po za bez pie cze niu i oświe tle niu te re -
nu dzia łań stra ża cy wraz z ra tow ni ka mi
me dycz ny mi ru szy li na po moc oso bie po -

szko do wa nej. Nie ste ty, ze wzglę du na po -
nie sio ne ob ra że nia od stą pio no od me dycz -
nych czyn no ści ra tun ko wych. Kie row ca
bo wiem zgi nął na miej scu. 

Jed no cze śnie stra ża cy prze szu ka li po -
bli ski te ren. W pro mie niu 200 me trów nie
zna le zio no in nych osób, któ re by mo gły
brać udział w zda rze niu. W trak cie pro wa -
dzo nych dzia łań zor ga ni zo wa no ob jaz dy.
Służ by ra tow ni cze dzia ła ły bli sko 3,5 go -
dzi ny.

(AN KA)

SZPITAL

Respirator od Caritasu

NA DRODZE

Tragiczny wypadek w Konarzewie

Na de szła jed na z naj bar dziej nie lu -
bia nych przez wie le osób po ra ro ku.
Dni są co raz krót sze i chłod niej sze.
To ostat ni mo ment na wy ję cie z sza -
fy zi mo wej gar de ro by i ak ce so riów. 

Paź dzier nik nie roz piesz cza nas ilo -
ścią sło necz nych dni. W na szych gar de ro -
bach gro ma dzi się co raz wię cej swe trów.
Kto nie lu bi umi lić so bie wyj ścia w chłod -
ny, wietrz ny dzień ubra niem mięk kie go
i przy tul ne go weł nia ne go swe tra czy kar -
di ga nu? Aby jed nak te po słu ży ły nam dłu -
żej niż tyl ko je den se zon, mu si my o nie
od po wied nio dbać, ma jąc szcze gól nie
na my śli pra nie i su sze nie. By nie na ru szyć
włó kien, po win ni śmy bar dzo sta ran nie
do brać pro gram w pral ce, tem pe ra tu rę
wo dy, a tak że pły ny, któ rych uży je my. 

Jed nym z naj częst szych skut ków nie -
od po wied nie go pra nia weł ny jest po pro -

stu skur cze nie na szej gar de ro by. Na wet
w przy pad ku pra nia ręcz ne go mu si my
być bar dzo ostroż ni, aby nie na ru szyć na -
szych ubrań np. bi żu te rią. 

Na szczę ście mo że my też sko rzy stać
z usług Pral ni La gu na, miesz czą cej się
przy ul. 23 Stycz nia w Kro to szy nie. Od da -
jąc weł nia ne swe try czy też ko ce w rę ce za -
ło gi La gu ny, mo że my być spo koj ni, że od -
bie rze my na sze rze czy w ide al nym sta nie

War to przy po mnieć, że pral nia jest
cał ko wi cie eko lo gicz na i nie uży wa che -
micz nych de ter gen tów. Jest to ide al ne
roz wią za nie dla osób zma ga ją cych się
z róż ne go ro dza ju aler gia mi. Z my ślą
o nad cho dzą cej zi mie pral nia ofe ru je
rów nież czysz cze nie wszel kie go ro dza ju
kur tek, płasz czy i wie lu in nych ele men -
tów na szej gar de ro by. Przy po mi na my
rów nież o usłu dze re no wa cji, czysz cze nia
i im pre gna cji obu wia. (LE NA)

PRALNIA LAGUNA

Jesień rozgościła się na dobre
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Przed kil ko ma dnia mi zmarł, w wie -
ku 84 lat, Ste fan Kaź mier czak – koź -
mi nia nin, spo łecz nik, ga wę dziarz,
moc no za an ga żo wa ny w roz wój ma -
łej oj czy zny. Był czło wie kiem, któ ry
za wsze pod cho dził do roz mów ców
z życz li wo ścią, a je go ce chą cha rak te -
ry stycz ną był pro mien ny uśmiech. 

Ale ta ka zwię zła cha rak te ry sty ka
by ła by wiel kim uprosz cze niem. Śp. S.
Kaź mier czak bo wiem an ga żo wał się
w sze reg przed się wzięć. Co wię cej,
każ dej ze swo ich mi ło ści po zo stał
wier ny. W prze szło ści był pił ka rzem
Bia łe go Or ła Koź min Wlkp. i te bar wy
klu bo we na za wsze po zo sta ły w je go
ser cu. W 2016 ro ku przy go to wał spe -
cjal ne pra ce hi sto rycz ne na 90. rocz ni -
cę po wsta nia klu bu. 

Na hi sto rii znał się jak ma ło
kto. – Po twier dzam. Da ty hi sto rycz ne
i wy da rze nia znał bez błęd nie, do te go
miał do sko na łą pa mięć – przy zna je
Grze gorz Pierz cha ła – na uczy ciel
w Ze spo le Szkół Po nad pod sta wo wych
im. J. Mar ciń ca w Koź mi nie Wlkp. Jak
do da je, S. Kaź mier czak oprócz po god -
ne go spo so bu by cia wy róż niał się wni -
kli wo ścią w ob ser wa cji sa mo rzą do we -
go ży cia swo je go mia sta. Dla te go w lo -

kal nym mie sięcz ni ku „Echo Koź mi -
na” miał swo ją ru bry kę: „To i owo Ste -
fa na”. – Był to bar dzo waż ny do da tek
pi sma. S. Kaź mier czak dzie lił się swo -
imi spo strze że nia mi, do ra dzał też wła -
dzom i de cy den tom w róż nych spra -
wach do ty czą cych na szej ma lej oj czy -
zny – wspo mi na G. Pierz cha ła

Ale to nie wszyst ko. Trze ba bo -
wiem pa mię tać o dzia łal no ści S. Kaź -
mier cza ka w Chó rze im. Czy pic kie go,
któ re go był kro ni ka rzem, czy w To wa -
rzy stwie Mi ło śni ków Koź mi na Wlkp.
Był za pa lo nym dział kow cem. Po nad to

wy ko nał ogrom pra cy na rzecz hi sto rii
ogro dów. To dzię ki nie mu Koź min
Wlkp. udo ku men to wał fakt, iż ma naj -
star sze dzia ła ją ce ro dzin ne ogro dy
dział ko we, nie tyl ko w Pol sce, ale
i w Eu ro pie. S. Kaź mier cza ka ce cho -
wa ła bo wiem nie zwy kła skru pu lat -
ność. 

A jak po strze ga li go in ni lu dzie?
Wi ce bur mistrz Koź mi na Wlkp., Ja ro -
sław Ra taj czak, nie kry je smut ku z po -
wo du śmier ci S. Kaź mier cza ka. – Zna -
łem się z nim od po cząt ku mo jej dzia -
łal no ści w Koź mi nie Wlkp. – oznaj -

mia, po twier dza jąc jed no cze śnie, iż
był to bar dzo ak tyw ny czło wiek
na każ dym po lu. – Po nad to twar do
bro nił swo ich po glą dów. Po tra fił prze -
ko ny wać dys ku tan ta do swo ich idei
go dzi na mi. Jed nak za wsze ro bił to
z nie zwy kłą kla są, ale tak że z po czu -
ciem hu mo ru – mó wi J. Ra taj czak.

– S. Kaź mier czak nie bał się po dej -
mo wać nie ba nal nych te ma tów – pod -
kre śla wi ce bur mistrz Koź mi na Wlkp.
Z pa mię ci przy wo łu je wal kę o sta re od -
mia ny ja bło ni. To tak wła śnie zwią zał
się z miej sco wą szko łą po nad pod sta -
wo wą, miesz czą cą się w mu rach koź -
miń skie go zam ku. Na uczy ciel przed -
mio tów za wo do wych w tej placówce
i miej sco wy rad ny – Mar cin Bo row -
czyk – do sko na le to pa mię ta. – Po sa -
dził na na szym te re nie dę by i ja bło nie.
Do te go ży wo in te re so wał się ich roz -
wo jem, od wie dza jąc nas czę -
sto – wspo mi na. Za zna cza przy tym,
iż spo tka nie na swo jej dro dze S. Kaź -
mier cza ka po czy tu je ja ko wiel ki dar
od lo su. 

S. Kaź mier cza ka znał nie mal każ -
dy miesz ka niec Koź mi na Wlkp. – Był
oso bą uśmiech nię tą, otwar tą na lu dzi
i zdol ną do współ pra cy. Do te go po sia -
dał roz le głą wie dzę. Dla te go z je go do -

świad cze nia moż na by ło czer pać gar -
ścia mi – stwier dza M. Bo row czyk. 

– Ce ni łem go nie tyl ko za ak tyw -
ność i pra cę na rzecz spo łecz no ści koź -
miń skiej, ale przede wszyst kim
za wiel ką kul tu rę oso bi stą – oświad -
cza z ko lei rad ny Ka rol Jan ko wiak,
prze wod ni czą cy Ko mi sji re wi zyj -
nej. – To był wiel ki spo łecz nik, któ ry
nada wał się na rad ne go z praw dzi we -
go zda rze nia. Nie tyl ko ana li zo wał
i ob ser wo wał, ale i dzia łał – do po wia -
da G. Pierz cha ła. Do te go ce cho wa ła go
po ko ra i głę bo ka re li gij ność. Ma ło kto
wie, iż S. Kaź mier czak był wiel kim
czci cie lem Ja na Paw ła II.

PA WEŁ KRA WUL SKI

WSPOMNIENIE

Odszedł Stefan Kaźmierczak - społecznik z Koźmina Wlkp.
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KULTURA

Muzyczna oryginalność 
Pro sac to ze spół, któ ry two rzą Piotr
Ry ba i Bar tło miej Kaź mier czak.
Oka zyj nie do łą cza do nich gi ta rzy sta
Mi ko łaj Ko czo row ski. Wła śnie w ta -
kim skła dzie moż na by ło ich po słu -
chać pod czas te go rocz ne go kon cer -
tu z cy klu WIĘC WIEC. 

Mu zy cy dzia ła ją pod obec ną na -
zwą do pie ro od sierp nio we go kon cer -
tu. Wcze śniej two rzy li pod swo imi
pseu do ni ma mi – Ry ba i Fre drick.
Dzia ła ją w mu zy ce już od kil ku lat.
Ma ją na kon cie pły tę i kil ka sin gli.
Kro to szyń skiej pu blicz no ści po ka za li
się pod czas kon cer tu z cy klu WIĘC
WIEC. Za gra li przed Kró lem i Da rią
Za wia łow. – By li śmy bar dzo za sko -
cze ni, że do bra no nas do ta kich ar ty -
stów. Kon cert był ra czej utrzy ma ny
w kli ma cie al ter na tyw ne go po pu. My
gra my w tro chę in nym sty lu i chy ba
na wet trud no to jed no znacz nie okre -
ślić. Skąd ta ki kli mat? Ja na pi sa łem
tek sty, Bar tek za czął two rzyć do nich
mu zy kę i tak to po pro stu sa mo wy -
szło – mó wi wo ka li sta Piotr Ry ba. 
Każ dy z człon ków ze spo łu roz po czął

swo ją przy go dę z mu zy ką zgo ła ina -
czej. – Mo je mu zy ko wa nie za czę ło
się oko ło 6 lat te mu. Przez ten czas za -
gra łem spo ro kon cer tów i na bra łem
do świad cze nia. Mia łem też przy jem -
ność współ pra co wać z wie lo ma wy -
bit ny mi mu zy ka mi – opo wia da M.
Ko czo row ski. Pio trek pierw sze kro ki
na mu zycz nej ścież ce sta wiał w kro to -
szyń skim ze spo le dzie cię cym. – To
by ło chy ba jesz cze za cza sów przed -
szko la. Ze spół na zy wał się Dzie ci
z Wo sko wej, a na sza pierw sza pły ta
za ty tu ło wa na by ła „Lu dzie z Wo -
sku”. Chcie li śmy, aby to by ło po wią -

za ne, bo wła śnie tam się po zna li śmy.
Cho dzi łem też do szko ły mu zycz -
nej – wspo mi na wo ka li sta. Bar tek za -
ra ził się pa sją do mu zy ki od bra ta,
któ ry jest per ku si stą. Pro du ko wał też
utwo ry, co za cie ka wi ło Bart ka.
WIĘC WIEC był dla ze spo łu pierw -
szym ta kim kon cer tem, prócz wy stę -
pów sup por to wych. Ar ty ści oka za li
się du żym za sko cze niem. Wraż li we
tek sty i ory gi nal na mu zy ka, któ rej ga -
tu nek trud no bli żej okre ślić, oka za ły
się być strza łem w dzie siąt kę.
Do pod sta wo we go skła du pod czas te -
go wy da rze nia do łą czył wła śnie Mi -
ko łaj, któ ry do gry wał na gi ta -
rze. – Kon cert z ze spo łem Pro sac był
dla mnie czymś zu peł nie in nym
od po przed nich. Zu peł nie in ny styl
gra nej mu zy ki po zwo lił mi sze rzej

spoj rzeć na to, co moż na zro bić z gi ta -
rą. Do tych czas gra łem głow nie rock,
blu es, a kon cert na Wie cu to dla

mnie zu peł nie no wy po ziom. Współ -
pra ca pod czas przy go to wań ukła da ła
się zna ko mi cie. Luź na at mos fe ra, ale
i czas pe łen pra cy, po pra wek i ko rekt
gra ne go ma te ria łu. Chłop cy two rzą
na praw dę cie ka wy pro jekt i je stem
bar dzo za do wo lo ny, że mo głem z ni -
mi wy stą pić w ro li mu zy ka se syj ne -
go – stwier dza gi ta rzy sta. War te uwa -
gi jest to, że mu zy cy wszyst ko od po -
cząt ku ro bią sa mi. Pi szą wła sne tek -
sty, two rzą mu zy kę, a na wet sa mo -
dziel nie na gry wa ją te le dy ski. 

Za py ta ni o pla ny na przy szłość,
sze ro ko się uśmie cha ją. Wszyst ko

w ich wy ko na niu dzie je się bo wiem
bar dzo szyb ko. Przed sierp nio wym
kon cer tem ćwi czy li wspól nie w trój -

kę za le d wie kil ka ty go dni. Sa ma na -
zwa Pro sac po wsta ła dwa dni
przed im pre zą. – Pla nu je my bar dzo
szyb ko i jesz cze szyb ciej dzia ła my.
Kon cert pod czas Więc Wie cu otwo -
rzył nam pew ną furt kę i trzy ma my
kciu ki, że by się uda ło – opo wia da
Pio trek. – Bę dzie my też suk ce syw nie
wy da wać utwo ry, któ re moż na by ło
usły szeć na kro to szyń skim ryn -
ku – do po wia da Bar tek. Mi ko łaj, któ -
ry nie gra w ze spo le na co dzień, pla -
nu je na gra nie pły ty z ze spo łem
Thumb na il, z któ rym współ pra cu je
na sta łe. (LE NA)
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– Prio ry te tem dla nas, ja ko rad nych,
jest pra ca na rzecz miesz kań ców po -
wia tu – mó wią zgod nie rad ni po wia -
to wi, Grze gorz Król i Ma rian Wło sik,
któ rzy 16 paź dzier ni ka peł ni li dy żur
w biu rze po sel skim To ma sza Ław ni -
cza ka.

Rad ni pod kre śla ją, że otwar cie
biu ra na ryn ku, czy li w re pre zen ta cyj -
nej czę ści mia sta, sta no wi dla lo kal -
nych struk tur PiS -u szan sę na po now -
ne za pre zen to wa nie swo ich po glą dów
szer szej czę ści spo łe czeń stwa.

Przy po mnij my, że wkrót ce po wy -
bo rach par la men tar nych 2019 ro ku lo -
kal ni dzia ła cze par tii rzą dzą cej stra ci li
sie dzi bę miesz czą cą się przy ul. Ra wic -
kiej. Co wię cej, zna le zie nie no we go
biu ra prze cią ga ło się w cza sie, sta jąc się
przed mio tem żar tów ze stro ny nie któ -
rych miesz kań ców Kro to szy na. Wresz -
cie je den z po słów z okrę gu nr 36, To -

masz Ław ni czak, zgo dził się fir mo wać
swo im na zwi skiem i brać na swo je bar -
ki kosz ty wy naj mu po miesz cze nia. 

2 paź dzier ni ka mia ło miej sce uro -
czy ste otwar cie sie dzi by, w trak cie któ -
re go za pre zen to wa no no wy spo sób
dzia ła nia biu ra. Tym ra zem nie bę dzie
tam prze by wał za trud nio ny pra cow -
nik. Za ca łość zwią za ną z biu ro kra cją
i kon tak ta mi z pe ten ta mi od po wie -
dzial ni są rad ni wy bra ni do sa mo rzą -
dów lo kal nych z ca łe go po wia tu. Bę dą
oni dy żu ro wać w piąt ko we po po łu -

dnia, od godz. 17.00, A po nad to moż -
na się z ni mi spo tkać w in nych po rach. 

– Dla nas to no we otwar cie. Prze -
szło ści nie zmie ni my, ale li czy my
na no wą ja kość – stwier dza M. Wło -
sik. Obaj rad ni przy zna ją, iż bar dzo
pod bu do wał ich fakt, że ca ła dzie wiąt -
ka po sta no wi ła so li dar nie pra co wać
dla do bra ogó łu. 

– Za mie rzam po ma gać wszyst -
kim lu dziom, któ rzy zgło szą się o po -
moc. Oczy wi ście w za kre sie, w ja kim
mo gę to uczy nić. Moc niej szy mi ga -

tun ko wo kwe stia mi bę dzie my sta ra li
się za in te re so wać po słów, czu wa jąc
nad tym, by przy szła od po wiedź – ob -
ja śnia M. Wło sik.

G. Król ma nie co in ną wi -
zję. – Chciał bym, by na sze biu ro sta ło się
miej scem spo tkań lu dzi kre atyw -
nych – z po my sła mi na roz wój na szej
ma łej oj czy zny – za zna cza rad ny z Roz -
dra że wa. Jak do da je, naj bar dziej za le ży
mu na przed sta wi cie lach mło de go po ko -
le nia. To bo wiem lu dzie wcho dzą cy
w do ro słość są so lą na ro du. G. Król chce
wy ko rzy stać ich kre atyw ność i dą że nie
do zmian. – Za mie rzam im po ma gać

w każ dej spra wie, z któ rą przyj dą do biu -
ra. Wa ru nek jest je den – mu si to do ty -
czyć bu do wa nia wspól no ty – tłu ma czy.

G. Król oznaj mia, iż pa nu je peł -
na do wol ność. Mło dzi mo gą po trze bo -
wać je go po śred nic twa za rów no
przy or ga ni zo wa niu im pre zy spor to -
wej, kul tu ral nej lub hi sto rycz nej, oczy -
wi ście po za koń cze niu pan de mii ko ro -
no wa ir sa, jak i na przy kład przy ko or -
dy no wa niu kwe stii waż nych dla tej
gru py spo łecz nej. – Chcę po pro stu
wy ko rzy stać po ten cjał mło dych, by
po ka zać, że wspól nie moż na coś zbu -
do wać – mó wi rad ny. (PIK)

Przez dwa ty go dnie w Huf cu Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie trwał we -
wnętrz ny etap wo je wódz kie go kon -
kur su mul ti me dial ne go „W obro nie
praw dziec ka – dzia łal ność Ja nu sza
Kor cza ka”. Zwy cięż czy nią zo sta ła Na -
ta lia Ste fań ska.

Kon kurs ma na ce lu za chę ca nie mło -
dzie ży do po zna nia ży cia i dzia łal no ści za -
słu żo nych Po la ków, kształ to wa nie po staw
pa trio tycz nych uczest ni ków OHP, po pu la -
ry za cję i do sko na le nie umie jęt no ści pra cy

z pro gra ma mi mul ti me dial ny mi oraz za -
chę ca nie mło dzie ży do pre zen to wa nia
swo ich umie jęt no ści twór czych.

Do huf ca wpły nę ło 18 prac. Spo śród
nich wy bra no trzy naj lep sze pre zen ta cje,
a po nad to przy zna no jed no wy róż nie nie.
Zwy cię ży ła Na ta lia Ste fań ska – uczen ni ca
kla sy II Bran żo wej Szko ły I stop nia „Fa cho -
wiec” w Kro to szy nie. Zda niem ko mi sji
oce nia ją cej jej pra ca naj le piej speł nia ła kry -
te ria kon kur so we. Dru gie miej sce za ję ła
Ame lia No wac ka (Bran żo wa Szko ła I stop -
nia w Ko by li nie), a trze cie Pa tryk Baj ka

(Ze spół Szkół Po nad pod sta wo wych
w Zdu nach). Z ko lei wy róż nie nie przy zna -
no Ni ko de mo wi Sku pi no wi (Bran żo wa
Szko ła I stop nia w Ko by li nie). 

Na gro dy dla lau re atów ufun do wa ła
WWK OHP w Po zna niu, na to miast dla
oso by wy róż nio nej na gro dę po zy ska no
od spon so ra. (AN KA)

PiS

Chcemy pracować dla dobra mieszkańców

HUFIEC PRACY 15-2

W obronie praw dziecka

Pla no wa ne dy żu ry (pią tek, godz. 17.00)
23 paź dzier ni ka – Sła wo mi ra Ka lak / Mag da le na Il nic ka -Grzym ska
30 paź dzier ni ka – Grze gorz Król
6 li sto pa da – Ma riusz Urba niak / Ar ka diusz Stel ma szyk
13 li sto pa da – Ja ro sław Ku biak / Ka ro li na Za bo rek -Ku law ska 
20 li sto pa da – Sła wo mi ra Ka lak / Mag da le na Il nic ka -Grzym ska
27 li sto pa da – An drzej Skrzyp czak
4 grud nia – Ma rian Wło sik
11 grud nia – Grze gorz Król
18 grud nia – Ja ro sław Ku biak / Ka ro li na Za bo rek -Ku law ska



11 paź dzier ni ka w ha li spor to wej
przy ul. Młyń skiej ro ze gra no me cze
w ra mach dru giej ko lej ki IV i V Li gi Po -
łu dnio wej Wiel ko pol ski Te ni sa Sto ło -
we go. Ty dzień póź niej kro to szy nia nie
zdo mi no wa li Grand Prix Ka li sza.

Przed roz po czę ciem li go wych po je -
dyn ków za wod ni cy KS Kro tosz po sta no -
wi li po dzię ko wać za wspar cie wła ści cie lo -
wi fir my Sa ra cen. Po da ro wa li mu pa miąt -
ko wą ta blicz kę i wy ra zi li swą wdzięcz -
ność za po moc w za ku pie no we go sto łu
do gry.

Pierw szy kro to szyń ski ze spół zmie -
rzył się z Taj fu nem II Ostrów Wlkp., ule -
ga jąc 2: 10. Kro tosz II wal czył na to miast
z KTS -em I Ka lisz. Mecz był bar dzo za cię -
ty. Ka li ski ze spół pro wa dził przez więk -
szość spo tka nia, lecz od sta nu 5: 7 kro to -
szy nia nie wy gra li pięć ko lej nych po je dyn -
ków. O koń co wym suk ce sie Kro to sza

prze są dzi li Sta ni sław Gdy nia i Se ba stian
Sta niew ski. Bar dzo do brze spi sał się też
Bar tosz Dą brow ski, a do ro bek punk to wy
uzu peł nił Ad rian Kos smann. Ta wy gra na
po zwo li ła kro to szy nia nom utrzy mać się
na po zy cji li de ra.

Ty dzień póź niej Bar tosz Ko strze wa,
Kon rad Mia zek oraz Bar tosz Dą brow ski
wzię li udział w Grand Prix Ka li sza, któ re od -
by ło się w Sta wi szy nie. B. Ko strze wa zwy cię -
żył w dwóch ka te go riach – +18 lat i open.
Z ko lei K. Mia zek był trze ci w open. (LE NA)

Za koń czy ły się pra ce zwią za ne z bu -
do wą ścież ki pie szo -ro we ro wej
na od cin ku Smo li ce – Ra sze -
wy – Pa sier by. Koszt in we sty cji wy -
niósł nie ca łe 3 mi lio ny zło tych. 

War to przy po mnieć, iż za da nie by ło
do fi nan so wa ne z Sa mo rzą do we go Fun -
du szu Dróg w kwo cie po nad 1,4 mln zł.
Po zo sta łą część kosz tów po kry ły sa mo -
rząd po wia tu i gmi na Ko by lin. Nie daw no
miał miej sce od biór tech nicz ny tej in we -
sty cji.

Miesz kań cy Smo lic i Ra szew za sta na -
wia ją się jed nak, kie dy po ja wi się tzw. pas
zie le ni. Pó ki co bo wiem wzdłuż ścież ki
cią gnie się pas zie mi i ziel ska. Szko da też,
iż przy nie któ rych wej ściach do po se sji

nie ob ni żo no po zio mu ścież ki, w efek cie
cze go po opa dach wo da „pięk nie” zbie ra
się tam, gdzie nie po win na. Z pew no ścią
nie ba wem tym nie do pa trze niom przyj -
rzy my się wni kli wiej. (AN KA)

Różności12 WTOREK, 20 października 2020

We wto rek, 13 paź dzier ni ka,
na skrzy żo wa niu dróg w miej sco wo -
ści Ne po mu ce nów (gmi na Ko by lin)
do szło do zde rze nia dwóch sa mo cho -
dów oso bo wych. Po jaz da mi po dró żo -
wa ło pięć osób, na szczę ście nikt nie
od niósł po waż niej szych ob ra żeń. 

Na miej sce skie ro wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz je den z OSP Ku kli nów, Ze -
spół Ra tow nic twa Me dycz ne go i po li cję.
Jak się oka za ło, na skrzy żo wa niu dróg do -
szło do zde rze nia dwóch sa mo cho dów
oso bo wych mar ki Ci tro en i Re nault. Dru -
gi z wy mie nio nych po jaz dów znaj do wał
się w ro wie. Wszy scy uczest ni cy wy pad -
ku sa mo dziel nie opu ści li au ta.

Po za bez pie cze niu i oświe tle niu miej -
sca dzia łań stra ża cy przy stą pi li do udzie -
la nia oso bom bio rą cym udział w zda rze -

niu kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy,
któ ra po le ga ła na za opa trze niu po wierz -
chow nych ran, za pew nie niu kom for tu
ciepl ne go oraz wspar ciu psy chicz nym. 

Na stęp nie po szko do wa ny mi za jął się
Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go, któ ry
wy ko nał im pod sta wo we ba da nia.
Stwier dzo no, że nie ma po trze by, by kto -

kol wiek z nich mu siał zo stać za wie zio ny
do szpi ta la. 

W roz bi tych po jaz dach stra ża cy odłą -
czy li aku mu la to ry i za bez pie czy li wy cie ki
pły nów eks plo ata cyj nych. Po za koń cze -
niu czyn no ści po li cyj nych z dro gi usu nię -
to po zo sta ło ści po wy pad ku.

(AN KA)

NA DRODZE

Zderzenie dwóch osobówek

TENIS STOŁOWY

Sukcesy reprezentantów Krotosza

INWESTYCJE

Budowa ścieżki zakończona
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Pau li na Stemp niak to uczen ni ca Ze -
spo łu Szkół Po nad pod sta wo wych
im. J. Mar ciń ca w Koź mi nie Wlkp.
Od kil ku lat zwią za na jest ze spor -
tem i od no si co raz więk sze suk ce sy. 

Spor to wa przy go da Pau li ny roz -
po czę ła się pięć lat te mu, kie dy za ję ła
pierw sze miej sce w koź miń skim Bie -
gu Mać ka na dy stan sie 1 km. Spodo -
ba ło jej się i za czę ła bie gać sa mo dziel -
nie ścież ka mi par ku w Koź mi nie
Wlkp. – Z po mo cą mo ich ro dzi ców,
któ rzy mnie wspie ra li, pró bo wa łam
swo ich sił w za wo dach, bie gach ulicz -
nych i tam za czę łam od no sić ko lej ne
suk ce sy, co bar dzo mnie uszczę śli -
wia ło. Jeź dzi łam rów nież na szkol ne
zma ga nia w po wie cie kro to szyń skim,
gdzie za wsze uda wa ło mi się sta wać
na naj wyż szym stop niu po dium.
Po kil ku mie sią cach, gdy już po ko -
cha łam bie ga nie, szu ka łam moż li wo -
ści roz wo ju pod okiem tre ne ra. Nie -
ste ty, w na szym po wie cie nie ma klu -
bu lek ko atle tycz ne go, w któ rym mo -
gła bym do sko na lić swo je umie jęt no -
ści. Po ro ku, z ini cja ty wy ro dzi ców
i dzię ki do brej wo li Mar ci na Szym ko -
wia ka, pre ze sa UKS Piąt ka Ja ro cin,
za czę łam ćwi czyć pod okiem tre ne ra
Mar ci na i sys te ma tycz nie uczęsz czać
na za ję cia w ja ro ciń skim klu bie. Je -
stem więc za wod nicz ką te go klu bu,
po sia da ją ce go li cen cję Pol skie go
Związ ku Lek kiej Atle ty ki – opo wia -
da mło da lek ko atlet ka. 

Bie ga nie, jak każ dy in ny sport,
wy ma ga od za wod ni ka pew nych
cech. Jed nak tre nu jąc ja ką kol wiek
dys cy pli nę, cha rak ter spor tow ca ule -
ga nie kie dy pew nym zmia nom.
Oczy wi ście są też drob ne i więk sze
suk ce sy, któ re są źró dłem wiel kiej ra -
do ści oraz po raż ki uczą ce po ko ry.
Sport wy ma ga po świę ceń, ale i uczy

no wych po staw. – Bie ga nie to sport
in dy wi du al ny – mó wi Pau li -
na. – Pod czas bie gu o wy nik wal czę
sa ma, kon tro lu jąc na by te umie jęt no -
ści. Na chwi lę obec ną je stem za wod -
nicz ką śred nio dy stan so wą, a więc
bie gam na dy stan sach od 600
do 1500 m. Nie są to ła twe od le gło -
ści, po nie waż po trzeb na jest nie tyl ko
wy trzy ma łość, ale rów nież szyb kość
bie go wa. Cza sa mi przed bie giem
mam tre mę, lecz kie dy sta ję na bież ni
i sły szę strzał z pi sto le tu sę dzie go,
czu ję się jak ry ba w wo dzie. Stres mi -
ja i ro bię to, co ko cham, po pro stu
bie gnę. Kie dy do bie gam do me ty
i wi dzę no wy re kord ży cio wy bądź
zdo by wam miej sce w czo łów ce, czu -
ję ogrom ną ra dość, coś nie sa mo wi te -
go, choć to chy ba ma ło po wie dzia ne,
bo trud no tak na praw dę opi sać to, co

wów czas od czu wam. Uwa żam, że
bie ga nie po ma ga mi też w ży ciu. Cza -
sa mi, kie dy nie mo gę so bie po ra dzić
z prze ciw no ścia mi, my ślę, że sko ro
po tra fię za wal czyć o swo je pod czas
bie gu, to w ży ciu też dam ra dę. Ten,
kto mnie zna, wie, że je stem oso bą ci -
chą, nie wy róż nia ją cą się w szko le.
Sport wie le mi po mógł i ca ły czas
uczy mnie, jak być sil ną, wie rzą cą
w sie bie dziew czy ną.

Każ da pa sja mło de go czło wie ka
wy ma ga od nie go po świę ceń i umie -
jęt no ści or ga ni za cji cza su. Spor to wiec
nie prze sta je być prze cież uczniem.
Trze ba po łą czyć na ukę, tre nin gi i ży -
cie pry wat ne. Mło dzi spor tow cy mu -
szą rów nież po dej mo wać trud ne de -
cy zje zwią za ne z przy szło ścią za wo -
do wą. – Tre ner za wsze mi po wta rza,
że tre ning po wi nien iść w pa rze z na -
uką – oznaj mia koź miń ska spor t -
smen ka. – Cza sa mi na wet kon tro lu -
je mo je wy ni ki w na uce. Uwa żam, że
po łą cze nie szko ły i tre nin gów nie jest
ła twe, ale moż li we do zre ali zo wa nia,
choć wy ma ga współ dzia ła nia. Za -
wsze mo gę li czyć na ro dzi ców
i ogrom ne wspar cie ze stro ny ca łej ro -
dzi ny. Dwa la ta te mu ukoń czy łam
szko łę pod sta wo wą z wy róż nie niem.
Na stęp nie wy bra łam szko łę eko no -
micz ną w mo im ro dzin nym mie ście,
aby mieć al ter na ty wę dla spor tu.
Na chwi lę obec ną po moc i zro zu mie -
nie mo jej wy cho waw czy ni, pa ni Gra -
żyn ki, oraz wspar cie na uczy cie li
mnie uczą cych da ją mi chęć do na uki
i tre no wa nia. Do sta ję też wie le rad
i wska zó wek od na uczy cie la, któ ry
mnie nie uczy, ale pra cu je w mo jej
szko le. Jest to pan Da rek, lek ko atle ta
i me da li sta mi strzostw Pol ski. Bar dzo
mu za to dzię ku ję.

Sa mo za par cie Pau li ny po zwo li ło
jej w tym ro ku zdo być Sty pen dium

Pre ze sa Ra dy Mi ni strów oraz Sty pen -
dium Sta ro sty Kro to szyń skie go. Zo -
sta ła więc uho no ro wa na za rów no
za osią gnię cia w na uce, jak i w spo -
rcie. Każ dy spor to wiec dą ży do od no -
sze nia suk ce sów, ale też każ dy z nich
po strze ga ów suk ces ina czej. Je den
chce być naj lep szy w za wo dach, dru -
gi po ko ny wać wła sne gra ni ce. Jak jest

u Pau li ny? – Mo je osią gnię cia są stop -
nio we. Nie któ rzy są bar dzo am bit ni,
ale choć osią ga ją nie sa mo wi te wy ni ki
w wie ku 13 lat, nie są w sta nie utrzy -
mać for my i pro gre su w ko lej nych la -
tach. Dla te go wła śnie tre ner do sto so -
wu je tre nin gi do mo je go roz wo ju, co
po zwa la mi na cią gły pro gres – tłu -
ma czy na sza roz mów czy ni. – Od pię -
ciu lat utrzy mu ję ty tuł mi strzy ni po -
wia tu w bie gach prze ła jo wych. Ja ko
mło dzicz ka wy wal czy łam w jed nym
ro ku me dal Mi strzostw Ma kro re gio -
nu PZLA za rów no w bie gach prze ła -
jo wych, jak i na sta dio nie – na dy -
stan sie 1000 m. Jest to bar dzo trud -
ne do zre ali zo wa nia, zwłasz cza że
roz bież ność po mię dzy jed ny mi
a dru gi mi za wo da mi to pół ro ku
i w tym cza sie na le ży utrzy mać for -
mę. Po nad to je stem zło tą me da list ką
Mi strzostw Wiel ko pol ski LZS
i od trzech lat utrzy mu ję ten ty tuł.
Ten rok roz po czę łam de biu tem – ja -
ko ju nior ka młod sza, uczest ni cząc
w za wo dach na no wych dla mnie dy -
stan sach – 400, 800 i 1500 m. Po mi -
mo no wych wy zwań osią gnę łam wy -
so kie wy ni ki. W sierp niu wy wal czy -
łam srebr ny i brą zo wy me dal Mi -
strzostw Wiel ko pol ski PZLA na 800
i 1500 m. Ko lej nym te go rocz nym
osią gnię ciem jest wrze śnio wy zło ty

me dal Mi strzostw Wiel ko pol ski LZS
na dy stan sie 1500 m. Mo im ogrom -
nym suk ce sem jest zdo by cie ty tu łu
pią tej fi na list ki mi strzostw Pol ski
na dy stan sie 800 m z sa tys fak cjo nu ją -
cym mnie wy ni kiem 2: 14: 58, któ -
ry – we dług sta ty styk Pol skie go
Związ ku Lek kiej Atle ty ki – w rocz ni -
ku 2004 da je mi pią te miej sce,
a w mo im wo je wódz twie – pierw sze.
Kla sy fi ku je mnie to do dru giej kla sy
spor to wej we dług norm PZLA. Je -
stem rów nież za wod nicz ką na le żą cą
do Za ple cza Ka dry Na ro do wej. Za -
wsze usta lam so bie cel tak, aby był on
dla mnie lek ko po za za się giem. Da je
mi to du żo mo ty wa cji i do pro wa dza
do wy ma rzo nych osią gnięć. 

W stycz niu te go ro ku ce lem Pau -
li ny by ła kwa li fi ka cja do mi strzostw
Pol ski. – Nie by ło to ła twe, bo li mit
to 24 za wod nicz ki z ca łej Pol ski,
a kon ku ru je ich oko ło 200 – ob ja śnia
lek ko atlet ka. – Da łam ra dę, a po nad -
to tra fi łam do fi na łu me da lo we -
go – do gro na ośmiu naj lep szych za -
wod ni czek z kra ju. Z pew no ścią ła -
two jest wy zna czyć so bie cel, ale doj -
ście do nie go wią że się z nada niem
mu od po wied nie go po zio mu trud -
no ści. Je że li tre nin gi są zbyt ła twe, to
tra ci się za in te re so wa nie i wpa da
w mo no to nię. Z ko lei je śli są zbyt
trud ne, to nie da my ra dy ich wy ko -
nać i moż na ła two do pro wa dzić
do kon tu zji. Dla te go mój cel na ko lej -
ny se zon jest nie co wyż szy od po -
przed nie go. Z pew no ścią po pra wie -
nie swo je go re kor du ży cio we go
na 800 m o 4 se kun dy bę dzie dla
mnie sa tys fak cjo nu ją ce.

Pó ki co Pau li na swo ją przy szłość
chce wią zać ze spor tem. Jej ma rze -
niem jest udział w igrzy skach olim pij -
skich. Dziew czy na jed nak stą pa twar -
do po zie mi i dą ży rów no cze śnie
do te go, aby mieć za wo do wą al ter na -
ty wę dla spor tu. Py ta na o ido li spor -
to wych, stwier dza, że na ni kim się nie
wzo ru je i ni ko go nie chce na śla do -
wać. Chce po pro stu po zo stać so bą
i wy zna czać swo ją wła sną spor to wą
ścież kę. – Jest wie le ce nio nych lek ko -
atle tów z ogrom ny mi suk ce sa mi, ta -
kich jak na przy kład Jo an na Jóź wik,
któ rą po dzi wiam za wy trwa łość,
za wal kę po mi mo wie lu prze ciw no -
ści lo su. Nie wzo ru ję się jed nak na ni -
kim. Mu szę być so bą. Tyl ko ja wiem,
ile mój or ga nizm wy trzy ma i sa ma
mu szę kie ro wać swo im ży ciem tak,
aby być szczę śli wą za wod nicz -
ką – bez kon tu zji, za wod nicz ką, dla
któ rej bie ga nie jest czymś wię cej niż
dys cy pli ną spor tu – pod su mo wu je
Pau li na Stemp niak. (LE NA)

13Sport
LEKKA ATLETYKA

Bieganie to coś więcej niż dyscyplina sportu
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13 li sto pa da w ha li śro do wi sko wo -
-spor to wej przy ul. 3 Ma ja w Ko by li nie,
w go dzi nach 15.30-20.00, od bę dzie
się Bul ga rian Bag Chal len ge. Szko le -
nie bę dzie cał ko wi cie bez płat ne.

Szko le nie, pla no wa ne wcze śniej
na paź dzier nik, miał prze pro wa dzić le -
gen dar ny buł gar ski za pa śnik – Iwan Iwa -
now. Twór ca sys te mu tre nin go we go Su -
ples Tra ining Sys tem miał przy le cieć
do Pol ski w ra mach uzna nia dla Klu bu
Spor to we go Ran ger. War to wspo mnieć,
że ko by liń ski klub jest naj więk szym klu -
bem bul ga rian bag w na szym kra ju. Za ję -
cia, któ re pro wa dzo ne są w dwóch gru -
pach, za rów no dla osób po cząt ku ją cych,
jak i za awan so wa nych, cie szą się ogrom -
nym po wo dze niem. Nie ste ty, pan de mia
unie moż li wi ła przy lot Iwa no wa ze Sta -
nów Zjed no czo nych, co ozna cza, że tre -
ning z 22 paź dzier ni ka zo stał od wo ła ny.
Or ga ni za to rzy ofe ru ją jed nak cie ka wą al -
ter na ty wę dla te go wy da rze nia – dar mo -
we szko le nie, pro wa dzo ne przez naj lep -
szych pol skich in struk to rów. Jed nym
z nich jest Lech LE ON Kle dzik, bul ga -
rian bag PRO in struc tor. Jest on je dy ną
oso bą w Pol sce i jed ną z nie licz nych
na świe cie, po sia da ją cą ten naj wyż szy

sto pień in struk tor ski. To wa rzy szyć bę dą
mu To masz Wa ściń ski i Pa weł Bo ris Ku -
nysz, jed ni z naj bar dziej do świad czo -
nych in struk to rów bul ga rian bag w kra -
ju. Każ dy z nich po pro wa dzi po nad go -
dzin ny tre ning. 

Szko le nie jest skie ro wa ne do wszyst -
kich, za rów no do osób, któ re do tej po ry
nie mia ły stycz no ści z wor kiem buł gar -
skim, jak i do tych, któ rzy tre nu ją z nim
na co dzień. Or ga ni za to rzy do pusz cza ją
udział mło dzie ży od lat 12, pro sząc
o wcze śniej szą in for ma cję, aby przy go to -
wać lżej sze wor ki. Każ dy uczest nik otrzy -
ma pa miąt ko wy me dal oraz cer ty fi kat po -
twier dza ją cy ukoń cze nie szko le nia. 

Zgło sze nie udzia łu jest moż li we je dy -
nie za po śred nic twem for mu la rza, do któ -
re go link moż na zna leźć w opi sie fa ce bo -
oko we go wy da rze nia – Bul ga rian Bag
Chal len ge Ko by lin. Oso by, któ re za pi sa ły
się na szko le nie z Iwa nem Iwa no wem,
mu szą po wtó rzyć pro ces re je stra cji. Or ga -
ni za to rzy pro szą o prze my śla ny za pis
i nie zwłocz ne in for mo wa nie o swo jej nie -
obec no ści, by nie blo ko wać miej sca in -
nym chęt nym. Ze wzglę du na ob ostrze -
nia w tre nin gu mo że wziąć udział tyl -
ko 75 osób.

(LE NA)

POD NA SZYM PA TRO NA TEM

Wymuszona zmiana planów

W ha li spor to wej Szko ły Pod sta wo -
wej w Roz dra że wie od by ły się In dy -
wi du al ne Mi strzo stwa Gmi ny w Bad -
min to nie. W szran ki sta nę ło 52 za -
wod ni ków i za wod ni czek. Ry wa li za -
cja to czy ła się w pię ciu ka te go riach.

W ka te go rii dziew cząt z rocz ni -
ka 2008 i młod szych zwy cię ży ła Pa try cja
Teo dor czyk (Roz dra żew), wy prze dza jąc
Zu zan nę Wol niak (Roz dra żew) i Iza be lę
Ju ny szek (Dą bro wa). W zma ga niach ich
ró wie śni ków naj lep szy był Jan Paw lak
(Roz dra żew), dru gie miej sce za jął Fa bian
Ko sa kow ski (Roz dra żew), a trze cie Ce za -
ry Ma ry niak (Roz dra żew).

W gro nie dziew cząt z rocz ni -
ków 2006-2007 trium fo wa ła Mar ce li na
Paw lak (Roz dra żew), dru ga lo ka ta przy -
pa dła Ka mi li Pa ta las (Grę bów), a trze cia
by ła Oli wia Wa li szew ska (Roz dra żew).
W gru pie chłop ców z tych rocz ni ków

bez kon ku ren cyj ny oka zał się Ka rol Ko -
prow ski (Roz dra że wek), a za nim upla so -
wa li się Kac per Ko prow ski (Roz dra że -
wek) i Wik tor Ku biak (Roz dra żew).

W ka te go rii open pierw sze miej sce
za jął Bar tosz Kar wik (Roz dra żew),
a ko lej ne po zy cje za ję li Ja nusz No wak
(Roz dra że wek) i Kry stian Pa ta las (Roz -
dra żew).

Czte rech naj lep szych w każ dej ka te -
go rii otrzy ma ło me da le, dy plo my oraz na -
gro dy rze czo we. Or ga ni za to ra mi mi -
strzostw by ły Urząd Gmi ny Roz dra żew
i Sto wa rzy sze nie Uczniow ski Klub Spor -
to wy Do li wa Roz dra żew. Or ga ni za cją i sę -
dzio wa niem za wo dów za jął się Piotr Mo -
tyl – na uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go.

(AN KA)

BADMINTON

Walczyli o mistrzostwo gminy
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W ostat nią nie dzie lę wrze śnia we
Wro cła wiu od był się tur niej For tu na
Pu char Pol ski. Tym ra zem eki pa
A Se ree Tee z róż nych po wo dów nie
po wtó rzy ła swo ich suk ce sów z tych
za wo dów. 

Na pił kar skie roz gryw ki do Wro cła -
wia zje cha ły dru ży ny, któ re wy gra ły wal -
kę o pu char swo je go mia sta. Kro to szyn
już po raz pią ty re pre zen to wa ny był przez
do sko na le wszyst kim zna ny ze spół A Se -
ree Tee, któ ry w la tach 2017 i 2018 zaj -

mo wał trze cie miej sce w tym tur nie ju.
Nie ste ty, w tym ro ku róż ne oko licz no ści
spra wi ły, że dru ży na uda ła się do Wro cła -
wia w sze ścio oso bo wym skła dzie, a więc
bez zmien ni ków. 

Kro to szy nia nie tra fi li do gru py z re -
pre zen ta cja mi Czę sto cho wy, Tcze wa,
Gro dzi ska Ma zo wiec kie go oraz Kra ko wa.
Nie ste ty, sił wy star czy ło tyl ko na dwa
pierw sze me cze, w któ rych po ko na li 5: 0
Czę sto cho wę i zre mi so wa li 3: 3 z Tcze -
wem. Ko lej ne dwa po je dyn ki eki pa AST
prze gra ła po 1: 3 z Gro dzi skiem oraz
z Kra ko wem i od pa dła z ry wa li za cji. 

– Mie li śmy ogrom ne pro ble my ze
skła dem. Na zbiór ce by ło nas pię ciu i do -
pie ro w ostat nim mo men cie uda ło nam

się skom ple to wać szóst kę. Za sta na wia li -
śmy się, czy w ogó le je chać na tur niej, ale
że by nie by ło wsty du z na szej stro ny, po -
sta no wi li śmy po ja wić się we Wro cła wiu.
Nie ste ty, sił star czy ło tyl ko na je den mecz
zwy cię ski i je den re mi so wy. Wcze śniej
mie li śmy pla ny, że by po wal czyć o Pu char
Pol ski, zwłasz cza że na mi strzo stwach po -
ko na li śmy ze spół Ba rist, któ ry wy grał tur -
niej. Te raz po zo sta je nam sku pić się na fi -
na łach mi strzostw Pol ski, na któ re po -
win ni śmy po je chać w opty mal nym skła -
dzie. Chcie li śmy po dzię ko wać Urzę do wi
Miej skie mu w Kro to szy nie za po moc
w zor ga ni zo wa niu wy jaz du na For tu na
Pu char Pol ski – pod su mo wał Ro bert Sta -
wo wy, za wod nik AST. (LE NA)

15Sport

PLAYARENA

AST tym razem poza podium

W dniach 9-10 paź dzier ni ka w Brze -
gu Dol nym od by ły się In dy wi du al ne
i Dru ży no we Mi strzo stwa Pol ski Mło -
dzi ków w Su mo. Re pre zen tan ci
trzech klu bów z na sze go po wia tu
zdo by li łącz nie 16 me da li. 

W za wo dach wzię ło udział 110 spor -
tow ców z 23 klu bów. Wśród nich zna leź -
li się przed sta wi cie le To wa rzy stwa Atle -
tycz ne go Ro zum Kro to szyn, UKS Sam -

son Ko by lin i UKS Olim pij czyk Sul mie -
rzy ce. 

W zma ga niach in dy wi du al nych
kro to szyń scy su mo cy pięć ra zy sta wa li
na po dium. Naj lep si w swo ich ka te go -
riach by li Fi lip Urba niak (45 kg) i Pa -
tryk Sta niek (+70 kg), sre bro wy wal -
czy li Mak sy mi lian Bon dzior (45 kg)
oraz Pa tryk Staś ko wiak (65 kg), a Da -
wid Woź ni czak był trze ci (+70 kg). Po -
nad to eki pa mło dzi ków TA Ro zum za -

ję ła dru gie miej sce w ry wa li za cji dru -
ży no wej. 

Spo śród za wod ni ków Sam so na zło to
zdo był An to ni Gren da (60 kg), srebr ne
krąż ki zgar nę ły Ka mi la Ko niecz na (+65
kg) i Ani ta Ma lesz ka (50 kg), a na trze ciej
lo ka cie upla so wa ła się Alek san dra Osman
(60 kg). W za wo dach dru ży no wych mło -
dzicz ki z Ko by li na wy wal czy ły sre bro
i brąz, a mło dzi cy za ję li trze cie miej sce. 

Na po dium sta nę ło tak że tro je re pre -
zen tan tów sul mie rzyc kie go Olim pij czy -
ka. Ty tuł wi ce mi strzow ski zdo był Szy -
mon Gi ba sie wicz (60 kg), a z brą zo wy mi
me da la mi z za wo dów wró ci ły Do mi ni ka
Gro bel na (+65 kg) i Ni ko la Kro ma rek
(55 kg). (LE NA)

SUMO

Nasi nie zawiedli
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W 11. ko lej ce kla sy okrę go wej dru ży -
na Bia łe go Or ła nie mia ła li to ści dla
LKS -u Czar ny las. Koź mi nia nie roz gro -
mi li ry wa la na je go te re nie 9: 0.

Koź miń ska dru ży na przez ca łe 90
mi nut wy raź nie do mi no wa ła nad miej -
sco wy mi. Na wet zły stan bo iska nie prze -
szka dzał Or łom w szyb kim kon stru owa -
niu ak cji. Go ście co chwi lę na cie ra li
na bram kę prze ciw ni ków. 

Fe sti wal strze lec ki w 7. mi nu cie roz -
po czął Krzysz tof Cza bań ski. Chwi lę póź -
niej na 2: 0 pod wyż szył Woj ciech Ka miń -
ski po in dy wi du al nej ak cji. Jesz cze
przed prze rwą do siat ki tra fił Mi ro sław
Kaź mier czak, któ ry wcze śniej ograł czte -
rech za wod ni ków LKS -u.

Po zmia nie stron koź mi nia nie jesz cze
bar dziej się roz strze la li. Naj pierw trzy go -

le w 20 mi nut strze lił W. Ka miń ski, a po -
tem po jed nym tra fie niu do ło ży li K. Cza -
bań ski, P. Wciór ka i O. Ma cie jew ski. 

(LE NA)

Po wy so kiej po raż ce w der bo wym
po je dyn ku z Pia stem Ko by lin kro to -
szyń ska Astra w na stęp nym me czu
za gra ła le piej i zdo by ła kom plet
punk tów. Nasz ze spół po ko nał 2: 1
eki pę KS Opa tó wek. 

Od po cząt ku spo tka nia obie dru ży ny
sta ra ły się stwa rzać za gro że nie pod bram -
ką ry wa la. Już w 11. mi nu cie go ście ob ję -
li pro wa dze nie za spra wą Łu ka sza Ma cie -
jew skie go. Nie dłu go po tem współ pra ca
Szy mo na Po low czy ka i Ka mi la Czoł ni ka
przy nio sła za mie rzo ny efekt, ale sę dzia
od gwiz dał po zy cję spa lo ną. Pod ko niec
pierw szej od sło ny po mię dzy za wod ni ka -
mi wy wią za ła się szar pa ni na. Ar bi ter
uspo ko ił gra czy, upo mi na jąc żół tą kart ką
po jed nym pił ka rzu z każ de go ze spo łu. 

Po prze rwie kro to szy nia nie wy szli
na bo isko zde cy do wa nie bar dziej zmo ty -

wo wa ni. W 51. mi nu cie w za mie sza niu
w po lu kar nym naj przy tom niej za cho wał
się K. Czoł nik i umie ścił pił kę w siat ce.
Kil ka na ście mi nut póź niej P. Po wa lisz za -
grał do K. Czoł ni ka, a ten po raz dru gi
wpi sał się na li stę strzel ców. 

Astra mia ła jesz cze kil ka oka zji
na pod wyż sze nie pro wa dze nia, lecz wy -
nik już nie uległ zmia nie. Naj bliż szy po -
ko na nia bram ka rza Opa tów ka był P. Po -
wa lisz, lecz pił ka po je go strza le tyl ko otar -
ła się o słu pek. (LE NA)

W Wy soc ku Wiel kim od był
się III Cross Du ath lon im. Szy mo -
na Pie czyń skie go. Ko lej ny uda ny wy -
stęp w te go ty pu za wo dach za li czy ła
Mo ni ka Jad czak.

Or ga ni za to rem za wo dów był Klub
Spor to wy Ma ra ton Ostrów Wlkp., któ ry
już w ubie głym ro ku po sta no wił w ta ki
spo sób uczcić pa mięć zmar łe go tra gicz nie
tria th lo ni sty, Szy mo na Pie czyń skie go.
W im pre zie kon ku ro wa ło 96 za wod ni ków
i za wod ni czek. Po go da te go dnia do pi sa ła.
Uczest ni cy mu sie li prze biec 5 km, na stęp -
nie prze je chać ro we rem 20 km po le śnych
duk tach i na ko niec mie li do prze bie gnię -
cia od ci nek o dłu go ści 2,5 km. 

Trium fo wał Grze gorz Wojt czak
z Wro cła wia, a wśród ko biet naj lep sza by -
ła An na Gór ska z Ostro wa Wlkp. Trze cia
w gro nie pań by ła Mo ni ka Jad czak z Kro -
to szy na. (AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Kanonada koźmińskich Orłów

PIŁKA NOŻNA

Rehabilitacja Astry

DUATHLON

Kolejny dobry start Moniki
W nie dzie lę Piast Ko by lin po dej mo -
wał SKP Słup ca w ra mach 12. ko lej -
ki V li gi. Go spo da rze prze gra li 0: 2.

Go ście od po cząt ku spo tka nia prze wa -
ża li. W 12. mi nu cie gry wy nik otwo rzył Mi -
chał Lo renc ki, po ko nu jąc bram ka rza Pia sta
strza łem z dy stan su. Chwi lę póź niej miej -
sco wi mie li szan sę na wy rów na nie po ro ze -
gra niu rzu tu roż ne go, jed nak w ostat niej
chwi li pił kę z li nii bram ko wej wy bił je den
z za wod ni ków SKP. Po tem bram ka rza Słup -
cy moc nym ude rze niem pró bo wał po ko -
nać Do mi nik Sne la, lecz bez po wo dze nia. 

Na po cząt ku dru giej po ło wy, po rzu -
cie roż nym, pił kę do siat ki skie ro wał Da -
niel Bed na ro wicz. W dal szej czę ści me czu
obie dru ży ny wy kre owa ły so bie kil ka do -
god nych sy tu acji, ale wy nik już się nie
zmie nił i Piast mu siał po go dzić się ze stra -
tą punk tów. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Piast tym razem bez punktów 

ASTRA KROTOSZYN 
– KS OPATÓWEK 2:1 (0:1)

BRAMKI:
0:1 – Łukasz Maciejewski (11)
1:1 – Kamil Czołnik (51)
2:1 – Kamil Czołnik (69)
Astra: Maj – Skrzypniak, Olejnik, Reyer,
Polowczyk, Czołnik, Juszczak, Jankowski,
Ishchuk (80' Brink), Łuczak (75' Adamski),
Powalisz (90' Pauter)

LKS CZARNYLAS 
– BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 

0:9 (0:3)
BRAMKI: 
0:1 – Krzysztof Czabański (7)
0:2 – Wojciech Kamiński (13)
0:3 – Mirosław Kaźmierczak (37)
0:4 – Wojciech Kamiński (56)
0:5 – Wojciech Kamiński (71)
0:6 – Wojciech Kamiński (74)
0:7 – Krzysztof Czabański (77)
0:8 – Patryk Wciórka (83)
0:9 – Oskar Maciejewski (86)
BIA ŁY ORZEŁ: Wro nec ki – Rosz czak, 
Ko nop ka, Ma cie jew ski, Haj dasz 
(72' Ka sprzak), Ka miń ski (84' Skow roń -
ski), Kaź mier czak, No wa kow ski (58' Pi ja -
now ski), Bo row czyk (60' Wciór ka), Do la -
ta, Cza bań ski 

PIAST KOBYLIN – SKP
SŁUPCA
0:2 (0:1)

BRAMKI:
0:1 – Michał Lorencki (12)
0:2 – Daniel Bednarowicz (50)
PIAST: Wojtkowiak – A. Kurzawa, Ma.
Wachowiak, Mt. Wachowiak, Siecla
( 80' K. Snela), Smektała, Kokot,
Siepa (70' Pospiech), M. Kurzawa
(70' E. Jędrzejak), D. Snela,
Ratajczak


