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Mi nio ny ty dzień przy niósł ma łą sta -
bi li za cję sy tu acji epi de micz nej. Jak
wy ni ka ło z ko mu ni ka tów Mi ni ster -
stwa Zdro wia, licz ba no wych za ka -
żeń nie ro sła każ de go ko lej ne go
dnia, lecz utrzy my wa ła się na po dob -
nym po zio mie. Dla te go też gro żą cy
nam lock down się od da lił. Ale na lu -
zo wa nie wpro wa dzo nych nie daw no
re stryk cji pó ki co nie ma szans. 

W po nie dzia łek w po wie cie kro to -
szyń skim od no to wa no 12 no wych przy -
pad ków za ka że nia ko ro na wi ru sem, we
wto rek aż 134, w śro dę 31, w czwar -
tek 58, w pią tek 16, w so bo tę 71, w nie -
dzie lę 23.

Z do nie sień me dial nych wy ni ka, że
w naj bliż szym cza sie pre mier Ma te usz
Mo ra wiec ki i mi ni ster zdro wia Adam
Nie dziel ski nie pla nu ją noywch ob -
ostrzeń, ale też do tych cza so we na dal bę dą
obo wią zy wać.

Przy po mnij my, iż w śro dę, 4 li sto -
pa da, rząd ogło sił wpro wa dze nie – od 7
li sto pa da – do dat ko wych re stryk cji.
W ga le riach i cen trach han dlo wych
otwar te są tyl ko skle py spo żyw cze, ap te -
ki, punk ty usłu go we i dro ge rie, a tak że
skle py z ar ty ku ła mi re mon to wo -bu -
dow la ny mi, ar ty ku ła mi dla zwie rząt
oraz pra są. W skle pach o po wierzch ni
do 100 m2 mo że prze by wać jed na oso -
ba na 10 m2, w więk szych skle pach jed -
na oso ba na 15 m2. 

Kla sy I -III szkół pod sta wo wych prze -
szły na na ucza nie zdal ne. Zdal na na uka
we wszyst kich szko łach bę dzie obo wią zy -
wać co naj mniej do 29 li sto pa da. Z te go
po wo du na uczy cie le mo gą li czyć na fi -

nan so we wspar cie na za kup sprzę tu
do edu ka cji zdal nej. Ma to być bon o war -
to ści 500 zło tych. 

Do 29 li sto pa da za mknię to tak że
wszel kie in sty tu cje kul tu ral ne, czy li ki na,
do my kul tu ry, te atry, mu zea itp. Za ka za -
na jest or ga ni za cja spo tkań i im prez. 

W ko ścio łach na 15 m2 po wierzch ni
mo że przy pa dać jed na oso ba. Z ko lei ho -
te le mo gą przyj mo wać tyl ko go ści prze by -
wa ją cych w po dró ży służ bo wej.

Oczy wi ście na dal obo wią zu ją ob -
ostrze nia wpro wa dzo ne wcze śniej, czy li
ogra ni cze nie dzia łal no ści lo ka li ga stro no -
micz nych, za mknię cie si łow ni i ba se nów,
za kaz prze miesz cza nia się osób do 16. ro -
ku ży cia w go dzi nach 8.00-16.00 bez
opie ki do ro słe go, za wie sze nie dzia łal no ści
sa na to riów itd.

Pre mier za po wie dział wów czas, że je -
śli licz ba za ka żeń prze kro czy 75 za ka żo -
nych na 100 tys. miesz kań ców, na stęp -

nym kro kiem bę dzie na ro do wa kwa ran -
tan na. 

– W tym ty go dniu, pierw szy raz
od dwóch mie się cy, licz ba za ka żeń za -
czę ła spa dać! Choć sto su nek za ka żo -
nych – 65 na 100 tys. miesz kań ców to
wciąż du żo, to jed nak pierw szy sy gnał
sta bi li za cji i do wód, że na sza stra te gia
i ob ostrze nia za czy na ją przy no sić sku -
tek! Co to ozna cza? ��Nie mu si my wpro -
wa dzać na ro do wej kwa ran tan -
ny – oznaj mił w mi nio ny czwar tek pre -
mier Mo ra wiec ki. 

Na tę chwi lę (stan na po nie dzia -
łek, 16 li sto pa da, 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 2236 przy pad ków za -
ka że nia (1004 ak tyw ne). W ca łym kra ju
do tej po ry za ra że nie wi ru sem SARS -
-CoV -2 stwier dzo no u 733 788 osób,
zmar ło 10 491, a wy le czo nych jest
już 306 022. AN DRZEJ KA MIŃ SKI

Ra da Mło dzie ży Klu bu Ak tyw nych
Huf ca Pra cy 15-2 w Kro to szy nie pod -
ję ła de cy zję o wzię ciu udzia łu w ak cji
„Wspie raj se nio ra”. Mło dzież zo rien -
to wa na na po trze by lu dzi star szych
po sta no wi ła po móc im w co dzien -
nych czyn no ściach wy ma ga ją cych
wyj ścia z do mu.

Ak cję re ali zo wa no eta pa mi
w dniach 6-9 li sto pa da. Naj pierw dwo je
uczest ni ków, Rok sa na Ga łąz ka i Mi chał
Flor czyk, przy za cho wa niu wszel kich
środ ków bez pie czeń stwa, od wie dzi ło se -

nio rów, aby spre cy zo wać li stę po trzeb.
Na stęp nie pod opie ką wy cho waw ców
uda li się do po bli skich skle pów na za ku -
py, któ re po tem do star czo no do do mów. 

R. Ga łąz ka z kl. I dla swo jej se nior ki
po sta no wi ła zro bić wię cej i za ofe ro wa ła
po moc przy po rząd kach do mo wych oraz
przy go to wa niu po sił ków. 

Obec ność mło dzie ży wnio sła w ży cie
se nio rów bar dzo du żo ra do ści i da ła im
po czu cie bez pie czeń stwa. Mło dzi lu dzie
swo ją po sta wą po ka za li, że nie jest im obo -
jęt ny los star szych, sa mot nych i scho ro wa -
nych osób. OPRAC. (AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Klub Aktywnych wspiera seniorów

EPIDEMIA
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Ze wzglę du na trud ną sy tu ację epi de -
micz ną w tym ro ku nie mo gli śmy
hucz nie świę to wać ko lej nej rocz ni cy
od zy ska nia nie pod le gło ści przez
nasz kraj. Wszel kie zwią za ne z tym
uro czy sto ści zo sta ły od wo ła ne bądź
od by wa ły się w na der skrom nej for -
mie.

W Ko ście le pw. Św. Apo sto łów Pio tra
i Paw ła w Kro to szy nie od pra wio na zo sta ła
uro czy sta Msza św. w in ten cji oj czy zny.
Był to czas nie tyl ko mo dli twy, ale i re flek -
sji nad uni wer sal ny mi praw da mi. Z ra cji
świę ta Eu cha ry stia mia ła pod nio sły cha -
rak ter. Uczest ni czył w niej pa ra fial ny chór
z dy ry gent ką dr Mał go rza tą Zu cho wicz,
któ ry wzbo ga cał mszę pięk nym śpie wem.
Dwóm ka pła nom asy sto wa li człon ko wie
Pocz tu Wierz bię ty, ubra ni w mun du ry 56
Puł ku Pie cho ty Wiel ko pol skiej, na cze le
z Pio trem Mi ko łaj czy kiem, dy rek to rem
Mu zeum Re gio nal ne go w Kro to szy nie. 

Z uwa gi na ob ostrze nia epi de micz ne
już wcze śniej od wo ła no ofi cjal ne po wia to -
wo -gmin ne ob cho dy Świę ta Nie pod le gło -
ści. Zre zy gno wa no z prze mar szu oraz
udzia łu pocz tów sztan da ro wych i de le ga -
cji we mszy św. Skrom nie wy glą da ło tak że

skła da nie kwia tów przy po mni ku Wol no -
ści na pla cu Ja na Paw ła II w Kro to szy nie.
Uczy ni li to sta ro sta Sta ni sław Szczot ka,
wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski, bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek oraz prze wod ni czą -
ca Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie – An -
na Si ko ra.

Po dob nie by ło w Ko by li nie, gdzie sze -
ścio oso bo wa de le ga cja sa mo rzą du zło ży ła
wią zan ki kwia tów przy po mni ku „Po le -
głym i po mor do wa nym za wol ność i oj czy -
znę”. De le ga cję two rzy li bur mistrz To -
masz Le siń ski, se kre tarz gmi ny Mi ro sław
Si ko ra, skarb nik Bar ba ra Sła wiń ska oraz
rad ni – Piotr Chle bow ski, Mi ro sław Flak
i An drzej Mać ko wiak, 

W Koź mi nie Wlkp. po Mszy św. w in -
ten cji oj czy zny, od pra wio nej w Ko ście le
pw. Św. Waw rzyń ca, de le ga cja sa mo rzą -

dow ców, w imie niu ca łej spo łecz no ści lo -
kal nej, zło ży ła wią zan kę kwia tów przy po -
mni ku Wol no ści. Na stęp nie bur mistrz
Ma ciej Brat bor ski, prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej w Koź mi nie Wlkp. i je go za stęp -

ca – Ju styn Za rad niak i Woj ciech Dyk -
cik – wzię li udział w har cer skiej ak cji „102

chry zan te my na 102 la ta nie pod le gło ści”.
W Zdu nach Msza św. w in ten cji oj -

czy zny od pra wio na zo sta ła w Ko ście le pw.
Św. Ja na Chrzci cie la. Po tem bur mistrz To -
masz Chu dy i de le ga cja Zdu now skie go
Ośrod ka Kul tu ry zło ży li kwia ty przy mo -
gi le po wstań ców wiel ko pol skich, przy po -
mni ku Ofiar II Woj ny Świa to wej i Ko mu -
ni zmu oraz przy po mni ku Po le głych Sy -
nów Mia sta Zdu ny na pla cu 700-le cia. 

W Sul mie rzy cach uro czy sto ści tak że
roz po czę ły się od Mszy św. w in ten cji oj -
czy zny. Po niej bur mistrz Da riusz Dę bic ki
w swo im wy stą pie niu pod kre ślił do nio -
słość świę ta i je go zna cze nie dla po ko leń
Po la ków. Wy ra ził też uzna nie dla wszyst -
kich, któ rzy po przez udział w uro czy sto -
ściach da ją wy raz przy wią za nia do hi sto rii
i tra dy cji na sze go na ro du. Przy oka zji za -
ape lo wał do miesz kań ców o prze strze ga -
nie obo wią zu ją cych ob ostrzeń zwią za nych
z epi de mią oraz dba nie o zdro wie swo je
i in nych. Przy po mni ku Wdzięcz no ści
na sul mie rzyc kim ryn ku zło żo no wią zan -
ki kwia tów.

W Roz dra że wie gmin ne ob cho dy
Świę ta Nie pod le gło ści ogra ni czo ne zo sta ły
do mszy w in ten cji oj czy zny oraz zło że nia
kwia tów przez de le ga cję sa mo rzą du

przy po mni ku Po le głych za Wol ność Oj -
czy zny 1918-1920, znaj du ją cym się
na miej sco wym cmen ta rzu.

(AN KA / PIK)

ŚWIĘTO

102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Skromna delegacja władz powiatu i gminy Krotoszyn złożyła kwiaty przy pomniku Wolności. 

W trakcie mszy w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie kapłanom
asystowali członkowie Pocztu Wierzbięty, ubrani w mundury 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. 

W Koźminie Wlkp. zorganizowano akcję „102 chryzantemy na 102 lata niepodległości”.

W Kobylinie delegacja samorządu złożyła kwiaty przy pomniku „Poległym i
pomordowanym za wolność i ojczyznę”. Delegacja władz miasta złożyła kwiaty przy pomniku Wdzięczności na sulmierzyckim rynku.
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Kil ka dni te mu za mknię ta zo sta ła in -
ter ne to wa zbiór ka na rzecz Mar ce la
Sa mo la. Za koń czo no rów nież li cy ta -
cje pro wa dzo ne na Fa ce bo oku. Oka -
za ło się, że chło piec ma prze rzu ty
i nie mo że wy je chać na le cze nie
do USA. Ale po zo sta je jesz cze cień
na dziei. 

Kie dy ro dzi ce chłop ca po in for mo wa -
li, że guz po wró cił, wszy scy miesz kań cy
Kro to szy na i oko lic pod ję li wal kę o po -
now ne uzbie ra nie po trzeb nej kwo ty.
Znów utwo rzo no zbiór kę, re ak ty wo wa no
gru pę li cy ta cyj ną na Fa ce bo oku
oraz – w mia rę moż li wo ści – or ga ni zo wa -
no roz ma ite ak cje. Wszel kie dzia ła nia
utrud nia ły oczy wi ście ob ostrze nia zwią -
za ne z pan de mią. 

Tym ra zem cza su by ło zde cy do wa nie
mniej, bo tyl ko dwa ty go dnie, a po trzeb -
na kwo ta wa ha ła się w oko li cach 4 mi lio -
nów zło tych. Licz nik na stro nie fun da cji
sie po ma ga. pl za trzy mał się na licz -
bie 2 310 347,75 zł. Kil ka dni te mu ro -

dzi ce Mar cel ka w na gra niu na Fa ce bo oku
po in for mo wa li, że le cze nia w USA nie bę -
dzie. Le ka rze po twier dzi li obec ność prze -
rzu tów na krę go słup w od cin ku pier sio -
wym. Ten fakt zdys kwa li fi ko wał chłop ca
do le cze nia w Sta nach Zjed no czo nych. 

Pod czas wi de okon fe ren cji ro dzi ce do -
wie dzie li się, że po zo sta ły jesz cze trzy wyj -
ścia. Jed nym z nich jest ra dio te ra pia w Pol -
sce. Ko lej ną szan są jest che mio te ra pia.
Wszyst ko jed nak za le ży od wy ni ków ba -
dań, któ re jesz cze cze ka ją Mar cel ka. Je śli
jed nak te nie bę dą da wa ły na dziei, to ostat -
nim roz wią za niem jest nie ro bie nie ni cze -
go i wy ko rzy sta nie jak naj le piej naj bliż sze -
go cza su. W pią tek oka za ło się, że chło piec
zo stał wstęp nie za kwa li fi ko wa ny na ra dio -
te ra pię we Wro cła wiu. Mar cel miał jesz cze
ro bio ny re zo nans kon tro l ny gło wy i krę go -
słu pa. O dal szych pla nach le ka rzy ro dzi ce
ma ją po in for mo wać w naj bliż szym cza sie.
Ma ły wo jow nik nie pod da je się i wszyst -
kich wo kół za ra ża swo im uśmie chem. 

Pie nią dze, któ re uda ło się uzbie rać,
pó ki co po zo sta ją za mro żo ne do cza su de -

cy zji le ka rzy w kwe stii dal szej for my le -
cze nia. Je śli chło piec bę dzie przyj mo wał
che mio te ra pię, to zo sta nie ona sfi nan so -
wa na wła śnie z tej zbiór ki. Je śli jed nak
Mar cel zo sta nie pod da ny ra dio te ra pii,
któ ra w Pol sce jest re fun do wa na, to ca ła
kwo ta zo sta nie prze ka za na na rzecz in -
nych dzie ci w po dob nym po ło że niu. Wie -
le osób za an ga żo wa nych w po moc Mar -
cel ko wi chcia ło utrzy mać zbiór ki, aby
wes przeć je go ro dzi ców. Ci jed nak ka te go -
rycz nie od mó wi li ta kiej for my wspar cia. 

W mi nio nym ty go dniu od by wa ły się
ko lej ne ak cje na rzecz Mar cel ka. Zor ga ni -
zo wa no kil ka zbió rek pla sti ko wych na -
krę tek. Jed ną z nich prze pro wa dzi ła Szko -
ła Pod sta wo wa nr 1 w Koź mi nie Wlkp.
Ilość ze bra nych na krę tek prze ro sła ocze -
ki wa nia or ga ni za to rów. W ak cję włą czy li
się m. in. uczest ni cy Huf ca Pra cy 15-2
w Kro to szy nie. 

W nie dzie lę w sie dzi bie Ac ti ve Zo ne
od był się ko lej ny ba za rek. W ak cję włą czy -
ły się lo kal ne fir my i in sty tu cje. Przez nie -
mal ca ły dzień moż na by ło za ku pić róż ne -
go ro dza ju po tra wy i sło dy cze. Kto chciał,
mógł rów nież zo sta wić tam upo min ki dla
chłop ca, któ re zo sta ną mu prze ka za ne.
Uzbie ra ła się cał kiem po kaź na ilość pre -
zen tów. Pod sie dzi bę Ac ti ve Zo ne przy szli
ki bi ce So ko ła Chwa li szew, któ rzy prze -
ma sze ro wa li przez ry nek z sza li ka mi i ba -
ne ra mi, śpie wa jąc i wspie ra jąc Mar cel ka
oraz je go ro dzi nę. Przy ja cie le ro dzi ców
chłop ca po sta no wi li zro bić mu nie spo -
dzian kę w week end. Przed je go do mem
sta nął dmu cha ny za mek. Za ba wy by ło co
nie mia ra. 

Te raz wszy scy cze ka ją na ko lej ne wie -
ści od ro dzi ców chłop ca. Co kol wiek po -
sta no wią le ka rze, wszy scy za an ga żo wa ni
w spra wę na pew no nie spo czną i da lej bę -
dą wal czyć o zdro wie ma łe go wo jow ni ka.
Po zo sta je mieć na dzie ję.

(LE NA)

Niedawna akcja poboru krwi w
Kobylinie zakończyła się sukcesem.
Pomimo panującej epidemii
życiodajny płyn oddało aż 46 osób.
Tym samym udało się zebrać
20,700 l krwi.

Prze pro wa dze nie li sto pa do wej
ak cji ze wzglę du na pan de mię było
nie la da wy zwa niem or ga ni za cyj -
nym. – To praw da, mia łam wie le
wąt pli wo ści co do or ga ni za cji ak cji
w ta kim cza sie. Na szczę ście mo je

oba wy nie zna la zły od zwier cie dle nia
w rze czy wi sto ści – przy zna je Ma rze -
na No wak, pre zes miej sco we go klu bu
Ho no ro wych Daw ców Krwi. 

Do Gminnego Ośrodka Kultury,
gdzie przeprowadzono zbiórkę krwi,
można było dostać się przez kilka
wejść. Wszystko to po, by nie
dochodziło do zgromadzeń większej
ilości osób. Po oddaniu krwi dawcy
opuszczali budynek innymi
drzwiami niż ci, co właśnie
przychodzili. - Dzięki współpracy z

dyrektor Anną Rowicką nie musimy
czekać na przyjazd ambulansu, lecz
akcja odbywa się stacjonarnie. To
duży plus, gdyż nikt nie musi

przebywać na dworze, co - zwłaszcza
w listopadzie - nie należy do
przyjemności – stwierdza M. Nowak. 

Co istotne, pośród chętnych do

oddania krwi wiele było osób spoza
Kobylina, m.in. z Rawicza, Jutrosina
czy Koźmina Wlkp. – Jestem bardzo
zadowolona, iż na apel naszego klubu
odpowiedziało tak wielu ludzi.
Jesteście wspaniali, a swoją postawą
pokazaliście, iż w życiu kierujecie się
bezinteresownością. Należą się wam
słowa największej pochwały, a nam,
członkom klubu, daje to wiele
pozytywnej energii i siły – oznajmia
M. Nowak. 

Cała akcja poboru krwi odbyła się
z zachowaniem wszelkich wymogów
sanitarnych. Krew mogło oddać 46
osób. W sumie zebrano ponad 20
litrów. (PIK)

Na Bieżąco4 WTOREK, 17 listopada 2020
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Jest jeszcze nadzieja

KOBYLIN

Krwiodawcy nie zawiedli
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W po nie dzia łek, 9 li sto pa da, na dro -
dze wo je wódz kiej w Sul mie rzy cach
do szło do tra gicz ne go wy pad ku.
Na sku tek po trą ce nia przez sa mo -
chód mar ki Volks wa gen Trans por ter
zgi nę ła 52-let nia ro we rzyst ka, miesz -
kan ka po wia tu mi lic kie go. Kie row ca
był pod wpły wem al ko ho lu. 

Na ak cję na tych miast wy sła 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 Sul -
mie rzy ce, Ze spół Ra tow nic twa Me dycz -
ne go i po li cję.

Gdy stra ża cy do tar li na miej sce, nie -
przy tom na po szko do wa na le ża ła na dro -
dze. Nie zwłocz nie więc przy stą pi li do re -
su scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej z uży -
ciem AED (au to ma tycz ne go elek trycz ne -
go de fi bry la to ra). Po chwi li do stra ża ków
do łą czył Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne -
go. Nie ste ty, mi mo bli sko 40-mi nu to -
wych prób przy wró ce nia czyn no ści ży cio -

wych ko bie ty nie uda ło się ura to wać. 
Kil ka set me trów da lej, w ro wie po za

jezd nią, stał bus, a je go kie row ca był
pod nad zo rem po li cji i nie wy ma gał po -
mo cy me dycz nej. W uszko dzo nym sa mo -
cho dzie stra ża cy odłą czy li aku mu la tor
oraz spraw dzi li po jazd pod ką tem po ten -
cjal nych za gro żeń. 

Ze wstęp nych usta leń po li cji wy ni ka,
iż kie row ca bu sa, 50-let ni miesz ka niec

po wia tu mi lic kie go, pro wa dził sa mo -
chód, bę dąc pod wpły wem al ko ho lu. Po -
bra no mu krew na obec ność al ko ho lu
i środ ków odu rza ją cych. 

Do mo men tu za koń cze nia czyn no ści
pro wa dzo nych przez po li cję i pro ku ra to ra
stra ża cy oświe tla li te ren dzia łań. Na ko -
niec ak cji z dro gi usu nię to po zo sta ło ści
po zda rze niu. Dzia ła nia trwa ły po nad 3,5
go dzi ny. (AN KA)

WYPADEK

Rowerzystka zginęła potrącona przez samochód

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Gmi -
ny w Roz dra że wie przy ję ta zo sta ła
uchwa ła w spra wie zmia ny re gu la -
mi nu utrzy ma nia czy sto ści i po rząd -
ku na te re nie gmi ny. Co to ozna cza
dla miesz kań ców?

We wrze śniu ra da po wie rzy ła gmi nie
Ja ro cin przy go to wa nie i wy ko na nie za da -
nia pu blicz ne go pod na zwą „Zor ga ni zo -
wa nie i nad zór nad funk cjo no wa niem
sys te mu go spo dar ki od pa da mi dla gmin
ob ję tych po ro zu mie niem w za kre sie za -
go spo da ro wa nia od pa dów ko mu nal -
nych”. Znie sie nie re gio na li za cji na rzu ca -
ją cej do tych czas wy bór in sta la cji ko mu -
nal nej Re gio nal ne go Za kła du Za go spo da -
ro wa nia Od pa dów Sp. z o. o. w Ostro wie
Wlkp. po zwo li ło gmi nie Roz dra żew
na po wie rze nie za da nia od po wied nie go
za go spo da ro wa nia od pa dów spół ce z Ja -
ro ci na. Za war cie po ro zu mie nia mię dzyg -
min ne go za pew ni ło przyj mo wa nie od pa -
dów przez Za kład Go spo dar ki Od pa da -

mi Sp. z o. o. w Ja ro ci nie – Wiel ko pol skie
Cen trum Re cy klin gu. Zmia na in sta la cji
spo wo do wa ła zmia ny w sys te mie se gre ga -
cji. Ich sto so wa nie przez miesz kań ców
po zwo li na ogra ni cze nie kosz tów. 

Pod czas ostat niej se sji rad ni prze gło -
so wa li uchwa łę do ty czą cą zmian w re gu -
la mi nie utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku
na te re nie gmi ny Roz dra żew. Zmia na do -
ty czy roz dzie la nia obec nej frak cji od pa -

dów ze szkła, w tym od pa dów opa ko wa -
nio wych ze szkła, na dwie osob ne frak -
cje – od pa dy ze szkła bez barw ne go i od -
pa dy ze szkła ko lo ro we go. Do ich zbie ra -
nia bę dą dwa róż ne wor ki – zie lo ne i bez -
barw ne. W uza sad nie niu uchwa ły czy ta -
my, że ta kie roz wią za nie po zwo li na ob ni -
że nie kosz tów zwią za nych z za go spo da ro -
wa niem od pa dów szkla nych. 

(LE NA)

ROZDRAŻEW

Zmiana w segregacji odpadów

13 li sto pa da miał miej sce od biór za -
da nia od na zwą „Prze bu do wa i roz -
bu do wa uli cy Spo koj nej w Smo sze -
wie”. In we sty cja kosz to wa ła po -
nad 307 ty się cy zło tych. 

W ra mach za da nia zbu do wa na zo sta -
ła dro ga gmin na o dłu go ści 426 m i sze ro -
ko ści 5 m. Od pod staw wy ko na no jezd nię
o na wierzch ni z be to nu as fal to we go,
utwar dzo no po bo cza kru szy wem ła ma -
nym, a po nad to wy ko na no nie zbęd ne
ozna ko wa nie. Koszt zre ali zo wa nych ro bót
wy niósł 307 257,97 zło tych.

(AN KA)

SMOSZEW

Ulica Spokojna po przebudowie
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NA DRODZE

Z impetem uderzył w drzewo

7 li sto pa da w miej sco wo ści Cha -
chal nia (gmi na Zdu ny) do szło
do groź ne go wy pad ku dro go we go.
Sa mo chód oso bo wy mar ki Ford zje -
chał po za ob ręb jezd ni i ude rzył
w drze wo. 

Do dzia łań za dys po no 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 Zdu ny, Ze spół Ra tow nic twa
Me dycz ne go i po li cję. 

– Si ła ude rze nia by ła tak du ża, że
kie row ca wy padł z po jaz du. Po szko -
do wa ny stra cił przy tom ność i do szło
do za trzy ma nia krą że nia – in for mu je
st. asp. Ma te usz Dy mar ski z Ko men -
dy Po wia to wej PSP w Kro to szy -
nie. – Na tych miast więc przy stą pio -
no do re su scy ta cji krą że nio wo -od de -
cho wej z uży ciem au to ma tycz ne go
de fi bry la to ra oraz sprzę tu do tle no te -
ra pii czyn nej. 

Na miej sce we zwa no tak że Lot -
ni cze Po go to wie Ra tun ko we. Lą do -

wi sko wy zna czo no na skrzy żo wa niu
dróg. Po wy lą do wa niu śmi głow ca za -
ło ga me dycz na zo sta ła prze trans por -
to wa na na miej sce wy pad ku.
Pod nad zo rem le ka rza kon ty nu owa -
no czyn no ści re su scy ta cyj ne. 

– Wspól ne dzia ła nia służb ra -
tow ni czych za koń czy ły się suk ce -
sem. Czyn no ści ży cio we zo sta ły
przy wró co ne po szko do wa ne mu.
Męż czy zna zo stał prze trans por to wa -
ny śmi głow cem LPR do szpi ta -
la – do da je M. Dy mar ski. Dzia ła nia
służb ra tow ni czych trwa ły po nad 2,5
go dzi ny. 

Jak wy ni ka z usta leń po li cji, kie -
ru ją cy sa mo cho dem nie do sto so wał
pręd ko ści do wa run ków pa nu ją cych
na dro dze, w wy ni ku cze go au to wje -
cha ło do ro wu i ude rzy ło w drze wo.
Po nad to oka za ło się, iż wcze śniej kie -
row ca ten był spraw cą ko li zji w Cha -
chal ni i z miej sca te go zda rze nia
uciekł. 

(AN KA)
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Wiel ki mi kro ka mi zbli ża ją się świę ta
Bo że go Na ro dze nia. W do mach już
nie ba wem za cznie my przy go to wa -
nia i wiel kie po rząd ki. 

W trak cie przed świą tecz nych przy go -
to wań nie mo że my po mi nąć żad ne go
szcze gó łu. Jed nym z naj waż niej szych de -
ko ra cyj nych de ta li na szych miesz kań są
oczy wi ście fi ra ny i za sło ny. Chce my, aby
wy glą da ły ide al nie. Ale że by tak się sta ło,
mu si my je od po wied nio prać, by ich nie
znisz czyć. 

Na sze fi ra ny i za sło ny z cza sem,
w wy ni ku ku rzu, pro mie ni sło necz nych
i wie lu in nych nie sprzy ja ją cych im czyn -
ni ków, tra cą biel i blask. Sku tecz na me to -
da na przy wró ce nie tka ni nom świet no ści
za le ży od te go, z ja kich ma te ria łów są one
wy ko na ne i czym zo sta ły po bru dzo ne. Pa -
mię taj my, że zdej mu jąc tka ni ny do pra -
nia, po win ni śmy de li kat nie zwi jać je

od do łu do gó ry, naj le piej przy otwar tym
oknie. Po zwo li nam to ogra ni czyć ilość
ku rzu, któ ry bę dzie uno sił się w po wie -
trzu i osia dał na me blach. 

Naj waż niej szą za sa dą, je śli cho dzi
o pra nie fi ran i za słon, jest oczy wi ście do -
bór od po wied niej tem pe ra tu ry. Nie mo że -
my za po mnieć też o od po wied nich środ -
kach czy sto ści. Nie jest to ła twe za da nie. 

Na szczę ście jest szyb szy i bez piecz -
niej szy spo sób. Mo że my na sze tka ni ny za -
nieść do Pral ni La gu na. Za ło ga na pew no
zaj mie się na szy mi fi ra na mi i za sło na mi
z wiel ką dba ło ścią. War to przy po mnieć,
że La gu na jest pral nią eko lo gicz ną, a więc
ma my pew ność, że na sze tka ni ny nie ule -
gną znisz cze niu. Je śli chce my za osz czę -
dzić tak waż ny przed świę ta mi czas, bę -
dzie to bar dzo do bre roz wią za nie, któ re
przy oka zji po zwo li od zy skać na szym ma -
te ria łom blask i daw ną świet ność. 

(LE NA)

PRALNIA LAGUNA

Pranie firan i zasłon

Na uli cy My śliw skiej w Sul mie rzy -
cach trwa ją pra ce dro go we. Dro ga
utwar dza na jest tłucz niem gra ni to -
wym. 

No wa na wierzch nia z tłucz nia gra ni -
to we go bę dzie mia ła gru bość 15 cm i po -
ło żo na zo sta nie na 900-me tro wym od -

cin ku. Re ali za cja za da nia jest moż li wa
dzię ki do fi nan so wa niu w kwo -
cie 101 250 zł z Urzę du Mar szał kow skie -
go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go z fun -
du szu „Prze bu do wy dróg do jaz do wych
do grun tów rol nych”. Pra ce za koń czą się
do 20 li sto pa da.

(AN KA)

SULMIERZYCE

Prace drogowe na ulicy Myśliwskiej

Pod czas se sji Ra dy Gmi ny w Roz dra -
że wie, któ ra od by ła się w mi nio ny
czwar tek, przy ję ta zo sta ła uchwa ła
w spra wie po ro zu mie nia z gmi ną Ja -
ro cin. Do ty czy ono bez dom nych
psów, któ re prze ka zy wa ne są
do schro ni ska w Ra dli nie. 

Pod mio tem po ro zu mie nia jest prze ka -
za nie gmi nie Ja ro cin przez gmi nę Roz -
dra żew re ali za cji czę ści za da nia zwią za -
ne go z za pew nie niem opie ki bez dom -
nym zwie rzę tom. Ozna cza to, że
w 2021 ro ku schro ni sko w Ra dli nie bę -
dzie mo gło przy jąć dzie sięć psów z gmi -
ny Roz dra żew, pod wa run kiem, że
wtym cza sie prze by wa wnim nie wię cej
niż sie dem czwo ro no gów z tej gmi ny. 

Opie ka ze stro ny schro ni ska bę dzie
po le gać przede wszyst kim na utrzy -
my wa niu sta nu go to wo ści do za pew -
nie nia oraz – w ra zie po trze by – na za -
pew nie niu wy ży wie nia, od po wied -
nie go lo kum, bie żą cej opie ki, rów nież
we te ry na ryj nej. Je śli za ist nie je ta ka
moż li wość, schro ni sko po mo że tak że
w ad op cji bez dom nych psów. 
– Gmi na prze ka zu ją ca zo bo wią zu je
się do prze ka za nia do ta cji ce lo wej
na po no sze nie kosz tów zwią za nych
z re ali za cją ni niej sze go po ro zu mie -
nia, tj. uisz cze nia okre ślo nej (...) kwo -
ty – czy ta my w pro jek cie uchwa ły.
Kwo ta, o któ rej mo wa, to 32 915 zło -
tych i bę dzie roz ło żo na na 12 rat.
Uchwa ła przy ję ta zo sta ła jed no gło -
śnie. (LE NA)

ROZDRAŻEW
Przedłużono porozumienie międzygminne

Sto wa rzy sze nie Kro to chwi le od sierp -
nia pro wa dzi pra ce nad in wen ta ry za -
cją za byt ko we go cmen ta rza ży dow -
skie go w Koź mi nie Wlkp. Po nad to
sto wa rzy sze nie to otrzy ma ło no mi na -
cję do na gro dy PO LIN 2020.

Sto wa rzy sze nie Kro to chwi le re ali zu je
tak że film o ostat nim ży dow skim miesz -
kań cu Koź mi na Wlkp. – Na tha nie Moś -
kie wi czu. In for ma cje na te mat ży cia spo -
łecz no ści ży dow skiej mia sta oraz o cmen -
ta rzu gro ma dzo ne są na por ta lu je wi -
shwlkp. pl.

Nie daw no Mu zeum Hi sto rii Ży dów
Pol skich PO LIN ogło si ło li stę no mi no wa -
nych do Na gro dy PO LIN 2020. Spo śród
na de sła nych z ca łej Pol ski pro jek tów ka pi -

tu ła wy ło ni ła sze ściu fi na li stów. W tym
gro nie zna la zło się Sto wa rzy sze nie Kro to -
chwi le. Lau re ata po zna my 1 grud nia.

OPRAC. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Inwentaryzacja cmentarza i nominacja do nagrody

5 li sto pa da był Dniem Po sta ci z Ba -
jek. Z tej oka zji fi lia nr 6 w Be ni cach
Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
i szkol na bi blio te ka ogło si ły kon kurs
pla stycz ny.

Dzień Po sta ci z Ba jek sta no wi oka zję,
by przy po mnieć so bie ulu bio nych baj ko -
wych bo ha te rów, któ rzy są nie odzow nym
ele men tem dzie ciń stwa. Dla te go be nic ka
fi lia KBP oraz szkol na bi blio te ka zor ga ni -
zo wa ły dla dzie ci kon kurs pla stycz ny „Mo -
ja ulu bio na po stać z baj ki”. Wy ko na ne
przez ma łych czy tel ni ków pra ce ozdo bi ły
szkol ny ko ry tarz.

(AN KA)

BENICE

Ulubione postacie z bajek
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Do brze zna na kro to szyń skiej pu blicz no ści gru -
pa Pan Prze ci nek i Ze spół De pre syj ny wy da ła
pły tę za ty tu ło wa ną „Włó czę ga”. To de biu tanc -
ki krą żek tej ka pe li. 

Wy wo dzą cy się z Kro to szy na ze spół two rzy
mu zy kę z po gra ni cza po ezji śpie wa nej i roc ka.
Gru pę two rzą Mar cin Szyn drow ski (gi ta ra, wo -
kal), Ma ciej R. Hof f mann (bas), Mar ta Ra taj -
czyk (skrzyp ce, wo kal), Mar cin „Żu kis” Żak
(per ku sja), Prze my sław Wie czo rek (in stru men -
ty kla wi szo we) i Mar cin Wojt ko wiak (gi ta ra). 

Mu zy cy mó wią, że ich ce lem jest uwraż li -
wie nie słu cha czy na ota cza ją cą ich rze czy wi -
stość i na lu dzi. Pan Prze ci nek i Ze spół De pre -
syj ny by li kil ka krot nie wy róż nia ni pod czas
Wiel ko pol skiej Kuź ni Dźwię ku. Mie li au dy cje
ra dio we w ta kich roz gło śniach jak Ra dio Po -
znań, Ra dio Or bit, Ra dio Pro Rock, Ra dio Opo -
le, Ra dio Aka de ra czy Ra dio Cen trum. Utwo ry
kro to szyń skie go ze spo łu zaj mu ją czo ło we miej -

sca w naj lep szej dzie siąt ce list prze bo jów wie lu
roz gło śni. Te le dysk do nu me ru „Ćma” z de biu -
tanc kiej pły ty zna lazł się na Li ście Prze bo jów
TOP VI DEO ser wi su mu zy ko ho li cy. com. To
wła śnie ten utwór utrzy my wał się nie prze rwa -
nie przez 20 ty go dni na Li ście Prze bo jów Ra dia

Or bit. Z ko lei „Ko ły san ka” zo sta ła od two rzo na
pod czas au dy cji „Bę dzie gło śno” Pol skie go Ra -
dia Czwór ka. 

Co cie ka we, Pan Prze ci nek i Ze spół De pre -
syj ny ja ko jed ni z nie wie lu zna leź li się na świa to -
wej li ście The Hi sto ry of Ja mes Joy ce Mu -
sic – Ada pta tions, In ter pre ta tions and In spi ra -
tions, a to za spra wą utwo ru ,,Fin ne gans Wa ke”.

Ostat nio uka zał się de biu tanc ki al bum kro to -
szyń skie go ze spo łu, za ty tu ło wa ny „Włó czę ga”.
Znaj du je się na nim 13 utwo rów. Tek sty i mu -
zy kę ar ty ści two rzą sa mi, z ma ły mi wy jąt ka mi.
Mu zy kę do utwo ru „Ko ły san ka” na pi sał bo -
wiem Prze my sław Boch na. 

– Tek sty są oczy wi ście o ota cza ją cej nas rze -
czy wi sto ści z me ta fo rą i iro nią w tle. Wszyst kie
po za dwo ma są mo je go au tor stwa. Tekst
do „Fin ne gans Wa ke” po cho dzi z pro zy Ja me sa
Joy ce’a, a do pio sen ki „Pięć serc” od dał nam
Krzysz tof Fe liks Na wroc ki z War sza wy – mó wi
Mar cin Szyn drow ski. 

Ze spół pra co wał nad pły tą bli sko dwa la ta.
Pan de mia zmu sza ła jed nak mu zy ków do prze -
ry wa nia dzia łań. – W koń cu się uda ło i pły ta uj -
rza ła świa tło dzien ne. Moż na ją bę dzie na być
w bli żej nie okre ślo nym cza sie na kon cer tach.
Nie ste ty, wie le wy stę pów mu sie li śmy prze ło -
żyć na na stęp ny rok – oznaj mia wo ka li sta i gi ta -
rzy sta ze spo łu. Al bum jest do stęp ny w skle pach
Ap ple Mu sic, Dez zer, Ti dal i Spo ti fy. (LE NA)

MUZYKA

Debiutancki album „Depresyjnych”
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Ko by liń skie przed szko le wzię ło
udział w kon kur sie pla stycz nym pt.
„Kim chcę być? Od lo to wy za wód”.
Pla ców ka zgło si ła 17 prac swo ich
pod opiecz nych, spo śród któ rych
dwie zo sta ły na gro dzo ne.

Or ga ni za to ra mi kon kur su by li do -
rad cy z gmi ny Ko by lin. Przed się wzię cie
zre ali zo wa no w ra mach Ogól no pol skie go
Ty go dnia Ka rie ry 2020 pod ha słem „Do -
ra dza MY za wo do wo – wy bie ra MY od lo -
to wo”. Pro pa ga tor ka mi kon kur su by ły
Ali cja Grzem pow ska i Han na Re jek. Miał
on na ce lu pro mo wa nie dzia łań z za kre su

pre orien ta cji za wo do wej po przez po zna -
wa nie za wo dów, za chę ce nie dzie ci do my -
śle nia nad wła sną przy szło ścią w kon tek -
ście wy bo ru za wo du, roz bu dza nie ak tyw -
no ści i kre atyw no ści, kształ to wa nie wraż -
li wo ści es te tycz nej po przez po pu la ry zo -
wa nie róż nych form pla stycz nych.

W ka te go rii dzie ci przed szkol nych
wy ło nio no trzy naj lep sze pra ce i przy zna -
no dwa wy róż nie nia. Dwie na gro dy tra fi -
ły do ko by liń skich przed szko la ków.
Pierw sze miej sce za ję ła Kor ne lia Pa try as,
a trze cią lo ka tę przy zna no Ma ri ce Got ter.
Wrę cze nie na gród mia ło miej sce 9 li sto -
pa da. (AN KA)

PRZEDSZKOLE W KOBYLINIE

Odlotowy zawód

Sze ścio let ni Hu bert zma ga się z po -
waż ny mi cho ro ba mi. Je go ro dzi ce
za stęp czy pro szą o po moc.

Chło piec po swo ich na ro dzi nach
miesz kał przez dwa la ta w szpi ta lu. Kie dy
je go stan po lep szył się na ty le, aby mógł go
opu ścić, oka za ło się, że nie ma do kąd
pójść. Je go ro dzi ce bio lo gicz ni nie spro sta -
li pro ble mom, któ re po sta wił przed ni mi
los i nie zde cy do wa li się wy cho wy wać sy -
na. Hu bert znaj do wał się pod opie ką Cen -
trum Zdro wia Dziec ka w War sza wie.
Dzię ki dzia ła niom je go pra cow ni ków po -
wstał re por taż te le wi zyj ny o chłop cu.
Dzię ki nie mu Hu bert zna lazł no wą ro -
dzi nę, uni ka jąc tym sa mym tra fie nia

do Do mu Po mo cy Spo łecz nej dla Dzie ci. 
Chło piec cho ru je na dzie cię ce po ra -

że nie mó zgo we, ze spół je li ta krót kie go
i jest ży wio ny po za je li to wo. Spo ży wa rów -
nież po karm sa mo dziel nie, jed nak cho ro -
ba je lit po wo du je, że nie przy swa ja od po -
wied niej ilo ści skład ni ków od żyw czych.
Hu bert mu si być pod sta łą opie ką le ka rzy.
Wszyst kie nie zbęd ne skład ni ki od żyw cze
przyj mu je każ dej no cy przez 12 go dzin
dzię ki spe cjal nej son dzie. 

Pa ni Mo ni ka i pan Zdzi sław wy ka za li
się wiel ką od wa gą i si łą, de cy du jąc się
na by cie ro dzi ną za stęp czą, a w przy szło -
ści ro dzi ca mi ad op cyj ny mi dziec ka, któ re
wy ma ga sta łej opie ki. Ro bią wszyst ko, aby
stan Hu ber ta cią gle się po pra wiał, dla te go

Fun da cja „Wy bierz by Po móc” chce ich
wes przeć i uła twić ro dzi nie jej ży cie co -
dzien ne. 

Przed szko le, do któ re go uczęsz cza
chło piec, jest od da lo ne od miej sca za -
miesz ka nia ro dzi ny o 30 km. Do jazd
do ich do mu jest utrud nio ny ze wzglę du
na ukształ to wa nie te re nu wo kół nie go
i złą na wierzch nię dro gi, przez co jaz da
wóz kiem in wa lidz kim jest bar dzo trud na
i nie bez piecz na, szcze gól nie zi mą. 

Hu bert mu siał zmie rzyć się też z in -
fek cją, któ ra skoń czy ła się za dła wie niem
i nie do tle nie niem. Le ka rze wprost po wie -
dzie li, że chło piec nie bę dzie mó wił ani
cho dził i bę dzie cał ko wi cie nie zdol ny
do sa mo dziel ne go ży cia. Chło piec się jed -
nak nie pod da je. Dziel nie i z uśmie chem
na twa rzy po ko nu je ko lej ne trud no ści.
Uwiel bia ćwi czyć i ro bi ogrom ne po stę py,
a swo im uśmie chem za ra ża wszyst kich
do ko ła.

Po trze ba jed nak po mo cy fi nan so wej,
aby Hu bert mógł być jak naj bar dziej sa -
mo dziel ny. Fun da cja zor ga ni zo wa ła więc
in ter ne to wą zbiór kę na stro nie www.po -
ma gam.pl/po mo zmy hu ber to wi. Ce lem
jest ze bra nie 50 ty się cy zło tych. Pó ki co
na kon to wpły nę ło 36 460 zł. Dzię ki po -
mo cy ro dzi na bę dzie mo gła wy bu do wać
utwar dzo ny pod jazd przed do mem, wy -
rów nać po ziom pod łóg w miesz ka niu
i przy sto so wać ła zien kę do po trzeb Hu -
ber ta. 

(LE NA)

CHARYTATYWNIE

Pomóżmy Hubertowi
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8 li sto pa da w Roz dra że wie ro ze gra -
no Tur niej Pił ki Ręcz nej z oka zji 750-
le cia tej miej sco wo ści. Zwy cię ży ła
dru ży na Do li wy.

Im pre zę współ or ga ni zo wa 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. Do ry wa li za cji przy stą pi ły trzy
ze spo ły: Eki pa Dar ka, MKS Roz dra żew
i Do li wa Roz dra żew. Roz gryw ki to czy ły

się sys te mem każ dy z każ dym. Nad prze -
bie giem zma gań czu wa li sę dzio wie
związ ko wi – Ma riusz Pie kar ski i Da wid
Bo ruc ki. Ob słu gę me dycz ną za pew nił Pa -
weł Pi wo war. 

Za wo dy otwo rzył przed sta wi ciel Sto -
wa rzy sze nia UKS Do li wa i or ga ni za tor
tur nie ju – Piotr Mo tyl. Po bar dzo za cię -
tych po je dyn kach naj lep sza oka za ła się
Do li wa, któ ra oba spo tka nia wy gra -
ła 19: 17. Dru gie miej sce za ję ła Eki pa

Dar ka, któ ra, prócz prze gra nej z Do li wą,
po ko na ła 17: 12 MKS. 

Przy zna no tak że wy róż nie nia in dy -
wi du al ne. Wy róż nio nych gra czy na gro -
dzo no sta tu et ka mi i dy plo ma mi. Za naj -
lep sze go za wod ni ka im pre zy uzna no
Mar ka Si ko rę z Eki py Dar ka. Naj sku tecz -
niej szym strzel cem zo stał Pa weł Prze piór -
kow ski z Do li wy. Z ko lei mia no naj lep sze -
go bram ka rza przy zna no Da wi do wi Ja gle
z MKS -u. 

Wszyst kim dru ży nom wrę czo no pu -
cha ry, me da le i dy plo my pa miąt ko we. 

(LE NA)

12 li sto pa da Aka de mia Ta len tów
Kro to szyn pod pi sa ła umo wę part -
ner ską z po znań ską War tą. To wiel ki
suk ces na sze go klu bu oraz moż li -
wość pro mo cji mia sta.

Przed pod pi sa niem do ku men tu od -
by ło się spo tka nie, w któ rym uczest ni czy -
li bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek, dy rek -
tor Aka de mii War ty – Woj ciech To ma -
szew ski, ana li tyk War ty Po znań – Pa tryk
Czu bak, dy rek cja Szko ły Pod sta wo wej 8
w Kro to szy nie – Ka ta rzy na Ma cie jew ska
i Sła wo mir Chle bow ski, a tak że Za rząd
Aka de mii Ta len tów w oso bach Łu ka sza
Ra ka i Hu ber ta Wron ka. Uczest ni cy wy -
mie ni li się spo strze że nia mi na te mat po -
trzeb klu bów i moż li wo ści pły ną cych ze
współ pra cy z aka de mią pił kar ską eks tra -
kla so wej War ty. 

Bur mistrz Kro to szy na wska zał na do -
tych cza so wy wkład gmi ny we wspar cie
mło dych spor tow ców i moż li wo ści, któ re
po ja wią się wraz z ukoń cze niem bu do wy
sta dio nu. W ra mach part ner stwa po -
znań ski klub za de kla ro wał po moc w or ga -
ni za cji wy da rzeń spor to wych, jak
i w szko le niu śro do wi ska pił kar skie go
w ce lu pod nie sie nia po zio mu szko leń
w re gio nie. 

Do tej po ry do Po zna nia tra fi ło dwo je
kro to szyń skich wy cho wan ków – We ro ni -
ka Po lak i Fi lip Pin kow ski. War ta zde cy -
do wa ła się na współ pra cę, wy so ko oce nia -
jąc po ziom szko le nia i or ga ni za cji Aka de -
mii Ta len tów. W owym pro jek cie weź mie
udział je dy nie kil ka klu bów z Wiel ko pol -
ski, któ re do tej po ry by ły ob ser wo wa ne
przez po zna nia ków. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Współpraca z Wartą Poznań

PIŁKA RĘCZNA

Turniej na 750-lecie Rozdrażewa
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W dniach 7-8 li sto pa da re pre zen tan -
ci klu bów z na sze go po wia tu ry wa li -
zo wa li w Po zna niu, gdzie od by ły się
Mię dzy wo je wódz kie Mi strzo stwa
Mło dzi ków i Mło dzi czek w Su mo.

Za wo dy by ły fi na łem re gio nu A,
w któ rym wal czą spor tow cy z wo je -
wództw wiel ko pol skie go, lu bu skie go, za -
chod nio po mor skie go i po mor skie go.
Dzie się cio oso bo wa eki pa UKS Sam son
Ko by lin, pod okiem tre ne rów – Mi ro sła -
wa Fla ka i Pa try ka Swo ry, spi sa ła się zna -

ko mi cie. Ko by liń skie mło dzicz ki za ję ły
pierw sze miej sce w kla sy fi ka cji klu bo wej.
W ka te go rii 60 kg bez kon ku ren cyj na by ła
Alek san dra Osman. Srebr ne me da le wy -
wal czy ły Na ta lia Wojt ko wiak (kat. 55 kg)
i Ani ta Ma lesz ka (kat. 50 kg), a na naj niż -
szym stop niu po dium sta nę li An to ni
Cze ba tu ra (kat. 45 kg) oraz An to ni Gren -
da (kat. 60 kg). 

Rów nie do brze po ra dzi li so bie przed -
sta wi cie le To wa rzy stwa Atle tycz ne go Ro -
zum Kro to szyn. Mło dzi cy za ję li dru gą lo -
ka tę w kla sy fi ka cji klu bo wej, tuż za KS

So bie ski Po znań. Zło te me da le wy wal czy -
li Fi lip Urba niak (kat. 45 kg), Mi chał Sta -

sik (kat. 55 kg) i Pa tryk Staś ko wiak
(kat. 65 kg). (LE NA)

SUMO

Młodzicy rywalizowali w Poznaniu

W śro dę Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.
zmie rzył się na wła snym obiek cie
z Ba ry czą Jan ków Przy godz ki. Go -
spo da rze nie da li szans ry wa lom
i wy gra li aż 6: 1. 

Koź mi nia nie po zba wi li go ści złu dzeń
już w pierw szej od sło nie spo tka nia. Wy nik
w 17. mi nu cie otwo rzył Krzysz tof Cza bań -
ski, po tem dwa ra zy do siat ki tra fił Woj -
ciech Ka miń ski, a krót ko przed prze rwą
na 4: 0 pod wyż szył Mi ro sław Kaź mier czak.
W tej czę ści me czu ry wa le tyl ko raz stwo -

rzy li za gro że nie pod bram ką Bia łe go Or ła,
kie dy to w po lu kar nym koź miń skie go ze -
spo łu do szło do za mie sza nia i je den z gra -
czy Ba ry czy zdo łał od dać strzał. Jed nak Ma -
te usz Wro nec ki nie dał się za sko czyć. 

Po zmia nie stron miej sco wi nie co się
roz ko ja rzy li, w efek cie cze go przy jezd ni
co raz śmie lej ata ko wa li. Jed na z ich ak cji
za koń czy ła się po wo dze niem. Po do gra -
niu ze skrzy dła w po le kar ne Woj ciech Bi -
nek skie ro wał pił kę do siat ki. 

W ostat nim kwa dran sie Or ły przy -
spie szy ły, co przy nio sło im dwa ko lej ne

tra fie nia. Na li stę strzel ców wpi sał się Ka -
mil Rój, a wy nik usta lił ten, któ ry roz po -

czął strze la nie, czy li Krzysz tof Cza bań ski. 
(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Orły rozgromiły Barycz
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BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP.
- BARYCZ JANKÓW PRZYGODZKI

6:1 (4:0)
BRAMKI: 
1:0 – Krzysztof Czabański (17)
2:0 – Wojciech Kamiński (22)
3:0 – Wojciech Kamiński (32)
4:0 – Mirosław Kaźmierczak (41)
4:1 – Wojciech Binek (65)
5:1 – Kamil Rój (76)
6:1 – Krzysztof Czabański (88)
BIA ŁY ORZEŁ: Wronecki – Hajdasz,
Roszczak, Konopka (87' Mucha), Lis (79'
Kasprzak), Czabański, Kaźmierczak,
Pijanowski (60' Rój), Borowczyk, Kęsy
(60' Nowakowski), Kamiński (82'
Skowroński)



W przed ostat niej ko lej ce run dy je -
sien nej kla sy okrę go wej Bia ły Orzeł
Koź min Wlkp. zmie rzył się na wy -
jeź dzie z Pro sną Ka lisz. Na sza dru -
ży na znów od nio sła prze ko nu ją ce
zwy cię stwo.

W pierw szej po ło wie oba ze spo ły
stwa rza ły so bie sy tu acje strze lec kie, ale
to koź mi nia nie by li sku tecz niej si. W 15.
mi nu cie wy nik otwo rzył Woj ciech Ka -
miń ski, ude rza jąc tuż przy słup ku. Kwa -
drans póź niej po do środ ko wa niu z rzu tu

roż ne go pił kę gło wą do bram ki skie ro wał
Ma te usz Lis. 

Po zmia nie stron koź miń ska dru ży na
co raz bar dziej prze wa ża ła. Ko lej ne tra fie -
nie za li czył je den z gra czy Pro sny, ale... po -
ko nał wła sne go bram ka rza po do gra niu
wzdłuż bram ki. W 80. mi nu cie re zul tat
usta lił Ma te usz Pi ja now ski, któ ry skie ro -
wał pił kę do siat ki po wcze śniej szej obro -
nie gol ki pe ra Pro sny. 

W ostat nim te go rocz nym me czu li -
go wym ry wa lem Bia łe go Or ła bę dzie
CKS Zbiersk. 

(LE NA)
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Ko lej ne pew ne zwy cię stwo od nio sła
Astra Kro to szyn. W przed ostat nim
me czu run dy je sien nej V li gi nasz ze -
spół od pra wił z kwit kiem GKS Rych -
tal, wy gry wa jąc 3: 0. 

W po cząt ko wym frag men cie me czu
go ście pró bo wa li za sko czyć kro to szy nian.
Naj pierw stwo rzy li za gro że nie pod bram -

ką Astry po do środ ko wa niu z rzu tu roż -
ne go, a po tem po nie źle ro ze gra nym ata -
ku. Za każ dym ra zem jed nak bar dzo do -
brze in ter we nio wał Szy mon Maj. 

Kro to szy nia nie od po wie dzie li w 26.
mi nu cie, kie dy to po rzu cie roż nym w po lu
kar nym GKS -u do szło do za mie sza nia. Naj -
przy tom niej za cho wał się Ma te usz Mi zer ny,
ude rza jąc w kie run ku bram ki. Pił ka jed nak

do tar ła do Pa try ka Po wa li sza, któ ry umie ścił
ją w siat ce. Przy jezd ni pró bo wa li nad ro bić
stra ty, lecz bra ko wa ło im szczę ścia.

Po prze rwie pił ka rze GKS -u ata ko wa -
li co raz śmie lej, ale nie po tra fi li od cza ro -
wać bram ki strze żo nej przez Szy mo na
Ma ja. Astra pró bo wa ła się od gry zać
i w 68. mi nu cie pod wyż szy ła pro wa dze -
nie za spra wą Ada ma Sta szew skie go, któ -
ry wy ko rzy stał błąd bram ka rza ry wa li.
W do li czo nym cza sie gry przy sło wio wą
krop kę nad i po sta wił Ar tur Pau ter i tym
sa mym Astra od nio sła ko lej ne wy so kie
zwy cię stwo.

(LE NA)

Aż dzie więć go li pa dło w kon fron ta -
cji Pia sta Ko by lin z Pia stem Cze ka -
nów. Ten pe łen emo cji mecz za koń -
czył się ho ke jo wym re zul ta tem 6: 3. 

Oba ze spo ły od pierw szych mi nut
ata ko wa ły z we rwą. W 27. mi nu cie wy -
nik spo tka nia otwo rzył Ma te usz Wa cho -
wiak, a za wod ni cy Pia sta wy ko na li sym -
bo licz ną ko ły skę z oka zji na ro dzin sy na
Szy mo na Woś ka. 

W tej czę ści me czu kil ko ma fe no me -
nal ny mi in ter wen cja mi po pi sał się Pa tryk
Wojt ko wiak. Ale w 33. mi nu cie, po błę -
dzie de fen so rów, był bez rad ny wo bec
strza łu Bar to sza Zmy ślo ne go. Pięć mi nut
póź niej po ude rze niu Ja ku ba Smek ta ły
pił kę do wła snej bram ki skie ro wał Ad rian
No wak. 

W dru giej od sło nie emo cji by ło jesz -
cze wię cej. Naj pierw na 3: 1 pod wyż szył
Ma te usz Oli kie wicz. Trzy mi nu ty póź niej
rzut kar ny wy ko rzy stał Bar tosz Zmy ślo -
ny, a nie dłu go po tem do re mi su do pro wa -
dził Szy mon Frąsz czak. 

Od te go mo men tu strze la li już tyl ko
ko by li nia nie. Po fau lu na Ma cie ju Wa cho -
wia ku sę dzia po dyk to wał je de nast kę, któ -
rą wy ko rzy stał Ja kub Smek ta ła. W 81.
mi nu cie po raz dru gi te go dnia na li stę
strzel ców wpi sał się M. Oli kie wicz,
a po chwi li do siat ki po now nie tra fił J.
Smek ta ła, usta la jąc wy nik me czu. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Astra pnie się w górę tabeli

PIŁKA NOŻNA

Orły rozbiły Prosnę

PIŁKA NOŻNA 

Grad goli w pojedynku Piastów 

ASTRA KROTOSZYN – GKS
RYCHTAL 3:0 (1:0)

BRAMKI:
1:0 – Patryk Powalisz (26)
2:0 – Adam Staszewski (68)
3:0 – Artur Pauter (90+3)
ASTRA: Maj – Nasalski, Reyer, Jankowski,
Mizerny, Staszewski (79' Pauter), Budziak,
Polowczyk, Juszczak (52' Łuczak), Czołnik
(90+1' Brink), Powalisz (89' Skrzypniak)

PROSNA KALISZ – BIAŁY ORZEŁ
KOŹMIN WLKP. 0:4 (0:2)

BRAMKI: 
0:1 – Wojciech Kamiński (15)
0:2 – Mateusz Lis (29)
0:3 – gol samobójczy
0:4 – Mateusz Pijanowski (80)
BIA ŁY ORZEŁ: Wronecki – Hajdasz,
Roszczak, Mucha, Lis (85' Kasprzak),
Maciejewski, Czabański, Pijanowski (81'
Rój), Borowczyk (85' Kęsy), Skowroński,
Kamiński

PIAST KOBYLIN 
– PIAST CZEKANÓW 6:3 (2:1)

BRAMKI:
1:0 – Mateusz Wachowiak (27)
1:1 – Bartosz Zmyślony (33)
2:1 – Adrian Nowak (38' samobójcza)
3:1 – Mateusz Olikiewicz (56)
3:2 – Bartosz Zmyślony (59' karny)
3:3 – Szymon Frąszczak (65)
4:3 – Jakub Smektała (70' karny)
5:3 – Mateusz Olikiewicz (81)
6:3 – Jakub Smektała (82)
PIAST: Wojtkowiak – Frąckowiak, A.
Kurzawa, Wosiek, Siepa (70' Pospiech),
Smektała, D. Snela (85' K. Snela), Siecla,
Ma. Wachowiak (89' Lisiak), Mt.
Wachowiak (75' M. Kurzawa), Olikiewicz
(89' K. Wachowiak)


