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� KROTOSZYN

Uroczysty apel 
z okazji święta strażaków

Czytaj na str. 2

� ZDUNY

Cięcia w lekcjach z języka
niemieckiego

Czytaj na str. 5

� NA SYGNALE

Śmiertelny wypadek 
na skrzyżowaniu

Czytaj na str. 6

� KROTOSZYN

Poświęcenie odnowionej
mogiły Żołnierzy Wyklętych

Czytaj na str. 6

� KULINARIA

Zapraszamy do Leniwca

na pyszne pierogi

Czytaj na str. 7

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD

Czytaj na str. 8-11

� SPORT

56 medali naszych

karateków na Dragon Cup

Czytaj na str. 14

� SPORT

Grają po dwa mecze 

w tygodniu

Czytaj na str. 15-16

DZIŚ W NU ME RZE 

Czytaj na str. 5

KROTOSZYN

Większość radnych uznała, 
że skarga jest bezzasadna Czytaj na str. 4

POWIAT 

Burzliwa dyskusja 
na temat szpitala
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25 ma ja na pla cu przy Ko men dzie
Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie od był się uro czy -
sty apel z oka zji Dnia Stra ża ka. Z po -
wo du epi de mii spo tka nie zor ga ni zo -
wa no z za cho wa niem obo wią zu ją -
cych ob ostrzeń i re żi mu sa ni tar ne go.

Asp. sztab. Se ba stian Szew czyk zło -
żył mel du nek o go to wo ści do roz po czę cia
ape lu przed sta wi cie lo wi wiel ko pol skie go

ko men dan ta wo je wódz kie go – bry ga die -
ro wi Sła wo mi ro wi Brand to wi. Na stęp nie
wpro wa dzo no sztan dar ko men dy i pod -
nie sio no fla gę pań stwo wą.

Ze bra ni mi nu tą ci szy uczci li pa mięć
zmar łych stra ża ków oraz człon ków ich ro -
dzin. Ko men dant po wia to wy bryg. To -
masz Po lak wy gło sił oko licz no ścio we prze -
mó wie nie, pod su mo wu jąc re ali za cję za -
dań w trud nym okre sie pan de mii i dzię -
ku jąc za wspar cie fi nan so we ko men dan to -

wi wo je wódz kie mu, sa mo rzą dow com, in -
sty tu cjom wspie ra ją cym i spon so rom. 

Uro czy stość by ła oka zją do wrę cze nia
od zna czeń i awan sów (patrz: ram ka). Po -
tem prze ma wia li za pro sze ni go ście, któ -
rzy dzię ko wa li stra ża kom za co dzien ną,
ofiar ną, wy ma ga ją cą służ bę, od no sząc się
rów nież do obec nej sy tu acji sa ni tar no -
-epi de mio lo gicz nej i za dań, ja kie re ali zu ją
jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej
w do bie wal ki z pan de mią. (AN KA)

KP PSP KROTOSZYN

Uroczysty apel z okazji święta strażaków

Pod czas czwart ko wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie rad ny Bar tosz Ko -
siar ski zło żył wnio sek o zbu do wa nie
ścież ki ro we ro wej ze Smo sze wa
do Kro to szy na. Wiel ce praw do po dob -
ne, że ta ka in we sty cja zre ali zo wa na
zo sta nie w przy szłym ro ku. 

– To ko niecz ność, bo w tej
chwi li nie spo sób tam się po ru szać
ro we rem – ar gu men to wał swój
wnio sek rad ny Ko siar ski. – Miesz -
kań cy Smo sze wa po win ni mieć

moż li wość bez piecz ne go do tar cia
ro we rem do mia sta, choć by do pra -
cy czy szko ły.

– We spół ze wła dza mi po wia tu
pro wa dzi li śmy już roz mo wy w spra -
wie ścież ki w Smo sze wie z Ge ne ral ną
Dy rek cją Dróg Kra jo wych i Au to -
strad. Ze wstęp nych usta leń wy ni ka,
iż bu do wa ścież ki na tym od cin ku
dro go wym jest pla no wa na na przy -
szły rok – oznaj mił Ry szard Czusz ke,
wi ce bur mistrz Kro to szy na.

(AN KA)

Z SESJI

Za rok budowa ścieżki w Smoszewie?

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Rzucali samolociki 
dla swoich mam 

26 ma ja jak co ro ku ob cho dzi li śmy
Dzień Mat ki. Z tej oka zji w Ze spo le
Szkól Po nad pod sta wo wych nr 2 im. K.
Li bel ta w Kro to szy nie zor ga ni zo wa no
za wo dy, w któ rych ucznio wie mo gli
wy grać upo min ki dla swo ich mam.

Dzień Mat ki to bar dzo waż ne świę to.
Każ de dziec ko chce po ka zać swo jej ro dzi -
ciel ce, jak bar dzo jest dla nie go waż na. 26
ma ja ob cho dzo no rów nież Dzień Sa mo -
lo tu z Pa pie ru. Dla te go sa mo rząd
uczniow ski ZSP nr 2 w Kro to szy nie po -
sta no wił zor ga ni zo wać za wo dy w rzu cie
pa pie ro wym sa mo lo ci kiem. 

Ucznio wie, któ rzy za de kla ro wa li
udział w ry wa li za cji, wal czy li o na gro dy
dla swo ich mam, a by ły ni mi bu kie ty

kwia tów oraz bo ny do zre ali zo wa nia
w jed nym z sie cio wych skle pów. Fun da to -
ra mi upo min ków by ły kwia ciar nia Ju sty -
na oraz Ra da Ro dzi ców. 

Aby wziąć udział w za wo dach, na le -
ża ło wy ko nać sa mo lot z pa pie ru, pod pi -
sać imie niem swo jej ma my, a póź niej wy -
pu ścić go w po wie trze tak, aby wy lą do wał
jak naj da lej. Ry wa li za cja by ła bar dzo za -
cię ta, ale uśmie chy nie scho dzi ły z twa rzy
uczest ni ków. 

Na gro dzo no pię ciu uczniów, któ rych
sa mo lo ty po ko na ły naj dłuż sze dy stan se.
Naj le piej rzu ca li Ja kub Du rak (15,70 m),
To masz Jan kow ski (13,30 m), Bo rys Sta -
szew ski (13,20 m), Jan Grzem ski (12,75
m) oraz Ja kub Ze gar (12,50 m).

(LE NA)

OD ZNA CZE NIA I AWAN SE
Brą zo wą od zna kę „Za słu żo ny dla ochro ny prze ciw po ża ro wej”, nada ną przez mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji, otrzy ma li:
– st. kpt. Sła wo mir Wło dar czyk – do wód ca Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie
– st. kpt. To masz Pa try as – za stęp ca do wód cy JRG
– asp. sztab. Da riusz Ryb ka – do wód ca zmia ny w JRG
– asp. sztab. Sła wo mir Pi duch – star szy in spek tor w Wy dzia le ds. Ope ra cyj nych i Kon tro l no -Roz po znaw czych w KP PSP w Kro to szy nie
– dh Wie sław Skow roń ski – pre zes OSP Smo li ce.
Awan se na wyż sze stop nie służ bo we:
W kor pu sie ofi cer skim do stop nia BRY GA DIE RA awan so wa ny zo stał młod szy bry ga dier To masz Po lak – ko men dant po wia -

to wy PSP w Kro to szy nie (awans wrę czo no 14 ma ja pod czas wo je wódz kich ob cho dów Dnia Stra ża ka). 
W kor pu sie aspi ranc kim:
– do stop nia ASPI RAN TA SZTA BO WE GO – star szy aspi rant Da wid Bart ko wiak
– do stop nia ASPI RAN TA – młod szy aspi rant Piotr Bie law ski. 
W kor pu sie pod ofi cer skim: 
– do stop nia OGNIO MI STRZA – młod szy ognio mistrz Łu kasz Bi nek, młod szy ognio mistrz Piotr Flor kow ski, młod szy ognio -

mistrz Piotr Niś kie wicz, młod szy ognio mistrz Ra do sław Urba niak
– do stop nia MŁOD SZE GO OGNIO MI STRZA – star szy sek cyj ny Grze gorz Ho ry za, star szy sek cyj ny Wal de mar Kra wiec,

star szy sek cyj ny Prze my sław Wól czyń ski, star szy sek cyj ny Łu kasz Wy du ba
– do stop nia STAR SZE GO SEK CYJ NE GO – sek cyj ny Bar tosz Bla dziak, sek cyj ny Ka rol Ko wal
– do stop nia SEK CYJ NE GO – star szy stra żak Krzysz tof Fa bi siak. 
Wy róż nie nie ko men dan ta głów ne go PSP otrzy mał st. kpt. Da riusz Ku law ski.
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3Aktualności

Na se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie, któ ra od by ła się w mi nio ny
czwar tek, zło żo no dwa wnio ski do ty -
czą ce pla ców za baw dla dzie ci.
O stwo rze nie ta kich miejsc ape lo wa li
Ma riusz Urba niak i Bar tosz Ko siar ski. 

– Wnio sku ję o za kup go to we go
pla cu za baw dla dzie ci, tzw. ze sta wu,
do Szko ły Pod sta wo wej nr 4 w Kro to -
szy nie. Ist nie je bo wiem ta ka po trze -
ba – mó wił rad ny Urba niak (na zdję -
ciu). – Pla ców ka ta po sia da od po -
wied nie miej sce do te go. Koszt za ku -
pu i mon ta żu to – z te go, co się orien -
tu ję – od 6 do 15 ty się cy zło tych net -
to. Za tem nie bę dzie to wiel kie ob cią -
ża nie dla bu dże tu gmi ny. Dzię ki te -
mu młod sze dzie ci bę dą mia ły miej -
sce do za ba wy i z pew no ścią wpły nie
to po zy tyw nie na ich roz wój. Nie wy -
star czą bo wiem w pla ców kach oświa -
to wych tyl ko miej sca do upra wia niu
spor tu, ale tak że do re kre acji i za ba -
wy. Cho dzi o to, by dzie ci mia ły gdzie
spę dzać czas w trak cie przerw mię -
dzy lek cja mi – ar gu men to wał rad ny. 

– Ro zu miem ini cja ty wę – od po -
wie dział wi ce bur mistrz Ry szard
Czusz ke. – Trze ba by jed nak spraw -
dzić, czy nie ma ta kich środ ków

w bu dże cie szko ły. Bar dzo ład nie
wpi su je mi się ten te mat w no we in -
stru men ty fi nan so wa nia, ja kie chce -
my uru cho mić. Mam tu na my śli
choć by bu dżet oby wa tel ski, któ ry
chce my wpro wa dzić od przy szłe go
ro ku.

– Za py ta łem przed zło że niem
wnio sku o tę spra wę dy rek cję szko ły
i od zew był po zy tyw ny. Wszak nie
uszczę śli wiał bym ni ko go na si łę – od -
niósł się do słów wi ce bur mi strza M.
Urba niak. 

Z ko lei Bar tosz Ko siar ski w imie -
niu miesz kań ców Smo sze wa zło żył
wnio sek o bu do wę pla cu za baw dla
dzie ci na roz bu do wu ją cym się osie dlu
w tej wsi. – Jest wpraw dzie plac za -
baw przy grzyb ku w Smo sze wie, lecz
nie speł nia on żad nych wy mo gów

bez pie czeń stwa, a po za tym jest od da -
lo ny od wie lu do mostw i licz ne gro no
dzie ci mu sia ło by iść wzdłuż dro gi kra -
jo wej, gdzie – jak wie my – jest znacz -
ne na tę że nie ru chu dro go we go, a co
za tym idzie – nie jest tam bez piecz -
nie dla pie szych. Osie dle jest już moc -
no roz bu do wa ne, miesz ka tam wie le
mło dych ro dzin z ma ły mi dzieć mi.
Waż ne, by naj młod si mie li bez piecz -
ne miej sce do za ba wy – ob ja śniał rad -
ny Ko siar ski.

– Wieś tak że ma swo je środ ki fi -
nan so we, któ re są do dys po zy cji so -
łec twa. Te mat ten wy ma ga roz mo wy
z miej sco wą Ra dą So łec ką. Ta kie ini -
cja ty wy mo gły by też być wspie ra ne
przez spo łecz ność lo kal ną – od rzekł
R. Czusz ke.

(AN KA)

Z SESJI

Radni wnioskują o place zabaw
Z SESJI

W oczekiwaniu 
na utwardzenie pobocza

W trak cie se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go, któ ra od by ła się w mi -
nio ny pią tek, rad ny Ma rian Wło sik
do py ty wał, kie dy roz pocz ną się pra -
ce zwią za ne z po bo czem przy dro dze
na od cin ku Go rzu pia -Tom ni ce. 

Stan dro gi pro wa dzą cej z Go rzu pi
do Tom nic po zo sta wia wie le do ży cze nia,
a jej prze je cha nie jest nie la da wy zwa niem
dla kie row ców, szcze gól nie w przy pad ku
ko niecz no ści wy mi nię cia się dwóch po -
jaz dów. Dro ga jest bo wiem bar dzo wą ska,

a nie utwar dzo ne po bo cza ule ga ją cią głe -
mu nisz cze niu. O to, kie dy zo sta ną
utwar dzo ne, Ma rian Wło sik py tał sze fa
Po wia to we go Za rzą du Dróg. 

– Ma te riał na utwar dze nie te go po -
bo cza ma my w ba zie. Obec nie po pro stu
uzu peł nia my po bo cze na dro dze po mię -
dzy Koź mi nem Wlkp. a Roz dra że wem.
Gdy skoń czy my ten od ci nek, to bę dzie -
my pra co wać na dro dze po mię dzy Go -
rzu pią a Tom ni ca mi, za pew ne w czerw -
cu – od po wie dział Krzysz tof Je li now ski,
dy rek tor PZD. (LE NA)
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Te mat bez płat nej ła do war ki do sa -
mo cho dów elek trycz nych po ru szył
pod czas po sie dze nia Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie Ro man Olej nik.
Oka zu je się, że mia sto pro wa dzi
już roz mo wy w tej kwe stii z fir mą
zaj mu ją cą się re ali za cją te go ty pu
za dań. 

Na dro gach co raz czę ściej moż -
na za uwa żyć po jaz dy z na pę dem
elek trycz nym. W związ ku z tym
rad ny Olej nik (na zdję ciu) wy szedł

z ini cja ty wą, by w na szym mie ście,
po dob nie jak w Ostro wie Wlkp., by -
ła do dys po zy cji bez płat na ła do war -
ka do te go ty pu sa mo cho dów. Sta no -
wi ło by to za chę tę dla osób, któ re za -
sta na wia ją się nad za ku pem ta kie go
eko lo gicz ne go au ta. 

– Co raz wię cej osób ku pu je,
mo że nie na gmin nie, ale rze czy wi -
ście co raz wię cej, sa mo cho dy o na -
pę dzie elek trycz nym. Ostrów
Wlkp. wy szedł na prze ciw te mu
i za chę ca, my śląc o śro do wi sku,

do kup na ta kich po jaz dów.
W związ ku z tym uru cho mio no
tam bez płat ną ła do war kę do sa mo -
cho dów elek trycz nych. Czy gmi na
Kro to szyn my śli o po dob nym roz -
wią za niu? – za py tał rad ny. 
Od po wie dzi w tej kwe stii udzie lił
Mi chał Ku rek, na czel nik Wy dzia łu
Go spo dar ki Ko mu nal nej, Ochro ny
Śro do wi ska i Rol nic twa. – Mie li śmy
już spo tka nie z fir mą z Je le niej Gó -
ry, któ ra za pro po no wa ła nam
współ pra cę od no śnie mon ta żu sta -

cji ła do wa nia sa mo cho dów elek -
trycz nych. Je ste śmy po wstęp nych
uzgod nie niach. Bur mistrz wy ra ził
wo lę, aby na si miesz kań cy, jak rów -
nież oso by, któ re bę dą prze jeż dżać
przez Kro to szyn, mo gli z ta kiej
opcji ko rzy stać. Na ra zie je ste śmy
na eta pie wstęp nych usta leń. My ślę,
że jesz cze w czerw cu zo sta nie pod -
pi sa na umo wa przed wstęp na, co
oczy wi ście bę dzie za le ża ło od pew -
nych wa run ków zwią za nych z przy -
łą cza mi elek trycz ny mi. Ma my na -
dzie ję, że w naj bliż szym cza sie dwie
ta kie sta cje po wsta ną – wy ja śnił M.
Ku rek. 

(LE NA)

Z SESJI 

Będą stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych

Skar ga zło żo na przez Mię dzy osie dlo -
wy Ze spół In ter wen cyj ny zo sta ła ja -
kiś czas te mu uzna na przez Ko mi sję
skarg, wnio sków i pe ty cji za bez za -
sad ną. Ta kie sa mo sta no wi sko przy -
ję ła w mi nio ny czwar tek Ra da Miej -
ska w Kro to szy nie. 

Przed mio tem spo ru jest jed na
z kro to szyń skich sta cji pa liw oraz
przy le ga ją cy do niej par king i po bli -
skie skła do wi sko, któ re – we dług
miesz kań ców – są efek tem nad użyć
pra wa i sa mo wo li bu dow la nych. Mię -
dzy osie dlo wy Ze spół In ter wen cyj ny,
skła da ją cy się z przed sta wi cie li osie dli
nr 1, 3 i 5 w Kro to szy nie, po raz ko lej -
ny po sta no wił zło żyć skar gę w tej
kwe stii do Ko mi sji skarg, wnio sków
i pe ty cji. Pod czas po sie dze nia, któ re
od by ło się 15 kwiet nia, człon ko wie
ko mi sji po sta no wi li na na stęp ne spo -
tka nie za pro sić skła da ją cych skar gę
w ce lu wy słu cha nia ich sta no wi ska.

Na po sie dze niu 13 ma ja przed sta -
wi cie le MZI pod par li swo ją skar gę de -
cy zja mi oraz orze cze nia mi wy da ny mi
przez Po wia to wy In spek to rat Nad zo -
ru Bu dow la ne go, Wo je wódz ki In -
spek to rat Ochro ny Śro do wi ska oraz
Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny. 

W dys ku sji wzię li udział tak że
rad czy ni praw na An na Szcze pa niak
oraz Mi chał Ku rek – na czel nik Wy -
dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal nej,
Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic twa
w Urzę dzie Miej skim w Kro to szy nie.
Głos w spra wie za bra li człon ko wie
ko mi sji skarg – Ma riusz Urba niak
i Ce za ry Gren da. Po dość burz li wej
wy mia nie zdań ko mi sja od rzu ci ła
skar gę, uzna jąc ją za bez za sad -
ną – przy trzech gło sach na tak
i dwóch prze ciw. 

Tak więc na czwart ko wej se sji Ra -
dy Miej skiej w Kro to szy nie jed nym
z punk tów ob rad by ło pod ję cie uchwa -
ły w spra wie uzna nia wnio sku za nie -
za słu gu ją cy na uwzględ nie nie. – 15
kwiet nia roz pa try wa li śmy ten wnio -
sek. Po ana li zie człon ko wie ko mi sji
stwier dzi li, iż po ru szo ne w nim kwe -
stie by ły pro ce do wa ne pod czas po sie -
dzeń Ko mi sji skarg, wnio sków i pe ty -
cji i ko mi sja jest do kład nie zo rien to wa -
na od no śnie dzia łań, ja kie są pro wa -
dzo ne w tych spra wach. Te dzia ła nia
pro wa dzo ne są nie tyl ko przez Urząd
Miej ski w Kro to szy nie z ra mie nia bur -
mi strza, ale przez wie le in nych wy -
dzia łów nie pod le ga ją cych bur mi strzo -
wi, przez pro ku ra tu rę ple szew ską, po -

li cję, nad zór bu dow la ny itd. 15 kwiet -
nia ko mi sja uzna ła wnio sek za bez za -
sad ny, ale jed no cze śnie wy stą pi ła z za -
pro sze niem do przed sta wi cie li MZI
na po sie dze nie ko mi sji 13 ma ja – ob ja -
snił Krzysz tof Grzem pow ski, prze -
wod ni czą cy Ko mi sji skarg, wnio sków
i pe ty cji. 

Ko mi sje sta łe ra dy rów nież po zy -
tyw nie za opi nio wa ły pro jekt uchwa -
ły uzna ją cy wnio sek za nie za słu gu ją -
cy na uwzględ nie nie. Rad ni przy ję li
uchwa łę 15 gło sa mi na tak, przy pię -
ciu gło sach prze ciw nych. Prze ciw ko
opo wie dzie li się Mag da le na Il nic ka -
-Grzym ska, Sła wo mi ra Ka lak, Bar -
tosz Ko siar ski, Ar ka diusz Stel ma szyk
i Ma riusz Urba niak. 

Ko lej nym punk tem ob rad by ło
pod trzy ma nie po przed nich sta no -
wisk wo bec skarg na dzia łal ność bur -
mi strza Kro to szy na. Skar gą zło żo ną
przez przed sta wi cie li MZI rów nież

za ję ła się Ko mi sja skarg, wnio sków
i pe ty cji. – Roz pa try wa li śmy tę skar -
gę na po sie dze niu 13 ma ja, na któ -
rym obec ni by li też człon ko wie MZI.
Zna ją oni obec ny stan prac, w tych
spra wach to czy się kil ka po stę po wań
są do wych, po nie waż je śli jest na ło żo -
na ja kaś de cy zja ad mi ni stra cyj na, to
in we stor się od niej od wo łu je. Wie -
my, że przez pan de mię pro ce du ry są -
do we są znacz nie wy dłu żo ne, ale mi -
mo to miesz kań cy na dal twier dzą, że
urzęd ni cy, bur mistrz czy ko mi sja ze -
zwa la ją na bez praw ne dzia ła -
nie – wy ja śniał K. Grzem pow ski. 

W imie niu MZI głos za bra ła Sła -
wo mi ra Ka lak. – Zo sta łam po pro szo -
na przez miesz kań ców o za bra nie
gło su w ich imie niu, po nie waż nie
mo gą te go zro bić sa mi – mó wi ła rad -
na. – Po pro szo no mnie o przed sta -
wie nie pi sma, któ re ze spół przy go to -
wał dla rad nych. Rad ni je otrzy ma li,

ale miesz kań cy oba wia ją się, że ci,
któ rzy nie są za in te re so wa ni ich pro -
ble mem, nie czy ta ją tych pism. Sko -
men tu ję więc, o co miesz kań com
cho dzi. Są oni obu rze ni po po sie dze -
niu ko mi sji za ist nia łą wów czas sy tu -
acją, a głów nie wy po wie dzia mi pa na
na czel ni ka Mi cha ła Kur ka. Są zbul -
wer so wa ni sta no wi skiem pa na na -
czel ni ka, uwa ża ją, że nie moż na się
z nim zgo dzić. Ma jąc na uwa dze
przed sta wio ne fak ty, MZI kie ru je
na rę ce rad nych na stę pu ją ce py ta nia:
jak dłu go jesz cze człon ko wie Ra dy
Miej skiej za mie rza ją to le ro wać sa mo -
wo lę bu dow la ną in we sto ra oraz prze -
rzu cać cię żar od po wie dzial no ści
za prze strze ga nie pra wa na bar ki
miesz kań ców oraz czy uzna nie przez
człon ków ra dy dzia łań miesz kań ców
za bez pod staw ne nie sta no wi w isto -
cie rze czy pod wa że nia wy ro ków są -
do wych, wy da nych w tej spra wie
i nie do wo dzi fak tycz nej le ga li za cji
bez praw nych po czy nań in we sto ra?

Ko mi sje sta łe po zy tyw nie za opi -
nio wa ły pod trzy ma nie po przed nich
sta no wisk od no śnie skarg na dzia łal -
ność bur mi strza. Za przy ję ciem
uchwa ły po now nie gło so wa ło 15 rad -
nych. Prze ciw ni by li Mag da le na Il nic -
ka -Grzym ska, Sła wo mi ra Ka lak, Bar -
tosz Ko siar ski i Ar ka diusz Stel ma -
szyk. Ma riusz Urba niak wstrzy mał
się od gło su. (LE NA)

KROTOSZYN 

Większość radnych uznała, że skarga jest bezzasadna
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Rad na Sła wo mi ra Ka lak zło ży ła
do władz mia sta i gmi ny wnio sek
o po wo ła nie do raź nej ko mi sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie do zba da nia
pra wi dło wo ści prze pro wa dze nia
kon kur su na pre ze sa Przed się bior -
stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej. 

– Wnio sek o po wo ła nie ko mi sji
jest wy ni kiem roz mów z miesz kań ca -
mi za in te re so wa ny mi prze pro wa dze -
niem kon kur su oraz z kan dy da ta mi,
któ rzy w nim star to wa li – oznaj mi ła
rad na Ka lak. – Ten te mat wpły nie
do pa ni prze wod ni czą cej ra dy, któ ra
po roz pa trze niu wszel kich aspek tów
spra wy za pew ne od po wie na wnio -
sek na ko lej nej se sji – od po wie dział
wi ce bur mistrz Ry szard Czusz ke. 

Do py ta li śmy rad ną, ja ki był po -
wód zło że nia ta kie go wnio ski. – Z te -
go, co mi wia do mo, pre zes PGKiM,

ja ko wła ści ciel in nej fir my, od stycz -
nia ma pod pi sa ną umo wę o świad -
cze nie usług z EKO SIÓ DEM KĄ.
A to już jest kon flikt in te re -
sów... – wy ja śni ła S. Ka lak. 

Przy po mnij my, że o sta no wi sko
pre ze sa PGKiM ubie ga ło się dzie się -
cio ro kan dy da tów – Ro bert Waw rzy -
niak, Ra fał Zie li chow ski, To masz Zie -
liń ski, Mi chał Król, Mał go rza ta Śro -
nek -Kmie cik, Adam Mar czak, Klau -
dia Mło da -Bry lew ska, Edy ta Grzym -
ska, Ma rian Ja nas i Wło dzi mierz

Szew czyk. Kon kurs roz strzy gnię to
w kwiet niu. Ko mi sja na pre ze sa wy -
bra ła Ma ria na Ja na sa, któ ry miesz ka
w miej sco wo ści Ce gły (gmi na Ostrów
Wlkp.), ma wy kształ ce nie wyż sze in -
ży nier skie, ukoń czył stu dia po dy plo -
mo we w za kre sie za rzą dza nia oraz
w za kre sie po dat ków, jak rów nież stu -
dia MBA. No wy pre zes spe cja li zu je
się w go spo dar ce ko mu nal nej, zwłasz -
cza w sze ro ko po ję tej go spo dar ce od -
pa da mi.

(AN KA)

KROTOSZYN

W konkursie na prezesa doszło do nieprawidłowości?

28 ma ja na se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go wy wią za ła się go rą ca dys -
ku sja na te mat bu do wy szpi ta la po wia -
to we go i kar, któ re nie zo sta ły na ło żo ne
na wy ko naw cę za nie do trzy ma nie ter -
mi nu re ali za cji in we sty cji.

Jed nym z punk tów ob rad by ło roz -
pa trze nie ra por tu o sta nie po wia tu
wraz z pod ję ciem uchwa ły w spra wie
udzie le nia Za rzą do wi Po wia tu Kro to -
szyń skie go wo tum za ufa nia. Po od czy -
ta niu spra woz dań głos za bie ra li prze -
wod ni czą cy ko mi sji sta łych. 

Po tem rad ny Ma rian Wło sik wy ra -
ził swo je nie za do wo le nie z po wo du bra -
ku na ło że nia kar na wy ko naw cę szpi ta -
la po wia to we go, któ re go ter min od da -
nia znacz nie się wy dłu żył. – Wy słu cha -
łem wy po wie dzi pa na sta ro sty i nie
prze ko na ły mnie wszyst kie sło wa.
Chcę po wie dzieć jed ną rzecz – szpi tal
miał być od da ny z po cząt kiem ro -
ku 2020, gdzie jesz cze ko ro na wi rus nie
był tak wiel kim pro ble mem w na szym
kra ju. Nie twier dzę, że pan de mia
w póź niej szym cza sie nie mia ła wpły -
wu na bu do wę szpi ta la, ale gdy by był
on od da ny tak, jak to pla no wa no, zgod -
nie z ter mi nem, fi nan se tej pla ców ki
wy glą da ły by zu peł nie ina czej. Nie któ re
fir my by ły trak to wa ne w nie rów ny spo -
sób w ubie głym ro ku. By ły ta kie, któ re
nie do trzy ma ły ter mi nów i zo sta ły uka -
ra ne ka ra mi umow ny mi, a wy ko naw cy
na sze go szpi ta la zo sta li w tej kwe stii po -
mi nię ci. Nie rów ne trak to wa nie tych
firm nie jest ni czym do brym. Dla te go
bę dę gło so wał prze ciw ko te mu ab so lu -
to rium – oświad czył M. Wło sik. 

Do tej wy po wie dzi od niósł się Mi -
łosz Zwie rzyk, czło nek Za rzą du Po wia -
tu Kro to szyń skie go. – Obo wią zu ją
pew ne prze pi sy co do na li cza nia kar
bądź ich nie na li cza nia, pra wo za mó -
wień pu blicz nych, za pi sy umów z wy -
ko naw ca mi czy spe cy fi ka cje prze tar -
gów – tłu ma czył. – Nie ma więc tu żad -
ne go po la ma new ru i do wol no ści.
Wszyst kie anek sy itd. są spraw dza ne
przez praw ni ków i kie ru je my się tu taj
prze pi sa ni pra wa. Ten za rzut jest zu peł -
nie nie uza sad nio ny. Co do prze dłu ża ją -
cej się in we sty cji, już ty le mó wi li śmy
o tym, dla cze go tak się za dzia ło, że te raz
przy po mi na nie, iż szpi tal po wi nien być
od da ny rok te mu, nie ma sen su przez
wzgląd nawy stą pie nie wie lu oko licz no -
ści. Na prze ana li zo wa nie ca łe go pro ce -
su in we sty cyj ne go bę dzie pew nie czas
po od bio rze. Nie zga dzam się zu peł nie
z ty mi za rzu ta mi – sko men to wał M.
Zwie rzyk. Je go sło wa po twier dził prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu, Ju liusz
Pocz ta, mó wiąc, że wie lu fir mom prze -
dłu ża no ter min od da nia in we sty cji.
Rad ny Wło sik po sta no wił do po wie -

dzieć, że je go zda niem nie na ło że nie ka -
ry na wy ko naw cę prac zwią za nych ze
szpi ta lem po wia to wym jest nie spra wie -
dli we.

Z rad nym nie zgo dził się rów nież
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka. – Nie moż -
na by ło skoń czyć prac w stycz niu 2020
ro ku, o czym pan do brze wie i wpro wa -
dza pan opi nię pu blicz ną w błąd. By ły
błę dy pro jek to we. Pro jek tant pół ro ku
ro bił pro jekt za mien ny, dla te go nie -
moż li we by ło za koń cze nie prac w ter -
mi nie. Ka ry umow ne na li cza się wte dy,
kie dy nie pod pi su je się anek su – oznaj -
mił S. Szczot ka. 

Zda nie M. Wło si ka po dzie lił rad ny
Ja ro sław Ku biak. – Prze cież w pier wot -
nej umo wie był wy raź ny za pis – po -
nad 100 ty się cy zło tych za każ dy dzień
zwło ki. Je że li nie by ło wów czas pan de -
mii i zrzu ca ło się wi nę na ulew ne desz -
cze, a moż na by ło wy ko ny wać pra ce
w środ ku, to są to dla mnie ba nia lu -
ki – stwier dził rad ny z Klu bu PiS.
Na ko niec sta ro sta pod su mo wał dys ku -
sję, mó wiąc, że nie moż na wi nić wy ko -
naw cy za błąd pro jek tan ta. (LE NA)

POWIAT 

Burzliwa dyskusja na temat szpitala

Spra wę ogra ni cze nia go dzin ję zy ka
nie miec kie go w szko łach pod sta wo -
wych na te re nie gmi ny Zdu ny pod -
czas se sji Ra dy Miej skiej po ru szy ła
Ewa Chy ła. 

Rad na py ta ła bur mi strza, czy in -
for ma cja o ogra ni cze niu za jęć lek cyj -
nych z ję zy ka nie miec kie go jest praw -
dzi wa, a je śli tak, to czym ta ka de cy zja
jest po dyk to wa na. – Tak, jest to
praw da, a po wo dem są oszczęd no -
ści – wy ja śnił wło darz Zdun. E. Chy -
ła do py ty wa ła da lej, o ja kie go rzę du
oszczęd no ściach jest mo wa, ale To -
masz Chu dy od parł, iż nie zo sta ło to
jesz cze wy li czo ne, a da ne w tej kwe -
stii przed sta wi wte dy, gdy bę dzie je
znał. 

– Chcia łem tyl ko po in for mo -
wać – zresz tą znaj du je się to we wstę -
pie do ra por tu o sta nie gmi ny Zdu -
ny – że po raz ko lej ny w tym ro ku
ma my niż szą sub wen cję od tej
w 2019 ro ku. Ozna cza to, że mu si my
wię cej do niej do pła cić, co po wo du je,
że pań stwo wła ści wie za miast za chę -
cać nas do roz wo ju za dań oświa to -
wych, zwłasz cza w tych trud nych
cza sach, zmu sza nas do oszczęd no ści.

To jest zu peł nie pa ra no idal ne po dej -
ście. Dla te go moż na od wró cić tę sy tu -
ację – ciesz my się, że bę dzie my ten ję -
zyk nie miec ki jesz cze utrzy my wa li,
bo z nie go mo im zda niem nie po win -
ni śmy re zy gno wać. Ogra ni cza my wy -
miar go dzin do ta kich, ja kie uzna li -
śmy za naj bar dziej sen sow ne, to zna -
czy do mak sy mal nie ni skich, jed no -
cze śnie utrzy mu jąc na ucza nie ję zy ka
nie miec kie go na po zio mie pod sta wo -
wym – tłu ma czył bur mistrz. 

E. Chy ła za py ta ła jesz cze, czy
oszczę dza nie na oświa cie to kie ru -
nek, w któ rym ma te raz za miar iść
gmi na, na co T. Chu dy od po wie -
dział, iż we dług nie go nie jest to do -
bry kie ru nek. – Mo że war to by ło by
po my śleć, czy ta kie po su nię cia ro -
bić, bo my ślę, że to nie są pie nią dze
wiel kie go rzę du, na to miast – nie
oszu kuj my się – ry nek pra cy jest
bar dzo na ła do wa ny i obec nie zna jo -
mość jed ne go ję zy ka, mam tu taj
na my śli an giel ski, trak to wa na jest
nie mal jak dru gi ję zyk oj czy -
sty – stwier dzi ła rad na. Bur mistrz
skon sta to wał, że sy tu acja nie jest tak
pro sta, jak mo gła by się wy da wać. 

(LE NA)

ZDUNY

Cięcia w lekcjach 
z języka niemieckiego
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cmen ta rzu po świę co no sym bo licz ną
mo gi łę Żoł nie rzy Wy klę tych, któ rzy
zgi nę li w bi twie pod Be ni ca mi, a tak -
że tych, na któ rych wy ko na no eg ze -
ku cje tuż po niej. 

75. rocz ni ca bi twy pod Be ni ca mi
przy pa da ła 26 ma ja. Ini cja to rem po -
świę ce nia od no wio nej mo gi ły był Jó -
zef Jaś ko wiak. Po przy wi ta niu ze bra -
nych osób przez Pio tra Pa ter ka pro -
boszcz Ba zy li ki Mniej szej pw. Św. Ja -
na Chrzci cie la w Kro to szy nie po mo -
dlił się wspól nie ze zgro ma dzo ny mi
i po świę cił mo gi łę.

Po mnik jest sym bo licz ny, gdyż
miej sca po chów ku żoł nie rzy na dal
po zo sta ją nie zna ne. W trak cie uro -
czy sto ści głos za brał Piotr Mi ko łaj -
czyk, dy rek tor Mu zeum Re gio nal ne -
go im. H. Ław ni cza ka w Kro to szy nie,
któ ry przy bli żył hi sto rię od dzia -
łu. – Ze bra li śmy się tu taj w oko li -
cach 75. rocz ni cy bi twy pod Be ni ca -
mi. Od dział, któ ry sta nął tam do wal -

ki 26 ma ja, sfor mu ło wa no rok wcze -
śniej w oko li cach Koź mi na Wlkp. Je -
go do wód cą był ppor. Zyg munt Bo ro -
stow ski, naj star szy z nich. Do wal ki
do szło nie przy pad ko wo. Dzień wcze -
śniej w oko li cach wsi Sal nia od dział
wy ko nał wy rok śmier ci na przy pad -
ko wo spo tka nym za stęp cy ko men -
dan ta kro to szyń skie go Po wia to we go
Urzę du Bez pie czeń stwa. Od dział po -
tem wy co fał się do Be nic i tam do szło
do po cząt ku star cia i je go za sad ni czej
czę ści. W pierw szych mi nu tach bi -
twy zgi nął sam do wód ca, Zyg munt
Bo ro stow ski, a póź niej od dział zo stał
zmu szo ny przez zde cy do wa nie licz -
niej sze (od dział li czył oko ło 30 żoł -
nie rzy) si ły bez pie ki do opusz cze nia
Be nic – w stro nę Sta re go gro du. Wła -
śnie tam więk szość z osób tu taj upa -
mięt nio nych po le gła, od nio sła ra ny
al bo zo sta ła schwy ta na – opo wie dział
dy rek tor kro to szyń skie go mu zeum. 
Ki bi ce Le cha Po znań za pew ni li pięk -
ną opra wę pod czas skła da nia kwia -
tów na mo gi le. (LE NA)

KROTOSZYN

Uczcili pamięć bohaterów

Na pro blem sła bo wi docz nych pa -
sów na przej ściach dla pie szych
w na szym mie ście zwró cił uwa gę
rad ny Ro man Olej nik kil ka dni te mu
na se sji Ra dy Miej skiej.

R. Olej nik omó wił zły stan przejść dla
pie szych w Kro to szy nie, w szcze gól no ści
pod ką tem sła bo wi docz nych pa sów,
a to – jak wie my – mo że stwa rzać za gro -
że nie dla prze chod niów. 

Wi ce bur mistrz Ry szard Czusz ke
w od po wie dzi na za py ta nie rad ne go, jak
i w na wią za niu do te ma tu bez pie czeń stwa
dzie ci i mło dzie ży uczęsz cza ją cych do pla -

có wek oświa to wych, po ru szo ne go przez
rad ne go Krzysz to fa Grzem pow skie go,
stwier dził, że kwe stia bez pie czeń stwa jest
bar dzo waż na. Za po wie dział, że gmi na zaj -

mie się nie tyl ko czyn no ścia mi tech nicz ny -
mi na przej ściach dla pie szych, ale i wpro -
wa dzi do szkół za ję cia edu ka cyj ne do ty czą -
ce kwe stii bez pie czeń stwa. (LE NA)

KROTOSZYN

Niebezpiecznie na przejściach dla pieszych

Do tra gicz ne go w skut kach wy pad -
ku dro go we go do szło w mi nio ną so -
bo tę na tra sie Ku kli nów -Kro mo li ce.
Na skrzy żo wa niu w miej sco wo ści
Ne po mu ce nów zde rzy ły się dwa sa -
mo cho dy oso bo we. Je den z kie row -
ców zgi nął na miej scu.

Do wy pad ku do szło oko ło go dzi -
ny 19.45. Po ode bra niu zgło sze nia
na miej sce nie zwłocz nie 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
Ko by lin oraz je den z OSP Ku kli nów,
jak rów nież ze spo ły ra tow nic twa me -
dycz ne go i po li cję. 

Na skrzy żo wa niu dróg w miej sco -
wo ści Ne po mu ce nów zde rzy ły się
dwa sa mo cho dy oso bo we ma rek
Volks wa gen Pas sat i Mer ce des, któ ry -
mi po dró żo wa ło łącz nie pięć
osób. – Kie row ca jed ne go z po jaz dów
pod wpły wem ude rze nia wy padł
z au ta i na sku tek po nie sio nych ob ra -
żeń po niósł śmierć na miej scu. Po zo -
sta li uczest ni cy zda rze nia sa mo dziel -
nie opu ści li roz bi te sa mo cho dy
przed przy by ciem służb ra tow ni -
czych – in for mu je st. kpt. To masz Pa -

try as z Ko men dy Po wia to wej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy -
nie. Po jaz dy bio rą ce udział w wy pad -
ku znaj do wa ły się po za jezd nią.

Po za bez pie cze niu miej sca zda -
rze nia stra ża cy udzie li li uczest ni kom
zda rze nia kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy, a nie dłu go po tem prze ka za li
ich pod opie kę ze spo łów ra tow nic twa
me dycz ne go. Po zba da niu przez per -
so nel me dycz ny dwie po szko do wa ne
oso by prze wie zio no do szpi ta la w ce -
lu dal szej dia gno sty ki. W roz bi tych
sa mo cho dach odłą czo no aku mu la to -

ry, a po nad to po sta wio no pa ra wan,
by od izo lo wać ofia rę śmier tel ną
od osób po stron nych. 

Funk cjo na riu sze po li cji pod nad -
zo rem pro ku ra to ra prze pro wa dzi li
czyn no ści do cho dze nio we. W trak cie
pro wa dzo nych dzia łań dro ga by ła cał -
ko wi cie za blo ko wa na. 

Po za bra niu roz bi tych po jaz dów
przez po moc dro go wą stra ża cy usu -
nę li z jezd ni po zo sta ło ści po wy pad -
ku. Ak cja służb ra tow ni czych trwa ła
pra wie 3,5 go dzi ny.

(AN KA)

NA DRODZE

Śmiertelny wypadek na skrzyżowaniu



Uszko dzo ne pod czas bu do wy sie ci
sa ni tar nej urzą dze nia me lio ra cyj ne
stwa rza ją ogrom ne pro ble my miesz -
kań com uli cy Tur ku so wej. Spra wę
pod czas se sji Ra dy Miej skiej w Kro -
to szy nie po ru szy ła rad na Na ta lia Ro -
ba kow ska. 

– Chcia ła bym po ru szyć pro -
blem, z któ rym zwró ci li się do mnie
miesz kań cy uli cy Tur ku so wej
w Kro to szy nie. Jak sy gna li zu ją, spra -
wa ta jest do brze zna na w urzę dzie,
szcze gól nie mam na my śli pa na na -
czel ni ka Mi cha ła Kur ka – mó wi ła
rad na Ro ba kow ska. – Cho dzi o kwe -
stię za go spo da ro wa nia wód opa do -
wych, jest tam bar dzo du ży kło pot
wła śnie z gro ma dze niem wo dy.
Dział ki by ły atrak cyj ne, nie mniej
jed nak grun ty, któ re tam się znaj du -
ją, są bar dzo pro ble ma tycz ne. Jest
tam przede wszyst kim gli na, to te re -
ny dość wil got ne, pod mo kłe.

Rad na tłu ma czy ła da lej, że
miesz kań cy wska zu ją, iż na ul. Tur -
ku so wej od ja kie goś cza su trwa ją
pra ce zwią za ne z bu do wą sie ci sa ni -
tar nej. W trak cie ro bót oka za ło się,
że do szło do znisz cze nia pew nych
urzą dzeń me lio ra cyj nych. Pro blem

jest co raz bar dziej uciąż li -
wy. – Na tych dział kach co chwi lę
gro ma dzi się wo da. Miesz kań cy
w za sa dzie nie wie dzą, jak ma ją so -
bie z tym po ra dzić, bo uzy ska li in -
for ma cję od wy ko naw cy, że nie ma
on za mia ru na pra wiać tych urzą -
dzeń. Z te go, co mó wią, na sta wie nie
pra cow ni ków urzę du też jest ta kie,
że ge ne ral nie to jest ich pro blem
i po win ni so bie sa mi z nim po ra dzić.
Nie wiem, czy to praw da, nie mniej
miesz kań cy pro szą, aby przy oka zji
bu do wy tej sie ci sa ni tar nej zo sta ła
zbu do wa na rów nież sieć ka na li za cji
desz czo wej – oznaj mi ła rad na Ro ba -
kow ska. 

Z ko lei rad ny Bar tosz Ko siar ski
prze pro wa dził na tej uli cy wi zję lo kal -
ną. Mi chał Ku rek, na czel nik Wy dzia -
łu Go spo dar ki Ko mu nal nej, Ochro ny
Śro do wi ska i Rol nic twa, stwier dził, iż
pro blem jest bar dzo zło żo ny. – Po za -
koń cze niu tych ro bót pla nu je my
przy stą pić do na pra wy na wierzch ni.
Przy ul. Tur ku so wej nie ma ka na li za -
cji desz czo wej, ona po ja wi się za pew -
ne w mo men cie wy ko ny wa nia pro -
jek tu bu do wy tej uli cy. Na dzień dzi -
siej szy wy stą pi łem też o zwol nie nie
pew nych środ ków na pra ce zwią za ne
z ul. Tur ku so wą, ale nie tyl ko – ob ja -
śnił M. Ku rek.

(LE NA)
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KROTOSZYN 

Problem mieszkańców ulicy Turkusowej
BRANŻOWA SZKOŁA W KOBYLINIE

Laureatki otrzymały nagrody

24 ma ja wy cho waw cy Huf ca Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie od wie dzi li
Bran żo wą Szko łę I stop nia w Ko by li -
nie. W trak cie wi zy ty roz da no dy plo -
my i na gro dy lau re at kom kon kur -
sów za wo do wych.

Na gro dzo ne zo sta ły czte ry uczen ni -
ce III kla sy – We ro ni ka Ad ler za dru gie
miej sce w kon kur sie fry zje rów, Na ta lia
Dwo rac ka za dru gie miej sce w kon kur sie
ku cha rzy oraz Wik to ria Po śled nik

za triumf i Wik to ria Grześ ko wiak za dru -
gą lo ka tę w kon kur sie cu kier ni ków. Na -
gro dy ufun do wa ła Wiel ko pol ska Wo je -
wódz ka Ko men da OHP.

Po nad to uho no ro wa no naj lep szych
w huf co wych eli mi na cjach do kon kur sów
wo je wódz kich. Na gro dy otrzy ma li
ucznio wie klas I i II. Przy oka zji wi zy ty
z dy rek cją szko ły omó wio no ko lej ne
przed się wzię cie – wyj ście z mło dzie żą
na krę giel nię w ra mach Dnia Dziec ka. 

(AN KA)
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Ze spół Szkół Tech nicz nych i Ogól no -
kształ cą cych w Kro to szy nie to pierw -
sza w po wie cie kro to szyń skim nie -
pu blicz na szko ła po nad pod sta wo -
wa. Skła da ją się na nią Nie pu blicz ne
Tech ni kum oraz Nie pu blicz na Bran -
żo wa Szko ła I stop nia. Są cał ko wi cie
BEZ PŁAT NE. 

Ofe ru je my na ukę w ma łych gru pach
(15 do 24 osób), do brą i bo ga tą ofer tę
edu ka cyj ną, dba łość o wy so ki po ziom
przy go to wa nia mło dzie ży do eg za mi nów
pań stwo wych oraz do dal szej na uki
na wyż szych uczel niach, wy so ki po ziom
kształ ce nia za wo do we go, sze ro ką ofer tę
pra co daw ców, bo ga tą i wy wa żo ną ofer tę
za jęć wspo ma ga ją cych, przy go to wu ją cych
oraz roz wi ja ją cych za in te re so wa nia. 

Dzię ki na sze mu do świad cze niu
w kształ ce niu za wo do wym ofe ru je my
pro gra mo we po zna wa nie przez uczniów
przy szłych za wo dów, któ re ich zda niem
są in te re su ją ce. Po przez ćwi cze nia i do -
świad cze nia mło dzież ma szan sę spraw -
dzić, czy jej wy bo ry bę dą wła ści we i in te -
re su ją ce. W tech ni kum ofe ru je my ta kie
kie run ki jak tech nik me cha tro nik, lo gi -
styk i ra chun ko wo ści.

Ko lej na pro po zy cja to Nie pu blicz -
na Bran żo wa Szko ła I stop nia, któ ra kształ -
ci w wie lu za wo dach, m. in. ope ra tor ob ra -
bia rek skra wa ją cych, sto larz, ku charz, fry -
zjer, me cha nik po jaz dów sa mo cho do -
wych, pie karz, ogrod nik, mon ter in sta la cji
sa ni tar nych i wie le in nych. Po skoń cze niu
edu ka cji w bran żów ce I stop nia uczeń mo -
że kształ cić się w Nie pu blicz nej Szko le
Bran żo wej II stop nia. 

Ja ko je dy ni w po wie cie kro to szyń -
skim od 1 wrze śnia 2021 roz pocz nie my
kształ ce nie w bran żo wej szko le II stop nia.
Na uka jest BEZ PŁAT NA. Tym spo so bem
moż na uzy skać wy kształ ce nie śred nie,
zdać ma tu rę i uzy skać ty tuł tech ni ka.

Ofer ta jest skie ro wa na do ab sol wen -
tów szko ły bran żo wej I stop nia lub za sad -
ni czej szko ły za wo do wej w za wo dach,
w któ rych wy od ręb nio no kwa li fi ka cję

wspól ną dla za wo du na ucza ne go w bran -
żo wej szko le I i II stop nia.

Kształ ce nie w bran żo wej szko -
le II stop nia jest pro wa dzo ne w for mie za -
ocz nej. Obo wiąz ko we za ję cia edu ka cyj ne
z za kre su kształ ce nia w za wo dzie są pro -
wa dzo ne w ra mach kwa li fi ka cyj ne go kur -
su za wo do we go.

Jej ukoń cze nie umoż li wia uzy ska nie
dy plo mu za wo do we go w za wo dzie na ucza -
nym na po zio mie tech ni ka – po zda niu eg -
za mi nu za wo do we go w da nym za wo -
dzie – oraz świa dec twa doj rza ło -
ści – po zda niu eg za mi nu ma tu ral ne go,
a na stęp nie kon ty nu ację na uki na stu diach.

Za ję cia od by wa ją się śred nio co 2 ty -
go dnie, w so bo ty i nie dzie le. Z uwa gi
na pra cę słu cha czy i in ne ich obo wiąz ki
w piąt ki za jęć nie ma. 

Szko ła pro wa dzi rów nież 2-let nie
kształ ce nie po przez sy mul ta nicz ne tech -
ni kum, dzię ki cze mu moż na zu peł nie
zmie nić za wód. 

Bran żo wa szko ła II stop nia bę dzie
kształ cić tyl ko w za wo dzie, któ ry da -
na oso ba kon ty nu uje po bran żów ce I stop -
nia. Nie moż na w niej zmie nić za wo du
lub uzy skać no we go.

Kształ ci my 
w na stę pu ją cych kie run kach:
– tech nik me cha nik
– tech nik ży wie nia i usług ga stro no micz -
nych
– tech nik lo gi styk
– tech nik od lew nik
– tech nik han dlo wiec
– tech nik żyw no ści
– tech nik elek tryk
– tech nik po jaz dów sa mo cho do wych
– tech nik tech no lo gii drew na
– tech nik usług fry zjer skich.

Wię cej in for ma cji znaj dzie cie na stro -
nie www.szko la pro fe sja.pl. Mo że cie też
za dzwo nić pod nr te le fo nu 797 001 656
lub przyjść do se kre ta ria tu szko ły (ul.
Osad ni cza 2a w Kro to szy nie).

(ZSTO)

EDUKACJA

Zdobądź z nami wymarzony zawód!

Na ze szło ty go dnio wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Zdu nach rad ni pod ję li dwie
uchwa ły do ty czą ce nada nia nazw uli -
com w Zdu nach i Ko na rze wie.

Pierw sza uchwa ła do ty czy ła uli cy
zlo ka li zo wa nej na dro dze we wnętrz -
nej w Zdu nach. Ko mi sje sta łe ra dy
po zy tyw nie za opi nio wa ły pro jekt.
Rad ni przy ję li uchwa łę jed no gło śnie,
na da jąc uli cy na zwę Oliw ko wa.
Dru ga uchwa ła do ty czy ła uli cy w Ko -
na rze wie, w gra ni cach dział ki
nr 136/23. – Na le ży zwró cić szcze -

gól ną uwa gę, iż nada nie na zwy uli cy
słu ży bez pie czeń stwu miesz kań ców
oraz pre cy zu je lo ka li za cję nie ru cho -
mo ści dla np. służb ra tow ni czych itp.
Sto sow nie do po wyż sze go w peł ni
uza sad nio ne jest nada nie na zwy uli cy
w miej sco wo ści Ko na rzew. Dro ga ta
jest we wnętrz na i otrzy ma li śmy zgo -
dę wszyst kich wła ści cie li na nada nie
na zwy – na pi sa no w uza sad nie niu
do pro jek tu uchwa ły. W tej kwe stii
rad ni rów nież by li jed no myśl ni
i nada li uli cy na zwę Cha bro wa.

(LE NA) 

SAMORZĄD

Nadali nazwy dwóm ulicom 

24 i 25 ma ja mło dzież z Huf ca Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie ce le bro wa ła
Dzień Mat ki, któ ry tra dy cyj nie przy -
pa da 26 ma ja. Ce lem przed się wzię -
cia by ło od da nie mat kom na leż ne go
sza cun ku. 

Mło dzież z Bran żo wej Szko ły I stop nia
w Ko by li nie wy ko na ła in te re su ją cą ga zet kę
te ma tycz ną. Z ko lei w sie dzi bie huf ca

Klau dia Płu gow ska i Jo wi ta Ptak z Klu bu
Ak tyw nych, pod nad zo rem wy cho waw -
czyń – Syl wii Wit kow skiej oraz Alek san -
dry Spru ty, zro bi ły pięk ne ser ca sym bo li -
zu ją ce wiel kie uczu cie, ja kim da rzą swo je
ma my. Po nad to wy ko na ły te ma tycz ną ga -
zet ką. Po za tym Ad rian na Bie der mann po -
dzie li ła się fo to gra fią uka zu ją cą, jak świę tu -
je Dzień Mat ki ze swo ją ma mą we wro -
cław skim ZOO. OPRAC. (AN KA)
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HUFIEC PRACY 15-2

Szacunek dla mam z okazji ich święta

UWAGA! W zawodzie TECHNIK MECHATRONIK będziemy rozpatrywać tylko
podania z pierwszego wyboru. Mamy bardzo dużą liczbę chętnych i nie
gwarantujemy przyjęcia osób z drugiego wyboru. Tylko osoby zdecydowane
na naszą szkołę mogą w tym zawodzie być rozpatrywane.
Jednocześnie zachęcamy do wyboru naszej szkoły w tym kierunku z uwagi na
wybitną kadrę (magistrowie mechatronicy po studiach dziennych,
doktoryzujący się naukowcy oraz nauczyciele praktycy pracujący w liczących
się w Polsce firmach). Posiadamy wyjątkowo wyposażone pracownie. 

My nie obiecujemy, 
my nie pokazujemy 
obcych zdjęć, 
my po prostu kształcimy 
i dajemy umiejętności 
i doświadczenie!
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15 ma ja w Mi li czu zor ga ni zo wa -
no XXIII Ogól no pol ski Tur niej Mi ni siat -
ków ki Chłop ców o Pu char Mał go rza ty
Glin ki. W za wo dach ry wa li zo wa li siat -
ka rze UKS Po lon Kro to szyn.

Dla chłop ców z klu bu Po lon był to ko -
lej ny spraw dzian przed roz gryw ka mi Kin -
der of Joy. Naj wy żej z kro to szyń skich ze -
spo łów – na siód mej lo ka cie – skla sy fi ko -
wa na zo sta ła eki pa czwó rek w skła dzie: Fi -
lip Zie miec, Mi łosz Ko ło dziej ski, Bo rys
Brze skot, Aron Kru pa, Ni ko las Szym czak.

Po zy cję ni żej upla so wa ła się dwój ka,
któ rą two rzy li Ja kub Wil czu ra i Do rian Jo -
cha niak, na to miast dru gi du et – Ma ciej Ry -

fa i Alan Igna siak – za koń czył zma ga nia
na 13. miej scu. 

Wy jazd kro to szyń skich siat ka rzy
na tur niej do Mi li cza był moż li wy dzię ki
środ kom po zy ska nym w ra mach kon kur su
ofert Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie.

Z kro ni kar skie go obo wiąz ku do daj my,
iż w zma ga niach dwó jek trium fo wa ła Aka -
de mia Siat ków ki Ze nit Wro cław, w roz -
gryw kach trój ek naj lep szy był MKS Miesz -
ko Po łczyn -Zdrój 1, a w tur nie ju czwó rek
zwy cię ży ła Aka de mia Ta len tów Ja strzęb ski
Wę giel 1 (AN KA) 

SIATKÓWKA

Polon walczył w ogólnopolskim turnieju

22 ma ja w Śro dzie Wlkp. od był się
Ogól no pol ski Tur niej Ka ra te WKF
Dra gon Cup. Przed sta wi cie le klu bów
z na sze go po wia tu łącz nie wy wal czy -
li 56 me da li.

W za wo dach wzię ło udział po nad 460
za wod ni ków i za wod ni czek, re pre zen tu ją -
cych 34 klu by – z Pol ski, Nie miec i Sło wa -
cji. Po śród nich zna leź li się rów nież ka ra te -
cy z czte rech klu bów dzia ła ją cych na te re -
nie po wia tu kro to szyń skie go. 

Naj wię cej me da li, bo aż 31, zdo by li
re pre zen tan ci UKS Sho dan Zdu ny. W ry -
wa li za cji dru ży no wej sta wa li na po dium
sie dem ra zy. Po nad to wy wal czy li 24 krąż -
ki in dy wi du al nie. Naj lep si w swo ich ka te -
go riach by li Mar ta Streu bel (ka ta 10-11
lat), An na Cho ma (ka ta 8-9 lat), Mau ry cy
Ma cia szek (ka ta ju nio rów), Ja kub Ro -
mań ski (ka ta ju nio rów młod szych), Jo -
shua Za va la Kruk (ka ta pierw szy krok 10

lat i star si), Fi lip Zio ło (ka ta pierw szy
krok 6 lat i młod si), Ga ja Za va la Kruk (ka -
ta pierw szy krok 7 lat), Mia Pal ma czyń -
ska (ka ta pierw szy krok 9 lat), Na ta sza
Adam ska (ku mi te 10-11 lat – fan tom),
An na Sta ni sław ska (ku mi te 12-13
lat – fan tom) oraz Ja kub For ma now ski
(ku mi te ju nio rów open). 

Sre bro zdo by li F. Zio ło (ka ta 7 lat
i młod si), N. Adam ska (ka ta 10-11 lat), J.
For ma now ski (ka ta ju nio rów), We ro ni ka
Swat (ka ta pierw szy krok 8 lat), Ma te usz

Szulc (ku mi te 8-9 lat +35 kg), Ni ko la Ja -
siń ska (ku mi te 8-9 lat – fan tom) i J. Ro -
mań ski (ku mi te ju nio rów -61 kg). Na naj -
niż szym stop niu po dium sta wa li Sa ra
Glin ka (ka ta pierw szy krok 10 lat i star si),
Sa ra Bed na rek (ka ta pierw szy krok 8 lat),
Zo fia Ra taj czak (ki hon pierw szy krok 8
lat), J. For ma now ski (ku mi te ju nio rów
+68 kg), M. Ma cia szek (ku mi te ju nio rów
+68 kg) oraz J. Ro mań ski (ku mi te ju nio -
rów młod szych -63 kg).

12 me da li to do ro bek eki py Koź miń -
skie go Klu bu Ka ra te Do Sho to kan. Srebr -
ne krąż ki wy wal czy li Na ta sza Bła żej czyk
(ku mi te 8-9 lat +30 kg), Ma te usz Pie trzak
(ku mi te ju nio rów -68 kg) i Ja kub Bo row -
czyk (ku mi te ju nio rów młod szych -63
kg), a brą zo we – Le na Ba ła (ki hon pierw -
szy krok 7 lat), Jan Bo row czyk (ki chon
pierw szy krok 7 lat), Zo fia Woj cie szak
(ki hon pierw szy krok 8 lat), Mi chał Sta -
siak (ki hon pierw szy krok 9 lat), Ga brie la

Ma cie jew ska (ku mi te 8-9 lat +30 kg i ku -
mi te 8-9 lat open), Na ta sza Bła żej czyk
(ku mi te 8-9 lat open), J. Bo row czyk (ku -
mi te ju nio rów młod szych open) oraz
Alek san dra Bo row czyk (ku mi te mło dzi -
czek +45 kg). 

Re pre zen tan ci Aka de mii Spor tów
Wal ki Nip pon Kro to szyn osiem ra zy sta -
wa li na po dium. Naj le piej po ra dził so bie
Pa tryk Ma ty siak, któ ry trium fo wał w ku -
mi te mło dzi ków -50 kg. Z ko lei Fi lip
Mosz był dru gi w ku mi te ju nio rów
+68 kg. Brą zo we me da le zdo by li Ro bert
Król (ku mi te 10-11 lat -35 kg), Ma ja Do -

la ta (ku mi te 10-11 lat +35 kg oraz open),
An na Chle bow ska (ku mi te ju nio rek -
59 kg i ku mi te ju nio rek młod szych -54
kg) i F. Mosz (ku mi te ju nio rów open).

Z pię cio ma me da la mi z za wo dów
wró ci li przed sta wi cie le UKS Uke mi Ko -
by lin. W ku mi te 8-9 lat -30 kg trium fo -
wa ła Zo fia Ło pa czyk, na dru gim miej scu
zma ga nia ukoń czy li Da wid Ja rosz (ku mi -
te mło dzi ków open) i Z. Ło pa czyk (ku mi -
te 8-9 lat open), a po brąz dwa ra zy się gnę -
ła Ju lia Ma ślan ka (ku mi te ju nio rek
+59 kg oraz ku mi te ju nio rek młod szych
+54 kg). (LE NA)

KARATE

Medalowe żniwo w Środzie Wlkp.
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W śro dę Piast Ko by lin za grał na wła -
snym obiek cie ze Zjed no czo ny mi Ry -
chwał w ra mach za le głej 23. ko lej -
ki V li gi. Go spo da rze już w pierw szej po -
ło wie za apli ko wa li ry wa lom trzy go le. 

Ko by li nia nie od po cząt ku w peł ni
kon tro lo wa li grę. W 7. mi nu cie z 16 me -
trów ude rzył Pa tryk Wciór ka, a pił ka
po ry ko sze cie wpa dła do siat ki. Kwa drans
póź niej po po da niu Ka mi la Sne li w sy tu -
acji sam na sam z bram ka rzem zna lazł się
Ma te usz Wa cho wiak i nie zmar no wał oka -
zji. Jesz cze przed prze rwą na 3: 0 pod wyż -
szył P. Wciór ka, ude rza jąc z 20 me trów. 

Po zmia nie stron miej sco wi zwol ni li
tem po. Ry wa li stać by ło na jed no tra fie -

nie. W 73. mi nu cie po za gra niu z rzu tu
roż ne go ko by liń skie go gol ki pe ra strza łem
gło wą po ko nał Ka rol No wak. 

(LE NA)

W nie dzie lę Bia ły Orzeł Koź min
Wlkp. po ko nał na wła snym obiek -
cie Zie lo nych Koź mi nek. Dzię ki te -
mu zwy cię stwu oraz re mi so wi Ja -
ro ty II Wi ta szy ce koź mi nia nie
wsko czy li na pozycję li de ra kla sy
okrę go wej. 

Po kil ku mi nu tach spo tka nia, w któ -
rych obie dru ży ny ba da ły się na wza jem,
go spo da rze za czę li co raz śmie lej ata ko -
wać. Bli ski szczę ścia był Krzysz tof Cza -
bań ski, ale pił ka po je go ude rze niu od bi -

ła się od słup ka. Ko lej ny groź ny strzał od -
dał Krzysz tof Ra tyń ski, lecz rów nież nie
tra fił w świa tło bram ki. Krót ko
przed prze rwą wy nik me czu otwo rzył
Mar cin Szym ko wiak po asy ście Oska ra
Ma cie jew skie go. 

Już na po cząt ku dru giej od sło ny Or -
ły pod wyż szy ły pro wa dze nie. Na li stę
strzel ców wpi sał się Ro bert No wa kow -
ski. Miej sco wi kon tro lo wa li grę i stwa -
rza li so bie ko lej ne sy tu acje, lecz bra ko -
wa ło sku tecz ne go wy koń cze nia ak cji.
Ry wa le pró bo wa li się od gry zać, jed nak

bar dzo do brze in ter we nio wał Ma te usz
Wro nec ki.

Wy nik 2: 0 utrzy mał się do koń co we -
go gwizd ka ar bi tra. Po tej wy gra nej i wo -
bec re mi su Ja ro ty II Wi ta szy ce Bia ły
Orzeł awan so wał na po zy cję li de ra. 

(LE NA)

W śro dę Astra Kro to szyn zmie rzy ła
się z Or łem Mro czeń w za le głym me -
czu. Nasz ze spół wró cił z te go spo -
tka nia bez zdo by czy punk to wej. 

Go spo da rze bar dzo szyb ko, bo już w 3.
mi nu cie, ob ję li pro wa dze nie. Po za gra niu
z le we go skrzy dła w po le kar ne pił kę w dłu -
gi róg bram ki po słał Łu kasz Ga jew ski.

W pierw szej od sło nie dru ży na Or ła wy pra -
co wa ła so bie jesz cze kil ka do god nych oka -
zji, lecz bra ko wa ło im sku tecz no ści. 

Krót ko po prze rwie in dy wi du al ną
ak cją po pi sał się Ra fał Ja nic ki, któ ry
wbiegł w po le kar ne, mi nął dwóch ry wa li
i umie ścił fut bo lów kę w siat ce. Nie dłu go
po tem w sy tu acji sam na sam z kro to szyń -
skim bram ka rzem zna lazł się Ł. Ga jew ski
i by ło już 3: 0. 

Astrę stać by ło tyl ko na ho no ro we
tra fie nie. W 61. mi nu cie błąd jed ne go
z obroń ców wy ko rzy stał Adam Sta szew -
ski, usta la jąc re zul tat kon fron ta cji.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Orzeł ograł Astrę

LKS Ce ra mik Kro to szyn go ścił mo -
bil ny obóz za pa śni czy. Kro to szyń scy
za wod ni cy mie li więc oka zję do sko -
na lić swo je umie jęt no ści.

To już dru ga edy cja pro jek tu Ant czak
& Kret Wre stling Sys tem „Mo bil ne obo zy
za pa śni cze”, któ re go po my sło daw ca mi są
Woj ciech Ant czak (tre ner klu bu Hu sa ria
Fi ght Te am Ko zie li ce) oraz Da wid Kret
z ZKS -u Kiel ce. Dwój ka szko le niow ców
po dró żu je po ca łym kra ju, od wie dza jąc
klu by za pa śni cze. Za ce le dru giej edy cji
swo je go pro jek tu ob ra li so bie KS Lot nik
Wro cław i LKS Ce ra mik Kro to szyn. 

W za ję ciach w kro to szyń skim klu bie,
oprócz za pa śni ków re pre zen tu ją cych Ce -
ra mik, wzię li udział przed sta wi cie le
ULKS -u Tę cza Śro da Wlkp. oraz UKS -
-u Olim pia Ciesz ków. 

Epi de mia od ci snę ła pięt no na spo -
rcie. Od by ło się znacz nie mniej tur nie jów,

co wy war ło ne ga tyw ny wpływ na za wod -
ni ków. Za ję cia w ra mach mo bil ne go obo -
zu za pa śni cze go by ły więc dla nich zna ko -
mi tą oka zją do do sko na le nia swo ich umie -
jęt no ści, jak i do na by cia no wej wie dzy. 

Pod czas dwu dnio wych tre nin gów
każ dy z za pa śni ków sto czył oko ło pię ciu

walk, a to wła śnie one ma ją ol brzy mie
zna cze nie w pro ce sie szko le nio wym. Do -
dat ko wo obec ność za wod ni ków z róż -
nych klu bów po zwo li ła mie rzyć się z ry -
wa la mi, z któ ry mi na co dzień za pa śni cy
nie ma ją stycz no ści. 

(LE NA)

ZAPASY

Mobilny obóz treningowy w Krotoszynie

PIŁKA NOŻNA

Popis Piasta w pierwszej połowie

PIŁKA NOŻNA

Orły na pozycji lidera!

PIAST KOBYLIN – ZJEDNOCZENI
RYCHWAŁ 3:1 (3:0)

BRAMKI:
1:0 – Patryk Wciórka (7)
2:0 – Mateusz Wachowiak (21)
3:0 – Patryk Wciórka (44)
3:1 – Karol Nowak (73)
PIAST: Wojtkowiak (46' Klejewski) –
Ratajczak (80' Lisiak), A. Kurzawa, Wosiek,
Siepa, Ma. Wachowiak, K. Snela, M.
Kurzawa, Smektała, Wciórka (68'
Frąckowiak), Mt. Wachowiak (73' K.
Wachowiak)

W za le głym po je dyn ku kla sy okrę -
go wej Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. tyl -
ko zre mi so wał z Olim pią Brze zi ny.
Mi mo to, wo bec nie spo dzie wa nej
po raż ki Ja ro ty II Wi ta szy ce, na sza
dru ży na zrów na ła się punk ta mi z li -
de rem li gi. 

W pierw szej po ło wie go ście nie mie li
atu tów. Bez rad ność koź mi nian w 36. mi -
nu cie wy ko rzy stał Mar cin Czaj czyń ski,
wy pro wa dza jąc Olim pię na pro wa dze nie. 

Po prze rwie Or ły pre zen to wa ły się le -
piej, ale w 54. mi nu cie na 2: 0 pod wyż -
szył Grze gorz Ku świk. Na szczę ście koź -
mi nia nie po ka za li cha rak ter i ru szy li
do ata ków, które przy nio sły efek ty. W 66.
mi nu cie Ja kub Na my słow ski po ko nał
bram ka rza ry wa li, a kwa drans przed koń -

cem Szy mon Haj dasz moc nym ude rze -
niem umie ścił pił kę pod po przecz ką. 

– Mie li śmy jesz cze kil ka oka zji, ale to
sę dzio wie od ci snę li pięt no na tym spo tka -
niu, nie od gwiz du jąc dwóch ewi dent -
nych rzu tów kar nych dla na sze go ze spo -
łu – sko men to wał Łu kasz Ko nop ka, za -
wod nik Bia łe go Or ła. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Pokazali charakter

ORZEŁ MROCZEŃ – ASTRA
KROTOSZYN 3:1 (1:0)

BRAMKI: 
1:0 – Łukasz Gajewski (3)
2:0 – Rafał Janicki (48)
3:0 – Łukasz Gajewski (56)
3:1 – Adam Staszewski (61)
ASTRA: Jarysz – Brink, Skrzypniak,
Jankowski, Mizerny, Ishchuk (73' Praczyk),
Staszewski, Budziak, Reyer (67' Olejnik),
Czołnik, Błażejczak

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. -
ZIELONI KOŹMINEK 2:0 (1:0)

BRAMKI: 
1:0 – Marcin Szymkowiak (43)
2:0 – Robert Nowakowski (46)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Janowski,
Roszczak, Konopka, Maciejewski,
Hajdasz, Ratyński (58' Borowczyk),
Nowakowski (58' Kamiński), Szymkowiak
(86' Lis), Namysłowski (78' Kęsy),
Czabański

OLIMPIA BRZEZINY – BIAŁY ORZEŁ
KOŹMIN WLKP. - 2:2 (1:0)

BRAMKI: 
1:0 – Marcin Czajczyński (36)
2:0 – Grzegorz Kuświk (54)
2:1 – Jakub Namysłowski (66)
2:2 – Szymon Hajdasz (76)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Konopka,
Maciejewski, Hajdasz, Kamiński
(57' Mucha), Skowroński, Nowakowski
(57' Rój), Szymkowiak, Borowczyk
(67' Janowski), Namysłowski, Czabański 
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W so bo tę Astra Kro to szyn po dej mo -
wa ła eki pę SKP Słup ca, któ ra pro -
wa dzi w ta be li V li gi. Go spo da rze nie
da li ra dy li de ro wi, prze gry wa jąc 0: 2.

Mi nio ny ty dzień nie był zbyt uda ny
dla kro to szyń skiej dru ży ny. Choć w po -
przed ni week end Astra roz gro mi ła 7: 1
KS Opa tó wek, to w na stęp nych dniach
od no to wa ła dwie po raż ki – w śro dę prze -
gra ła z Or łem Mro czeń, a w so bo tę ule gła
SKP Słup ca. 

Od pierw sze go gwizd ka ar bi tra gra
by ła bar dzo dy na micz na. Już w 5. mi nu -
cie przy jezd ni ob ję li pro wa dze nie. Po do -
środ ko wa niu Pio tra Wit kow skie go nie -
szczę śli wie pił kę do wła snej bram ki skie -
ro wał Da riusz Rey er. Po tem po moc nym
ude rze niu jed ne go z gra czy SKP świet ną
in ter wen cją po pi sał się Bar tosz Ja rysz.

Chwi lę póź niej po fau lu w ob rę bie
szes nast ki sę dzia po dyk to wał rzut kar ny
dla go ści. Do pił ki usta wio nej na 11. me -
trze pod szedł Mi chał Lo renc ki, ale nie
uda ło mu się po ko nać gol ki pe ra Astry.
Kro to szy nia nie by li bli scy szczę ścia
po rzu cie roż nym, wy ko ny wa nym przez
Łu ka sza Bu dzia ka, lecz fut bo lów ka o cen -
ty me try mi nę ła bram kę.

W dru giej po ło wie Astra sta ra ła się
do pro wa dzić do re mi su. Po ko lej nym rzu -
cie roż nym pró bo wał D. Rey er, lecz je go
strzał gło wą był nie cel ny. Ma ło bra ko wa ło,
a go ście sa mi strze li li by so bie go la, ale
szczę śli wie dla nich pił ka prze le cia ła tuż
obok bram ki. W 69. mi nu cie wy nik spo -
tka nia usta lił M. Lo renc ki, re ha bi li tu jąc
się za nie wy ko rzy sta ny rzut kar ny.
Wpraw dzie obie dru ży ny stwo rzy ły so bie
jesz cze kil ka sy tu acji strze lec kich, ale bra -
ko wa ło do kład ne go wy koń cze nia i re zul -
tat już się nie zmie nił. 

W czwar tek Astra zmie rzy się na wy -
jeź dzie z GKS -em Som pol no, a w nie dzie -
lę po dej mo wać bę dzie Rasz ko wian kę
Rasz ków. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Lider za mocny na Astrę

ASTRA KROTOSZYN 
– SKP SŁUPCA 0:2 (0:1)

BRAMKI:

0:1 – Dariusz Reyer (5' samobójcza)

0:2 – Michał Lorencki (69)

ASTRA: Jarysz – Skrzypniak, Jankowski,

Mizerny, Staszewski, Budziak, Błażejczak

(71' Łuczak), Rebelka, Reyer, Brink (63'

Nasalski), Ziemiański (46' Ishchuk)

Piast Ko by lin w nie dzie lę zmie rzył się
z Rasz ko wian ką Rasz ków. Nasz ze -
spół pro wa dził już 2: 0, ale po tem zro -
bi ło się ner wo wo. Na szczę ście ko by li -
nia nom uda ło się zgar nąć peł ną pu lę. 

Go spo da rze od po cząt ku spo tka nia
od waż nie za ata ko wa li ry wa li. W 13. mi -
nu cie wy nik otwo rzył Ja kub Smek ta ła,
któ ry po błę dzie bram ka rza z 16 me trów
skie ro wał pił kę do pu stej bram ki. Póź niej
po świet nym ro ze gra niu rzu tu roż ne go
na 2: 0 pod wyż szył Ma te usz Wa cho wiak,

do bi ja jąc fut bo lów kę gło wą z pię ciu me -
trów. Tuż przed prze rwą go ście tak że do -
brze ro ze gra li kor ner, w efek cie cze go
do siat ki tra fił Ar ka diusz Mu sisz. 

W 63. mi nu cie po raz dru gi na li stę
strzel ców wpi sał się J. Smek ta ła. Nie dłu -
go po tem in dy wi du al ną ak cją po pi sał się
Da mian Spa le niak i przy jezd ni znów mie -
li tyl ko jed ną bram kę do od ro bie nia.
Na do miar złe go w 80. mi nu cie J. Smek -
ta ła zo stał uka ra ny czer wo ną kart ką
i Piast ostat ni frag ment me czu grał w osła -
bie niu. Mi mo te go ko by li nia nie nie po -

zwo li li go ściom do pro wa dzić do wy rów -
na nia i zgar nę li trzy punk ty. 

– Mecz prze bie gał pod na sze dyk tan -
do. Bar dzo nam po mógł po wrót Siec li
do skła du. Mie li śmy jesz cze pięć stu pro -
cen to wych sy tu acji, któ rych nie wy ko rzy -
sta li śmy – sko men to wał Szy mon Wo siek
z Pia sta. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Trzy punkty zostały w Kobylinie
PIAST KOBYLIN 

– RASZKOWIANKA RASZKÓW 
3:2 (2:1)

BRAMKI: 
1:0 – Jakub Smektała (13)
2:0 - Mateusz Wachowiak (36)
2:1 – Arkadiusz Musisz (45)
3:1 – Jakub Smektała (63)
3:2 – Damian Spaleniak (67)
PIAST: Wojtkowiak – Siepa, Wosiek, A.
Kurzawa, D.Snela (62' Wciórka), K. Snela,
M. Kurzawa, Siecla, Smektała, Mt.
Wachowiak (75' Kokot), K. Wachowiak
(79' Lisiak)
CZERWONA KARTKA: Jakub Smektała (80)


