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Rusza budowa ostatniego
etapu ścieżki 

pieszo-rowerowej



10 czerw ca w Ze spo le Szkół Po nad -
pod sta wo wych nr 3 im. Ja na Paw -
ła II w Kro to szy nie zor ga ni zo wa no
Dzień Przed się bior czo ści. Ucznio wie
tym ra zem zmie rzy li się z za da nia mi
zwią za ny mi z in ny mi za wo da mi niż
te, w któ rych się kształ cą. 

Z oka zji Dnia Przed się bior czo ści
ucznio wie ZSP nr 3 w Kro to szy nie przy -

stą pi li za tem do nie ty po wej ry wa li za cji.
Przed sta wi cie le sze ściu grup za wo do -
wych mie li oka zję za po znać się z za wo da -
mi swo ich szkol nych ko le gów i udo wod -
nić swo ją przed się bior czość oraz wszech -
stron ność. 

Ry wa li za cja by ła o ty le cie ka wa, iż
na przy kład elek try cy mu sie li upo rać się
ze sty li za cją fry zur, z ko lei kel ne -
rzy – z ukła dem elek trycz nym. Ucznio -

wie wy ka za li się ogrom ną kre atyw no ścią.
Uczest ni cy zna ko mi cie się ba wi li w trak -
cie wy ko ny wa nia nie co dzien nych dla
nich za dań. 

Zwy cięz ca mi oka za li się kel ne rzy
z kla sy IIIb – Zu zan na Ko niecz na i Mi ko -
łaj Kan dzier ski. Dru gie miej sce za ję li me -
cha ni cy z kla sy IIIa – Szy mon Pa chur ka

i Eryk Wia trak. Trze cia lo ka ta przy pa dła
fry zjer kom z kla sy IIa – Mag da le nie Sza -
flar skiej i Ju lii Sel wat. 

(LE NA)

8 czerw ca ru szy ła prze bu do wa ulic
Pod gór nej i Grę bow skiej w Koź mi -
nie Wlkp. W związ ku z pro wa dzo -

ny mi pra ca mi kie row cy po win ni
spo dzie wać się utrud nień w ru chu
dro go wym. 

Jest to wspól na in we sty cja dwóch
sa mo rzą dów – po wia tu kro to szyń skie -
go i gmi ny Koź min Wlkp. W pierw -
szym eta pie prac na ul. Pod gór nej prze -
bu do wa ny bę dzie od ci nek od ul. Grę -
bow skiej do ul. Św. Waw rzyń ca,
a w dru gim – od ul. Św. Waw rzyń ca
do ul. Ple szew skiej. Trze ci etap do mo -
der ni za cja ul. Grę bow skiej – od No we -
go Ryn ku do ul. Pod gór nej wraz ze
skrzy żo wa niem.

W związ ku z re ali za cją in we sty cji na -
le ży spo dzie wać się utrud nień w ru chu
i nie kie dy w do jeź dzie do po se sji. Kie row -
cy win ni sto so wać się do obo wią zu ją ce go
tym cza so we go ozna ko wa nia. 

(AN KA)

Aktualności2 WTOREK, 15 czerwca 2021
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KOŹMIN WLKP.

Przebudowa rozpoczęta

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Wyjątkowa 
rywalizacja zawodowa 
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7 czerw ca do szło do ofi cjal ne go
prze ka za nia wy ko naw cy pla cu bu -
do wy ostat nie go od cin ka ścież ki
pie szo -ro we ro wej wzdłuż dro gi po -
wia to wej 4331P, na tra sie Kro to -
szyn -Roz dra żew. In we sty cja ma być
zre ali zo wa na do koń ca te go ro ku.
Cał ko wi ta war tość za da nia to po -
nad 4 mi lio ny zło tych.

8 czerw ca od by ła się kon fe ren cja,
pod czas któ rej w for mu le zdal nej
pod pi sa no umo wy o do fi nan so wa nie
dwóch pro jek tów re ali zo wa nych
przez po wiat kro to szyń ski w ra mach
Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2014-
2020. Pierw szy z nich do ty czy wła -
śnie ścież ki ro we ro wej. Ja ko że pro jek -
ty re ali zo wa ne bę dą z pro gra mu re -
gio nal ne go, sy gna ta riu szem umo wy
był mar sza łek wo je wódz twa wiel ko -
pol skie go Ma rek Woź niak. Ze stro ny
po wia tu pod pis na do ku men cie zło -
żył sta ro sta Sta ni sław Szczot ka.
W kon fe ren cji uczest ni czy li rów nież
part ne rzy pro jek tu – bur mistrz Kro -
to szy na Fran ci szek Mar sza łek oraz
wójt Roz dra że wa Ma riusz Dy mar ski.
Obec ni by li też rad na sej mi ku wo je -
wódz kie go Jo an na Król -Trąb ka, wi ce -
sta ro sta Pa weł Ra do jew ski, dy rek tor
De par ta men tu Wdra ża nia Pro gra mu
Re gio nal ne go UMWW w Po zna -
niu – Pa weł Na pie ra ła, a tak że skarb -
nik po wia tu An drzej Je rzak i dy rek -
tor Po wia to we go Za rzą du Dróg
Krzysz tof Je li now ski. 

– Je śli cho dzi o pro jekt do ty czą cy
trans por tu ro we ro we go, jest to for ma
za chę ce nia miesz kań ców po wia tu kro -
to szyń skie go do ko rzy sta nia wła śnie
z ro we rów przy do jeź dzie do pra cy czy
też miej sca edu ka cji. Ma on jesz cze je -
den waż ny wy miar, na któ ry chcę
zwró cić uwa gę. Zwy kle tak się dzie je,
że przy ta kich pro jek tach, oprócz ele -
men tu ze ro emi syj ne go ro dza ju trans -
por tu, ma my też aspekt bez pie czeń -
stwa, bo dzi siaj po ru sza nie się po dro -
gach o tych pa ra me trach, ja kie fak tycz -
nie ist nie ją, nie za leż nie od te go, czy są
to dro gi wo je wódz kie czy po wia to we,
wią że się z kwe stią bez pie czeń stwa.
Nie za wsze jest to w stu pro cen tach
bez piecz na for ma po dró żo wa nia. Stąd
też od se pa ro wa nie te go ko ry ta rza ro -
we ro we go od nor mal ne go ru chu ko ło -
we go sta no wi ele ment zwięk sza ją cy
bez pie czeń stwo. W tym pro jek cie
szcze gól nie to zo sta ło wy eks po no wa -
ne – mó wił pod czas kon fe ren cji mar -
sza łek Ma rek Woź niak. 

Szcze gó ły przed się wzię cia przed -
sta wił sta ro sta. Li czą cy 3127 me trów

od ci nek ścież ki bę dzie wy ko na ny
od Brzo zy do No we go Fol war ku, więc
po łą czy on już ist nie ją ce od cin ki
wzdłuż dro gi z Kro to szy na do Roz -
dra że wa. Przy no wej ścież ce sta ną
czte ry wia ty ro we ro we, sty li zo wa ne
na sta cyj ki ko le jo we. Ścież ka sta nie
się bo wiem ele men tem ro we ro we go
szla ku „Śla da mi Ba ny”, któ ry wiódł
bę dzie od dwor ców – au to bu so we go
i ko le jo we go – w Kro to szy nie do gmi -
ny Roz dra żew. No wy szlak ma być
nie tyl ko atrak cją tu ry stycz ną, ale tak -
że po zwo li miesz kań com na bez -
piecz ne prze miesz cza nie się ro we ra -
mi do miejsc prze siad ko wych z róż -
ny mi środ ka mi trans por tu pu blicz -
ne go. Bę dzie moż na zo sta wić ro wer
pod wia tą i prze siąść się na au to bus
miej ski lub na po ciąg.

W związ ku z tą in we sty cją na le ży
się spo dzie wać utrud nień w ru chu
dro go wym na tra sie Kro to szyn -Roz -
dra żew. Cał ko wi ta war tość za da nia
wy no si 4 094 432,55 zł, a kwo ta do -
fi nan so wa nia to 3 219 503,18 zł.

(LE NA / AN KA)

INWESTYCJE

Rusza budowa ostatniego etapu 
ścieżki pieszo-rowerowej
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SZKOLNICTWO

Dofinansowanie na nowe
pracownie w szkołach

8 czerw ca sta ro sta kro to szyń ski
pod pi sał z mar szał kiem Wiel ko pol -
ski umo wę na do fi nan so wa nie
na stwo rze nie pra cow ni w szko łach
z na sze go po wia tu pro wa dzą cych
kształ ce nie za wo do we. Do ta cja wy -
nie sie po nad 1,2 mi lio na zło tych.

Pro jekt no si na zwę „In te li gent ne
spe cja li za cje w po wie cie kro to szyń -
skim – ada pta cja po miesz czeń i wy -
po sa że nie pra cow ni w szko łach pro -
wa dzą cych kształ ce nie za wo do we”
i re ali zo wa ny jest w ra mach Wiel ko -
pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go na la ta 2014-2020.
Umo wę w for mu le zdal nej pod pi sa li
mar sza łek wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go Ma rek Woź niak oraz sta ro sta
kro to szyń ski Sta ni sław Szczot ka. 

W ra mach pro jek tu po wsta nie
sześć no wo cze snych pra cow ni: ana li -
tycz na w Ze spo le Szkół Po nad pod sta -

wo wych nr 1 w Kro to szy nie, ga stro -
no micz ne w ZSP nr 2, ZSP nr 3 oraz
Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Kro to -
szy nie, pra cow nia pro duk cji rol ni czej
w ZSP w Koź mi nie Wlkp. i sto lar sko -
-me blar ska w Mło dzie żo wym Ośrod -
ku Wy cho waw czym w Koź mi nie
Wlkp. Kwo ta do fi nan so wa nia wy nie -
sie po nad 1,2 ml zło tych. 

Przed się wzię cie ma zo stać zre ali -
zo wa ne do grud nia bie żą ce go ro -
ku. – Sta ra my się szcze gól ną opie ką
i tro ską ob jąć szkol nic two za wo do we
czy też – sze rzej pa trząc – pod wyż -
sza nie kwa li fi ka cji pod ką tem wy ma -
gań ryn ku pra cy. Te go ro dza ju pro -
jek ty są zde cy do wa nie prio ry te to we
i te kon kur sy są trak to wa ne przez nas
w spo sób szcze gól ny. Chce my w mia -
rę moż li wo ści dać szan sę wszyst kim
be ne fi cjen tom, któ rzy skła da li wnio -
ski – mó wił pod czas kon fe ren cji mar -
sza łek Ma rek Woź niak. (LE NA)

POŻAR

Paliła się łąka w pobliżu lasu

8 czerw ca, oko ło go dzi ny 16.00, po -
stron ne oso by po in for mo wa ły straż po -
żar ną o wi docz nych pło mie niach na te -
re nie przy le sie w po bli żu Zdun. Stra ża -
cy szyb ko upo ra li się z za gro że niem.

Na miej sce nie zwłocz nie wy sła no za stę -
py ga śni cze z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni -

czej w Kro to szy nie oraz z OSP Zdu ny, a tak -
że – ja ko że po żar miał miej sce już na te re nie
po wia tu mi lic kie go – z OSP Ciesz ków. 

Jak się oka za ło, pa li ła się tra wa oraz sia -
no w rzę dach na łą ce w po bli żu la su. Za -
dys po no wa ne si ły i środ ki szyb ko do pro wa -
dzi ły do ogra ni cze nia roz wo ju po ża ru, tym
sa mym mi ni ma li zu jąc stra ty. (AN KA) 
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9 czerw ca stra ża cy z na sze go po wia -
tu do sko na li li swo je umie jęt no ści.
Dzię ki przy chyl no ści Nad le śnic twa
Kro to szyn na te re nie Le śnic twa Ro -
chy prze pro wa dzo ne zo sta ły ćwi cze -
nia tak tycz no -bo jo we.

W ćwi cze niach bra li udział stra ża cy
zmia ny służ bo wej Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej w Kro to szy nie, z jed no stek
OSP Zdu ny, OSP Kro to szyn, OSP Koź -
min Wlkp., któ re wcho dzą w skład kro to -

szyń skie go plu to nu ra tow ni cze go, a tak że
z jed no stek OSP Basz ków, OSP Ko na rzew
i OSP Bestwin, któ re zlo ka li zo wa ne są
w po bli żu naj więk szych kom plek sów le -
śnych w po wie cie. 

Przed się wzię cie mia ło na ce lu przede
wszyst kim ugrun to wa nie wie dzy i do sko -
na le nie umie jęt no ści w za kre sie spo so bu
do star cza nia wo dy na du że od le gło ści
przy wy ko rzy sta niu zbior ni ków na tu ral -
nych, or ga ni za cji te re nu ak cji oraz łącz no -
ści, jak rów nież spraw dze nie tech nicz -

nych moż li wo ści do stęp ne go sprzę tu oraz
go to wo ści bo jo wej Jed no stek Ochro ny
Prze ciw po ża ro wej, wcho dzą cych w skład
po wia to we go plu to nu ra tow ni cze go i jed -
no cze śnie na le żą cych do struk tur Wiel ko -
pol skiej Bry ga dy Od wo do wej.

Prze pro wa dze nie ćwi czeń po zwo li ło
zwe ry fi ko wać obec ny stan zbior ni ków
wod nych, któ re sta no wią na tu ral ne
punk ty czer pa nia wo dy na ob sza rach le -
śnych, a tak że stan in fra struk tu ry dro go -
wej. Te go ty pu ćwi cze nia sta no wią uzu -
peł nie nie dzia łań na rzecz utrzy ma nia
wy so kich stan dar dów ochro ny prze ciw -
po ża ro wej w la sach, re ali zo wa nych przez
przed sta wi cie li wy dzia łu kon tro l no -roz -
po znaw cze go oraz pra cow ni ków La sów
Pań stwo wych.

Na ko niec do ko na no pod su mo wa nia
re ali za cji za ło że nia tak tycz ne go, uwzględ -
nia jąc spo strze że nia i wnio ski po wo ła ne -
go przez ko men dan ta po wia to we go PSP
w Kro to szy nie ze spo łu, któ re mu prze -
wod ni czył je go za stęp ca – bryg. Ma rek
Ka lak.

OPRAC. (AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO

Strażacy ćwiczyli w lesie
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KOŹMIN WLKP.

Ogień w toalecie szkolnej

We wto rek, 8 czerw ca, tuż po go dzi -
nie 14.00 do Sta no wi ska Kie ro wa -
nia Ko men dan ta Po wia to we go PSP
w Kro to szy nie wpły nę ło zgło sze nie
o po ża rze w to a le cie szkol nej w jed -
nej z koź miń skich pla có wek. 

Na miej sce skie ro wa no za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie oraz z OSP Koź min Wlkp. i OSP Wał -

ków. Oka za ło się, iż dzię ki przy tom nej re -
ak cji kie row nic twa szko ły po żar uda ło się
uga sić przed przy by ciem stra ża ków, a oso -
by prze by wa ją ce na te re nie obiek tu ewa -
ku owa no na ze wnątrz. 

Po za bez pie cze niu miej sca dzia łań
stra ża cy z po mo cą do stęp nych urzą dzeń
po mia ro wych po twier dzi li li kwi da cję za -
gro że nia i prze wie trzy li bu dy nek. 

(AN KA)
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CHARYTATYWNIE 

Wielka akcja na rzecz mieszkańca Konarzewa
W nie dzie lę so łec two Ko na rzew zor -
ga ni zo wa ło Re kre acyj ną Ak cję Do -
bro czyn ną „Dla Są sia da”. Pod czas
te go pięk ne go wy da rze nia uda ło się
ze brać 1640,29 zł, któ re prze zna -
czo ne zo sta ną na rzecz pa na Se ba -
stia na. 

Miesz ka ją cy w Ko na rze wie pan Se ba -
stian ma 44 la ta i uro dził się z roz sz cze -
pem krę go słu pa. Ak tu al nie po ru sza się
tyl ko w ob rę bie swo je go do mu za po mo cą
kul w obu wiu or to pe dycz nym. Z po wo -
du skom pli ko wa nej sy tu acji do mo wej
przez wie le lat nie wy cho dził z do mu.
Owa sy tu acja ule gła zmia nie i pan Se ba -
stian chce być uczest ni kiem ży cia spo -
łecz ne go i spę dzać czas wśród swo ich są -

sia dów. Aby to by ło moż li we, po trzeb ny
jest sku ter elek trycz ny. Je go koszt to oko -
ło 10 ty się cy zło tych. Zna la zły się jed nak

oso by o do brych ser cach z oto cze nia pa na
Se ba stia na, któ re po sta no wi ły mu po móc
w uzy ska niu wspar cia in sty tu cjo nal ne go
z PFRON i opie ki spo łecz nej. Oka za ło się
jed nak, że aby uzy skać po moc, trze ba
mieć wkład wła sny, któ ry wy no si 2 tys. zł. 

W po moc pa nu Se ba stia no wi włą czy -
ło się so łec two Ko na rzew, któ re wspól ny mi
si ła mi po sta no wi ło zor ga ni zo wać Re kre -
acyj ną Ak cję Do bro czyn ną „Dla Są sia da”.
Przy go to wa no re kre acyj ne tra sy dla bie ga -
czy, ro we rzy stów i pie chu rów, któ rzy wy -
star to wa li po krót kiej roz grzew ce. Był też
bieg dla dzie ci. Dla naj młod szych uczest ni -
ków przy go to wa no mnó stwo atrak cji w po -
sta ci prze róż nych gier i za baw. 

Po przy by ciu na me tę uczest ni kom
za fun do wa no słod ki po czę stu nek, przy -
go to wa ny przez ro dzi nę pa na Se ba stia na.
Nad bez pie czeń stwem czu wa ła po moc
me dycz na.

Udział w wy da rze niu był bez płat ny,
ale każ dy mógł wpła cić do bro wol ny da tek
na cel ak cji. Pie nią dze moż na by ło wrzu -
cać do spe cjal nej pusz ki bądź wpła cić po -
przez ter mi nal płat ni czy. Pod czas nie -
dziel ne go wy da rze nia uda ło się ze -
brać 1640,29 zł.

Utwo rzo no też zbiór kę za po śred nic -
twem stro ny www.po ma gam.pl, gdzie ze -
bra no kwo tę 2440 zł. Wszyst kie pie nią -
dze, prze kra cza ją ce po cząt ko wo wy zna -

czo ną sumę, bę dą wy ko rzy sta ne – na za -
kup wóz ka o moc niej szym aku mu la to -
rze, a je śli coś jesz cze zo sta nie, to na re -
ha bi li ta cję pa na Se ba stia na. Wpłat moż -
na na dal do ko ny wać za po śred nic twem
stro ny po ma gam. pl/se ba stia n44 bądź
wpła ca jąc da ro wi znę na kon to:
97 8410 1026 2003 0202 5223 0001,
Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie, z do pi -
skiem Da ro wi zna dla Se ba stia na. 

(LE NA)

 
 

 



Strój pa na mło de go jest rów nie waż -
ny jak suk nia ślub na je go wy bran ki.
Naj czę ściej wy bie ra ny jest gar ni tur.
Na co zwró cić uwa gę przy je go za ku -
pie i co zro bić z nim po we se lu, aby
nie zaj mo wał nam miej sca w sza fie?

Wśród ko lo rów gar ni tu rów do tej po -
ry prym wio dła kla sycz na czerń, jed nak że
pa no wie co raz chęt niej wy bie ra ją róż ne
od cie nie gra na tu. Po za ko lo rem klu czo wą
ro lę od gry wa krój. To od nie go za le ży koń -
co wy efekt sty li za cji. Ślub ny gar ni tur po -
wi nien być przede wszyst kim do brze skro -
jo ny. Dzię ki te mu pod kre śli mę ską syl wet -
kę, jak rów nież ukry je ma łe nie do sko na ło -
ści, np. kil ka zbęd nych ki lo gra mów. 

Ko lej nym eta pem przy go to wań pa na
mło de go jest do bór do dat ków. Pierw szym
punk tem jest ko szu la. Prym w mo dzie
ślub nej wio dą te w ko lo rze bia łym bądź

kre mo wym. W tym miej scu na su wa się
ko lej ne py ta nie – mu cha czy kra wat? Ten
wy bór za le ży tyl ko i wy łącz nie od pre fe -
ren cji pa na mło de go. War to jed nak pa mię -
tać, że mu cha wy da je się być bar dziej ele -
ganc ka niż kra wat, któ ry ko ja rzy nam się
ze stro jem biz ne so wym. Ide al ny du et do -
dat ków mu szą two rzyć bu ty i pa sek – po -
win ny mieć ten sam ko lor i być wy ko na ne
z te go sa me go ma te ria łu. W przy pad ku
obu wia nie za po mi naj my o kom for cie. 

Po ślu bie za sta na wia my się, co da lej
z na szym stro jem. Gar ni tur jest o ty le uni -
wer sal ny, że mo że my go wy ko rzy stać po -
now nie, przy in nej waż nej oka zji. Mu si -
my się nim tyl ko ide al nie za jąć tuż po we -
se lu. Z po mo cą w tym mo men cie przyj -
dzie nam Pral nia La gu na, z sie dzi bą
przy ul. 23 Stycz nia w Kro to szy nie. Ma
ona bo wiem w swo jej ofer cie nie tyl ko
pro fe sjo nal ne czysz cze nie gar ni tu rów, ale
i ko szul, kra wa tów i bu tów, któ re mo że -
my tak że pod dać re no wa cji. Kom plek so -
wa usłu ga po zwo li cie szyć się na szym
stro jem pod czas wie lu oka zji, nie tyl ko
w dniu ślu bu. 

OPRAC. (LE NA)

Na Bieżąco6 WTOREK, 15 czerwca 2021

F
O

T
. 

W
. 

K
u
p
c
z
y
k
 /

 O
S

P
 K

S
R

G
 K

o
b
y
lin

PRALNIA LAGUNA

Idealny 
garnitur

KOBYLIN

Uszkodzenie sieci gazowej

Nie kon tro lo wa ny wy pływ ga zu
pod ci śnie niem z uszko dzo nej sie ci
ga zo wej był przy czy ną ko lej nej in ter -
wen cji jed no stek ochro ny prze ciw po -
ża ro wej we wto rek, 8 czerw ca.
Do awa rii do szło na uli cy Kro to szyń -
skiej w Ko by li nie. 

Na miej sce 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 po jaz dy z ko by liń skiej
OSP. W prze pro wa dzo nym roz po zna niu
po twier dzo no in for ma cje o uszko dze niu
sie ci, po czym wy zna czo no stre fę za gro że -

nia. Z uwa gi na bli skie po ło że nie dro gi
kra jo wej na tych miast wstrzy ma no ruch
na tym od cin ku, któ ry za bez pie cza li
funk cjo na riu sze po li cji. 

Wy zna czo na ro ta po mia ro wa, wy po -
sa żo na w sprzęt ochro ny ukła du od de cho -
we go, zwe ry fi ko wa ła stę że nia ga zów
za po mo cą urzą dzeń po mia ro wych, a po -
nad to mo ni to ro wa ła stre fę za gro że nia.
Po przy by ciu przed sta wi cie li Po go to wia
Ga zo we go awa ria zo sta ła usu nię ta,
w związ ku z czym na kra jów ce moż na by -
ło przy wró cić ruch po jaz dów.

(AN KA)

ZSP NR 2 KROTOSZYN 

Ubierali się w... książki
KOŹMIN WLKP.

Obwodnica
coraz bliżej

W Ze spo le Szkół Po nad pod sta wo -
wych nr 2 im. K. Li bel ta w Kro to szy -
nie roz strzy gnię to kon kurs czy tel ni -
czo -pla stycz ny „Sle eve fa ce, czy li
ubierz się w książ kę”. Zwy cię ży ła
Mal wi na Wal dow ska, obec nie już
ab sol went ka tej pla ców ki.

Kon kurs zo stał zor ga ni zo wa ny we
współ pra cy z kro to szyń ską fi lią Książ ni cy
Pe da go gicz nej w Ka li szu. Za da niem
uczest ni ków by ło sfo to gra fo wa nie okład -
ki książ ki wraz z twa rzą lub syl wet ką tak,
aby sta no wi ły spój ną ca łość. Po nad to na le -

ża ło w kil ku zda niach uza sad nić wy bór
lek tu ry. Każ dy mógł prze słać mak sy mal -
nie trzy zdję cia. 

Ko mi sja kon kur so wa, po do ko na niu
oce ny zgło szo nych prac, po sta no wi ła
przy znać trzy na gro dy. Zwy cięż czy nią
oka za ła się Mal wi na Wal dow ska, obec nie
już ab sol went ka kro to szyń skiej szko ły.
Dru gie miej sce za ję ła Blan ka Kost ka z kla -
sy IIbp, a na trze ciej lo ka cie upla so wał się
Mi łosz Ma cie jew ski z kla sy IIbg. Pra ce
kon kur so we bę dą wy eks po no wa ne na wy -
sta wie w Książ ni cy Pe da go gicz nej w Kro -
to szy nie. (LE NA)

Trwa ją dzia ła nia zmie rza ją ce do bu -
do wy ob wod ni cy Koź mi na Wlkp.
Do miej sco we go Urzę du Mia sta
i Gmi ny wpły nął wnio sek Ge ne ral nej
Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad
o wy da nie de cy zji o śro do wi sko wych
uwa run ko wa niach dla tej in we sty cji. 

De cy zja ta osta tecz nie za twier dzi prze -
bieg dro gi i po zwo li na ogło sze nie po stę po -
wa nia prze tar go we go na re ali za cję in we sty -
cji w sys te mie „Pro jek tuj i bu duj” jesz cze
w tym ro ku. Ob wod ni ca Koź mi na Wlkp.
zo sta ła uję ta w rzą do wym „Pro gra mie bu -
do wy 100 ob wod nic na la ta 2020-2030”.

W ra mach in we sty cji po wsta nie no -
wy od ci nek dro gi kla sy GP (dro gi głów -
nej ru chu przy spie szo ne go) o dłu go ści
oko ło 6 km.  Dzię ki ob wod ni cy Koź mi -
na Wlkp. ruch tran zy to wy zo sta nie wy -
pro wa dzo ny z mia sta, na stą pi po pra wa
bez pie czeń stwa miesz kań ców, od cią że nie
ukła du ko mu ni ka cyj ne go i zwięk sze nie
prze pu sto wo ści dróg. In we sty cja po pra wi
rów nież wa run ki i bez pie czeń stwo prze -
jaz du dla ru chu da le ko bież ne go i re gio -
nal ne go w ukła dzie rów no leż ni ko wym,
w szcze gól no ści po mię dzy Ja ro ci nem
a Trzeb ni cą oraz Po zna niem a Wro cła -
wiem. OPRAC. (AN KA)
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W nie dzie lę, 13 czerw ca, od by ły się
uro czy sto ści na cześć bło go sła wio -
ne go bi sku pa Mi cha ła Ko za la, któ -
ry od kil ku lat jest pa tro nem Kro to -
szy na. 

De le ga cje zło ży ły wią zan ki kwia tów
w No wym Fol war ku pod pa miąt ko wą ta -
bli cą, umiesz czo ną na do mu, w któ rym
uro dził się bło go sła wio ny Mi chał Ko zal.
Na stęp nie w Ba zy li ce Mniej szej pw. Św.

Ja na Chrzci cie la w Kro to szy nie od by ła się
uro czy sta Msza świę ta ku czci pa tro -
na mia sta i gmi ny Kro to szyn. 

Bi skup Mi chał Ko zal uro dził się 25
wrze śnia 1893 ro ku w No wym Fol war ku.
Przez swo je ży cie wy ka zy wał się pra co wi to -
ścią i su mien no ścią. 13 sierp nia 1939 ro ku
otrzy mał sa krę bi sku pią z rąk bpa Ka ro la
Ra doń skie go. W li sto pa dzie te go sa me go
ro ku zo stał aresz to wa ny przez Niem -
ców. 25 kwiet nia 1941 ro ku tra fił do obo -
zu kon cen tra cyj ne go w Da chau, gdzie wy -
ka zy wał się nie ustę pli wo ścią wo bec tor tur.
Zmarł 26 stycz nia 1943 ro ku po otrzy ma -
niu śmier tel nej tru ci zny. M. Ko zal zo stał
ogło szo ny pa tro nem mia sta i gmi ny Kro to -
szyn 9 czerw ca 2013 ro ku. (LE NA)
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KROTOSZYN 

Święto patrona miasta

 
 

 
 

ZALESIE MAŁE

Trwa renowacja stawu 

Trwa ją pra ce zwią za ne z re no wa cją
sta wu w Za le siu Ma łym. Na to za da -
nie gmi na Ko by lin po zy ska ła do fi -
nan so wa nie z Eu ro pej skie go Fun du -
szu Rol ne go na rzecz Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich.

Gdy na plac bu do wy wje cha ła ko par -
ka, miej sco wi węd ka rze sta ra li się odło wić
ry by, któ re scho wa ły się w mu le po tym,
jak ze sta wu od pom po wa no wo dę. Tym
sa mym uda ło się wy ło wić kar pie, ka ra sie,
li ny, wzdrę gi, szczu pa ki, amu ry, oko nie
i toł py gi.

War tość in we sty cji pod na zwą „Po -
pra wa kra jo bra zu miej sco wo ści po przez

od no wie nie zbior ni ka wod ne go oraz
wpro wa dze nie ele men tów edu ka cji i re -
kre acji dla miesz kań ców” to 116 405 zł,
a do fi nan so wa nie z Eu ro pej skie go Fun du -
szu Rol ne go na rzecz Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich wy nie sie 62 513 zł. Za da nie to
ma na ce lu po pra wę lo kal ne go kra jo bra zu
i sto sun ków wod nych, jak rów nież bez -
pie czeń stwa prze ciw po ża ro we go, a tak że
sze rze nie war to ści edu ka cyj nych zwią za -
nych z fau ną i flo rą. Po zre ali zo wa niu in -
we sty cji zbior nik bę dzie miał tak że cha -
rak ter re kre acyj ny. W pla nach jest mon -
taż ła we czek oraz ta blic in for mu ją cych
o fau nie i flo rze.

(AN KA)









11Wydarzenia

Na prze ło mie ma ja i czerw ca wy cho waw cy
Huf ca Pra cy 15-2 w Kro to szy nie zor ga ni zo -
wa li za wo dy spor to we w krę gle na kry tej pły -
wal ni Wod nik. Do ry wa li za cji przy stą pi ła mło -
dzież ze szkół współ pra cu ją cych z jed nost ką.

Po dłu giej prze rwie zwią za nej z sy tu acją
epi de micz ną mło dzież wresz cie mia ła moż li -
wość wspól nej za ba wy. Za wo dy prze pro wa dzo -
no w dwóch eta pach. At mos fe ra by ła wspa nia ła,
a uczest ni cy z ra do ścią i ogrom ną chę cią bra li
udział w ko lej nych se riach kon ku ren cji. Ci, któ -
rzy sta nę li na po dium, otrzy ma li na gro dy ufun -
do wa ne przez Wiel ko pol ską Wo je wódz ką Ko -
men dę OHP w Po zna niu. Za ję cia spor to wo -re -
kre acyj ne zo sta ły prze pro wa dzo ne z za cho wa -
niem wszyst kich za le ceń bez pie czeń stwa. 

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Dzień Sportu na kręgielni

Uczen ni ca Ze spo łu Szkół Po nad pod -
sta wo wych nr 2 im. K. Li bel ta w Kro -
to szy nie zo sta ła lau re at ką kon kur su
„Mo ja ma ła Oj czy zna i ja”. Zu zan na
Dzie lic ka, bo o niej mo wa, przy go to -
wa ła pra cę, któ rej bo ha te rem był jej
dzia dek.

Kon kurs zor ga ni zo wa ny przez IX Li -
ceum Ogól no kształ cą ce im. K. Li bel ta
w Po zna niu był skie ro wa ny do uczniów
klas VI -VIII szkół pod sta wo wych oraz

do uczniów szkół po nad pod sta wo wych
z Wiel ko pol ski. W szran ki sta nę ła m. in.
Zu zan na Dzie lic ka, uczen ni ca kla -
sy I tech ni kum eko no micz ne go w ZSP
nr 2 w Kro to szy nie.

Pra ca mo gła być wy ko na na w do -
wol nym sty lu li te rac kim, jed nak że jej
te mat mu siał być zwią za ny z re gio nem
wiel ko pol skim. Zu zan na po sta no wi ła
prze pro wa dzić wy wiad ze swo im dziad -
kiem, któ ry wy ko nu je za ni ka ją cy już za -
wód ko wa la. 

Pra ca uczen ni cy kro to szyń skiej szko -
ły zwró ci ła uwa gę ko mi sji przez swo ją
zgod ność z te ma tem, ory gi nal ność, po -
praw ność sty li stycz ną i ję zy ko wą oraz
ogól ną es te ty kę. Z. Dzie lic ka za ję ła trze cie
miej sce. (LE NA)

ZSP NR 2 KROTOSZYN 

Sukces Zuzanny Dzielickiej
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W Ple sze wie od by ła się siód ma edy -
cja tur nie ju ran kin go we go Cen tral
Po land Open Grand Prix Ka ra te
WKF. W za wo dach star to wa li re pre -
zen tan ci czte rech klu bów z na sze go
po wia tu. Ich łącz ny do ro bek to dzie -
więć me da li. 

Tur niej pier wot nie pla no wa ny był
na kwie cień, lecz zo stał prze ło żo ny na czer -
wiec ze wzglę du na ob ostrze nia zwią za ne
z sy tu acją epi de micz ną w na szym kra ju.
W szran ki sta nę ło po nad 500 za wod ni ków
z prze szło 60 klu bów z czte rech państw.
Wy ni ki uzy ska ne w tych za wo dach wli cza -
ne są do kra jo we go ran kin gu, co ozna cza,
że ma ją wpływ na to, czy da ny ka ra te ka bę -
dzie miał szan sę do stać się do ka dry wo je -
wódz kiej bądź na ro do wej. 

Bar dzo do brze za pre zen to wa li się
przed sta wi cie le Koź miń skie go Klu bu Ka -
ra te Do Sho to kan, któ rzy sta wa li na po -
dium czte ry ra zy, mi mo iż po je cha li
do Ple sze wa w trzy oso bo wym skła dzie.

Ka je tan Woź niak się gnął po zło to w ku -
mi te U'16 open, a po nad to zdo był brąz
w ku mi te U'16 +70 kg. Dru gie miej sce
w ku mi te U'16 -63 kg za jął Ja kub Bo row -
czyk, z ko lei Ju lia Pa tec ka by ła trze cia
w ku mi te U'18 -47 kg. 

Pię cio oso bo wą eki pą do Ple sze wa
uda li się re pre zen tan ci ASW Nip pon

Kro to szyn. Na dru giej lo ka cie upla so wa ła
się An na Chle bow ska w ku mi te ju nio rek
młod szych open, a na naj niż szym stop niu
po dium sta nął Fi lip Mosz ku mi te U'21 -
84 kg. Po nad to Pa tryk Ma ty siak był pią ty
w ku mi te mło dzi ków -45 kg, a Ro bert
Król za jął siód mą po zy cję i w ku mi te 10-
11 lat -40 kg, i w ka ta U'12. 

Z gro na przed sta wi cie li UKS Sho dan
Zdu ny brą zo we krąż ki zdo by li Ka ta rzy na
Tra fan kow ska w ka ta U'21 oraz Ja kub Ro -
mań ski w ku mi te ju nio rów -55 kg.
Na siód mym miej scu za wo dy ukoń czy li
Eryk Szym czak w ku mi te ju nio rów -
52 kg i Ja kub For ma now ski w ku mi te ju -
nio rów open. 

Re pre zen tu ją ca UKS Uke mi Ko by lin
Zo fia Ło pa czyk wy wal czy ła sre bro w ku -
mi te 8-9 lat -30 kg, na to miast w ku mi -
te 10-11 lat -30 kg by ła pią ta. Ju lia Ma ślan -
ka upla so wa ła się na siód mej lo ka cie w ku -
mi te ju nio rek młod szych open, po dob nie
jak Ja kub Łęc ki w ku mi te U'21 -67 kg oraz
w ku mi te U'21 open. (LE NA)

KARATE

Rywalizowali w turnieju rankingowym

1 czerw ca z oka zji Dnia Dziec ka dwa
klu by spor to we z po wia tu kro to szyń -
skie go – Astra Kro to szyn i CKS Zdu -
ny – wspól nie zor ga ni zo wa ły tur niej
dla mło dych pił ka rzy. W im pre zie
wzię ło udział 160 za wod ni ków
z rocz ni ków 2013-2014, 2012
oraz 2010-2011. 

Oprócz dru żyn, któ re by ły go spo da -
rza mi wy da rze nia, w tur nie ju gra ły ze spo -
ły Po go ni Ciesz ków, Gmin ne go Ośrod ka
Sportu w Koź mi nie Wlkp. oraz Dą bro -
czan ki Pę po wo. Wszyst kie me cze roz gry -
wa no bez za pi sy wa nia wy ni ków. Te go bo -
wiem dnia naj waż niej sze by ły ra dość mło -
dych pił ka rzy z gry i do bra za ba wa. 

Każ dy z uczest ni ków otrzy mał pa -
miąt ko wy me dal oraz słod ki upo mi nek.
Pod czas za wo dów moż na by ło sko rzy stać
ze sto iska ga stro no micz ne go, któ re przy -
go to wa li ro dzi ce mło dych pił ka rzy Astry
i CKS -u. Or ga ni za to rzy dzię ku ją spon so -
rom oraz ro dzi com za wszel ką po moc. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Turniej z okazji święta dzieci

SUMO

Młodzicy walczyli 
o tytuły mistrzów kraju

W Ko ro no wie od by ły się Mi strzo stwa
Pol ski Mło dzi ków i Mło dzi czek w Su -
mo. Za wod ni cy z na sze go po wia tu
wy wal czy li sie dem me da li.

Do ry wa li za cji o ty tu ły mi strzow skie
przy stą pi ło po nad 100 spor tow ców re pre -
zen tu ją cych prze szło 20 klu bów. W tym
gro nie nie mo gło za brak nąć su mo ków
z po wia tu kro to szyń skie go.

Przed sta wi cie le To wa rzy stwa Atle -
tycz ne go Ro zum Kro to szyn sta wa li na po -
dium czte ry ra zy. Mi strza mi w swo ich ka -
te go riach zo sta li Fi lip Urba niak (50 kg)
oraz Bar tosz Staś ko wiak (65 kg), a sre bro

zdo by li Mi chał Sta sik (60 kg) i Oskar Błasz -
czyk (+70 kg). Tuż za po dium upla so wał
się Mak sy mi lian Bon dzior (50 kg). W zma -
ga niach mło dzi czek pią te miej sca za ję ły
Wik to ria Te re ba (55 kg), Ni ko la Urba niak
(60 kg) i Ta tia na Ziem czak (+65 kg). 

Re pre zen tan ci UKS Sam son Ko by lin
wy wal czy li trzy me da le. Na naj wyż szym
stop niu po dium sta nął An to ni Gren da
(kat. 60 kg), srebr ny krą żek zgar nął An to -
ni Cze ba tu ra (50 kg), a na trze cim miej -
scu zna lazł się Kac per Ma ty siak (55 kg).
Z ko lei Ka mi la Ko niecz na upla so wa ła się
na pią tej lo ka cie (kat. +65 kg). 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Nie ma mocnych na Białego Orła

W śro dę Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.
po dej mo wał Ogni wo Łą ko ci ny w ra -
mach za le głej ko lej ki. Na sza dru ży -
na od nio sła ko lej ne zwy cię stwo.

W pierw szej po ło wie go spo da rze by li
dość cha otycz ni w po czy na niach de fen -
syw nych. Na szczę ście znacz nie le piej pre -
zen to wa li się w ofen sy wie, cze go efek tem
by ło tra fie nie Krzysz to fa Ra tyń skie go
po ude rze niu w dłu gi róg.

Po prze rwie koź miń ski ze spół funk -
cjo no wał le piej, stwa rza jąc so bie spo ro do -
god nych sy tu acji. Jed nak szwan ko wa ła

sku tecz ność, w związ ku z czym miej sco -
wi wy ko rzy sta li tyl ko jed ną z oka zji.
W 80. mi nu cie po błę dzie bram ka rza
Ogni wa Łu kasz Ko nop ka skie ro wał pił kę
do pu stej bram ki, usta la jąc wy nik spo tka -
nia. (LE NA)
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BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 
- OGNIWO ŁĄKOCINY 2:0 (1:0)

BRAMKI: 
1:0 – Krzysztof Ratyński (30)
2:0 – Łukasz Konopka (80)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak,
Konopka, Maciejewski, Hajdasz (82' Rój),
Ratyński (82' Janowski), Kamiński (75'
Kęsy), Nowakowski (65' Skowroński),
Szymkowiak (87' Kasprzak), Mi.
Borowczyk (87' Ma. Borowczyk),
Czabański 



15Sport

Dwa ra zy na po dium sta nął Cze sław
Rosz czak pod czas Mi strzostw Pol ski
w Wie lo bo jach Rzu to wym i Cię żar ko -
wym, któ re od by ły się To ru niu. Re -
pre zen tu ją cy UKS Olim pij czyk Po go -
rze la za wod nik zdo był sre bro w wie -
lo bo ju rzu to wym i brąz w trój bo ju
cię żar ko wym.

W mi strzo stwach star to wa ło 160 za -
wod ni czek i za wod ni ków. Dla Cze sła wa
Rosz cza ka by ło to po że gna nie z ka te go rią
M75. W związ ku z tym na mi strzo -
stwach Pol ski w kon ku ren cjach in dy wi -
du al nych, któ re od bę dą się w Olsz ty nie
w dniach 26-27 czerw ca, bę dzie ry wa li zo -
wał już w ka te go rii M80.

Wie lo bój rzu to wy roz po czął się
od rzu tu mło tem (4 kg). W tej kon ku ren -
cji ła giew ni cza nin za jął trze cie miej sce
z wy ni kiem 31,01 m. W pchnię ciu ku lą
(4 kg) po wtó rzył to osią gnię cie, uzy sku jąc
re zul tat 10,83 m. Z ko lei w rzu cie dys -
kiem Rosz czak był naj lep szy, mi mo iż nie

był za do wo lo ny z od le gło ści, ja ką osią -
gnął – 30,76 m. Triumf w rzu cie oszcze -
pem dał mu z ko lei wy nik 27,28 m.
Ostat nią kon ku ren cją był rzut cię żar kiem
(7,26 kg). Re pre zen tant Olim pij czy ka Po -
go rze la uzy skał 11,81, co da ło mu czwar -
tą lo ka tę. 

Po wyż sze re zul ta ty zło ży ły się
na na łącz ny wy nik 3.561 pkt., któ ry za -
pew nił Rosz cza ko wi srebr ny me dal. Zwy -
cię żył Je rzy Ja błoń ski z Olsz ty na,
a na trze cim stop niu po dium sta nął Le -
szek Ko pik ze Szcze ci na.

W wie lo bo ju cię żar ko wym miesz ka -
niec Ła giew nik mu siał uznać wyż szość J.
Ja błoń skie go i Ry szar da Krze siń skie go
z Bia ło brze gów. Rosz czak cię żar kiem
o wa dze 5,45 kg rzu cił na od le -
głość 14,81 m, cię żar kiem o wa -
dze 7,26 kg uzy skał wy nik 12,17 m, a cię -
żar kiem o wa dze 9,08 kg rzu cił
na 10,75 m. Łącz ny re zul tat 37,73 dał
mu brą zo wy me dal. 

(AN KA)

W nie dzie lę Bia ły Orzeł Koź min
Wlkp. miał ro ze grać spo tka nie z Pro -
sną Ka lisz. Oka za ło się jed nak, że ry -
wa le nie do je cha li na mecz. 

Pod opiecz ni Ada ma Zie liń skie go idą
jak bu rza przez run dę wio sen ną. Do tej po -
ry koź mi nia nie od no to wa li 10 zwy cięstw,
dwa re mi sy i jed ną po raż kę. W dru giej od -
sło nie se zo nu koź mi nia nie ule gli je dy nie
Ja ro cie II Wi ta szy ce. W mi nio ny week end
Or ły wzbo ga ci ły się o je de na ste zwy cię -
stwo i ko lej ne trzy punk ty bez naj mniej sze -
go wy sił ku. Nie dziel ny prze ciw nik Or łów,
Pro sna Ka lisz, nie do je chał na za pla no wa -
ne spo tka nie. 

Przez nie mal ca łą run dę wio sen ną
Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. dep tał w ta be -
li po pię tach Ja ro cie II Wi ta szy ce. Koź mi -
nia nie bar dzo dłu go zaj mo wa li po zy cję
wi ce li de ra. Wszyst ko zmie ni ło się

w ostat ni ma jo wy week end, kie dy Or ły
roz gry wa ły spo tka nie z Zie lo ny mi Koź -
mi nek, a pod ko niec kon fron ta cji spi ker
ogło sił, że bez po śred ni ry wal pod opiecz -
nych Ada ma Zie liń skie go zre mi so wał.
W po łą cze niu ze zwy cię stwem nad Zie lo -
ny mi da ło to Or łom awans na po zy cję li -
de ra okrę gów ki. 

Ak tu al nie koź miń ska dru ży na ma
na kon cie 72 punk ty – o 4 wię cej od Ja ro -
ty. Do koń ca se zo nu po zo sta ły jesz cze
dwie ko lej ki. 19 czerw ca koź mi nia nie
zmie rzą się z CKS -em Zbiersk, a ty dzień
póź niej po dej mo wać bę dą Pe li kan Gra -
bów. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Trzy punkty walkowerem

W śro dę Piast Ko by lin zmie rzył się
na wy jeź dzie z Ze fką Ko by la Gó ra.
Miej sco wi gład ko wy gra li 3: 0. Tym
sa mym ko by li nia nie w dru gim me -
czu z rzę du nie tra fi li do siat ki prze -
ciw ni ków. 

W pierw szej po ło wie żad ne mu z ze -
spo łów nie uda ło się zna leźć dro gi do bram -
ki. Wy da wa ło się, że szan sę ku te mu bę dą
mieć go spo da rze, któ rzy po jed nej z ak cji
ocze ki wa li po dyk to wa nia rzu tu kar ne go
za – jak twier dzi li – za gra nie za wod ni ka

Pia sta rę ką w ob rę bie wła snej szes nast ki.
Ar bi ter jed nak był in ne go zda nia. 

Po zmia nie stron Ze fka wrzu ci ła
wyż szy bieg i efek ty lep szej gry przy szły
w 58. mi nu cie, kie dy to Ma ciej Sta wiń ski
po ko nał Pa try ka Wojt ko wia ka. 20 mi nut
póź niej na 2: 0 pod wyż szył Bła żej Ostry,
a zwy cię stwo miej sco wych przy pie czę to -
wał Ka mil An to sie wicz, za ska ku jąc bram -
ka rza Pia sta ude rze niem z 35 me trów.
War to wspo mnieć, że w pod sta wo wym
skła dzie ko by liń skiej dru ży ny za bra kło m.
in. kon tu zjo wa ne go Ma cie ja Wa cho wia ka
oraz Ja ku ba Sie py. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Drugi mecz bez gola

LEKKA ATLETYKA

Srebro i brąz Czesława Roszczaka

ZEFKA KOBYLA GÓRA 
– PIAST KOBYLIN 3:0 (0:0)

BRAMKI:
1:0 – Maciej Stawiński (58)
2:0 – Błażej Ostry (77)
3:0 – Kamil Antosiewicz (84)
PIAST: Wojtkowiak –  Frąckowiak, D. Snela,
A. Kurzawa, Ratajczak, K. Snela, M.
Kurzawa, Siecla, Mt. Wachowiak 
(85' Lisiak), Smektała, K. Wachowiak

W śro dę Astra Kro to szyn zmie rzy ła
się z wi ce li de rem li gi – Vic to rią Skar -
szew. Tym ra zem nasz ze spół mu siał
uznać wyż szość ry wa la i po za cię tej
wal ce prze grał 2: 3.

W ostat nich dwóch me czach nie bie -
sko -bia li im po no wa li for mą. Naj pierw po -
ko na li 4: 2 GKS Som pol no, a póź niej roz -
gro mi li Rasz ko wian kę Rasz ków 8: 0.
W śro dę pod opiecz ni Krzysz to fa Go ści -
nia ka ro ze gra li mecz z wi ce li de rem V li -
gi – Vic to rią Skar szew. 

Go ście szyb ko ru szy li do ata ków i już
w 8. mi nu cie wy szli na pro wa dze nie. Ja -
kub Jóź wiak wy grał po je dy nek sam
na sam z kro to szyń skim bram ka rzem. Po -
tem do koń ca pierw szej po ło wy na bo isku
nie wie le się dzia ło. 

Znacz nie cie ka wiej by ło po prze -
rwie. W 55. mi nu cie Ma te usz Mi zer ny
za sko czył gol ki pe ra Vic to rii strza łem
z dy stan su. Przy jezd ni od po wie dzie li już
po pię ciu mi nu tach za spra wą Da wi da
Ci chor ka. Astra jed nak po now nie zdo ła -
ła do pro wa dzić do re mi su. Wy rów nu ją -

ce go go la strze lił Mak sym Ish chuk, któ ry
po wrzut ce z pra wej stro ny skie ro wał gło -
wą pił kę do siat ki. W 83. mi nu cie skar -

sze wia nie po raz trze ci wy szli na pro wa -
dze nie, któ re go już nie od da li. Po ro ze -

gra niu rzu tu roż ne go re zul tat spo tka nia
usta lił Mi chał Gram czew ski. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Astra uległa wiceliderowi
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ASTRA KROTOSZYN – VICTORIA
SKARSZEW 2:3 (0:1)

BRAMKI: 
0:1 – Jakub Jóźwiak (8)
1:1 – Mateusz Mizerny (55)
1:2 – Dawid Cichorek (60)
2:2 – Maksym Ishchuk (77)
2:3 – Michał Gramczewski (83)
ASTRA: Maj – Skrzypniak, Jankowski 
(74' Praczyk), Olejnik, Mizerny, Budziak,
Błażejczak, Rebelka (66' Łuczak), Reyer
(53' Nasalski), Czołnik, Ziemiański 
(62' Ishchuk)
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W so bo tę Astra Kro to szyn za gra ła
na wy jeź dzie z GKS -em Rych tal. Eki -
pa zaj mu ją ca trze cie miej sce w ta -
be li V li gi po ko na ła nasz ze spól 2: 0.

Po dwóch wy gra nych me czach kro to -
szy nia nie za no to wa li dwie po raż ki.
W śro dę ule gli Vic to rii Skar szew, a w so -
bo tę za sil na oka za ła się dru ży na GKS -
-u Rych tal.

Wy nik spo tka nia w 19. mi nu cie
otwo rzył Mi łosz Cu lic, któ ry za sko czył
gol ki pe ra Astry sil nym ude rze niem z dy -
stan su. Go ście pró bo wa li do pro wa dzić
do wy rów na nia, jed nak przy naj bar dziej
obie cu ją cej ak cji za bra kło im nie co szczę -
ścia, gdyż pił ka od bi ła się od słup ka. 

Po prze rwie kro to szy nia nie am bit nie
wal czy li o zmia nę nie ko rzyst ne go re zul ta -
tu. Stwa rza li so bie do god ne sy tu acje, lecz
za każ dym ra zem bra ko wa ło do kład ne go

wy koń cze nia. Na do miar złe go, krót ko
przed koń cem me czu na 2: 0 pod wyż szył
Alek san der Szmer i sta ło się ja sne, że
Astra wró ci z tej kon fron ta cji bez zdo by -
czy punk to wej. 

Do koń ca run dy po zo sta ły jesz cze
dwa spo tka nia. Kro to szyń ski ze spół
na bo isku w Sul mie rzy cach zmie rzy się
naj pierw Po lo nu sem Ka zi mierz Bi sku pi,
a na ko niec se zo nu z Vit co vią Wit ko wo. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Astra nie sprostała 
GKS-owi Rychtal

GKS RYCHTAL – ASTRA
KROTOSZYN 2:0 (1:0)

BRAMKI:
1:0 – Miłosz Culic (19)
2:0 – Aleksander Szmer (87)
ASTRA: Maj – Praczyk, Skrzypniak,
Jankowski, Olejnik (77' Nasalski), Mizerny,
Błażejczak (73' Łuczak), Juszczak, Czołnik,
Ziemiański, Rebelka 

W nie dzie lę do szło do kon fron ta cji
dwóch Pia stów. Ze spół z Ko by li na
udał się do Cze ka no wa na mecz
z miej sco wą dru ży ną. Po za cię tej
wal ce go spo da rze wy gra li 3: 2. 

Od po cząt ku spo tka nia gra to czy ła
się głów nie w środ ku po la. Lek ką prze wa -

gę wy pra co wa li so bie miej sco wi. Ko by li -
nia nie z ko lei sku pi li się na obro nie i wy -
pro wa dza niu szyb kich ata ków. Je den

z nich za koń czył się go lem Ma te usza Wa -
cho wia ka. Jesz cze przed prze rwą go spo -
da rze wy rów na li za spra wą Ada ma Sob -
czy ka. 

Dru gą od sło nę le piej roz po czę ła dru -
ży na z na sze go po wia tu. W 51. mi nu cie
na li stę strzel ców wpi sał się Ja kub Smek -
ta ła. Ry wa le nie da li jed nak za wy gra ną
i nie tyl ko do pro wa dzi li do re mi su, ale
sześć mi nut przed koń cem prze chy li li
sza lę zwy cię stwa na swo ją stro nę. Wy rów -
nu ją cą bram kę zdo był Szy mon Frąsz czak,
a trzy punk ty cze ka no wia nom za pew ni ło
tra fie nie Paw ła Kor cza ka. 

– To był ko lej ny mecz, w któ rym nie
po tra fi li śmy ustrzec się błę dów in dy wi -
du al nych. Wy da je mi się, że in ten syw na
run da re wan żo wa oraz trud na sy tu acja
ka dro wa skut ku ją zmę cze niem za wod ni -
ków i utrud nia ją nam wal kę o punk ty li -
go we – sko men to wał Do mi nik Sne la, ka -
pi tan Pia sta Ko by lin. 

W przed ostat niej ko lej ce se zo nu pod -
opiecz ni Ja ro sła wa Plo ty zmie rzą się z Or -
łem Mro czeń. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Zacięty pojedynek Piastów 

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

BRAMKI: 
0:1 – Mateusz Wachowiak (17)
1:1 – Adam Sobczyk (34)
1:2 – Jakub Smektała (51)
2:2 – Szymon Frąszczak (69)
2:3 – Paweł Korczak (84)
PIAST: Wojtkowiak – A. Kurzawa, Mt.
Wachowiak, Smektała, Siecla, Siepa, M.
Kurzawa, D. Snela, Frąckowiak, K.
Wachowiak, K. Snela


