
Vi tal Hey nen ogło sił czę ścio wy skład
siat kar skiej re pre zen ta cji Pol ski
na igrzy ska olim pij skie, któ re już
wkrót ce od bę dą się w To kio. Na li -
ście zna lazł się po cho dzą cy z Kro to -
szy na Łu kasz Kacz ma rek!

Ten zna ny wszyst kim siat karz na co
dzień re pre zen tu je bar wy ZA KSY Kę -
dzie rzyn -Koź le. Wraz z re pre zen ta cją Pol -
ski ry wa li zo wał w Li dze Na ro dów. Siat ka -
rze w fa zie gru po wej za ję li dru gie miej sce
i pew nie za mel do wa li się w Fi nal Fo ur.
W pół fi na le ogra li eki pę Sło we nii, a w fi -
na le nie da li ra dy Bra zy lij czy kom.

Siat ka rze przy go to wu ją się do igrzysk
olim pij skich. Z li sty dzie więt na stu za -
wod ni ków po prze gra nym spo tka niu
w Li dze Na ro dów z Fran cją Vi tal Hey nen
skre ślił sze ściu z nich. Do To kio nie po ja -
dą Bar tosz Bed norz, Ma ciej Mu zaj, Mar -
cin Ko men da, To masz For nal, Ka rol Kłos
i Nor bert Hu ber.

W gru pie szczę śliw ców zna lazł się
po cho dzą cy z Kro to szy na Łu kasz Kacz -

ma rek, gra ją cy na po zy cji ata ku ją ce go.
W fa zie gru po wej tur nie ju olim pij skie go
bia ło -czer wo ni za gra ją z Ira nem, Wło cha -
mi, We ne zu elą, Ja po nią i Ka na dą. Pierw -

sza kon fron ta cja z Ira nem już 24 lip ca.
Trzy maj my kciu ki za pol ską re pre zen ta -
cję! Ma my na dzie ję, że z To kio na si siat ka -
rze wró cą z me da la mi. (LE NA)
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� CHARYTATYWNIE

8-letnia Madzia 
potrzebuje pomocy!

Czytaj na str. 3

� SAMORZĄD 

Absolutoria 
dla burmistrzów 
Zdun i Sulmierzyc

Czytaj na str. 4

� WIELKOPOLSKA

Większe środki unijne 
dla naszego regionu

Czytaj na str. 4

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD

Czytaj na str. 10-13

� SPORT

Piłkarski sezon

zakończony

Czytaj na str. 14 i 16

� SPORT

Nasi sumocy na ME 

w Kazaniu

Czytaj na str. 15

DZIŚ W NU ME RZE 
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KROTOSZYN

Absolutorium udzielone 
po burzliwej dyskusji
SIATKÓWKA

Łukasz Kaczmarek w kadrze na igrzyska!

Czytaj na str. 5



Szko ła Pod sta wo wa w Go rzu pi zo -
sta ła lau re atem pro gra mu part ner -
skie go dla szkół w ra mach kam pa -
nii spo łecz nej „Bez piecz ny prze jazd”
i otrzy ma ła ty tuł Am ba sa do ra Bez -
pie czeń stwa.

PKP Pol skie Li nie Ko le jo we S.A. za -
koń czy ły pierw szą edy cję ogól no pol skie -
go pro gra mu part ner skie go dla szkół pod -
sta wo wych i po nad pod sta wo wych, pro -
mu ją ce go za ło że nia kam pa nii „Bez piecz -
ny prze jazd”. Do kon kur su przy stą pi ła
pla ców ka w Go rzu pi, a wszel kie dzia ła nia

z tym zwią za ne ko or dy no wa ła Da ria Kar -
bo wiak. Za da nie po le ga ło na zre ali zo wa -
niu co naj mniej pię ciu z wy zna czo nych
dzia łań pro mu ją cych bez pie czeń stwo
na prze jaz dach ko le jo wych.

Co uda ło się prze pro wa dzić w go -
rzup skiej szko le? Bio rąc pod uwa gę trwa -
ją cą epi de mię i zdal ne na ucza nie – bar -
dzo wie le! Przy go to wa no i wy eks po no wa -
no ga zet kę in for mu ją cą o pro jek cie „Żół -
ta Na klej ka PLK” i za sa dach bez pie czeń -
stwa na prze jaz dach ko le jo wo -dro go -
wych, zor ga ni zo wa no kon kurs pla stycz ny
na pla kat pod ha słem „Bez piecz nie

na prze jaz dach ko le jo wo -dro go wych”
oraz kon kurs fo to gra ficz ny o ta kiej sa mej
te ma ty ce, zor ga ni zo wa no Dzień Bez pie -
czeń stwa Ko le jo we go, na gra no krót ki
film ze spa ce ru edu ka cyj ne go, pro mu ją -
ce go wła ści we za cho wa nie na prze jaz dach
ko le jo wo -dro go wych, a tak że utwór mu -
zycz ny „Pięt na ście lat mi nę ło”.

Pod su mo wa nie pro gra mu part ner -
skie go i wrę cze nie po dzię ko wań uczniom
oraz ko or dy na to ro wi za ogrom ne wy róż -
nie nie i do ce nie nie po dej mo wa nych dzia -
łań od by ło się 18 czerw ca w SP Go rzu pia.
Na spo tka nie przy był Ja ro sław Chmie -
larz – ko or dy na tor kam pa nii spo łecz nej
„Bez piecz ny prze jazd”. W imie niu or ga ni -
za to ra kon kur su wrę czył on szkol ne mu

ko or dy na to ro wi oraz uczniom dy plo my
Am ba sa do rów Bez pie czeń stwa oraz upo -
min ki. Dy rek tor pla ców ki otrzy ma ła ta -

bli cę z cer ty fi ka tem Am ba sa do ra Bez pie -
czeń stwa, któ ra umiesz czo na zo sta nie
w bu dyn ku szko ły. (AN KA)
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SP GORZUPIA        

Ambasadorzy bezpieczeństwa!

25 czerw ca w Urzę dzie Mar szał kow -
skim Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go bur mistrz Ko by li na To masz Le siń -
ski pod pi sał umo wę na do ta cję
na za kup kon te ne ra sa ni tar ne go
na sta dion. Tym sa mym gmi na po zy -
ska ła 31 500 zło tych.

Do ta cja w wy so ko ści bli sko 50 pro -
cent kosz tów za ku pu kon te ne ra przy zna -
na zo sta ła w ra mach pro gra mu „Szat nia

na me dal”, or ga ni zo wa ne go przez urząd
mar szał kow ski. 

– W ma ju pod pi sa łem umo wy na do -
ta cję na za kup sa dzo nek mio do daj nych
oraz na utwar dze nie ulic Tu li pa no wej
i Czer wo na Ró ża. Li czę, że w lip cu tak że

wy bio rę się do mar szał ka, by pod pi sać
umo wy na re ali za cję za dań w Ła giew ni -
kach i Za le siu Ma łym w ra mach kon kur -
su „Pięk nie je wiel ko pol ska wieś” – sko -
men to wał bur mistrz Le siń ski.

(AN KA)

KOBYLIN

Kolejna dotacja
dla gminy
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Ma dzia Na mysł cho ru je na rdze nio -
wy za nik mię śni. Dziew czyn ka po -
trze bu je sta łej re ha bi li ta cji i spe cja li -
stycz ne go sprzę tu, a to wią że się
z du ży mi kosz ta mi. 

Ma dzia jest bar dzo we so łą i mą drą
dziew czyn ką. Uro dzi ła się z rdze nio wym
za ni kiem mię śni. Kie dy by ła mniej sza,
po tra fi ła racz ko wać czy prze wra cać się
z bo ku na bok. Dziś nie umie ro bić wie lu
rze czy. Naj bliż si mu szą jej po ma gać we
wszyst kich czyn no ściach, ta kich jak je -
dze nie, cze sa nie czy my cie zę bów. Ma dzia
nie jed no krot nie pro si o po moc w cza sie
za ba wy. Za wsze mu si mieć ko goś przy so -
bie, bo sa ma nie da ra dy. 

Co dzien no ścią 8-lat ki jest cią gła re ha -
bi li ta cja. To z jej po wo du dziew czyn ka
bar dzo czę sto mu si opusz czać za ję cia
w szko le. Naj gor sze dla niej są jed nak in -
fek cje. Wte dy jej cia ło zu peł nie jej nie słu -
cha, trud no jej od dy chać i nie ma si ły
kasz leć. Wów czas po ma ga ją jej spe cjal ne
ćwi cze nia. 

Re ha bi li ta cja w przy pad ku Ma dzi
nie sie za so bą ogrom ny ból. Dziew czyn ka
cza sem nie chce ćwi czyć, bo wie, z czym
się to bę dzie wią za ło. Kie dy wy da je się, że
naj gor sze mi nę ło, to znów przy cho dzi
czas na ko lej ne ćwi cze nia. Naj bliż szym
Ma dzi pę ka ser ce, kie dy wi dzą, jak bar dzo
się mę czy. Wie dzą jed nak, że nie ma in ne -
go wyj ścia. Dziew czyn ka rów nież zda je
so bie spra wę z te go, że mu si pod da wać się
re ha bi li ta cji, aby móc w mia rę moż li wo -
ści nor mal nie żyć, by SMA nie wy gra ło. 

Ma dzia bar dzo czę sto mó wi, że
chcia ła by ro bić te wszyst kie rze czy, z któ -
ry mi in ne dzie ci nie ma ją pro ble mu, a jej

spra wia ją trud ność. Chcia ła by być nie za -
leż na od po mo cy in nych osób. Dziew -
czyn ka ma 8 lat i wa ży 36 kg, co wy klu cza
ją z moż li wo ści wzię cia udzia łu w le cze -
niu te ra pią ge no wą. Przyj mu je lek, któ ry
jest re fun do wa ny w Pol sce, jed nak aby
wspo móc wal kę z SMA, po trzeb ne są tur -
nu sy re ha bi li ta cyj ne, sprzęt or to pe dycz ny
i me dycz ny, a tak że róż ne za bie gi. Sam lek
nic nie zdzia ła. Trze ba mu po móc cięż ką
pra cą. W ska li ro ku ge ne ru je to jed nak ol -
brzy mie kosz ty, któ rych ro dzi ce Ma dzi
nie są w sta nie sa mo dziel nie po kryć. Dla -

te go też utwo rzo no zbiór kę na sie po ma -
ga. pl. Ce lem jest ze bra nie po nad 77 ty się -
cy zło tych. Pó ki co uda ło się zgro ma dzić
oko ło 20 pro cent tej kwo ty.

Aby po móc Ma dzi, moż na do ko ny -
wać wpłat za po śred nic twem wy mie nio -
nej wcze śniej fun da cji bądź wy sta wiać
czy też li cy to wać róż ne go ro dza ju przed -
mio ty i usłu gi na spe cjal nie utwo rzo nej
gru pie na Fa ce bo oku. Ko lej ną opcją jest
wy sła nie SMS -a na nu mer 72366 o tre -
ści: 0099531. Za chę ca my wszyst kich
do wspie ra nia Ma dzi! (LE NA)

CHARYTATYWNIE 

Pomóżmy ośmioletniej Madzi!
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Pod ko niec czerw ca odbyła się se sja
Ra dy Miej skiej w Sul mie rzy cach,
pod czas któ rej oce nie pod da ny zo -
stał ra port o sta nie mia sta. Rad ni
udzie li li bur mi strzo wi ab so lu to rium.
Prze ciw ko by ła tyl ko jed na oso ba. 

Gło so wa nie w spra wie udzie le nia
ab so lu to rium po prze dzi ło za po zna -
nie się rad nych ze spra woz da niem
z wy ko na nia bu dże tu za rok 2020
oraz ze spra woz da niem fi nan so wym
i in for ma cją o sta nie mie nia. W ro -

ku 2019 Ra da Miej ska w Sul mie rzy -
cach uchwa li ła bu dżet, w któ rym pla -
no wa ne wy dat ki by ły wyż sze niż
prze wi dy wa ne do cho dy. De fi cyt
na 2020 rok wy no -
sił 1 136 619,35 zł. Wy ko na nie bu -
dże tu wska zu je na to, że na ko niec ro -
ku od no to wa no nad wyż kę w wy so ko -
ści 631 014,75 zł. 

Rad ni udzie li li bur mi strzo wi Da -
riu szo wi Dę bic kie mu ab so lu to rium
przy 14 gło sach na tak i jed nym prze -
ciw nym. Opi nii więk szo ści nie po -

dzie li ła Ka ro li na Za bo rek -Ku law ska,
któ ra po sta no wi ła uza sad nić swo ją
de cy zję. – Przede wszyst kim je stem

zde gu sto wa na sy tu acją ZUK -u, gdzie
w ostat nim cza sie funk cję kie row ni -
ka peł ni ło pięć osób. My ślę, że to zbyt
wie le. Cią gła ka ru ze la spo wo do wa ła
cha os, złe za rzą dza nie i brak nad zo -
ru. By ło to zresz tą wi docz ne go łym
okiem. Na wet pan prze wod ni czą cy
to ostat nio za uwa żył. W 2020 ro ku
mie li śmy też do czy nie nia z na gon ką
na OSP – moż na by ło te go unik nąć
i za osz czę dzić wszyst kim ner wów.
Ostat ni ar gu ment to tra dy cyj nie już
vo tum se pa ra tum do pro to ko łu od -
no śnie skła du Ko mi sji re wi zyj -
nej – wy ja śni ła rad na. 
Wło darz Sul mie rzyc po sta no wił po -
dzię ko wać rad nym za za ufa nie. – Nie

po peł nia błę dów ten, kto nic nie ro bi.
Jak naj bar dziej przyj mu ję kry tycz ne
uwa gi pa ni rad nej. Zga dza się – to był
trud ny okres w ZUK -u i mam na -
dzie ję, że w tej chwi li sy tu acja się
unor mo wa ła. Dzię ku ję za uwa gi, jest
to coś, co na pew no wy wo ła we mnie
pew ne re flek sje. Dzię ku ję wszyst kim
pań stwu za za ufa nie, za to, że mnie
wspie ra cie. Za to, że bu dżet zo stał
zre ali zo wa ny w ta ki spo sób, na le ży
też oczy wi ście po dzię ko wać pa ni
skarb nik. Ży czę wszyst kim wło da -
rzom są sied nich gmin, aby mie li
obok ta kie go skarb ni ka jak
my – oznaj mił Da riusz Dę bic ki. 

(LE NA)

SULMIERZYCE 

Jedna radna była przeciw 

We wto rek w biu rze par la men tar nym
Plat for my Oby wa tel skiej w Kro to szy -
nie od by ła się kon fe ren cja pra so wa
z udzia łem se na tor Ewy Ma tec kiej
i po sła Ma riu sza Wit cza ka. Spo tka nie
po świę co ne by ło środ kom unij nym,
któ re tra fią do na sze go re gio nu.

We dług par la men ta rzy stów z PO
środ ki unij ne dla na sze go re gio nu
mia ły być za ni żo ne przez wzglę dy po -
li tycz ne. W wy ni ku ko lej nej tu ry ne -
go cja cji mar szał ko wi wo je wódz twa
wiel ko pol skie go uda ło się po zy skać
do dat ko we 600 mln eu ro. Ozna cza
to, że nasz re gion bę dzie dys po no wał
łącz ną kwo tą 2 mld eu ro. 

– Po na szej kil ku na sto ty go dnio wej
kam pa nii uda ło się wy wal czyć więk sze
pie nią dze dla Wiel ko pol ski na no wą
per spek ty wę unij ną. Kwo ta, o któ rej
mó wi my, to po nad 2,5 mi liar da zło -
tych wię cej. Per spek ty wa ta, dzię ki tej
do dat ko wej kwo cie, bę dzie opie wa ła
na 2 mld eu ro, czy li 10 mld zł. Są to pie -
nią dze, któ re bę dą wspie ra ły sa mo rzą -
dy te ry to rial ne, trans port, in we sty cje
dro go we, in we sty cje z za kre su ochro ny
śro do wi ska, ale rów nież bę dą za si la ły
bu dże ty pol skich przed się bior ców. Tak
bar dzo wal czy li śmy o te środ ki, po nie -

waż na po cząt ku w pro po zy cji rzą do -
wej Wiel ko pol ska zo sta ła po krzyw dzo -
na. Od bie ra li śmy to ja ko akt po li tycz nej
ze msty za to, że w tym re gio nie mar -
szał kiem jest czło wiek Plat for my – mó -
wił po seł Ma riusz Wit czak.  – Tak waż -
ny re gion Pol ski, ja kim jest Wiel ko pol -
ska, zo stał bar dzo źle po trak to wa ny
przy po dzia le środ ków unij nych. Nasz
upór, na sze in ter wen cje, oświad cze nia
i wiel ka de ter mi na cja mar szał ka wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go spo wo do wa -
ły, że uda ło się pod czas ne go cja cji po zy -
skać do dat ko we pie nią dze. To cią gle

jest oczy wi ście mniej niż w po przed niej
per spek ty wie, lecz po zwo li to na zre ali -
zo wa nie wcze śniej pla no wa nych, bar -
dzo waż nych in we sty cji – do da ła se na -
tor Ewa Ma tec ka. 

Par la men ta rzy ści oprócz Kro to -
szy na od wie dzi li jesz cze kil ka miast
w po łu dnio wej Wiel ko pol sce. Spo -
tka li się też z bur mi strzem Sul mie -
rzyc, Da riu szem Dę bic kim, któ ry po -
dzie lił się pla na mi roz wo ju mu zeum
miesz czą ce go się w za byt ko wym ra -
tu szu.

(LE NA)

POLITYKA

Większe środki finansowe dla Wielkopolski 
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ZDUNY

Absolutorium 
udzielone jednogłośnie 
Na czerw co wej se sji Ra dy Miej skiej
w Zdu nach rad ni jed no gło śnie udzie -
li li ab so lu to rium bur mi strzo wi To ma -
szo wi Chu de mu z ty tu łu wy ko na nia
ubie gło rocz ne go bu dże tu.

Pier wot nie pro jekt bu dże tu za kła dał
do cho dy na po zio mie 43 825 162,25 zł
oraz wy dat ki w kwo cie 45 513 411,02 zł.
De fi cyt miał wy nieść po nad 1,6 mln zł.
Prze pro wa dzo ne ko rek ty zwięk szy ły pla -
no wa ne do cho dy o 4 193 549,83 zł, czy li
do kwo ty 48 018 712,08 zł, a wy dat ki
wzro sły do 48 981 712,08 zł. Zmia ny te
usta li ły de fi cyt bu dże to wy w wy so ko -
ści 963 000 zł. 

Wy dat ki na in we sty cje zo sta ły
w 2020 ro ku zre ali zo wa ne w kwo -
cie 8 443 014,10 zł, czy li 79,6% za kła da -
ne go pla nu. Więk szość in we sty cji zre ali -
zo wa no, na to miast nie wy ko na nie pla nu
wy ni ka z niż szych – niż za ło żo no – kosz -
tów re ali za cji za dań oraz prze su nięć w re -
ali za cji pro jek tów na na stęp ny rok, jak
ma to miej sce np. w przy pad ku kom plek -
so we go sys te mu go spo da ro wa nia od pa -
da mi wraz z re kul ty wa cją skła do wi ska
od pa dów oraz dzia ła nia mi edu ka cyj ny -
mi w gmi nie Zdu ny. 

Rad ni jed no gło śnie zde cy do wa li
o udzie le niu bur mi strzo wi To ma szo wi
Chu de mu ab so lu to rium i wo tum za -
ufa nia. 

(LE NA)
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Pod czas czerw co wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie rad ni udzie li li
bur mi strzo wi Fran cisz ko wi Mar szał -
ko wi ab so lu to rium z ty tu łu wy ko na -
nia bu dże tu za 2020 rok. Pię cio ro
rad nych by ło prze ciw nych. Nie oby ło
się bez słow nych prze py cha nek.

Bur mistrz stre ścił ra port o sta nie
gmi ny, ogra ni cza jąc się do naj waż niej -
szych je go punk tów. – Rok 2020 był
in ny niż po przed nie la ta. Był to rok
szcze gól ny. Wio sną we szli śmy
w okres pan de mii. To wła śnie ona
zdo mi no wa ła dzia ła nia nie tyl ko
gmi ny, ale i wszel kich in sty tu cji sa -
mo rzą do wych, jak i cen tral nych.
Nikt do koń ca nie był przy go to wa ny
na po ja wie nie się ta kiej epi de mii.
Wszy scy się uczy li śmy. Pew nie nie
wszyst kie dzia ła nia, któ re po dej mo -
wa ły or ga ny sa mo rzą do we czy rzą do -
we, by ły do koń ca słusz ne i sku tecz -
ne, ale nie mie li śmy ta kiej wie dzy,
po nie waż wcze śniej po dob na sy tu -
acja nie wy stą pi ła – tłu ma czył wło -
darz Kro to szy na, dzię ku jąc wszyst -
kim za przej ście te go trud ne go okre -
su. Bur mistrz przy wo łał m. in. da ne
do ty czą ce bez ro bo cia, go spo dar ki
oraz in we sty cji. Ko mi sje sta łe ra dy
po zy tyw nie za opi nio wa ły pro jekt
uchwa ły w spra wie udzie le nia bur mi -
strzo wi wo tum za ufa nia.

W trak cie de ba ty głos za brał m.
in. rad ny Bar tosz Ko siar ski. – W na -
szym mie ście re ali zo wa ne są spek ta -
ku lar ne in we sty cje. Spek ta ku lar ne,
czy li ta kie, któ rych nie da się nie za -
uwa żyć. Su per, że nie któ re rze czy się
re ali zu je, ale mnie naj bar dziej bo li to,
że naj pierw coś bu du je my, a póź niej
się za sta na wia my, co z tym ma my
zro bić. Tak by ło w przy pad ku re wi ta -
li za cji Bło nia, a te raz sły szy my, że po -
dob nie jest w przy pad ku re wi ta li za cji
Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry.
Nie mo że być tak, że bu du je my

obiekt za 16 mln zł i nie ma my pla -
nu, co w nim ma się znaj do wać. Po -
pro si łem wy dział in we sty cji o do ku -
men ty zwią za ne z pla nem te go
przed się wzię cia, ale oka za ło się, iż był
tyl ko ja kiś sta ry do ku ment, spo rzą -
dzo ny przez daw ne go pre ze sa Wod -
ni ka. Nie ma my pra wa wy da wać pu -
blicz nych pie nię dzy na coś, co nie jest
za pla no wa ne w stu pro cen tach – wy -
ra ził swo ją opi nię rad ny, któ ry
przy oka zji po ru szył wie le in nych
aspek tów ra por tu o sta nie gmi ny. 

B. Ko siar ski prze czy tał też pi smo
w imie niu przed sta wi cie li Mię dzy -
osie dlo we go Ze spo łu In ter wen cyj ne -
go. – W oce nie miesz kań ców i Mię -
dzy osie dlo we go Ze spo łu In ter wen -
cyj ne go prze wle kłość za nie cha nia
i brak sku tecz no ści w dzia ła niach
bur mi strza w obro nie słusz nych in te -
re sów miesz kań ców i to le ro wa nie
bez pra wia od wie lu lat jest czyn ni -
kiem kom pro mi tu ją cym usta wę o sa -
mo rzą dzie i dys kre dy tu ją cym dla
udzie le nia bur mi strzo wi za ufa nia

spo łecz ne go. Zda niem miesz kań ców
oraz MZI oso ba ta ka nie za słu gu je
na udzie le nie jej ab so lu to rium
za rok 2020 – od czy tał rad ny.

Za udzie le niem bur mi strzo wi
wo tum za ufa nia opo wie dzia ło się 16
rad nych. Prze ciw ko na to miast by li
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.

W ze szło rocz nym bu dże cie do -
cho dy wy nio sły 195 685 017,25 zł,
a wy dat ki – 214 823 985,01 zł.
W imie niu Klu bu Rad nych Pra wa
i Spra wie dli wo ści opi nię na te mat
przy zna nia bur mi strzo wi ab so lu to -
rium przed sta wi ła rad na Sła wo mi ra
Ka lak. – Mia sto i gmi na Kro to szyn to
pięk ne miej sce w po łu dnio wej Wiel -
ko pol sce, któ re go wło da rze dba ją
głów nie o wi ze ru nek es te tycz ny i do -
star cza nie miesz kań com roz ry wek
według sta ro żyt ne go ha sła „chle ba
i igrzysk”. Szko da, że w na szej gmi nie
re ali zu je się tyl ko dru gi człon te go ha -
sła bu do wa niem przez ko lej nych

wło da rzy Pol skie go Stron nic twa Lu -
do we go po mni ków spi żo wych dla
po tom nych. Z przy kro ścią mu szę za -
uwa żyć brak oszczęd no ści i go spo -
dar no ści w wy dat ko wa niu na szych
wspól nych środ ków bu dże to wych.
Bę dzie my mie li pro fe sjo nal ny sta -
dion dla dru ży ny V li gi pił kar skiej,
dla któ rej nie po zy ska no ani no we go
spon so ra, ani nie przed sta wio no pla -
nu im prez roz ryw ko wych dla obiek -
tu. Bę dzie my mieć pięk ny ośro dek
re kre acyj no -wy po czyn ko wy na Bło -
niu, a na dal nie ma my opra co wa nych
nie ty le re gu la cji, co na wet kon cep cji
po zy ski wa nia przed się bior czo ści
do gmi ny, by zwięk szyć wpły wy
do bu dże tu. Czy przy tym wy dat ku
po my ślał pan cho ciaż raz, jak zbi lan -
so wać go przy cho dem? Dłu go jesz cze
nie bę dzie no we go żłob ka i przed -
szko la? Ty le, ile kosz to wał by ten
obiekt dla dzie ci, czy li oko ło 17 mln
zł, kosz tu ją try bu ny na sta dio nie
z eks klu zyw ną oszklo ną lo żą dla VIP -
-ów. Po dob na sy tu acja jest z ob wod -

ni cą, któ rej do dzi siaj nie ma w Kro to -
szy nie. W mie ście czę sto pa nu je ba ła -
gan, cze go po wo dem jest ogra ni czo -
na ilość ko szy na śmie ci, czę sto nie -
wy ko szo ne traw ni ki, za le ga ją ce śmie -
ci na tar go wi sku – oznaj mi ła rad -
na Ka lak. 

W obro nie wło da rza sta nął rad ny
Pa weł Si ko ra, tłu ma cząc, iż bu dżet
jest wy ni kiem kom pro mi su mię dzy
bur mi strzem a ra dą miej ską. S. Ka lak
od po wie dzia ła, że ba wi ją, w ja ki spo -
sób raj ca pró bu je uspra wie dli wiać
nie oszczęd ne, we dług niej, dzia ła nia
bur mi strza. Wło darz Kro to szy -
na stwier dził, iż w sta no wi sku przed -
sta wio nym przez rad ną Ka lak nie ma
oce ny wy ko na nia bu dże tu przez bur -
mi strza. 

Fi nal nie rad ni przy ję li uchwa łę
w spra wie udzie le nia bur mi strzo wi
ab so lu to rium przy 16 gło sach na tak
i pię ciu prze ciw nych (M. Il nic ka -
-Grzym ska, S. Ka lak, B. Ko siar ski, A.
Stel ma szyk, M. Urba niak). 

(LE NA)

KROTOSZYN

Absolutorium udzielone po burzliwej dyskusji
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W ho te lu Pod Szysz ka mi w Koź mi -
nie Wlkp. od by ło się uro czy ste spo -
tka nie władz gmi ny z ju bi la ta mi ob -
cho dzą cy mi zło te go dy. Ju bi le -
usz 50-le cia po ży cia mał żeń skie go
świę to wa ło 30 par.

Ju bi la ci otrzy ma li z rąk bur mi -
strza Ma cie ja Brat bor skie go me da le
„Za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie”,
nada ne przez pre zy den ta RP. Zło ty

ju bi le usz tych par mał żeń skich przy -
pa dał w 2020 ro ku, jed nak ze wzglę -
du na epi de mię uro czy stość wrę cze -
nia od zna czeń mu sia ła zo stać prze ło -
żo na na ten rok. 

– Ju bi le usz dłu go let nie go po ży -
cia mał żeń skie go na le ży do uro czy -
sto ści, w któ rych uczest ni czy my
z wiel kim wzru sze niem. Rocz ni ca
ślu bu to szcze gól na oka zja, aby się za -
trzy mać i spoj rzeć wstecz na to, co

osią gnę li ście w cią gu wspól ne go ży -
cia. 50 lat te mu za war li ście Pań stwo
związ ki mał żeń skie. Od te go dnia
wie dli ście wspól ne ży cie, po ko nu jąc
wszel kie trud no ści na rzu co ne przez
los. Do cze ka li ście zło te go ju bi le uszu.
Te wspól ne 50 lat to wzór i pięk ny
przy kład dla mło dych po ko leń wstę -
pu ją cych w związ ki mał żeń skie. Gra -
tu lu ję Pań stwu tak pięk ne go ju bi le -
uszu – po wie dzia ła An na Ja śniak,
kie row nik Urzę du Sta nu Cy wil ne go.

Opra wę ar ty stycz ną uro czy sto ści
za pew ni ła Ka pe la znad Or li.

(AN KA)
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Trzy oso by zo sta ły po szko do wa ne
w wy pad ku, ja ki zda rzył się na dro -
dze po wia to wej w Dzie li cach. 29
czerw ca ra no do szło tam do zde rze -
nia dwóch sa mo cho dów oso bo wych
i jed ne go po jaz du cię ża ro we go. 

Na ak cję 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 jazd ga śni czy z OSP w Roz -
dra że wie. Gdy stra ża cy do tar li na miej sce,
trzy po szko do wa ne oso by, w tym dwo je
dzie ci, znaj do wa ły się już pod opie ką służb
me dycz nych po za uszko dzo nym środ kiem
trans por tu. Po zo sta łym dwóm uczest ni -
kom wy pad ku nic się nie sta ło. Dro ga po -
wia to wa by ła cał ko wi cie za blo ko wa na
przez uszko dzo ne po jaz dy. 

Stra ża cy odłą czy li aku mu la to ry w sa -
mo cho dach i zwe ry fi ko wa li wy cie ki pły -
nów eks plo ata cyj nych. Do cza su przy by -
cia dru giej ka ret ki po go to wia jed ną ro tę

wy zna czo no do wspie ra nia dzia łań służb
me dycz nych, udzie la ją cych po mo cy
uczest ni kom zda rze nia. Mat ka z dwój ką
dzie ci zo sta ła prze trans por to wa na
do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we go

w ce lu dal szej ob ser wa cji.  Na ko niec dzia -
łań 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 po nad trzy go dzi ny.

(AN KA)

NA DRODZE

Groźny wypadek w Dzielicach

SSP KROTOSZYN

Kolorowe zmiany
Spo łecz na Szko ła Pod sta wo wa w Kro -
to szy nie na bie ra barw. A wszyst ko
z my ślą o uczniach – by czu li się do -
brze w mu rach tej pla ców ki. 

Każ dy kąt na bie ra ko lo rów. Oto cze -
nie sta je się co raz bar dziej przy ja zne dla
uczniów SSP. Ko lo ry nie są przy pad ko we!
Każ dy speł nia swo ją funk cję, a dzie ci zna -
ją ich prze sła nie!

Nie do szło by do te go, gdy by nie po -
moc lo kal nej fir my Chat ka Grze go rza
Smy czyń skie go. Spo łecz ność szko ły skła -
da ser decz ne po dzię ko wa nia. (AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Doskonalą się w ratownictwie wodnym
W ostat ni dzień czerw ca na akwe nie
przy uli cy Ry biej w Kro to szy nie prze -
pro wa dzo ne zo sta ły ćwi cze nia z za -
kre su ra tow nic twa wod ne go. Przed -
się wzię cie zor ga ni zo wa ła Ko men da
Po wia to wa Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej. 

Ćwi cze nia mia ły cha rak ter warsz ta -
tów ra tow ni czych, a in struk to ra mi by li
człon ko wie Spe cja li stycz nej Gru py Ra -
tow nic twa Wod no -Nur ko we go z KP PSP
w Ko ścia nie. Dzia ła nia ta kie ma ją na ce lu

pod no sze nie prak tycz nych umie jęt no ści
z za kre su ra tow nic twa wod ne go stra ża -
ków z jed no stek Kra jo we go Sys te mu Ra -
tow ni czo -Ga śni cze go.

Uczest ni cy, po dzie le ni na dwie gru -
py, pod bacz nym okiem spe cja li stów
z SGRW -N do sko na li li ra to wa nie osób bę -
dą cych w sy tu acji za gro że nia ży cia i wy ko -
rzy sta nie sprzę tu bę dą ce go na wy po sa że -
niu jed no stek KSRG oraz wie dzy do ty -
czą cej sa me go przy go to wa nia te re nu ak cji
w ocze ki wa niu na przy by cie SGRW -N.

(AN KA)
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Pół wieku wspólnego życia
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Wy so kiej po raż ki do znał Piast Ko by -
lin w ostat niej ko lej ce roz gry wek V li -
gi. GKS Rych tal nie dał szans na szej
dru ży nie, wy gry wa jąc 5: 1.

Go spo da rze od po cząt ku mie li spo -
rą prze wa gę i stwa rza li so bie do god ne
oka zje. Wo rek z bram ka mi w 23. mi nu -
cie roz wią zał Mi łosz Ko strze wa. Ko by li -
nia nie jesz cze nie zdą ży li otrzą snąć się
po stra cie go la, a ry wa le już mie li prze -
wa gę dwóch tra fień po do brym ude rze -
niu z dy stan su Alek san dra Mu zy ki. Mi -
nę ły ko lej ne czte ry mi nu ty i Mi łosz Cu -
lic pod wyż szył na 3: 0. Jesz cze w pierw -
szej po ło wie ko lej ne tra fie nie za li czył M.
Ko strze wa. 

Krót ko po prze rwie do siat ki po -
now nie tra fił M. Cu lic. W tym mo men -
cie miej sco wi od da li ko by li nia nom po le
gry i kon tro lo wa li sy tu ację na bo isku.
Go ście do pie ro w do li czo nym cza sie gry
zdo by li ho no ro we go go la. Po fau lu
na Ma te uszu Wa cho wia ku sę dzia po -

dyk to wał rzut kar ny, któ ry wy ko rzy stał
Ja kub Smek ta ła. 

– Trud no po wie dzieć coś na te mat te -
go spo tka nia. Prze gry wa my ostat ni mecz
se zo nu 1: 5. Po zo sta je po dzię ko wać za -
wod ni kom za ca ły se zon, za po świę co ny
czas i zdro wie po zo sta wio ne na bo isku.
Ko rzy sta jąc z oka zji, po dzię ko wa nia kie ru -
ję rów nież do tre ne ra Ja ro sła wa, któ ry
po raz ostat ni po pro wa dził dru ży nę Pia sta.
Tre ne rze – dzię ku je my! – pod su mo wał
Do mi nik Sne la, za wod nik Pia sta. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Bolesna porażka 
na zakończenie sezonu 

W dniach 24-26 czerw ca na Sta dio -
nie Olim pij skim w Po zna niu od by ły
się 97. Mi strzo stwa Pol ski Se nio -
rów w Lek ko atle ty ce. W za wo dach
ry wa li zo wa li za wod ni cy z na sze go
po wia tu, re pre zen tu ją cy KS Stal LA
Ostrów Wlkp. 

Dla wie lu z lek ko atle tów był to naj po -
waż niej szy start przed wy lo tem na igrzy -
ska olim pij skie w To kio. W gro nie star tu -
ją cych zna la zło się tro je spor tow ców z po -
wia tu kro to szyń skie go, któ rzy tre nu ją
w KS Stal LA Ostrów Wlkp. – Ewa Piasz -
czyń ska, Da wid Grzą ka i Mi chał Jo pek.

Po cho dzą ca z Dą bro wy Ewa Piasz -
czyń ska wraz z ko le żan ka mi – Oli wią
Klar, Dag ma rą Adam cio i In gą Ka nic -
ką – star to wa ła w szta fe cie 4 x 100 m.
Dziew czę ta po bi ły re kord Ostro wa Wlkp.
(47,69), a war to w tym miej scu do dać, że
ma ją do pie ro 16-17 lat. Świet ny wy nik

po zwo lił im za jąć ósme miej sce wśród se -
nio rek.

Na jesz cze wyż szej lo ka cie ry wa li za -
cję ukoń czy ła szta fe ta mę ska w skła dzie:
Da wid Grzą ka, Mi chał Jo pek, Kac per
Zim niak i Ka rol Błasz czak. Uzy ska ny
przez nich re zul tat 42,56 jest gor szy

od re kor du Ostro wa Wlkp. o za le d -
wie 0,28 s. Po dob nie jak w przy pad ku
dziew cząt dru ży nę two rzy li za wod ni cy
w wie ku 16-17 lat. Za ję cie szó ste go miej -
sca w gru pie se nio rów na le ży za tem
uznać za du ży suk ces. 

(LE NA)

LEKKA ATLETYKA

Dobre występy na mistrzostwach krajuGKS RYCHTAL – PIAST KOBYLIN
5:1 (4:0)

BRAMKI: 
1:0 – Miłosz Kostrzewa (23)
2:0 – Aleksander Muzyka (26)
3:0 – Miłosz Culic (30)
4:0 – Miłosz Kostrzewa (40)
5:0 – Miłosz Culic (48)
5:1 – Jakub Smektała (91' karny)
PIAST: Wojtkowiak – Siepa, A. Kurzawa,
D.Snela, Ratajczak, Lisiak (80' K.
Jędrzejak), M. Kurzawa, Siecla, K. Snela,
Smektała, Mt. Wachowiak 
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W Ka za niu od by ły się Mi strzo stwa
Eu ro py Se nio rów, Mło dzie żow ców
do lat 21 i 23 w Su mo. W za wo dach
nie mo gło za brak nąć re pre zen tan -
tów TA Ro zum Kro to szyn i UKS Sam -
son Ko by lin. Za wod ni cy z na sze go
po wia tu spi sy wa li się zna ko mi cie.

Trzy dnio wej ry wa li za cji, w któ rej
wzię li udział przed sta wi cie le 14 kra jów,
nie uła twia ły wy so kie tem pe ra tu ry, któ -
re w tym cza sie pa no wa ły w ro syj skim
Ka za niu. Mi mo to na si spor tow cy jak

zwy kle da li z sie bie wszyst ko, co prze ło -
ży ło się na ilość zdo by tych przez nich
me da li. Re pre zen tan ci Pol ski wy wal czy -
li aż 48 krąż ków. 

Za wod ni cy To wa rzy stwa Atle tycz ne -
go Ro zum Kro to szyn sta wa li na po dium
je de na ście ra zy w zma ga niach in dy wi du -
al nych. Wśród se nio rów trze cie miej sce
w ka te go rii 115 kg za jął Aron Ro zum.
Z ko lei w gro nie se nio rek srebr ny me dal
wy wal czy ła Alek san dra Ro zum (kat. 65
kg). W ry wa li za cji dru ży no wej te am se -
nio rek, w skła dzie z Olą Ro zum i Zu zan -

ną Kry stek, upla so wał się na dru giej lo ka -
cie. Brąz zdo by ła mę ska dru ży na, w któ rej
wy stę po wał Aron Ro zum. 

W prze dzia le wie ko wym U'23
na dru gim stop niu po dium sta wa ły A. Ro -
zum (kat. 65 kg) i Z. Kry stek (kat. +80 kg
oraz open), a brą zo wy krą żek zgar nął Kac -
per Wia trak (70 kg). W ry wa li za cji dru ży -
no wej dru gie miej sce za jął żeń ski te am
z A. Ro zum, Z. Kry stek i Le ną An drze jak. 

W gru pie U'21 naj le piej spi sa ła się Zu -
zan na Kry stek, któ ra zwy cię ży ła za rów no
w kat. +80 kg, jak i w open. Trze cią lo ka tę

w kat. 73 kg za ję ła L. An drze jak. Nie po ko -
na ny w kat. 85 kg oka zał się Mi ko łaj Mro -
wiń ski. Z ko lei Kac per Mi ko łaj czyk był dru -
gi w open. Ze spół z L. An drze jak i Z. Kry -
stek zdo był zło to, a mę ski te am z K. Mro -
wiń skim upla so wał się na dru giej lo ka cie. 

Świet nie ra dzi li so bie tak że re pre zen -
tan ci UKS Sam son Ko by lin. Je śli cho dzi
o zma ga nia se nio rek, wiel kim za sko cze -
niem oka za ła się Ju lia Jan ko wiak, któ -
ra – mi mo de biu tu w tej gru pie – wy wal -
czy ła brą zo wy me dal w kat. 55 kg. Pa tryk

Swo ra, star tu ją cy w kat. 85 kg, w wal ce
o brąz mu siał uznać wyż szość ry wa la
z Buł ga rii i osta tecz nie za jął pią te miej sce.
Piotr Si ko ra upla so wał się na siód mej lo -
ka cie w kat. 77 kg. 

W U'23 na naj niż szym stop niu po -
dium sta nął P. Si ko ra (kat. 77 kg), a Mi -
chał Grzem pow ski za jął siód me miej sce
(kat. 92 kg). W U'21 P. Si ko ra się gnął
po sre bro (kat. 77 kg), a J. Jan ko wiak
(kat. 55 kg) oraz M. Grzem pow ski
(kat. 92 kg) zdo by li brąz. (LE NA)

SUMO

Nasi brylowali na mistrzostwach Europy

Czte ry zło te me da le, naj lep szy wy nik
na świe cie w pchnię ciu ku lą oraz
dwa re kor dy Pol ski – to osią gnię cia
Cze sła wa Rosz cza ka z 31. Mi -
strzostw Pol ski w Lek kiej Atle ty ce
Ma sters, któ re od by ły się
w dniach 25-27 czerw ca w Olsz ty -
nie. Na po dium sta nął tak że in ny za -
wod nik z na sze go po wia tu – Cze -
sław Sien kie wicz.

W mi strzo stwach star to wa ło po -
nad 600 za wod ni czek i za wod ni ków.
W tym gro nie zna leź li się Cze sław Rosz -
czak z UKS Olim pij czyk Po go rze la oraz
Cze sław Sien kie wicz z KS Kro tosz. 

Pierw szy z wy mie nio nych ry wa li zo -
wał w czte rech kon ku ren cjach rzu to wych
w ka te go rii wie ko wej M80. W tym prze -
dzia le wie ko wym Rosz czak star to wał
po raz pierw szy. W rzu cie dys kiem uzy -
skał wy nik 33,25 m, któ ry jest no wym re -
kor dem Pol ski, i zdo był pierw szy zło ty
krą żek.

W rzu cie oszcze pem miesz ka niec Ła -
giew nik zmie rzył się m. in. z mi strzem
Pol ski w kat. M75 – Edwar dem Krol lem.
Naj lep szy re zul tat Rosz czak osią gnął
w trze ciej pró bie, rzu ca jąc na od le -
głość 27,45 m. Tym sa mym wy prze dził

naj groź niej sze go ry wa la o 26 cm i po raz
dru gi sta nął na naj wyż szym stop niu po -
dium. 

Nasz lek ko atle ta bez kon ku ren cyj ny
był tak że w rzu cie mło tem. Wy -
nik 38,02 m dał mu trze cie zło to na tych
mi strzo stwach. W ostat niej kon ku ren cji
Rosz czak znów był bez li to sny dla kon ku -
ren tów. Już w pierw szej se rii za pew nił so -
bie triumf, pcha jąc na od le -
głość 13,06 m – jest to no wy re kord Pol -
ski, a tak że naj lep szy w tym ro ku wy nik
na świe cie w ka te go rii M80. Re pre zen -

tant Olim pij czy ka Po go rze la wy grał rów -
nież kon ku ren cję open i zo stał naj lep -
szym za wod ni kiem mi strzostw Pol ski
ma sters.

W ka te go rii M60 star to wał Cze sław
Sien kie wicz z KS Kro tosz. Zna ny wszyst -
kim dłu go dy stan so wiec w bie gu na 5 km
uzy skał czas 21: 06,90 i wy wal czył brąz.
Bli sko po dium był tak że w bie gu
na 10 km, ale osta tecz nie z cza -
sem 42: 32,51 upla so wał się na czwar tej
po zy cji.

(AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Czesław Roszczak pokazał klasę 

Nie daw no pi sa li śmy o awan sie dru -
giej dru ży ny KS Kro tosz, któ ra w no -
wym se zo nie bę dzie ry wa li zo wać
w IV li dze. Po tur nie ju ba ra żo wym
oka za ło się, że pierw szy ze spół
awan so wał do III li gi!

KS Kro tosz II do tej po ry wy stę po wał
w V li dze. Po wy gra niu wszyst kich spo -
tkań te am uzy skał awans, co ozna cza ło, że
te ni si ści bę dą ry wa li zo wać z ko le ga mi
z klu bu. Pierw sza dru ży na Kro to sza za -

koń czy ła roz gryw ki na szó stej lo ka cie.
Oka za ło się jed nak, że ze spo ły, któ re mia -
ły wal czyć o awans do III li gi, zre zy gno wa -
ły z udzia łu w tur nie ju ba ra żo wym. Szan -
sę do sta li więc kro to szyń scy te ni si ści. 

Tur niej ba ra żo wy od był się 27 czerw -
ca w Lu ba szu. Pa ry pół fi na ło we utwo rzo -
no dro gą lo so wa nia. Kro to szy nia nie zmie -
rzy li się SKTS Ra ta je 50 III Po znań, zwy -
cię ża jąc 7: 3, a w fi na le po ko na li 6: 1 LKS
Błę kit ni II Nie chłód i tym sa mym uzy ska -
li awans do III li gi. (LE NA)

TENIS STOŁOWY

Wielki sukces Krotosza
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W ostat nim me czu se zo nu V li gi
Astra Kro to szyn zmie rzy ła się z Vit co -
vią Wit ko wo. Mi mo nie ma łych pro -
ble mów kro to szy nia nie wy gra li 2: 1.

Ko niec se zo nu był bar dzo trud ny dla
kro to szyń skiej dru ży ny z po wo du licz -
nych kon tu zji. Bez nich nie oby ło się rów -
nież tym ra zem. W 16. mi nu cie gry po -
waż ne go ura zu do znał Szy mon Maj,
a na ław ce re zer wo wych nie by ło in ne go
gol ki pe ra. Ma ja za stą pić mu siał więc Łu -
kasz Bu dziak. 

Na pierw sze go go la trze ba by ło cze -
kać do dru giej po ło wy. Krót ko po prze -
rwie Ma te usz Ziemiański ode brał pił kę
ry wa lo wi i po so lo wej ak cji otwo rzył wy -
nik spo tka nia. W 70. mi nu cie go ście wy -
rów na li za spra wą Kac pra Bocz kow skie go.

Kro to szy nia nie od po wie dzie li 10 mi -
nut póź niej. Po moc nym ude rze niu z dy -
stan su Ma te usza Mi zer ne go pił ka zna la -
zła dro gę do bram ki. Wy nik 2: 1 utrzy mał
się do koń ca kon fron ta cji.

Astra za koń czy ła roz gryw ki li go we
na dzie wią tej lo ka cie z do rob kiem 56

punk tów. – My ślę, że wy gra li śmy za słu -
że nie. Chciał bym po dzię ko wać chło pa -
kom za tę cięż ką run dę. Jej koń ców ka
skom pli ko wa ła się jesz cze bar dziej przez
licz ne kon tu zje. Mi mo pro ble mów uda ło
nam się wy grać i to zwy cię stwo chce my
za de dy ko wać Szy mo no wi Ma jo wi, któ ry
do znał ura zu i z bo iska za bra ło go po go to -
wie. Po dzię ko wa nia kie ru ję też w stro nę
władz Sul mie rzyc, któ re po zwo li ły nam
grać na tam tej szym obiek cie – sko men to -
wał Ma riusz Ra taj czak, pre zes Astry. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Zwyciężyli mimo trudności

W ostat niej ko lej ce kla sy okrę go -
wej Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. zmie -
rzył się z Pe li ka nem Gra bów. Koź -
mi nia nie już ty dzień wcze śniej za -
pew ni li so bie pro mo cję do V li gi,
a wy gra ną w me czu za my ka ją cym
se zon po sta wi li pie częć na za słu żo -
nym awan sie. 

W pierw szej od sło nie go spo da rze cią -
gle ata ko wa li, ale by li nie sku tecz ni i bar -
dzo do brze spi sy wał się bram karz eki py
z Gra bo wa. Do pie ro krót ko przed prze -
rwą uda ło się prze chy trzyć ry wa li, kie dy
to po świet nym po da niu Krzysz to fa Ra -
tyń skie go pił kę do siat ki skie ro wał Mar cin
Szym ko wiak. 

Dru ga od sło na by ła nie mal ko pią
pierw szej. Znów w sa mej koń ców ce Or ły
zna la zły dro gę do bram ki przy jezd nych.
Po so lo wej ak cji wy nik spo tka nia usta lił
Mi ko łaj Bo row czyk. 

Wy gra na z Pe li ka nem by ła dla koź mi -
nian przy pie czę to wa niem zwy cię stwa
w roz gryw kach kla sy okrę go wej. Bia ły
Orzeł zdo był 78 punk tów, a dru gi w ta be -
li Ja ro ta II Ja ro cin Wi ta szy ce zgro ma dził
sie dem oczek mniej. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Postawili pieczęć na awansie

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP.

- PELIKAN GRABÓW 2:0 (1:0)

BRAMKI: 

1:0 – Marcin Szymkowiak (45)

2:0 – Mikołaj Borowczyk (92)

BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak,

Konopka, Maciejewski, Hajdasz, Ratyński,

Kamiński, Skowroński, Szymkowiak,

Borowczyk, Czabański 

ASTRA KROTOSZYN – VITCOVIA

WITKOWO 2:1 (0:0)

BRAMKI:

1:0 – Mateusz Ziemiański (47)

1:1 – Kacper Boczkowski (70)

2:1 – Mateusz Mizerny (80)

ASTRA: Maj (16' Budziak) – Nasalski,

Skrzypniak, Olejnik, Mizerny, Błażejczak,

Juszczak, Czołnik, Praczyk, Ziemiański (60'

Ishchuk), Rebelka (60' Brink)
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