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� KROTOSZYN

Potrzebny chodnik 
na ul. Robotniczej

Czytaj na str. 3

� NA SYGNALE

Misja strażaków 
w Grecji zakończona

Czytaj na str. 4

� SMOSZEW

Na plac zabaw trzeba
jeszcze poczekać

Czytaj na str. 4

� KOŹMIN WLKP.

Zasłużeni 
dla Ziemi Koźmińskiej

Czytaj na str. 6

� SPORT

Wielkie nabory 
w Akademii Piłkarskiej
Reissa

Czytaj na str. 9

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 11-14

DZIŚ W NU ME RZE 

ZDUNY

Złożyli hołd Zagończykowi

Czytaj na str. 8

Pod czas pik ni ku przy koź miń -
skim zam ku za pre zen to wa ły się,
wraz ze sprzę tem, służ by ra tow ni cze
z ca łe go kra ju, m. in. po li cja, Woj sko
Pol skie, Lot ni cze Po go to wie Ra tun -
ko we, Woj ska Obro ny Te ry to rial nej,

gru py po szu ki waw czo -ra tow ni cze,
straż po żar na, In spek cja Trans por tu
Dro go we go, Pol ska Agen cja Że glu gi
Po wietrz nej, Gór skie Ochot ni cze Po -
go to wie Ra tun ko we, WOPR z wo je -
wódz twa za chod nio po mor skie go,

Wod na Służ ba Ra tow ni cza z Wro -
cła wia, Ae ro klub Ostrow ski, Szko ła
Wyż sza Wy mia ru Spra wie dli wo ści,
Aka de mia Ka li ska i Żan dar me ria
Woj sko wa. Na spe cjal nie przy go to -
wa nym lą do wi sku wy lą do wał cięż ki
śmi gło wiec Woj sko wej Służ by Ra -
tow ni czej ASARN

Na sce nie od by wa ły się pre lek cje,
warsz ta ty czy roz mo wy – m. in. z pi -
lo ta mi śmi głow ców ra tow ni czych.
Roz strzy gnię to kon kurs pla stycz ny
„Szu ka my i ra tu je my”. 

dokoń� czenie na stronie 5

WYDARZENIE

Wielkie manewry 
z udziałem służb ratowniczych
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NR 391 WTOREK 7 WRZEŚNIA 2021

W mi nio ną so bo tę od by ły się II Ogól no pol skie Ma new ry Po szu ki waw czo -Ra -
tow ni cze „Noc ny Tro pi ciel 2021”. Przy koź miń skim zam ku zor ga ni zo wa no
wiel ki pik nik z udzia łem służb ra tow ni czych. Po go dzi nie 15.00 na po gra ni -
czu po wia tów kro to szyń skie go, ostrow skie go i go styń skie go prze pro wa dzo no
ćwi cze nia, w któ rych wzię ło udział 85 jed no stek z te re nu ca łe go kra ju. Or ga -
ni za to rem wy da rze nia by ła Gru pa Po szu ki waw czo -Ra tow ni cza „Szu ka my
i Ra tu je my” z Ostro wa Wiel ko pol skie go.
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Po mię dzy uli ca mi Ro bot ni czą a Wi -
to sa w Kro to szy nie po wsta je plac za -
baw dla psów. Wła ści cie le czwo ro no -
gów przy zna ją, że dłu go cze ka li
na ta kie miej sce. 

Do ku men ta cja na plac za baw dla
psów jest czę ścią kom plek so wo opra co wa -
nej do ku men ta cji bu dow la nej na prze bu -
do wę kro to szyń skiej pro me na dy (od ul.
Koź miń skiej do ul. Wi śnio wej) wraz z za -
go spo da ro wa niem przy le głych do niej te -
re nów. Na eta pie prac pro jek to wych
w 2018 ro ku od by ły się kon sul ta cje spo -
łecz ne, któ rych ce lem by ło wy pra co wa nie
wraz z miesz kań ca mi roz wią zań uwzględ -
nia ją cych po trze by lo kal nej spo łecz no ści.
Plac za baw dla psów bę dzie pierw szym te -
go ty pu miej scem w na szym mie ście. 

Te ren dla czwo ro no gów ma po -
wierzch nię 900 m2. Wy po sa żo ny zo sta nie
w ślu zy wej ścio we, czy li tak zwa ne po dwój -
ne furt ki, któ re ni we lu ją ry zy ko uciecz ki

psa prze by wa ją ce go na wy bie gu w mo men -
cie wej ścia no we go czwo ro no ga na plac,
wjazd dla służb tech nicz nych i po rząd ko -
wych, no i oczy wi ście ele men ty za baw ko -
we, a tak że ław ki z ko sza mi na śmie ci

i na psie od cho dy oraz to a le tę dla zwie rza -
ków. Pie ski bę dą mia ły do dys po zy cji słup -
ki do sla lo mu, płot ki do prze ska ki wa nia,
tu nel, rów no waż nie, po chyl nię oraz prze -
skok. Plac bę dzie ogro dzo ny. (AN KA)

KROTOSZYN

Trwa budowa placu zabaw dla psów

Naj cie plej sza po ra ro ku do bie ga koń -
ca. Świad czy o tym nie tyl ko da ta
w ka len da rzu, ale i wy raź nie od czu -
wal ne ochło dze nie za okna mi. Roz -
sta nie z la tem nie mu si jed nak na le -
żeć do mo men tów nie przy jem nych.
Moż na przy tym do brze się ba wić, jak
w ostat ni week end wa ka cji miesz -
kań cy Roz dra że wa i Koź min Wlkp.

W Roz dra że wie świę to wa no już od so -
bo ty, kie dy to zor ga ni zo wa no za ba wę ta necz -
ną. Dzień póź niej na wie le atrak cji mo gli
li czyć naj młod si miesz kań cy. Dla nich przy -
go to wa no kon kur sy spraw no ścio we, prze jaz -
dy ko lej ką stra żac ką, dmu cha ny za mek czy
sza chy te re no we. Uczest ni ków im pre zy za -
pra sza no też do de gu sta cji do mo wych ciast

i stra żac kie go bi go su. Naj cie kaw szy był jed -
nak po kaz pom po wa nia wo dy na jak naj -
więk szą od le głość. Wzię li w nim udział
stra ża cy z Grę bo wa, Go ście je wa, Tom nic,
Ka nie wa, Dą bro wy oraz Stru mian.

W Koź mi nie Wlkp. z ko lei moż na by -
ło obej rzeć wy stęp Ka ba re tu z Ko no pi.

Przy go to wa no kon kur sy, ani ma cje, za ba wy
mu zycz no -wo kal ne i ru cho we czy warsz -
ta ty dla naj młod szych. Wie czo rem prze bo -
je roc ka wy ko ny wał Re asump cja Band,
a na ko niec ba wio no się przy utwo rach ze -
spo łu fol ko we go Re dlin. 

(MS)

KOŹMIN WLKP. / ROZDRAŻEW

Ostatnie podrygi lata



W trak cie se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go, któ ra od był się 31 sierp -
nia, Zbi gniew Bro dziak zło żył in ter -
pe la cję do ty czą cą wy ko na nia chod -
ni ka na ul. Ro bot ni czej. Jak ar gu -
men to wał, jest to ko niecz ne, by po -
pra wić bez pie czeń stwo pie szych po -
ru sza ją cych się na tym od cin ku. 

Rad ny Bro dziak (na zdję ciu) opi sał
nie bez piecz ną sy tu ację, w ja kiej zna la -
zła się jed na z miesz ka nek Kro to szy na,
któ ra zmu szo na by ła po ru szać się
z dzieć mi po dro dze. – Kil ka dni te mu
na ul. Ro bot ni czej, w po bli żu ul. Staw -
nej, mia ła miej sce nie bez piecz na sy tu -
acja, w efek cie któ rej po szko do wa na
mo gła zo stać mło da ko bie ta wraz
z dwój ką dzie ci, z któ rych jed no by ło
w wóz ku. Ze wzglę du na brak chod ni -
ka ko bie ta po ru sza ła się z dzieć mi
po uli cy – mó wił Z. Bro dziak, py ta jąc,
czy mu si dojść do tra ge dii, aby chod -
nik w tym miej scu w koń cu po wstał. 

– Ul. Ro bot ni cza po wsta ła w la -
tach 50. po przed nie go wie ku. Po -
przed ni sta ro sta kro to szyń ski, Le szek
Kul ka, obie cał miesz kań com w la -
tach 90. re mont dro gi i chod ni ków.
W związ ku z wy ko na niem ka na li za cji
w re jo nie ul. Ro bot ni czej po ło żo no no -

wą na wierzch nię as fal to wą. Nie ste ty,
chod nik nie zo stał do koń czo ny
do dnia dzi siej sze go, mi mo kil ku na stu
lat sta rań miesz kań ców, jak i rad nych
po wia to wych po przed nich ka den -
cji – ob ja śniał rad ny. 

Od po wie dzi udzie lił sta ro sta Sta -
ni sław Szczot ka, za pew nia jąc, że je śli
po wiat otrzy ma po moc od sa mo rzą du
gmin ne go, to chod nik po wsta nie
w przy szłym ro ku. – Rze czy wi ście, je -
śli cho dzi o ul. Ro bot ni czą dro ga jest
zro bio na, a chod ni ka nie ma. W po -
przed niej i obec nej ka den cji wy pra co -

wa li śmy pew ną za sa dę – in we sty cje
na dro gach po wia to wych wy ko nu je -
my z 50-pro cen to wym do fi nan so wa -
niem da ne go sa mo rzą du. Zwró cę się
do bur mi strza w tej spra wie, ale mam
rów nież proś bę do rad nych, szcze gól -
nie z gmi ny Kro to szyn, o lob bo wa nie
wśród rad nych miej skich, by rze czy wi -
ście ten bra ku ją cy chod nik zo stał zro -
bio ny w przy szłym ro ku. Je śli bę dzie
po moc fi nan so wa z gmi ny Kro to szyn,
to w 2022 ro ku bę dzie my w sta nie
zre ali zo wać to za da nie – oznaj mił sta -
ro sta. (LE NA)

Aktualności 3
Z SESJI

Niebezpiecznie na ul. Robotniczej
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Dzia ła nia ga śni cze pro wa dzo ne
przez pol skie mo du ły na te ry to rium
Gre cji zo sta ły za koń czo ne. Pierw sze -
go dnia wrze śnia dru ga gru pa kro to -
szyń skich stra ża ków do tar ła po jaz -
dem spe cjal nym do sie dzi by Ko men -
dy Po wia to wej PSP.

Na stra ża ków cze ka ła mi ła nie spo -
dzian ka. Do wód ca Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej w Kro to szy nie wraz ze zmia ną
służ bo wą po wi tał wra ca ją cych ra tow ni ków,
dzię ku jąc im za cięż ką i wy ma ga ją cą mi sję

po za gra ni ca mi kra ju. Łącz nie w dzia ła -
niach na te ry to rium Gre cji uczest ni czy ło
czte rech stra ża ków z kro to szyń skiej
PSP – ogn. Krzysz tof Mar cin kow ski, ogn.
Prze my sław Wól czyń ski, mł. ogn. Wal de -
mar Kra wiec oraz mł. ogn. Szy mon Ku ja wa. 

Człon ko wie po znań skie go mo du łu
otrzy ma ją od ko men dan ta po wia to we go
PSP w Kro to szy nie urlo py na gro do we, by
nad ro bić czas roz łą ki z bli ski mi i od po cząć
po kil ku na sto dnio wej mi sji.

Przy po mnij my, że 24 sierp nia,
po 16 dniach mi sji, do kra ju wró ci ła

pierw sza zmia na kro to szyń skich stra ża -
ków, któ rzy w ra mach Mo du łu GFFFV
Po znań bra li udział w dzia ła niach ga śni -
czych na te ry to rium Gre cji. 27 sierp nia

ko men dant po wia to wy PSP w Kro to -
szy nie bryg. To masz Po lak spo tkał się
z ty mi stra ża ka mi, by po dzię ko wać
za re ali za cje za dań po za gra ni ca mi kra -

ju oraz wy mie nić do świad cze nia wy nie -
sio ne z dzia łań na are nie mię dzy na ro -
do wej. 

(AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Misja w Grecji zakończona

Roz po czę ły się pra ce na osie dlu Su -
li mi ra. Mo der ni zo wa ne są trzy uli ce.
Na ten cel mia sto po zy ska ło do fi -
nan so wa nie ze środ ków Rzą do we go
Fun du szu Roz wo ju Dróg. Przy zna na
kwo ta do ta cji to nie co po nad 707 ty -
się cy zło tych, co sta no wi 70 pro cent
kosz tu in we sty cji.

In we sty cja na osie dlu Su li mi ra za kła da
mo der ni za cję jezd ni natrzech uli cach dosze -
ro ko ści 5 me trów. Cho dzi o uli ce Si kor skie -
go i La skow skie go oraz jed ną bez na zwy – tę
odul. Po wstań ców Wlkp. Nawspo mnia nych
od cin kach pla no wa na jest wy mia na pod bu -
do wy i po ło że nie no wej na wierzch -

ni – zkost ki bru ko wej be to no wej. Jezd nie bę -
dą ogra ni czo ne kra węż ni kiem ty pu na jaz do -
we go. Po nad to w ra mach in we sty cji
wy ko na ne zo sta ną wjaz dy i doj ścia do po se -
sji. Na wszyst kich uli cach po wsta nie też ka -
nał od wad nia ją cy pas dro go wy – ka na li za cja
desz czo wa, wpu sty desz czo we i przy ka na li -
ki. Prze bu do wa ne bę dą od cin ki dro go we
o łącz nej dłu go ści 504 me trów. 

Dzię ki zre ali zo wa niu tej in we sty cji
wzro śnie stan dard tech nicz ny dróg, a co
za tym idzie – po pra wi się bez pie czeń stwo
ru chu dro go we go w tym re jo nie. Do fi nan -
so wa nie z Rzą do we go Fun du szu Roz wo ju
Dróg to 707 512,89 zło tych. 

(AN KA)

SULMIERZYCE

Ruszyła przebudowa 
dróg na osiedlu Kro to szyń scy rad ni roz pa try wa li pe -

ty cję do ty czą cą bu do wy pla cu za baw
w Smo sze wie. Je dy nym pro ble mem
na dro dze do re ali za cji pro jek tu jest
ocze ki wa nie na po zy ska nie ze -
wnętrz nych środ ków, któ re po mo gą
sfi nan so wać in we sty cję. 

Pe ty cja miesz kań ców Smo sze wa
do ty czy ła bu do wy no we go, no wo cze -
sne go i bez piecz ne go pla cu za baw
dla dzie ci, któ ry miał by po wstać
przy ul. Ja rzę bi no wej. Jej roz pa trze -
niem za ję li się człon ko wie Ko mi sji
skarg, wnio sków i pe ty cji. Pod czas
po sie dze nia 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, po -
in for mo wał, iż plan za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go oraz dział ka
na le żą ca do gmi ny da ją moż li wo ści
tech nicz ne na bu do wę w tym miej -
scu pla cu za baw. Wstęp nie zle co ne
zo sta ło opra co wa nie do ku men ta cji
bu dow la nej z tym zwią za nej. M. Ku -
rek do dał, że gmi na bę dzie apli ko wa -
ła o środ ki ze wnętrz ne w ra mach
fun du szy unij nych, aby móc zre ali zo -
wać owo przed się wzię cie. Człon ko -
wie ko mi sji jed no gło śnie uzna li
pe ty cję za za słu gu ją cą na uwzględ -
nie nie.

Na nie daw nej se sji pe ty cję roz pa -
try wa ła Ra da Miej ska w Kro to szy nie.
Pro jekt uchwa ły po zy tyw nie za opi -
nio wa ły ko mi sje sta łe, a rad ni przy ję -
li ją jed no gło śnie. Rad ny Da rian
Pa szek zwró cił uwa gę na waż ny
aspekt. – Chciał bym się od nieść
do tej pe ty cji, po nie waż to, że dzi siaj
ją przyj mu je my, nie ozna cza, że ten
plac za baw bę dzie od ra zu wy bu do -
wa ny. Bę dzie my cze kać na ja kąś do -
ta cję ze wnętrz ną al bo miesz kań cy
wsi Smo szew mo gą zgło sić ten pro -
jekt do bu dże tu oby wa tel skie go,
do cze go za chę cam. Za 15 tys. zł ja -

kiś frag ment pla cu za baw moż na
stwo rzyć – wy ja śnił.

Mi mo moż li wo ści tech nicz nych
i po zy tyw nych opi nii miesz kań cy bę -
dą mu sie li jed nak na plac za baw po -
cze kać. Mo gą też pójść za ra dą rad ne go
i zgło sić swój po mysł do bu dże tu oby -
wa tel skie go, co mo że uczy nić każ dy
po przez wy peł nie nie i prze sła nie elek -
tro nicz ne go for mu la rza. Koszt re ali za -
cji zgło szo ne go pro jek tu nie mo że
jed nak prze kro czyć 10 pro cent war to -
ści bu dże tu, co w przy pad ku gmi ny
Kro to szyn da je 15 tys. zł na da ne
przed się wzię cie. (LE NA)

Z SESJI 

Co z placem zabaw w Smoszewie?
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Uro czy ste go otwar cia pik ni ku do -

ko nał Ma ciej Brat bor ski, bur mistrz
Koź mi na Wlkp., wraz za pro szo ny mi
go ść mi, przed sta wi cie la mi służb i par -
la men ta rzy stów. – Cie szę się z te go, że
dzi siej sza obec ność pań stwa jest zwią -
za na z ćwi cze nia mi. To jest szan sa
na po pra wie nie pro ce dur, sko or dy no -
wa nie dzia łań po mię dzy służ ba mi.
Wszyst ko po to, aby w jak naj lep szy
spo sób ra to wać ludz kie ży cie i chro nić
mie nie przed znisz cze niem – po wie -
dział wło darz Koź mi na Wlkp. 

Po dzię ko wa no funk cjo na riu szom
służb za ich trud i za an ga żo wa nie, czę -
sto z na ra że niem ży cia. – Je stem
pod wra że niem roz ma chu dru gich
ogól no pol skich ma new rów po szu ki -
waw czych. Po zwa la ją one na do brą ko -
or dy na cję dzia łań przede wszyst kim
sto wa rzy szeń cy wil nych, któ re wspie -
ra ją straż po żar ną, po li cję, Woj ska
Obro ny Te ry to rial nej. Od kil ku lat no -
tu je się ok. 20 tys. osób za gi nio nych.
Na szczę ście uda je się od szu kać pra -
wie 100 pro cent. Że by do te go dojść,
po trzeb ne by ło współ dzia ła nie i hart
du cha, któ re po zwa la ją na dal pod no -
sić po ziom sku tecz no ści. Dzię ku ję
za pań stwa za an ga żo wa nie. Je śli cho -

dzi o służ by mun du ro we, nie bierz cie
do sie bie głu pich, kry tycz nych uwag,
któ re pod wa ża ją sens i dzia łal ność
zwłasz cza Wojsk Obro ny Te ry to rial -
nej. Przy was czu je my się bez piecz -
nie – oświad czył po seł Jan Mo siń ski.

Pierw sza edy cja ćwi czeń od by ła się
w czerw cu 2019 r. na te re nie gmi ny
Zdu ny. Wte dy w ma new rach bra ły
udział jed nost ki po li cji, Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej, Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej, Woj ska Obro ny Te ry to rial -
nej oraz gru py po szu ki waw czo -ra tow -
ni cze, przed sta wi cie le ra tow nic twa
wod ne go i ze spo ły ra tow nic twa me -
dycz ne go. W dru giej edy cji or ga ni za -

to rzy chcie li za pre zen to wać pa nel ko -
or dy na cji po szu ki wań SI RON oraz
apli ka cję Szu ka my i Ra tu je my. Jest to
pro gram wspo ma ga ją cy ko or dy na cję
dzia łań po szu ki waw czo -ra tow ni czych
z pod glą dem po zy cji ra tow ni ków
i jed no stek w te re nie w cza sie rze czy -
wi stym. Uspraw nia pra cę ko or dy na to -
rów ta kich ak cji. Pro gram SI RON
wy ko rzy sty wa ny jest m. in. przez Ko -
men dę Głów ną Po li cji (CPOZ), lo kal -
ne jed nost ki po li cji i stra ży po żar nej,
GOPR, WOPR, Wod ną Służ bę Ra -
tow ni czą (WSR), gru py po szu ki waw -
czo -ra tow ni cze i in ne służ by ra tu ją ce
ży cie ludz kie. 

W dzia ła niach wy ko rzy sta no tak że
Mo bil ne Cen trum Ko or dy na cji Po szu -
ki wań (MCKP) wraz z Mo bil nym Ze -
sta wem Po szu ki waw czo -Ra tow ni czym.
MCKP to cen trum do wo dze nia i ko or -
dy na cji ak cja mi po szu ki waw czy mi,
zbu do wa ne na pod wo ziu sa mo cho du
VW LT 35. Po jazd wy po sa żo ny jest
w dwa nie za leż ne sta no wi ska do wo dze -
nia z peł nym wy po sa że niem in for ma -
tycz nym, łącz ność bez prze wo do wą
(dwa urzą dze nia sta cjo nar ne i 40 prze -
no śnych), cy fro wy te le fon sta cjo nar ny,
umoż li wia ją cy te le kon fe ren cje, ge ne -
ra tor prą do twór czy wraz z UPS -em,
ser wer, sprzęt me dycz ny oraz maszt
an te no wy o wy so ko ści 12 me trów.
War to pod kre ślić, że MCKP to je dy ny
ta ki po jazd w Wiel ko pol sce i je den
z trzech w kra ju.

W ćwi cze niach wzię ło udział po -
nad 700 stra ża ków, po li cjan tów, ra -
tow ni ków i żoł nie rzy. Ma new ry
zo stały po dzie lo ne na trzy epi zo dy.
Pierw szy i dru gi do ty czy ły ka ta stro fy
sa mo lo tu i po szu ki wa nia dzie się ciu
skocz ków spa do chro no wych. We dług
sce na riu sza o go dzi nie 15.20 wy star to -
wał sta tek po wietrz ny z dzie się cio ma
pa sa że ra mi (skocz ko wie spa do chro no -
wi) i dwo ma człon ka mi za ło gi (pi lo ci).

W oko li cy miej sco wo ści Mo kro nos do -
szło do awa rii sil ni ków stat ku po -
wietrz ne go. Pi lo ci zde cy do wa li się
na awa ryj ne lą do wa nie na łą ce w po bli -
żu zbior ni ka wo dy. Z ko lei pa sa że ro -
wie od da li sko ki ze spa do chro nem.
Wie lu z nich spa dło na ob sza ry le śne,
do zna jąc ura zów. Za da niem ra tow ni -
ków by ło od na le zie nie sa mo lo tu i pa -
sa że rów oraz udzie le nie im na miej scu
nie zbęd nej po mo cy me dycz nej, a tak -
że trans port do szpi ta la. 

Ostat ni epi zod za kła dał ka ta stro -
fę ba lo nu z pi lo tem i trze ma dzien ni -
ka rza mi na po kła dzie. W trak cie lo tu
po dmu chy wia tru znio sły ba lon w kie -
run ku Kro to szy na. Awa rii uległ me -
cha nizm ste ro wa nia. Ba lon opadł
w kom plek sie le śnym w oko li cy miej -
sco wo ści Ró żo po le -Dą bro wa.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na bieżąco 5

WYDARZENIE

Wielkie manewry z udziałem służb ratowniczych
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1 wrze śnia 1945 ro ku wy bu -
chła II woj na świa to wa. W 82. rocz ni -
cę jej roz po czę cia wła dze sa mo rzą -
do we po wia tu i gmi ny, de le ga cje
uczniów oraz or ga ni za cji skła da ły
sym bo licz ne wią zan ki kwia tów
w miej scach pa mię ci.

Zło żo no je przy ta bli cy upa mięt nia ją -
cej przy wód ców Pol skie go Pań stwa Pod -
ziem ne go na ryn ku, przy ta bli cy
upa mięt nia ją cej na lot nie miec kie go lot nic -
twa na po ciąg ewa ku acyj ny w Ko le w Par ku
Dwor co wym, przy po mni ku 56 Puł ku Pie -

cho ty Wlkp. na ul. Mic kie wi cza, przy ta bli -
cy upa mięt nia ją cej trans port nie miec kich
dzie ci w czerw cu 1945 r. na dwor cu PKP,
przy po mni ku Pa mię ci Miesz kań ców Zie -
mi Kro to szyń skiej Po le głych na Fron -

tach II Woj ny Świa to wej na ul. Pia stow skiej,
przy Szań cu Pa mię ci Żoł nie rzy 56 Puł ku
Pie cho ty Wlkp. na ul. Ga jo wej oraz przy ta -
bli cy Więź niów Po li tycz nych Okre su Sta li -
now skie go na ul. Sien kie wi cza. (AN KA)

KROTOSZYN

W 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej

1 wrze śnia wła dze Ko by li na pod pi sa ły
umo wy z wy ko naw cą na re ali za cję
dwóch za dań – w Ła giew ni kach i Za le -
siu Ma łym. Na oba pro jek ty po zy ska -
no do fi nan so wa nie, łącz nie 89 969 zł,
w ra mach XI edy cji kon kur su „Pięk nie -
je wiel ko pol ska wieś” z pro gra mu
Wiel ko pol ska Od no wa Wsi.

Na re ali za cję pro jek tu „Dba my o na -
szą ‘Pe reł kę’ i jej oto cze nie” w Za le siu Ma -
łym do ta cja wy nie sie 44 603 zł,
a Ła giew ni kom na przed się wzię cie pod na -

zwą „Nie strasz na nam po go da – bu du je -
my wia ty na pla cu przy świe tli cy” przy zna -
no 45 366 zł. – To nasz ko lej ny suk ces,
po zy ska li śmy do fi nan so wa nie, a na sze so -

łec twa wzbo ga cą się o wia ty. Do dat ko wo
w Za le siu Ma łym wy re mon to wa na zo sta -
nie ele wa cja świe tli cy – mó wi To masz Le -
siń ski, bur mistrz Ko by li na. (AN KA)

KOBYLIN

Umowy z wykonawcą podpisane

Jed nym z punk tów se sji Ra dy Miej -
skiej w Koź mi nie Wlkp., któ ra od by -
ła się 31 sierp nia, by ło nada nie
trzech od znak „Za słu żo ny dla Zie mi
Koź miń skiej”. 

Pierw szą nada no Sto wa rzy sze niu
To wa rzy stwo Mi ło śni ków Koź mi -
na Wiel ko pol skie go, któ re w tym ro ku
świę tu ję stu le cie ist nie nia. – To wa rzy -
stwo Mi ło śni ków Koź mi na Wiel ko pol -
skie go przez swo ją dzia łal ność sze ro ko
pro mu je dzie dzic two hi sto rycz ne Koź -
mi na Wlkp. i przy czy nia się do roz wo -
ju kul tu ry mia sta i gmi ny Koź min
Wlkp. Za swo ją dzia łal ność To wa rzy -
stwo otrzy ma ło licz ne na gro dy i wy róż -
nie nia, m. in. na gro dę spe cjal ną
Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki za szcze gól -
ne do ko na nia w re gio nal nych to wa rzy -
stwach kul tu ry w 1991 r. oraz me da le
„Za za słu gi dla Kul tu ry w Wiel ko pol -
sce”, przy zna ne przez Wiel ko pol skie
To wa rzy stwo Kul tu ral ne – czy ta my
w uza sad nie niu uchwa ły. 

Uho no ro wa no tak że Cy ry la Ba na -
sza ka, a z wnio skiem o przy zna nie mu
wy róż nie nia wy stą pił za rząd To wa rzy -
stwa Mi ło śni ków Koź mi na Wiel ko pol -
skie go. Cy ryl Ba na szak od lat 70. jest
ak tyw nym człon kiem spo łecz no ści
koź miń skiej. – Po za zna czą cy mi osią -
gnię cia mi na ni wie za wo do wej, spół -

dziel czo ści na rzecz rol nic twa wy róż -
nił się na róż nych po lach dzia łań lo kal -
nych. Od prze szło 40 lat wspie ra
dzia ła nia OSP w gmi nie. Peł niąc funk -
cję prze wod ni czą ce go Ko ła Pol skie go
Związ ku Eme ry tów, Ren ci stów i In -
wa li dów w Koź mi nie Wlkp., uak tyw -
nił star sze po ko le nie, or ga ni zu jąc
sze reg atrak cyj nych za jęć z wy ciecz ka -
mi kra jo wy mi włącz nie. Ja ko pre zes
Ko ła Za rzą du Pol skie go Sto wa rzy sze -
nia Dia be ty ków w Koź mi nie Wlkp.
or ga ni zu je po moc me dycz ną, bez płat -
ne apa ra ty do po mia ru po zio mu cu -
kru, te ma tycz ne pre lek cje – na pi sa no
w uza sad nie niu uchwa ły. 

Z ini cja ty wy C. Ba na sza ka w 2019
ro ku po wo ła no Ko mi tet Ra to wa nia Koź -
miń skich Za byt ków. W uzgod nie niu
z dy rek to rem Mu zeum Na ro do we go
Rol nic twa i Prze my słu Rol no -Spo żyw -
cze go w Szre nia wie roz po czął sta ra nia
w ce lu utwo rze nia w szklar ni by łej

szko ły ogrod ni czej fi lii mu zeum, po -
świę co nej ogrod nic twu. Po na wią za niu
kon tak tu z pre ze sem Od dzia łu Wiel -
ko pol skie go To wa rzy stwa Pa mię ci Po -
wsta nia Wiel ko pol skie go był
ini cja to rem po wsta nia koź miń skie go
ko ła tej or ga ni za cji. Ak tyw nie uczest -
ni czy w pra cach Sto wa rzy sze nia In ży -
nie rów i Tech ni ków Rol nic twa oraz
Brac twa Kur ko we go. 

Ko lej ne od zna cze nie przy zna no Ma -
rii Le wan do wicz. Z wnio skiem w tej
spra wie rów nież wy stą pi ło To wa rzy stwo
Mi ło śni ków Koź mi na Wiel ko pol skie -
go. – Przy go to wa ła mło dzież dokil ku na -
stu kon kur sów wie dzy o Wiel ko pol sce
oraz sa mo rzą dzie te ry to rial nym.
Od1999 do2019 pra co wa ła wkoź miń -
skim Gim na zjum im. Zjed no czo nej Eu -
ro py, ucząc ję zy ka pol skie go i hi sto rii,
peł niąc jed no cze śnie w la tach 2001-
2019 funk cję dy rek to ra. Od 2006
do2014 peł ni ła funk cję pre ze sa za rzą du
TMKW – czy ta my w uza sad nie niu. M.
Le wan do wicz jest au tor ką licz nych re -
cen zji i ar ty ku łów oraz po my sło daw czy -
nią i współ au tor ką opra co wa nia
„Nie Zmy ślo na Hi sto ria Gim na -
zjum – Gim na zjum im. Zjed no czo nej
Eu ro py wKoź mi nie Wlkp.1999-2019”
iksiąż ki ,,Po wsta nie Wiel ko pol skie1918-
1919”. Wszyst kie uchwa ły przy ję to jed -
no gło śnie. (LE NA)

KOŹMIN WLKP.

Radni przyznali trzy odznaczenia
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W so bo tę w Zdu nach zor ga ni zo wa -
no V edy cję Bie gu Za goń czy ka. Wy -
da rze niem tym je go uczest ni cy skła -
da ją hołd ma jo ro wi Fran cisz ko wi Ja -
skul skie mu ps. Za goń czyk. Przy oka -
zji „Nad sta wa mi” zor ga ni zo wa no
pik nik oraz za ba wy dla dzie ci. Głów -
nym or ga ni za to rem im pre zy był Zdu -
now ski Ośro dek Kul tu ry.

Bieg głów ny po prze dzi ły za wo dy
przed szko la ków oraz uczniów klas I -
-III na te re nie re kre acyj nym „Nad sta wa mi”
przy uli cy Ostrow skiej w Zdu nach. Wśród
przed szko la ków wy grał Wło dek Zie lon ka,
dru gie miej sce za jął Le wam Ma kha ra dze,
a trze cia by ła Zu zan na Ko ni czyń ska. W ry -
wa li za cji uczniów z klas I -III pierw szy li nię
me ty prze kro czył Ma te usz Pest ka, wy prze -
dza jąc Ka ri nę Szy ma now ską i Bru no na
Mar ci nia ka. 

Na stęp nie wszy scy uczest ni cy im pre -
zy wzię li udział w Mar szu Pa mię ci do Szań -
ca Po wstań cze go w Bo row ni cy. Na miej scu
zło żo no kwia ty, zni cze, ka mie nie na sza -
niec ja ko wy raz pa mię ci o obroń cach na szej
oj czy zny. Przy po mnia no tak że hi sto rię
Fran cisz ka Ja skul skie go ps. Za goń czyk.
O go dzi nie 15.00 z szań ca wy star to wa li
uczest ni cy bie gu głów ne go. Me ta usy tu -
owa na by ła przy skrzy żo wa niu duk tu z ul.
Ostrow ską. Dla każ de go bie ga cza przy go to -
wa no pa miąt ko we me da le, dy plo my
i atrak cyj ne upo min ki. Czo ło wa trój ka
otrzy ma ła pu cha ry z rąk Łu ka sza Star czew -
skie go – asy sten ta spo łecz ne go po sła Ja na

Mo siń skie go – i Mi ło sza Zwie rzy ka – kie -
row ni ka Wy dzia łu Go spo dar ki i Rol nic twa
Urzę du Miej skie go w Zdu nach. Naj szyb -
ciej tra sę po ko na li Prze mek Szcze pa niak,
Ku ba Ży to i Ma te usz Kień ski. 

Po bie gu każ dy mógł skosz to wać gro -
chów ki z kuch ni po lo wej i po słu chać pie -
śni pa trio tycz nych oraz utwo rów
roc ko wych na kon cer cie ze spo łu Ta cy Nie
In ni.

Fran ci szek Ja skul ski ps. Za goń czyk
uro dził się w ro dzi nie pol skich emi gran -
tów w West fa lii 16 wrze śnia 1913 ro ku.
W 1920 za miesz kał wraz z ro dzi ną
w Zdu nach. Przed woj ną pra co wał w tam -

tej szym ma gi stra cie. Dzia łał ak tyw nie
w Dru ży nie Har cer skiej im. Za wi szy Czar -
ne go. Brał udział w woj nie obron nej we
wrze śniu 1939, a na stęp nie prze szedł
do kon spi ra cji. Je go pseu do nim par ty zanc -
ki, Za goń czyk, za czerp nię to od ty tu łu pi -
sma pod ziem ne go, któ re re da go wał
w na szym re gio nie. 

W 1942 dzia łał w oko li cach wo je -
wódz twa lu bel skie go, gdzie zwią zał się
z Ke dy wem Ar mii Kra jo wej i do wo dził du -
ży mi od dzia ła mi par ty zanc ki mi, któ re m.
in. bra ły udział w wy zwa la nia Pu ław
w 1944. Wkrót ce zo stał aresz to wa ny przez
NKWD. Po cząt ko wo ska za no go na ka rę
śmier ci, za mie nio ną póź niej na 10 lat wię -
zie nia.

Za goń czy ko wi uda ło się zbiec z Wro -
nek. Za czął or ga ni zo wać struk tu ry kon spi -
ra cyj ne prze ciw ko wła dzom
ko mu ni stycz nym, rów nież w Kro to szy -
nie. 26 lip ca 1946 zo stał aresz to wa ny i ska -
za ny na ka rę śmier ci, któ rą wy ko na no 19
lu te go 1947. Był ma jo rem Woj ska Pol skie -
go, od zna czo nym Krzy żem Wo jen nym
Vir tu ti Mi li ta ri V kl., Krzy żem Wa lecz -
nych oraz Krzy żem Ofi cer skim Or de ru
Od ro dze nia Pol ski. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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ZDUNY

Złożyli hołd Zagończykowi

Ku koń co wi ma ją się pra ce zwią za ne
z re no wa cją sta wu w Za le siu Ma łym.
Desz czo wa au ra w ostat nim cza sie
nie ste ty znacz nie utrud nia dzia ła nia.
Fir ma re ali zu ją ca za da nie wy ko rzy -
stu je jed nak każ dy mo ment sprzy ja -
ją cej po go dy, by jak naj szyb ciej in we -
sty cję do pro wa dzić do koń ca. 

Przy po mnij my, że w lip cu wła dze
gmi ny Ko by lin mu sia ły zna leźć no we go
wy ko naw cę, al bo wiem po przed ni od stą pił
od re ali za cji za da nia z po wo du kło po tów
fi nan so wych. Z no wym wy ko naw cą umo -
wę pod pi sa no 21 lip ca. Wszyst ko wska zu -
je na to, że – mi mo nie sprzy ja ją cej
po go dy – in we sty cja zo sta nie zre ali zo wa -
na w wy zna czo nym ter mi nie, czy li do koń -
ca wrze śnia. 

War tość przed się wzię cia 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 no -
si 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)

ZALESIE MAŁE

Renowacja stawu dobiega końca
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Eki pa A Se ree Tee zna la zła się wśród
szes na stu naj lep szych dru żyn w kra -
ju. Nie ste ty w fi na łach Mi strzostw
Pol ski Play are ny na szej dru ży nie za -
bra kło szczę ścia. 

Kro to szyń ski ze spół re pre zen to wał na -
sze mia sto w fi na łach Mi strzostw Pol ski
Play are ny trze ci raz z rzę du. Tuż przed tur -
nie jem te am AST miał pro ble my ka dro we.
Szczę śli wie uda ło się jed nak skom ple to wać
dzie wię ciu za wod ni ków i wy ru szyć
do Wro cła wia. Kro to szy nia nie tra fi li
do gru py A wraz z Ne well's Old Boys Ja -

strzę bie -Zdrój (wi ce mistrz Za brza), Ja kub -
skie So wa Tat too To ruń (wi ce mistrz To ru -
nia) i Wo lves Wro cław (wi ce mistrz
Wro cła wia). 

W pierw szym po je dyn ku z dru ży ną
z Ja strzę bia -Zdro ju AST pro wa dzi ło
już 3: 0. Póź niej do gło su do szli ry wa le
i to oni wy gra li 6: 4. W me czu z Wo lves
Wro cław kro to szyń scy pił ka rze do mi no -
wa li od po cząt ku, w efek cie cze go zwy -
cię ży li 5: 3. Awans do dal szej run dy był
dla A Se ree Tee moż li wy tyl ko w przy -
pad ku po ko na nia to ruń skiej dru ży ny
róż ni cą dwóch go li. Po czą tek spo tka nia

na le żał do ry wa li. Póź niej kro to szy nia -
nie przy stą pi li do ata ków, co po skut ko -
wa ło zdo by ciem trzech bra mek
w krót kich od stę pach cza so wych. Osta -
tecz nie nasz ze spół wy grał 3: 2 i mi mo
dwóch zwy cięstw w gru pie od padł z dal -
szej ry wa li za cji. 

– Szko da te go tur nie ju, wy stą pi li -
śmy w nie co de biu tanc kim skła dzie,
gdyż trzech za wod ni ków gra ło z na mi
po raz pierw szy. Z me czu na mecz for -
ma mi mo wszyst ko ro sła. Do awan su za -
bra kło jed nej bram ki. Cie szy my się, że
trze ci raz z rzę du uda ło nam się awan so -
wać do naj lep szej szes nast ki dru żyn z ca -
łej Pol ski – sko men to wał Ro bert
Sta wo wy. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Zabrakło jednego trafienia

Krzysz tof Ku bik osią gnął bar dzo do -
bry wy nik, pla su jąc się na dru giej lo -
ka cie w su per ma ra to nie w Pnie wach
w ka te go rii M2 do 30 lat. Póź niej za -
de biu to wał w Enea Byd goszcz Tria th -
lo nie. 

Za wo dy w Pnie wach sta no wi ły część
Pu cha ru Pol ski w Ma ra to nach Szo so -
wych. K. Ku bik – je dy ny re pre zen tant
Kro to szy na – przy stę po wał do wy ści gu
po po nad rocz nej prze rwie. Po ra dził so -
bie świet nie, osią ga jąc śred nią pręd kość

po wy żej 34 km/h i po ko nu jąc dy -
stans 182 km w cza sie 5h 20 min. Pod -
czas wy ści gu do szło do nie przy jem nej
krak sy na oko ło 112. ki lo me trze. Wy pa -
dek spo wo do wa ło zbyt ostre ha mo wa nie
jed ne go z ko la rzy. Kro to szy nia ni no wi
nic się nie sta ło, gdyż je chał z przo du, na -
da jąc tem po, na to miast wraz z ca łą gru -
pą po świę cił 25 mi nut na po moc
po szko do wa nym i ocze ki wa nie na przy -
jazd me dy ków. 

Mi mo tych za wi ro wań K. Ku bi ko wi
uda ło się za jąć dru gie miej sce w ka te go -

rii M2, czy li do 30 lat, zaś w ka te go rii
open zna lazł się w trze ciej dzie siąt ce.
W ostat ni week end sierp nia kro to szy nia -
nin wziął udział w Enea Byd goszcz Tria -
th lo nie. Wy star to wał w 1/8 peł ne go
dy stan su (475 m pły wa nia, 21 km jaz dy
na ro we rze i 5,3 km bie gu). K. Ku bik
uzy skał czas 1: 14: 53 i za jął 149. miej -
sce open oraz 26. w ka te go rii M30. Był
to je go de biut w tria th lo nie. Przy go to wa -
nia do te go star tu kro to szy nia nin roz po -
czął ja kieś dwa miesiące te mu. Na je go
de cy zję o udzia le w za wo dach tria th lo -
no wych mia ła wpływ przede wszyst kim
znacz nie mniej sza ilość im prez ko lar -
skich niż w la tach ubie głych. 

(MS / LE NA) 

KOLARSTWO / TRIATHLON

Dwa udane starty Kubika
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W śro dę Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. po -
dej mo wał Kro bian kę Kro bia. Go spo -
da rze pro wa dzi li nie mal do ostat nie -
go gwizd ka. Nie mal, bo po sa mo bój -
czym tra fie niu w sa mej koń ców ce
kon fron ta cja za koń czy ła się re mi sem.

W po cząt ko wej fa zie me czu za ry so wa -
ła się prze wa ga dru ży ny z Kro bi. Go ście
stwa rza li za gro że nie pod bram ką Or łów
po przez sta łe frag men ty gry. W 17. mi nu -
cie moc ny i cel ny strzał z rzu tu wol ne go
od dał Fry de ryk Ko kot i go ście wy szli
na pro wa dze nie. Na od po wiedź go spo da -
rzy nie trze ba by ło dłu go cze kać. Pięć mi -
nut póź niej po pro sto pa dłym po da niu
Woj cie cha Ka miń skie go do wy rów na nia
do pro wa dził Krzysz tof Ra tyń ski. 

Po prze rwie koź mi nia nie prze ję li ini -
cja ty wę. W 60. mi nu cie w sy tu acji sam
na sam z bram ka rzem zna lazł się W. Ka -
miń ski i nie zmar no wał oka zji. Miej sco wi
jesz cze kil ka ra zy by li bli sko pod wyż sze nia

wy ni ku, ale bra ko wa ło pre cy zyj ne go wy -
koń cze nia ak cji. Kil ka mi nut przed koń cem
spo tka nia je den z gra czy Kro bian ki otrzy -
mał czer wo ną kart kę. Mi mo osła bie nia
przyjezdni po tra fi li w ostat nich se kun dach
do pro wa dzić do re mi su. Po do środ ko wa -
niu z rzu tu roż ne go nie for tun na in ter wen -
cja Mar ce le go Skow roń skie go za koń czy ła
się tra fie niem sa mo bój czym. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Pechowa końcówka meczu

W nie dzie lę Piast Ko by lin po dej mo -
wał Ka nię Go styń. W pierw szej po ło -
wie go li nie by ło, ale po zmia nie
stron go ście wy punk to wa li na szą
dru ży nę i wy gra li 3: 0.

Po dwóch re mi sach – z Pia stem Cze ka -
nów i Ostro vią 1909 Ostrów Wlkp. – ko -
by li nia nie mie li chrap kę na kom plet
punk tów w kon fron ta cji z Ka nią. 

W pierw szej od sło nie oba ze spo ły
mia ły swo je szan se, ale ża den z bram ka rzy
nie mu siał wy cią gać pił ki z siat ki. Go ście

naj bli żej szczę ścia by li w 24. mi nu cie gry,
kie dy to po sil nym ude rze niu jed ne go z za -
wod ni ków Ka ni świet ną in ter wen cją po pi -
sał się Pa tryk Wojt ko wiak. 

Kil ka mi nut po roz po czę ciu dru giej
po ło wy groź nie strze lał Ja kub Smek ta ła,
ale pił ka mi nę ła bram kę przy jezd nych.
Chwi lę póź niej go sty nia nie ob ję li pro wa -
dze nie za spra wą Woj cie cha Kła ku la ka.
Ko by li nia nie pró bo wa li szyb ko do pro wa -
dzić do wy rów na nia, ale zmar no wa li kil ka
nie złych oka zji. Z ko lei ry wa le po raz ko lej -
ny po tra fi li zna leźć dro gę do bram ki Pia -

sta. W 68. mi nu cie na 2: 0 pod wyż szył Bła -
żej Da niel czak. W koń ców ce Ka nia przy -
pie czę to wa ła zwy cię stwo, strze la jąc
trze cie go go la. Wy nik spo tka nia usta lił Da -
wid Ję drycz ka. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Kania ograła Piasta

Po trzech ko lej kach te go se zo nu
Astra Kro to szyn na dal ma ze ro
po stro nie zdo by czy punk to wej.
W od wró ce niu złej pas sy nie po mógł
na wet atut wła sne go bo iska. So bot -
nie spo tka nie za koń czy ło się prze ko -
nu ją cym zwy cię stwem Or ła Mro -
czeń. Pod opiecz ni Krzysz to fa Go ści -
nia ka prze gra li 0: 3. 

Prze bieg po cząt ko wej fa zy me czu za -
po wia dał rów ną wal kę. Po obu stro nach
wi docz ne by ły za pę dy ofen syw ne, a bram -
ka rze mie li co ro bić. Jed nak po kwa dran -
sie ini cja ty wę prze ję li goście i ko lej ne 30
mi nut przy bra ło cha rak ter ich cią głych ata -
ków i de spe rac kiej obro ny miej sco wych.
Kro to szy nia nie mie li pro blem z kry ciem
i od bio rem pił ki, bra ko wa ło od waż nych
de cy zji w prze ry wa niu ak cji ry wa li. Nie do -
kład ne wy pro wa dze nie kontr ata ku i lu ki

w de fen sy wie po zwo li ły przy jezd nym
na ob ję cie pro wa dze nia. Po za mie sza niu
w środ ku po la i bły ska wicz nym ata ku pra -
wą stro ną ak cję sfi na li zo wał Łu kasz Ga jew -
ski, po sy ła jąc pił kę do siat ki z bli skiej
od le gło ści. 

Fut bo li stów Or ła zdo by ta bram ka tyl -
ko na pę dzi ła, a go spo da rze nie po tra fi li wy -
eli mi no wać swo ich sła bo ści. W efek cie
przy jezd ni gra li szyb ko i sze ro ko, ob le ga jąc
bram kę strze żo ną przez Bar to sza Ja ry sza.
Nie do kład ne wy bi cie pił ki do środ ko wa nej
z rzu tu roż ne go skut ko wa ło ko lej ną wrzut -
ką, po któ rej Ja kub Strąk wy grał po je dy nek
głów ko wy bli sko bram ki i w 38. mi nu cie
Orzeł pro wa dził już 2: 0. Go ście do cho dzi -
li do ko lej nych sy tu acji i tyl ko przy tom ność
kro to szyń skie go gol ki pe ra po zwo li ła unik -
nąć po gro mu przed prze rwą. 

Po zmia nie stron Astra gra ła od waż -
niej. Przez więk szą część dru giej po ło wy to

go spo da rze by li w na tar ciu. Ry wa le jed nak
by li do brze uspo so bie ni w de fen sy wie.
Naj lep szą oka zję kro to szy nia nie mie li
w 65. mi nu cie, kie dy ich ka pi tan po ło żył
i mi nął zwo dem bram ka rza, od da jąc na -
stęp nie strzał w świa tło bram ki. Ofiar na
in ter wen cja obroń cy Or ła za po bie gła utra -
cie go la. W ko lej nych pró bach miej sco wi
ude rza li al bo nie cel nie, al bo wprost
w bram ka rza, a do te go czę sto po zwa la li się
ła pać na spa lo nym. 

W 83. mi nu cie go ście przy pie czę to -
wa li zwy cię stwo. Ak cja pra wym skrzy dłem
zo sta ła zwień czo na do brze mie rzo nym
strza łem gło wą w wy ko na niu Gra cja na
Słu pian ka. Astra prze gra ła więc 0: 3,
co – pa trząc na prze bieg ca łe go spo tka -
nia – wy da je się zbyt du żym wy mia rem
ka ry. Jed nak przy tak kiep skiej po sta wie
w de fen sy wie i sła bej fi na li za cji sy tu acji
w ofen sy wie trud no spo dzie wać się urwa -
nia choć by jed ne go punk tu.

Dzia ła nia kro to szyń skie go klu bu są
do fi nan so wy wa ne przez gmi nę Kro to szyn.

(MS) 

PIŁKA NOŻNA

Orzeł zbyt mocny dla Astry

ASTRA KROTOSZYN 
– ORZEŁ MROCZEŃ 0:3 (0:2)

BRAMKI:
0:1 – Łukasz Gajewski (21)
0:2 – Jakub Strąk (38)
0:3 – Gracjan Słupianek (83)
ASTRA: Jarysz – Brink (32' Ishchuk),
Skrzypniak, Jankowski, Olejnik, Czołnik
(46' Miedziński (61' Praczyk)), Budziak,
Błażejczak, Rabelka, Pauter, Szulc
(46' Staszewski) 

PIAST KOBYLIN 
– KANIA GOSTYŃ 0:3 (0:0)

BRAMKI:

0:1 – Wojciech Kłakulak (52)

0:2 – Błażej Danielczak (68)

0:3 – Dawid Jędryczka (86)

PIAST: Wojtkowiak – A. Kurzawa (70'

Snela), Wosiek, Matuszak, Wachowiak,

Gałczyński (78' Frąckowiak), Smektała,

Kowalski, Olikiewicz, M. Kurzawa, Pacyński

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 
– KROBIANKA KROBIA 2:2 (1:1)

BRAMKI:
0:1 – Fryderyk Kokot (17)
1:1 – Krzysztof Ratyński (22)
2:1 – Wojciech  Kamiński (60)
2:2 – Marceli Skowroński (90' samobójcza)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak,
Konopka, Oleśków (60' Skowroński),
Hajdasz (48' Janowski), Ratyński (75'
Konieczny), Kamiński (80' Kasprzak),
Maciejewski, Pacholski, Borowczyk, Rój 










