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POD NASZYM PATRONATEM 

Wielkie sportowe
wydarzenie w Krotoszynie

Czytaj na str. 11
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Aktualności2 WTOREK, 21 WRZEŚNIA 2021

W tym mie sią cu w kro to szyń skim
Urzę dzie Sta nu Cy wil ne go od by ło się
kil ka uro czy stych spo tkań, w trak cie
któ rych uho no ro wa no pa ry z te re nu
gmi ny za dłu go let nie po ży cie mał -
żeń skie.

Me da le „Za dłu go let nie po ży cie mał -
żeń skie” przy zna je pre zy dent RP na wnio -
sek wo je wo dy wiel ko pol skie go. Ze
wzglę du na pan de mię i ko niecz ność do sto -
so wa nia się do re żi mu sa ni tar ne go w tym
ro ku po now nie uho no ro wa nie mał żeństw
w kro to szyń skim Urzę dzie Sta nu Cy wil -
ne go roz ło żo no na kil ka spo tkań, dzię ki
cze mu uda ło się za pew nić uczest ni kom
wy ma ga ny dy stans spo łecz ny.

Kie row nik USC Re na ta Pflantz oraz
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek skła da li
wszyst kim ju bi la tom gra tu la cje i ży cze nia.
R. Pflantz zwró ci ła uwa gę na po nad cza so -
we zna cze nie wspól no ty mał żeń skiej i wza -
jem ne go wspie ra nia się w ży ciu. Jak
mó wi ła, sym bo licz ny me dal jest wy ra zem
uzna nia władz pań stwo wych i sa mo rzą do -
wych dla war to ści mał żeń stwa i ro dzi ny.
Bur mistrz po dzię ko wał mał żon kom
za pra cę na rzecz ro dzi ny i dla lo kal nej spo -
łecz no ści, pod kre śla jąc, że każ dy ma swój
udział w do brym roz wo ju gmi ny. Wszy scy
ju bi la ci otrzy ma li me da le, dy plo my, upo -
min ki i kwia ty.

W trak cie wrze śnio wych spo tkań uho -
no ro wa no: Ma rię i Ry szar da Adam czy ków,
Sta ni sła wę i Jó ze fa Bła żej cza ków, Kry sty nę
i Mie czy sła wa Böhmów, Te re sę i Ta de usza
Ca łuj ków, Ha li nę i Zdzi sła wa Czwoj dziń -
skich, Wik to rię i Wa len te go Do ma ga łów,
Ja ni nę i Ka zi mie rza Dut ko wia ków, Kry sty -
nę i Ja na Ka pa łów, Ju lian nę i Ma ria na Ta -
la gów, Eu ge nię i Cze sła wa Kło poc kich,
Zo fię i Fran cisz ka Ko nar cza ków, Bar ba rę

i Mi ro sła wa Kraj ków, Elż bie tę i An drze ja
Le śnia ków, Ma rię i Ja na Łą kow skich, Ma -
rię i Bo le sła wa Ma cie jew skich, Zo fię i Fran -
cisz ka Maj chrza ków, Ma rię i Ma ria na
Mar szał ków, Ka zi mie rę i Bo le sła wa Miel -
car ków, Ha li nę i Alek san dra Paw łow skich,
Ma rię i Je rze go Ka la ków, Da nie lę i Ste fa na
Na ro nów, Zdzi sła wę i Ka zi mie rza Pa ta la -
sów, Zo fię i Ka zi mie rza Pra czy ków, Bo że -
nę i An drze ja Sta wic kich, Ur szu lę
i Sta ni sła wa Ta la gów, Sta ni sła wę i Je rze go
Tom czy ków, Kry sty nę i Wła dy sła wa Do -
ma gal skich, Ja dwi gę i Zdzi sła wa Dur czyń -
skich, Łu cję i Ja na Fa bia now skich,
Ka zi mie rę i Ma ria na Fi giel ków, Ma rię i Ta -
de usza Gra bo wiec kich, Ma rię i Bo le sła wa
Gru cho tów, Łu cję i Jó ze fa Imioł ków, Da -
nu tę i Woj cie cha Ko mo row skich, Wan dę
i Ro ma na Woj tasz ków, Ur szu lę i Ry szar da
Kraj ków, Mi ro sła wę i Aloj ze go Ło pa czy -
ków, Se we ry nę i Zbi gnie wa Mar ków, Kry -
sty nę i Wie sła wa Oł da kow skich, Kry sty nę
i Bo le sła wa Pa sków, Jó ze fę i Ta de usza Plu -
ciń skich, Ge no we fę i Sta ni sła wa Racz kow -

skich, Jó ze fę i Alek se go Re gul skich, Da nu -
tę i Ja nu sza Ry bów, Bo że nę i Ta de usza
Chro bo tów, Zo fię i Pio tra Kap ków, Bo że -
nę i Jó ze fa Pie trza ków, Te re sę i Ma ria na
Pocz tów, Ma rię i Jó ze fa Szla chet ków, Ha li -
nę i Cze sła wa Ty ra kow skich, Ma rię i Le -
cho sła wa Wi ka rów, Pe la gię i Ste fa na
Adam skich, Ha li nę i Bro ni sła wa Dur czyń -
skich, Le oka dię i Ka zi mie rza Er te lów, Mo -
ni kę i Ka zi mie rza Ka szu bów, Kry sty nę
i Ja na Kor du sów, Kry sty nę i Ka zi mie rza
Li siew skich, Kry sty nę i Sta ni sła wa Pan -
ków, Kry sty nę i Aloj ze go Bie gan ków, Ha li -
nę i Cze sła wa Ra taj ków, Kry sty nę i Je rze go
Ro ba kow skich, Elż bie tę i Ka zi mie rza Ska -
łec kich, Cze sła wę i Da nie la Wal cza ków,
Alek san drę i Wik to ra Wą si ków, Eu ge nię
i Bog da na Cie siół ków, Te re sę i Alek san dra
Du rzew skich, Te re sę i Ja na Dzię cio łów,
Łu cję i Edwar da Jan kow skich, Ja ni nę
i Woj cie cha Ju sko wia ków, Sta ni sła wę i Jó -
ze fa Na gle rów, Ma rię i Ste fa na Pie nięż -
nych, Ma rię i Ste fa na Szczot ków. 

(AN KA)

KROTOSZYN

Uhonorowani za pół wieku wspólnego życia

11 wrze śnia na skrzy żo wa niu ulic
Ma słow skie go i Be nic kiej w Kro to -
szy nie do szło do ko li zji dro go wej.
Na szczę ścia ni ko mu nic po waż ne go
się nie sta ło.

– Kie ru ją ca po jaz dem mar ki Fiat nie

udzie li ła pierw szeń stwa prze jaz du pra wi -
dło wo ja dą ce mu sa mo cho do wi mar ki Ci -
tro en. Nie by ło osób ran nych. Ko bie ta
zo sta ła uka ra na man da tem w wy so ko -
ści 300 zło tych – in for mu je asp. Pau li na
Po ta rzyc ka z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. (FE NIX)

NA DRODZE

Nie udzieliła pierwszeństwa

Za koń czył się dru gi etap mo der ni za -
cji dro gi gmin nej Wy rę bin -Dę bó wiec
(gm. Koź min Wlkp.). Prze bu do wa ny
zo stał 465-me tro wy od ci nek. 

Pra ce po le ga ły na zmia nie ist nie ją cej
na wierzch ni tłucz nio wo -grun to wej na na -
wierzch nię z be to nu as fal to we go. Po nad to
wy ko na no po obu stro nach po bo cza.
Koszt in we sty cji wy niósł 421 617,54 zł,

z cze go 103 500 zł po zy ska no z sa mo rzą -
du wo je wódz twa wiel ko pol skie go z pro -
gra mu do fi nan so wa nia prze bu do wy dróg
do jaz do wych do grun tów rol nych.

Przy po mnij my, że re mont dro gi
na od cin ku Wy rę bin -Dę bó wiec roz po czął
się w ubie głym ro ku. Wte dy, w pierw szym
eta pie in we sty cji, zmo der ni zo wa no 460-
me tro wy od ci nek.

(AN KA)

INWESTYCJE

Drugi etap przebudowy zakończonyF
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Aktualności 3

Na sierp nio wej se sji Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go rad ni Mar cin Le -
śniak i Piotr Osuch zło ży li in ter pe la -
cje do ty czą ce – waż nych dla bez pie -
czeń stwa pie szych, ro we rzy stów i kie -
row ców – ele men tów in fra struk tu ry
dro go wej na te re nie gmi ny Koź min
Wlkp. 

Rad ni ocze ku ją wy stą pie nia do za -
rząd ców po szcze gól nych dróg w na stę -
pu ją cych spra wach – wy bu do wa nie
ba rie ry ochron nej w Wał ko wie,
przy zbior ni ku re ten cyj nym, wy ko na -
nie cią gu pie szo -ro we ro we go do gra ni -
cy gmi ny Koź min Wlkp. (Wał ków),
stwo rze nie cią gu pie szo -ro we ro we go
od gra ni cy Koź mi na Wlkp. do gra ni cy
gmi ny, wy re mon to wa nie na wierzch ni
dro gi na od cin ku Koź min Wlkp.-Bo -
rek Wlkp. 

– Na wierzch nia ta ma bar dzo du -
że uszko dze nia i ubyt ki. Bie żą ce re -
mon ty są nie wy star cza ją ce. Pra gnie my
za zna czyć, iż wy mie nio ne spra wy by -
ły wie lo krot nie po ru sza ne przez rad -
nych, za rów no po wia to wych, jak
i miej skich. W związ ku z po wyż szym
pro si my o pod ję cie sto sow nych dzia -
łań w ce lu re ali za cji wy mie nio nych
pro jek tów, w tym rów nież roz wa że nie
moż li wo ści za war cia po ro zu mie nia
w kwe stii par ty cy po wa nia w kosz tach
pro jek to wych – oświad czył Mar cin
Le śniak (na zdję ciu).

Dru ga in ter pe la cja do ty czy ła pro -
ble ma tycz ne go prze jaz du ko le jo wo -
-dro go we go w Koź mi nie Wlkp.
– In ter pe la cja ta jest po wie la na w ostat -
nich la tach. Nie ste ty, te mat nie do cze -

kał się re ali za cji ze stro ny PKP.
W związ ku z dru gim eta pem ścież ki
pie szo -ro we ro wej przy ul. Sta niew skiej
i Pro stej zwra ca my się po raz ko lej ny
z proś bą o prze bu do wa nie prze jaz du
ko le jo we go. W chwi li obec nej ist nie ją -
cy i no wo bu do wa ny od ci nek ścież ki
od dzie lo ny jest zde gra do wa nym
pod wzglę dem tech nicz nym prze jaz -
dem ko le jo wym, któ ry unie moż li wia
prze jazd ro we rzy stów i przej ście pie -
szych bez ko niecz no ści wej ścia w pas
jezd ni. Ta ka sy tu acja po wo du je bar dzo
du że za gro że nie, co cał ko wi cie ni we -
lu je efekt cią gu pie szo -ro we ro we go.
Pro si my o pod ję cie wszel kie go ro dza -
ju dzia łań, by roz wią zać ten pro blem
jak naj szyb ciej – mó wił rad ny. 
W od po wie dzi na in ter pe la cje sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka za pew nił, że zwró -
ci się do Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra -
jo wych i Au to strad o wy ko na nie
ba rie rek przy dro dze. – Zwró ci my się
rów nież do Za rzą du Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go o wy ko na nie no wej
na wierzch ni na dro dze wo je wódz kiej.
De kla ru ję też, iż udam się do dy rek cji
PKP w Po zna niu w spra wie prze jaz du
ko le jo we go – za po wie dział. 

– Po raz dru gi wy stą pi my do PLK
w Ostro wie Wlkp., po nie waż już raz
prze ka zy wa li śmy tę in for ma cję. Zro -
bi my to po now nie, aby ciąg pie szo -ro -
we ro wy, któ ry po wsta je przy dro dze
po wia to wej, był rów nież wy bu do wa -
ny na dłu go ści prze jaz du ko le jo we -
go – za de kla ro wał z ko lei Krzysz tof
Je li now ski, dy rek tor Po wia to we go Za -
rzą du Dróg. 

(LE NA) 

Z SESJI

Drogowe interpelacje
koźmińskich radnych

W pierw szej po ło wie wrze śnia w sa li
se syj nej kro to szyń skie go ma gi stra tu
od by ła się uro czy stość wrę cze nia
sty pen diów bur mi strza uczniom
szkół pod sta wo wych z te re nu gmi ny.
Uho no ro wa no w ten spo sób 28 mło -
dych osób. 

Za rzą dze nie w spra wie przy zna nia
sty pen diów za rok szkol ny 2020/2021
uczniom szkół pro wa dzo nych przez gmi -
nę bur mistrz Kro to szy na wy dał ostat nie -
go dnia sierp nia. W wy ma ga nym ter mi nie
wpły nę ło 30 wnio sków, spo śród któ -
rych 28 roz pa trzo no po zy tyw nie. 

Na uro czy stość do urzę du, prócz sty -
pen dy stów, przy by li tak że dy rek to rzy
szkół. Ucznio wie otrzy ma li oko licz no -
ścio we dy plo my. Bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek po gra tu lo wał im osią gnięć
i wy jąt ko wej for my pro mo cji gmi ny Kro -
to szyn, a po nad to ży czył mło dzie ży suk -
ce sów na dal szych eta pach edu ka cji
i za chę cił do po dej mo wa nia ak tyw no ści

na rzecz lo kal ne go śro do wi ska. W gro nie
uho no ro wa nych zna la zło się ośmio ro
przed sta wi cie li Szko ły Pod sta wo wej nr 8
z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi, pię cio ro

z SP nr 4, po czte rech z SP nr 5, SP nr 7
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi i SP w Lu to -
gnie wie oraz po jed nym z SP nr 1, SP nr 3
z OI i SP w Ko bier nie. (AN KA)

OŚWIATA

Wyróżniający się uczniowie nagrodzeni stypendiami
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Na bieżąco4 WTOREK, 21 WRZEŚNIA 2021

Na nie daw nej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie Bar tosz Ko siar ski po -
ru szył – bu dzą cy wśród miesz kań -
ców wie le emo cji – te mat od stra sza -
nia pta ków w kro to szyń skim par ku.
Kon tro wer sje wy wo łu je me to da od -
stra sza nia.

Od ja kie goś cza su w par ku pro wa -
dzo na jest ak cja od stra sza nia ptac twa
me to dą hu ko wą. Spo sób ten nie po do -
ba się wie lu miesz kań com mia sta, któ -
rzy zwra ca ją uwa gę na zwie rzę ta
miesz ka ją ce w po bli żu par ku, jak i te,
z któ ry mi wła ści cie le po tym te re nie
spa ce ru ją. Ja kiś czas te mu apel w tej
kwe stii wy sto so wa ło kro to szyń skie
schro ni sko dla zwie rząt. Wów czas
urząd na swo im fa ce bo oko wym pro fi -
lu wy dał oświad cze nie o peł ni bez pie -
czeń stwa pro wa dzo nych dzia łań. 

Te mat od stra sza nia ptac twa po ru -
szył też na ostat niej se sji rad ny Bar tosz
Ko siar ski. – Do cie ra do mnie mnó -

stwo sy gna łów od no śnie strza łów
w par ku. Czy są one jesz cze kon ty nu -
owa ne? Chciał bym też za py tać, ja kie
ma cie pań stwo po my sły na to, aby
w przy szło ści ra dzić so bie z ptac twem
w bar dziej cy wi li zo wa ny spo sób – do -
py ty wał B. Ko siar ski.

Od po wie dzi udzie lił bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek. – Je śli rad ny
nam pod po wie, ja ką me to dę sto so wać,
to chęt nie sko rzy sta my. Sto ję na ta kim
sta no wi sku, mo że róż ni się ono od in -
nych, że park peł ni głów nie funk cję re -
kre acyj ną i wy po czyn ko wą dla
miesz kań ców i nie po wi nien być sie -
dli skiem bar dzo du żej ilo ści ptac twa.
Je śli cho dzi o me to dę hu ko wą, ma my
na to sto sow ne po zwo le nia – wy tłu -
ma czył wło darz. 

F. Mar sza łek przy po mniał, że wio -
sną pro wa dzo ne są dzia ła nia z wy ko -
rzy sta niem so ko łów. Me to da ta wią że
się jed nak z ogrom ny mi kosz ta mi. Pó -
ki co pta ki na dal bę dą więc od stra sza -
ne me to dą hu ko wą. (LE NA)

13 wrze śnia w kro to szyń skim biu rze
par la men tar nym Plat for my Oby wa -
tel skiej od by ła się kon fe ren cja pra -
so wa z udzia łem po sła Ma riu sza Wit -
cza ka oraz rad ne go Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go Da riu sza Ro zu ma.
Roz ma wia no głów nie o środ kach
unij nych oraz tzw. Pol skim Ła dzie.

– Ape lu je my, ja ko par la men ta rzy -
ści w okrę gu ka li sko -lesz czyń skim,
do par la men ta rzy stów Pra wa i Spra -
wie dli wo ści, że by nie czu li się oso ba -
mi ano ni mo wy mi w kon tek ście
kon flik tu ze struk tu ra mi Unii Eu ro -
pej skiej, bo każ dy przed sta wi ciel opcji
obec nie rzą dzą cej w na szym kra ju od -
po wia da oso bi ście za to, że do Pol ski
nie wpły wa ją pie nią dze z fun du szu
od bu do wy – oświad czył po seł Wit -
czak. – Do wie lu kra jów pie nią dze te,
w for mie za li czek, już wpły nę ły, po bu -
dza ją go spo dar kę i mo gą być na rzecz
przed się bior ców wy da wa ne. Do Pol ski
nie wpły wa ją.

Jak stwier dził par la men ta rzy sta,
ko lej nym pro ble mem jest to, że gro żą
nam sank cje za zbu do wa nie wy mia ru
spra wie dli wo ści, któ ry nie od po wia da
stan dar dom unij nym. – Krót ko mó -
wiąc – jest on za leż ny od wła dzy, a ta -
ki sys tem ce chu je pań stwa
au to ry tar ne, a nie de mo kra tycz ne. PiS
tak chęt nie chwa lił się mi liar da mi zło -
tych, któ re zo sta ły za kon trak to wa ne,
tyl ko że na ra zie ich po pro stu nie ma.
Opo wie ści o Pol skim Ła dzie i wy dat -
kach na naj bliż sze la ta nie ma ją więc
po kry cia. Każ dy po seł i po słan ka PiS -
-u mu si wziąć na sie bie od po wie dzial -
ność – pod kre ślił M. Wit czak.

Zda niem po li ty ków Plat for my
Oby wa tel skiej no wy pro gram Pra wa
i Spra wie dli wo ści, czy li wspo mnia ny
wcze śniej Pol ski Ład, nie sie ze so bą za -
gro że nia dla przed się bior ców. – Pro -
po nu je się po raz ko lej ny pod no sić

po dat ki. Wszyst kie te okre śle nia, któ -
re są uży wa ne, ta kie jak skład ka zdro -
wot na, od li cza nie od po dat ku, kwo ta
wol na od po dat ku, któ ra ma być re wo -
lu cyj na, to są skła do we po dat ków bądź
od cho dze nia od nich. Gdy się pro po -
nu je wpro wa dze nie kwo ty wol nej
od po dat ku w wy so ko ści 30 tys. zł, to
my to po pie ra my, bo to ozna cza, że po -
dat ki są niż sze. Jed nak, kie dy mó wi się,
że skład ka zdro wot na nie bę dzie od li -
cza na od po dat ku, to spra wa nie wy glą -
da już tak do brze. Gro zi nam
ka ta stro fa go spo dar cza. Nie jest to roz -
wią za nie pro przed się bior cze – tłu ma -
czył po seł. 

Po li tyk zwró cił uwa gę na to, iż
w przy szło ści przed się bior cy mo gą bo -
ry kać się z ab sur da mi biu ro kra tycz ny -
mi. – Bę dzie się żą da ło od nich
mie sięcz nej de kla ra cji po dat ko wej
do ZUS -u, tak jak by ło kie dyś. Idzie
za tym oczy wi ście do dat ko we za trud -
nie nie w tej in sty tu cji, jak i do dat ko we
ab sur dy dla przed się bior ców – do dał
par la men ta rzy sta. Głos za brał tak że
rad ny Da riusz Ro zum. – Bar dzo ła two
po dej mo wać pew ne de cy zje w ode -
rwa niu od ota cza ją cej rze czy wi sto -

ści – mó wił. – Na iw no ścią jest my śle -
nie, że moż na w nie skoń czo ność te ob -
cią że nia na przed się bior ców na kła dać,
a oni fi nal nie i tak so bie z tym po ra -
dzą. Znam kil ka osób, któ re w mo -
men cie po ja wie nia się pro ble mów
ma ją w so bie ta ką de ter mi na cję, iż są
w sta nie sprze dać wła sny ma ją tek
po to, aby ura to wać fir mę. Nad cho dzi
jed nak mo ment, w któ rym przed się -
bior ca mu si w koń cu prze rzu cić te ob -
cią że nia na kon su men ta. Po wsta je
wte dy błęd ne ko ło, któ re mo że do pro -
wa dzić do dra ma tu w go spo dar ce. Re -
pre zen tu ję przed się bior ców, awna szym
śro do wi sku nie ma nic gor sze go niż
brak pew no ści co do przy szło ści. Oba -
wiam się ga lo pu ją cej in fla cji, bo na wet
mi kro zysk, któ ry fir ma wy pra cu je
dziś, ju tro prze sta je być zy skiem, bo
już nie moż na ku pić usłu gi za te sa me
pie nią dze czy za pła cić kon tra hen to wi,
gdyż ce ny idą w gó rę. Na dej dzie mo -
ment, w któ rym bę dzie my pra co wa li
bez zy sku, chy ba tyl ko dla idei. Nie
wiem, kto i jak dłu go to wy trzy -
ma – sko men to wał kro to szyń ski sa -
mo rzą do wiec. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Metoda hukowa 
nie wszystkim się podoba
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POLITYKA

Nie można w nieskończoność 
obciążać przedsiębiorców 



Na bieżąco 5

9 wrze śnia na ul. Zdu now skiej w Kro -
to szy nie do szło do po trą ce nia 11-let -
niej dziew czyn ki, któ ra wje cha ła ro -
we rem na przej ście dla pie szych. Po -
szko do wa na zo sta ła za wie zio na
do szpi ta la. Oko licz no ści zda rze nia
usta la ją po li cjan ci z kro to szyń skiej
dro gów ki.

– Wstęp nie usta lo no, że 23-let ni
miesz ka niec po wia tu mi lic kie go, ja dąc sa -
mo cho dem mar ki Nis san Ju ke, po trą cił 11-
let nią dziew czyn kę, któ ra – nie zgod nie
z prze pi sa mi – wje cha ła ro we rem na przej -
ście dla pie szych. Po szko do wa na zo sta ła
prze wie zio na do szpi ta la w Ostro wie
Wlkp. Po stę po wa nie pro wa dzi kro to szyń -
ska ko men da – mó wi st. asp. Piotr Szcze pa -
niak, ofi cer pra so wy KPP w Kro to szy nie.

Pa mię taj my, że kie ru ją cy ro we rem jest
zo bo wią za ny ko rzy stać z dro gi dla ro we -
rów lub pa sa ru chu dla nich, je śli są one
wy zna czo ne dla kie run ku, w któ rym się
po ru sza bądź za mie rza skrę cić. W in nych

przy pad kach cy kli sta mu si po ru szać się
po jezd ni na za sa dach obo wią zu ją cych in -
nych kie ru ją cych. 

Ko rzy sta jąc z dro gi dla ro we rów i pie -
szych, na le ży za cho wać szcze gól ną ostroż -
ność i ustę po wać miej sca pie szym.
Kie ru ją cy ro we rem, ja dąc chod ni kiem lub
dro gą dla pie szych, jest zo bo wią za ny po ru -
szać się po wo li, za cho wać szcze gól ną
ostroż ność i ustę po wać miej sca oso bom
idą cym.

Ko rzy sta nie z chod ni ka lub dro gi dla
pie szych przez ro we rzy stę jest do zwo lo ne
wy jąt ko wo, je śli: opie ku je się on oso bą
w wie ku do lat 10, tak że kie ru ją cą ro we -
rem; sze ro kość chod ni ka wzdłuż dro gi,
po któ rej ruch po jaz dów jest do zwo lo ny
z pręd ko ścią więk szą niż 50 km/h, wy no si
co naj mniej 2 me try i bra ku je wy dzie lo nej
dro gi dla ro we rów oraz pa sa ru chu dla
tych że; wa run ki po go do we za gra ża ją bez -
pie czeń stwu ro we rzy sty na jezd ni (śnieg,
sil ny wiatr, ule wa, go ło ledź, gę sta mgła).

(FE NIX)

NA DRODZE

11-letnia rowerzystka
potrącona na pasach

Ru szył ostat ni etap re mon tu chod ni -
ka na uli cy Ka li skiej w Sul mie rzy -
cach. 8 wrze śnia, w obec no ści bur -
mi strza Da riu sza Dę bic kie go oraz
Krzysz to fa Je li now skie go, dy rek to ra
Po wia to we go Za rzą du Dróg w Kro to -
szy nie, plac bu do wy prze ka za no wy -
ko naw cy in we sty cji.

Chod nik jest mo der ni zo wa ny nate re nie
hi sto rycz ne go ukła du urba ni stycz ne go Sul -
mie rzy ce, wpi sa ne go do re je stru za byt ków.
Za rząd ca dro gi otrzy mał sto so wa ne po zwo le -
nie od ka li skiej de le ga tu ry Wo je wódz kie go
Urzę du Ochro ny Za byt ków w Po zna niu.

Pra ce bę dą pro wa dzo ne po stro nie nu -
me rów nie pa rzy stych, od uli cy Po znań -
skiej, na dłu go ści po nad 100 me trów.
In we sty cja prze wi du je wy mia nę kra węż ni -
ka na kra węż nik ka mien no -gra ni to wy, wy -
ko na nie wjaz dów do po se sji z kost ki
ka mien nej, chod ni ka z płyt be to no wych
oraz ob ra mo wań z kost ki gra ni to wej sza rej,
ciem nej. 

Koszt in we sty cji wy nie sie
136 729,01 zł. Sa mo rząd Sulmie rzyc
do kła da do te go za da nia kwo -
tę 70 000 zł. Re mont ma się za koń czyć
do 29 paź dzier ni ka. 

(AN KA)

SULMIERZYCE

Ostatni etap remontu chodnika 
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9 wrze śnia na ul. Łą ko wej w Kro to -
szy nie męż czy zna prze wró cił się
na sku te rze. Po udzie le niu mu pierw -
szej po mo cy oka za ło się, że pro wa -
dził w sta nie nie trzeź wym. Za swój
czyn od po wie przed są dem.

– Na miej sce skie ro wa no pa trol in -
ter wen cyj ny, któ ry usta lił, że miesz ka -
niec Kro to szy na kie ro wał sku te rem
mar ki Peu ge ot, znaj du jąc się w sta nie
nie trzeź wo ści. Po jazd za ha czył o kra -
węż nik, a na stęp nie prze wró cił się
na jezd ni. Z uwa gi na uraz no gi po wia -
do mio no po go to wie ra tun ko we, któ re
udzie li ło po mo cy męż czyź nie.
Po spraw dze niu sta nu trzeź wo ści nie
by ło złu dzeń – mo to ro we rzy sta był
kom plet nie pi ja ny, ba da nie wy ka za -
ło 1,58 mg/l al ko ho lu w wy dy cha nym
po wie trzu. Kie ru ją ce go za trzy ma no.
Prze słu cha no świad ków zda rze nia,
a po jazd za bez pie czo no na par kin gu

po mo cy dro go wej. Mo to ro we rzy sta te -
raz od po wie przed są dem – in for mu -
je st. asp. Piotr Szcze pa niak, ofi cer
pra so wy KPP w Kro to szy nie.

Ko deks kar ny za prze stęp stwo kie -
ro wa nia po jaz dem me cha nicz nym
w sta nie nie trzeź wo ści prze wi du je ka -
rę do 2 lat po zba wie nia wol no ści, za kaz
kie ro wa nia po jaz da mi me cha nicz ny mi
na okres co naj mniej 3 lat i świad cze -
nie pie nięż ne w kwo cie nie mniej szej
niż 5 tys. zł na rzecz Fun du szu Wspar -
cia Po krzyw dzo nych i Po mo cy Post pe -
ni ten cjar nej, a dla re cy dy wi stów co
naj mniej 10 tys. zł. (FE NIX)

NA DRODZE

Pijany motorowerzysta

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej im. Ar ka de go Fie dle ra od by ło się
spo tka nie pro mu ją ce XVI tom pu bli -
ka cji „Kro to szyn i oko li ce” oraz „Słow -
nik bio gra ficz ny uczest ni ków Po wsta -
nia Wiel ko pol skie go 1918-1919
w po wie cie kro to szyń skim, koź miń -
skim i w Sul mie rzy cach”. Or ga ni za to -
rem by ło To wa rzy stwo Mi ło śni ków
i Ba da czy Zie mi Kro to szyń skiej.

Pre zes TMiBZK, An to ni Kor sak,
po dzię ko wał au to rom tek stów oraz

gru pie spon so rów, któ rzy wspar li fi -
nan so wo wy da nie ksią żek. Na stęp nie
omó wił za war tość XVI to mu „Kro to -
szy na i oko lic”. Książ ka za wie ra 9 opra -
co wań te ma tycz nych, 2 bio gra fie, 4
ma te ria ły źró dło we, list do re dak cji
oraz 2 in me mo riam. 

„Słow nik bio gra ficz ny uczest ni -
ków Po wsta nia Wiel ko pol skie -
go 1918-1919 w po wie cie
kro to szyń skim, koź miń skim i w Sul -
mie rzy cach” po wstał pod re dak cją dra
Edwar da Jo kie la, An to nie go Kor sa ka

i dra Mi cha ła Pio trow skie go. Li -
czy 441 bio gra fii, któ re na pi sa ło aż 48
au to rów. Po mysł na po wyż szą pu bli ka -
cję po ja wił się już w 2016 ro ku pod -
czas jed ne go z po sie dzeń Ko mi te tu
Or ga ni za cyj ne go Ob cho dów 100.
Rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
Zgło szo no pro jekt opra co wa nia i pu -
bli ka cji słow ni ka uczest ni ków te go
zry wu nie pod le gło ścio we go, a sa mo -
rzą dy na sze go po wia tu wy ra zi ły za in -
te re so wa nie i chęć do fi nan so wa nia.

– Na si przod ko wie re pre zen tu ją cy
wszyst kie ów cze sne gru py spo łecz ne
i za wo do we za pi sa li swo imi czy na mi
pięk ną kar tę w dzie jach swo ich ma łych
oj czyzn i w ska li Wiel ko pol ski, i ca łej
Pol ski w bar dzo waż nym mo men cie
od zy ski wa nia nie pod le gło ści po la tach
za bo rów. Bar dzo wie lu uczest ni ków
po wsta nia by ło wcze śniej za an ga żo wa -
ny mi człon ka mi i dzia ła cza mi pol skich
or ga ni za cji: To wa rzy stwa Gim na stycz -
ne go „So kół”, To wa rzy stwa To ma sza
Za na, POW, dru żyn skau to wych, chó -
rów i in nych (…) – czy ta my w przed -
mo wie słow ni ka. (FE NIX)

HISTORIA

Kolejne publikacje wydane

Przed kil ko ma dnia mi ucznio wie
Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej
w Kro to szy nie za in au gu ro wa li cykl
pro fi lak tycz nych performance'ów.
Mło dzież w bar dzo in te re su ją cy spo -
sób po ka za ła, czym mo że skut ko -
wać brak roz wa gi na przej ściach dla
pie szych. 

Ak cja zo sta ła zor ga ni zo wa na dzię -
ki współ pra cy Nie pu blicz nej Szko ły
Pod sta wo wej w Kro to szy nie, Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji oraz Urzę du
Miej skie go w Kro to szy nie. W pierw -
szym z sze ściu za pla no wa nych na ten
rok szkol ny per for man ce’ów wzię li
udział ucznio wie klas VIIIa i VIIIb. Tuż
po go dzi nie 8.00 funk cjo na riu sze kro -
to szyń skiej po li cji wstrzy ma li na kil ka
mi nut ruch na ul. Zdu now skiej.
W tym cza sie, na sy gnał gwizd ka, mło -
dzież wje cha ła na ro we rach, rol kach
czy hu laj no dze bądź we szła na pa sy
z róż ny mi przed mio ta mi, ta ki mi jak

te le fon ko mór ko wy czy książ ka.
Ucznio wie upa dli na przej ściu, a ich
ko le żan ki i ko le dzy ob ry so wa li ich syl -
wet ki kre dą. Ce lem ak cji jest zwró ce -
nie uwa gi na to, jak po win ni śmy
za cho wy wać się na przej ściach dla pie -
szych i ja kich za sad na le ży prze strze -
gać. Po pre zen ta cji ucznio wie uda li się
na szkol ne bo isko, gdzie cze ka li na nich
młod si ko le dzy. Przed sta wi cie le Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy -
nie – asp. Pau li na Po ta rzyc ka i st. asp.
Piotr Szcze pa niak – prze pro wa dzi li
po ga dan kę o bez piecz nym po ru sza niu
się po dro gach. Omó wio ne zo sta ły
rów nież no we prze pi sy do ty czą ce
przejść dla pie szych oraz po ru sza nia się
po jaz da mi elek trycz ny mi, któ re ostat -
nio cie szą się du żą po pu lar no ścią
wśród dzie ci i mło dzie ży. – To z pew -
no ścią cie ka wy i bo ga ty w tre ści edu ka -
cyj ne oraz pro fi lak tycz ne pro jekt,
da ją cy wy mier ne ko rzy ści i po ka zu ją cy
pro fi lak ty kę w zu peł nie in nym niż do -

tych czas wy mia rze. W za ło że niu ma
zmu sić lu dzi do my śle nia i prze strze -
ga nia pra wa. Scen ki roz gry wać się bę -
dą w prze strze ni miej skiej i bę dą
bar dzo spon ta nicz ne, choć z okre ślo ną
te ma ty ką i cza sem. Za czę li śmy od ak -
cji zwią za nej z bez pie czeń stwem
na przej ściach dla pie szych, a na stęp nie
po chy li my się nad pro ble ma mi bez pie -
czeń stwa na cmen ta rzach, prze mo cy
do mo wej, hej tu i za gro żeń w in ter ne -
cie oraz uży wek. Ucznio wie od gry wać
bę dą spe cjal nie przy go to wa ne sce ny,
któ re ma ją za pa dać w pa mię ci tych,
któ rzy aku rat bę dą w da nym miej scu,
ale i po zo sta wiać ślad, któ ry bę dzie wi -
docz ny przez dłuż szy czas. Je stem
prze ko na ny, że te go ty pu pro fi lak ty ka
wpi sze się na sta łe w ka len darz na szych
dzia łań – po wie dział Mar cin Szyn -
drow ski, dy rek tor Nie pu blicz nej Szko -
ły Podstawowej w Kro to szy nie oraz
ini cja tor ak cji.

(LE NA)

NSP KROTOSZYN 

Bądźmy bezpieczni na przejściach!
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Na po gra ni czu Ko bier na i Tom nic wy -
pusz czo no 21 ba żan tów w ra mach
pro gra mu „Chro ni my zwie rzy nę
drob ną”. Pta ki po cho dzą z Ho dow li
Ba żan tów w Klo nie, a ich za kup zo -
stał sfi nan so wa ny przez oko licz ne
gmi ny i po wiat.

W wy da rze niu wzię li udział wi ce sta -
ro sta Pa weł Ra do jew ski, prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go Ju liusz
Pocz ta, Za rząd Ko ła Ło wiec kie go „Drop”
oraz dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej w Lu to -
gnie wie wraz z dy rek tor Ju sty ną Bręk.

W pięk ny, sło necz ny dzień na te re nie
la sów i łąk, na po gra ni czu Ko bier na i Tom -

nic, wy pusz czo no 21 sztuk ba żan -
tów – trzy ko gu ty i 18 kur. Już wcze śniej
my śli wi so lid nie przy go to wa li te ren do za -
sie dleń – prze pro wa dzo no re mon ty pod -
sy pów, wy ko szo no tra wy, za sy pa no
pod sy py ziar nem oraz uzu peł nio no po idła
dla pta ków. 

Ak cji to wa rzy szy ła sze ro ka pre lek cja
do ty czą ca ko niecz no ści dba nia o zwie rzy -
nę drob ną w na szym re jo nie oraz ochro ny
przy ro dy ja ko ca ło ści. Przy oka zji przy po -
mnia no o kon kur sie zbie ra nia zu ży tych
ba te rii pod na zwą „Ba te ria ze bra na, przy -
ro da ura to wa na”, któ ry po trwa do 15 paź -
dzier ni ka.

(AN KA)

FAUNA

Wypuścili bażanty
Rad ny po wia to wy Ja ro sław Ku biak
po raz ko lej ny zło żył wnio sek w spra -
wie mo der ni za cji dro gi na tra sie Ko -
by lin -Basz ków -Zdu ny. Po ja wił się
cień na dziei, że od ci nek ten zo sta nie
wy re mon to wa ny. 

– Zwra cam się już po now nie
do Za rzą du Po wia tu Kro to szyń skie go
z uprzej mą proś bą o przy go to wa nie do -
ku men ta cji tech nicz nej na mo der ni za -
cję dro gi po wia to wej nr 5129P w cią gu
ko mu ni ka cyj nym Ko by lin -Basz ków -
-Zdu ny – mó wił na sierp nio wej se sji
Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go J. Ku -
biak (na zdję ciu). – Wy ko na nie do ku -
men ta cji po zwo li na ubie ga nie się
przez Po wia to wy Za rząd Dróg o ze -
wnętrz ne środ ki fi nan so we z Rzą do -
we go Fun du szu „Pol ski Ład”, gdzie
wy so kość do fi nan so wa nia mo że wy -
nieść od 80 do 95 pro cent. Wów czas
po wiat, przy nie wiel kim wkła dzie wła -
snym, mógł by tę in we sty cję zre ali zo -
wać. Dro ga z ro ku na rok jest w co raz
gor szym sta nie tech nicz nym, do cho -
dzi tam do wie lu wy pad ków, w tym
tak że śmier tel nych. Wy ma ga nie do -
raź nych na praw, a kom plek so wej mo -
der ni za cji. Dro ga po wia to wa od stro ny
Ko by li na łą czy się z dro gą kra jo wą
nr 36 i sta no wi al ter na ty wę ob jaz du

tej że kra jów ki (w przy pad ku nie prze -
wi dzia nych zda rzeń lo so wych),
a od stro ny Zdun, gdzie zo sta nie wy -
bu do wa na ob wod ni ca na DK15, dro -
ga po wia to wa bę dzie wte dy waż nym
wę złem ko mu ni ka cyj nym – ar gu men -
to wał rad ny.

W ubie głym ro ku gmi ny Zdu ny
i Ko by lin nie za de kla ro wa ły udzia łu fi -
nan so we go w opra co wa niu do ku men -
ta cji na re mont te go od cin ka,
po nie waż opra co wy wa ne by ły in ne.
Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka w od po -
wie dzi na wnio sek rad ne go Ku bia ka
po in for mo wał, iż w ma ju bie żą ce go
ro ku pro wa dził roz mo wy z wy żej wy -

mie nio ny mi sa mo rzą da mi, któ re
wstęp nie wy ra zi ły wo lę wspar cia fi -
nan so we go w tej spra wie.

Te mat był oma wia ny tak że pod -
czas czerw co we go po sie dze nia Za rzą -
du Po wia tu Kro to szyń skie go.
Zde cy do wa no wte dy o wpi sa niu opra -
co wa nia do ku men ta cji tech nicz nej
do Wie lo let niej Pro gno zy Fi nan so -
wej. – Jest de kla ra cja dwóch bur mi -
strzów o par ty cy pa cji po 1/3
w kosz tach do ku men ta cji. Nie ste ty,
nie jest to ma ła kwo ta, bo wy nie -
sie 300 tys. zł, czy li po 100 tys. zł na sa -
mo rząd – ob ja śnił S. Szczot ka. 

(LE NA)

Z SESJI 

Jest szansa na modernizację drogi powiatowej
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Wa ka cje już za na mi. Na cie płe i uro -
kli we no ce mu si my cze kać do na -
stęp ne go la ta. Po za koń cze niu se zo -
nu bi wa ko wa nia (wrze śnio wa au ra
też za chę ca ła do wy jaz dów) cze ka
nas pra nie i czysz cze nie wie lu rze czy. 

Wy jazd na kil ka dni do le śnej głu szy
i spa nie pod na mio tem ozna cza ły roz łą kę
z nie któ ry mi zdo by cza mi cy wi li za cji. Dla
nie któ rych nie by ło to ła twe. W cam pin -
go wych wa run kach trze ba so bie ra dzić.
Na po cząt ku każ dy bi wa ko wicz za sta na -
wia się nad li stą rze czy, któ re mo gą oka zać
się nie zbęd ne pod czas wy pra wy. Obo -
wiąz ko wo przed wy jaz dem na le ży za opa -
trzyć się w po rząd ny na miot, cie pły
śpi wór, ma tę lub ma te rac. Dla osób pre fe -
ru ją cych spę dza nie wol ne go cza su na wę -
drów kach nie zbęd ne są rów nież wy god ne
i za pew nia ją ce bez pie czeń stwo bu ty oraz
po rząd ny, pa kow ny ple cak.

Po uda nym urlo pie wró ci li śmy wy po -
czę ci i zre lak so wa ni. Jed nak przy wieź li -
śmy ze so bą też jed ną tra pią cą myśl – co
zro bić ze śpi wo rem, bu ta mi czy ple ca -
kiem? Mu si my je wy czy ścić, jed nak to nie
ta kie pro ste. Wy pra nie te go ty pu rze czy
w do mo wych wa run kach mo że spo wo do -
wać utra tę przez nie for my. Z ko lei su sze -
nie trwa bar dzo dłu go i trud no nam
zna leźć od po wied nie do te go miej sce. 

Z po mo cą przy cho dzi nam Pral nia
La gu na, ma ją ca w swo jej ofer cie pra nie
i czysz cze nie te go ty pu rze czy. Od da jąc
na sze przed mio ty w rę ce za ło gi pral ni,
mo że my być spo koj ni, że nie utra cą one
pier wot nej for my i nie znisz czą się w ża -
den spo sób. La gu na jest rów nież pral nią
w peł ni eko lo gicz ną, co da je gwa ran cję
bez pie czeń stwa dla na szej skó ry, któ ra nie
bę dzie na ra żo na na wszel kie go ro dza ju
uczu le nia, wy wo ły wa ne przez środ ki che -
micz ne. (LE NA)

PRALNIA LAGUNA

Śpiwory, plecaki, buty 
– co z nimi zrobić po biwaku?

Szko ła Pod sta wo wa w Ko bier nie
zna ko mi cie wpi su je się w pro jekt
Fun da cji PRO GRES SUS „Dę by 605-
le cia Kro to szy na”. W zie lo nej stre fie
szkol nej po se sji po sa dzo ne zo sta ły
ko lej ne dę by, któ re są kon ty nu acją
dzia łań po przed nich po ko leń.

Ni ko go z do ro słych nie trze ba prze ko -
ny wać do wa lo rów dę bów, po cząw szy

od hi sto rycz nej sym bo li ki, a skoń czyw szy
na do zna niach es te tycz nych i eko lo gicz -
nych. War to też mó wić o tym dzie ciom
i mło dzie ży.

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w Ko -
bier nie rok szkol ny 2021/2022 przy wi ta -
li mię dzy in ny mi w oto cze niu no wo
po sa dzo nych dę bów. Oby drze wa ro sły jak
naj wy żej.

OPRAC. (AN KA)

KOBIERNO

Dęby 605-lecia Krotoszyna
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Strzel ni ca Kro to szyń skie go Brac twa
Kur ko we go go ści ła nie daw no sym -
pa ty ków już lek ko za po mnia ne go
ma te ria łu – czar ne go pro chu. 11
wrze śnia prze pro wa dzo no tam III Tur -
niej Strze lec ki z Bro ni Czar no pro cho -
wej Grand Prix Kro to szyn -Rasz ków. 

Ry wa li za cja to czy ła się w czte rech ka -
te go riach: re wol we ry lub pi sto le ty na od -
le głość 25 m, ka ra bin na 50 m, ka ra bin
na 100 m oraz strze la nie do ku ra. Ostat nia
z wy mie nio nych po le ga na ustrze le niu
drew nia nej fi gur ki ku ra, przy cze pio nej
do de ski.

Współ cze śnie broń czar no pro cho wa
nie jest sze ro ko uży wa na, a mo de le wy pro -

du ko wa ne przez ro kiem 1885 lub ich re -
pli ki nie wy ma ga ją po zwo le nia, wy star czy
tyl ko osią gnąć peł no let niość. Do każ de go
wy strza łu trze ba tro chę się na pra co wać,
szcze gól nie przy od mie rza niu ła dun ku
mio ta ją ce go. Mi ło śni cy twier dzą jed nak, że
da je to ol brzy mią sa tys fak cję.

W trak cie tur nie ju tra dy cyj nie od by -
wa ło się wspól ne bie sia do wa nie. Pod ko -
niec za wo dów strzel ni cę od wie dzi li
kro to szy nia nie, któ rzy przy by li spe cjal nym
au to bu sem w ra mach Kro to szyń skie go Za -
uł ka Hi sto rii. Człon ko wie brac twa opo -
wie dzie li im o swo jej hi sto rii i dzia łal no ści,
za de mon stro wa li, jak wy glą da pro ces strze -
la nia i po ka za li strza łow nię. Na stęp nie od -
był się po kaz wy strza łu z ar ma ty,

po któ rym naj młod si po zo wa li do zdjęć
na tle dzia ła.

Za wo dy sta no wi ły skła do wą Grand
Prix, acz kol wiek naj lep si zo sta li wy róż nie -
ni za sa mą część kro to szyń ską. W strze la -
niu do ku ra trium fo wał Prze my sław Po lny
(KBS Kro to szyn), dru gie miej sce za jął Bar -
tosz Mar ci szew ski (KBS Kro to szyn), a trze -
cie Bog dan Bu ry (KBS Do brzy ca).
Ry wa li za cja z uży ciem re wol we rów
na 25 m oka za ła się naj bar dziej za cię ta.
Dwaj naj lep si strzel cy mie li nie tyl ko ta ką
sa mą licz bę punk tów, ale też ty le sa mo
„dzie sią tek”, „dzie wią tek” i „óse mek”, co
w świe tle re gu la mi nu sta wia ło ich na iden -
tycz nej po zy cji. Roz strzy gnię cia do ko na no
więc po przez do dat ko wy strzał, w któ rym
lep szy oka zał się To masz Ra taj czak (KBS
Kro to szyn). Za nim upla so wał się Ja cek
Ant czak (KBS Opa tó wek), a trze cia lo ka ta
przy pa dła B. Mar ci szew skie mu. 

Strze la nie z ka ra bi nu na 50 m zdo mi -
no wał Sła wo mir Dzię cioł (KBS Rosz ki),
któ ry wy prze dził B. Bu re go oraz Prze my -
sła wa Grze gor czy ka (KBS Rasz ków). Wi -
ce mistrz re wol we rów – J.
Ant czak – oka zał się naj lep szy w strze la -
niu z ka ra bi nu na 100 m, a ko lej ne miej sca
za ję li Ma rek Ste fań ski (KBS Rasz ków)
i Piotr Roż ko (KBS Kro to szyn).

Dru gą część Grand Prix za pla no wa no
na 3 paź dzier ni ka w Rasz ko wie. Wte dy też
zo sta ną wy ło nie ni zwy cięz cy ge ne ral ni
na pod sta wie su my punk tów z obu im -
prez.

(MS) 
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W po przed niej ko lej ce Piast Ko by lin
zdo był pierw szy kom plet punk tów
w tym se zo nie. W nie dzie lę na sza
dru ży na od nio sła ko lej ne zwy cię -
stwo, tym ra zem po ko nu jąc 2: 0 Ze -
fkę Ko by la Gó ra. 

Wy gra na z Kro bian ką Kro bią do da ła
skrzy deł ko by liń skie mu ze spo ło wi. W nie -
dziel nym po je dyn ku go spo da rze od pierw -
szych mi nut ata ko wa li bram kę
prze ciw ni ków. Już w 8. mi nu cie otwo rzy -
li wy nik me czu za spra wą Mi ło sza Ko wal -
skie go, któ ry po po da niu Krzysz to fa
Ma tu sza ka ude rzył z wo le ja, nie da jąc
szans bram ka rzo wi Ze fki. W 33. mi nu -
cie M. Ko wal ski po pi sał się in dy wi du al ną
ak cją, po któ rej po raz dru gi te go dnia wpi -
sał się na li stę strzel ców. 

W dru giej od sło nie go spo da rze na dal
prze wa ża li i stwo rzy li so bie przy naj mniej

pięć stu pro cen to wych sy tu acji. Nie ste ty,
żad nej z nich nie wy ko rzy sta li. Ze fka z ko -
lei nie mia ła za bar dzo po my słu na ten
mecz i pró bo wa ła za gra żać go spo da rzom
je dy nie ze sta łych frag men tów gry. Jed nak
na nie wie le to się zda ło. 

W na stęp nej ko lej ce Piast zmie rzy się
z Po lo nią 1912 Lesz no. Po pię ciu me czach
pod opiecz ni Krzysz to fa Ma tu sza ka ma ją
na kon cie osiem punk tów. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Kolejne zwycięstwo Piasta

W wę gier skim Erd od by ły się za wo dy
Pu cha ru Eu ro py w Su mo. W skła dzie
re pre zen ta cji na sze go kra ju zna leź li
się re pre zen tan ci To wa rzy stwa Atle -
tycz ne go Ro zum Kro to szyn. 

Zna ko mi cie na Wę grzech spi sa ła się
Alek san dra Ro zum, któ ra w ka te go rii 65 kg
bez więk szych pro ble mów do tar ła do fi na -
łu. W naj waż niej szym po je dyn ku kro to szy -

nian ka po ko na ła Ukra in kę Ka ry nę Ko le sni -
ko wą. Brą zo wy me dal w ka te go rii open wy -
wal czy ła ko lej na przed sta wi ciel ka
kro to szyń skie go klu bu – Zu zan na Kry stek. 

Po nad to sre bro w open zdo był Ma te -
usz Lin ka (UKS Niedź wia dek War sza wa).
Na pią tej lo ka cie w kat. 85 kg zna lazł się re -
pre zen tant UKS Sam son Ko by lin – Pa tryk
Swo ra.

(LE NA)

SUMO

Dwie krotoszyńskie
zawodniczki na podium

W so bo tę Astra Kro to szyn zmie rzy ła
się na wła snym obiek cie z War tą
Śrem. Go ście nie od no to wa li prze -
gra nej od 38 spo tkań... Aż do po je -
dyn ku z kro to szyń skim ze spo łem,
któ ry za koń czył pięk ną se rię śrem -
skiej dru ży ny. 

Go spo da rze bar dzo szyb ko otwo rzy li
wy nik spo tka nia. Gdy w 4. mi nu cie wy ko -

ny wa li rzut roż ny, w od po wied nim miej -
scu zna lazł się Szy mon Jan kow ski i ulo ko -
wał pił kę w siat ce. Stra co ny szyb ko gol

spra wił, że War ta ru szy ła do ata ków. Efekt
przy szedł w 33. mi nu cie, kie dy do wy rów -
na nia do pro wa dził Pa tryk Słom czyń ski.
Go ście mie li ko lej ne szan se, ale by li nie sku -
tecz ni. Jesz cze w pierw szej po ło wie po win -
ni wyjść na pro wa dze nie, lecz nie
wy ko rzy sta li na wet rzu tu kar ne go.

Po zmia nie stron gra na dal by ła otwar -
ta, obie eki py stwa rza ły so bie do god ne sy -
tu acje. Jed ną z nich w 56. mi nu cie
wy ko rzy sta li miej sco wi. Ar tur Pau ter tak
przy mie rzył z rzu tu wol ne go, że bram -
karz War ty był bez rad ny. Jak się oka za ło,
był to gol na wa gę trzech punk tów, gdyż
wy nik już nie uległ zmia nie. Ta ki ob rót
spra wy był wiel kim za sko cze niem dla pił -
ka rzy ze Śre mu, któ rzy nie prze gra li od 38
me czów. 

– Bar dzo się cie szę z te go wy ni ku.
Chłop cy jak zwy kle zo sta wi li ser ca na bo -
isku. Po mo gło nam dzi siaj szczę ście, ale
naj waż niej szy jest efekt koń co wy. Chciał -
bym po dzię ko wać Urzę do wi Miej skie mu
w Kro to szy nie za wspar cie na sze go klu -
bu – po wie dział Ma riusz Ra taj czak, pre zes
Astry. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Astra przerwała serię Warty

W nie dzie lę Bia ły Orzeł Koź min
Wlkp. po dej mo wał dru ży nę z gór nej
czę ści ta be li – Po lo nię 1912 Lesz no.
Je den gol, strze lo ny na po cząt ku
kon fron ta cji, zde cy do wał o tym, że
go ście wy wal czy li kom plet punk tów. 

Lesz czy nia nie by li fa wo ry tem tej kon -
fron ta cji. Po lo nia bo wiem jak do tąd nie
stra ci ła punk tów, a koź mi nia nie przed tym

me czem mie li na kon cie dwa oczka. War -
to jed nak do dać, iż uzy ska li cen ne re mi sy
z sil ny mi dru ży na mi – Ostro vią 1909
Ostrów Wlkp. i Kro bian ką Kro bia. 

Go ście od po cząt ku ru szy li na bram -
kę miej sco wych i już w 16. mi nu cie ob ję li
pro wa dze nie. Mi chał Pło char czyk za grał
pro sto pa dłą pił kę do Da mia na No wa ka,
a ten zna ko mi tym strza łem po ko nał Ma te -
usza Wro nec kie go. Przed prze rwą przy -

jezd ni mie li kil ka szans na pod wyż sze nie
wy ni ku, ale za bra kło im szczę ścia. 

W dru giej od sło nie obie dru ży ny am -
bit nie wal czy ły, lecz re zul tat się nie zmie -
nił. Od no tuj my jesz cze, że go spo da rze
koń czy li spo tka nie w osła bie niu, gdyż
w 87. mi nu cie po czer wo nej kart ce bo isko
mu siał opu ścić Oskar Ma cie jew ski. 

W na stęp nej ko lej ce Or ły zmie rzą się
z Vic to rią Skar szew. Miej my na dzie ję, że
uda im się prze ła mać złą pas sę i zgar nąć
kom plet punk tów. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Orły wciąż bez wygranej

Czte ry dru ży ny z po wia tu kro to szyń -
skie go ry wa li zo wa ły w 1/16 fi na łu
Okrę go we go Pu cha ru Pol ski. Los sko -
ja rzył ze so bą dwie z nich – CKS Zdu -
ny i Pia sta Ko by lin. Zde cy do wa nie
lep szy był ze spół z V li gi. Po nad to
do ko lej nej run dy awan so wał Bia ły
Orzeł Koź min Wlkp., a Astra po że gna -
ła się z pu cha ro wy mi roz gryw ka mi. 

Kro to szy nia nie zmie rzy li na wy jeź -
dzie się z Pło mie niem Opa tów. Astra wy -
stą pi ła w re zer wo wym skła dzie. Klu czo wi
za wod ni cy oszczę dza li bo wiem si ły na so -
bot ni mecz li go wy. Tre ner go spo da rzy rów -
nież po sta no wił dać szan sę pił ka rzom,

któ rzy nie mie li jesz cze oka zji za pre zen to -
wać się w dłuż szym wy mia rze cza so wym.
Mi mo usil nych sta rań na sza dru ży na nie
spro sta ła Pło mie nio wi, prze gry wa jąc 3: 4,
i tym sa mym od pa dła z pu cha ro wej ry wa -
li za cji. Dwa go le dla Astry strze lił Adam
Sta szew ski, a raz do siat ki tra fił Oskar Re -
bel ka. 

W zu peł nie od mien nych na stro jach są
pił ka rze Bia łe go Or ła. Koź mi nia nie roz bi -
li bo wiem Ko ro nę Po goń Sta wi szyn aż 7: 0.
Po dwa tra fie nia za li czy li Mar ce li Skow -
roń ski i Szy mon Pa chol ski, a po jed nym do -
ło ży li Ka mil Rój, Łu kasz Ko nop ka
i Woj ciech Ka miń ski. W ko lej nej run dzie
Or ły zmie rzą się z Olim pią Brze zi ny. War -

to przy po mnieć, iż w 2019 ro ku koź miń -
ski ze spół do tarł do fi na łu roz gry wek,
w któ rym uległ GKS -owi Grę ba nin. 

Jesz cze sku tecz niej si by li ko by li nia nie.
Piast nie miał li to ści dla CKS -u Zdu ny,
apli ku jąc tej dru ży nie aż 11 go li i nie tra -
cąc żad ne go. Czte ry ra zy na li stę strzel ców
wpi sał się Ja kub Smek ta ła, po dwie bram -
ki zdo by li Ja cek Pa cyń ski, Szy mon Gał -
czyń ski i Ma te usz Oli kie wicz. Raz
zdu now skie go bram ka rza po ko nał Kry -
stian Ję drze jak. W na stęp nej run dzie Piast
zmie rzy się z Po go nią II No we Skal mie rzy -
ce. Me cze 1/8 fi na łu ro ze gra ne zo sta ną 29
wrze śnia. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Piast i Orły grają dalej, Astra i CKS za burtą

ASTRA KROTOSZYN 
– WARTA ŚREM 2:1 (1:1)

BRAMKI:
1:0 – Szymon Jankowski (4)
1:1 – Patryk Słomczyński (33)
2:1 – Artur Pauter (56)
ASTRA: Jarysz – Skrzypniak, Jankowski,
Mizerny (92' Brink), Staszewski (91' Szulc),
Budziak, Błażejczak, Sójka, Czołnik (65'
Ishchuk), Pauter (84' Sekula), Rebelka (80'
Juszczak)

PIAST KOBYLIN 
– ZEFKA KOBYLA GÓRA 

2:0 (2:0)
BRAMKI:
1:0 – Miłosz Kowalski (8)
2:0 – Miłosz Kowalski (33)
PIAST: Wojtkowiak – A. Kurzawa, Snela,
Wosiek, Wachowiak, Matuszak, Pacyński,
Olikiewicz, Smektała, Kowalski, Gałczyński
(25' Jędrzejak (90' Siepa))

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP.
- POLONIA 1912 LESZNO 0:1 (0:1)

BRAMKA:
0:1 – Damian Nowak (16)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak,
Konopka, Hajdasz (46' Rój), Kamiński (58'
Oleśków), Maciejewski, Skowroński (68'
Olayiwola), Pacholski, Borowczyk (85'
Kasprzak), Konieczny (80' Adesola),
Czabański 
CZERWONA KARTKA: Oskar Maciejewski (87)
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W mi nio ny pią tek w re stau ra cji Le -
śni czów ka od by ła się dłu go wy cze ki -
wa na ga la z oka zji 50-le cia LKS Ce -
ra mik Kro to szyn. Emo cji i wspo -
mnień pod czas tej uro czy sto ści nie
bra ko wa ło.

Pier wot nie ju bi le uszo wa ga la mia ła
od być się w ubie głym ro ku, jed nak ze
wzglę du na sy tu ację pan de micz ną za rząd
klu bu prze niósł świę to wa nie na rok 2021.

Na po cząt ku uro czy sto ści hi sto rię
LKS Ce ra mik Kro to szyn przy po mniał
Lech Pau liń ski, je den z za ło ży cie li klu bu,
je go wie lo let ni pre zes, a od ja kie goś cza su
rów nież szef Wiel ko pol skie go Związ ku Za -
pa śni cze go. Po cząt ki za pa sów w na szym
re gio nie się ga ją 1955 ro ku, kie dy to utwo -
rzo no Klub Za pa śni czy Su li mir czyk.
W 1970 ro ku zde cy do wa no o prze nie sie -
niu sek cji Su li mir czy ka do Kro to szy na.
Czte ry la ta póź niej klub zmie nił na zwę
na Lu do wy Klub Spor to wy Ce ra mik, co
zwią za ne by ło z roz po czę ciem dzia łal no ści
pod pa tro na tem Kro to szyń skich Za kła -
dów Ce ra mi ki Bu dow la nej. Klub mo że
po chwa lić się trze ma olim pij czy ka mi.
W 1988 ro ku na igrzy skach w Seu lu wy -
stą pił Woj ciech Wa la. Z ko lei w 2016
do Rio de Ja ne iro po je cha li Ra do sław i Ro -
bert Ba ran. 

Póź niej przy szedł czas na wrę cze nie
pa miąt ko wych sta tu etek za la ta dzia łal no -
ści na rzecz Ce ra mi ka. Wy róż nio no wie le
osób, któ re wnio sły swój wkład w roz wój
klu bu. Zło te me da le Pol skie go Związ ku
Za pa śni cze go otrzy ma li Lech Pau liń ski, Ju -
lian Jokś, Fran ci szek Mar sza łek, Sta ni sław
Szczot ka, Je rzy Sko ta rek i Je rzy Ha in ze.
Srebr ne me da le PZZ tra fi ły do He lio do ra

Ma liń skie go, Hu ber ta Kacz mar ka, Wie sła -
wa Sko tar ka, Je rze go Szym cza ka, Woj cie -
cha Bro da li i Mar ci na Szyn drow skie go.
Wrę czo no też me da le Kra jo we go Zrze sze -
nia Lu do wych Ze spo łów Spor to wych, któ -

re otrzy ma li Ry szard Wolt man, Bog dan
Ko wal ski i Wło dzi mierz Pia sny. 

Pod czas piąt ko wej ga li nie bra ko wa ło
roz mów, wspo mnień i zwią za nych z ni mi
emo cji. (LE NA)
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Kro to szyn po raz ko lej ny go ścił naj -
lep szych eu ro pej skich su mo ków.
Wszyst ko za spra wą roz gry wa ne -
go 19 wrze śnia w ha li spor to wo -wi do -
wi sko wej Pu cha ru Eu ro py w Su mo. 

Tur niej jest roz gry wa ny cy klicz -
nie. W ran dze Pu cha ru Eu ro py od był
się po raz siód my, a wcze śniej or ga ni -
zo wa ny był ja ko Mię dzy na ro do we Mi -
strzo stwa Pol ski – Po land Open. Na to
wiel kie spor to we wy da rze nie, oprócz
par la men ta rzy stów i sa mo rzą dow ców,
przy był am ba sa dor Ja po nii w Pol -
sce – Je go Eks ce len cja Akio Miy aji ma. 

Ry wa li za cja to czy ła się w 16 ka te -
go riach wa go wych. War to wspo -
mnieć, że za wo dy by ły kwa li fi ka cją
do Świa to wych Igrzysk Spor to -
wych – The World Ga mes Bir ming -
ham 2022. Do wal ki o Pu char Sta re go
Kon ty nen tu sta nę li za wod ni cy z Gru -
zji, Azer bej dża nu, Nie miec, Wę gier,
Ro sji, Ukra iny, Nor we gii oraz oczy wi -
ście z Pol ski. W re pre zen ta cji na sze go
kra ju nie za bra kło przed sta wi cie li klu -
bów z po wia tu kro to szyń skie go.
Za wod ni cy To wa rzy stwa Atle tycz ne -
go Ro zum Kro to szyn wy wal czy li łącz -
nie pięć me da li. Srebr ne krąż ki
zdo by ły Alek san dra Ro zum (65 kg)
i Zu zan na Kry stek (open), na to miast
na trze cim stop niu po dium sta nę li
Mi ko łaj Mro wiń ski (85 kg), Le na An -
drze jak (73 kg) i Z. Kry stek (+80 kg). 

Re pre zen tan ci UKS Sam son Ko -
by lin wcho dzi li na po dium trzy krot -
nie. W ka te go rii 70 kg trium fo wał
Pa weł Si ko ra. Sre bro wy wal czy ła Ju lia
Jan ko wiak (55 kg), a Piotr Si ko ra za jął
trze cie miej sce (77 kg). 

– Bar dzo moc ny tur niej, na któ ry
zje cha li wszy scy me da li ści ostat nich
mi strzostw Eu ro py w po szcze gól nych
ka te go riach, a szcze gól nie w tych, któ -
re by ły eli mi na cją do igrzysk świa to -
wych. Mam na my śli przede
wszyst kim re pre zen tan tów Ro sji
i Ukra iny, któ rych ka dry są wio dą ce.
Do te go re pre zen ta cje Wę gier, Gru zji,
Azer bej dża nu, Nie miec. Wy da wa ło
się, że na po dium nie ma miej sca dla
na szych za wod ni ków, a jed nak zdo by -

li me da le – pod kre śla Da riusz Ro zum,
pre zy dent Eu ro pej skiej Fe de ra cji Su -
mo. – Trze ba ich bar dzo moc no po -
chwa lić, za rów no Olę Ro zum
i Zu zan nę Kry stek oraz Mi ko ła ja Mro -
wiń skie go. To mło dzi spor tow cy, któ -
rzy sztur mem wkro czy li w se nior skie
su mo tak sku tecz nie, że zdo by wa ją
me da le.

– Pod su mo wu jąc ca łą im pre zę,
mu szę po wie dzieć, że by li śmy z każ -
dej stro ny chwa le ni, na wet przez am -
ba sa do ra Ja po nii, któ re mu bar dzo się
po do ba ło. Ser decz nie mu dzię ku ję, że
po świę cił swój czas i prze je chał ty le ki -
lo me trów, aby być na szym go ściem.
Tak sa mo ni sko kła niam się pa nu mar -
szał ko wi Mar ko wi Woź nia ko wi, bo
rzad ko wi dzi się mar szał ka w Kro to -
szy nie. A jed nak zna lazł czas i przy je -
chał z pięk ny mi de kla ra cja mi po mo cy
w bu do wie Eu ro pej skie go Cen trum
Su mo. Obec ni by li też sa mo rzą dow cy
po wia to wi, jak i gmin ni, a tak że par la -
men ta rzy ści. Trze ba więc po wie dzieć,
że na sza pra ca, któ ra od wie lu lat jest
na sta wio na na to, że by cią gle iść
do przo du i się roz wi jać, jest do strze -
ga na przez oso by wy so ko po sta wio ne
w hie rar chii za rów no wła dzy sa mo rzą -
do wej, jak i par la men tar nej – pod su -
mo wu je D. Ro zum. 

(LE NA)
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