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W au li I Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. Hu go na Koł łą ta ja w Kro to szy nie
od był się kon cert z oka zji ju bi le -
uszu 185-le cia ist nie nia szko ły.
W wy da rze niu uczest ni czy li ucznio -
wie, ro dzi ce, na uczy cie le oraz ab sol -
wen ci.

Gru pa uczniów za sko czy ła pu blicz -
ność od wa gą i umie jęt no ścia mi wo kal no -
-mu zycz ny mi. Mło dzież wy ko na ła zna ne
pol skie i świa to we prze bo je, ta kich ar ty stów
jak choć by Ma rek Gre chu ta, An na Jan tar
czy Fred die Mer cu ry. Na za koń cze nie za -
pre zen to wa li au tor ski utwór, za in spi ro wa -

ny pio sen ką „Dzie ci” Elek trycz nych Gi tar.
Mło dzi ar ty ści zo sta li na gro dze ni go rą cym
aplau zem pu blicz no ści.

Sło wa po dzię ko wa nia za or ga ni za cję
kon cer tu wy ra ził Prze my sław Wój cik – na -
czel nik Wy dzia łu Oświa ty, Kul tu ry i Spor -
tu Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to szy nie.
Pod kre ślił wiel ki ta lent i po my sło wość
uczniów, od wo łu jąc się do prze bo jów mu -
zycz nych, któ re do da ły kli ma tu ju bi le uszo -
wi 185-le cia ist nie nia li ceum. Z ko lei
dy rek tor Elż bie ta Płó cien nik po dzię ko wa ła
uczen ni cy Wik to rii Łu ko wiak za za an ga żo -
wa nie w re ali za cję te go pro jek tu. Pod kre śli -
ła, że I LO w Kro to szy nie ma dłu gą i bo ga tą
tra dy cję, wzmac nia ją cą po czu cie wspól no ty
uczniów, ro dzi ców, na uczy cie li i ab sol wen -
tów. – Ca ła spo łecz ność szkol na – dy rek cja,
na uczy cie le, ucznio wie, ro dzi ce i ab sol wen -
ci – two rzy jed ną wiel ką ro dzi nę Koł łą ta -
ja – spu en to wa ła wy da rze nie E. Płó cien nik,
dy rek tor LO. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

LO KROTOSZYN

Jedna wielka rodzina Kołłątajowców

Ofi cjal ne otwar cie prze bu do wa ne go
ostat nie go od cin ka dro gi Dzie li -
ce – Roz dra żew (ul. Łą ko wa) – Roz -
dra że wek – Chwał ki by ło oka zją
do spo tka nia z udzia łem wi ce mar -
szał ka Krzysz to fa Gra bow skie go, rad -
nej Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko -
pol skie go Jo an ny Król -Trąb ki, roz dra -
żew skich sa mo rzą dow ców i przed sta -
wi cie li fir my re ali zu ją cej in we sty cję. 

Do spo tka nia do szło 24 wrze śnia w sa -
li wiej skiej w Roz dra żew ku. Hi sto rię mo -
der ni za cji dro gi omó wił wójt Ma riusz
Dy mar ski. In we sty cja ta roz po czę ła się
w 2009 ro ku. Przy re ali za cji po szcze gól -
nych eta pów gmi na ko rzy sta ła ze wspar cia
sa mo rzą du wo je wódz twa wiel ko pol skie go,
za co wójt ser decz nie po dzię ko wał. Mar -
sza łek Krzysz tof Gra bow ski i rad na Jo an -
na Król -Trąb ka nie kry li za do wo le nia
z te go, że Roz dra żew ko rzy sta z róż nych
moż li wo ści wspar cia, ja kie stwa rza sa mo -
rząd wo je wódz twa. Wy ra zi li też prze ko na -
nie, że prze bu do wa na dro ga bę dzie dłu go
słu żyć miesz kań com. 

Po tem uczest ni cy spo tka nia prze szli
w miej sce, gdzie dro gę prze ci na gra ni ca
mię dzy miej sco wo ścia mi Roz dra że wek
i Chwał ki. Tam do ko na no sym bo licz ne go
prze cię cia wstę gi. Ko lej nym przy stan kiem

by ła Dą bro wa, gdzie re ali zo wa ny był in ny
od ci nek dro go wy, rów nież przy wspar ciu
sa mo rzą du wo je wódz twa. Po dob nie zresz -
tą jak miej sco wa sa la wiej ska, wy re mon to -
wa na w 2014 r. w ra mach unij ne go
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich.

W tym ro ku prze bu do wa ny zo -
stał 520-me tro wy od ci nek dro gi po mię dzy
Chwał ka mi i Roz dra żew kiem. Pra ce obej -
mo wa ły ko ry to wa nie, sta bi li za cję ce men -
tem, wy ko na nie peł nej pod bu do wy
tłucz nio wej oraz uło że nie war stwy ście ral -
nej z be to nu as fal to we go o sze ro ko ści 4 m.
Wy ko na no tak że dwa miej sco we po sze rze -
nia jezd ni do 5 m, by umoż li wić mi ja nie
po jaz dów, ob sy pa no po bo cze kru szy wem
i oczysz czo no przy le gły rów. 

Po dob ny za kres ro bót zre ali zo wa no
w Dą bro wie na dru gim od cin ku dro gi
gmin nej w po łu dnio wej czę ści wsi, na dłu -
go ści 660 m. Łącz nie z sa mo rzą du wo je -
wódz kie go na mo der ni za cję obu
od cin ków po zy ska no kwo tę 132,5 tys. zł.

War to do dać, iż gmi na za wła sne środ -
ki w tym ro ku prze bu do wa ła 553-me tro -
wy koń co wy od ci nek dro gi na tzw.
Par ce lach w No wej Wsi oraz dro gę gmin -
ną Roz dra żew -Dzie li ce, a tak że – przy zna -
czą cym wspar ciu fi nan so wym fir my Di no
Pol ska S.A. – uli cę Dwor co wą.

(AN KA)

ROZDRAŻEW

Przebudowa drogi zakończona
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Aktualności 3

Pod czas nie daw nych se sji w gmi -
nach, któ re two rzą Zwią zek Mię dzyg -
min ny EKO SIÓ DEM KA, rad ni dys ku -
to wa li nad zmia na mi bu dże to wy mi,
któ re czę ścio wo obej mo wa ły do pła -
ty do bie żą cej dzia łal no ści związ ku.
Pięć gmin człon kow skich EKO SIÓ -
DEM KI prze ka że na jej rzecz łącz -
nie 2 mi lio ny zło tych.

Gmi na Zdu ny wpro wa dzi ła do bu dże -
tu do pła tę do Mię dzyg min ne go
Związ ku EKO SIÓ DEM KA w kwo -
cie 238 ty się cy zło tych. Głos w tej spra -
wie za bra ła rad na Sła wo mi ra
Kuś. – Z cze go wy ni ka fakt, iż EKO
SIÓ DEM KA sa ma pod ję ła de cy zję
o wy so ko ści do pła ty? – py ta ła rad -
na. – Nie bar dzo ro zu miem, co jest te -
go po wo dem. Złe za rzą dza nie? Mo że
war to się za sta no wić, czy nie le piej by -
ło by po szu kać in nej fir my, któ ra by nie
ge ne ro wa ła ta kich kosz tów?

Skarb nik gmi ny, Iwo na Kle pac ka,
od po wie dzia ła, że za gad nie nie szcze gó -
ło wo przed sta wi ły prze wod ni czą ca za -
rzą du oraz głów na księ go wa,
wy ja śnia jąc, iż wy so kość do pła ty uza -
leż nio na jest od ilo ści miesz kań ców da -
nej gmi ny. Z ko lei To masz Chu dy,
bur mistrz Zdun, przy po mniał po wo dy
do pła ty. – EKO SIÓ DEM KA nie jest
przed się bior stwem, tyl ko związ kiem
mię dzyg min nym. Przed się bior stwa
zaj mu ją się wy wo zem śmie ci i ich za go -
spo da ro wa niem. EKO SIÓ DEM KA
jest ad mi ni stra to rem i za rzą dza ją cym
go spo dar ką od pa da mi w gmi nach, któ -
re są człon ka mi związ ku. Je śli cho dzi
o wzrost cen za śmie ci – ce ny ro sną

wszę dzie. Ten wzrost, któ ry skut ko wał
wnio skiem EKO SIÓ DEM KI o do pła -
ty, wy ni ka z kil ku zmien nych, któ rych
nie moż na by ło prze wi dzieć. Jed ną
z nich jest du ży wzrost od bio ru ga ba ry -
tów. Zda je się, że w okre sie pan de mii
wią za ło się to z in ten syw ną pra cą
miesz kań ców na te re nach swo ich po se -
sji, czy li sprzą ta niem, a co za tym
idzie – wy rzu ca niem sta rych, nie po -
trzeb nych rze czy i prze pro wa dza niem
re mon tów. Dru gą kwe stią jest wpro wa -
dze nie ulgi od kom po sto wa nia od pa -
dów bio de gra do wal nych, któ re są
bar dzo dro gie w od bio rze. My ślę, że
pro po zy cja EKO SIÓ DEM KI, że by śmy

nie do bo ry uzu peł ni li do pła tą, a pod -
wyż ki wpro wa dzi li po no wym ro ku,
jest ra cjo nal na – tłu ma czył bur mistrz
Zdun. Rad ni przy ję li uchwa łę do ty czą -
cą zmian w bu dże cie jed no gło śnie. 

Do pła ta od gmi ny Kro to szyn wy -
no si 1 269 800 zł. Pod czas oma wia nia
zmian bu dże to wych wśród rad nych
wy wią za ła się dys ku sja, w któ rej udział
wzię ły też Ewa Obal, prze wod ni czą ca
za rzą du EKO SIÓ DEM KI, oraz Gi le -
na Su plic ka, głów na księ go wa związ -
ku. Rad na Sła wo mi ra Ka lak
(na zdję ciu) po pro si ła o wy ja śnie nie,
na co bę dą prze zna czo ne środ ki prze -
ka za ne z bu dże tu gmin ne go. 

Wy czer pu ją cej od po wie dzi udzie -
li ła G. Su plic ka. – Głów nym skład ni -
kiem de fi cy tu są do cho dy i wy dat ki.
Je śli cho dzi o do cho dy, do prze tar gu
pla no wa li śmy je mie sięcz ne w kwo -
cie 1 824 000 zł. Oka za ło się, że mie -
sięcz ne wpły wy wy no szą 1 750 000 zł.
Zmniej sze nie do cho dów przede
wszyst kim wy ni ka z nie ru cho mo ści
nie za miesz ka łych, gdyż do prze tar gu
pla no wa li śmy, że z te go ty tu łu otrzy ma -
my 174 000 zł mie sięcz nie, tym cza -
sem na ko niec sierp nia oka za ło się, że
re al ne wpły wy są w wy so ko -
ści 127 000 zł. A za tem róż ni ca pra -
wie 47 tys. zł w ska li mie sią ca.
Do prze tar gu pla no wa li śmy, że
w związ ku z obo wiąz kiem se gre ga cji
każ da nie ru cho mość nie za miesz ka ła,
na któ rej pro wa dzo na jest dzia łal ność
go spo dar cza, przy pi sze do jed ne go po -
jem ni ka 2 wor ki na od pa dy se gre go wa -
ne. Koszt opróż nie nia jed ne go wor ka
wy no sił 18,19 zł. Usta wo daw ca ob ni -
żył nam ce ny, je śli cho dzi o po jem nik.
Koszt opróż nie nia po jem ni ka 120-li -
tro we go wy no sił bo wiem 6,35 zł. Bar -
dzo szyb ko się to ro ze szło i wła ści cie le
nie ru cho mo ści nie za miesz ka łych za -
miast przy pi sy wać wo rek, przy pi sy wa -
li po jem nik. Stąd tak du ża róż ni ca
w do cho dach mie sięcz nych. Ko lej nym
czyn ni kiem by ła zniż ka na kom po -
stow ni ki. Przy stę pu jąc do prze tar gu,
pla no wa li śmy zniż kę 50 gro szy, z któ -
rej mia ło – we dle na szych prze wi dy -
wań – sko rzy stać oko ło 15 pro cent
miesz kań ców. Je śli cho dzi o ilość osób,
nie po my li li śmy się za du żo, bo ze zniż -
ki sko rzy sta ło 12,71 pro cent miesz kań -
ców. Ty le że wy so kość tej zniż ki

wy nio sła 3 zł, wo bec cze go tra ci my
mie sięcz nie 16 tys. zł. Je śli po li czy my
ogó łem do cho dy, rocz nie tra ci my 840
tys. zł. Po zo sta je jesz cze stro na wy dat -
ko wa. Ob niż ka na kom po stow ni ki
w ża den spo sób nie prze ło ży ła się na to -
naż. Do prze tar gu pla no wa li śmy 6900
ton od pa dów bio de gra do wal nych.
Na dzień 31 sierp nia ma my już 5100
ton. Sza cu je my, że doj dzie jesz cze oko -
ło 3 tys. ton. Zwięk sza się to naż, ale i ce -
na, dla te go wy cho dzi mi lion zło tych
„do ty łu”. Po zo sta ją jesz cze wiel ko ga ba -
ry ty. Sza co wa li śmy 1470 ton, a ze
zbiór ki by ły 1293 to ny. Trud no osza co -
wać, czy zmie ści my się w tym li mi cie.
Wra ca jąc do od pa dów bio de gra do wal -
nych, mie sięcz nie przyj mu je my 750
ton. Bo ję się po my śleć, co bę dzie da -
lej – ob ja śnia ła księ go wa związ ku. 

Rad ny Ma riusz Urba niak po ru -
szył te mat kom po stow ni, któ ra bu do -
wa na jest w gmi nie Ko by lin. Za py tał,
czy jest moż li wość ją po więk szyć i ja -
ki był by koszt bu do wy po dob ne go
obiek tu na te re nie gmi ny Kro to szyn.
Prze wod ni czą ca EKO SIÓ DEM KI
od po wie dzia ła, że bu do wa no wej
kom po stow ni nie jest wca le ła twym
za da niem i znacznie bar dziej sen sow -
nym roz wią za niem jest roz bu do wa
kom po stow ni, któ ra ma roz po cząć
swo ją dzia łal ność po no wym ro ku.
Kro to szyń scy rad ni dłu go dys ku to wa -
li, do cho dząc w koń cu do wnio sku, że
głów ny pro blem związ ku le ży po stro -
nie usta wo daw cy. Rad ni przy ję li pro -
po no wa ne zmia ny bu dże to we 13
gło sa mi na tak. Pięć osób wstrzymało
się od gło su. Gmi na Ko by lin prze zna -
czy ła kwo tę 255 800 zł na do fi nan so -
wa nie bie żą cej dzia łal no ści związ ku,
gmi na Ciesz ków – 146 800 zł, a Sul -
mie rzy ce – 89 600 zł. 

(LE NA)

GOSPODARKA KOMUNALNA

Gminy dopłacają do EKO SIÓDEMKI
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Na nie daw nych se sjach w po wie cie
i gmi nach jak bu me rang po wra cał
te mat szpi ta la, je go roz bu do wy oraz
wszel kich to wa rzy szą cych tym za -
gad nie niom pro ble mów. 

Pod czas se sji Ra dy Po wia tu Kro -
to szyń skie go ja ko pierw szy głos
w spra wie SPZOZ w Kro to szy nie,
któ ry ty czył się spra woz da nia sta ro sty
z dzia łal no ści za rzą du w okre sie mię -
dzy se syj nym, za brał rad ny Hen ryk
Jan kow ski. – Chciał bym za py tać
o po sie dze nie za rzą du, pod czas któ -
re go po in for mo wa no o kon tro li NFZ -
-u, od no sząc się do sy tu acji zwią za nej
z ob sa dą ane ste zjo lo gicz ną. Prze ka za -
no, że od dział in ten syw nej te ra pii zo -
stał cza so wo za wie szo ny.
W spra woz da niu na pi sa no o dzia ła -
niach, ja kie ma pod jąć szpi tal w tej
kwe stii. Mo je py ta nie za tem
brzmi – czy zo sta ły one pod ję te, a je -
śli tak, to ja kie? – do py ty wał rad ny. 

Od po wie dzi udzie li ła Iwo na Wi -
śniew ska, dy rek tor SPZOZ w Kro to -
szy nie. – Szpi tal był kon tro lo wa ny
przez cen tra lę NFZ -u co do pra wi -
dło wo ści wy ko ny wa nia ob sa dy le kar -
skiej w okre sie od 1 ma ja do 5
sierp nia. W związ ku z tym spraw -
dza ne by ły do kład nie ob sa dy dy żu -
rów w trzech nit kach
ane ste zjo lo gicz nych. Kon tro la
na dzień dzi siej szy jesz cze trwa,
a więc nie ma my jej wy ni ków. Je śli
cho dzi o za wie sze nie dzia łal no ści od -
dzia łu, chcia ła bym po wie dzieć, że
jest on na dal za wie szo ny. Wy ni ka to
z dwóch aspek tów. Po pierw sze – je -
ste śmy w trak cie od bio rów. Chcie li -
by śmy na dzień 1 li sto pa da
roz po cząć pra cę w no wym skrzy dle.
Dru gą waż ną rze czą jest to, że no wy
ze spół ane ste zjo lo gicz ny roz pocz nie
pra cę w na szym szpi ta lu po za koń -

cze niu za trud nie nia w swo ich jed -
nost kach, a nie od by wa się to z dnia
na dzień – wy ja śnia ła I. Wi śniew ska. 

Rad ny Hie ro nim Mar sza łek py -
tał, czy kro to szyń skie mu szpi ta lo wi
gro zi strajk me dy ków, a tak że na ja -
kim eta pie jest roz bu do wa no wej czę -
ści. Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka
od po wie dział, że szpi tal mu si przejść
obiór Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
i sa ne pi du. Za pew nił też, że no wy
obiekt zo sta nie do pusz czo ny
do użyt ku, je śli nie bę dzie żad nych
uchy bień. Z ko lei dy rek tor SPZOZ
tłu ma czy ła po wo dy straj ków ka dry
me dycz nej w Pol sce oraz po in for mo -
wa ła, że do kie row nic twa kro to szyń -
skiej pla ców ki nie wpły nę ły żad ne
wy po wie dze nia.  Póź niej in ter pe la cję
w spra wie szpi ta la zło żył rad ny Ja cek
Za wod ny. – Zwra cam się z wnio -
skiem o przed sta wie nie rze czo wych,
kon kret nych i me ry to rycz nych in for -
ma cji, do ty czą cych za koń cze nia roz -
bu do wy oraz po pra wy
funk cjo no wa nia szpi ta la po wia to we -
go w Kro to szy nie. In for mu ję, iż kil -
ku krot nie py ta łem pod czas se sji
i ko mi sji o sy tu ację szpi ta la: je go roz -
bu do wę, pro ble my zwią za ne z za -
pew nie niem ob sa dy le kar skiej
i pie lę gniar skiej, sy tu ację ma te rial ną
pra cow ni ków i kwe stię wy po sa że nia
ka dry me dycz nej w środ ki ochro ny
oso bi stej pod czas pan de mii. Tych
pro ble mów jest co raz wię cej. Zda ję
so bie z nich spra wę, bo zgła sza ją mi
oso bi ście me dy cy (pie lę gniar ki i le ka -
rze). Wiem też, iż pro ble my się na -
war stwia ją, mi mo że są
po dej mo wa ne pró by ich roz wią za -
nia, bo kil ku krot nie spo ty ka łem się
ze sta ro stą kro to szyń skim i dy rek cją
szpi ta la. Trud na sy tu acja zwią za -
na z roz bu do wą szpi ta la pod czas
pan de mii CO VID -19, zmia ny dy rek -
cji i odej ścia w ostat nim cza sie ane -
ste zjo lo gów spo wo do wa ły na ra że nie
miesz kań ców na za gro że nie zdro wia.
Od dłuż sze go cza su sły szę też o pro -

ble mach i nie po ko ju wśród ra tow ni -
ków me dycz nych i pie lę gnia rek.
Zwra cam uwa gę, że spo łe czeń stwo
jest moc no za nie po ko jo ne tą sy tu -
acją. Prze dłu ża ją ce się pra ce przy roz -
bu do wie i licz ne uchy bie nia, błę dy,
po praw ki i prze dłu ża ją cy się ter min
od da nia szpi ta la po wo du ją du że na -
pię cie ner wo we oraz wy wo łu ją ska lę
po mó wień i nie do mó wień. To nie
słu ży też do bre mu wi ze run ko wi
szpi ta la. Wnio sku ję o przed sta wie -
nie, do pu blicz nej wia do mo ści, ak tu -
al nej sy tu acji szpi ta la po wia to we go:
roz bu do wy i za pew nie nia ka dry
medycznej – oznaj mił J. Za wod ny. 

W od po wie dzi na ten wnio sek sta -
ro sta od rzekł, iż cykl bu dow la ny się za -
koń czył i trwa spraw dza nie
do ku men ta cji zwią za nej z in we sty -
cją. – Zgło si li śmy od biór do Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej oraz do sa ne pi du.
Mam na dzie ję, że nie bę dzie żad nych
uchy bień, bo je śli ta ko we się po ja wią,
to nie wol no bę dzie do ko nać od bio ru
no wej czę ści szpi ta la. Je śli uda się prze -
nieść nie któ re od dzia ły do te go skrzy -
dła, wów czas bę dzie my mieć
od po wied nią ilość ane ste zjo lo gów
i OIOM wzno wi swo ją dzia łal -
ność – po wie dział S. Szczot ka. 

W obro nie kro to szyń skie go szpi -
ta la sta nął rad ny Zbi gniew Bro dziak,
a je go sta no wi sko po parł prze wod ni -
czą cy ra dy – Ju liusz Pocz ta. I. Wi -
śniew ska do po wie dzia ła jesz cze, że
OIOM zo stał za wie szo ny przez
wzgląd na bez pie czeń stwo miesz kań -
ców. Rad ny Da riusz Ro zum za ape lo -
wał do sa mo rzą dow ców z na sze go
po wia tu o nie zbi ja nie ka pi ta łu po li -
tycz ne go na te go ty pu spra wach.

Dzień wcze śniej od by ło się po sie -
dze nie Ra dy Miej skiej w Sul mie rzy -
cach, na któ rym go ści ła
rad na po wia to wa Ire na Rę ko sie wicz.
Rów nież miej sco wi rad ni by li za nie -
po ko je ni sy tu acją SPZOZ w Kro to -
szy nie. I. Rę ko sie wicz po dzie li ła się
swo ją wie dzą w tym za kre sie, za zna -

cza jąc jed nak, że od ostat niej se sji po -
wia to wej mi nął mie siąc i że wię cej
do wie się na za jutrz na ko lej nym po -
sie dze niu.

Te mat szpi ta la po ja wił się oczy -
wi ście tak że na se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie, a po ru szył go rad ny
Bar tosz Ko siar ski. – Mie siąc te mu
py ta łem o pew ną spra wę, te raz
chciał bym za py tać, czy na dziś pan
bur mistrz mo że przed sta wić już ja -
kieś kon kret ne in for ma cje od no ście
funk cjo no wa nia szpi ta la. Głów nie
cho dzi mi o brak od dzia łu in ten syw -
nej opie ki me dycz nej. Czy w związ -
ku z za ist nia łą sy tu acją,
któ ra – mo im zda niem – za gra ża
zdro wiu i ży ciu miesz kań ców, bur -
mistrz przy go to wał ja kiś ra port? Jak
po przed nio py ta łem o to za gad nie -
nie, to bur mistrz stwier dził, że nie
ma in for ma cji na ten te mat. Póź niej,
w wy wia dzie, od sta ro sty do wie dzia -
łem się, że pań stwo by li na bie żą co
in for mo wa ni o sy tu acji w szpi ta lu.
Czy mógł by bur mistrz wy ja śnić tę
ko li zję w prze ka zie in for ma cji? Czy
bur mistrz wie dział, ale nie po wie -
dział, czy też sta ro sta mi ja się z praw -
dą? – za ko mu ni ko wał B. Ko siar ski,
pro sząc rów nież wło da rza, czy mógł -
by od nieść się do swo ich słów: „trze -
ba ro bić do bry kli mat wo kół
szpi ta la”. 

W od po wie dzi F. Mar sza łek po -
in for mo wał o usta wie, któ ra mó wi,
iż to wo je wo da bę dzie za rzą dzał szpi -
ta la mi po wia to wy mi. – Oso bi ście
wąt pię, by w przy pad ku wpro wa dze -
nia no wych prze pi sów ta roz bu do wa
mia ła by miej sce. Te raz po win ni śmy
się sta rać two rzyć ten do bry kli mat
wo kół szpi ta la, bo je śli sa mi bę dzie -
my two rzyć złą au rę, to trud no bę -
dzie mieć póź niej pre ten sje, że nie
jest do brze – mó wił bur mistrz Kro -
to szy na, pod kre śla jąc, że szpi ta le
w ca łym kra ju zma ga ją się z ogrom -
ny mi pro ble ma mi. Głos za brał tak że
rad ny Sła wo mir Au gu sty -

niak. – Chciał bym się od nieść,
w imie niu swo im i ko le gów z klu bu
rad nych, do pew nej kon fe ren cji, któ -
ra od by ła się ja kiś czas te mu w biu rze
ra dy. Ja ko sa mo rzą do wiec mam w tej
kwe stii proś bę – niech biu ro ra dy po -
zo sta nie neu tral ne, że by śmy mo gli
ko rzy stać z nie go wszy scy – oświad -
czył. Ta uwa ga do ty czy ła oczy wi ście
nie daw nej kon fe ren cji pra so wej, zor -
ga ni zo wa nej przez Bar to sza Ko siar -
skie go. 

An na Si ko ra, prze wod ni czą ca ra -
dy, za pew ni ła, że – wy ra ża jąc zgo dę
na sko rzy sta nie z po miesz cze nia – nie
wie dzia ła, iż za pre zen to wa ne tam zo -
sta ną ma te ria ły pro mu ją ce sto wa rzy -
sze nie rad ne go. B. Ko siar ski
w od po wie dzi za py tał po zo sta łych
rad nych, czy więk szym pro ble mem
jest brak OIOM -u w kro to szyń skim
szpi ta lu, czy zor ga ni zo wa na przez
nie go kon fe ren cja. Za zna czył też, że
w od róż nie niu do nie któ rych rad nych
nie jest zwią za ny z żad ną par tią. Wy -
wią za ła się z te go burz li wa dys ku sja. 

Bar dzo trud ną sy tu ację zre la cjo -
no wa ła rad na Mag da le na Il nic ka -
-Grzym ska, któ ra jest
le ka rzem. – Brak ane ste zjo lo ga jest
tra ge dią. Przy wie zio no do mnie pa -
cjen ta z za trzy ma niem krą że nia. Ta -
ki pa cjent mu si być za in tu bo wa ny
i pod łą czo ny pod re spi ra tor. Są to
pro ce du ry ane ste zjo lo gicz ne.
Na szczę ście uda ło się tę sy tu ację ura -
to wać. Usły sza łam, że mam so bie ra -
dzić sa ma... Mu sia łam zna leźć
miej sce dla te go czło wie ka. Zgło si łam
do dy rek tor Wi śniew skiej, że ko or dy -
na tor mi nie po mógł. Ob dzwo nie nie
szpi ta li za ję ło mi pięć go dzin. Dy rek -
tor me dycz ny był zły na ra tow ni ków,
że przy wieź li pa cjen ta do Kro to szy -
na, ale nie do wieź li by go gdzie in -
dziej. Pan sta ro sta po wie dział, że
ma my łóż ko in ter wen cyj ne, ale
nie – nie ma my ta kie go łóż -
ka – stwier dzi ła rad na.

(LE NA)

SŁUŻBA ZDROWIA

Skoro jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle..?
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29 wrze śnia w re stau ra cji Le śni -
czów ka w Kro to szy nie od był
się XVII Zjazd Od dzia łu Miej sko -
-Gmin ne go Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych RP w Kro to szy nie.
W trak cie uro czy ste go spo tka nia
wrę czo no od zna cze nia, a tak że do -
ko na no wy bo ru pre zy dium.

W uro czy sto ści, oprócz de le ga tów,
wzię li udział m. in. bur mistrz Kro to szy -
na Fran ci szek Mar sza łek, bur mistrz Sul -
mie rzyc Da riusz Dę bic ki, ko men dant
po wia to wy PSP w Kro to szy nie bryg. To -
masz Po lak, pre zes Za rzą du Po wia to we go
Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
RP w Kro to szy nie – Ja cek Wy bie ra ła. 

W trak cie zjaz du stra ża kom przy zna -
no od zna cze nia. Me da lem Ho no ro wym
im. Bo le sła wa Cho mi cza od zna czo no pre -
ze sa OSP Bo ża cin – Ka ro la Bie la rza. Od -
zna ką Ho no ro wą „Sem per Vi gi lant”
wy róż nio ny zo stał Le szek Bie liń ski, któ ry

do tych czas peł nił funk cję se kre ta rza Za rzą -
du Miej sko -Gmin ne go ZOSP RP w Kro to -
szy nie. 

Zło te me da le „Za za słu gi dla po żar nic -
twa” otrzy ma li Mi ro sła wa Ko wal – na czel -
nik Wy dzia łu Spraw Spo łecz nych Urzę du
Miej skie go w Kro to szy nie, a tak że Da rian
Pa szek – czło nek Pre zy dium Za rzą du
Miej sko -Gmin ne go ZOSP RP w Kro to szy -
nie (OSP Biad ki). Srebr nym me da lem
„Za za słu gi dla po żar nic twa” od zna czo no
Edwar da Mły nar czy ka – pre ze sa OSP Kro -
to szyn II. Z ko lei brą zo we me da le przy zna -
no Ka ri nie Kol skiej i Agniesz ce Mar ci niak
z Wy dzia łu Spraw Oby wa tel skich Urzę du
Miej skie go w Kro to szy nie oraz Eu ge niu -
szo wi Czem pli ko wi – głów ne mu księ go -
we mu jed no stek OSP z gmi ny Kro to szyn,
człon ko wi OSP Go rzu pia. Za rząd Głów ny
ZOSP RP w War sza wie przy znał Zło ty
Znak Związ ku ZOSP RP Wal de ma ro wi
Flor kow skie mu, któ ry jest wi ce pre ze sem
Za rzą du Po wia to we go oraz pre ze sem Za -

rzą du Miej sko -Gmin ne go ZOSP RP
w Kro to szy nie i OSP Kro to szyn. 

De le ga ci do ko na li wy bo ru pre zy -
dium. Funk cję pre ze sa po now nie po wie -
rzo no W. Flor kow skie mu, I wi ce pre ze sem
zo stał Ju lian Jokś, II wi ce pre ze sem – To -
masz Ni cie jew ski, a III wi ce pre ze sem – Ka -
rol Kaj. Na no we go se kre ta rza po wo ła no
Ja ro sła wa To rzec kie go, na skarb ni ka – Zbi -
gnie wa Cie płe go, na ko men dan ta -D. Pasz -
ka. W skład pre zy dium we szli tak że
Mi ro sła wa Ko wal i Ję drzej Zmy ślo ny. 

Na prze wod ni czą ce go Ko mi sji re wi -
zyj nej wy bra no An drze ja Gniaz dow skie -
go, wi ce prze wod ni czą cym zo stał Adam
Chu dy, a se kre ta rzem – Łu kasz Ro ba kow -
ski. Człon ka mi ko mi sji są rów nież Ta de usz
Ra da jew ski i Bar tło miej Ko ło dziej. De le ga -
ta mi na zjazd po wia to wy ZOSP RP bę dą
Wal de mar Flor kow ski, T. Ni cie jew ski, Z.
Cie pły, Grze gorz Za wod ny, J. Zmy ślo -
ny, D. Pa szek, A. Chu dy i Woj ciech Flor -
kow ski. (LE NA)

STRAŻ POŻARNA

Waldemar Florkowski ponownie prezesem
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We wrze śniu w Bi blio te ce Pu blicz nej
Gmi ny i Mia sta Zdu ny zre ali zo wa no
za ję cia w ra mach pro jek tu „Bi blio -
MA LUCH”. W spo tka niu udział wzię ły
dzie ci w wie ku od ro ku do lat trzech
wraz z ro dzi ca mi.

Za ję cia w peł ni po świę co ne by ły roz -
wi ja niu i po bu dza niu u ma lu chów wy -
obraź ni, kre atyw no ści oraz za chę ca niu ich

do od kry wa nia rze czy no wych – „ta jem ni -
czych i nie zna nych”. W licz nych za ba wach,
przy go to wa nych i pro wa dzo nych przez
Ewe li nę Zie liń ską, wy ko rzy sta ne zo sta ły
pra wie wszyst kie pod sta wo we zmy sły.

Spo tka nie do fi nan so wa no ze środ ków
Mi ni ster stwa Kul tu ry, Dzie dzic twa Na ro -
do we go i Spor tu, po cho dzą cych z Fun du -
szu Pro mo cji Kul tu ry – pań stwo we go
fun du szu ce lo we go. OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA ZDUNY

Zabawa i dziecięca radość
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27 wrze śnia miał miej sce od biór za -
da nia pod na zwą „Mo der ni za cja na -
wierzch ni dróg gmin nych de struk -
tem po fre zo wym”. Koszt re mon tów
wy niósł oko ło 760 ty się cy zło tych.

Zmo der ni zo wa ne zo sta ły uli ca Go -
rzup ska w Biad kach (etap II, o dłu go ści
oko ło 220 m i sze ro ko ści 4 m), uli ca Po łu -
dnio wa w Biad kach (dł. ok. 90 m, szer. 3,5
m), uli ca Wi śnio wa w Bo ża ci nie (dł.
ok. 250 m, szer. 4 m), uli ca Le śna w Go -
rzu pi (etap III, dł. ok. 450 m, szer. 3,5 m),
uli ca Le śna w Ko bier nie (etap III, dł.
ok. 245 m, szer. 3,2 m), uli ca Ko ściel -
na w Rosz kach (dł. ok. 450 m, szer. 3 / 3,5

m), dro ga w Ró żo po lu (dz. nr 7, dł.
ok. 335 m, szer. 3 / 4 m), dro ga w Świn ko -
wie (dz. nr 352, dł. ok. 190 m, szer. 3 m)
oraz dro ga w Ust ko wie (dz. nr 56/2, dł.
ok. 245 m, szer. 3,5 m).

Na wy mie nio nych od cin kach zre ali zo -
wa no ro bo ty bu dow la ne, po le ga ją ce na pro -
fi lo wa niu po wierzch ni dróg wraz
z uzu peł nie niem ubyt ków kru szy wem gra -
ni to wym, mo der ni za cji ist nie ją cej na -
wierzch ni de struk tem z be to nu as fal to we go
(fre zo wi na), utrwa le niu po wierzch nio wym
na wierzch ni emul sją as fal to wą oraz gry sem
ka mien nym, umoc nie niu po bo cza kru szy -
wem gra ni to wym. Wy mie nio no też ozna -
ko wa nie. (AN KA)

GMINA KROTOSZYN

Dziewięć dróg po modernizacji

Dwie oso by po szko do wa ne i dwa roz -
bi te po jaz dy to bi lans wy pad ku, do ja -
kie go do szło 29 wrze śnia na skrzy żo -
wa niu ulic w miej sco wo ści Biad ki.
Przy czy ną zda rze nia by ło nie ustą pie -
nie pierw szeń stwa prze jaz du. 

Na miej sce skie ro wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz stra ża ków OSP Biad ki, Ze -
spół Ra tow nic twa Me dycz ne go i po li cję.
Jak się oka za ło, na skrzy żo wa niu dróg do -
szło do zde rze nia sa mo cho du oso bo we go
z po jaz dem do staw czym. Dwie oso by po -
dró żu ją ce au tem mar ki BMW od nio sły ob -
ra że nia wy ma ga ją ce in ter wen cji służb
me dycz nych.

Sa mo chód do staw czy wy wró cił się
na bok i blo ko wał je den pas dro gi po wia to -
wej, na to miast oso bów ka sta ła na jezd ni
tuż przy skrzy żo wa niu. – Za bez pie czyw -
szy te ren, stra ża cy przy stą pi li do udzie le -
nia po mo cy me dycz nej po szko do wa nym
uczest nicz kom wy pad ku. Gdy na miej sce
do tar ła ka ret ka po go to wia, ko bie ty prze ka -
za no pod opie kę kie row ni ka Ze spo łu Ra -
tow nic twa Me dycz ne go. Po wy ko na niu
dia gno sty ki pod ję to de cy zję o prze wie zie -
niu ich do szpi ta la – in for mu je st. asp. Ma -
te usz Dy mar ski z Ko men dy Po wia to wej
PSP w Kro to szy nie.

Jak usta li ła po li cja, 21-let ni miesz ka -
niec Śro dy Wlkp., kie ru ją cy sa mo cho dem
do staw czym mar ki Ford Trans it, na skrzy -

żo wa niu ulic Pa prot ki i Roz dra żew skiej
w Biad kach nie udzie lił pierw szeń stwa
prze jaz du, do pro wa dza jąc do zde rze nia
z pra wi dło wo ja dą cym po jaz dem mar ki
BMW, któ rym kie ro wa ła 46-let nia miesz -
kan ka po wia tu ja ro ciń skie go, a pa sa żer ką
by ła 61-let nia kro to szy nian ka. Wszy scy
uczest ni cy zda rze nia by li trzeź wi. 

W uszko dzo nych po jaz dach stra ża cy
odłą czy li aku mu la to ry iza bez pie czy li wy cie -
ki pły nów eks plo ata cyj nych. Poza koń cze niu
czyn no ści pro wa dzo nych przez funk cjo na -
riu szy po li cji sa mo cho dy za bra ła po moc dro -
go wa. Nako niec ak cji stra ża cy usu nę li zdro gi
po zo sta ło ści powy pad ku. Dzia ła nia służb ra -
tow ni czych trwa ły po nad pięć go dzin. 

(AN KA)

BIADKI

Groźne zderzenie na skrzyżowaniu
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Funkcjonariusze z Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Kro to szy nie za trzy ma li
w ostat nim cza sie spraw ców dwóch
prze stępstw. Je den z nich uszko dził
szla ban, a dru gi ukradł ro wer. 

Pierw sza spra wa do ty czy uszko dze nia
szla ba nu na jed nym z kro to szyń skich osie -
dli, do któ re go do szło pod ko niec ma ja.
Od po wie dzial na za ten re jon Spół dziel nia
Miesz ka nio wa wy ce ni ła stra ty na kwo tę
po nad 3800 zł. Po li cjan ci za bez pie czy li śla -
dy i po przej rze niu na grań z mo ni to rin gu
wy ty po wa li spraw cę czy nu. Ich przy pusz -
cze nia się po twier dzi ły. 35-let ni męż czy -
zna, nie po sia da jąc pi lo ta do szla ba nu
na osie dlu, któ re go nie był miesz kań cem,
był znie cier pli wio ny fak tem, iż za po ra się
nie otwie ra. Po sta no wił więc roz pra wić się
z nią wła sno ręcz nie, dla te go wy siadł z po -
jaz du, pod niósł ram pę i trwa le ją uszko -
dził. De li kwent zo stał za trzy ma ny
i usły szał za rzut uszko dze nia mie nia. 35-
la tek przy znał się do za rzu ca ne go mu czy -
nu, za któ ry Ko deks kar ny prze wi du je ka rę
po zba wie nia wol no ści do pię ciu lat. 

Dru ga spra wa to kra dzież ro we ru
o war to ści 1700 zł, do któ rej do szło 13
wrze śnia. Po zgło sze niu przez wła ści cie la
po jaz du po li cjan ci z Wy dzia łu Kry mi nal -
ne go pod ję li dzia ła nia. Uzy ska li ry so pis po -
dej rza ne go, a dzię ki przej rze niu na grań

z mo ni to rin gu miej skie go usta lo no po ten -
cjal ne go spraw cę. Po kil ku dniach od zgło -
sze nia uda ło się schwy tać zło dzie ja, któ rym
oka zał się 40-let ni kro to szy nia nin, do brze
zna ny miej sco wym funk cjo na riu szom. Ro -
we ru nie uda ło się od zy skać, gdyż spraw ca
kra dzie ży sprze dał go i nie był w sta nie
przy po mnieć so bie, kim był ku piec.

Męż czy zna usły szał za rzut kra dzie ży
jed no śla du o war to ści 1700 zł. Za to prze -
stęp stwo gro zi ka ra do pię ciu lat po zba wie -
nia wol no ści. Z uwa gi na fakt, iż 40-la tek
w prze szło ści do pu ścił się już po dob ne go
czy nu, te raz od po wie w wa run kach re cy -
dy wy. Sąd mo że więc wy mie rzyć ka rę
prze wi dzia ną za przy pi sa ne spraw cy prze -
stęp stwo w wy so ko ści do gór nej gra ni cy
usta wo we go za gro że nia, zwięk szo ne go
o po ło wę. 

(LE NA)

Z POLICJI

Sprawcy zostali zatrzymani

Od 19 do 23 wrze śnia trwa ła szta fe -
ta Lions Cha ri ty Run Ber lin -Po znań -
-Ka li nin grad 717 km. To ini cja ty wa
bie ga czy z Pol ski i z Nie miec, człon -
ków naj więk szej hu ma ni tar nej or ga -
ni za cji na świe cie Lions Clubs In ter -
na tio nal. W tym wspa nia łym wy da -
rze niu, na za pro sze nie Ma riu sza Sze -
iba, uczest ni czył Ja cek Za wod ny
z Koź mi na Wlkp., bie gacz i rad ny Ra -
dy Po wia tu Kro to szyń skie go.

Lions Cha ri ty Run to mię dzy na -
ro do wy bieg cha ry ta tyw ny. Bie gło
w nim pię ciu Po la ków, po dwóch
Niem ców i Ro sjan, a po nad to dwie
oso by z Nie miec je cha ły na ro we rach.
Uczest ni cy szta fe to wo po ko na li dy -
stans 717 ki lo me trów, dzie lą cy Ber lin
od Ka li nin gra du. 

Bie ga czom przy świe ca ły dwa ha -
sła: „Za wsze są sie dzi, te raz przy ja cie le”
oraz „Bie gnie my, aby po móc dzie ciom
cho dzić”. Pierw sze ha sło od no si się
do tra dy cyj ne go bu do wa nia przy jaź ni
mię dzy na ro da mi. Dru gie wska zu je
na ce le te go rocz nej zbiór ki. Zbie ra ne
są bo wiem środ ki na wspar cie Or to pe -
dycz no -Re ha bi li ta cyj ne go Szpi ta la Kli -
nicz ne go im. Wik to ra De gi
w Po zna niu, Cen trum Cha ry ta tyw ne -
go „I be lie ve in a mi rac le” w Ka li nin -
gra dzie oraz szpi ta la dzie cię ce go w Al
Ho ce ima (Ma ro ko). 

Lions Cha ri ty Run to ogrom po -
mo cy dzie ciom, któ re te go po trze bu -
ją. Ale to rów nież spo tka nie wie lu
wspa nia łych lu dzi, mnó stwo emo cji
i do brej ener gii. – Ten bieg to też pięk -
na idea współ pra cy i in te gra cji mię dzy -
na ro do wej. Za wsze po wta rzam so bie,
że je stem zdro wy, a in ni nie ma ją ty le
szczę ścia, więc je śli mo gę, to po ma -
gam. Bie gnąc, łą czę pa sję z po mo cą
w szczyt nym ce lu. Po pro stu bie gnę
dla tych, co nie mo gą. Dla mnie to po -
ma ga nie przez bie ga nie. Ten bieg dał
mi du żo ra do ści, en tu zja zmu, po zy -
tyw nych emo cji, pięk nych spo tkań
i uśmie chu na twa rzy z każ dą zło tów -

ką na kon cie po mo cy dzie ciom – opo -
wia da Ja cek Za wod ny. 

Koź miń ski bie gacz kie ru je ser -
decz ne po dzię ko wa nia za lo kal ne
wspar cie i po moc w stro nę Lions Club
Kro to szyn, Skle pu Zie lar sko -Me dycz -
ne go „Dom Zdro wia” w Kro to szy nie,
sta ro sty Sta ni sła wa Szczot ki i Wy dzia -
łu Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go
w Kro to szy nie, a tak że Teo rii Bie ga nia
Mar ci na Wit kow skie go.

– Wie lu py ta mnie o aspekt spor -
to wy – kon ty nu uje koź mi nia -
nin. – Dla mnie to był na praw dę
bar dzo faj ny bieg, do któ re go przy go -
to wy wa łem się od kil ku mie się cy.
Prze bie głem w 5 dni 5 pół ma ra to nów.
Spor to wo pew nie bar dzo do brze, ale
to nie by ło istot ne. Naj waż niej szy był
cel po mo cy dzie ciom. Kie dy zo ba czy -
li śmy dzie ci, któ re są po uda rach i nie
mo gą cho dzić, to był dla nas wiel ki
szok. Te dzie ci wkła da ły mnó stwo
ener gii, aby zro bić kil ka kro ków na eg -
zosz kie le tach, prze je chać na spe cjal -
nych ro we rach czy wóz kach
in wa lidz kich. Łzy sa me ci snę ły się
do oczu. Każ dy bie gacz wie dział, że te
ki lo me try dla zdro wych osób są nie -
wiel kim tru dem w po rów na niu z kil -
ko ma kro ka mi tych cho rych
i nie spraw nych dzie ci – pod kre śla J.
Za wod ny.

– Przy czy ni ło się do te go wie le osób
ze wspa nia łym te amem bie ga czy
na cze le – pod su mo wał bieg ko man dor
Ma riusz Sze ib na fa ce bo oko wym pro -
fi lu Lions Cha ri ty Run. – To wy tre no -

wa ni, za krę ce ni po zy tyw nie fan ta ści,
któ rzy co ro ku prze mie rza ją set ki czy
ty sią ce ki lo me trów, aby po ma gać żyć
na ro dom w przy jaź ni oraz po ma gać
dzie ciom po szko do wa nym przez los.
Nie by ło by te go bie gu, gdy by nie ma sa
osób, któ ra wspie ra ła nas or ga ni za cyj -
nie, go ści ła nas w po szcze gól nych mia -
stach z Da nie lem Isen ri chem,
Tro ste nem Ste in ke i Wil mą Glu ec klich
z Nie miec oraz Mi kha ilem Du da re -
vem, Le oni dem Plit ma nem i Ma ri ną
Bar se go wą z Ro sji. Wspie ra ły nas tak że
wła dze miast znaj du ją cych się na na -
szym bie go wym szla ku. Nie da li by śmy
ra dy, gdy by nie na si wspa nia li i hoj ni
spon so rzy. Nie spo sób wy mie nić te raz
wszyst kich, ale wszyst kim z ca łe go ser -
ca dzię ku je my. Część fun du szy ze bra -
li śmy pod czas bie gu. Naj więk sze
jed nak su my zbie ra my przez kil ka mie -
się cy, aż do koń ca ro ku. Je śli nasz wy si -
łek zna lazł uzna nie w Wa szych oczach,
a los dzie ci z po ra że niem mó zgo wym
nie jest Wam obo jęt ny, pro si my: wy ku -
puj cie wir tu al ne ki lo me try w ce -
nie 1 km = 100 Eu ro. Moż na
oczy wi ście wię cej, moż na się też skła -
dać. Każ dy z dar czyń ców otrzy ma
w po dzię ko wa niu dy plom z au to gra -
fem na sze go zło te go me da li sty z To kio,
Da wi da To ma li. Prze bie gli -
śmy 717 km, aby po móc dzie ciom cho -
dzić. Czy i Wy im po mo że cie?

Go rą co za chę ca my za tem
do wspar cia te go pro jek tu po mo cy
dzie ciom: https://zrzut ka. pl/jhzehm.

OPRAC. (AN KA) 

LIONS CHARITY RUN

Pomaganie przez bieganie
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Oszu ści nie próż nu ją i wy my śla ją co -
raz bar dziej kre atyw ne spo so by
na wy łu dza nie pie nię dzy oraz da -
nych. Kro to szyń ska po li cja ostrze ga
przed wia do mo ścia mi, któ re roz sy ła -
ją prze stęp cy.

Oszu ści sta ją się co raz bar dziej kre -
atyw ni. Wy sy ła ją np. wia do mo ści SMS -
-owe z in for ma cją o pla no wa nym
odłą cze niu ener gii elek trycz nej, a pod tre -
ścią znaj du je się po dej rza ny link. 

To jed nak nie ko niec. Na po li cję zgła -
sza ją się bo wiem oso by, któ re otrzy ma ły po -
dej rza ne SMS -y o zu peł nie in nej tre ści. Tym
ra zem nadaw ca wia do mo ści po sia da na zwę
„kwa ran tan na” i in for mu je o skie ro wa niu
od bior cy na dzie się cio dnio wą izo la cję, spo -
wo do wa ną rze ko mym za ka że niem w je go

naj bliż szym oto cze niu. Oso ba, któ ra otrzy -
ma ła ta ką wia do mość, mo że ni by uzy skać
wię cej in for ma cji pod po da nym ad re sem
in ter ne to wym. UWA GA! Za miesz czo ny
w SMS -ie link pro wa dzi do apli ka cji, któ ra
umoż li wia prze stęp com kra dzież pie nię -
dzy z kon ta ban ko we go.

Oka zu je się, iż oszu ści wy sy ła ją też wia -
do mo ści, któ rych nadaw ca in for mu je o zna -
le zie niu port fe la zpie niędz mi, do ku men ta mi
i nu me rem te le fo nu. W tre ści znaj du ję się
oczy wi ście link, któ ry ma pro wa dzić
do spraw dze nia wy glą du port fe la, ale – jak
wia do mo – to ko lej na pró ba oszu stwa. 

Nie daj my się oszu kać! Nie kli kaj my
bez myśl nie we wszel kie prze sła ne z nie -
zna ne go nam źró dła lin ki, aby nie paść
ofia rą wy łu dza czy pie nię dzy i da nych. 

(LE NA)

OSTRZEGAMY!

Uwaga na podejrzane SMS-y!
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To i owo 9

W ostat ni week end wrze śnia w Kro -
to szyń skim Ośrod ku Kul tu ry prze pro -
wa dzo ne zo sta ły warsz ta ty wo kal ne
„Śpiew uwal nia”. Zwień cze niem za -
jęć był nie dziel ny kon cert. 

Dwu dnio we warsz ta ty pro wa dzi li
An na i Ja cek Przy by szo wie, któ rzy
od wie lu lat or ga ni zu ją za ję cia opar te
na mu zy ce go spel, spi ri tu als. A. Przy bysz
jest pe da go giem sztu ki, uczen ni cą Wil lia -
ma Han ni ba la Me an sa – te no ra zna ne go

w Pol sce z wy stę pów so lo wych i pro wa -
dze nia warsz ta tów wo kal nych, go spe lo -
wych. Jest też cer ty fi ko wa ną tre ner ką
ra dy kal ne go wy ba cza nia me to dy wg Col -
li na Ty pin ga. Po sia da dy plom Prak ty ka
NLP. Pry wat nie jest mat ką zna nych pio -
sen ka rek, Na ta lii i Pau li ny.

An na i Ja cek ja ko tre ne rzy i ko or dy na -
to rzy są au to ra mi pro gra mu „Śpiew uwal -
nia”, re ali zo wa ne go w czte rech ośrod kach
Mo na ru w Pol sce, oraz pro jek tu „Nasz głos
w świe cie” – warsz ta tów dla miesz kań ców

Bia ło łę ki i Cen trum Po mo cy Bliź nie mu
Mo nar -Mar kot. Pro wa dzą też Fun da cję
Świę to krzy ski Ogród In spi ra cji i dzia ła ją
na rzecz zwięk sza nia świa do mo ści zdro -
wia, or ga ni zu ją kon cer ty dla miesz kań ców
ma łych miej sco wo ści i pro mu ją Zie mię
San do mier ską. 

Pa ra za go ści ła na week end w Kro to -
szy nie. Pierw sze go dnia za jęć uczest ni cy
zgłę bia li ta kie za gad nie nia jak ar ty ku la cja,
dyk cja czy tembr gło su. Wo ka li ści od kry -
wa li swo je ta len ty i wy ko ny wa li prze róż -
ne ćwi cze nia gło so we. W nie dzie lę
utrwa la li to, cze go na uczy li się wcze śniej.
Póź niej od był się kon cert. Na sce nie po ja -
wi li się wo ka li ści bio rą cy udział w za ję -
ciach oraz do brze zna ny kro to szyń skiej
pu blicz no ści ze spół PO SI TI VE. Ener gia

i ogrom na ra dość pły ną ce od ar ty stów
udzie la ły się wi dow ni, któ ra świet nie się

ba wi ła. Nie któ rzy pró bo wa li na wet swo -
ich sił na sce nie. (LE NA)

KOK 

Śpiew uwalnia!



Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie zor -
ga ni zo wał kon kurs mul ti me dial ny
„Mo je miej sce na Zie mi”. Zwy cię żył
Kry stian Ma ciej czak.

Kon kurs miał na ce lu pro mo wa nie lo -
kal ne go śro do wi ska i iden ty fi ka cję ze swo -
ją ma łą oj czy zną oraz po pu la ry za cję i do -
sko na le nie umie jęt no ści pra cy z pro gra ma -

mi mul ti me dial ny mi. Za da niem uczest ni -
ków by ło wy ko na nie pre zen ta cji mul ti me -
dial nej w pro gra mie Po wer Po int,
z ogra ni czo ną ilo ścią (12) slaj dów. 

Na kon kurs wpły nę ło 38 prac. Za naj -
lep szą pre zen ta cję uzna no tę przy go to wa -
ną przez Kry stia na Ma ciej cza ka
z kla sy VII Szko ły Pod sta wo wej z Od dzia -
ła mi Przy spo sa bia ją cy mi do Pra cy. Ko lej ne
miej sca na po dium za ję ły uczen ni ce klas
trze cich Bran żo wej Szko ły I stop nia w Ko -
by li nie – Aga ta Mro czek i We ro ni ka Sza -
fra niak. Dzię ki fi nan so we mu wspar ciu
Wiel ko pol skiej Wo je wódz kiej Ko men dy
OHP lau re atów na gro dzo no kar ta mi po -
da run ko wy mi jed nej ze zna nych sie ci dro -
ge rii. (AN KA)

Wydarzenia10 WTOREK, 5 PAŹDZIERNIKA 2021

SP GORZUPIA

Dzień pełen wrażeń

27 wrze śnia w Szko le Pod sta wo wej
w Go rzu pi ob cho dzo no Eu ro pej ski
Dzień Ję zy ków Ob cych. Z tej oka zji
każ da kla sa przy go to wa ła wi zy tów -
kę wy lo so wa ne go wcze śniej kra ju. 

Ucznio wie śpie wa li pio sen ki w wy bra -
nym ję zy ku, tań czy li, za dba li o od po wied ni
wy strój klas oraz swo je stro je, adote go czę sto -
wa li spe cja ła mi ku li nar ny mi z da ne go kra ju.

Ju ry w skła dzie: dy rek tor Al do na Pa -
szek, Do mi ni ka Ka pi ca, Mał go rza ta Ma -
tej ko, Jo an na Ja go dziń ska wy ło ni ło
zwy cięz ców, bio rąc pod uwa gę ca ło kształt

pra cy wy ko na nej przez kla sę oraz punk ty
uzy ska ne w trak cie kon kur sów. W ka te -
go rii klas I -III trium fo wa ła kl. III (Ro sja),
a w star szej ka te go rii IV -VIII zwy cię ży ła
kl. VIII (Tur cja). Wszyst kie po zo sta łe kla -
sy za pre zen to wa ły się tak że wspa nia le,
w związ ku z czym przy zna no im ex
aequo dru gie miej sce. 

SP Go rzu pia dzię ku je uczniom, na -
uczy cie lom i ro dzi com za za an ga żo wa nie
w przy go to wa nie te go dnia, za pięk ne ko -
stiu my, pysz ne da nia i cie ka we de ko ra cje
oraz za nie oce nio ną po moc i wspar cie.

(AN KA)

HIFIEC PRACY 15-2

Moje miejsce na Ziemi

W pią tek i so bo tę w Koź mi nie Wlkp.
od by ła się już 44. edy cja Bie gu Mać -
ka. Głów ną część za wo dów po prze -
dzi ła ry wa li za cja mło dych bie ga czy
na krót szych dy stan sach.

Piąt ko we zma ga nia dzie ci prze pro wa -
dzo no na bo isku. Tam ma li bie ga cze z rocz -
ni ków 2017 i 2018 oraz młod si ści ga li się
na 40 m. Uro dze ni w la tach 2015-16 mie -
li do po ko na nia dy stans dwa ra zy dłuż szy,
a dla rocz ni ków 2012-2014 przy go to wa -
no 250-me tro wy od ci nek. Chłop cy
i dziew czę ta star to wa li osob no. 

W so bo tę bie ga no już po uli cy. Dziew -
czę ta z rocz ni ków 2003-11 oraz chłop cy

uro dze ni w la tach 2009-11 po bie gli
na 900 m. Dla nie co star szych przed sta wi -
cie li płci mę skiej przy go to wa no dy -
stans 1500 m. Naj lep si w po szcze gól nych
ka te go riach otrzy my wa li pu cha ry i na gro -
dy z rąk bur mi strza Ma cie ja Brat bor skie go
oraz An drze ja Ser ka – se kre ta rza gmi ny. 

W głów nej czę ści Bie gu Mać ka ry wa -
li za cja to czy ła się na dy stan sach 5 km
i 10 km. Wszy scy, nie za leż nie od wie ku,
płci i dłu go ści wy bra nej tra sy, ru szy li ra -
zem. Start i me ta mie ści ły się na ul. Flo -
riań skiej przy Gmin nym Ośrod ku
Spor tu. Uczest ni cy zma gań na krót szym
dy stan sie za wra ca li w miej sco wo ści Klat -

ka, a ci, co wy bra li 10 km, w Or li. Łącz -
nie w dwu dnio wej im pre zie wzię ło udział
kil ka set osób, z cze go po nad sto w bie gu
głów nym. 

Na dy stan sie 5 km wśród ko biet naj -
lep sza by ła Ka ro li na Wi tek, wy prze dza -
jąc Ka ro li nę Bie lec ką i Na ta lię He lik.
W gro nie męż czyzn trium fo wał Kry stian
Zdro jew ski, a za nim na me cie po ja wi li
się Fi lip Grad i Ja kub Grzesz czyk. Spo -
śród miesz kań ców gmi ny Koź min Wlkp.
naj szyb si by li Jo an na Szysz ka -Sta chow -
ska i Mar cin Wojt ko wiak. Kla sy fi ka cję
dru ży no wą wy gra li Bie ga cze Ja ro cin, wy -
prze dza jąc KKS Bia ły Orzeł oraz Wit -
kow ski Run ning Te am. 

10-ki lo me tro wą tra sę naj szyb ciej po -
ko nał Bar tosz Paw la czyk, któ ry uzy skał
czas 34: 17. Dru gie miej sce za jął To masz
Owcza rek, a trze ci był Ja cek Klim czak.
W gru pie pań zwy cię ży ła Pa try cja Bie lec -
ka, a za nią upla so wa ły się Zu zan na Id ko -
wiak, któ ra oka za ła się naj lep szą
koź mi nian ką, i Zu zan na Wal czak. Spo śród
miesz kań ców gminy naj lep szy był Łu kasz
Na glak. W kla sy fi ka cji klu bo wej trium fo -
wał Fi re Te am, a ko lej ne lo ka ty przy pa dły
Wit kow ski Run ning Te am i Koź min Bie -
ga. Na gro dzo no też naj star sze go bie ga cza,
Hen ry ka Mie dziń skie go, któ re mu wszy scy
zgro ma dze ni za śpie wa li „Sto lat”.

(MS) 

BIEG MAĆKA

Miłośnicy biegania spotkali się w Koźminie
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PŁYWANIE

Co start to rekord życiowy

Dwo je re pre zen tan tów KS Kro to szyn
ry wa li zo wa ło na 25-me tro wym ba se -
nie na Ter mach Mal tań skich w Po -
zna niu w Ogól no pol skich Za wo dach
Pły wac kich „Otwar cie se zo nu na Ter -
mach”. Ju lia Bie law na i Ni co las Ję -
drze jak w każ dej kon ku ren cji, w któ -
rej star to wa li, po pra wia li swo je re -
kor dy ży cio we. 

Do zma gań przy stą pi ło po nad 600 za -
wod ni ków z 53 klu bów, m. in. z Po zna nia,
War sza wy, Olsz ty na, Go rzo wa Wlkp., Byd -
gosz czy, Wro cła wia, War sza wy, Gdań ska
czy Ło dzi. Ju lia Bie law na z KS Kro tosz ry -
wa li zo wa ła w ka te go rii 15 lat i star si, a jej

klu bo wy ko le ga, Ni co las Ję drze -
jak – w kat. 14 lat. Obo je star to wa li w czte -
rech kon ku ren cjach i w każ dym wy ści gu
uzy ski wa li „ży ciów kę”.

J. Bie law na by ła dru ga na 50 m sty lem
kla sycz nym (czas: 34,82), trze cia na 100 m
sty lem kla sycz nym (1: 17,87), czwar ta
na 200 m sty lem kla sycz nym (3: 02,54)
i sie dem na sta na 50 m sty lem mo tyl ko -
wym (34,16). 

Z ko lei N. Ję drze jak za jął pią te miej sce
na 50 m sty lem grzbie to wym (32,34), je -
de na ste na 100 m sty lem grzbie to wym
(1: 11,17), pięt na ste na 100 m sty lem do -
wol nym (1: 03,40) i osiem na ste na 50 m
sty lem do wol nym (28,42). (AN KA)

We wrze śniu w Sul mie rzy cach od by ły
się Otwar te Mi strzo stwa Po wia tu Kro -
to szyń skie go w Za pa sach Dzie ci
i Mło dzi ków. Za wod ni cy z na sze go po -
wia tu wy wal czy li łącz nie 18 me da li. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 151 za pa -
śni ków i za pa śni czek re pre zen tu ją -
cych 15 klu bów. Mi łym za sko cze niem
dla or ga ni za to rów tur nie ju był fakt, że
udział w nim wzię li tak że przed sta wi cie -

le klu bu z cze skiej Ostra wy. Z eki py UKS
Olim pij czyk Sul mie rzy ce zło te me da le
wy wal czy ły Do mi ni ka Gro bel -
na (kat. 73 kg) i Mag da le na Su cho rzew -
ska (23 kg), a na trze cim stop niu
po dium sta nę li Na tan Si ko ra (23 kg), Ni -
ko dem Pa ta las (28 kg), Ty mo te usz Kot
(35 kg), Prze my sław Su cho rzew ski (38
kg), Mi łosz Wie czo rek (41 kg) oraz Prze -
my sław Wi zner (65 kg). 

Dzie sięć krąż ków zdo by li za pa śni cy
LKS Ce ra mik Kro to szyn. Naj lep si
w swo ich ka te go riach by li Kac per No -
wa kow ski (60 kg) i Mi ko łaj Adam czew -
ski (65 kg), sre bro zgar nę ła Klau dia
Mi ko łaj czyk (46 kg), a me da le brą zo we
przy wieź li z za wo dów Szy mon Jó ze fiak
(35 kg), Ka ro li na Mi ko łaj czyk (37 kg),
Ma ciej Ulicz ny (40 kg), Wik to ria Le sic -
ka (46 kg), Ja kub Ka sprzak (52 kg), An -
to ni Szy ma now ski (57 kg) i Ja kub Ko kot
(60 kg). 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej LKS Ce ra -
mik za jął szó stą lo ka tę, a UKS Olim pij czyk
siód mą. 

(LE NA)

ZAPASY

Powiatowa rywalizacja 

Na mi strzo stwach Pol ski U'16 w Kar -
pa czu eki pa KL Stal LA Ostrów Wlkp.
wy gra ła kla sy fi ka cję me da lo wą. Swo ją
ce gieł kę do ło żył do te go Piotr Rak z Lu -
to gnie wa, któ ry star to wał wraz z klu bo -
wy mi ko le ga mi w szta fe cie 4x100 m.

Bie gną cy na ostat niej zmia nie P. Rak
utrzy mał wy wal czo ne wcze śniej przez ko -
le gów pro wa dze nie i do ło żył cen ne dzie -
siąt ki se kund, któ re zde cy do wa ły
o osią gnię ciu naj lep sze go cza su w tym se -
zo nie w kra ju, a co za tym idzie – o zwy -

cię stwie. Piotr na co dzień miesz ka w Lu -
to gnie wie, ale na ukę kon ty nu uje w Ostro -
wie Wlkp., co po zwa la mu na co dzien ne
tre nin gi w miej sco wym klu bie lek ko atle -
tycz nym. Tre ne rem mi strzow skiej szta fe -
ty jest Mi chał Wal czak, a prócz P. Ra ka
two rzą ją Ni ko dem Zim niak, Bar tosz
Opie le wicz i Szy mon Jań czak.

(AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Piotr Rak mistrzem Polski!
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W siód mej ko lej ce V li gi kro to szyń -
ska Astra zmie rzy ła się na wy jeź dzie
z Ra vią Ra wicz. Choć nasz ze spół
bar dzo do brze pre zen to wał się
na bo isku i po go dzi nie gry ob jął pro -
wa dze nie, to jed nak go spo da rze wy -
szli z tej ba ta lii zwy cię sko.

Od po cząt ku me czu go ście mie li prze -
wa gę, ty le że nie prze ło ży ła się ona na wy -

nik. Do prze rwy utrzy mał się re zul tat bez -
bram ko wy. 

Po zmia nie stron by ło już cie ka wiej.
W 62. mi nu cie gry Ma te usz Mi zer ny przy -
mie rzył z rzu tu wol ne go tak, że ra wic ki
bram karz nie miał nic do po wie dze nia.
Po kil ku na stu mi nu tach go spo da rzom
uda ło się wy rów nać. Gol ki pe ra Astry po -
ko nał Se we ryn Ma ter kow ski. Chwi lę
przed upły wem re gu la mi no we go cza su gry

ra wi cza nie wy szli na pro wa dze nie. Z rzu -
tu wol ne go ude rzył Oskar Cier niak i pił ka
za trze po ta ła w siat ce. Wy nik już się nie
zmie nił i pił ka rze Ra vii mo gli się cie szyć
z kom ple tu punk tów.

Mecz mógł po to czyć się zu peł nie ina -
czej, gdy by ar bi ter po dyk to wał rzut kar ny
za faul na Ka mi lu Czoł ni ku al bo gdy by Mi -
ko łaj Szulc wy ko rzy stał stu pro cen to wą sy -
tu ację. Po nad to bli ski szczę ścia był Szy mon
Jan kow ski, któ ry gło wą skie ro wał pił kę
w świa tło bram ki, ale w ostat niej chwi li
sku tecz nie in ter we nio wał je den z obroń -
ców Ra vii. Szko da więc stra co nych punk -
tów, bo Astra za gra ła na praw dę nie złe
spo tka nie. 

(LE NA)
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Siód ma ko lej ka V li gi oka za ła się
szczę śli wa dla Bia łe go Or ła Koź min
Wlkp. Po sze ściu me czach bez zwy -
cię stwa pod opiecz ni Ada ma Zie liń -
skie go wresz cie zgar nę li kom plet
punk tów, po ko nu jąc 2: 1 Or ła Mro -
czeń. 

Go ście mo gli ob jąć pro wa dze nie już
w po cząt ko wej fa zie spo tka nia, lecz
po strza le jed ne go z za wod ni ków Or ła pił -
ka mi nę ła słu pek. Koź mi nia nie też mie li
swo je sy tu acje. Po ro ze gra niu sta łe go frag -
men tu gry Łu kasz Ko nop ka gło wą skie ro -
wał pił kę w stro nę bram ki, ale re flek sem
po pi sał się bram karz z Mro cze nia. W 41.
mi nu cie gol ki per go ści jed nak ska pi tu lo -
wał. Po po da niu Szy mo na Pa chol skie go
fut bo lów kę do siat ki po słał Oskar Ma cie -
jew ski. Na prze rwę miej sco wi scho dzi li
więc w do brych na stro jach. 

Po zmia nie stron przy jezd ni sta ra li się
od ro bić stra tę i by li bli scy zre ali zo wa nia ce -
lu. Po sil nym ude rze niu jed ne go z gra czy
Or ła pił ka obi ła po przecz kę koź miń skiej
bram ki. Po tem na 2: 0 mógł pod wyż szyć

Woj ciech Ka miń ski, lecz ar bi ter od gwiz dał
po zy cję spa lo ną. Dłu go żad nej z dru żyn
nie uda wa ło się prze chy trzyć ry wa li.
W koń cu tuż przed upły wem re gu la mi no -
we go cza su gry Mar ce li Skow roń ski wpi sał
się na li stę strzel ców i sta ło się ja sne, że
punk ty zo sta ną w Koź mi nie Wlkp. 

Wpraw dzie go ście zdo ła li jesz cze od -
po wie dzieć tra fie niem Ala na Anio ła, lecz
na wię cej za bra kło im cza su. Bia ło -nie bie -
scy wresz cie prze ła ma li złą se rię i od nie śli
pre mie ro we zwy cię stwo w tym se zo nie. 

(LE NA)

RAVIA RAWICZ 
– ASTRA KROTOSZYN 2:1 (0:0)

BRAMKI:

0:1 – Mateusz Mizerny (62' wolny)

1:1 – Seweryn Materkowski (79)

2:1 – Oskar Cierniak (89' wolny)

ASTRA: Jarysz – Sekula (63' Olejnik),

Juszczak, Skrzypniak, Jankowski, Mizerny,

Budziak, Błażejczak, Czołnik (63' Brink),

Sójka, Szulc (74' Ishchuk)

PIŁKA NOŻNA

Długo oczekiwane zwycięstwo
PIŁKA NOŻNA

Szkoda straconych punktów

W nie dzie lę Piast Ko by lin po dej mo wał
li de ra V li gi – Vic to rię Skar szew. Do 85.
mi nu ty utrzy my wał się wy nik bez -
bram ko wy. O wy gra nej przy jezd nych
zde cy do wa ła koń ców ka me czu, któ ra
dla na sze go ze spo łu by ła za bój cza. 

Go ście bar dzo szyb ko ru szy li do ata -
ków. Vic to ria mia ła ini cja ty wę, lecz nie wie -
le z niej wy ni ka ło. Ko by li nia nie nie
ogra ni cza li się je dy nie do de fen sy wy i pró -
bo wa li od gry zać się li de ro wi V li gi. W 39.
mi nu cie w po lu kar nym skar sze wian do -
szło do za mie sza nia, po któ rym pił ka zna -

la zła się w siat ce, jed nak ar bi ter od gwiz dał
po zy cję spa lo ną. Na prze rwę pił ka rze scho -
dzi li więc przy bez bram ko wym re zul ta cie. 

W dru giej od sło nie jed ni i dru dzy dą -
ży li do ob ję cia pro wa dze nia, lecz oba ze -
spo ły do brze spi sy wa ły się w de fen sy wie.
Gdy wy da wa ło się, że mecz za koń czy się
bez bram ko wym re mi sem, któ ry – bio rąc
pod uwa gę sy tu ację w ta be li – był by dla
Pia sta ko rzyst nym wy ni kiem, na gle w ko -
by liń skiej eki pie wszyst ko się po sy pa ło.
W efek cie wy star czy ło kil ka mi nut, by pił -
ka rze Vic to rii strze li li trzy go le.  W 85. mi -
nu cie sę dzia po dyk to wał rzut kar ny dla

go ści. Wpraw dzie Pa tryk Wojt ko wiak po -
ra dził so bie ze strza łem z 11 me trów, ale
wo bec do bit ki Mi cha ła Gram czew skie go
był już bez rad ny. Po chwi li Do mi nik Sne -
la otrzy mał czer wo ną kart kę. Nie dłu go po -
tem Ma te usz Ste fa niak pod wyż szył
na 2: 0, a w do li czo nym cza sie gry go spo -
da rzy do bił Stay ko Stoy chew. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Zabójcza końcówka Victorii

W śro dę Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.
zmie rzył się z Olim pią Brze zi ny w ra -
mach Okrę go we go Pu cha ru Pol ski.
Koź miń ska dru ży na prze gra ła 1: 4
i po że gna ła się z roz gryw ka mi.

Pierw sze mi nu ty spo tka nia nie ukła -
da ły się po my śli przy jezd nych, któ rzy czę -

sto tra ci li pił kę i nie po tra fi li roz mon to wać
de fen sy wy miej sco wych. A ci z ko lei wy -
pro wa dzi li dwie groź ne kon try i obie za -
koń czy ły się umiesz cze niem pił ki w siat ce.
W 30. mi nu cie koź mi nia nie od ro bi li część
strat za spra wą Woj cie cha Ka miń skie go.
Po tem mie li ko lej ne oka zje, lecz bra ko wa -
ło im pre cy zji. 

W dru giej od sło nie go ście na dal prze -
wa ża li i mie li spo ro szans na do pro wa dze -
nie do re mi su, jed nak te go dnia by li
nie sku tecz ni. I to się ze mści ło. W 70. mi -
nu cie pił ka rze Olim pii po raz trze ci mo gli
się cie szyć z tra fie nia, a dzie sięć mi nut póź -
niej Emil Kliń ski przy pie czę to wał awans
swo jej dru ży ny, któ ra wy gra ła 4: 1.

Za pla no wa na pier wot nie na śro dę
kon fron ta cja Pia sta Ko by lin z Po go -
nią II No we Skal mie rzy ce zo sta nie ro ze gra -
na 6 paź dzier ni ka. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Orły za pucharową burtą

PIAST KOBYLIN 
– VICTORIA SKARSZEW 0:3 (0:0)

BRAMKI:
0:1 – Michał Gramczewski (85)
0:2 – Mateusz Stefaniak (90)
0:3 – Stayko Stoychew (93)
PIAST: Wojtkowiak – Kurzawa, Wosiek,
Radomirski, Frąckowiak, Siepa, Wachowiak,
Snela, Matuszak, Kowalski, Pacyński
CZERWONA KARTKA: Dominik Snela (86) 

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

BRAMKI:
1:0 – Oskar Maciejewski (41)
2:0 – Marceli Skowroński (89)
2:1 – Alan Anioł (96)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak,
Konopka (78' Nowakowski), Hajdasz,
Kamiński (64' Skowroński), Maciejewski,
Pacholski, Borowczyk (80' Olayiwola), Rój
(51' Oleśków), Konieczny (46' Janowski),
Czabański 

OLIMPIA BRZEZINY – BIAŁY ORZEŁ
KOŹMIN WKP. 4:1 (2:1)
BRAMKI:
1:0 – Dominik Bartczak (20)
2:0 – Hubert Roszczak (25' gol samobójczy)
2:1 – Wojciech Kamiński (30)
3:1 – Kamil Werner (70)
4:1 – Emil Kliński (80)
BIAŁY ORZEŁ: Pietrowski – Konieczny,
Roszczak, Adesola, Hajdasz (65' Kasprzak),
Maciejewski, Rój, Skowroński (60'
Wronecki), Pacholski, Borowczyk, Kamiński 
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