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DZIŚ W NU ME RZE 
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8 paź dzier ni ka mia ło miej sce ofi cjal -
ne prze ka za nie ser ca na na kręt ki
Przed szko lu nr 6 z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi w Kro to szy nie. Me ta lo wy
po jem nik ufun do wa ło Oby wa tel skie
Po ro zu mie nie Sa mo rzą do we. 

Na ma pie na sze go mia sta moż na zna -
leźć już pra wie 40 po jem ni ków w kształ cie

ser ca. Wrzu ca ne do nich pla sti ko we na -
kręt ki są sprze da wa ne, a zysk prze zna cza -
ny jest na róż ne ce le cha ry ta tyw ne. Ser ce,
któ re sta nę ło na te re nie kro to szyń skie go
„Ku bu sia”, jest do stęp ne dla wszyst kich
miesz kań ców. Środ ki po zy ska ne ze sprze -
da ży na krę tek w nim ze bra nych bę dą prze -
zna czo ne na do po sa ża nie przed szko la,
bo wiem po sia da ono odzia ły in te gra cyj ne. 

– Ser ce to ma po trój ny wy dźwięk.
Po pierw sze – jest to po jem nik na na kręt -
ki. Ale jest też aspekt edu ka cyj ny. Na kręt -
ka uty li zu je się oko ło 350 lat. Trze cim
za da niem ser ca jest po ka za nie, że ze bra ne
w nim na kręt ki moż na spie nię żyć – mó -
wił Zbi gniew Bro dziak, rad ny Ra dy Po wia -
tu Kro to szyń skie go i prze wod ni czą cy
Oby wa tel skie go Po ro zu mie nia Sa mo rzą -
do we go. 

Uczest ni czą ce w prze ka za niu po jem -
ni ka przed szko la ki wrę czy ły wszyst kim go -
ściom pa pie ro we ser dusz ka. (LE NA)

4 sierp nia w Kro to szy nie sa mo chód
oso bo wy po trą cił na sto let nią ro we -
rzyst kę. Po szko do wa na zo sta ła prze -
wie zio na do szpi ta la. 

Do zda rze nia do szło przy ul. 56 Puł ku
Pie cho ty Wiel ko pol skiej. – Ze wstęp nych
usta leń wy ni ka, że kie ru ją ca sa mo cho dem
mar ki Sko da 20-let nia miesz kan ka Kro to -
szy na, skrę ca jąc z ul. 56 Puł ku Pie cho ty

Wiel ko pol skiej do Sta ro stwa Po wia to we go,
po trą ci ła ro we rzyst kę, któ ra prze jeż dża ła
wzdłuż wjaz du – in for mu je Piotr Szcze pa -
niak, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie.

16-let nia ro we rzyst ka zo sta ła za bra na
przez Ze spół Po go to wia Ra tun ko we go
do szpi ta la w Ostro wie Wlkp. Po li cja po -
twier dza, iż kie ru ją ca sa mo cho dem by ła
trzeź wa. Funk cjo na riu sze prze pro wa dzi li

na miej scu zda rze nia oglę dzi ny ro we ru i au -
ta. Po spraw dze niu sta nu tech nicz ne go po -
jaz du na sta cji dia gno stycz nej stwier dzo no,
iż był w peł ni spraw ny. Za bez pie czo no też
na gra nia mo ni to rin gu. (LE NA)

KROTOSZYN 

Serce dla przedszkola

KROTOSZYN

Potrącenie młodej rowerzystki Kil ka dni te mu kro to szyń scy po li -
cjan ci, we współ pra cy z po znań ski mi
funk cjo na riu sza mi, prze pro wa dzi li
nie co dzien ną ak cję. W trak cie dzia -
łań wy chwy co no pra wie 30 wy kro -
czeń dro go wych.

Mun du ro wi w swo jej ak cji wy ko rzy -
sta li po li cyj ny dron, któ ry jest no wym na -
byt kiem Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji
w Po zna niu. Funk cjo na riu sze sku pi li się
głów nie na oko li cach skrzy żo wań. Dzię ki
uży ciu no wo cze sne go sprzę tu do kład nie

wi docz ne by ły wy kro cze nia kie row ców, ta -
kie jak lek ce wa że nie zna ku STOP, uży wa -
nie te le fo nu ko mór ko we go pod czas jaz dy,
nie za pię te pa sy i wie le in nych. 

Dron ob słu gi wa li po li cjan ci z Wy dzia -
łu Ru chu Dro go we go KWP w Po zna niu,
któ rzy po ujaw nie niu wy kro cze nia in for -
mo wa li o nim kro to szyń skich funk cjo na -
riu szy. Ci z ko lei prze pro wa dza li kon tro le.
Łącz nie wy chwy co no 28 wy kro czeń,
za któ re kie row cy by li ka ra ni. Kro to szyń -
ska po li cja za po wia da, że ta kie ak cje bę dą
od by wać się cy klicz nie. (LE NA)

Z POLICJI

Dron nad kierowcami
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Aktualności 3

Pod czas wrze śnio wej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie głos za brał
Mi ro sław Choj nic ki, prze wod ni czą cy
Ra dy Osie dla nr 1 oraz przed sta wi -
ciel Mię dzy osie dlo we go Ze spo łu In -
ter wen cyj ne go. Nie ste ty, nie by ło mu
da ne wy po wie dzieć się w peł ni.

Mi ro sław Choj nic ki roz po czął
swo ją wy po wiedź od po chwa le nia po -
sta wy rad ne go Paw ła Gro bel ne go, któ -
ry na sierp nio wej se sji zwró cił uwa gę
na ha łas, ja ki ge ne ro wa ła od by wa ją ca
się ja kiś czas te mu im pre za, a któ ry był
je go zda niem bar dzo uciąż li wy dla
miesz kań ców. Póź niej prze wod ni czą -
cy RO nr 1 za mie rzał przejść do rze czy,
jed nak przed za da niem kon kret nych
py tań chciał od czy tać kil ka zdań ty tu -
łem wpro wa dze nia do spra wy. W sło -
wo M. Choj nic kie mu we szła jed nak
prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej w Kro -
to szy nie An na Si ko ra. – Na zwa punk -
tu ob rad brzmi „wnio ski rad nych oraz
wnio ski i za py ta nia soł ty sów i prze -
wod ni czą cych rad osie dli”. Py tam
więc – ja kie pan ma wnio ski al bo ja kie
za py ta nie? To nie ma być wy stą pie -
nie – prze rwa ła A. Si ko ra.  Prze wod ni -
czą cy RO nr 1 od rzekł, iż py ta nia

znaj du ją się na koń cu je go wy po wie -
dzi, ale naj pierw chciał by wy tłu ma -
czyć, w czym rzecz. – Chciał bym
zwró cić uwa gę na fakt, że po mię dzy
osie dla mi miesz ka nio wy mi wy so kiej
za bu do wy – mię dzy blo ka mi po mię -
dzy uli ca mi Kon sty tu cji, Fa brycz na,
Ma słow skie go i Be nic ka – w cen trum
mia sta od sied miu lat dzień i noc
funk cjo nu je kom pleks nie le gal nych
bu dow li, in we sty cji uzna nych za sa -
mo wo le bu dow la ne, pro wa dzą cych
nie le gal ną dzia łal ność, za kłó ca ją cych
wa run ki za miesz ka nia i ży cia miesz -
kań com przez ca ły rok – czy tał M.
Choj nic ki.  Wte dy po now nie prze rwa -
ła mu prze wod ni czą ca ra dy, pro sząc
o po da nie wnio sku lub za da nie py ta -
nia i do py tu jąc, czy aby na pew no do -
brze się zro zu mie li. Przed sta wi ciel
MZI od parł, że miesz kań cy wnio sku ją
o to, aby sa mo rząd za jął się spra wą,
z któ rą ci bo ry ka ją się już od kil ku lat.
Jak twier dzą – bez wspar cia. A. Si ko ra
po raz trze ci upo mnia ła prze wod ni czą -
ce go RO nr 1 w Kro to szy nie, oświad -
cza jąc, iż ocze ku je przed sta wie nia
kon kret ne go wnio sku bądź za py ta nia.
Od czy ta nie ca ło ści wy stą pie nia oka za -
ło się za tem nie re al ne.

– Ja ko miesz ka niec Kro to szy na
i prze wod ni czą cy ra dy osie dla zwra cam
się do pa na bur mi strza o pi sem ne od po -
wie dzi na py ta nia. Pierw sze z nich
brzmi – czy mia sto uzy sku je ja ki kol -
wiek przy chód do bu dże tu mia sta z nie -
le gal nej dzia łal no ści pro wa dzo nej
w ha lach ma ga zy no wych, dla któ rych
wy da no de cy zje do roz biór ki, ja ko wy -
bu do wa nych nie zgod nie z udzie lo nym
po zwo le niem, dzia ła ją cych wbrew pra -
wu? Czy mia sto na li cza i uzy sku je ja ki -
kol wiek po da tek z bez praw nej
eks plo ata cji te re nu wy ko rzy sty wa ne go
od lat w nie le gal nej, w nie do pusz czal nej
pra wem dzia łal no ści skła do wi ska od pa -
dów, któ re go dzia łal ność zo sta ła wstrzy -
ma na przez GIOŚ ja ko bez praw na
w grud niu 2020 ro ku? Py ta nie o na li -
cza nie po dat ków do ty czy też par kin gu
wy ko rzy sty wa ne go ja ko ba za ma szy no -
wa dla cięż kie go trans por tu i ma szyn
bu dow la nych, ja ko par king tran zy to wy
dla sa mo cho dów cię ża ro wych z ca łej
Pol ski, ja ko myj nia cięż kie go trans por tu
sa mo cho do we go, ja ko prze cho wal nia
i skład róż ne go ro dza ju to wa rów, w tym
od pa dów bio lo gicz nych. Par king jest
nie ode bra ny przez in spek to ra nad zo ru
bu dow la ne go, nie ma zgło szo nej dzia -

łal no ści i jest nie le gal ny orze cze niem są -
do wym. Za py ta nia nie do ty czą kwot po -
dat ków ani na zwisk in we sto rów.
W od po wie dzi ocze ku ję je dy nie po -
twier dze nia od bur mi strza, że ja ki kol -
wiek po da tek jest na li cza ny dla te go
in we sto ra i po zy ski wa ny do bu dże tu
z nie le gal nych od lat dzia łal no ści te goż.
Za py ta nie jest rów no cze śnie wnio skiem
o pi sem ne przed sta wie nie pod sta wy
praw nej, na ja kiej po zy ski wa ny jest
przez mia sto po da tek, je śli ta ko wy ist -
nie je – czy ta my w tre ści przy go to wa ne -
go na se sję wy stą pie nia, któ re – jak
wi dać – za wie ra ło kon kret ne py ta nia. 
M. Choj nic ki miał jesz cze od czy tać in -
ne sta no wi sko, któ re zo sta ło prze sła ne
wszyst kim człon kom ra dy i któ re jest
po par te przez kil ku par la men ta rzy stów.
Ono tak że za wie ra ło py ta nia. – Ma jąc
to wszyst ko na uwa dze, ocze ku je my
od bur mi strza pi sem nej od po wie dzi
i wy ja śnie nia. Na ja kiej pod sta wie i ja ki -
mi ar gu men ta mi uza sad nio ne jest
twier dze nie bur mi strza prze ka zy wa ne
„nie zmien nie” do miesz kań ców w urzę -
do wych pi smach, że te go in we sto ra nie
obo wią zu ją wy da ne przez bur mi strza
de cy zje śro do wi sko we do ty czą ce bu do -
wy par kin gu dla po jaz dów oso bo wych

(obec nie ba za cięż kie go trans por tu
i ma szyn bu dow la nych) i bu do wy sta cji
pa liw (obec nie sa mo wo la bu dow la na)?
Na ja kiej pod sta wie i czym uza sad nio ne
jest twier dze nie bur mi strza, że Głów ny
In spek tor Ochro ny Śro do wi ska w peł ni
po twier dza sta no wi sko re pre zen to wa ne
przez bur mi strza dla przy zwo le nia
w na ru sza niu pra wa przez te go in we sto -
ra? Na ja kiej pod sta wie i czym uza sad -
nio ne jest twier dze nie bur mi strza, że
nie zo sta ły okre ślo ne wa run ki śro do wi -
sko we dla re ali za cji in we sty cji na tych
po se sjach przez Re gio nal ne go Dy rek to -
ra Ochro ny Śro do wi ska? Czy re ali zo wa -
ne in we sty cje speł nia ją wy ma ga nia
w za kre sie usta leń pla nu za bu do wy te -
re nu, ochro ny śro do wi ska, a w szcze gól -
no ści czy nie są prze kra cza ne stan dar dy
ja ko ści śro do wi ska swą eks pan sją po za
gra ni ce dzia łek oso by pro wa dzą cej in we -
sty cje oraz czy nie zo sta ły prze kro czo ne
nor my jej od dzia ły wa nia na te re ny
miesz ka nio we w kon tek ście emi sji ha ła -
su i wy da la nia sub stan cji szko dli wych
dla zdro wia? Czy zo sta ły pod ję te dzia ła -
nia dla przy wró ce nia miesz kań com na -
leż nych im praw zwią za nych
z obo wią zu ją cy mi usta wa mi, w tym
usta wy śro do wi sko wej? Wy ra ża my
prze ko na nie, iż ni niej sze wy stą pie nie
do pro wa dzi do grun tow nej ana li zy
przez bur mi strza do tych cza so we go sta -
no wi ska w przed mio to wej spra wie
i bur mistrz sta nie osta tecz nie w obro -
nie słusz nych żą dań miesz kań ców osie -
dli nr 1, 3 i 5 w Kro to szy nie – czy ta my
w dru gim pi śmie. 

Po se sji Mię dzy osie dlo wy Ze spół
In ter wen cyj ny oraz prze wod ni czą cy
RO nr 1 w Kro to szy nie prze sła li
do prze wod ni czą cej Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie pi smo za wie ra ją ce uwa -
gi uzu peł nia ją ce do wcze śniej szych wy -
stą pień, któ re nie zo sta ły od czy ta ne. 

(LE NA)

KROTOSZYN 

Nie ustają w działaniach, choć nie zawsze są słuchani



Na bieżąco4 WTOREK, 12 PAŹDZIERNIKA 2021

Pod czas wrze śnio wej se sji Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go jed na
z uchwał do ty czy ła zmian w bu dże -
cie. Kie dy oka za ło się, że naj więk sze
z nich do ty czą oświa ty, rad ni po sta -
no wi li wy mie nić się po glą da mi
w tym te ma cie.

Pro po no wa ne zmia ny bu dże to we
omó wił An drzej Je rzak, skarb nik po -
wia tu kro to szyń skie go. – Naj więk sza
zmia na do ty czy wzro stu wy dat ków
w oświa cie, łącz nie o po nad 250 ty się -
cy zło tych, na co skła da się wzrost
w kil ku pla ców kach oświa to wych
z po wo dów pła co wych, re mon to wych
i ze wzglę du na re ali za cję za le ceń prze -
pi sów prze ciw po ża ro wych. Zo sta ły
uru cho mio ne dwie szko ły nie pu blicz -
ne i na li cze nie do ta cji dla nich to po -
nad 140 ty się cy zło tych, przy czym
od ra zu po wiem, że jed na z tych szkół
jed nak nie ma na bo ru i nie roz pocz nie
dzia łal no ści – wy ja śniał skarb -
nik. – Siód ma au to po praw ka do ty czy
wła śnie do ta cji dla szkół nie pu blicz -
nych z ty tu łu kwa li fi ka cyj nych kur sów
za wo do wych, jak i zwięk sze nia ilo ści
uczniów. Jest to ogrom na kwo ta, bo aż
o 650 ty się cy zło tych wię cej – tłu ma -
czył au to po praw kę do pro jek tu
uchwa ły. 

Do spra wy od niósł się naj pierw
rad ny Hie ro nim Mar sza łek. – Ostat -
nio na po sie dze niu Ko mi sji spraw spo -
łecz nych roz ma wia li śmy wła śnie
o tym, że trze ba się po go dzić z fak tem,
iż ma my szko ły nie pu blicz ne. Kwo ta
jest wy so ka. Nie chcę tu taj roz li czać
pa na na czel ni ka czy za rzą du, dla cze go
tych uczniów przy by wa w szko łach
nie pu blicz nych, a nie w na szych. Być
mo że na le ży się za sta no wić, co trze ba
zro bić, aby tych uczniów za trzy -
mać – mó wił rad ny. 

Rad ny Zbi gniew Bro dziak od po -

wie dział, że nie wi dzi wi ny za ta ki stan
rze czy po stro nie po wia tu. Przy po -
mniał, że in for ma cje o na bo rach
do szkół są roz po wszech nia ne i moc -
no pro mo wa ne. Od po wie dzi udzie lił
też sta ro sta Sta ni sław Szczot -
ka. – Prze pi sy nie rów no trak tu ją szko -
ły pu blicz ne i nie pu blicz ne i jest to
je den z głów nych po wo dów od pły wu
uczniów. Szko ła nie pu blicz na mo że
np. mieć dwóch słu cha czy i otrzy mać
za nich pie nią dze, je śli oczy wi ście zda -
ją oni eg za min. Z ko lei szko ła pu blicz -
na mu si mieć na kwa li fi ka cyj nych
kur sach za wo do wych mi ni mum 20
uczniów, aby mógł po wstać od dział.
Dru gą spra wą jest to, że mi mo bra ku
ba zy lo ka lo wej, je śli cho dzi o pla ców -
ki nie pu blicz ne, ku ra to rium, mo im
zda niem, przy my ka oko. Jest jesz cze
jed na bar dzo waż na kwe stia. W pra sie
wy czy ta łem, że są to szko ły bez stre so -
we, każ dy uczeń je skoń czy, dla te go
mło dzież do nich pój dzie i te go nie za -
trzy ma my. Jest wol ny ry nek i każ dy
mo że wy brać szko łę dla sie bie – wy ja -
śnił sta ro sta.

– Bę dę się nie co róż nił w oce nie tej
sy tu acji – włą czył się do dys ku sji rad -

ny Da riusz Ro zum. – Ele ment kon ku -
ren cyj no ści, czy nam się to po do ba,
czy nie, jest nam nie zbęd ny. Nie tyl ko
w sek to rze oświa ty, ale też w ochro nie
zdro wia i in nych dzie dzi nach rów nież
Je śli ten ele ment znik nie, to już nic ni -
ko mu się nie bę dzie chcia ło i bę dzie
jesz cze go rzej. Nie przej mo wał bym się
tym, czy po wsta nie ko lej na nie pu -
blicz na szko ła. To jest ry zy ko pod mio -
tu, któ ry ze chce ta ką pla ców kę
otwo rzyć i on też bę dzie się bo ry kał
z ta ki mi czy in ny mi pro ble ma mi,
a przede wszyst kim z ry zy kiem, czy
mu wyj dzie. Bar dzo czę sto ta ki pod -
miot bie rze so bie na ple cy ry zy ko
zwią za ne z przy go to wa niem pla ców -
ki, czy li kre dy ty itd. I nie ma gwa ran -
cji, że in te res wy pa li. Jak nie po wie dzie
się pla ców ce sa mo rzą do wej, to wszyst -
ko „idzie w kosz ty” bu dże tu. Je śli na -
to miast nie wy pa li pry wat nej fir mie,
to na jej ple cach po zo sta je
dług – stwier dził D. Ro zum. 

Wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski
przy po mniał, że za nim w na szym po -
wie cie po wsta ły szko ły nie pu blicz ne,
to ucznio wie i tak wy bie ra li nie kie dy
pla ców ki w in nych po wia tach ze

wzglę du na kie run ki na ucza nia, któ -
rych u nas nie by ło. Z ko lei rad ny Piotr
Osuch zwró cił uwa gę, że pro blem
oświa ty nie le ży po stro nie sa mo rzą -
dów, a znacz nie wy żej i jest spo wo do -
wa ny bra kiem od po wied nie go
fi nan so wa nia. Wspo mniał też, że
w przy szło ści mo że bra ko wać na uczy -
cie li, a w tej sy tu acji to szko ły pu blicz -
ne bę dą na wy gra nej po zy cji. 

Na to od po wie dział rad ny Ro -
zum. – Nie wiem, czy pań stwo za -
uwa ży li, ale na ja ki kol wiek te mat
by śmy nie dys ku to wa li, za wsze po ja -
wia się kwe stia pie nię dzy. Na wszyst -
ko ich bra ku je. Gdy by przed się bior ca
wy cho dził z te go za ło że nia, to po wi -
nien czym prę dzej za mknąć swo ją
dzia łal ność. Ja uwa żam, że pro blem
jest zu peł nie gdzie in dziej. Je śli mó wi
się, że cho dzi tyl ko o ka sę, to ja po -
wiem, że cho dzi o Kar tę na uczy cie la.
Do pó ki bę dzie obo wią zy wać, nic nie
zro bi my z pol ską oświa tą. Dy rek to rzy
ma ją zwią za ne rę ce. Wy obraź my so bie
to na przy kła dzie fir my – przyj mu je -
my do pra cy pra cow ni ka i mo men tal -
nie ma my z nim do ży wo cie. Gdy by
tak by ło, to fir my by nie ist nia ły. Nie

wy obra żam so bie sy tu acji, w któ rej
był bym zmu szo ny trzy mać u sie bie
w fir mie kiep skie go pra cow ni ka, pła -
cić mu pen sję, a on by jesz cze py tał
o pod wyż ki. Co do kon ku ren cyj no ści,
zo ba czy my, jak to bę dzie wy glą da ło.
Rad ny Osuch mó wi, że na uczy cie le
bę dą się trzy ma li szkół sa mo rzą do -
wych, a ja mam wąt pli wo ści. Je śli nic
się nie zmie ni, to mi mo iż na uczy cie -
le tej ochro ny w pry wat nych pla ców -
kach nie ma ją, być mo że bę dzie to
mar ną kar tą prze tar go wą w kon tek -
ście ka rie ry na uczy cie la. Ta ką kar tę
pew nie chcia ły by mieć wszyst kie za -
wo dy – rzeź ni cy, sto la rze itd. Na straj -
ki nie wy cho dzą ku cha rze i in ni.
Wi dzie li pań stwo, że by sek tor pry wat -
ny straj ko wał? Za daj my so bie py ta nie,
dla cze go pra cow ni cy firm pry wat nych
nie wy cho dzą na uli cę ze sztan da ra -
mi – oświad czył rad ny, co nie spo tka -
ło się z apro ba tą P. Osu cha, a je go
sta no wi sko po parł prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go Ju -
liusz Pocz ta. 

– Sta nę w obro nie na uczy cie la
pol skie go. To nie jest tak jak kie dyś.
W cza sach, kie dy ja by łem przy ję ty
do szko ły, rze czy wi ście by ło to „do ży -
wo cie”. Te raz tak nie jest. Obo wią zu je
awans za wo do wy, któ ry po zwa la zre -
du ko wać oso by, któ re się do te go za wo -
du nie na da ją. Pan Osuch ma ra cję.
Na sze szko ły są bar dziej kon ku ren cyj -
ne dla na uczy cie li z te go po wo du, że
pry wat ni przed się bior cy nie za wsze
do brze im pła cą. Tu taj jest jed nak gwa -
ran cja pew nych sta wek mi ni ste rial -
nych, sa mo rząd się te go trzy ma.
Na uczy cie le, któ rzy pra cu ją do dat ko -
wo w szko łach pry wat nych, dziw nym
tra fem nie po rzu ca ją swo jej pra cy
w szko łach pu blicz nych, po nie waż
ma ją wię cej przy wi le jów – sko men to -
wał J. Pocz ta, za my ka jąc dys ku sję
w tym te ma cie. Rad ni prze gło so wa li
uchwa łę zmie nia ją cą bu dżet jed no gło -
śnie. 

(LE NA)

Z SESJI

Burzliwa dyskusja na temat oświaty 
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W nie dzie lę na kro to szyń skim ryn ku
z oka zji XXI Dnia Pa pie skie go zgro -
ma dzi ły się tłu my miesz kań ców. Zor -
ga ni zo wa no bo wiem kon cert po -
świę co ny św. Ja no wi Paw ło wi II. Te -
go rocz nej edy cji wy da rze nia przy -
świe ca ło ha sło „Nie lę kaj cie się”.

Kon cert zor ga ni zo wa no dzię ki współ -
pra cy Szko ły Pod sta wo wej nr 3 im. Ja na
Paw ła II w Kro to szy nie, Urzę du Miej skie -
go i Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to szy -
nie, Ba zy li ki Mniej szej pw. Św. Ja na
Chrzci cie la w Kro to szy nie oraz Kro to szyń -

skie go Ośrod ka Kul tu ry. Pa tro nat ho no ro -
wy ob ję li bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek,
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka oraz dzie kan
de ka na tu kro to szyń skie go, ks. pra łat dr
Alek san der Gen de ra. 

W pol skim Ko ście le Rzym sko ka to lic -
kim od 2001 ro ku ob cho dzi się Dzień Pa -
pie ski, któ re go ini cja to rem jest Fun da cja
„Dzie ło No we go Ty siąc le cia”. Dzień Pa pie -
ski przy pa da za wsze w nie dzie lę bez po śred -
nio po prze dza ją cą rocz ni cę wy bo ru
kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża. Każ -
de go ro ku te go dnia w na szym kra ju or ga ni -
zu je się wie le wy da rzeń upa mięt nia ją cych

pa pie ża Po la ka. Te go rocz nym ob cho dom
to wa rzy szy ło ha sło „Nie lę kaj cie się!”. Sło wa
te św. Jan Pa weł II wy po wie dział w ho mi lii
in au gu ru ją cej je go pon ty fi kat – 22 paź -
dzier ni ka 1978 ro ku na pla cu Św. Pio tra
w Rzy mie. 

Z oka zji Dnia Pa pie skie go na kro to -
szyń skim ryn ku od był się kon cert. Wy stą -
pi ły ze spo ły Ta cy Nie In ni oraz Folk lor
Bło nie, dzia ła ją ce pod kie row nic twem Ma -
riu sza Kaź mier cza ka. Mu zy kę do peł nia ły
in sce ni za cje stwo rzo ne przez spo łecz ność
Szko ły Pod sta wo wej nr 3. Kon cert przy cią -
gnął na ry nek licz ną pu blicz ność, któ ra
otrzy ma ła śpiew ni ki, dzię ki cze mu mo gła
nie tyl ko słu chać, ale i włą czać się
do wspól ne go śpie wa nia. Sło necz na po go -
da sprzy ja ła świę to wa niu i mu zy ko wa niu. 

(LE NA)

KROTOSZYN

Koncert z okazji Dnia Papieskiego
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Na nie daw nej se sji Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go rad ni re pre zen tu ją -
cy gmi nę Koź min Wlkp. zło ży li wnio -
ski o uję cie w bu dże cie na ko lej ny
rok waż nych in we sty cji dro go wych. 

Pierw szy wnio sek zło ży li rad ni
Piotr Osuch i Mar cin Le śniak. – Cho -
dzi o kil ka in we sty cji na te re nie gmi ny
Koź min Wlkp. – do koń cze nie re mon -
tu ul. Gra bow skiej w Koź mi nie
Wlkp. – to od ci nek o dłu go ści oko -
ło 150 m do mo stu nad rze ką Or lą;
kon ty nu acja bu do wy cią gu pie szo -ro -
we ro we go na tra sie Koź min Wlkp.-
Sta niew; re mont chod ni ka przy ul.
Mar ciń ca od skrzy żo wa nia z ul. Zam -
ko wą do ul. Bi sku pa Łu kom skie go
(dłu gość oko ło 150 m). Ko lej ne punk -
ty to re mont chod ni ka w miej sco wo -
ści Ska łów (oko ło 100 m dłu go ści)
i na pra wa chod ni ka przy ul. Koź miń -
skiej w Sta rej Obrze – łącz ny od ci nek
ma 400 m, ale je śli wy re mon to wa na

zo sta nie tyl ko część, to bę dzie my się
cie szyć – wy mie niał P. Osuch. 

– Pra gnie my do dać, że wy mie nio -
ne in we sty cje ma ją apro ba tę bur mi -
strza Koź mi na Wlkp. w po sta ci
wspar cia fi nan so we go w wy so ko ści 50
pro cent do każ dej z nich. Je ste śmy
rów nież po roz mo wach z rad ny mi Ra -
dy Miej skiej w Koź mi nie Wlkp., któ -
rzy tak że wy ra ża ją zro zu mie nie wo bec
pil no ści wy mie nio nych re mon tów,
po nie waż cze ka ją one na re ali za cję już
kil ka, a na wet kil ka na ście lat. Je śli uda
się to zro bić w przy szłym ro ku – są to
drob ne in we sty cje – to bę dzie my już
do przo du o kil ka nie zbęd nych in we -
sty cji – do dał rad ny. 

Dru gi wnio sek zło żył przed se sją
Ja cek Za wod ny. Je go proś ba do ty czy
re mon tu dro gi po wia to wej na tra sie
Koź min Wlkp. – No wa Ob ra – Sta ra
Ob ra – Wał ków. – Skła dam wnio sek,
aby do koń czyć re mont tej dro gi, po -
nie waż wcze śniej wy ko na no już

pierw szy etap na ul. Cie szyń skie go
w Koź mi nie Wlkp. Wnio sek mo ty -
wu ję fak tem, iż jest to waż na stra te -
gicz nie dro ga, gdy do cho dzi
do wy pad ków na dro dze kra jo wej
nr 15. Ten od ci nek słu ży ja ko al ter na -
tyw ny prze jazd sa mo cho dów w kie -
run ku Koź mi na Wlkp. W ra zie
re ali za cji re mon tu pro szę o zwró ce nie
uwa gi na po bo cza, bez piecz ne przej -
ścia i wy bu do wa nie ścież ki ro we ro -
wej, gdyż z Koź mi na Wlkp. do Sta rej
Ob ry, Szy ma no wa, Go li ny i Wał ko wa
jeź dzi co raz wię cej osób na ro we rach
do szko ły, do pra cy czy na wy ciecz ki
re kre acyj ne. War to na tym eta pie pla -
no wa nia do ko nać kom plek so wej mo -
der ni za cji dro gi – ar gu men to wał
rad ny Za wod ny. 

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka po in -
for mo wał, że wnio ski bę dą roz pa try -
wa ne przy oka zji kon stru owa nia
bu dże tu na nad cho dzą cy rok. 

(LE NA)

Z SESJI

Sporo oczekiwanych inwestycji drogowych

30 wrze śnia zmarł pro fe sor Kon stan -
ty Tu kał ło, ho no ro wy oby wa tel Kro to -
szy na, wy bit ny chi rurg, któ ry na każ -
dym kro ku pod kre ślał przy wią za nie
do ro dzin nej miej sco wo ści i ją pro -
mo wał. Ce re mo nia po grze bo wa od -
by ła się 8 paź dzier ni ka na cmen ta -
rzu ju ni kow skim w Po zna niu.

Pro fe sor Tu kał ło – z po cho dze nia wil -
nia nin – był ab sol wen tem Li ceum im. Hu -
go na Koł łą ta ja i miesz kań cem Kro to szy na.
W 1953 r. ukoń czył Aka de mię Me dycz ną
w Po zna niu. Od 1990 po sia dał ty tuł pro -
fe so ra na uk me dycz nych. Pra co wał ja ko
wy kła dow ca w ma cie rzy stej uczel ni, spe -
cja li zu jąc się w pra cy na uko wej w za kre sie

chi rur gii ja my brzusz nej. Był kie row ni -
kiem Kli ni ki Chi rur gii na Wy dzia le Pie lę -
gniar stwa Aka de mii Me dycz nej
w Po zna niu. 

Po nad swo je osią gnię cia na uko we
w dzie dzi nie me dy cy ny i ogrom wie dzy
przed kła dał za wsze do bro dla in nych. Ja ko
pierw szy w Pol sce prze pro wa dził ope ra cję
prze szcze pu ne rek. W la tach 90. XX wie -
ku był se na to rem dru giej ka den cji.

Uchwa łą Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie z dnia 29 sierp nia 2019 nada no Kon -
stan te mu Tu kal le ty tuł Ho no ro wy
Oby wa tel Kro to szy na. Z wnio skiem o ta -
kie uho no ro wa nie pro fe so ra zwró ci ło się
do sa mo rzą du Sto wa rzy sze nie Wy cho wan -
ków i Na uczy cie li Gim na zjum i Li ceum
im. Hu go na Koł łą ta ja. 

Prof. Tu kał ło to za ło ży ciel i ho no ro wy
pre zes Koł łą ta jow ców. Uczest ni czył m. in.
w or ga ni zo wa niu sta cji dia liz w Kro to szy -
nie. Pod czas jej otwar cia od sło nił ta bli cę
upa mięt nia ją cą dra Wła dy sła wa Bo lew -
skie go.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

WSPOMNIENIE

Odszedł wspaniały człowiek
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6 paź dzier ni ka miał miej sce od biór za -
da nia pod na zwą „Bu do wa uli cy Spo -
koj nej w Chwa li sze wie”. Koszt in we sty -
cji wy niósł ok. 278 ty się cy zło tych. 

W ra mach za da nia na od cin ku o dłu go -
ści ok. 150 m i sze ro ko ści 4,5 m zbu do wa no
odpod staw jezd nię ona wierzch ni bi tu micz -
nej, po ło żo no kra węż ni ki oraz opor ni ki be -
to no we. Po nad to utwar dzo no po bo cze
po jed nej stro nie, wy ko na no par king i plac
doza wra ca nia dla sa mo cho dów oso bo wych,

a tak że utwar dzo no zjaz dy na po se sje i po la.
W ce lu od pro wa dze nia wód opa do wych
i roz to po wych z no wej dro gi wy bu do wa no
od ci nek ka na li za cji desz czo wej, wy po sa żo ny
wprzy ka na li ki iwpu sty desz czo we. Za mon -
to wa no rów nież no we ozna ko wa nie dro go -
we i prze bu do wa no sieć te le tech nicz ną.

In we sty cja kosz to wa ła ok. 278 tys. zł.
Gmi na Kro to szyn po zy ska ła na nią czę -
ścio we do fi nan so wa nie z bu dże tu sa mo -
rzą du wo je wódz twa wiel ko pol skie go.

(AN KA)

CHWALISZEW

Ulica Spokojna po odbiorze

2 paź dzier ni ka na dro dze po mię dzy Ko -
by li nem a Gór ką do szło do wy pad ku.
We dług wstęp nych usta leń po li cji kie ru -
ją cy bu sem, by unik nąć zde rze nia czo -
ło we go z ja dą cym z na prze ciw ka sa -
mo cho dem mar ki Volks wa gen Pas sat,
był zmu szo ny zje chać do ro wu. Po szko -
do wa ne go prze wie zio no do szpi ta la.

– Nie usta lo ny spraw ca, ja dąc czar nym
volks wa ge nem pas sa tem com bi, na pro -
stym od cin ku dro gi na gle zje chał na le wy
pas jezd ni. W wy ni ku te go ja dą cy z na prze -

ciw ka kie row ca mer ce de sa, 19-let ni oby wa -
tel Ukra iny, w ce lu unik nię cia czo ło we go
zde rze nia, zje chał do przy droż ne go ro wu.
Po jazd prze wró cił się na bok. Kie ru ją cy
volks wa ge nem od je chał z miej sca zda rze -
nia w nie usta lo nym kie run ku. Po szko do -
wa ny 19-la tek do znał ob ra żeń i zo stał
prze wie zio ny do szpi ta la w Kro to szy nie.
Po stę po wa nie w tej spra wie pro wa dzi po -
ste ru nek po li cji w Ko by li nie – in for mu je
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(FE NIX)

NA DRODZE

Chciał uniknąć 
czołowego zderzenia
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Gmi na Kro to szyn zo sta ła na gro dzo -
na za re wi ta li za cję cen trum mia sta
w ka te go rii „Obiekt XXV -le cia”
w Ogól no pol skim Kon kur sie „Mo der -
ni za cja Ro ku & Bu do wa XXI wie ku”. 

Na gro dę pod czas uro czy stej ga li
na Zam ku Kró lew skim w War sza wie we
wrze śniu ode bra li bur mistrz Kro to szy na
Fran ci szek Mar sza łek oraz se kre tarz gmi -

ny Be ata Po spiech.  O ty tuł „Obiekt XXV -
-le cia” ubie ga ły się tyl ko te obiek ty, któ re
zdo by ły w la tach wcze śniej szych na gro dy
w kon kur sie oraz któ rych re ali za cje zdo by -
ły uzna nie. Prócz sta tu etek na gro dą był
tak że cykl ar ty ku łów na stro nach dzien ni -
ka „Rzecz po spo li ta” i na por ta lu re gio ny.
rp. pl oraz za miesz cze nie ob szer ne go ma -
te ria łu w cza so pi śmie „Rom -Dom”. 

OPRAC. (AN KA)

WARSZAWA

Nagroda za rewitalizację
centrum miasta

Jed na oso ba zo sta ła ran na w wy pad -
ku na dro dze kra jo wej nr 15. W mi -
nio ny pią tek w Wo le ni cach (gmi na
Roz dra żew) do szło do zde rze nia
trzech sa mo cho dów. 

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 po jazd ga śni czy z OSP Roz -
dra żew, a tak że Ze spół Ra tow nic twa Me -
dycz ne go i po li cję. Jak się oka za ło, do szło
tam do zde rze nia trzech sa mo cho dów oso -
bo wych. Po szko do wa na zo sta ła ko bie ta
w cią ży, któ ra w mo men cie przy by cia
służb ra tow ni czych znaj do wa ła się
w uszko dzo nym po jeź dzie. Po zo sta li

uczest ni cy zda rze nia nie od nie śli ob ra żeń.
Dro ga by ła cał ko wi cie za blo ko wa na.

– Po za bez pie cze niu te re nu dzia łań ra -
tow ni cy przy stą pi li do udzie la nia po mo cy
me dycz nej po szko do wa nej ko bie cie w wi -
docz nej cią ży. Uwzględ nia jąc zgła sza ne
przez nią do le gli wo ści, wy ko na no sta bi li za -
cję od cin ka szyj ne go krę go słu pa za po mo -
cą koł nie rza or to pe dycz ne go oraz
za pew nio no jej kom fort ciepl ny i wspar cie
psy chicz ne. Po przy by ciu służb me dycz -
nych po szko do wa ną prze ka za no pod opie -
kę kie row ni ka ze spo łu, któ ry pod jął de cy zję
o prze wie zie niu jej do szpi ta la w ce lu dal -
szej dia gno sty ki – re la cjo nu je st. asp. Ma te -
usz Dy mar ski z KP PSP w Kro to szy nie.

Stra ża cy odłą czy li aku mu la to ry
w uszko dzo nych po jaz dach oraz zwe ry fi -
ko wa li wy cie ki pły nów eks plo ata cyj nych.
Funk cjo na riu sze po li cji za bez pie czy li za -
mknię ty od ci nek dro gi kra jo wej, or ga ni zu -
jąc ob jaz dy. Po za koń cze niu czyn no ści
do cho dze nio wych z jezd ni usu nię to po zo -
sta ło ści po wy pad ku. Uszko dzo ne sa mo -
cho dy prze miesz czo ne zo sta ły po za ob ręb
dro gi. Dzia ła nia służb ra tow ni czych trwa -
ły bli sko 2,5 go dzi ny. (AN KA)

Na kro to szyń skim ryn ku, pod czas
spo tka nia przy ka wie, po ru szo no te -
ma ty kę sta rze ją ce go się spo łe czeń -
stwa. Oso by z róż nych grup wie ko -
wych, w tym przed sta wi cie le lo kal -
nych or ga ni za cji, se nio rzy i mło dzież
szkol na, dys ku to wa li o tym, jak spra -
wić, by mia sto by ło przy ja zne oso -
bom star szym. 

An drzej Pio trow ski, dy rek tor Po wia -
to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie, roz -
po czął dys ku sję od za pre zen to wa nia
pod ręcz ni ka „Prze strzeń pu blicz na przy ja -
zna se nio rom”, wy da ne go w 2015 r. przez
ów cze sne go rzecz ni ka praw oby wa tel -
skich, Ada ma Bod na ra. Przy po mniał, że
do 2060 r. Pol ska ma stać się naj star szym,
pod wzglę dem de mo gra ficz nym, kra jem
w Eu ro pie. Se nio rzy po win ni więc zna leźć
się w cen trum uwa gi, a ich po trze -
by – choć od kil ku na stu lat wi dać w tej
ma te rii po pra wę – le piej re ali zo wa ne. Wy -

mie nia jąc pro ble my na tu ry ar chi tek to -
nicz nej, tech no lo gicz nej czy spo łecz nej,
spy tał zgro ma dzo nych o po my sły na uła -
twie nie ży cia oso bom star szym. Zło te my -
śli spi sy wa no na kar tecz kach, któ re
przy pi na no do ta bli cy kor ko wej, aby póź -
niej przed sta wić je ja ko po stu la ty do władz
sa mo rzą do wych.

W roz mo wach przy po mnia no, że tak
jak każ dy kie dyś był dziec kiem, tak nie -
uchron ny jest rów nież pro ces sta rze nia.
Stąd dzia ła nia na rzecz se nio rów są tak na -
praw dę dłu go fa lo wą ko rzy ścią dla wszyst -
kich. Mó wio no, że se nio rom war to
po ma gać, za chę cać ich do wy stą pień
i prze mó wień oraz do ak tyw no ści fi zycz -
nej – w myśl stwier dze nia, iż ruch to zdro -
wie, a bez ruch to śmierć. Ob co wa nie
z se nio ra mi to rów nież wie le ko rzy ści ze
wzglę du na ich wie dzę ży cio wą. Ra dy bar -
dziej do świad czo nych mo gą po móc nie tyl -
ko w ży ciu pry wat nym, ale też
w kształ to wa niu prze strze ni pu blicz nej.

Jed na z miesz ka nek zwró ci ła uwa gę
na to, jak cie ka we mo gą być re la cje se nio -
rów z mło dzie żą, ape lu jąc przy tym do ze -
bra nych uczniów, aby wię cej roz ma wia li ze
swo imi dziad ka mi i in ny mi oso ba mi star -
szy mi. W ten spo sób obie gru py wza jem -
nie so bie po mo gą, jed ni z za kre su
tech no lo gii i świa ta no wych me diów, dru -
dzy prze ka zu jąc wie dzę opar tą na la tach

eg zy sten cji, a więc coś, cze go nie moż na
ku pić ani zna leźć w in ter ne cie. Ucznio wie
zaś po ru szy li te mat ku le ją ce go sys te mu
edu ka cji, któ ry ni jak nie przy go to wu je
do ży cia czy do fak tu, że kie dyś bę dzie się
w po de szłym wie ku. 

Nie za bra kło te ma tu pan de mii, któ ra
se nio rom szcze gól nie da ła się we zna ki,
skut ku jąc oba wa mi przed wyj ściem z do -

mu. Two rząc miej sca spo tkań, za chę ca jąc
do udzia łu w ży ciu pu blicz nym, wy cią ga -
jąc rę kę do osób star szych, uda się jed nak
te lę ki prze zwy cię żyć. A głos co raz licz niej -
szej gru py spo łecz nej po wi nien być nie tyl -
ko waż ny, ale przede wszyst kim sły szal ny
na róż nych płasz czy znach ży cia. 

Spo tka nie zor ga ni zo wa no w ra mach
pro jek tu „Se nior z ini cja ty wą”. (MS) 

NA DRODZE

Wypadek w Wolenicach

KROTOSZYN

Nie bójmy się starości!

F
O

T.
 Ł

uk
as

z 
C

ic
hy

F
O

T.
 w

w
w

.k
ro

to
sz

yn
.p

l



Na bieżąco8 WTOREK, 12 PAŹDZIERNIKA 2021

9 paź dzier ni ka w Kro to szyń skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej im. A. Fie dle ra zor -
ga ni zo wa no ,,Noc Bi blio tek”. Atrak cji
dla czy tel ni ków nie bra ko wa ło.

To już siód ma edy cja ogól no pol skiej
ak cji „Noc Bi blio tek”, któ rej ce lem jest
pro mo wa nie czy tel nic twa i ko rzy sta nia
z lo kal nych bi blio tek. Wy da rze nie or ga ni -
zo wa ne jest od 2015 ro ku przez Cen trum
Edu ka cji Oby wa tel skiej. Te go rocz nej „No -
cy Bi blio tek” przy świe ca ło ha sło ,,Czy ta nie
wzmac nia”. W na szym mie ście wy da rze -
nie zbie gło się w cza sie z 75. rocz ni cą
utwo rze nia kro to szyń skiej książ ni cy, a tak -
że 35. rocz ni cą nada nia jej imie nia po dróż -
ni ka i li te ra ta – Ar ka de go Fie dle ra. 

Na od wie dza ją cych bi blio te kę cze ka -
ło mnó stwo atrak cji. Coś dla sie bie zna leźć
mo gli naj młod si czy tel ni cy, jak i ci nie co
star si. Pra cow ni cy bi blio te ki wraz z wo lon -
ta riu sza mi przy go to wa li mnó stwo nie spo -
dzia nek, któ rych ce lem by ło za chę ce nie
do czy ta nia. Na mło dych czy tel ni ków cze -
ka ła stre fa ani ma cji, w któ rej od by ło się m.
in. gło śne czy ta nie. Dzie ci mo gły uczest ni -
czyć w wie lu kon kur sach i za ba wach.
Do ich dys po zy cji po zo sta wał też ką cik pla -
stycz ny, w któ rym np. wy ko ny wa no pra ce
z ma sy sol nej. 

Moż na by ło też zwie dzić kro to szyń -
ską bi blio te kę w no wej od sło nie. Za pre -
zen to wa no oczy wi ście jej 75-let nią
hi sto rię. Cie ka wą pro po zy cją by ły po tycz -
ki mię dzy po ko le nio we, pod czas któ rych
ry wa li zo wa no w war ca by oraz in ne gry.
Jed nym z punk tów pro gra mu „No cy Bi -
blio tek” był „Kro to szyn zna ny i nie zna -
ny”. Wy świe tla no wów czas fil my
o na szym mie ście. Moż na by ło zo ba czyć
na gra nia ar chi wal ne i prze ko nać się, jak
zmie niał się Kro to szyn w ostat nich kil ku -
na stu la tach.

Du żym za in te re so wa niem cie szył się
qu iz wie dzy o Har rym Pot te rze. Za ba wa
przy cią gnę ła licz ne gro no mi ło śni ków
przy gód mło de go cza ro dzie ja. Ostat nim
punk tem „No cy Bi blio tek” był kon cert ze -
spo łu Sul Jazz Band. 

(LE NA)

NOC BIBLIOTEK

Wiele atrakcji dla czytelników
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Wraz z koń cem wrze śnia za koń czo -
ne zo sta ły pra ce bu dow la ne na te re -
nie Punk tu Se lek tyw nej Zbiór ki Od -
pa dów Ko mu nal nych w Rze mie cho -
wie w gmi nie Ko by lin. Po nad to bli -
ska fi ni szu jest bu do wa PSZOK -
-u w Kro to szy nie.

Ostat nio wy ko na ne pra ce w Rze mie -
cho wie obej mo wa ły do sta wę i mon taż
kon te ne ra so cjal no -biu ro we go oraz czte -
rech kon te ne rów kom po stu ją cych, sta no -
wią cych klu czo wy ele ment przy szłej
bio kom po stow ni. Po za tym za sia no tra wę
i za mon to wa no ta bli ce in for ma cyj ne
na ścież ce edu ka cyj nej. Te ren zo stał ogro -
dzo ny. W tej chwi li re ali zo wa ne są ostat nie
pra ce po rząd ko we, a po nad to gro ma dzo na
jest do ku men ta cja nie zbęd na do uzy ska -
nia po zwo le nia na użyt ko wa nie PSZOK -u.

Do bie ga koń ca tak że bu do wa Punk tu
Se lek tyw nej Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal -

nych w Kro to szy nie. W ostat nim cza sie
do star czo ny zo stał kon te ner so cjal no -biu -
ro wy i za mon to wa no wa gę sa mo cho do wą.
Po nad to trwa ją pra ce zwią za ne z mon ta -
żem ogro dze nia i bra my wjaz do wej oraz
ele men tów wy po sa że nia ścież ki edu ka cyj -
nej. Ko lej nym eta pem bę dzie uzy ska nie
po zwo le nia na użyt ko wa nie obiek tu.

Przy po mi na my, że pro jekt pn. „Bu do -
wa i mo der ni za cja punk tu se lek tyw nej
zbiór ki od pa dów ko mu nal nych wraz z in -
fra struk tu rą to wa rzy szą cą na te re nie Związ -
ku Mię dzyg min ne go EKO SIÓ DEM KA”
uzy skał do fi nan so wa nie z Fun du szu Spój -
no ści, Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In fra struk -
tu ra i Śro do wi sko” w wy so ko ści 85%
kosz tów kwa li fi ko wa nych. Cał ko wi ty koszt
re ali za cji wy nie sie 5 676 080,26 zł, przy do -
fi nan so wa niu w kwo cie 3 922 494,49 zł.

Za koń cze nie in we sty cji prze wi dy wa -
ne jest na po ło wę li sto pa da.

(AN KA)

GOSPODARKA KOMUNALNA

PSZOK-i prawie gotowe
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7 paź dzier ni ka w Mu zeum Re gio nal -
nym im. H. Ław ni cza ka w Kro to szy -
nie od był się wer ni saż wy sta wy „Dzie -
je kro to szyń skiej oświa ty”. Przy by li
go ście mie li oka zję prze ko nać się,
jak na prze strze ni lat roz wi ja ło się
szkol nic two w na szym mie ście. 

Pier wot nie wy sta wa mia ła zo stać za -
pre zen to wa na w 2019 ro ku. Wte dy wła -
śnie ob cho dzo no 600. rocz ni cę za ło że nia
pierw szej pa ra fii w Kro to szy nie – pw. św.
Pio tra i Paw ła, a tym sa mym – pierw szej
kro to szyń skiej szko ły, czy li szkół ki pa ra fial -
nej. Ze wzglę dów or ga ni za cyj nych, a póź -
niej z po wo du to wa rzy szą cych pan de mii
ob ostrzeń wer ni saż wy sta wy od był się do -
pie ro te raz. 

Pod czas wer ni sa żu Piotr Mi ko łaj -
czyk, dy rek tor Mu zeum Re gio nal ne go

im. H. Ław ni cza ka, omó wił dzie je kro to -
szyń skiej oświa ty na prze strze ni lat,
a póź niej licz nie ze bra ni słu cha cze zwie -
dzi li eks po zy cję.

Wy sta wa zo sta ła za aran żo wa na
na par te rze mu zeum i moż na ją oglą dać
do 14 li sto pa da. Skła da ją się na nią licz ne
pa miąt ki szkol ne, po cho dzą ce ze zbio rów
mu zeum, a tak że je de na ście plansz, któ re
przed sta wia ją hi sto rię kro to szyń skie go
szkol nic twa, od po cząt ku ist nie nia aż
po cza sy współ cze sne. 

Oglą da jąc wy sta wę, zo ba czy my po nad
sto fo to gra fii. W sa li eks po zy cyj nej moż na
obej rzeć wy strój daw nej kla sy szkol nej.
Umiesz czo no tam mu ze al ne eks po na ty.
Za pra sza my do kro to szyń skie go mu zeum,
by za po znać się z na der cie ka wą hi sto rią
oświa ty w na szym mie ście. 

(LE NA)

WYSTAWA

Podróż do przeszłości

Ma ciej Brat bor ski, bur mistrz Koź mi -
na Wlkp., zo stał uho no ro wa ny na -
gro dą „Fi lar Sa mo rzą du Te ry to rial ne -
go”. W ten spo sób dłu go let nie go
wło da rza wy róż nio no za wy bit ne za -
słu gi dla roz wo ju sa mo rząd no ści te -
ry to rial nej w Pol sce.

Na gro da „Fi lar Sa mo rzą du Te ry to rial -
ne go” jest wy ra zem uzna nia za dłu go let nią
dzia łal ność na rzecz roz wo ju wiel ko pol -

skie go sa mo rzą du lo kal ne go. To naj wyż sze
wy róż nie nie przy zna wa ne przez Wiel ko -
pol ski Ośro dek Kształ ce nia Stu diów Sa -
mo rzą do wych, naj więk sze sto wa rzy sze nie
sa mo rzą dów w Pol sce, któ re ob cho dzi wła -
śnie ju bi le usz 30-le cia.

Przy po mnij my, że Ma ciej Brat bor ski
spra wu je funk cję bur mi strza Koź mi na
Wlkp. nie prze rwa nie od 2002 ro ku do te -
raz, kie dy to wy peł nia pią tą ko lej ną ka den -
cję na tym sta no wi sku. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Burmistrz filarem samorządu

Pod czas se sji Ra dy Miej skiej w Kro -
to szy nie przy ję ta zo sta ła uchwa ła
w spra wie nada nia na zwy skwe ru
w na szym mie ście. Te ren mię dzy uli -
ca mi Łą ko wa i Klo no wi cza bę dzie
się na zy wał skwe rem im. Agniesz ki
Ducz mal. 

Z wnio skiem o nada nie te mu te re no -
wi na zwy skwer im. Agniesz ki Ducz mal
zwró cił się do raj ców Kro to szyń ski Ośro -
dek Kul tu ry. A. Ducz mal jest dy ry gent ką,
a tak że za ło ży ciel ką Or kie stry Ka me ral nej
Pol skie go Ra dia Ama deus. Uro dzi ła się
w 1946 ro ku w Kro to szy nie i tu też spę -
dzi ła pierw sze la ta swo je go ży cia. W wie -
ku 5,5 lat roz po czę ła na ukę gry
na for te pia nie. Kie dy by ła w dru giej kla sie
szko ły pod sta wo wej, po wy słu cha niu kon -
cer tu w Fil har mo nii Po znań skiej, po sta no -
wi ła zo stać dy ry gent ką. Tak też się sta ło.
Już w cza sie stu diów w Pań stwo wej Wyż -
szej Szko le Mu zycz nej w Po zna niu za ło ży -
ła or kie strę ka me ral ną, prze kształ co ną
w 1977 ro ku w Or kie strę Ka me ral ną Pol -
skie go Ra dia i Te le wi zji, a na stęp nie w Or -
kie strę Ka me ral ną Pol skie go Ra dia
Ama deus. A. Ducz mal zdo by ła wie le waż -
nych na gród. Ja ko pierw sza ko bie ta -dy ry -
gent wy stą pi ła na sce nie me dio lań skiej La
Sca li. Pro wa dzi kon cer ty z or kie stra mi
sym fo nicz ny mi w kra ju i za gra ni cą. 

– W uzna niu dla wy bit nych osią gnięć
mu zycz nych, a tak że za za słu gi dla kształ -
to wa nia ar ty stycz ne go ob li cza mu zy ki po -
waż nej i pro pa go wa nie po zy tyw ne go

wi ze run ku na sze go mia sta pod ję cie
uchwa ły jest za sad ne – czy ta my w pro jek -
cie uchwa ły. 

Spra wę przed sta wi ła rad nym Mar le na
Zie le ziń ska, peł nią ca obo wiąz ki za stęp cy
na czel ni ka Wy dzia łu Go spo dar ki Prze -
strzen nej. Ze spół ds. na zew nic twa za ak -
cep to wał pro jekt. Ko mi sje sta łe Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie po zy tyw nie go za -
opi nio wa ły. Z ko lei rad ny Ma riusz Urba -
niak za py tał, czy z tej oka zji Agniesz ka
Ducz mal zja wi się w Kro to szy nie. – Z mo -

jej wie dzy wy ni ka, iż 30 paź dzier ni ka ma
od być się kon cert. My ślę, że dy ry gent ka
zja wi się na nim. Bę dzie też otwar cie skwe -
ru. Do dam jesz cze, że pa ni Ducz mal wy -
ra zi ła zgo dę na nada nie tej na zwy,
po nie waż Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry
zwró cił się pi smem do pa ni Agniesz ki
w tej spra wie, a ona uzna ła, że jest to bar -
dzo za szczyt na dla niej wia do mość – wy -
ja śni ła M. Zie le ziń ska. Rad ni przy ję li
uchwa łę jed no gło śnie. 

(LE NA)

Z SESJI

Skwer im. Agnieszki Duczmal

Przed kil ko ma dnia mi we Wrot ko -
wie od by ło się uro czy ste otwar cie in -
we sty cji, w skład któ rej wcho dzą far -
my wia tro we zlo ka li zo wa ne w Kro to -
szy nie, Koź mi nie Wlkp., Ja ro ci nie
oraz Słup cy.

W wy da rze niu uczest ni czył m. in.
Fran ci szek Mar sza łek, bur mistrz Kro to -
szy na. War to wspo mnieć, iż no wo zre ali -
zo wa na in we sty cja obej mu je naj więk szą
te go ty pu far mę wia tro wą w Pol sce.

OPRAC. (AN KA)

WROTKÓW

Otwarcie farmy wiatrowej
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Na te re nie Ko men dy Miej skiej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Ka li szu
prze pro wa dzo no trze ci i czwar ty
etap współ za wod nic twa w ra -
mach X Tur nie ju Czte rech Wspi nal ni.
W ry wa li za cji nie mo gło za brak nąć
przed sta wi cie li ko men dy kro to szyń -
skiej PSP.

Czwar ty etap miał się od być na kro to -
szyń skiej wspi nal ni, lecz z uwa gi na nie ko -
rzyst ne wa run ki at mos fe rycz ne za wo dy
ro ze gra ne zo sta ły na obiek cie KM PSP
w Ka li szu. W szran ki sta nę li stra ża cy re -
pre zen tu ją cy ko men dy po wia to we i miej -
skie PSP w Kro to szy nie, Ostro wie Wlkp.,
Ple sze wie i Ka li szu. 

Zwy cię żył przed sta wi ciel go spo da rzy,
Da niel Więc kow ski, uzy sku jąc łącz ny czas
(li czo ny z czte rech eta pów tur nie ju) 70,55
s. Ko lej ne lo ka ty za ję li Da mian Drą żek
(Ple szew, 73,76 s.), Piotr Bie law ski (Kro to -
szyn, 77,83 s.), To masz Ja siń ski (Ka -

lisz, 77,95), Łu kasz Ochnio (Kro to -
szyn, 79,27 s.), Ma te usz Gra ba rek (Ple -
szew, 79,50 s.).

(AN KA)
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KP PSP KROTOSZYN

Uroczysta zmiana służby

Ostat nie go dnia wrze śnia w Ko men -
dzie Po wia to wej PSP w Kro to szy nie
mia ła miej sce uro czy sta zmia na
służ by. Po wo dem by ło przej ście
na eme ry tu rę funk cjo na riu sza z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie, st. kpt. Da riu sza Ku law -
skie go.

W uro czy stym zda niu obo wiąz ków
do wód cy zmia ny służ bo wej udział wzię li
ko men dant po wia to wy PSP w Kro to szy nie
wraz ze swo ją ka drą oraz czyn ni i eme ry -

to wa ni funk cjo na riu sze i pra cow ni cy cy -
wil ni ko men dy. St. kpt. D. Ku law skie mu
po dzię ko wa no za trzy dzie sto let nią służ bę
na rzecz dru gie go czło wie ka w sze re gach
PSP.

Wy ko rzy stu jąc uro czy sty mo ment,
ko men dant wrę czył de cy zje o przy zna niu
na gród funk cjo na riu szom re ali zu ją cym
dzia ła nia mię dzy na ro do we na te ry to rium
Gre cji oraz awan so wał do tych cza so we go
za stęp cę do wód cy zmia ny, asp. sztab. Łu -
ka sza Kli sia, na sta no wi sko do wód cy.

(AN KA)

PSP

Emocjonująca rywalizacja strażaków

W so bo tę nada rzy ła się nie po wta -
rzal na oka zja do spo tka nia wszyst -
kich osób zwią za nych z 23. DSH
„Skaut” im. Bo le sła wa Chro bre go
Hu fiec Kro to szyn. Świę to wa no bo -
wiem jej 100-le cie. Le śni czów ka Bu -
czy na zgro ma dzi ła po la tach dru hów
z róż nych po ko leń, po zwa la jąc po -
wspo mi nać daw ne cza sy i wy mie nić
się spo strze że nia mi.

Mo ty wem prze wod nim wy da rze nia
by ła po dróż w cza sie. Umoż li wia ły ją
wszel kie zdję cia, kro ni ki, ele men ty ubio -
ru, przy bo ry, sztan da ry i in ne pa miąt ki,
któ re uda ło się za cho wać. Naj star sze za pi -
ski po cho dzą z lat 80. XX wie ku. Wcze -
śniej sza część spi sa nej hi sto rii nie ste ty
spło nę ła w po ża rze ar chi wum. Mi mo to
uda ło się zgro ma dzić po kaź ną ko lek cję,
po zwa la ją cą stwo rzyć ma łe mu zeum. Dla
wie lu był to czas wspo mnień z dzie ciń -
stwa i okre su mło dzień cze go, choć na nie -

któ rych fo to gra fiach wi dzie li się po raz
pierw szy. 

Naj waż niej sze jed nak by ły emo cje
i prze ży cia za cho wa ne w pa mię ci, któ ry mi

chęt nie dzie lo no się pod czas bie sia do wa -
nia. Przy po mnia no, że har cer stwo to szko -
ła ży cia i dzię ki nie mu le piej wkra cza się
w do ro słość. Wzię cie kre dy tu sta je się bo -

wiem drob nost ką, je śli za mło du trze ba by -
ło or ga ni zo wać noc leg i wy ży wie nie dla ca -
łej gru py. Zwró co no też uwa gę, jak waż ne
by ło do strze ga nie in dy wi du al no ści. Na -

uczo no się bo wiem wszyst kie go po tro chu,
ale do te go spe cja li zo wa no w jed nej kon -
kret nej dzie dzi nie, któ ra by ła przy sło wio -
wym ko ni kiem da nej oso by.

Har ce rze przy by li tłum nie. Jak pod -
kre śla li, dru ga ta ka oka zja już się w ży ciu
nie nada rzy. Dla wie lu z nich ta przy go da,
wspól ne wy jaz dy i zbiór ki, sta no wi ła ka -
wał ży cia. Nie któ rzy an ga żo wa li się bo -
wiem w po moc przy or ga ni zo wa niu
obo zów jesz cze dłu go po la tach mło do ści
szkol nej. By ło więc co wspo mi nać, a gdy
na wet część zgro ma dzo nych do tąd się nie
zna ła, to z ła two ścią na wią zy wa li kon takt,
gdyż duch bra ter stwa udzie lał się wszyst -
kim przy by łym.

Oprócz sa me go spo tka nia dla przy by -
łych prze wi dzia no grę te re no wą, po kaz te -
atru ognia i uro czy ste ogni sko. Do ko na no
też za ko pa nia kap su ły cza su, w któ rej
umiesz czo no sym bo le dru ży ny, mię dzy in -
ny mi naj star szą za cho wa ną li lij kę. 

(MS) 

HARCERSTWO

Jubileusz, który połączył pokolenia
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Klasyfikacja drużynowa 
X Turnieju Czterech Wspinalni

1.KM PSP Kalisz - 303,93 s.
2.KP PSP Pleszew - 327,69 s.
3.KP PSP Krotoszyn - 389,57 s.
4.KP PSP Ostrów Wlkp. - 410,30 s.
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30 wrze śnia od by ła się uro czy sta ga -
la z oka zji 100-le cia To wa rzy stwa Mi -
ło śni ków Koź mi na Wlkp. By ła to
oka zja do po dzię ko wań, wrę cze nia
od zna czeń, za du my nad dłu gą i bo -
ga tą hi sto rią to wa rzy stwa, a tak że
do nada nia no we go sztan da ru.

Uro czy stość po prze dził wy stęp koź -
miń skiej or kie stry dę tej pod ba tu tą ka -
pel mi strza Ro ber ta Ka czo row skie go.
Wszyst kich za pro szo nych go ści po wi tał
pre zes to wa rzy stwa, An drzej Jo achi -
miak. – Sto wa rzy sze nie, któ re go je ste -
śmy kon ty nu ato ra mi, swo je po cząt ki
mia ło na prze ło mie XIX/XX wie -
ku – mó wił. – Na zy wa ło się To wa rzy -
stwem Upięk sza nia Mia sta. Ma my
pew ność, że ist nia ło przed 1902 r. Je śli
cho dzi o okres dzia łal no ści w wol nej
Pol sce, to się ga ona 1921 r. Na wią zu jąc
do tej da ty, dzi siaj świę tu je my na sze stu -
le cie. Spra wa nada nia sztan da ru by ła już
po ru sza na na jed nym ze spo tkań za rzą -
du w 1987 r., kie dy wzno wio no dzia łal -
ność po okre sie sta nu wo jen ne go.
Wte dy ce na oka za ła się zbyt wy so ka
na moż li wo ści sto wa rzy sze nia, dla te go
zre zy gno wa no z te go po my słu. Spra wa
po wró ci ła w 2019 r. Pro jekt sztan da ru
przy go to wał ko le ga Mi chał Pie trow ski,
a wi zu ali za cje elek tro nicz ną Grze gorz
Pierz cha ła. Dzię ki ofiar no ści człon ków
to wa rzy stwa, za kła dów pra cy i pry wat -
nych dar czyń ców, mo że my dzi siaj za -
pre zen to wać sztan dar. Ma my na dzie je,
że bę dzie nam słu żył przez na stęp ne
dzie siąt ki lat. 

O sym bo licz ne prze ka za nie sztan -
da ru po pro szo no bur mi strza Ma cie ja
Brat bor skie go i Ju sty na Za rad nia ka,
prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej
w Koź mi nie Wlkp. Przy oka zji wrę -
czo no trzy od zna cze nia „Za słu żo ny
dla Zie mi Koź miń skiej”. 31 sierp nia
rad ni koź miń scy zde cy do wa li jed no -
gło śnie o przy zna niu te go wy róż nie nia
To wa rzy stwu Mi ło śni ków Koź mi na
Wlkp. oraz dwóm je go człon -
kom – Cy ry lo wi Ba na sza ko wi i Ma rii
Le wan do wicz, wie lo let niej pre zes to -
wa rzy stwa, któ ra przy po mnia ła zgro -

ma dzo nym go ściom naj waż niej sze
wy da rze nia ze stu let niej hi sto rii
TMKW.

– Nasz ju bi le usz jest oka zją
do wspo mnień i wspól nej re flek sji.
W 1921 r. or ga ni za cja po sta wi ła so bie
za da nie – dba łość o es te ty kę mia sta,
po pu la ry zo wa nie prze szło ści Koź mi -
na oraz kie ro wa nie i wspie ra nie wszel -
kich prze ja wów ży cia kul tu ral ne go.
Pierw szym pre ze sem zo stał Jó zef Mar -
ci niec – dy rek tor szko ły ogrod ni czej,
bar dzo za słu żo ny dla mia sta. Był głów -
nym pro jek tan tem m. in. Par ku im. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich i te re nów
zie lo nych wo kół koź miń skie go ba se nu
ką pie lo we go. Człon ko wie to wa rzy -
stwa po sa dzi li drze wa, upo rząd ko wa -
li plac zam ko wy i prze pro wa dzi li cykl
wy kła dów o po cząt kach na sze go mia -
sta. Wy szli z pro po zy cją od bu do wy
po mni ka Wol no ści w 1929 r., za ini cjo -
wa li ba da nia ar che olo gicz ne przy koź -
miń skim zam ku w 1936
r. – opo wia da ła M. Le wan do wicz. 

Wy buch II woj ny świa to wej i czas
oku pa cji skut ko wa ły za wie sze niem
dzia łal no ści to wa rzy stwa. Po woj nie,
w wy ni ku zmian po li tycz nych, nie po -
wio dła się pró ba je go re ak ty wa cji. Do -
pie ro 10 mar ca 1952 r. po wo ła no
Koź miń skie To wa rzy stwo Kul tu ral ne,
któ rym kie ro wał pra cow nik urzę du,
od po wie dzial ny za oświa tę. 8 grud -
nia 1960 r. stwo rzo no ko ło Kro to szyn -
-Koź min Pol skie go To wa rzy stwa
Hi sto rycz ne go. Je go pre ze sem zo stał
Jan Waw rzyń czak, na uczy ciel hi sto rii,

któ ry na pi sał kro ni kę Koź mi na
Wlkp. 11 stycz nia 1977 r. Koź miń skie
To wa rzy stwo Kul tu ral ne prze kształ -
co no w To wa rzy stwo Mi ło śni ków
Koź mi na Wlkp. Na pre ze sa wy bra no
Ja na Waw rzyń cza ka.

Punk tem kul mi na cyj nym uro czy -
stej ga li by ły po dzię ko wa nia od go -
ści – przed sta wi cie li za przy jaź nio nych
sto wa rzy szeń i in sty tu cji oraz władz
sa mo rzą do wych. – Chciał bym
w imie niu sa mo rzą du ser decz nie po -
dzię ko wać za wasz ogrom ny wkład
w wie le ini cja tyw i wy da rzeń – oznaj -
mił bur mistrz Brat bor ski. Rad ni Sej -
mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go
wrę czy li to wa rzy stwu od zna kę ho no -
ro wą „Za za słu gi dla Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go”. 

In te re su ją cym ak cen tem uro czy -
sto ści by ło wy stą pie nie Da nie la Szcze -
pa nia ka, hi sto ry ka i by łe go ku sto sza
Mu zeum Re gio nal ne go im. Hie ro ni -
ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie, któ ry
prze ka zał na rę ce bur mi strza sztan dar
Żeń skie go To wa rzy stwa Gim na stycz -
ne go „So kół” w Koź mi nie z lat 30.
ubie głe go wie ku. Jak wy ja śnił, ta hi sto -
rycz na pa miąt ka zo sta ła ura to wa na
pod czas woj ny dzię ki sta ra niom je go
ro dzi ny, któ ra po sta no wi ła ją ukryć.
Sztan dar bę dzie umiesz czo ny w koź -
miń skim mu zeum.

Na za koń cze nie ofi cjal nej czę ści
wy stą pi ły ze spo ły mu zycz no -ta necz -
ne, dzia ła ją ce przy Ośrod ku Kul tu ry
w Koź mi nie Wlkp.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KOŹMIN WLKP.

Piękny jubileusz miłośników lokalnej historii
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We wrze śniu w Kro to szyń skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie dle ra
go ści ła Mag da le na Maj cher, au tor ka
po czyt nych po wie ści oby cza jo wych. 

M. Maj cher jest ab sol went ką fi lo lo gii
an giel skiej tłu ma cze nio wej z ję zy kiem
hisz pań skim. Uro dzi ła się i wy cho wa ła
w Cze la dzi, obec nie ży je i two rzy w Ka to -
wi cach. Jest peł no eta to wą pi sar ką, któ ra
swo je ży cie za wo do we pod po rząd ko wa ła
książ kom. Otwar to ścią i eks pre sją opo wia -
da nia o so bie i swo jej twór czo ści szyb ko
zdo by ła sym pa tię słu cha czy. 

Pi sar ka za de biu to wa ła w 2016 ro ku
i do tych czas wy da ła aż 23 po wie ści. Jest
też współ au tor ką pię ciu an to lo gii. Naj now -
sza jej po wieść „Ob ca ko bie ta” uka za ła się
w po ło wie wrze śnia. Au tor ka czę sto two -
rzy fa bu ły opar te na au ten tycz nych wy da -
rze niach. Dla przy kła du, po wieść „Moc na
więź” za in spi ro wa na zo sta ła praw dzi wą hi -
sto rią An ny Gar skiej i jej ma my Mi cha li ny.
Po nad to w fa bu łę czę sto wpla ta wąt ki hi -
sto rycz ne i psy cho lo gicz ne. 

Po spo tka niu moż na by ło oso bi ście po -
roz ma wiać z pi sar ką i zdo być au to graf.

OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Spotkanie z Magdaleną Majcher
We wrze śniu kro to szyń skie Ama zon -
ki uda ły się na wy ciecz kę do San do -
mie rza i w Gó ry Świę to krzy skie. Wy -
jazd współ fi nan so wa ny był przez
gmi nę Kro to szyn w ra mach otwar te -
go kon kur su ofert. 

Wy ciecz ka mia ła na ce lu po pra wę
kon dy cji psy chicz no -fi zycz nej i in te gra -
cję człon kiń kro to szyń skie go Klu bu
Ama zo nek. Wzię ło w niej udział 16 ko -
biet po prze by tej cho ro bie no wo two ro -
wej pier si – osób z orze cze niem
o nie peł no spraw no ści. Uczest nicz ki po -

dzi wia ły za byt ki San do mie rza, od wie -
dzi ły też Ob lę go rek, za mek w Chę ci -

nach oraz Skan sen Wsi Kie lec kiej w To -
kar ni. (AN KA)

TURYSTYKA

Podziwiały uroki Sandomierza i okolic

Pod ko niec wrze śnia w kro to szyń skiej
bi blio te ce zor ga ni zo wa no spo tka nie
w ra mach cy klu „Klub po dróż ni ka”.

Tym ra zem w książ ni cy go ścił Mi chał
Brez deń. Uczest ni ka mi by li ucznio wie
szkół pod sta wo wych nr 4 i 7.

M. Brez deń jest pa sjo na tem po dró ży,
fa scy nu ją go lu dzie, ich hi sto rie i do świad -
cze nie, ja kim mo gą się po dzie lić. Uwiel bia
Gru zję, pol skie Ta try, zgłę bia ta jem ni ce
Bli skie go Wscho du.

Po dróż nik opo wie dział mło dzie ży m.
in. o Gru zji, Ira nie, Zjed no czo nych Emi -
ra tach Arab skich i Ne pa lu. Przy bli żył kul -
tu rę, oby cza je, tra dy cje i śro do wi sko
miejsc, któ re zwie dził au to sto pem w cią -
gu pół ro ku.

Pro jekt „Klub po dróż ni ka w kro to -
szyń skiej bi blio te ce” współ fi nan so wa ny
jest przez gmi nę Kro to szyn w ra mach
otwar te go kon kur su ofert. 

(AN KA)

BIBLIOTEKA
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28 wrze śnia w Szko le Pod sta wo wej
nr 3 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im.
Ja na Paw ła II w Kro to szy nie od by ło
się cy klicz ne spo tka nie in te gra cyj ne
„Na lu do wą nu tę – folk lor Zie mi Kro -
to szyń skiej”. Zor ga ni zo wa no je w ra -
mach pro jek tu kul ty wo wa nia kul tu ry
i tra dy cji na sze go mia sta.

W wy da rze niu wzię li udział i przed -
szko la cy, i ucznio wie szko ły. Młod sze dzie -
ci, w spe cjal nie przy go to wa nych przez
ro dzi ców re gio nal nych stro jach lu do wych,
po przez wspól ną za ba wę po zna wa ły tra dy -
cje i folk lor na szej ma łej oj czy zny. 

Atrak cją spo tka nia był wy stęp dzia -
ła ją ce go w szko le ze spo łu lu do we go
Folk lor Bło nie. Po nad to or ga ni za to rzy
przy go to wa li spe cjal ną ga zet kę te ma -
tycz ną. Uczest ni cy ob da ro wa ni zo sta li
pa miąt ko wy mi upo min ka mi folk lo ry -
stycz ny mi.

Ini cja ty wa współ fi nan so wa na by ła
przez bur mi strza Kro to szy na. Or ga ni za to -
rzy dzię ku ją wszyst kim, któ rzy przy czy ni -
li się do re ali za cji pro jek tu.

(AN KA)

SP NR 3 KROTOSZYN

Na ludową
nutę

We wrze śniu już po raz pią ty zor ga ni -
zo wa no Ogól no pol ski Bieg Era smu sa,
któ re mu przy świe ca ło ha sło „Bi je my
re kord Pol ski!”. W ca łym kra ju do ry -
wa li za cji przy stą pi ły 4-oso bo we dru ży -
ny, któ re mia ły na ce lu prze bie gnię cie
w do wol nym miej scu jak naj dłuż sze -
go dy stan su w cią gu jed nej go dzi ny. 

W tym ro ku pod ję ta zo sta ła pró ba po -
bi cia re kor du Pol ski w ka te go rii „naj wię cej
osób, któ re wzię ło udział w wir tu al nym
bie gu w cią gu 24 go dzin”. Każ dy z za wod -
ni ków dru ży ny szta fe to wej mu siał po ko -
nać co naj mniej 100 m. Bieg na le ża ło
prze pro wa dzić w godz. 6.00-24.00.
Na wy nik da ne go ze spo łu skła da ła się su -

ma dy stan sów po ko na nych przez czte rech
jej człon ków w go dzi nę. 

W tym wy da rze niu udział wziął te am
z Huf ca Pra cy 15-2 w Kro to szy nie w skła -
dzie: Pa tryk Za ją czek, Ro bert Rzep czyń ski,

Piotr Gro bel ny i Jo wi ta Ptak. Mło dzież
wło ży ła w start du żo wy sił ku i uda ło jej się
prze biec dy stans po nad dzie wię ciu ki lo -
me trów.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Młodzież w Biegu Erasmusa
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W Oslo od by ły się Mi strzo stwa Świa -
ta w Za pa sach. W za wo dach star to -
wa li oczy wi ście bra cia Ro bert i Ra do -
sław Ba ran, za wod ni cy z Kro to szy na.
Nie ste ty, żad ne mu z nich nie uda ło
się do trzeć do stre fy me da lo wej.

Na mi strzo stwach glo bu w sto li cy
Nor we gii wy stą pił je den re pre zen tant LKS
Ce ra mik Kro to szyn. Star tu ją cy w ka te go -
rii 125 kg Ro bert Ba ran w pierw szym po -
je dyn ku w kwa li fi ka cjach po ko nał 11: 2
Je re Ta pa nie go He ino z Fin lan dii. W ko lej -
nej wal ce prze grał 0: 5 z Ta hą Ak gu lem

z Tur cji. Nie ste ty, tu rec ki za pa śnik nie
awan so wał do fi na łu, co za mknę ło kro to -
szy nia ni no wi dro gę do re pa sa ży. Tym sa -
mym Ba ran za koń czył swój wy stęp na MŚ.

Z ko lei je go brat, Ra do sław, na co
dzień re pre zen tant WKS Grun wald Po -
znań, ry wa li zu ją cy w kat. 97 kg, w po je -
dyn ku eli mi na cyj nym wy grał
na punk ty 4: 2 z groź nym Buł ga rem Ah -
me dem Ba ta evem. W 1/8 fi na łu zmie rzył
się z re pre zen tan tem Ma ce do nii, Ma go -
med ga djim Omar di bi ro vi chem Nu ro ve.
Po lak uległ Ma ce doń czy ko wi 1: 3 i tak że
od padł z za wo dów. (AN KA)

ZAPASY

Walczyli na mistrzostwach świata

W Kwi dzy nie od by ły się Mię dzy wo je -
wódz kie Mi strzo stwa Mło dzi ków
i Mło dzi czek w Su mo. Za wod ni cy
z na sze go po wia tu przy wieź li z za wo -
dów łącz nie dzie sięć me da li.

W szran ki sta nę li mło dzi spor tow cy
z czte rech wo je wództw – wiel ko pol skie -
go, za chod nio po mor skie go, po mor skie go
i lu bu skie go. Zna ko mi cie w Kwi dzy nie
spi sa li się re pre zen tan ci UKS Olim pij -
czyk Sul mie rzy ce, któ rzy sześć ra zy sta -
wa li na po dium. Naj lep si w swo ich
ka te go riach by li Ni ko la Kro ma rek (60 kg)
oraz Eryk Bo guc ki (65 kg), srebr ny krą -

żek zdo był Mi łosz Wie czo rek (40 kg),
a brą zo we me da le zgar nę li Ja go da Pio tro -
wicz (50 kg), Ty mo te usz Kot (40 kg) i Ra -
fał Grze lak (45 kg).

W tur nie ju ry wa li zo wa ło sze ścio ro
przed sta wi cie li UKS Sam son Ko by lin.
Po zło to się gnę li An to ni Cze ba tu ra (55
kg) i Mi ko łaj Czwoj drak (70 kg), a na trze -
ciej lo ka cie upla so wał się Kac per Ma ty -
siak (60 kg). 

Z trzy oso bo wej eki py To wa rzy stwa
Atle tycz ne go Ro zum Kro to szyn na naj -
wyż szym stop niu po dium sta nął Fi lip
Urba niak (50 kg). 

(LE NA)

SUMO

Udane występy młodzików

Zna ko mi cie spi sa ła się Mo ni ka Jad -
czak w swo im ostat nim te go rocz -
nym wy stę pie w za wo dach tria th lo -
no wych. W im pre zie Tria th lon Ma -
niów Ma ły kro to szy nian ka by ła naj -
lep sza wśród ko biet i ukoń czy ła ry -
wa li za cję z 23-mi nu to wą prze wa gą
nad dru gą na me cie za wod nicz ką. 

Mo ni ka star to wa ła na dy stan sie 1/4
iron man (950 m pły wa nia, 45 km jaz dy
ro we rem, 10,5 km bie gu). Kro to szyń ska
spor t smen ka chcia ła udo wod nić, że obec -
ny se zon do brze prze pra co wa ła pod okiem
tre ne ra Da nie la Ja ki miu ka i jej ce lem by ło
za ję cie pierw sze go miej sca. 

Pły wa nie roz po czę ła bar dzo moc no.
Dy stans w wo dzie po ko na ła wol niej tyl ko
od dwóch męż czyzn, a nad dru gą za wod -
nicz ką mia ła już 5 mi nut prze wa gi. Tra sa ko -
lar ska nie by ła ła twa ze wzglę du na brak jej
za mknię cia, w efek cie cze go po ru sza ły się

na niej sa mo cho dy. Kro to szy nian ka po więk -
szy ła prze wa gę nad kon ku rent ka mi i z du -
żym za pa sem ru szy ła na tra sę bie go wą, któ ra
wio dła wo kół Je zio ra Miet kow skie go. 

W bie gu Mo ni ka nie po zo sta wi ła złu -
dzeń ry wal kom i jej prze wa ga tyl ko ro sła.
Na me cie po ja wi ła się z re zul ta -

tem 2: 22: 24, po pra wia jąc swój do tych cza -
so wy re kord o oko ło 16 mi nut! Dru ga
na me cie za wod nicz ka stra ci ła do niej
aż 23 mi nu ty. Tak więc M. Jad czak efek -
tow nie za koń czy ła ten uda ny dla niej se zon
tria th lo no wy, za słu że nie trium fu jąc.

(AN KA)

TRIATHLON

Monika zdeklasowała rywalki

2 paź dzier ni ka w Strzał ko wie od był
się I Ogól no pol ski Tur niej Ka ra te Si -
lver Cup. Za wod ni cy z po wia tu kro to -
szyń skie go wy wal czy li łącz nie po -
nad 30 me da li. 

W szran ki sta nę ło po nad 300 spor -
tow ców z 28 klu bów. Po śród nich zna leź li
się ka ra te cy z na sze go po wia tu. 

Re pre zen tan ci UKS Sho dan Zdu ny wy -
wal czy li łącz nie 16 me da li i za ję li dru gie
miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. W ry wa li -
za cji dru ży no wej zdu no wia nie zło te me da -
le zdo by li w ka ta dziew cząt 10-13 lat (A.
Adam ska, N. Adam ska, M. Streu bel), ka ta
dziew cząt 9 lat i młod sze (A. Adam ska, A.
Cho ma, M. Pal mą czyń ska) oraz ka ta pierw -
szy krok 9 lat i star si (S. Glin ka, T. Mar cin -
kow ski, E. Muj ta), sre bro w ka ta dziew cząt 9
lat i młod sze (N. Ja siń ska, E. Muj ta, W. Swat)
oraz brąz w ka ta chłop ców 10-13 lat (N. Ja -
siń ski, T. Mar cin kow ski, F. Zio ło). 

In dy wi du al nie na naj wyż szym stop niu
po dium sta nę li A. Adam ska (ka ta 8-9 lat),
J. Ro mań ski (ka ta ju nio rów i ku mi te ju nio -
rów – 61 kg) oraz W. Swat (ka ta pierw szy
krok 8 lat). Na dru gich miej scach upla so wa -
li się F. Zio ło (ka ta 7 lat i młod si oraz ka ta
pierw szy krok 7 lat), A. Cho ma (ka ta 8-9
lat), J. For ma now ski (ka ta ju nio rów oraz ku -
mi te ju nio rów -68 kg) i S. Glin ka (ka ta
pierw szy krok 10 lat i star si). Brąz wy wal -
czy ła N. Ja siń ska (ku mi te 8-9 lat fan tom). 

Te am Koź miń skie go Klu bu Ka ra te
Do Sho to kan w kla sy fi ka cji ge ne ral nej zna -
lazł się na szó stej po zy cji. Naj lep si w swo -
ich ka te go riach oka za li się N. Bła żej czak
(ku mi te 8-9 lat fan tom), K. Woź niak (ku -
mi te ju nio rów +68 kg oraz ku mi te ju nio -
rów młod szych +63 kg) i J. Bo row czyk
(ku mi te ju nio rów młod szych -63 kg).
Srebr ne krąż ki zdo by li L. Ba ła (ki hon

pierw szy krok 8 lat) oraz H. Waś ko wiak
(ki hon pierw szy krok 9-10 lat i star si),
a brą zo we K. Rącz ka (ki hon pierw szy
krok 6 lat i młod si), A. Wy puszcz (ki hon
pierw szy krok 8 lat) i J. Bo row czyk (ku mi -
te ju nio rów -61 kg). 

Osiem ra zy na po dium sta wa li przed -
sta wi cie le ASW Nip pon Kro to szyn. W ry -
wa li za cji dru ży no wej dziew czę ta z te go
klu bu za ję ły dru gie miej sce w ka ta 10-13

lat (M. Do la ta, M. Kra wiec, N. Pie choc ka).
Srebr ne me da le in dy wi du al nie wy wal czy -
li M. Do la ta (ka ta 10-11 lat) oraz P. Ma ty -
siak (ku mi te ju nio rów młod szych -52 kg).
Po brąz się gnę li na to miast M. Kra wiec (ka -
ta 8-9 lat oraz ku mi te 8-9 lat -30 kg), M.
Do la ta (ku mi te 10-11 lat +35 kg), N. Pie -
choc ka (ku mi te 10-11 lat fan tom) i P. Ma -
ty siak (ku mi te mło dzi ków -50 kg). 

(LE NA)

KARATE

Zawodnicy z naszego powiatu błyszczeli
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280 za wod ni ków z 19 klu bów star to -
wa ło 2 paź dzier ni ka w Ogól no pol -
skich Mi strzo stwach Ostrze szo wa
w Pły wa niu. W tym gro nie nie za bra -
kło przed sta wi cie li KS Kro tosz. 

Kro to szyń ski klub re pre zen to wa ła
szóst ka pły wa ków. Trzy ra zy na po dium
za mel do wał się Ni co las Ję drze jak, któ ry
był dru gi na 50 m sty lem do wol nym
(28,04) oraz trze ci na 50 m sty lem
grzbie to wym (31,94) i na 100 m sty lem
grzbie to wym (1: 10,69). Zo fia Niż niow -
ska zdo by ła srebr ny me dal na 50 m sty -
lem kla sycz nym (53,46), a po nad to za ję ła

czwar te miej sce na 50 m sty lem do wol -
nym (47,05). 

Dwa ra zy tuż za po dium upla so wał się
Piotr Niż niow ski, któ ry mu siał za do wo lić się
czwar tą lo ka tą na 50 m sty lem do wol nym
(31,57) i na 50 m sty lem kla sycz nym
(41,73). Z ko lei Ju lia Gren da by ła czwar ta
na 50 m sty lem do wol nym (31,80) oraz pią -
ta na 100 m sty lem do wol nym (1: 14,24). 

Na pią tej po zy cji zna lazł się tak że Mar -
cel Mu szyń ski w wy ści gu na 50 m sty lem
kla sycz nym (55,45). Star tu ją cy w tej sa mej
kon ku ren cji Oli wier Mu szyń ski w swo je
gru pie wie ko wej za jął 12. miej sce (43,95).

(AN KA) 

PŁYWANIE

KS Krotosz w Ostrzeszowie 
We wrze śniu w Skier nie wi cach od by -
ły się XI Mi strzo stwa Pol ski w Trój bo -
ju Si ło wym Kla sycz nym. Re pre zen -
tan ci SAC Ur sus Kro to szyn wy wal czy -
li czte ry me da le, w tym je den zło ty. 

W im pre zie star to wa ło kil ku set za -
wod ni ków z ca łe go kra ju. W tym gro nie
nie za bra kło przed sta wi cie li SAC Ur sus
Kro to szyn. Naj le piej spi sał się An drzej Ru -
sek, któ ry w ka te go rii +120 kg ju nio rów
do 23 lat zo stał mi strzem kra ju. Kro to -
szyń ski trój bo ista przy siadł 250 kg, wy ci -
snął le żąc 135 kg, a w mar twym cią gu
osią gnął 240 kg. Łącz ny wy nik 625 kg dał
mu upra gnio ny ty tuł. Świe żo upie czo ny
mistrz wró cił do star tów po dwu let niej
prze rwie i – mi mo to wa rzy szą ce go mu
pod czas za wo dów prze zię bie nia – pew nie
trium fo wał w swo jej ka te go rii. 

W kat. -105 kg ju nio rów do 16 lat ry -
wa li zo wał Ma ciej Pa tan. Kro to szyń ski za -
wod nik osią gnął 172,5 kg
w przy sia dzie, 97,5 w wy ci ska niu le żąc
oraz 190 kg w mar twym cią gu i z łącz nym
re zul ta tem 460 kg za jął dru gie miej sce.
Srebr ny me da li sta po pra wił wszyst kie re -
kor dy ży cio we. 

Na dru gim stop niu po dium sta nął
tak że Ro bert Ja śniak, któ ry w kat. -83 kg
ju nio rów do lat 20 przy siadł 182,5 kg, wy -
ci snął le żąc 125 kg, a w mar twym cią gu

uzy skał 192,5 kg. Jak na de biu tan ta łącz -
ny wy nik 500 kg jest zna ko mi tym osią -
gnię ciem.

Sre bro zdo był rów nież Ro bert Nie -
dziel ski, star tu ją cy w kat. -120 kg we te ra -
nów 40-49 lat. Kro to szyń ski trój bo ista
osią gnął 205 kg w przy sia dzie, 142,5 kg
w wy ci ska niu le żąc oraz 227,5 kg w mar -
twym cią gu, po pra wia jąc w każ dej kon ku -
ren cji swój do tych cza so wy re kord. Łącz ny
wy nik 575 kg dał mu krą żek ze sre bra.

War to wspo mnieć, iż R. Nie dziel ski tre nu -
je trój bój do pie ro od ro ku. 

Pią te miej sce w kat. -52 kg se nio rek za -
ję ła Agniesz ka Zim mer mann, któ ra przy -
sia dła 95 kg, wy ci snę ła le żąc 65 kg,
a w mar twym cią gu osią gnę ła 105 kg (łącz -
ny wy nik: 265 kg). Kro to szyń ska trój bo ist -
ka wró ci ła do star tów po prze rwie
spo wo do wa nej cią żą. By ła bar dzo bli ska
po pra wie nia re kor dów ży cio wych. 

(LE NA)

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Andrzej Rusek mistrzem Polski!
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W ósmej ko lej ce V li gi Bia ły Orzeł
Koź min Wlkp. zmie rzył się na wy jeź -
dzie z GKS -em Rych tal. Miej sco wi
wy gra li 3: 1 dzię ki wy ko rzy sta niu
dwóch sta łych frag men tów gry
w koń co wej fa zie me czu. 

Po tej kon fron ta cji moż na by ło spo -
dzie wać się dość wy rów na nej wal ki, ja ko że
dru ży ny te dzie lił tyl ko je den punkt w ta -

be li. W 21. mi nu cie wy nik otwo rzył Da -
wid Si biń ski, któ ry po po da niu Bar tło mie -
ja Kul czyń skie go po ko nał koź miń skie go
bram ka rza. Go ście pró bo wa li do pro wa -
dzić do re mi su, lecz GKS utrzy mał skrom -
ne pro wa dze nie do koń ca pierw szej
po ło wy. 

Po zmia nie stron oba ze spo ły sta ra ły
się ata ko wać i bram ka rze mie li spo ro pra -
cy. W 62. mi nu cie pił ka rze Bia łe go Or ła

do pię li swe go. Po do środ ko wa niu z rzu tu
roż ne go pił kę do siat ki skie ro wał Hu bert
Rosz czak. 

Po tem jed nak go spo da rze po ka za li, że
po tra fią wy ko rzy sty wać sta łe frag men ty
gry. Naj pierw Fa bian Gan dec ki tak ude rzył
z rzu tu wol ne go, że gol ki per Or łów nie
zdo łał za po biec utra cie go la. Kil ka mi nut
póź niej sę dzia po dyk to wał rzut kar ny
za faul na jed nym z gra czy GKS -u. Je de -
nast kę wy ko rzy stał Mi łosz Ko strze wa,
usta la jąc re zul tat spo tka nia. 

By ła to pią ta w tym se zo nie po raż ka
Bia łe go Or ła, któ ry w na stęp nej ko lej ce po -
dej mo wać bę dzie kro to szyń ską Astrę. 

(LE NA)

W so bo tę Astra Kro to szyn na wła -
snym obiek cie zmie rzy ła się z PKS -
-em Ra cot. Po go dzi nie gry go ście
otwo rzy li wy nik spo tka nia, ale miej -
sco wi zdo ła li od po wie dzieć dwo ma
tra fie nia mi, za pew nia jąc so bie kom -
plet punk tów.

Od pierw szych mi nut kro to szy nia nie
wy raź nie prze wa ża li. Szan sę na otwar cie
wy ni ku miał w 15. mi nu cie Adam Sta -
szew ski, któ ry pró bo wał strza łem gło wą
skie ro wać pił kę do bram ki, lecz oka za ło się,
że był na po zy cji spa lo nej. Ude rze niem
z dy stan su chciał gol ki pe ra PKS -u za sko -
czyć Oskar Re bel ka, ale bram karz był
na po ste run ku. Krót ko przed prze rwą sę -
dzia po dyk to wał dla miej sco wych rzut
wol ny tuż przed po lem kar nym. Sta ły frag -
ment gry wy ko nał Ma te usz Mi zer ny,
a dwie pró by do bi cia pił ki do bram ki oka -
za ły się nie uda ne. 

Po zmia nie stron go ście się oży wi li, cze -
go efek tem by ło tra fie nie w 61. mi nu cie.
Pił ka rze z Ra co tu eg ze kwo wa li rzut wol ny,
po któ rym w szes na st ce Astry do szło do za -
mie sza nia. Naj przy tom niej za cho wał się
Hu bert Szna bel, wy pro wa dza jąc przy jezd -
nych na pro wa dze nie.

Kro to szy nia nie ru szy li do ata ków, by
od ro bić stra tę. W 75. mi nu cie po rzu cie
wol nym wy ko ny wa nym przez Hu ber ta
Pra czy ka pił kę do siat ki skie ro wał Mi ko łaj
Szulc. Pięć mi nut przed koń cem Adam
Skrzyp niak do grał do A. Sta szew skie go,
a ten po ko nał bram ka rza PKS -u, za pew nia -
jąc swo jej dru ży nie zwy cię stwo.

– Cie szy my się z ko lej nych punk tów.
Chciał bym po dzię ko wać Urzę do wi Miej -
skie mu w Kro to szy nie za wspar cie dzia łań
na sze go klu bu – po wie dział Ma riusz Ra -
taj czak, pre zes Astry. 

W na stęp nej ko lej ce Astrę cze ka ją der -
by po wia tu. Ry wa lem kro to szy nian bę dzie
Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. 

(LE NA)

ASTRA KROTOSZYN 
– PKS RACOT 2:1 (0:0)

BRAMKI:
0:1 – Hubert Sznabel (61)
1:1 – Mikołaj Szulc (75)
2:1 – Adam Staszewski (85)
ASTRA: Jarysz – Sekula (61' Praczyk),
Skrzypniak, Jankowski, Mizerny (68' Brink),
Staszewski, Budziak (52' Szulc), Błażejczak
(85' Reyer), Rebelka, Czołnik (61' Ishchuk),
Sójka

PIŁKA NOŻNA

Trzy punkty zostały w Krotoszynie
PIŁKA NOŻNA

Piąta porażka Orłów

W nie dzie lę Piast Ko by lin zmie rzył
się na wy jeź dzie z Or łem Mro czeń.
W pierw szej po ło wie ki bi ce zo ba czy -
li aż czte ry go le, a po prze rwie wy nik
już się nie zmie nił. Mecz za koń czył
się po dzia łem punk tów. 

Od po cząt ku spo tka nia na bo isku spo -
ro się dzia ło. Już w 8. mi nu cie ko by li nia -
nie wy szli na pro wa dze nie. Wte dy to
Ja kub Smek ta ła wy ko rzy stał błąd miej sco -
we go bram ka rza i z pię ciu me trów skie ro -
wał pił kę do pu stej bram ki. Dru ży na Or ła
od po wie dzia ła po dzie się ciu mi nu tach.

Po do środ ko wa ni Łu ka sza Ga jew skie go
z le we go skrzy dła Mi łosz Ję drze jew ski
umie ścił fut bo lów kę w siat ce.

W 29. mi nu cie, po nie mal iden tycz -
nej ak cji, go spo da rze zdo by li dru gą bram -
kę. Asy stę znów za no to wał Ł. Ga jew ski, ale
tym ra zem ko by liń skie go bram ka rza po ko -
nał Gra cjan Słu pia nek. Piast do pro wa dził
do wy rów na nia jesz cze przed prze rwą. Pła -
skim strza łem z 20 me trów po pi sał się J.
Smek ta ła, któ ry tym sa mym po raz dru gi
wpi sał się na li stę strzel ców. 

W dru giej od sło nie pił ka rze obu
dru żyn gra li bar dzo ner wo wo. Wpraw -

dzie i jed ni, i dru dzy po sta wi li na grę
ofen syw ną, ale bra ko wa ło sku tecz no ści.
Wy nik już się nie zmie nił i po je dy nek
za koń czył się spra wie dli wym po dzia łem
punk tów. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Smektała dał Piastowi remis

Piast Ko by lin w 1/8 fi na łu Okrę go we -
go Pu cha ru Pol ski zmie rzył się z Po -
go nią II No we Skal mie rzy ce. Po peł -
nym emo cji po je dyn ku do wy ło nie nia
zwy cięz cy po trzeb ne by ły rzu ty kar ne.
Te le piej eg ze kwo wa li ko by li nia nie
i to oni za gra ją w ko lej nej run dzie. 

W wyj ścio wym skła dzie Pia sta zna leź -
li się Kle jew ski, Frąc ko wiak, Sne la, Wo siek,
A. Ku rza wa, M. Ku rza wa, Ra do mir ski,

Ma tu szak, Pa cyń ski, Wa cho wiak, Oli kie -
wicz. Go spo da rze bar dzo szyb ko otwo rzy -
li wy nik spo tka nia, bo już w 3. mi nu cie
po do środ ko wa niu z pra wej stro ny i pła -
skim ude rze niu z 16 me trów. Do wy rów -
na nia do pro wa dził Ja cek Pa cyń ski, któ ry
po do gra niu Ma te usza Oli kie wi cza wy grał
po je dy nek z bram ka rzem Po go ni. Miej sco -
wi w 34. mi nu cie wy ko rzy sta li błąd ry wa -
li w wy pro wa dza niu pił ki i po now nie
wy szli na pro wa dze nie. 

Dzie sięć mi nut po roz po czę ciu dru -
giej po ło wy do siat ki tra fił M. Oli kie wicz,
wy ko rzy stu jąc pro sto pa dłe po da nie Mar ci -
na Ku rza wy. Ale w 67. mi nu cie Po goń
po raz trze ci ob ję ła pro wa dze nie, kie dy to
ko by liń ski bram karz ska pi tu lo wał po strza -
le 20 me trów i ry ko sze cie. 

Gdy mi nę ła 90. mi nu ta, wy da wa ło
się, że go spo da rze do wio zą zwy cię stwo
do koń ca. Ale w dru giej mi nu cie do li -
czo ne go cza su gry Pa weł Frąc ko wiak do -
środ ko wał na gło wę Szy mo na Woś ka,
któ ry skie ro wał pił kę do bram ki, co
ozna cza ło, że o awan sie do ćwierć fi na łu
Okrę go we go Pu cha ru Pol ski zde cy du ją
rzu ty kar ne. 

W pierw szych czte rech se riach wszy -
scy tra fia li. Do pie ro w ostat niej ko lej ce po -
my lił się je den z gra czy Po go ni, a za wod nik
z Ko by li na po ko nał bram ka rza i pił ka rze
Pia sta mo gli się cie szyć z awan su. 

W me czu ćwierć fi na ło wym, za pla no -
wa nym na 13 paź dzier ni ka, ry wa lem na -
sze go ze spo łu bę dzie Olim pia Brzeziny. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Piast nadal w grze

ORZEŁ MROCZEŃ 
– PIAST KOBYLIN 2:2 (2:2)

BRAMKI:

0:1 – Jakub Smektała (8)

1:1 – Miłosz Jędrzejewski (18)

2:1 –  Gracjan Słupianek (29)

2:2 – Jakub Smektała (39)

PIAST: Wojtkowiak – Siepa, A. Kurzawa,

Wosiek, Frąckowiak, Matuszak, M. Kurzawa,

Pacyński, Kowalski, Olikiewicz, Smektała

GKS RYCHTAL 
– BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 

3:1 (1:0)
BRAMKI:
1:0 – Dawid Sibiński (21)
1:1 – Hubert Roszczak (62)
2:1 –  Fabian Gandecki (77' wolny)
3:1 – Miłosz Kostrzewa (83' karny)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Roszczak,
Konopka, Oleśków, Hajdasz, Kamiński (82'
Adesola), Maciejewski, Skowroński,
Pacholski, Konieczny (77' Janowski),
Olayiwola (46' Nowakowski)
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