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Czytaj na str. 3

CHARYTATYWNIE

VIP-y 
zaśpiewały 
po raz dziesiąty



Aktualności2 WTOREK, 22 MARCA 2022

16 mar ca w sie dzi bie Przed się bior -
stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz -
ka nio wej w Kro to szy nie do szło
do pod pi sa nia umo wy na za kup i do -
sta wę po jaz du wie lo funk cyj ne go wraz
z osprzę tem mar ki Aebi Schmidt
na po trze by Za kła du Oczysz cza nia
Mia sta.

Do staw cą po jaz du jest fir ma Aebi
Schmidt Pol ska Sp. z o. o. z Kielc, któ rą wy -
ło nio no w ra mach ogło szo ne go po stę po -
wa nia prze tar go we go. Za kup za mia tar ki
zna czą co wpły nie na efek tyw ność dzia -

łań – dzię ki moż li wo ści szyb kiej zmia ny
osprzę tu za rów no la tem, jak i zi mą.

Za mia tar ka Fle xi go 150, speł nia ją ca
wy mo gi naj wyż sze go po zio mu cer ty fi ka -
cji PM10/PM2,5, ofe ru je moż li wość uni -

wer sal ne go za sto so wa nia – od ulic po wą -
skie ulicz ki w stre fach ru chu pie sze go. Za -
sto so wa nie do dat ko we go osprzę tu
za wie sza ne go, ze spo łu ko szą co -ssaw ne go,
płu gu od śnie ża ją ce go lub po sy py war ki po -

zwa la na wy ko rzy sty wa nie ma szy ny przez
ca ły rok. Koszt za ku pu wy nie -

sie 670 350 zł. Po jazd ma być do star czo ny
w cią gu trzech mie się cy. (FE NIX)

PGKiM KROTOSZYN

Nowoczesny pojazd do pracy w mieście 



Wydarzenia 3

W nie dzie lę w ki nie Przed wio śnie od -
by ła się 10. edy cja kon cer tu cha ry ta -
tyw ne go „VIP -y śpie wa ją”. Tym ra zem
do chód z im pre zy po sta no wio no prze -
zna czyć na rzecz ukra iń skich dzie ci. 

Kon cert zor ga ni zo wa ło Cen trum
Kro to szyń skich Ini cja tyw we współ -
pra cy z Kro to szyń skim Ośrod kiem
Kul tu ry. Tak jak wszyst kie po przed nie
edy cje, tak i te go rocz na mia ła cha rak -
ter cha ry ta tyw ny. Tym ra zem pie nią -
dze uzy ska ne ze sprze da ży bi le tów,
plu szo wych za ba wek oraz z li cy ta cji zo -
sta ną prze zna czo ne na rzecz ukra iń -
skich dzie ci, ucie ka ją cych przed woj ną. 

Ja ko pierw sza na sce nie wy stą pi ła
Ka tia Ku li ko va. Ko bie ta po raz dru gi
w swo im ży ciu wraz z sy nem ucie kła
przed woj ną. Tym ra zem schro nie nie
zna la zła w na szym mie ście. Po wy stę -
pie po sta no wi ła prze ka zać wi dow ni
kil ka słów. 

– Nie wiem, od cze go za cząć, zbyt
wie le słów ci śnie się na usta. Jed no cze -
śnie od czu wam ca ły wa chlarz emo -
cji – od stra chu i bó lu, po smu tek i żal.
Naj waż niej szą rze czą, któ ra da je mi te -
raz na dzie ję, jest wspar cie bra ter skie go
na ro du. Kosz mar mo je go wy ob co wa -
nia sta je się z dnia na dzień co raz bar -
dziej zno śny tyl ko dzię ki lu dziom,
któ rzy mnie ota cza ją. Ich wspar cie da -
je mi wia rę w to, że dla mnie i mo je go

sy na ju tro też wsta nie słoń ce. Dzię ku -
ję, Pol sko. Moc no wie rzę w to, że duch
mo je go na ro du jest nie złom ny i nie -
zwy cię żo ny. Ukra iń cy z nie wia ry god -
nym mę stwem wal czą o dom dla sie bie
i swo ich dzie ci. Ser cem je stem z każ -
dym z nich. Z pod nie sio ną wy so ko gło -
wą mo gę po wie dzieć, że je stem
Ukra in ką i je stem z te go dum na.
Chwa ła Ukra inie i chwa ła bo ha te -
rom! – po wie dzia ła K. Ku li ko va. 

Póź niej na sce nie za pre zen to wa li
się rad ni Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie -
go w skła dzie: Ire na Rę ko sie wicz, Ju -
liusz Pocz ta, Zbi gniew Bro dziak,
Hen ryk Jan kow ski, An drzej Skrzyp -
czak, Hie ro nim Mar sza łek, Piotr
Osuch i Grze gorz Król. Pu blicz ność

wy słu cha ła zna nych utwo rów w wy -
ko na niu Fi li pa Je rzy ka, Na ta lii Bo row -
skiej, re pre zen ta cji Cen trum
Bi lar do we go Bi la Kro to szyn, za ło gi
Przed szko la nr 5 „We so ła Gro mad ka”
w Kro to szy nie, pra cow ni ków i sym pa -
ty ków Przed szko la nr 6 „Ku buś”
w Kro to szy nie oraz ze spo łu rad nych
Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie w skła -
dzie – Da rian Pa szek, Jan Zych, Mag -
da le na Il nic ka -Grzym ska, Krzysz tof
Kie rzek, Sła wo mi ra Ka lak i Ro man
Olej nik, a to wa rzy szy ła im rad na Sej -
mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go – Jo an na Król -Trąb ka. 

Kon cert roz po czął i za koń czył się
ak cen tem ukra iń skim, bo wiem na sce -
nie po ja wi ła się jesz cze Ta ma ra Go rec -
ka, któ ra jest tłu macz ką i pra cu je
w kro to szyń skim są dzie. Swo im wy ko -
na niem ukra iń skie go utwo ru „Roz -
przę gaj cie chłop cy ko nie” po rwa ła
wi dow nię. Na ko niec wszy scy uczest ni -
cy za śpie wa li wspól nie utwór „Ko cham
wol ność” Chłop ców z Pla cu Bro ni. 

Łącz nie ze sprze da ży bi le tów, z li -
cy ta cji ko szul ki Astry i ko szul ki Łu ka -
sza Kacz mar ka oraz gra fi ki
przed sta wia ją cej wiel ko pol ską py rę, ze
sprze da ży plu sza ków i z da ro wizn
uda ło się ze brać kwo tę 12 020, 68 zł.

(LE NA)

CHARYTATYWNIE

VIP-y zaśpiewały po raz dziesiąty

W so bo tę w sa li ka me ral nej Kro to -
szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry od był
się kon cert „Pod zie mie dla Ukra iny”.
W cza sie im pre zy zbie ra no środ ki
oraz da ry na rzecz uchodź ców
z ogar nię te go woj ną kra ju. 

Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by ły Cul -
tu re of Fre ak, Cen trum Kro to szyń skich Ini -
cja tyw i Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry.
Do chód z im pre zy zo stał prze ka za ny
narzecz osób po krzyw dzo nych przez woj nę. 

W cza sie kon cer tu moż na by ło wy -
słu chać ar ty stów spe cja li zu ją cych się

w ra pie – Bo ba x IM BVMI, Ga ry, Co ol
Kids, 237/TED i NE MO. Póź niej przy -
szedł czas na mu zy kę elek tro nicz ną.
Na sce nie wy stą pi li Se zam, IM BVMI,
Me fik, Bumb&Grind, Tra sh He ad oraz
Atro pa. 

Uczest ni cy im pre zy mo gli wes przeć
ukra iń skie ro dzi ny, któ re przy by ły do na -
szej gmi ny, nie tyl ko za spra wą dat ków fi -
nan so wych. Moż na by ło też przy nieść
naj po trzeb niej sze rze czy, ta kie jak me dy -
ka men ty, żyw ność dłu go ter mi no wa, ba te -
rie, la tar ki, po wer ban ki itp. 

(LE NA)

KONCERT

Wystąpili dla Ukrainy!
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Z każ dym dniem do na sze go kra ju
do cie ra ją ko lej ni uchodź cy z ogar nię -
tej woj ną Ukra iny. Na szczę ście Po la -
cy po ka zu ją, jak wiel kie ma ją ser ca.
Na si wschod ni są sie dzi nie są po zo -
sta wie ni sa mi so bie, lecz mo gą li czyć
na wszel ką po moc. 

Week end 12-13 mar ca był bar dzo
pra co wi ty dla szta bu #Koź minWLKP -
dlaU kra iny i wie lu wo lon ta riu szy
z Koź mi na. W so bo tę do miej sco wej
straż ni cy przy je chał sa mo chód cię ża -
ro wy, wy pa ko wa ny da ra mi z Nie miec.
Zbiór kę u na szych za chod nich są sia -
dów prze pro wa dzi li Lions Club
Achim, Lions Club Ot ters berg -
-Wümme, Lions Club Ver den/Al ler,
Lions Club Ver den Kri sti na Re gi na.
Bur mistrz Ma ciej Brat bor ski wrę czył
Niem com po dzię ko wa nie za wspar cie
dzia łań koź miń skiej spo łecz no ści
na rzecz Ukra iny. Sor to wa niem da rów
z Nie miec za ję li się har ce rze z ZHP
Hu fiec Koź min Wlkp.

Te go sa me go dnia wie czo rem har -
ce rze i stra ża cy z OSP za pa ko wa li cię -
ża rów kę z da ra mi, któ ra na za jutrz

do je cha ła do Cheł ma, gdzie prze ka za -
ne przez koź mi nian da ry wy ko rzy sta -
no w punk tach przy gra ni cy oraz
bez po śred nio w Ukra inie.

Przy po mi na my, że punkt zbiór ki
da rów w straż ni cy OSP przy ul. Flo -
riań skiej jest czyn ny od po nie dział ku
do piąt ku, w godz. 10.00-12.00
i 17.00-19.00. 

*
13 mar ca do Zdun z nie miec kiej

gmi ny part ner skiej Em le ben do tarł
pierw szy sa mo chód z da ra mi dla
uchodź ców z Ukra iny, któ rzy znaj dą
schro nie nie w sa li spor to wej miej sco -
wej szko ły pod sta wo wej. Jak in for mu -
je zdu now ski urząd, re ak cja part ne rów
z Em le ben to efekt roz mów i ko re spon -
den cji bur mi strza To ma sza Chu de go
z bur mistrz Sil ke Sau er bier, w trak cie
któ rych usta lo no, że uchodź cy prze by -

wa ją cy w Zdu nach otrzy ma ją ma te rial -
ne wspar cie z za przy jaź nio nej nie miec -
kiej gmi ny. Jest też szan sa na to, że
Em le ben prze ka że do Zdun do dat ko -

we łóż ka po lo we i pa ra wa ny oraz ewen -
tu al nie prysz ni ce do za mon to wa nia
w miej scach do dat ko we go schro nie nia
dla uchodź ców, je śli by za ist nia ła ta ka
ko niecz ność. Wo lę przy ję cia uchodź -
ców do świe tli cy wiej skiej wy ra zi li bo -
wiem na przy kład miesz kań cy Ru dy,
jed nak w bu dyn ku bra ku je ka bi ny
prysz ni co wej.

Ty dzień póź niej do Zdun do tarł
ko lej ny trans port da rów z Em le ben.

*
14 mar ca w Kro to szy nie od by ło się

po sie dze nie Gmin ne go Ze spo łu Za rzą -
dza nia Kry zy so we go. Spo tka nie mia ło
na ce lu pod ję cie de cy zji w spra wie dal -
szych dzia łań na rzecz uchodź ców
z Ukra iny. Ze wzglę du na co raz więk -
szy na pływ uchodź ców do Kro to szy -
na bur mistrz zde cy do wał od wo łać
wszyst kie za ję cia w ha li spor to wej

przy ul. Młyń skiej, by przy go to wać ją
na miej sce tym cza so we go po by tu dla
oby wa te li Ukra iny.

W związ ku z wej ściem w ży cie tzw.

spe cu sta wy omó wio no stan przy go to -
wa nia do re je stra cji Ukra iń ców, któ rzy
prze kro czy li gra ni cę po 24 lu te go,
i nada wa nia im nu me ru PE SEL. Po -
zwo li to na re ali za cję sze re gu usług pu -
blicz nych na rzecz tych osób.
Omó wio no rów nież spra wę skła da nia
wnio sków przez oso by, któ re za pew ni -
ły za kwa te ro wa nie i wy ży wie nie oby -
wa te lom Ukra iny, ucie ka ją cym
przed woj ną. 

Dy rek tor Miej sko -Gmin ne go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej przed sta -
wi ła za kres po mo cy, ja ką jed nost ka ta
ze bra ła i prze ka za ła na rzecz wal czą cej
Ukra iny, jak rów nież dla uchodź ców,
któ rzy przy by li do na szej gmi ny. Z ko -
lei za stęp czy ni na czel ni ka Wy dzia łu
Oświa ty przed sta wi ła ak tu al ny stan
przy jęć dzie ci uchodź ców do szkół
i przed szko li oraz ofe ro wa ne dla

uchodź ców (i dzie ci, i do ro słych) przez
pla ców ki oświa to we i jed nost ki kul tu -
ry róż ne for my za jęć. 

*
Oki no shi ma, ja poń skie mia sto

part ner skie Kro to szy na, nie daw no
zwró ci ło się do na szej gmi ny z proś bą
o udzie le nie in for ma cji o pod ję tych
u nas ak cjach po mo co wych na rzecz
uchodź ców z Ukra iny, o naj istot niej -
szych po trze bach osób przy by łych
na nasz te ren. Na pod sta wie prze ka za -
nych wia do mo ści sa mo rząd Oki no shi -
my pod jął de cy zję o prze pro wa dze niu
zbiór ki dat ków dla uchodź ców z Ukra -
iny prze by wa ją cych w Kro to szy nie.
Zbiór ka ru szy ła 14 mar ca i po trwa
mie siąc. Ze bra ne środ ki fi nan so we zo -
sta ną prze ka za ne na po trze by ucie ka -
ją cych przed woj ną Ukra iń ców, któ rzy
tra fi li do gmi ny Kro to szyn. 

*
15 mar ca do Kro to szy na przy je -

cha ły da ry z Nie miec. Pra cow ni cy
Mah le Kro to szyn oraz Mah le Stut t gart

po sta no wi li wes przeć uchodź ców
z Ukra iny i zor ga ni zo wa li zbiór kę naj -
po trzeb niej szych rze czy. Ze bra ne ar ty -
ku ły zo sta ły prze ka za no
przed sta wi cie lom Po wia to we go Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie w Kro to szy nie
oraz Sto wa rzy sze nia „Po most”. Po roz -
mo wach do ty czą cych po mo cy uchodź -
com, ja ka ofe ro wa na jest w na szym
mie ście, rze czy zo sta ły prze wie zio ne
do Ga le rii Kro to szyń skiej, gdzie uru -
cho mio no punkt za opa trze nia.

Oso by, któ re chcą po móc, mo gą
wes przeć zbiór kę pro wa dzo ną w ga le -
rii. Ak tu al ne po trze by to żyw ność,
obu wie dzie cię ce, obu wie dam skie,
sztuć ce, ta le rze i kub ki. Je śli ktoś chce
się do wie dzieć, jak po ma gać uchodź -
com, któ rzy przy by li do Kro to szy na,
mo że skon tak to wać się Ma rią Chy -
bą – pre zes Sto wa rzy sze nia „Po most”
(tel. 507 193 032), Re na tą Zych -Kor -
dus – kie row nicz ką PCPR w Kro to szy -
nie (tel. 574 840 280), Ta ma rą
Go rec ką – tłu macz ką ję zy ka ukra iń -
skie go (tel. 575 010 787), An drze jem
Pio trow skim – dy rek to rem PCPR
(tel. 606 479 304).

*
16 mar ca w po miesz cze niach

po by łym skle pie SMAK na ryn ku
w Roz dra że wie uru cho mio no punkt
po mo cy hu ma ni tar nej dla oby wa te li
Ukra iny. Jest on czyn ny w po nie dział -
ki, śro dy i piąt ki, w go dzi nach 10.00-
11.00 oraz 16.00-18.00. Moż na tam
do star czać żyw ność, ar ty ku ły hi gie -
nicz ne (m. in. pam per sy, chu s tecz ki
na wil żo ne, pod pa ski, pły ny i że le
do my cia, itp.), ar ty ku ły che micz ne
(m. in. pro szek, my dło, pa pier to a le to -
wy). W punk cie po mo cy uchodź cy
z Ukra iny mo gą nie od płat nie od bie rać
po trzeb ne ar ty ku ły. – Na bie żą co bę -
dzie my miesz kań ców in for mo wać
o naj pil niej szych po trze bach oby wa te -
li Ukra iny, prze by wa ją cych na te re nie
na szej gmi ny. 

>>>

POWIAT

Uchodźców przybywa – nie ustajemy w pomocy!
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W sobotę, 12 marca, do Koźmina Wlkp. przyjechał samochód ciężarowy, wypakowany darami z Niemiec.

14 marca w Krotoszynie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

13 marca do Zdun przyjechały pierwsze dary z Emleben 
– partnerskiej gminy niemieckiej.



Z gó ry dzię ku je my za wy ro zu mia -
łość oraz oka za ną po moc – czy ta my
w ko mu ni ka cie Urzę du Gmi ny w Roz -
dra że wie.

*
W śro dę ha la spor to wa przy ul.

Młyń skiej w Kro to szy nie by ła już przy -
go to wa na ja ko miej sce tym cza so we go
po by tu uchodź ców z Ukra iny. Pra cow -
ni cy Cen trum Spor tu i Re kre acji
„Wod nik” za bez pie czy li par kiet ma ta -
mi, a pra cow ni cy Po wia to we go Za rzą -
du Dróg do star czy li udo stęp nio ne
przez sta ro stę kro to szyń skie go łóż ka
woj sko we z ma te ra ca mi, po ście la mi
i koł dra mi oraz ze sta wy środ ków hi gie -
ny dla ko biet i męż czyzn, któ re sta ro -
stwo otrzy ma ło z part ner skie go
po wia tu Ger mer she im. W przy go to -
wa nie ha li na przy ję cie Ukra iń ców za -
an ga żo wa li się też kro to szyń scy rad ni,
po mo cą słu ży li rów nież stra ża cy z OSP
Lu to gniew, OSP Ko bier no i OSP Kro -
to szyn, któ rzy mon to wa li do star czo ne
łóż ka. Z ko lei har ce rze z kro to szyń skie -
go huf ca umy li zmon to wa ne łóż ka, po -
ście li li je i roz sta wi li w ha li.

*
Przed sta wi cie le in sty tu cji spo łecz -

nych, sa mo rzą dów i or ga ni za cji po za rzą -

do wych spo tka li się w ki nie Przed wio -
śnie z oso ba mi, któ re w ostat nich
dniach przy by ły z Ukra iny, by prze ka -
zać im kon kret ne in for ma cje w kwe stii
te go, na ja ką po moc mo gą li czyć. Roz da -
no ulot ki in for ma cyj ne. Dzie ci ukra iń -
skie już uczą się w kro to szyń skich

szko łach, a kur sy ję zy ka pol skie go dla
do ro słych cie szą się wiel kim za in te re so -
wa niem. Jak pod kre śla sta ro sta kro to -
szyń ski, w wie lu miej scach – ta kich jak
choć by Po wia to we Cen trum Po mo cy
Ro dzi nie, Miej sko -Gmin ny Ośro dek
Po mo cy Spo łecz nej, punkt in for ma cyj -

ny Urzę du Miej skie go wra tu szu, Po wia -
to wy Urząd Pra cy – są tłu ma cze, któ rzy
po mo gą Ukra iń com prze brnąć przez
for mal no ści, 

Na dal pil nie po szu ki wa ni są pe da -
go dzy i psy cho lo dzy mó wią cy po ukra -
iń sku i po pol sku. Ta kie oso by mo gą się

zgło sić do wspo mnia nych in sty tu cji
lub do Urzę du Miej skie go czy Sta ro -
stwa Po wia to we go w Kro to szy nie.

*
W od po wie dzi na apel ko men -

dan ta głów ne go PSP, nad bryg. An -
drze ja Bart ko wia ka, funk cjo na riu sze
Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz dru ho wie z miej -
sco wej Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
uczci li mi nu tą ci szy bo ha ter skich ra -
tow ni ków Ukra iny, któ rzy od da li swo -
je ży cie pod czas służ by w tych
trud nych i dra ma tycz nych dniach
woj ny. 20 mar ca o go dzi nie 8.00
na pla cu kro to szyń skiej ko men dy,
przy włą czo nych sy gna łach świetl -
nych w sa mo cho dach ra tow ni czo -ga -
śni czych, zło ży li hołd ukra iń skim
stra ża kom, któ rzy od da li swo je ży cie,
ra tu jąc ży cie i zdro wie in nych. – Pol -
scy stra ża cy sta now czo sprze ci wia ją
się ro syj skiej agre sji wo bec in te gral no -
ści te ry to rial nej nie pod le głej i de mo -
kra tycz nej Ukra iny. De kla ru je my
na szą so li dar ność oraz wspar cie ca łe -
mu na ro do wi – po wie dział ko men -
dant głów ny Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej.

(AN KA / LE NA)

Na bieżąco 5

Pracownicy Mahle Krotoszyn oraz Mahle Stuttgart postanowili wesprzeć
uchodźców z Ukrainy i zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy.

W środę hala sportowa przy ul. Młyńskiej w Krotoszynie 
była już przygotowana na przyjmowanie uchodźców z Ukrainy.

Krotoszyńscy strażacy uczcili minutą ciszy bohaterskich ratowników Ukrainy, 
którzy oddali swoje życie podczas służby w czasie trwającej wojny.

Przedstawiciele instytucji społecznych, samorządów i organizacji pozarządowych spotkali się w kinie
Przedwiośnie z osobami, które w ostatnich dniach przybyły do naszego miasta z Ukrainy.
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W cią gu dzie się ciu mie się cy ma być
zre ali zo wa na bu do wa ka na li za cji
w dru giej czę ści Smo lic. W mi nio -
nym ty go dniu wła dze gmi ny Ko by lin
pod pi sa ły z wy ko naw cą umo wę
na to za da nie.

Kil ka dni te mu bur mistrz To masz Le -
siń ski i skarb nik Bar ba ra Sła wiń ska pod pi -
sa li umo wę z wła ści cie lem fir my TOR
z Kro to szy na. – Na to za da nie po zy ska li -
śmy do fi nan so wa nie w wy so ko ści 95 pro -
cent z rzą do we go pro gra mu Pol ski Ład.

Na re ali za cję ma my dzie sięć mie się cy
od dnia pod pi sa nia umo wy – wy ja śnia
bur mistrz Ko by li na. 

Pod pi sa no tak że umo wę z in spek to -
rem nad zo ru, któ ry bę dzie czu wał na na -
le ży tym wy ko na niem prac. In spek to rem
z ra mie nia gmi ny zo stał Lech Przy by lak.
Przy pod pi sy wa niu do ku men tów i prze ka -
za niu pla cu bu do wy obec ni by li tak że
przed sta wi cie le Mię dzyg min ne go Związ -
ku Wo do cią gów i Ka na li za cji w Strzel cach
Wiel kich.

OPRAC. (AN KA)

INWESTYCJE

Kanalizacja jeszcze w tym roku

O wy so kich kosz tach ener gii elek trycz -
nej do wia du je my się każ de go dnia.
Pro blem ten do ty ka fir my oraz pry wat -
ne oso by. Nie ina czej jest w przy pad ku
Przed się bior stwa Go spo dar ki Ko mu -
nal nej i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie,
któ re w tym ro ku bę dzie mu sia ło za pła -
cić 4 mln zł z te go ty tu łu. 

Jak in for mu je za rząd kro to szyń skiej
spół ki, od19 mar ca obo wią zu ją no we ta -
ry fy za wo dę i ście ki. Ostat ni raz zmia ny
wopła tach zawo dę iście ki mia ły miej sce
w lip cu 2020 r. Pro ces za twier dza nia ta -
ryf trwał pra wie rok, po nie waż po cząt ko -
wo wnio sek zo stał roz pa trzo ny
ne ga tyw nie. Osta tecz nie po od wo ła niu
ce ny i staw ki opłat zo sta ły za twier dzo ne
de cy zją dy rek to ra Pań stwo we go Go spo -
dar stwa Wod ne go „Wo dy Pol skie”.

W pierw szym okre sie wzrost cen
za wo dę dla go spo darstw do mo wych
wy nie sie oko ło 9%, na to miast za ście -

ki oko ło 1%. – Ten wzrost nie jest ma -
ły, a i tak miał zo stać osią gnię ty w wy -
ni ku oszczęd no ści, któ re chcie li śmy
uzy skać dzię ki pla nom roz bu do wy in -
sta la cji fo to wol ta icz nych oraz zmia nie
spo so bu za go spo da ro wa nia osa dów
po ście ko wych. Kie dy skła da li śmy
wnio sek w kwiet niu 2021, nikt nie
zda wał so bie spra wy, że doj dzie to tak
po tęż ne go wzro stu kosz tów ener gii
elek trycz nej, ga zu, pa li wa, a in fla cja
zbli żać się bę dzie do 10%. Z uwa gi
na woj nę na Ukra inie zna czą co wzro -
sła ce na pa li wa i kurs eu ro. To, o co
wnio sko wa li śmy rok te mu, nie od -
zwier cie dla te go, co wy da rzy ło się
na ryn ku – tłu ma czy Sła wo mir Pan fil,
wi ce pre zes PGKiM. 

Za sad ni czy wpływ na ta ry fy ma ją
czyn ni ki zwią za ne z roz wo jem mia sta
igmi ny, tj. cią gły pro ces wy mia ny ibu do -
wy od cin ków sie ci oraz mo der ni za cji
obiek tów. Wpływ na to wszyst ko ma ją

rów nież dłu go fa lo we pla ny in we sty cyj ne,
któ rych re ali za cja skut ko wać mia ła
zmniej sze niem kosz tów funk cjo no wa nia
przed się bior stwa. Dla te go wpla nach uję -
to bu do wę in sta la cji fo to wol ta icz nych
w ce lu ob ni że nia kosz tów ener gii. Są już
na oczysz czal ni ście ków, sta cji uzdat nia -
nia wo dy w Zdu nach, prze pom pow ni
wo dy wBiad kach iJa snym Po lu. Dokoń -
ca mar ca ma ją zo stać za mon to wa ne
w SUW -ach w Ra ci bo ro wie, Ba szy nach
i Chwa li sze wie. 

Spół ka szu ka rów nież oszczęd no ści
w za kre sie za go spo da ro wa nia osa dów
zoczysz cza nia ście ków. Wdro żo ny zo stał
pro ces prze twa rza nia osa dów, za twier -
dzo ny przez Mi ni ster stwo Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi. Obec nie przed się bior -
stwo mo że pro du ko wać po lep szacz gle -
bo wy o na zwie AGRO MI NE RAL
PRO DUKT, któ ry w skła dzie za wie ra
znacz ne ilo ści wap nia i dzię ki te mu mo -
że słu żyć do na wo że nia gle by.

Ko lej na waż na kwe stia to re mont
Sta cji Uzdat nia nia Wo dy w Zdu nach.
Bu dy nek zo stał wznie sio ny jesz cze
zacza sówIIwoj ny świa to wej, dla te go po -
trzeb na jest je go sze ro ka mo der ni za cja.
Wpierw szym eta pie do tych cza so wa sta -
cja zo sta nie wy łą czo na, a jej pra cę przej -
mie tym cza so wy obiekt, po sta wio ny
obok niej. 

– Na sze dzia ła nia zmie rza ją doob ni -
że nia kosz tów dzia łal no ści, ma jąc oczy wi -
ście na uwa dze roz wój mia sta
i za pew nie nie nie prze rwa nej do sta wy
wo dy iod bio ru ście ków. Opty mi stycz nie
pa trzy li śmy w przy szłość i pla no wa li śmy
ko lej ne in we sty cje. Nikt nie przy pusz czał,
że na sze oszczęd no ści zo sta ną po chło nię -
te przez wzrost cen i in fla cję. W ze szłym
ro ku za kon trak to wa li śmy do sta wę ener -
gii elek trycz nej dona szych obiek tów. Za -
pro po no wa no nam ce ny wyż sze
o ok. 277 pro cent. Przy kła do wo: pła ci li -
śmy za zu ży cie w jed nej z ta ryf 404,51 zł

za MWh w 2021 r. Te raz obo wią zu -
je 1120,87 zł. Z ta ki mi pro ble ma mi się
te raz mie rzy my i ca ły czas szu ka my roz -
wią zań, aby je zni we lo wać. Pod ję li śmy
współ pra cę ze spe cja li stą opty ma li za cji
zu ży cia ener gii elek trycz nej, któ ry
po prze pro wa dze niu ana li zy i po mia rów
za pro po nu je swo je roz wią za nia. Zwięk -
szy my tak że ilo ści iwar tość prac in we sty -
cyj nych wy ko ny wa nych wła sny mi si la mi.
Bę dzie bar dzo trud no zni we lo wać wzrost
kosz tów ener gii. Bra ku je nam oko ło 2
mln zł, że by po zo stać na po zio mie cen,
za twier dzo nym przez or gan nad rzęd ny.
Praw do po dob nie nie odzow ne bę dzie
zło że nie wnio sku o skró ce nie okre su
wpro wa dza nych obec nie ta ryf. Ca łe go
pro ce su nie da się jed nak prze pro wa dzić
wkrót kim cza sie. Po przed ni wnio sek był
roz pa try wa ny przez pra wie rok. Oce nę
wnio sku prze pro wa dza PGW „Wo dy Pol -
skie”, któ re wie lo krot nie wzy wa do uzu -
peł nia nia wy bra nych do ku men tów, że by
uza sad nić ce lo wość wy dat ko wa nia środ -
ków po cho dzą cych z opłat za do star czo -
ną wo dę i ode bra ne ście ki – ob ja śnia S.
Pan fil. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

PGKiM KROTOSZYN

Rosnące koszty energii powodują wzrost innych opłat
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Ni co le Skup jest uczen ni cą Szko ły
Pod sta wo wej nr 4 im. Woj ska Pol -
skie go w Kro to szy nie. Jak na na sto -
lat kę dzi siej szych cza sów ma dość
nie ty po we hob by, a mia no wi cie pi -
sze wier sze. 

Ni co le za czę ła swo ją przy go dę
z pi sa niem, ma jąc dwa na ście
lat. – Mo ja ro dzi na i ja sa ma wie dzie -
li śmy, że mam ta lent do pi sa nia. Za -
wsze, gdy jeź dzi łam ro we rem czy
by łam nad je zio rem, przy cho dzi ły mi
do gło wy świet ne po my sły i mo ja ro -
dzi na stwier dzi ła, że do brze by ło by,
gdy bym za czę ła prze le wać to na pa -
pier. Po szłam za tą my ślą i pi szę już
trzy la ta – wspo mi na Ni co le. – Od za -
wsze mia łam pew ne prze my śle nia,
któ ry mi chcia łam się po dzie lić z ludź -
mi. To by ło ta kie mo je ma rze nie. My -
ślę, że czło wiek ro dzi się z ta len tem
do pi sa nia i to zo sta je z nim już na za -
wsze – do da je. 

Ni co le mo że po chwa lić się du żym
do rob kiem po etyc kim i nie tyl ko, choć
pó ki co bra ko wa ło jej od wa gi, aby pu -
bli ko wać swo je pra ce. – Choć do tej
po ry się ba łam, to chcę wią zać mo ją
przy szłość z tym i dą żyć to te go, aby
zo stać dzien ni kar ką bądź pi sar ką. Ma -
rzę o na wią za niu współ pra cy z ja kimś
wy daw nic twem, aby móc wy da wać
książ ki – wy ja śnia mło da au tor ka. Mi -
mo nie pew no ści Ni co le bie rze udział
w róż nych kon kur sach po etyc kich. 

Pi sa nie jest bar dzo istot ną czę ścią
ży cia mło dej dziew czy ny. Dzię ki swo -
im pra com chce nie tyl ko po ka zy wać
to, kim jest, ale zwra cać też uwa gę in -

nych na róż ne aspek ty ży cia w nie ła -
twych cza sach, w ja kich ży je my. – Po -
ezja jest od da niem, od wzo ro wa niem
te go, kim je stem. Przez wier sze chcę
po ka zać pe wien pro blem dzi siej szych
cza sów. Jak wie my, ży cie od ja kie goś
cza su to czy się głów nie on li ne. Chcę
zwró cić uwa gę na sa mot ność, któ ra to -
wa rzy szy i do skwie ra wie lu lu dziom.
My ślę, że to je den z naj więk szych pro -
ble mów dzi siej szych cza sów – stwier -
dza Ni co le. 

Po cząt ku ją ca au tor ka ma oczy wi -
ście swo ich ulu bio nych pi sa rzy i ca ły
czas szu ka in spi ra cji. Jak sa ma mó wi,
naj czę ściej się ga po książ ki Hol ly
Black. Je śli cho dzi o wier sze, do gro na
swo ich naj więk szych in spi ra cji za li cza
Dol ly Par ton i Emi ly Dic kin son. 

Na tchnie niem dla Ni co le są
przede wszyst kim lu dzie oraz ota cza -
ją ca ją na tu ra. – Po my sły na wier sze sa -
me przy cho dzą mi do gło wy. Sta ram
się je jak naj szyb ciej prze lać na pa pier.
In spi ru ją mnie lu dzie, z któ ry mi prze -
by wam, mo je oto cze nie. Cza sem
po pro stu ja dę do la su, pa trzę w nie bo,
na drze wa – jak się „po ru sza ją”, słu -
cham dźwię ków przy ro dy – to bar dzo
po bu dza mo je my śli i wte dy przy cho -
dzi mi do gło wy mnó stwo po my słów.
Wów czas za trzy mu ję się, wy cią gam
kart kę al bo bio rę do rę ki te le fon i za -
pi su ję wszyst ko. Czę sto pi szę o pro ble -
mach, któ re obec nie ist nie ją
na świe cie, o swo ich pry wat nych prze -
my śle niach, opi su ję ota cza ją cą mnie
rze czy wi stość, a cza sem po pro stu idę

w stro nę mo ich ma rzeń – tłu ma czy
na sza roz mów czy ni.

Choć pi sa nie to nie zbyt czę sto
spo ty ka ne za ję cie wśród dzi siej szych
na sto lat ków, to Ni co le mo że li czyć
na wspar cie w szko le. – Na uczy cie le
wie dzą, że pi szę wier sze i bar dzo mnie
w tym wspie ra ją. Mam przy so bie ta -
kie gro no za ufa nych na uczy cie li, któ -
rzy czy ta ją i spraw dza ją mo je pra ce.
Z ko lei moi ró wie śni cy są bar dzo cie -
ka wi te go, co ro bię. Wie lu z nich czy -
ta mo je wier sze i po do ba im się to, co
ro bię. Cza sem gra tu lu ją mi po my sło -
wo ści. Mo ty wu ją mnie do te go, aby nie
wsty dzić się prze le wać swo ich my śli
na pa pier – opo wia da au tor ka. Ni co le
bez wąt pie nia mo że też li czyć na swo -
ją ro dzi nę, któ ra jest z niej nie zwy kle
dum na. Jak pod kre śla, to wła śnie naj -

bliż si na pę dza ją ją do dal szych dzia łań
i to oni wie rzy li w nią od dziec ka, a te -
raz po ma ga ją jej po ko ny wać strach. 

Ni co le po za pa sją, ja ką bez wąt pie -
nia jest pi sa nie, ma wie le in nych za in -
te re so wań. Lu bi tań czyć, go to wać,
przez ja kiś czas by ła też czę ścią gru py
te atral nej, wcze śniej zna nej pod na zwą
Ko ker si, a te raz Te atr Ve rum. Swo ją
przy szłość chce wią zać z naj bliż szym
jej ser cu za ję ciem. Jesz cze do koń ca nie
wie, czy zo sta nie dzien ni kar ką, czy pi -
sar ką, ale jed no jest pew ne – za mie rza
roz wi jać się w pi sa niu i udo sko na lać
swój warsz tat. 

(LE NA)

Prób kę umie jęt no ści pi sar skich
Ni co le znaj dzie cie przy tej pu bli ka cji
na na szym por ta lu www.glo kal na.pl.

PASJE

Pomysły na wiersze same przychodzą do głowy 
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We wto rek, 15 mar ca, od by ło się
spo tka nie in spi ro wa ne wy sta wą
„Rę ko DZIE ŁO AR Ty stycz ne”. Uczest -
ni czy ły w nim oso by in te re su ją ce się
ha ftem, ma kra mą, szy deł ko wa -
niem, ro bót ka mi na dru tach i in nym
rę ko dzie łem. 

Gru pa pod na zwą PO PLĄ TA NE wy -
mie ni ła się wzo ra mi, po my sła mi, do świad -
cze nia mi. Na stęp ne spo tka nie 22 mar ca
o go dzi nie 16.30. W trak cie za jęć wy ko ny -
wa ne bę dą weł nia ne bam bo sze i ser wet ki
do ko szycz ka wiel ka noc ne go. Bi blio te ka
za pra sza my wszyst kich chęt nych do udzia -
łu w warsz ta tach.

(AN KA)

RĘKODZIEŁO

Poplątane w bibliotece
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W dru gi week end mar ca zor ga ni zo -
wa no VI Tur niej o Pu char Pre zy den ta
Lions Clu bu Kro to szyn. Dwu dnio we
roz gryw ki by ły peł ne za cię tej ry wa li za -
cji, któ ra to czy ła się w du chu fa ir play.

Te go rocz na im pre za znacz nie róż ni ła
się od po przed nich edy cji. Wcze śniej bo -
wiem tur niej roz gry wa ny był w ha li spor -

to wej. W tym ro ku za wo dy od by ły się
bocz nym bo isku na no wo wy bu do wa nym
obiek cie przy ul. Spor to wej. Ob słu gą sę -
dziow ską za ję li się Mau ry cy Skow roń ski,
Mar ce li Skow roń ski, Ka zi mierz Rey er i Wi -
told Ba giń ski. 

Pierw sze go dnia do ry wa li za cji przy -
stą pi li za wod ni cy z rocz ni ka 2010.
W szran ki sta nę ło sie dem dru żyn, któ re

roz gry wa ły spo tka nia sys te mem każ dy
z każ dym. Naj lep szy oka zał się ze spół Aka -
de mii Ta len tów Kro to szyn, wy prze dza jąc
AP Ra wia Ra wicz i KKS Astra Kro to szyn.

W nie dzie lę ry wa li zo wa li pił ka rze
z rocz ni ka 2011. Na bo isku zo ba czyć by ło
moż na dwa na ście ze spo łów, któ re po dzie -
lo no na trzy gru py. Trium fo wał te am Aka -
de mii Kre ci ka Ostrów Wlkp., a ko lej ne

po zy cje za ję ły MKS Siech ni ce i TP Ostro -
via Ostrów Wlkp. 

Każ dy z uczest ni ków tur nie ju otrzy -
mał pa miąt ko wy me dal, a po nad to dru ży -
ny do sta ły po dzię ko wa nie za udział
w po sta ci sta tu et ki – drew nia nej ko szul ki.
Za rów no pił ka rze, jak i tre ne rzy by li
pod wra że niem or ga ni za cji wy da rze nia.
W so bo tę ro ze gra no też po ka zo wy mecz
AMP fut bo lu po mię dzy Wi dze wem Łódź
a War tą Po znań. 

Im pre zę prze pro wa dzo no przy wspar -
ciu Urzę du Miej skie go i Sta ro stwa Po wia to -
we go w Kro to szy nie, Szko ły Pod sta wo wej
nr 3 im. Ja na Paw ła II w Kro to szy nie, Tar get

One Agen cy oraz ro dzi ców za wod ni ków
Astry Kro to szyn, któ rzy zor ga ni zo wa li i pro -
wa dzi li ka wia ren kę dla pił ka rzy i ich ro dzin.

– Chcia łem bar dzo ser decz nie po gra -
tu lo wać i po dzię ko wać przede wszyst kim
za wod ni kom za to, że by li ście tu taj z na mi.
Po dzię ko wa nia kie ru ję też do tre ne rów, sę -
dziów, opie ki me dycz nej i wszyst kich ro -
dzi ców, bo to głów nie dzię ki wam
dzie cia ki mo gą tu dzi siaj być. My ślę, że je -
śli wszyst ko do brze pój dzie, to zor ga ni zu -
je my ko lej ny tur niej – oznaj mił pod czas
tur nie ju Piotr Bo chyń ski, pre zy dent Lions
Clu bu Kro to szyn. 

(LE NA)
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Na po cząt ku mar ca w Byd gosz czy
od by ły się za wo dy Cen tral Eu ro pe
Open 2022. Ka ra te cy z po wia tu kro -
to szyń skie go jak zwy kle nie za wie dli
i wró ci li z tur nie ju z oka za łym do rob -
kiem me da lo wym.

Or ga ni za to rem mię dzy na ro do we go
tur nie ju był Klub Ka ra te Sho to kan/WKF
Bu shi -Do Byd goszcz. Do ry wa li za cji przy -
stą pi ło po nad 900 za wod ni ków, re pre zen -
tu ją cych 88 klu bów z 15 kra jów. Wśród
nich zna leź li się ka ra te cy z pię ciu klu bów
z po wia tu kro to szyń skie go.

Przed sta wi cie le UKS Sho dan Zdu ny
wy wal czy li łącz nie dzie więć me da li,
w tym trzy dru ży no we. W ry wa li za cji ze -
spo ło wej zdu no wian ki sta nę ły na naj wyż -
szym stop niu po dium w ka ta
dru ży no wym dziew cząt 12-13 lat (Alek -
san dra Adam ska, Na ta sza Adam ska, Mar -
ta Streu bel) oraz w ka ta dru ży no wym
dziew cząt 9 lat i młod szych (A. Adam ska,
An na Cho ma, Sa ra Bed na rek). Na dru gim
miej scu w ka ta dru ży no wym dziew -
cząt 10-11 lat upla so wał się na to miast te -
am w skła dzie: A. Adam ska, N. Adam ska
i A. Cho ma. 

In dy wi du al nie krąż ki z naj cen niej sze -
go krusz cu zdo by li An na Cho ma (ka ta
bia łe i żół te pa sy 8-9 lat), Piotr Li sew ski
(ka ta ma sters +55 lat) i Ja ro sław Adam ski
(ka ta ma sters 46-55 lat). Dru gie miej sce
w ka ta po ma rań czo we i wyż sze pa sy 8-9
lat za ję ła A. Adam ska. Po brąz się gnę li S.
Bed na rek (ka ta bia łe i żół te pa sy 8-9 lat)
oraz Eryk Szym czak (ku mi te ju nio rów
młod szych -52 kg). 

Re pre zen tu ją ca UKS Uke mi Ko by lin
Iza be la Waw rzy niak by ła naj lep sza w ku -
mi te bia łe i żół te pa sy 10-11 lat -30 kg.

Na pią tej lo ka cie upla so wa ła się Jo an na Łu -
czak (ku mi te bia łe i żół te pa sy 12-13 lat -
50 kg), a Ju lia Ma ślan ka za ję ła siód me
miej sce w ku mi te ju nio rek młod szych
open oraz je de na ste w ku mi te ju nio rek
młod szych +54 kg. 

Z gro na przed sta wi cie li ASW Nip pon
Kro to szyn na naj niż szym stop niu po dium
w ku mi te ju nio rów -61 kg sta nął Ja kub Ro -
mań ski. Po nad to na pią tej po zy cji zna lazł

się Fi lip Mosz w ku mi te męż czyzn -84 kg,
a na siód mej upla so wa ła się An na Chle -
bow ska w ku mi te ju nio rek młod szych
open. 

Ka je tan Woź niak z Koź miń skie go
Klub Ka ra te Do Sho to kan wy wal czył sre -
bro w ku mi te ju nio rów młod szych open,
a Ka mil Ba ran z Klu bu Ka ra te Bon sai Roz -
dra żew był trze ci w ku mi te U’21 -75 kg. 

(LE NA)

Sport
KARATE

Nasi nie zawiedli w Bydgoszczy

PIŁKA NOŻNA

Sportowy weekend z Lions Clubem

W Mi li czu od by ły się za wo dy Pu cha -
ru Pol ski Se nio rów w Za pa sach
w Sty lu Wol nym. Ze zło tym me da -
lem z tur nie ju wró cił Ro bert Ba ran. 

Za wo dy zor ga ni zo wał ULKS Bi zon
Mi licz, we współ pra cy z Pol skim Związ -
kiem Za pa śni czym, Mi ni ster stwem Spor -
tu i Tu ry sty ki, Urzę dem Miej skim
i Sta ro stwem Po wia to wym w Mi li czu,
Szko łą Pod sta wo wą nr 1 im. Mi ko ła ja Ko -
per ni ka w Mi li czu oraz Urzę dem Mar szał -
kow skim Wo je wódz twa Dol no ślą skie go. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło po nad 100
za wod ni ków nie tyl ko z Pol ski, ale i z in -
nych kra jów, m. in. z Li twy, Wiel kiej Bry -

ta nii, Ukra iny, Izra ela, Fin lan dii, Ru mu nii,
Fran cji czy Ma ce do nii. W tym gro nie zna -
leź li się tak że za pa śni cy z kro to szyń skie go
Ce ra mi ka. 

Naj le piej spo śród nich spi sał się star -
tu ją cy w ka te go rii 125 kg Ro bert Ba ran.
Kro to szy nia nin zmie rzył się w fi na le z re -
pre zen tan tem ZKS -u Stal Rze szów – Ka -
mi lem Ko ściół kiem. Ro bert oka zał się
mi ni mal nie lep szy i po ko nał ry wa la
na punk ty 1: 0, zdo by wa jąc zło to. 

Kac per No wa kow ski w kat. 57 kg
upla so wał się na pią tej lo ka cie, a Bar tosz
Kaź mier czak za jął dwu na ste miej sce
w kat. 74 kg. 

(LE NA)

ZAPASY

Triumf Roberta Barana

F
O

T
. 
U

K
S

 S
h
o
d
a
n
 Z

d
u
n
y

F
O

T
. 
U

K
S

 U
k
e
m

i 
K

o
b
y
lin



Sport16 WTOREK, 22 MARCA 2022

W nie dzie lę Piast Ko by lin za in au gu -
ro wał run dę wio sen ną me czem wy -
jaz do wym z Pia stem Cze ka nów.
Pod opiecz ni Krzysz to fa Ma tu sza ka
wró ci li z tej kon fron ta cji z kom ple -
tem punk tów.

Ko by li nia nie otwo rzy li wy nik spo tka -
nia w 26. mi nu cie, kie dy to po fau lu
na Do mi ni ku Sne li sę dzia wska zał na wap -
no. Rzut kar ny bez błęd nie wy ko nał Ja kub
Smek ta ła. Go ście pod wyż szy li pro wa dze -
nie kil ka mi nut przed koń cem pierw szej
od sło ny spo tka nia po pła skim ude rze niu
Jac ka Pa cyń skie go z 18 me trów.

Po prze rwie ini cja ty wę prze ję li go spo -
da rze i na efek ty nie trze ba by ło dłu go cze -
kać. Błąd jed ne go z gra czy Pia sta
przy wy pro wa dza niu pił ki od bram ki wy -
ko rzy stał Adam Sob czyk. Kil ka mi nut
póź niej Szy mon Frąsz czak za cho wał się
naj przy tom niej w zmie sza niu w po lu kar -
nym po rzu cie wol nym i mie li śmy re mis. 

Go ście zdo ła li się jed nak obu dzić i po -
now nie prze jąć kon tro lę nad grą. W 80.
mi nu cie K. Ma tu szak skie ro wał pił kę
do bram ki strza łem z ośmiu me trów. Wy -
nik spo tka nia usta lił Ma te usz Oli kie wicz,
po ko nu jąc gol ki pe ra miej sco wych
po świet nym po da niu Ja ku ba Smek ta ły. 

(LE NA) 

PIŁKA NOŻNA

W pojedynku Piastów lepsi kobylinianie

Pierw sze spo tka nie w run dzie wio -
sen nej Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. ro -
ze grał w so bo tę w Ostro wie Wlkp.
Z miej sco wą Ostro vią na sza dru ży na
prze gra ła 0: 2. 

Koź mi nia nie roz po czę li dru gą część
se zo nu, bę dąc na 10. miej scu w ta be li. Ry -
wa lem na in au gu ra cję wio sny by ła Ostro -
via 1909 Ostrów Wlkp. 

W pierw szej od sło nie pod opiecz ni
Ada ma Zie liń skie go prze wa ża li, ale nie
przy nio sło to efek tu w po sta ci go la. Na do -
miar złe go w 35. mi nu cie gry li der koź -
miń skiej dru ży ny, Krzysz tof Cza bań ski,
do znał kon tu zji i mu siał opu ścić bo isko.
Pierw sza po ło wa za koń czy ła się bez bram -
ko wym wy ni kiem.

Po zmia nie stron go spo da rze pre zen -
to wa li się le piej i w 55. mi nu cie wy szli
na pro wa dze nie za spra wą Ka ro la Kryst ka.
Le d wie czte ry minuty póź niej koź miń ski
bram karz ska pi tu lo wał po raz dru gi. Tym

ra zem na li stę strzel ców wpi sał się Mi ko łaj
Mar ci niak. Ostro wia nie by li bli scy pod -
wyż sze nia re zul ta tu kwa drans przed koń -

cem, ale po strza le Ma riu sza Po śled ni ka
pił ka od bi ła się od po przecz ki.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Orły nie sprostały Ostrovii

W so bo tę kro to szyń ska Astra po dej -
mo wa ła Po lo nię 1912 Lesz no. Pierw -
szy mecz w dru giej czę ści se zo nu nie
był naj lep szy w wy ko na niu bia ło -nie -
bie skich. Ry wa le roz strzy gnę li spra -
wę w ostat nich kil ku mi nu tach.

Przed me czem sym bo licz ną mi nu tą
ci szy uczczo no śp. Paw ła Kryst ka, oj ca Ani,
któ ra jest kie row nicz ką dru ży ny.

W pierw szej po ło wie gra by ła wy rów -
na na. W 17. mi nu cie go spo da rze mie li do -
brą oka zję na otwar cie wy ni ku, jed nak
Ma te usz Mi zer ny, ude rza ją cy z rzu tu wol -

ne go, po słał pił kę wprost w rę ce bram ka -
rza. Krót ko przed prze rwą Bar to sza Ja ry -
sza po ko nał Ja kub Ha ren darz i go ście
scho dzi li do szat ni z jed no bram ko wym
pro wa dze niem. 

Po zmia nie stron przy jezd ni za czę li
grać bar dziej agre syw nie, ale wy ni ku nie
pod wyż szy li. Za to miej sco wi w 83. mi nu -
cie do pro wa dzi li do re mi su. Łu ka szo wi
Bu dzia ko wi, mi mo zde rze nia z za wod ni -
kiem Po lo nii, uda ło się skie ro wać pił kę
do siat ki. 

Od po wiedź go ści by ła pio ru nu ją ca.
Dwie mi nu ty póź niej Pa tryk Gen de ra wy -

ko rzy stał nie po ro zu mie nie kro to szyń skie -
go bram ka rza z obroń cą i po słał pił kę

do pu stej bram ki. Nie dłu go po tem ar bi ter
po dyk to wał dla Po lo nii je de nast kę, któ rą

wy ko rzy stał To masz Wi śniew ski. Dzie ła
znisz cze nia do peł nił Bar tosz Ra szew ski,
któ ry po pro sto pa dłym po da niu zna lazł się
w sy tu acji sam na sam z bram ka rzem i sku -
tecz nie sfi na li zo wał ak cję. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Porażka na inaugurację rundy

Już w naj bliż szą nie dzie lę, 27 mar ca,
od bę dzie się wy da rze nie bie go -
we – 1. Cross Kro to szyń ski. Jest to
od dol na ini cja ty wa gru py za wod ni -
ków i za wod ni czek z Kro to szyń skiej
Gru py Bie go wej.

Na li ście star to wej im pre zy znaj du je
się nie mal 250 bie ga czy i bie ga czek. Nie -
ste ty, nie bę dzie już do dat ko wych za pi sów.
Pierw sza pu la, obej mu ją ca 200 pa kie tów
star to wych, zo sta ła wy czer pa na w dwa
dni, co by ło dla or ga ni za to rów ogrom nym
za sko cze niem, ale i mo ty wa cją do in ten -
syw nej pra cy nad wy da rze niem. Or ga ni za -
cja tak du że go bie gu jest nie la da
wy zwa niem, ale dzię ki za an ga żo wa niu
człon ków gru py oraz po mo cy part ne rów
i wie lu spon so rów przy go to wa nia zmie rza -
ją do koń ca. 

Start bie gu na dwóch dy stan sach roz -
pocz nie się punk tu al nie o godz. 12.00,
a zlo ka li zo wa ny bę dzie na le śnym skrzy żo -
wa niu z ul. Ga jo wą, w bez po śred nim są -
siedz twie po pu lar ne go „Żbi ka”. Rów nież
w tym miej scu znaj dzie się biu ro za wo -
dów, gdzie już od 9.30 bę dzie moż na od -
bie rać swo je nu me ry i pa kie ty star to we.
Z uwa gi na ogra ni czo ną licz bę miejsc par -

kin go wych w bli skiej oko li cy biu ra za wo -
dów oraz spo rą ilość uczest ni ków spo za na -
sze go po wia tu, a na wet wo je wódz twa,
za chę ca my miesz kań ców Kro to szy na
do sko rzy sta nia z trans por tu wspól ne go.
Moż na też przy je chać ro we rem. Wszyst -
kie szcze gó ły do ty czą ce za wo dów znaj dzie -
cie w wy da rze niu na Fa ce bo oku, wpi su jąc
w wy szu ki war ce 1. Cross Kro to szyń ski. 

Or ga ni za to rzy dzię ku ją wszyst kim,
bez któ rych wy da rze nie pew nie nie mia ło -
by szans się od być, a za tem part ne rom,
czy li Urzę do wi Miej skie mu i Sta ro stwu Po -
wia to we mu w Kro to szy nie, Kro to szyń -
skie mu Ośrod ko wi Kul tu ry, Nad le śnic twu
Kro to szyn, Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
Kro to szyn, fir mom – Jot kel, Mi zar, Cen -
trum Me blar skie Tra wers, Pie kar nia
Czwoj da, Sklep Zie lar sko -Me dycz ny Dom
Zdro wia, Pie ro gar nia Le ni wiec, Dział Pro -
duk cji Nu tri cia Kro to szyn, Fach -Stol, Mar -
ket Bu dow la ny Pszczół ka Kro to szyn,
Bro kel mann, Mah le, Bank Spół dziel czy
w Kro to szy nie, Zmy ślo ny An drzej Ślu sar -
stwo S. C., PRO -ZAP Ostrów Wlkp., Sup -
port sport, a tak że Kro to szyń skiej Gru pie
Bie go wej oraz pa tro no wi me dial ne -
mu – Ga ze cie Lo kal nej KRO TO SZYN.

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy 
na Cross Krotoszyński! 
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ASTRA KROTOSZYN 
– POLONIA 1912 LESZNO 1:4 (0:1)
BRAMKI:
0:1 – Jakub Harendarz (44)
1:1 – Łukasz Budziak (83)
1:2 – Patryk Gendera (85)
1:3 – Tomasz Wiśniewski (89’ karny)
1:4 – Bartosz Raszewski (90)
ASTRA: Jarysz – Sekula. Jankowski,
Rebelka, Mizerny, Budziak, Błażejczak (73’
Motyl), Sójka (48’ Jędrkowiak), Reyer, Brink
(46’ Czołnik), Goliński (62’ Ishchuk)

PIAST CZEKANÓW 
– PIAST KOBYLIN 2:4 (0:2)

BRAMKI:
0:1 – Jakub Smektała (26’ karny)
0:2 – Jacek Pacyński (38)
1:2 – Adam Sobczyk (47)
2:2 – Szymon Frąszczak (55)
2:3 – Krzysztof Matuszak (80)
2:4 – Mateusz Olikiewicz (85)
PIAST: Wojtkowiak – Siepa (91’ Lisiak),
A. Kurzawa, Snela, Szymanowski, Matuszak,
M. Kurzawa, Smektała, Kowalski
(84’ Gałczyński), Pacyński, Olikiewicz
(92’ Jędrzejak)

OSTROVIA 1909 OSTRÓW WLKP. 
– BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 

2:0 (0:0)
BRAMKI:
1:0 – Karol Krystek (55)
2:0 – Mikołaj Marciniak (59)
BIAŁY ORZEŁ:  Wronecki – Jankowski,
Roszczak, Konopka, Hajdasz, Maciejewski,
Pacholski, Nowakowski, Rój, Czabański,
Namysłowski 


