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PGKiM

Spółka 
będzie wspierać
klub karate Czytaj na str. 3
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W śro dę przy Krzy żu Ka tyń skim
na kro to szyń skim cmen ta rzu od by ła
się uro czy stość z oka zji 82. rocz ni cy
zbrod ni ka tyń skiej. Wła dze sa mo rzą -
do we, ucznio wie szkół i licz na gru pa
miesz kań ców uczci li ty sią ce po mor -
do wa nych w 1940 ro ku przez od dzia -
ły NKWD w oko li cach Ka ty nia. 

Uro czy stość roz po czął Piotr Mi ko -
łaj czyk, dy rek tor Mu zeum Re gio nal -
ne go im. H. Ław ni cza ka. O zbrod ni
ka tyń skiej opo wie dział An to ni Kor -
sak, pre zes To wa rzy stwa Mi ło śni ków
i Ba da czy Zie mi Kro to szyń skiej. Apel
ku czci po le głych ofi ce rów Woj ska Pol -
skie go po pro wa dził dr Edward Jo kiel.
De le ga cje sa mo rzą dów, szkół, sto wa -
rzy szeń zło ży ły sym bo licz ne wią zan -
ki kwia tów pod Krzy żem Ka tyń skim.
Od śpie wa no hymn pań stwo wy. 

Do zbrod ni w Ka ty niu do szło
wio sną 1940 ro ku. Do ko na ła jej po li -
cja po li tycz na NKWD ów cze sne go
Związ ku Ra dziec kie go po przez eg ze -
ku cje strza łem w tył gło wy. De cy zję
o eks ter mi na cji „wro gów wła dzy so -
wiec kiej” pod ję to 5 mar ca, na to miast
pierw szy trans port jeń ców w ce lu ich
li kwi da cji wy ru szył 3 kwiet nia z obo -
zu w Ko ziel sku do Ka ty nia.

Miej sca mi kaź ni Po la ków by ły
miej sco wo ści: Ka tyń – od 3 kwiet nia
do 12 ma ja roz strze la no tam ok. 4400
jeń ców z obo zu w Ko ziel sku, Char -
ków – od 5 kwiet nia do 12 ma ja za -
mor do wa no tam ok. 3800 jeń ców
z obo zu w Sta ro biel sku, Ka li nin
(Twer) – od 4 kwiet nia do 16 ma ja
prze pro wa dzo no tam eg ze ku cje
na ok. 6300 więź niach obo zu
w Ostasz ko wie (głów nie po li cjan tach

i funk cjo na riu szach KOP), Ki jów,
Char ków oraz Cher soń – wy mor do -
wa no tam 3435 jeń ców z tzw. li sty
ukra iń skiej, wię zio nych we Lwo wie,
Łuc ku, Rów nem, Tar no po lu, Sta ni sła -
wo wie i Dro ho by czu. Cia ła ukry to
w róż nych miej scach, w tym w By -
kow ni. W Miń sku prze pro wa dzo no
eks ter mi na cję 3870 więź niów z tzw.
li sty bia ło ru skiej, któ rych prze trzy my -
wa no w Bia łym sto ku, Brze ściu, Piń -
sku, Ba ra no wi czach i Wi lej kach.
Zwło ki po mor do wa nych ukry to
praw do po dob nie w Ku ro pa tach.
Z obo zów w Ko ziel sku, Sta ro biel sku
i Ostasz ko wie oca la ło łącz nie 395 pol -
skich ofi ce rów, któ rych wy wie zio no
do obo zu w Juch no wie, a po tem
do obo zu NKWD w Gria zow cu.

Ofia ra mi zbrod ni ka tyń skiej by li
rów nież kro to szy nia nie, mię dzy in ny -
mi żoł nie rze ba ta lio nu za pa so we go 56
Puł ku Pie cho ty Wiel ko pol skiej, któ ry

utwo rzo no z nad wy żek mo bi li za cyj -
nych i w si le oko ło 1500 żoł nie rzy wy -
sła no do Ośrod ka Za pa so we go 25
Dy wi zji Pie cho ty w Kiel cach. Li sta
ofiar so wiec kich opraw ców (nie peł na),
któ re zwią za ne by ły z Zie mią Kro to -
szyń ską, zo sta ła wy ry ta na Krzy żu Ka -
tyń skim, znaj du ją cym się w kwa te rze
woj sko wej kro to szyń skie go cmen ta rza
pa ra fial ne go. Spo rzą dzi li ją He le na
Ka sper ska oraz An to ni Kor sak, we
współ pra cy z Li dią Ław ni czak i ro dzi -
na mi po mor do wa nych.

Przez wie le lat wła dze Związ ku
Ra dziec kie go nie przy zna wa ły się
do tej zbrod ni. Do pie ro w 1990 ro ku
zo sta ły otwar te ra dziec kie ar chi wa
i wte dy ofi cjal nie po twier dzo no wy da -
nie roz ka zu za mor do wa nia pol skich
ofi ce rów przez Biu ro Po li tycz ne Ko -
mu ni stycz nej Par tii Związ ku Ra dziec -
kie go, na cze le któ rej stał Jó zef Sta lin.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

O tej zbrodni nie wolno zapomnieć!

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie rad ny Krzysz tof
Grzem pow ski po ru szył te mat nisz -
cze ją ce go bu dyn ku kro to szyń skie go
dwor ca i ota cza ją ce go go te re nu.

– Chciał bym za py tać o moż li wo -
ści re mon tu bu dyn ku dwor ca PKP
w Kro to szy nie. Spo ro róż nych pro po -
zy cji pa da ło ze stro ny PKP, mó wio no
też o tym, że gmi na ma prze jąć dwo -
rzec, póź niej był pro gram do ty czą cy
re mon tów dwor ców. Chciał bym, że by
pan bur mistrz od po wie dział na py ta -
nie, ja ki jest bie żą cy stan roz mów po -
mię dzy nim a dy rek cją PKP w spra wie
dwor ca i je go oto cze nia, bo co raz bar -
dziej on stra szy za rów no miesz kań -
ców, jak i po dróż nych od wie dza ją cych
na sze mia sto – oznaj mił rad ny
Grzem pow ski. 

– Skła dam wnio sek o zwró ce nie
się do dy rek cji PKP o upo rząd ko wa nie
te re nów przy le ga ją cych do dwor ca
PKP. Po dob ny wnio sek skła da łem 28
paź dzier ni ka ubie głe go ro ku. Ape lo -
wa łem o wy cię cie za ro śli, bo nie da ło
się wręcz przejść przez chod nik. Pro -
blem ten zo stał roz wią za ny krót ko -
trwa le i po wró cił. Po nad to są tam gó ry
śmie ci, roz wa la ją ce się be to no we opło -
to wa nie, któ re gro zi tym, że zsu nie się

na prze chod niów, a tak że nie dzia ła ją -
ce oświe tle nie. Pro sił bym więc
o zwró ce nie się do dy rek cji PKP o roz -
wią za nie te go pro ble mu – do po wie -
dział rad ny. 

Od po wie dzi udzie lił bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek, in for mu jąc, iż
gmi na po zo sta je w kon tak cie z PKP
i chce, aby dwo rzec zo stał wy re mon -
to wa ny. – Oso bi ście wy da je mi się, że
szan se na to nie są zbyt du że, gdyż
na po trze by PKP nie jest po trzeb ny tak
du ży dwo rzec. Już ja kiś czas te mu
skła da li śmy ze sta ro stą ta kie za pew nie -
nie, że gdy by PKP się pod ję ło i wy re -
mon to wa ło dwo rzec, to gmi na
wspól nie z po wia tem de kla ru je, iż wy -
dzier ża wi więk szość te go bu dyn ku.
Na mar gi ne sie też po wiem, że je śli
cho dzi o mo der ni za cję li nii Kro to -
szyn -Ja ro cin, są już de cy zje i do 2025
ro ku, jak wszyst ko do brze pój dzie, zo -
sta nie w ca ło ści wy re mon to wa na. To
otwo rzy nam dro gę do sta ra nia się, by
do Kro to szy na do jeż dża ły po cią gi Ko -
lei Wiel ko pol skich – wy ja śnił F. Mar -
sza łek, do da jąc, że nie wy klu cza, iż
gmi na wy stą pi o prze ję cie dwor ca.
Oczy wi ście w przy pad ku, gdy po ja wią
się moż li wo ści po zy ska nia środ ków fi -
nan so wych. 

(LE NA)

Z SESJI

Dworzec powinien być
wizytówką miasta
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21 kwiet nia 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 pod -
pi sa no umo wę spon sor ską mię dzy
spół ką a ASW Nip pon Kro to szyn. 

Przed pod pi sa niem umo wy Ma -
rian Ja nas, pre zes za rzą du PGKiM,
otrzy mał od przed sta wi cie li kro to -
szyń skie go klu bu ka ra te, Ce za re go
Gren dy i Pio tra Bie law skie go, ka ra te -
-gi (część tra dy cyj ne go stro ju, uży wa -
ne go do tre no wa nia) z na szy tym lo go
spół ki. Pre zes za uwa żył, że sport nie
jest mu ob cy, dla te go zde cy do wał
o wspar ciu klu bu, w któ rym tre nu ją
za rów no je go pra cow ni cy, jak i ich
dzie ci. 

– Dla nas jest to bar dzo waż na
chwi la. Po moc spon so rin go wa dla
spor tu jest nie zwy kle istot na i cie szę
się, że PGKiM wy ra ził chęć, by po ma -

gać mło dym spor tow com. Miej my
świa do mość, że dzię ki te mu to po ko -
le nie, któ re kształ tu je my i z któ rym
pra cu je my, bę dzie mia ło szan sę lep sze -
go roz wo ju i pa trze nia w przy -
szłość – stwier dził Ce za ry Gren da
z ASW Nip pon. 

– Pre zes przed sta wił nam swo ją
ofer tę, prze ana li zo wa li śmy ją i uzna li -
śmy, że jest dla nas do bra. Człon ko wie
klu bu wpła ca ją do nie go pie nią dze,
a więc gdy my do ło ży my coś od sie bie,
to te środ ki zo sta ną bar dzo do brze wy -
ko rzy sta ne. Chce my wspie rać roz wój
mło dzie ży, tym bar dziej że ro dzi ny za -
wod ni ków są na szy mi po ten cjal ny mi
klien ta mi, przez co tak na praw dę
wspie ra my spo łecz ność lo kal -
ną – oznaj mił M. Ja nas.

Umo wa zo sta ła pod pi sa na na rok
z moż li wo ścią prze dłu że nia. 

(LE NA)

PGKiM

Spółka będzie wspierać
klub karate

Pod czas se sji Ra dy Miej skiej w Kro -
to szy nie dys ku to wa no o bez pie czeń -
stwie miesz kań ców na sze go mia sta
w ra zie ewen tu al ne go za gro że nia
kon flik tem zbroj nym. 

Na po przed niej se sji py ta nie o za -
bez pie cze nie mia sta w ra zie ewen tu al -
ne go za gro że nia za dał już rad ny
Bar tosz Ko siar ski. Od po wiedź bur mi -
strza, ja ką otrzy mał na pi śmie, nie by -
ła jed nak we dług nie go
za do wa la ją ca. – Pa dła od po wiedź, że
ma my za bez pie czo ną wo dę. Jest też
wzmian ka, że zwe ry fi ku je cie, ja kie
ma my schro ny w Kro to szy nie, więc
chciał bym te raz za py tać, ile ma my
w mie ście schro nów, na ilu miesz kań -
ców, w ja kim są one sta nie i gdzie one
się znaj du ją? Ta kich in for ma cji ocze ki -
wa łem wcze śniej – oświad czył B. Ko -
siar ski. 

Głos za bra ła rów nież rad na Sła wo -
mi ra Ka lak (na zdję ciu). – Fe de ra cja
Ro syj ska za ata ko wa ła Ukra inę, bli sko
na szych gra nic to czy się zbrod ni cza

woj na, w związ ku z czym nie mo że my
być pew ni ju tra i po win ni śmy być
przy go to wa ni na każ dą ewen tu al ność,
ja ka mo że się wy da rzyć. A za tem na -
su wa ją się py ta nia, jak my, na na szym
lo kal nym po dwór ku, je ste śmy przy go -
to wa ni na ewen tu al ne za gro że nie kon -
flik tem zbroj nym. Czy w mie ście
i gmi nie Kro to szyn znaj du ją się schro -
ny i bun kry, w któ rych miesz kań cy
mo gli by zna leźć schro nie nie? Je że li
tak, to ja ki jest ich obec ny stan tech -
nicz ny? Czy po sia da my ja ką kol wiek
ilość ma se czek ochron nych na wy pa -
dek uży cia przez prze ciw ni ka bro ni
bio lo gicz nej lub che micz nej? Nie ste ty,
o moż li wo ści ta kie go za gro że nia mó -
wią co raz czę ściej woj sko wi spe cja li ści.
Czy bur mistrz Kro to szy na prze wi du -
je dzia ła nia pre wen cyj ne dla miesz -
kań ców w tych nie pew nych
i trud nych cza sach? – do py ty wa ła rad -
na. 

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
po in for mo wał rad nych, iż od po wie im
na pi śmie, co też uczy nił. Z pi sma do -

wia du je my się, że na te re nie Kro to szy -
na jest je den schron za kła do wy na 350
osób oraz 16 ukryć dla lud no ści
na 1611 osób. Obiek ty te są obec nie
wy ko rzy sty wa ne do in nych ce lów i są
w do brym sta nie tech nicz nym, z wy -
jąt kiem dwóch miejsc, w któ rych
w ostat nich la tach nie pro wa dzo no
prac kon ser wa tor skich.

– W cza sie pod wyż szo nej go to wo -
ści obron nej pań stwa bu dow le te bę dą
suk ce syw nie do sto so wy wa ne i wy po -
sa ża ne. W okre sie za gro że nia miesz -
kań cy bę dą in for mo wa ni, gdzie się
ukryć, a ukry cia bę dą od po wied nio
ozna ko wa ne – czy ta my w od po wie dzi
wło da rza. Po nad to oka zu je się, że ma -
my 73 kom ple ty ma sek prze ciw ga zo -
wych dla for ma cji obro ny
cy wil nej. – Dla miesz kań ców prze wi -
du je się za stęp cze środ ki ochro ny dróg
od de cho wych. Przy go to wa nie ich bę -
dzie re ali zo wa ne w ra mach po wszech -
nej sa mo obro ny. Spo sób zo sta nie
po da ny w od po wied nim cza sie. Po -
nad to miesz kań cy za gro żo nych re jo -
nów bę dą na bie żą co in for mo wa ni
o spo so bach po stę po wa nia – ob ja śniał
bur mistrz w pi śmie. 

Je śli zaś cho dzi o dzia ła nia pre -
wen cyj ne dla miesz kań ców, F. Mar sza -
łek po in for mo wał, iż na stro nie
in ter ne to wej Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie w za kład ce „obro na cy -
wil na” za miesz czo no „In for ma tor
o po wszech nej sa mo obro nie lud no -
ści”, z któ re go moż na się wie le do wie -
dzieć. Po nad to co ja kiś czas
miesz kań cy otrzy mu ją ulot ki in for -
mu ją ce, jak przy go to wać się na wy pa -
dek na głe go zda rze nia.

Do od po wie dzi na za py ta nie rad -
nej do łą czo no za łącz nik, któ rym jest
po rad nik na czas kry zy su i woj ny,
opra co wa ny przez Rzą do we Cen trum
Bez pie czeń stwa. (LE NA)

KROTOSZYN

Czy mieszkańcy 
mogą czuć się bezpiecznie?
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Kro to szyń scy rad ni przy ję li uchwa łę
w spra wie zwol nie nia od po dat ku
od nie ru cho mo ści, bu dyn ków lub ich
czę ści, za ję tych w ce lu nie od płat ne -
go za kwa te ro wa nia oby wa te li Ukra -
iny, któ rzy przy by li na te ry to rium na -
sze go kra ju, ucie ka jąc przed woj ną.

Uchwa ła za kła da zwol nie nie w 2022
ro ku od po dat ku za nie ru cho mo ści, bu -
dyn ki miesz kal ne lub ich czę ści, po ło żo ne
na te re nie gmi ny Kro to szyn, sta no wią ce
wła sność bądź bę dą ce w po sia da niu sa mo -
ist nym po dat ni ka, za ję te przez oby wa te li

Ukra iny (w ce lu nie od płat ne go za kwa te ro -
wa nia), któ rzy przy by li na te ren Pol ski
w związ ku z woj ną to czą cą się w ich kra ju.
Zwol nie nie przy słu gu je od pierw sze go
dnia mie sią ca, w któ rym do ko na no nie od -
płat ne go za kwa te ro wa nia uchodź ców
z Ukra iny, a wy ga sa wraz z upły wem mie -
sią ca, w któ rym za koń czo no owo za kwa te -
ro wa nie. 

– Ma jąc na uwa dze po trze bę do strze -
że nia za an ga żo wa nia miesz kań ców mia sta
i gmi ny Kro to szyn w po moc dla oby wa te -
li z Ukra iny w po sta ci nie od płat ne go ich
za kwa te ro wa nia w swo ich lo ka lach/bu -

dyn kach miesz kal nych, po dat ni ko wi zo -
sta nie przy zna ne pra wo do zwol nie nia
z po dat ku od nie ru cho mo ści. Du ża licz ba
oby wa te li z Ukra iny, ja ka obec nie znaj du -
je się na te ry to rium RP, wy ma ga nie -
zwłocz nej po mo cy i udzia łu ogó łu
oby wa te li pol skich, a za tem zwol nie nie bę -
dzie za chę tą do po mo cy, co nie wąt pli wie
jest w in te re sie pań stwa pol skie go, nie na -
ru sza jąc przy tym za sad de mo kra tycz ne go
pań stwa praw ne go – czy ta my w uza sad -
nie niu uchwa ły, któ rą rad ni przy ję li jed no -
gło śnie. 

(LE NA)

RADA MIEJSKA

Zwolnienia podatkowe dla pomagających uchodźcom

W śro dę, 20 kwiet nia, w Pa ła cu
w Or li od był się event po świę co ny
bran ży ślub nej. Zor ga ni zo wa no tar gi
oraz warsz ta ty dla przed się bior ców
dzia ła ją cych w tej dzie dzi nie. 

Or ga ni za tor ki wy da rze nia wy bra ły Pa -
łac w Or li przez wzgląd na to, że by ło ono
in spi ro wa ne po sta cią Ma rii An to ni ny,
a wy strój obiek tu zna ko mi cie wpi su je się
w ten kli mat. W cza sie even tu od by wa ły
się sty li zo wa ne se sje zdję cio we. Po nad to
zor ga ni zo wa no swe go ro dza ju tar gi ślub -

ne, pod czas któ rych pre zen to wa ły się ma -
łe przed się bior stwa zwią za ne z bran żą,
któ re swo im udzia łem w wy da rze niu za -
ak cen to wa ły ist nie nie na ryn ku. 

Prze pro wa dzo no tak że szko le nie
na te mat roz wo ju biz ne su, mar ki oso bi stej,
spo so bów po zy ski wa nia klien tów, ob słu gi
klien tów oraz po ru sza nia się w me diach
spo łecz no ścio wych. Ce lem im pre zy by ło
stwo rze nie ba zy, któ ra mo że kom plek so -
wo ob słu żyć przy szłą pa rę mło dą pod ką -
tem or ga ni za cji we se la. 

(LE NA) 

PAŁAC W ORLI 

Co słychać w branży ślubnej?



W świą tecz ną so bo tę póź nym po po -
łu dniem w Dzie li cach (gmi na Roz -
dra żew) wy buchł po żar bu dyn ku jed -
no ro dzin ne go. Ogień ob jął pod da sze
obiek tu  o kon struk cji drew nia nej.
Miesz kań cy zdo ła li opu ścić bu dy nek
przez przy by ciem stra ża ków.

W pierw szej fa zie dzia łań stra ża cy
po da li je den prąd ga śni czy wo dy w na -
tar ciu na pa lą ce się pod da sze. Po przy -

by ciu za stę pów z Jed nost ki Ra tow ni -
czo -Ga śni czej prze gru po wa no si ły
i środ ki, pro wa dząc ak cję we wnątrz
bu dyn ku z uży ciem sprę żo nej pia ny. 

– Ta kie dzia ła nia do pro wa dzi ły
do sku tecz ne go ogra ni cze nia roz prze -
strze nia nia się ognia oraz mi ni ma li za -
cji strat ma te rial nych, ja kie po nie śli
wła ści cie le bu dyn ku – in for mu je st.
asp. Ma te usz Dy mar ski z KP PSP
w Kro to szy nie. W trak cie ak cji jed na

z osób po stron nych na rze ka ła na na si -
la ją ce się dusz no ści. Ko bie cie udzie lo -
no więc kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy i we zwa no służ by me dycz ne.
Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go wy -
ko nał nie zbęd ne czyn no ści. Nie by ło
ko niecz no ści za bra nia po szko do wa nej
do szpi ta la. 

Po stłu mie niu ognia obiekt od dy -
mio no me cha nicz nie, z pod da sza usu -
nię to nad pa lo ne ma te ria ły, któ re
sys te ma tycz nie do ga sza no wo dą. Po -
nad to stra ża cy do ko na li nie zbęd nych
prac roz biór ko wych drew nia nej kon -
struk cji, by do trzeć do za rze wi ognia,
zlo ka li zo wa nych z po mo cą ka me ry
ter mo wi zyj nej. 

Po po nad trzech go dzi nach ak cji
ga śni czej obiekt spraw dzo no urzą dze -
nia mi po mia ro wy mi, któ re po twier -
dzi ły cał ko wi tą li kwi da cję za gro że nia.

W dzia ła niach bra ły udział dwa
za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej w Kro to szy nie oraz po jed nym
po jeź dzie ga śni czym z OSP Czar ny
Sad, OSP Roz dra żew i OSP Ust ków.

(AN KA)

Na sygnale 5
DZIELICE

Ogień na poddaszu

W no cy 20 kwiet nia do Ko men dy Po -
wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Kro to szy nie wpły nę ło zgło sze -
nie o po ża rze w po miesz cze niu ga ra -
żo wym na te re nie jed nej z po se sji
w miej sco wo ści Mo kro nos (gmi na
Koź min Wlkp.). 

Na miej sce nie zwłocz nie skie ro -
wa no trzy za stę py z Jed nost ki Ra tow -
ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie oraz
po jed nym z OSP Koź min Wlkp.
i OSP Czar ny Sad. Pa li ło się w wy -
dzie lo nym po miesz cze niu ma ga zy -
no wym. Po za bez pie cze niu

i oświe tle niu te re nu dzia łań stra ża cy,
wy po sa że ni w apa ra ty ochro ny ukła -
du od de cho we go, wpro wa dzi li
do wnę trza obiek tu je den prąd ga śni -
czy pia ny sprę żo nej z urzą dze nia
ONE SE VEN. 

– Pod ję te dzia ła nia ga śni cze do -
pro wa dzi ły do szyb kie go uga sze nia
w peł ni roz wi nię te go po ża ru. Po -
miesz cze nia w bu dyn ku prze wie trzo -
no. Stra ża cy przy uży ciu pod ręcz ne go
sprzę tu bu rzą ce go usu nę li spa lo ne
ma te ria ły na ze wnątrz, gdzie do ga szo -
no je pia ną ga śni czą – in for mu je st.
kpt. To masz Pa try as z KP PSP w Kro -
to szy nie. 

Na ko niec ak cji po zo sta łe po -
miesz cze nia w bu dyn ku po wtór nie
prze wie trzo no i spraw dzo no ka me rą
ter mo wi zyj ną oraz de tek to rem wie lo -
ga zo wym. Urzą dze nia po mia ro we po -
twier dzi ły li kwi da cją za gro że nia.
Dzia ła nia stra ża ków trwa ły bli sko 2,5
go dzi ny. 

(AN KA)

20 kwiet nia po ran na zmia na służ -
by przy Ko men dzie Po wia to wej
PSP w Kro to szy nie mia ła uro czy sty
cha rak ter. A to za spra wą wrę cze -
nia de cy zji o mia no wa niu na sta -
no wi ska do wód cy Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej oraz je go za -
stęp cy. 

Ko men dant po wia to wy PSP
w Kro to szy nie bryg. To masz Po lak
z dniem 12 kwiet nia mia no wał
na sta no wi sko do wód cy JRG star sze -
go ka pi ta na To ma sza Pa try asa, któ ry
od 2016 ro ku peł nił funk cję za stęp cy
do wód cy. Z ko lei star szy ka pi tan

Krzysz tof Fi glak otrzy mał no mi na cję
na sta no wi sko za stęp cy do wód cy kro -

to szyń skiej JRG. Od 2011 ro ku był
on do wód cą zmia ny. (AN KA)

MOKRONOS

Pożar w środku nocy 

JRG KROTOSZYN

Zmiany na stanowiskach dowódczych
W Wiel ką So bo tę oko ło go dzi -
ny 16.00 na skrzy żo wa niu ulic Mic -
kie wi cza i Be nic ka w Kro to szy nie do -
szło do wy pad ku dro go we go. W zda -
rze niu ucier pia ły dwie oso by. 

Na skrzy żo wa niu zde rzy ły się dwa
sa mo cho dy, któ ry mi po dró żo wa ły
łącz nie trzy oso by. Dwóch uczest ni -
ków zda rze nia od nio sło ob ra że nia wy -
ma ga ją ce in ter wen cji służb
me dycz nych. Do mo men tu przy by cia
ka ret ki po go to wia stra ża cy udzie li li im
kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy. Po -
nad to za bez pie czy li uszko dzo ne środ -
ki trans por tu  oraz usu nę li z jezd ni
ele men ty stwa rza ją ce za gro że nie dla
użyt kow ni ków dro gi. Je den z po szko -
do wa nych zo stał prze trans por to wa ny
do ka li skie go szpi ta la na ba da nia dia -
gno stycz ne.

Jak in for mu je po li cja, przy czy ną
wy pad ku by ło nie ustą pie nie pierw -
szeń stwa prze jaz du. – 26-let ni
miesz ka niec Kro to szy na, kie ru jąc sa -
mo cho dem mar ki Au di, wy jeż dżał
z dro gi pod po rząd ko wa nej i do pro -
wa dził do zde rze nia z po jaz dem
mar ki Chry sler, któ rym je chał 32-
let ni męż czy zna. Wszy scy uczest ni -
cy zda rze nia by li trzeź wi.
Na po le ce nie pro ku ra to ra od 26-lat -
ka po bra no krew na spraw dze nie
obec no ści al ko ho lu oraz środ ków
odu rza ją cych. Oba po jaz dy zo sta ły
za bez pie czo ne na par kin gu de po zy -
to wym. Po stę po wa nie w tej spra wie
pro wa dzi kro to szyń ska ko men -
da – mó wi 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)

KROTOSZYN

Zderzenie na skrzyżowaniu
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W mi nio ną so bo tę w ha li wi do wi sko -
wo -spor to wej zor ga ni zo wa no ko lej ny
Tar get One Ni ght. Wy stą pi ły to po we
pol skie gwiaz dy. Mu zy ka w po łą cze -
niu z nie sa mo wi tą opra wą au dio wi -
zu al ną stwo rzy ła nie sa mo wi ty kli -
mat. Im pre za zgro ma dzi ła tłu my fa -
nów elek tro nicz nych brzmień. Or ga -
ni za to rem wy da rze nia by ła Tar get
One Agen cy.

Fa ni mu zy ki klu bo wej ba wi li się
do póź nych go dzin noc nych. Na sce nie po -
ja wi ło się ośmiu czo ło wych DJ -ów pol skiej
sce ny – Mes sias, Qu it, Kriss Dy do, Ha zel,
Dia bl lo, X -me en, Qu iz i Kre cik. Wszy scy
stwo rzy li wspa nia łe wi do wi sko z efek ta mi
świetl ny mi, la se ro wy mi i po rwa li pu blicz -
ność do za ba wy. 

Mu zy ka elek tro nicz no -ta necz na jest
two rzo na głów nie lub wy łącz nie za po mo -
cą elek tro fo nów (elek tro me cha nicz nych
i elek tro nicz nych in stru men tów mu zycz -
nych) oraz urzą dzeń elek tro nicz nych,
prze twa rza ją cych dźwię ki po za mu zycz ne

lub ge ne ro wa ne przez tra dy cyj ne in stru -
men ty aku stycz ne. Jest gra na przede
wszyst kim w klu bach noc nych i dys ko te -
kach. Na po trze by im pre zy przy go to wa no
dla uczest ni ków bar i sto isko ga stro no -
micz ne. 

Or ga ni za to rzy po sta no wi li prze ka -
zać 10 pro cent środ ków ze sprze da ży bi le -
tów po raz ko lej ny na ce le
cha ry ta tyw ne – 5 pro cent na po moc
Ukra inie, a dru gie 5 dla klu bu Astra Kro -
to szyn. – Ja ko or ga ni za to rzy je ste śmy za -

do wo le ni, cho ciaż li czy li śmy na jesz cze
więk szą fre kwen cję. Pu blicz ność ba wi ła się
wspa nia le. Wszy scy wy stę pu ją cy DJ -

-e stwo rzy li nie sa mo wi ty kli mat na im pre -
zie – pod su mo wał Pa tryk Ku bic ki z Tar get
One Agen cy. (FE NIX)

POD NASZYM PATRONATEM

Wszyscy stworzyli niesamowite widowisko 



Na bieżąco 7

Aż 246 prac wpły nę ło na kon kurs
pla stycz ny „Naj ład niej sza kart ka
wiel ka noc na”, zor ga ni zo wa ny przez
Kro to szyń ską Bi blio te kę Pu blicz ną.
Na gro dzo no lau re atów w dwóch ka -
te go riach. 

Kon kurs zor ga ni zo wa no już po raz
trzy na sty. W ko mi sji oce nia ją cej zna la zły
się Be ata Ulbrych (prze wod ni czą ca) – in -
struk tor ka pla stycz ka Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry – i Ali na Ka jew ska – in -
struk tor ka po wia to wa Kro to szyń skiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej.

W gru pie uczniów z klas I -
-III trium fo wał Sta ni sław Ma zur ze
Szko ły Pod sta wo wej w Biad kach, wy -
prze dza jąc Ju lię Olej nik z tej sa mej pla -
ców ki oraz Ala na Tu szyń skie go ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Kro to szy -
nie. Po nad to dwa rów no rzęd ne wy róż -
nie nia przy zna no Woj cie cho wi
No wa ko wi ze Szko ły Pod sta wo wej
w Chwa li sze wie i Jo an nie Waw rzy niak
ze Szko ły Pod sta wo wej w Ko bier nie.

W ka te go rii klas IV -VI pierw sze
miej sce za ję ła Alek san dra Wroń ska ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 8 w Kro to szy -

nie, dru ga lo ka ta przy pa dła Kin dze Ma -
cie ja szek ze Szko ły Pod sta wo wej
w Świn ko wie, a trze ci był Igor Przy -
był – tak że z SP w Świn ko wie. Wy róż -
nie nia otrzy ma li Jo an na Bą ba z SP nr 8
w Kro to szy nie i Ma ria Szu bert z SP
w Świn ko wie, 

Uro czy stość wrę cza nia na gród uświet -
ni ły wy stę pem ar ty stycz nym ma lu chy
z Przed szko la nr 7 „Ma ciuś” z Od dzia ła mi
In te gra cyj ny mi, któ re za pre zen to wa ły
przed sta wie nie o te ma ty ce wio sen no -wiel -
ka noc nej.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Nagrodzeni za piękne kartki wielkanocne

10 kwiet nia kro to szyń ski tan cerz,
Szy mon Staś ko wiak, wraz ze swo ją
part ner ką, Rok san ną Ży łą, star to wał
w Star dan ce Fe si val, któ ry od był się
w Jel czu -La sko wi cach. Ta pa ra wy -
tań czy ła so bie zwy cię stwo! 

Star dan ce Fe sti val to jed na z naj więk -
szych cy klicz nych im prez ta necz no -kul tu -
ral nych w Eu ro pie. W co rocz nym cy klu
tur nie jów bie rze udział kil ka set par ta necz -
nych, któ re wy stę pu ją przed re no mo wa -
nym gre mium sę dziow skim i ży wio ło wo
re agu ją cą pu blicz no ścią. 

10 kwiet nia w Jel czu -La sko wi cach od -
by ła się 11. edy cja te go wy da rze nia. O naj -
wyż szy po ziom ry wa li za cji pod czas
tur nie ju dba li wy bit ni sę dzio wie z Pol ski
i za gra ni cy. Im pre zę zor ga ni zo wa no we

współ pra cy z Pol skim To wa rzy stwem Ta -
necz nym. 

Na sze mia sto re pre zen to wał Szy mon
Staś ko wiak, któ ry za pre zen to wał tań ce
stan dar do we w kla sie ta necz nej B. Kro to -
szy nia nin i je go part ner ka, Rok san na Ży ła,
w pię ciu ba lo wych tań cach wy tań czy li so -
bie pierw sze miej sce! – Je ste śmy bar dzo
za do wo le ni z wy ni ku, któ ry uda ło się nam
wy tań czyć pod czas na sze go dru gie go
wspól ne go tur nie ju po sze ściu mie sią cach
wspól ne go tań ca. Nie ma my za mia ru od -
pusz czać tem pa w tre nin gach i szko le -
niach. Chce my rów nież iść za cio sem, je śli
cho dzi o udział w tur nie jach. Przed na mi
bo wiem ko lej ne – sko men to wał kro to -
szyń ski tan cerz. 

Dzia łal ność Szy mo na jest wspie ra na
przez gmi nę Kro to szyn. (LE NA)

TANIEC 

Wielki sukces Szymona 
i jego partnerki
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Ka ra te cy z klu bów z po wia tu kro to -
szyń skie go wzię li udział w XVII Ha ra -
su to Cup, któ ry od był się w dniach 9-
10 kwiet nia w Ło dzi. Na si za wod ni cy
wy wal czy li czte ry me da le. 

Do ry wa li za cji w mię dzy na ro do wym
tur nie ju przy stą pi ło po nad 850 ka ra te -
ków z dzie wię ciu państw. W tym gro nie
zna leź li się przed sta wi ciel pię ciu klu bów
z na sze go po wia tu. 

Re pre zen tu ją cy ASW Nip pon Kro to -
szyn Fi lip Mosz wy wal czył zło ty me dal
w ku mi te męż czyzn +84 kg. Z ko lei je go
klu bo wy ko le ga, Ja kub Ro mań ski, upla so -
wał się na pią tej lo ka cie w ku mi te ju nio -
rów -61 kg. 

Za wod nicz ki Klu bu Ka ra te Bon sai
Roz dra żew wró ci ły z Ło dzi ze sre brem
zdo by tym w ka ta dru ży no wym dziew -
cząt U’12. 

Z eki py UKS Sho dan Zdu ny na naj -
niż szym stop niu po dium sta nął Wik tor

Adam ski, ry wa li zu ją cy w ku mi te męż -
czyzn -67 kg. Dzie wią te miej sce za jął
Eryk Szym czak w ku mi te ka de tów -
52 kg, a je de na sta by ła Klau dia Swat
w ku mi te ka de tek -54 kg. 

Ka je tan Woź niak z Koź miń skie go
Klu bu Ka ra te Do Sho to kan wy wal czył
brą zo wy krą żek w ku mi te ka de tów
+70 kg, z ko lei Ja kub Bo row czyk zna lazł
się na dzie wią tej po zy cji w ku mi te ju nio -
rów -61 kg. 

Me da lu nie uda ło się wy wal czyć ka -
ra te kom UKS Uke mi Ko by lin. Ju lia Ma -
ślan ka za ję ła siód mą lo ka tę w ku mi te
ju nio rek +59 kg oraz dzie wią tą w ku mi -
te ka de tek +54 kg. Na siód mym miej scu
zma ga nia ukoń czy li Iza be la Waw rzy niak
(ku mi te U’12 -35 kg), Iwo Szcze pa niak
(ku mi te U’12 +45 kg) i Jo an na Łu czak
(ku mi te U’14 -50 kg). Ta ostat nia by ła też
sie dem na sta w ka ta U’14. 

(LE NA)

KARATE

W międzynarodowym towarzystwie

Przed sta wi cie le SAC Ur sus Kro to -
szyn star to wa li w I De biu tach PZK -
FiTS w Trój bo ju Si ło wym Kla sycz -
nym. Za wo dy od by ły się w Pu ła wach.
Na si za wod ni cy kil ka ra zy sta wa li
na po dium. 

Ry wa li za cja to czy ła się w czte rech ka -
te go riach wa go wych. O koń co wej kla sy fi -
ka cji de cy do wa ła licz ba zdo by tych
punk tów, ob li cza nych na pod sta wie wa gi
i uzy ska ne go wy ni ku w ki lo gra mach. 

Zna ko mi cie spi sa ła się Ju lia Ma ślan ka,
star tu ją ca w ka te go rii -52 kg. Za wod nicz -
ka Ur su sa za ję ła pierw sze miej sce, uzy sku -
jąc 85 kg w przy sia dzie, 45 kg
w wy ci ska niu le żąc i 95 kg w mar twym
cią gu, po pra wia jąc za każ dym ra zem wła -
sne re kor dy. Łącz ny wy nik 225 kg za pew -
nił jej zło ty me dal. 

Zło to wy wal czy ła tak że Mo ni ka Chle -
bow ska w ka te go rii -76 kg. Re pre zen tant -
ka SAC Ur sus przy sia dła 105 kg, wy ci snę ła
le żąc 50 kg, a w mar twym cią gu osią gnę -
ła 107,5 kg, co da ło łącz ny re zul -
tat 262,5 kg. Ona rów nież w każ dej
kon ku ren cji po pra wia ła re kor dy ży cio we. 

Ko lej nym zło tym me da li stą oka zał się
Woj ciech Cier niew ski, ry wa li zu ją cy w ka -
te go rii -66 kg. Nasz trój bo ista osią -
gnął 117,5 kg w przy sia dzie, 77,7 kg
w wy ci ska niu le żąc i 160 kg w mar twym

cią gu (łącz ny wy nik: 355 kg), usta na wia jąc
no we re kor dy ży cio we. 

Na naj wyż szym stop niu po dium sta -
nął też Do mi nik Pal czew ski w ka te go rii -
105 kg, uzy sku jąc 215 kg
w przy sia dzie, 127,5 kg w wy ci ska niu le -
żąc i 227,5 kg w mar twym cią gu (re kord
ży cio wy), co da ło mu łącz nie 570 kg (re -
kord ży cio wy). Po nad to wy star to wał w po -
je dyn czej kon ku ren cji wy ci ska nia le żąc
i z wy ni kiem 125 kg za jął dru gie miej sce. 

Srebr ny me dal wy wal czył Kor nel Szy -
ma nek w ka te go rii -66 kg. Za wod nik Ur -
su sa przy siadł 97,5 kg (re kord ży cio wy),
wy ci snął le żąc 57,5 kg oraz osią gnął 125 kg

w mar twym cią gu (re kord ży cio wy). Łącz -
ny re zul tat 280 kg jest je go no wym re kor -
dem ży cio wym. 

Po brąz się gnął Łu kasz Ko staś w ka te -
go rii -105 kg, uzy sku jąc 175 kg w przy sia -
dzie, 117,5 kg w wy ci ska niu le żąc i 200 kg
w mar twym cią gu (re kord ży cio wy), co da -
ło łącz ny wy nik 492,5 kg. 

Tuż za po dium upla so wał się Szy mon
Olej ni czak (-105 kg). Kro to szyń ski trój bo -
ista przy siadł 170 kg (re kord ży cio wy), wy -
ci snął le żąc 85 kg, a w mar twym cią gu
uzy skał 175 kg (re kord ży cio wy), osią ga jąc
tym sa mym re zul tat 430 kg, bę dą cy je go
re kor dem ży cio wym. (LE NA)

AQUATHLON

Monika druga w Grand Prix
TRÓJBÓJ SIŁOWY

Udane występy reprezentantów Ursusa

W Miń sku Ma zo wiec kim od by ły się
ko lej ne za wo dy Grand Prix Pol ski
w Aqu ath lo nie. Świet nie za pre zen to -
wa ła się Mo ni ka Jad czak, zaj mu jąc
dru gie miej sce.

Grand Prix Pol ski w Aqu ath lo nie to
wy da rze nie wpi sa ne w ka len darz im prez
Pol skie go Związ ku Tria th lo nu. For mu ła
GP za kła da or ga ni za cję pię ciu rund oraz fi -
na łu cy klu ja ko mi strzostw Pol ski.

Zma ga nia roz po czę ły się od kon ku -
ren cji pły wac kiej. Mo ni ka Jad czak mia ła

do prze pły nię cia 400 me trów. Kro to szy -
nian ka udo wod ni ła, że to jej sztan da ro wa
kon ku ren cja i prze pły nę ła dy stans w cza -
sie 5: 08,62, po ko nu jąc wszyst kie ry wal ki
i wszyst kich ry wa li! 

W bie gu na 5000 me trów Mo ni ka,
mi mo kon tu zji, z ja ką się bo ry ka, da ła z sie -
bie wszyst ko i osią gnę ła swój naj lep szy do -
tąd wy nik na ta kim dy stan sie – 20: 37,28
mi nut. Po zsu mo wa niu re zul ta tów z obu
kon ku ren cji oka za ło się, że kro to szyń ska
za wod nicz ka za ję ła dru ga miej sce w Grand
Prix Pol ski w Aqu ath lo nie. (AN KA)

PŁYWANIE

Złoto i srebro Julii Bielawnej

Zna ko mi cie spi sa ła się Ju lia Bie law -
na w Świe bo dzi cach, gdzie star to wa -
ła w XII Ogól no pol skich Za wo dach
Pły wac kich w Sprin cie. Kro to szyń ska
pły wacz ka wy wal czy ła dwa me da le.

Im pre za przy cią gnę ła po nad 360 za -
wod ni ków i za wod ni czek z 20 klu bów, m.
in. z Wro cła wia, Wał brzy cha, Je le niej Gó -
ry czy Gło go wa. W tym gro nie zna la zła się
tak że Ju lia Bie law na, re pre zen tu ją ca KS

Kro tosz. Kro to szyń ska pły wacz ka, star tu -
ją ca w ka te go rii 16 lat i star si, nie za wio -
dła i dwa ra zy sta nę ła na po dium.
Na dy stan sie 100 m sty lem kla sycz nym
oka za ła się bez kon ku ren cyj na z cza -
sem 1: 18,42, a na 50 m sty lem kla sycz -
nym uzy ska ła re zul tat 34,94, któ ry dał jej
srebr ny me dal. Ju lia ry wa li zo wa ła tak że
na 50 m sty lem mo tyl ko wym, uzy sku jąc
czas 34,89 i zaj mu jąc dzie sią te miej sce.

(AN KA)
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Pił ka rze i ki bi ce kro to szyń skiej dru -
ży ny dłu go cze ka li na ten mo ment.
W so bo tę Astra po ko na ła na wy jeź -
dzie Stal Ple szew aż 4: 0.

Kro to szyń ski ze spół w run dzie wio -
sen ne za no to wał do tąd sa me po raż ki. Spo -
tka nie z ple szew ską Sta lą za koń czy ło
jed nak złą pas sę. Go spo da rze od sa me go

po cząt ku spo tka nia mie li pro ble my
z utrzy ma niem się przy pił ce i by li znacz -
nie wol niej si od ry wa li, któ rzy to wy ko rzy -
sty wa li. Pierw szą szan sę na otwar cie
wy ni ku miał Łu kasz Bu dziak, ale po je go
strza le pił ka od bi ła się od słup ka. W 18.
mi nu cie, po krót kim ro ze gra niu rzu tu roż -
ne go przez Ł. Bu dzia ka i Ma te usza Mi zer -
ne go, pił kę do siat ki skie ro wał Mak sym

Ish chuk. Nie dłu go po tem na 2: 0 pod wyż -
szył Ar tur Bła żej czak, któ re mu do grał M.
Mi zer ny.

Po zmia nie stron me czu kro to szy nia -
nie nie od pusz cza li. Po po da niu Do mi ni -
ka Ję dr ko wia ka moc ny m ude rze niem
pod po przecz kę po pi sał się Szy mon Jan -
kow ski i gol ki per Sta li ska pi tu lo wał po raz
trze ci. W 88. mi nu cie wy nik spo tka nia
usta lił Ja kub Go liń ski, wy cho dząc obron -
ną rę ką z sy tu acji sam na sam z gol ki pe rem.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Długo wyczekiwane zwycięstwo

W nie dzie lę Bia ły Orzeł Koź min
Wlkp. po dej mo wał li de ra V li -
gi – Vic to rię Skar szew. Ku ucie sze
miej sco wych ki bi ców, koź mi nia nie
zwy cię ży li 4: 2.

Koź mi nia nie w run dzie wio sen nej
do tej kon fron ta cji nie za zna li jesz cze sma -

ku zwy cię stwa. Tak więc ma ło kto spo dzie -
wał się, że zła pas sa zo sta nie prze rwa na
wła śnie w po je dyn ku z li de ru ją cą Vic to rią
Skar szew. 

Go spo da rze wy szli na pro wa dze nie
w 34. mi nu cie za spra wą Woj cie cha Ka -
miń skie go. Przed prze rwą wy nik nie uległ
zmia nie. 

W dru giej po ło wie ki bi ce na nu dę nie
mo gli na rze kać. Naj pierw na 2: 0 pod wyż -
szył Ja kub Na my słow ski. Go ście od po wie -
dzie li tra fie niem Pa try ka Pa la ta, ale dzie sięć
mi nut póź niej Or ły znów mia ły dwu bram -
ko wą prze wa gę po tym, jak do siat ki pił kę
skie ro wał Krzysz tof Cza bań ski. W 85. mi -
nu cie Vic to ria po now nie zmniej szy ła stra -
ty po ude rze niu Ma te usza Ste fa nia ka.
W do li czo nym cza sie gry J. Na my słow ski
usta lił re zul tat me czu, pie czę tu jąc tym sa -
mym zwy cię stwo pod opiecz nych Ada ma
Zie liń skie go. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Orły ograły lidera!

PIŁKA NOŻNA

Piast Kobylin 
znów bez punktów

W 21. ko lej ce V li gi Piast Ko by lin po -
dej mo wał Po lo nię 1912 Lesz no. Nie -
ste ty, nasz ze spół nie dał ra dy wi ce li -
de ro wi ta be li i znów mu siał prze -
łknąć go rycz po raż ki. 

W pierw szej od sło nie przy jezd ni mie -
li optycz ną prze wa gę nad ko by li nia na mi.
Mi mo to nie uda ło im się wy pra co wać żad -
nej kla row nej sy tu acji strze lec kiej. Z ko lei
po stro nie go spo da rzy stu pro cen to we oka -
zje mie li Krzysz tof Ma tu szak i Mi łosz Ko -
wal ski. Obu za wod ni kom za bra kło jed nak
szczę ścia. 

Krót ko po zmia nie stron go ście otwo -
rzy li wy nik me czu. W 53. mi nu cie
po skład nej ak cji le wą stro ną bo iska świet -
nym ude rze niem z 13 me trów po pi sał się
Ja kub Ha ren darz. Kil ka mi nut póź niej Pa -

tryk Wojt ko wiak sfau lo wał na past ni ka Po -
lo nii w po lu kar nym i sę dzia po dyk to wał je -
de nast kę, któ rą na go la za mie nił Mi chał
Skrzyp czak, usta la jąc re zul tat kon fron ta cji. 

W na stęp nej ko lej ce ko by li nia nie wy -
ru szą do Skar sze wa, by zmie rzyć się z miej -
sco wą Vic to rią, któ ra jest li de rem V li gi. 

(LE NA)
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STAL PLESZEW 
– ASTRA KROTOSZYN 0:4 (0:2)

BRAMKI:
0:1 – Maksym Ishchuk (18)
0:2 – Artur Błażejczak (29)
0:3 – Szymon Jankowski (64)
0:4 – Jakub Goliński (88)
ASTRA: Jarysz – Jędrkowiak, Jankowski,
Rebelka (78’ Motyl), Mizerny, Ishchuk (64’
Goliński), Budziak, Błażejczak, Reyer, Brink
(55’ Skrzypniak), Sekula

PIAST KOBYLIN 
– POLONIA 1912 LESZNO 

0:2 (0:0)
BRAMKI:
0:1 – Jakub Harendarz (53)
0:2 – Michał Skrzypczak (60’ karny)
PIAST: Wojtkowiak – Siepa, Wosiek, Snela,
Szymanowski (72’ Frąckowiak), Gałczyński
(57’ M. Kurzawa), Smektała, Kowalski,
Matuszak (80’ Jędrzejak), Pacyński,
Olikiewicz

BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 
– VICTORIA SKARSZEW 4:2 (1:0) 

BRAMKI:
1:0 – Wojciech Kamiński (34)
2:0 – Jakub Namysłowski (53)
2:1 – Patryk Palat (63)
3:1 – Krzysztof Czabański (73)
3:2 – Mateusz Stefaniak (85)
4:2 – Jakub Namysłowski (94)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Janowski,
Roszczak, Konopka, Kamiński (62’
Oleśków), Maciejewski, Nowakowski,
Pacholski, Konieczny, Czabański,
Namysłowski 
CZERWONA KARTKA: Robert Nowakowski (56)


