
NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO WIE CIE KRO TO SZYŃ SKIM e -ma il:re dak cja@glo kal na.plNR 441 WTOREK 4 PAŹDZIERNIKA 2022

ZDUNY

Wielkie otwarcie
wizytówki miasta Czytaj na str. 3

KOŹMIN WLKP.

Święto Patrona w Super Jedynce
Czytaj na str. 5
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Za na mi dwa ostat nie spo tka nia
w ra mach cy klu „Smacz ne go u Ar ka -
de go”. Pierw sze od by ło się pod ha -
słem „Ku chen ne po tycz ki – ukra iń -
skie da nia na me dal”, a dru -
gie – „Zna jo mi na Skwe rze – fe styn
bie siad ny”.

Warsz ta ty „Ku chen ne po tycz -
ki – ukra iń skie da nia na me dal” przy go to -
wa ły Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
im. Ar ka de go Fie dle ra i Ze spół Szkół Po -
nad pod sta wo wych nr 3 im. Ja na Paw ła II,
a zor ga ni zo wa no je w ra mach part ner skiej
ini cja ty wy, któ ra kon cen tru je się na dzia ła -
niach słu żą cych uchodź com z Ukra iny.

Na ku li nar ne spo tka nie przy by li bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek wraz z go ść -
mi z Nie miec, Hu ber tem i Hen ry kiem,
oraz Ukra in ki, któ re sko rzy sta ły z za pro -
sze nia. Tym ra zem przy go to wy wa no po tra -
wy ukra iń skie: barszcz i pie ro gi ukra iń skie,
de ru ny, syr ni ki, ukra iń skie go łąb ki z su ro -
wy mi ziem nia ka mi i mię sem, ka pu śniak
za po ro ski, wa re ni ki z ziem nia ka mi i ki szo -
ną ka pu stą, ukra iń ską war stwo wą sa łat kę
ki jow ską oraz młyn ci z mię sem mie lo nym,
ce bu lą i ziem nia ka mi.

Tra dy cyj nie po ze spo ło wym go to wa -
niu uczest ni cy przy stą pi li do de gu sta cji
po traw, któ re nie tyl ko ład nie wy glą da ły,
ale przede wszyst kim wy śmie ni cie sma -
ko wa ły.

Ostat nie spo tka nie z cy klu „Smacz ne -
go u Ar ka de go!” – pod ha słem „Zna jo mi
na Skwe rze – fe styn bie siad ny” – z uwa gi
na nie sprzy ja ją cą au rę zor ga ni zo wa no w sa -
li kon fe ren cyj nej Ar ka dy. By ła to oka zja, by
za pre zen to wać hi sto rię współ pra cy
z PAFW, któ ra roz po czę ła się od do fi nan -

so wa nia na stwo rze nie Skwe ru D -O -M, po -
przez warsz ta ty eko lo gicz ne, zio ło lecz ni -
cze i spo tka nie z po dróż ni ka mi w ro ku
ubie głym. W tym ro ku bi blio te ka re ali zo -
wa ła ko lej ny pro jekt do fi nan so wa ny z pro -
gra mu Lo kal ne part ner stwa PAFW przez
Aka de mię Roz wo ju Fi lan tro pii w Pol sce.

Naj bar dziej ak tyw ni uczest ni cy otrzy -
ma li upo min ki z na zwą pro jek tu i lo go ty -
pa mi PAFW, ARF w Pol sce i part ne rów.
Przy go to wa no też spe cjal ne fol de ry z prze -
pi sa mi na po tra wy, któ re by ły przy rzą dza -
ne na warsz ta tach.

Na za koń cze nie wy stą pił Ze spół Tań -
ca Lu do we go Kro to sza nie pod kie run kiem
Ar let ty Po lań skiej. Wszy scy ze bra ni by li
pod wiel kim wra że niem kunsz tu ta necz -
ne go ar ty stów, a ich barw ne stro je za chwy -
ci ły od bior ców.

Bi blio te ka dzię ku je wszyst kim za an ga -
żo wa nym w re ali za cję za da nia, a szcze gól -
nie part ne ro wi – Ze spo ło wi Szkół
Po nad pod sta wo wych nr 3 w Kro to szy nie,
bez któ re go warsz ta ty ku li nar ne nie mo -
gły by się od być. 

(AN KA)
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BIBLIOTEKA

Kuchenne potyczki i biesiadny festyn
26 wrze śnia w Szko le Pod sta wo wej
im. Bi sku pa Mi cha ła Ko za la w Ko -
bier nie zor ga ni zo wa no uro czy sty
apel z oka zji uro dzin pa tro na. To wła -
śnie w tej pla ców ce bp Ko zal roz po -
czy nał swo ją edu ka cję.

Bi skup Mi chał Ko zal uro dził się 25
wrze śnia 1893 ro ku. Z oka zji uro dzin swo -
je go pa tro na ca ła spo łecz ność szkol na od -
śpie wa ła wspól nie hymn szko ły. Apel
pro wa dził prze wod ni czą cy pla ców ki, Nor -

bert Szy cho wiak, któ ry przy po mniał ży cio -
rys M. Ko za la – póź niej sze go bi sku pa, mę -
czen ni ka, bło go sła wio ne go oraz pa tro na
mia sta i gmi ny Kro to szyn, a od 2016 ro ku
tak że ko bier skiej szko ły.

Po ape lu ucznio wie ro ze szli się do klas,
gdzie obej rze li pre zen ta cję mul ti me dial ną,
przy go to wa ną przez Jo an nę Ba ran
i Krzysz to fa Ho ry zę, oraz fil mik Ma te usza
Sta si ka.  W sa lach wy świe tla no rów nież
film z uro czy sto ści nada nia szko le imie nia
bi sku pa Ko za la. (AN KA)

KOBIERNO

Urodziny patrona szkoły

We wto rek, 27 wrze śnia, 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 od da li hołd dru ho wi OSP Ba li -
ce, któ ry zgi nął, nio sąc po moc in nym.

W no cy z po nie dział ku na wto rek
do szło do tra gicz ne go zda rze nia. Dru ho -
wie z OSP Ba li ce, udzie la ją cy po mo cy po -
szko do wa nym w wy pad ku dro go wym,

zo sta li po trą ce ni przez nad jeż dża ją cy sa -
mo chód. W wy ni ku te go zda rze nia je den
z nich zgi nął na miej scu, a dwóch zo sta -
ło ran nych.

W mi nio ny wto rek kro to szyń scy stra -
ża cy od da li hołd zmar łe mu ko le dze, włą -
cza jąc w po jaz dach ra tow ni czo -ga śni czych
sy gna ły świetl ne i dźwię ko we. Do tej ini -
cja ty wy przy łą czy ły się tak że in ne jed nost -
ki OSP z te re nu po wia tu kro to szyń skie go.

(AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Zginął, ratując życie innych…
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Aktualności 3

W mi nio ny pią tek w Zdu nach ofi cjal -
nie otwar to zre wi ta li zo wa ną Sta rą Ka -
flar nię. Na uro czy stość przy by li przed -
sta wi cie le władz gmi ny, po wia tu, urzę -
du mar szał kow skie go oraz par la men -
ta rzy ści. Na stęp ne go dnia dla miesz -
kań ców zor ga ni zo wa no fe styn.

W 2015 r. po wy bu chu po ża ru na te -
re nie Sta rej Ka flar ni obiekt opu sto szał
i nisz czał. Ist nia ło za gro że nie, że w cen -
trum uro kli we go mia sta wkrót ce bę dzie
stać stra szą ca swo im wi do kiem ru de ra.
Dzię ki do ta cji obiekt zo stał prze ję ty przez
gmi nę od pry wat ne go wła ści cie la, a na stęp -
nie prze bu do wa ny i zo sta ły nada ne mu no -
we funk cje umoż li wia ją ce ich dal szą
eks plo ata cję dla ce lów kul tu ry, edu ka cji
i tu ry sty ki. Zo stał stwo rzo ny na no wo ośro -
dek lo kal nej tra dy cji prze my słu i rze mio sła
przy ja zny od bior com, w tym oso bom
z nie peł no spraw no ścią, wy po sa żo ny w no -
wo cze sne urzą dze nia, a tak że w in sta la cję
fo to wol ta icz ną. W ra mach prze bu do wy
po wsta ły po miesz cze nia dla zdu now skich
or ga ni za cji po za rzą do wych, kon fe ren cyj -
ne, miesz kal ne, wy sta wien ni cze, mu ze al -
no -edu ka cyj ne, ga stro no micz ne. Po nad to
po wsta ła sa la am fi te atral na do spo tkań
i warsz ta tów te atral nych i musz la kon cer -
to wa. W ka flar ni swo ją sie dzi bę bę dą mie -
li Zdu now ski Ośro dek Kul tu ry,
Ogól no pol skie Cen trum Zdu nów Pol -
skich, Ce chu Zdu nów, Ce ra micz ne Cen -
trum Rze mio sła Ar ty stycz ne go, mu zeum
pie ca i ka flar stwa. Pla no wa ne jest na te re -

nie obiek tu or ga ni zo wa nie ta kich im prez
jak: Fe sti wal Po gra ni cze Kul tur, Wie czo ry
Mu zycz ne i Świę to Chle ba. Ucznio wie po -
wsta ją cej szko ły bran żo wej bę dą mie li
moż li wość kształ ce nia się w za wo dzie
Zdun, funk cjo no wać bę dzie ple ner dla
uczniów ka li skie go Li ceum Pla stycz ne go
i stu den tów ar ty stycz nych uczel ni wyż -
szych ze spe cja li za cją ce ra micz ną, a tak że
Mię dzy na ro do wy Ple ner Ce ra micz ny.

Gmi na Zdu ny na wy re mon to wa nie
bu dyn ków Sta rej Ka flar ni po zy ska ła do fi -
nan so wa nie w wy so ko ści o 7 161 692,91 zł
z cze go 5 560 040,84 zł sta no wi ła do ta cja
z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio -
nal ne go, środ ki z bu dże tu pań stwa w wy -
so ko ści 741 338,78 zł oraz środ ki
z Rzą do we go Fun du szu In we sty cji Lo kal -
nych w kwo cie 860 313,29 zł. W po miesz -
cze niach zre wi ta li zo wa nej Ka flar ni mie ści
się tak że Ki no Spo łecz no ścio we, na wy po -
sa że nie któ re go sa mo rząd po zy ska ła do fi -

nan so wa nie z Unii Eu ro pej skiej w wy so ko -
ści 123 268,70 zł. 

Pod czas ofi cjal ne go otwar cia za pro szo -
nych go ści ura czo no wy stę pem ar ty stycz -
nym w wy ko na niu Zdu now skie go
Ze spo łu Wo kal ne go. Na stęp nie bur mistrz
To masz Chu dy przed sta wił hi sto rię obiek -
tu oraz prze bieg re ali za cji waż nej dla mia -
sta in we sty cji. Ka flar nia w Zdu nach
po wsta ła w 1858 r. i zo sta ła za ło żo na przez
ro dzi nę Re iman nów, któ rzy przy by li do te -
go mia sta z Mi li cza. Na po cząt ku dzia łal -
ność za kła du ogra ni cza ła się do le pie nia
garn ków i do nic. W ko lej nych la tach po sze -
rzo no dzia łal ność o pro duk cję ka fli sza mo -
to wych. Po 1945 r. wszyst ko zo sta ło
zna cjo na li zo wa ne, póź niej by ła to w rę kach
pry wat ne go wła ści cie la, po czym zo sta ła
od ku pio ne przez gmi nę. Obiekt jest uwa -
ża ny za naj star szą ka flar nię w Pol sce, być
mo że na wet i w Eu ro pie – Ka flar nia jest
jed nym z 26 pro jek tów re ali zo wa nych
z pie nię dzy Unii Eu ro pej skiej. Do tej po ry
otrzy ma li śmy na nie 30 mln zł, je śli cho dzi
o środ ki kra jo we jest to po nad 20 mln zł.
Jest to w su mie 50 mln zł na in we sty cje.
Otwie ra my dzi siaj zre wi ta li zo wa ny obiekt
po by łym za kła dzie pro duk cyj nym. Bu -
dyn ki, któ re zo sta ły za adop to wa ne do peł -
nie nia zu peł nie in nej funk cji. Dzi siej sza
sce na ple ne ro wa by ła wia tą, bu dy nek
miesz kal ny i ki no – skła dzi ka mi na su row -
ce po trzeb ne do pro duk cji. Wszyst ko za -
czy na li śmy w 2019 r. w zu peł nie in nym
świe cie, przed co vi dem, woj ną, dro gą ener -
gią, dra stycz nym spad kiem przy cho dów

bie żą cych sa mo rzą dów. Ra to wa li śmy się
do fi nan so wa nia mi z Unii Eu ro pej skiej.
War to wspo mnieć, że z ob li czeń Re gio nal -
nej Izby Ob ra chun ko wej, w 2021 r. mie li -
śmy naj wyż szy współ czyn nik środ ków
z UE w wy dat kach w ogó le w Wiel ko pol -
sce i siód me miej sce w Pol sce! Lu dzie
z bran ży wie dzą, jak trud no o ta ki współ -
czyn nik i jak jest waż ny. Ale dzi siaj jest

cięż ki czas, ostroż niej bę dzie my ka flar nię
roz krę cać niż za mie rza li śmy. Przy szłość
jest nie pew na, ale ka flar nia ura to wa -
na – mó wił wło darz Zdun.

Otrzy mał licz ne po dzię ko wa nia od za -
pro szo nych go ści za do brze prze pro wa dzo -
ną in we sty cje. Po sym bo licz nym
prze cię ciu wstę gi od by ło się zwie dza nie
po miesz czeń obiek tu.

Na stęp ne go dnia na te re nie Sta rej Ka -
flar ni w Zdu nach od był się fe styn z udzia -
łem lo kal nych sto wa rzy szeń i kół go spo dyń
wiej skich ze sto iska mi ga stro no micz ny mi
i lo kal nym rę ko dzie łem. Dla dzie ci przy go -
to wa no atrak cje w po sta ci ani ma cji, pusz -
cza nia ba niek my dla nych, za ba wa
z al pa ka mi, ma lo wa nie twa rzy, szko le nia
z udzie la nia pierw szej po mo cy pro wa dzo -

nych przez stra ża ków OSP czy warsz ta ty
ce ra micz ne. Cech Zdu nów Pol skich przy -
go to wał po kaz w po sta ci czy ste go spa la nia
drew na w pie cu. Na to miast na sce nie od -
by ły się wy stę py przed szko la ków
i uczniów, a gwiaz da mi wie czo ru by li Szy -
mon To kar ski, ze spół To All Units oraz An -
drzej Si ko row ski.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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24 wrze śnia w Sul mie rzy cach do szło
do uro czy ste go otwar cia bież ni lek -
ko atle tycz nej. In we sty cja kosz to wa -
ła 1 326 623,68 zło tych.

Sym bo licz ne go prze cię cia wstę gi do ko -
na li przy by li na uro czy stość par la men ta rzy -
ści, a tak że bur mistrz Da riusz Dę bic ki,
se kre tarz mia sta Ka ri na Błasz czyk, Adam
Orze szyń ski – prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej, Be ata Ko prow ska – dy rek tor miej sco wej
szko ły, Hu bert Grusz czyń ski – przed sta wi -
ciel spo łecz no ści uczniow skiej. Obiekt po -
świę cił ksiądz pro boszcz Jan Wol niak.

Po ofi cjal nych wy stą pie niach przy szedł
czas na sym bo licz ne okrą że nie bież ni.
W szta fe cie ho no ro wej po bie gli wło darz Sul -
mie rzyc, prze wod ni czą cy ra dy, na uczy ciel
wy cho wa nia fi zycz ne go – Piotr Ja nic -
ki – oraz przed sta wi ciel uczniów – Fran ci -

szek Ku law ski. Ko lej nym punk tem uro czy -
sto ści był szkol ny mi tyng lek ko atle tycz ny.
Z ko lei w czę ści ar ty stycz nej wy stą pił ze spół
ta necz ny Od No Wa.

Re ali za cję in we sty cji roz po czę to w li -
sto pa dzie 2021 ro ku. Wy bu do wa no bież -
nię o dłu go ści 300 me trów z czte re ma
to ra mi okręż ny mi wo kół ist nie ją ce go bo iska
or lik oraz sprin ter ską o dłu go ści 120 m. Wy -
ko na no tak że za ko le za chod nie z na -
wierzch nią z tra wy na tu ral nej, w któ rym
umiesz czo no skocz nię do sko ku wzwyż
na na wierzch ni z po li ure ta nu. W za ko lu
wschod nim po wsta ła na to miast skocz nia
do sko ku w dal i trój sko ku z roz bie giem jed -
no kie run ko wym o na wierzch ni po li ure ta -
no wej, a tak że rzut nia do pchnię cia ku lą
z na wierzch nią z tra wy na tu ral nej. 

Łącz ny koszt in we sty cji wy -
niósł 1 326 623,68 zł. Na to za da nie Sul -

mie rzy ce otrzy ma ły z sa mo rzą du wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go do ta cję ce lo wą
w wy so ko ści 160 tys. zł oraz kwo -
tę 500 392,67 zł z Rzą do we go Fun du szu
In we sty cji Lo kal nych prze ciw dzia ła nia
CO VID -19. Resz ta środ ków, czy -
li 666 231,01 zł, po cho dzi ła z bu dże tu
mia sta. 

Bur mistrz Da riusz Dę bic ki skła da ser -
decz ne po dzię ko wa nia ca łej spo łecz no ści
uczniow skiej, gro nu pe da go gicz ne mu
z dy rek tor Be atą Ko prow ską na cze le za za -
an ga żo wa nie i pro fe sjo nal ne przy go to wa -
nie uro czy sto ści oraz  Ma cie jo wi
Ma cie jew skie mu za na gło śnie nie uro czy -
sto ści. Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru je
do na uczy cie li wy cho wa nia fi zycz ne -
go – Agniesz ki Rud nic kiej, Pio tra Ja nic kie -
go i Hu ber ta Wron ka.

(AN KA)
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SULMIERZYCE

Uroczyste otwarcie bieżni lekkoatletycznej

Roz strzy gnię ty zo stał kon kurs na dy -
rek to ra SPZOZ w Kro to szy nie. Za -
rząd Po wia tu po wo łał na no wą sze -
fo wą pla ców ki Be atę Maj, któ ra
od dwóch lat peł ni ła funk cję dy rek to -
ra ds. ad mi ni stra cyj no -fi nan so wych
na sze go szpi ta la.

Do kon kur su na dy rek to ra kro to szyń -
skie go szpi ta la zgło si ło się pię cio ro kan dy -
da tów. Je den z nich nie speł nił wy mo gów
for mal nych i nie zo stał do pusz czo ny do ko -
lej ne go eta pu, 

W dniach 21-22 wrze śnia ko mi sja
kon kur so wa prze pro wa dzi ła dru gi etap po -
stę po wa nia kon kur so we go, po le ga ją cy
na od by ciu in dy wi du al nych roz mów
z czte re ma za pro szo ny mi kan dy da ta mi.
Po tem w taj nym gło so wa niu ko mi sja opo -
wie dzia ła się za kan dy da tu rą Be aty Maj. 

– Pa ni Be ata Maj po sia da wy kształ ce -
nie wyż sze zdo by te na Aka de mii Eko no -
micz nej w Po zna niu oraz jest w trak cie
stu diów po dy plo mo wych MBA w ochro nie
zdro wia. W swo jej pra cy za wo do wej zdo by -
ła do świad cze nie w za rzą dza niu róż ny mi
in sty tu cja mi na sta no wi skach kie row ni -

czych. Od 2020 r. peł ni funk cję dy rek to ra
ds. ad mi ni stra cyj no -fi nan so wych w SPZOZ
w Kro to szy nie. Pod czas roz mo wy Ko mi sja
oce ni ła zna jo mość m. in prze pi sów w za kre -
sie usta wy o dzia łal no ści lecz ni czej, fi nan -
sów pu blicz nych oraz umie jęt no ści
za rzą dza nia per so ne lem. Pa ni Be ata Maj za -
pre zen to wa ła pod czas roz mo wy bar dzo
szcze gó ło wo za ło że nia kon cep cyj ne funk -
cjo no wa nia Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go
Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Kro to szy nie
w za kre sie spraw or ga ni za cyj nych, eko no -
micz nych, za trud nie nia i ja ko ści świad czo -
nych usług. Do świad cze nie za wo do we
w za rzą dza niu, a zwłasz cza treść za pre zen -
to wa nej kon cep cji zde cy do wa ły o jed no gło -
śnym wy bo rze Ko mi sji – na pi sał
w uza sad nie nie do ko na ne go wy bo ru Ta de -
usz Ste fa niak, prze wod ni czą cy Ko mi sji
Kon kur so wej. Za rząd Po wia tu przy jął re ko -
men da cję i po wie rzył B. Maj kie ro wa nie
kro to szyń skim szpi ta lem.

Przy po mnij my, że po przed nia dy rek -
tor, Iwo na Wi śniew ska, de cy zją Za rzą du
Po wia tu Kro to szyń skie go z dniem 1
czerw ca zo sta ła zwol nio na z tej funk cji.

(AN KA)

KROTOSZYN

Beata Maj nową dyrektor szpitala
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Na bieżąco 5

30 wrze śnia był dniem szcze gól nym
dla spo łecz no ści Szko ły Pod sta wo -
wej nr 1 im. Straj ku Dzie ci Koź miń -
skich 1906/1907 w Koź mi nie Wlkp.
Zor ga ni zo wa no bo wiem wy jąt ko wą
uro czy stość z oka zji Świę ta Pa tro na.

Koź miń ska Je dyn ka od wie lu lat dba
o to by dzień pa tro na był wy jąt ko wym, in -
dy wi du al nym świę tem szko ły. Tak by ło
rów nież tym ra zem. Dy rek tor pla ców ki,
Ja cek Za wod ny, we spół z gro nem pe da go -
gicz nym do kła da ją wszel kich sta rań, by
wy da rze nia sprzed lat by ły wiecz nie ży we
w pa mię ci uczniow skiej spo łecz no ści. 

Ob cho dy Świę ta Pa tro na roz po czę ły się
od Mszy świę tej w Ko ście le pw. Świę te go
Waw rzyń ca. Po tem wszy scy uda li się
przedszko łę, gdzie wcią gnię to fla gę namaszt
iod śpie wa no hymn pań stwo wy. Dy rek tor Je -
dyn ki za pre zen to wał też nie daw no po wsta -
ły zie lo ny skwer pa mię ci hi sto rii.

Na uro czy stość przy by ły wła dze sa -
mo rzą do we oraz przy ja cie le pla ców ki. Nie
za bra kło oczy wi ście ro dzi ców. Ucznio wie
przed sta wi li wspa nia ły pro gram ar ty stycz -
ny. Swo je pierw sze kro ki „na sce nie” po sta -
wi li też naj młod si, dla któ rych ten dzień
był jesz cze bar dziej szcze gól ny, po nie waż

zo sta li pa so wa ni na pierw szo kla si stów. 
Przy po mnij my, że szko ła no si imię

Straj ku Dzie ci Koź miń skich, na pa miąt kę
wy da rzeń z lat 1906/1907, kie dy to ucznio -
wie wy ka za li się ogrom ną od wa gą, sta jąc
w obro nie oj czy stej mo wy, straj ku jąc prze -
ciw ko na ucza niu w ję zy ku nie miec kim. By
uczcić te nie zwy kłe wy da rze nia i za pi sać je
trwa le w pa mię ci koź mi nian, po sta no wio -
no nadać szko le imię upa mięt nia ją ce tę hi -
sto rię. Na zwa zo sta ła nada na na wspól ny
wnio sek Ra dy Pe da go gicz nej, Sa mo rzą du
Uczniow skie go oraz Ra dy Ro dzi ców
w 2002 ro ku. Szko ła ma tak że swój wła sny
hymn oraz sztan dar na wią zu ją cy do wspo -

mnia ne go straj ku.
Każ dy uczeń koź miń skiej Je dyn ki do -

sko na le wie, co się dzia ło w la tach 1906-
1907, dzię ki cze mu świa do mie uczest ni czy
w upa mięt nie niu tych wy da rzeń. By przy -
bli żyć naj młod szym hi sto rię straj ku dzie ci
koź miń skich, kil ka dni przed uro czy sto ścią
przy go to wa no spe cjal ne lek cje w izbie pa -
mię ci, czy li sa li, w któ rej zgro ma dzo no pa -
miąt ki zwią za ne z uczest ni ka mi straj ku. 

Jak co ro ku zor ga ni zo wa no też kon kurs
wie dzy do ty czą cy pa tro na, by do dat ko wo za -
chę cić uczniów do utrwa le nia tych wia do -
mo ści. Wzię ło w nim udział 67 dzie ci.
Naj młod si uczest ni czy li w kon kur sie pla -

stycz nym. Uro czy ste wrę cze nie lau re atom
na gród od by ło się pod czas piąt ko we go ape -
lu. Na gro dzo no rów nież trzech ab sol wen -
tów pla ców ki, któ rzy w ubie głym ro ku
szkol nym osią gnę li wy bit ne wy ni ki wna uce. 

Koź miń ska Je dyn ka to no wo cze sna
szko ła, zna ko mi cie wy po sa żo na w po mo ce
dy dak tycz ne, któ ra kul ty wu je tra dy cję i hi -
sto rię. – Świę to Pa tro na Szko ły to waż ny
mo ment w hi sto rii pla ców ki i gmi ny Koź -
min Wiel ko pol ski. Chce my god nie czcić

pa mięć na szych lo kal nych Bo ha te rów. Pod -
czas uro czy sto ści ofi cjal nie za pre zen to wa -
li śmy stwo rzo ny przy szko le zie lo ny skwer
pa mię ci hi sto rii. Chce my, by by ło zie lo no
i ko lo ro wo, ale rów nież hi sto rycz nie i eko -
lo gicz nie. Sa dzi my zie leń wo kół szko ły dla
ko lej nych po ko leń. Ma to być ży wy po mnik
hi sto rii pla ców ki, któ ra w 2020 ro ku ob -
cho dzi ła 150-le cie ist nie nia – pod su mo -
wu je Ja cek Za wod ny, dy rek tor koź miń skiej
Je dyn ki. (LT)

KOŹMIN WLKP.

Święto Patrona w Super Jedynce
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28 wrze śnia w Szko le Pod sta wo wej
nr 5 w Kro to szy nie od by ła się uro czy -
stość wrę cze nia sty pen diów bur mi -
strza. Uho no ro wa ni zo sta li ucznio wie
szkół pod sta wo wych z te re nu gmi ny. 

Za rzą dze nie w tej spra wie bur mistrz
Kro to szy na ogło sił 7 wrze śnia. Spo śród
wszyst kich zło żo nych wnio sków 61 roz pa -
trzo no po zy tyw nie. 

W trak cie uro czy ste go wrę cze nia sty -
pen diów w Szko le Pod sta wo wej nr 5 im.
Mi ko ła ja Ko per ni ka w Kro to szy nie wi ce -
bur mistrz Ry szard Czusz ke gra tu lo wał na -

gro dzo nym uczniom zdo by tych osią gnięć
i wy jąt ko wej for my pro mo cji mia sta i gmi -
ny. Po nad to ży czył suk ce sów na dal szych

eta pach edu ka cji i za chę cał mło dzież
do po dej mo wa nia ak tyw no ści na rzecz lo -
kal ne go śro do wi ska. (AN KA)

KROTOSZYN

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

20 wrze śnia w Urzę dzie Miej skim
w Sul mie rzy cach do szło do pod pi sa -
nia umo wy na mo der ni za cję oczysz -
czal ni ście ków. Koszt in we sty cji to
bli sko 14 mi lio nów zło tych.

Umo wę z wy ko naw cą przed się wzię cia
pod pi sał bur mistrz Da riusz Dę bic ki
przy kontr asy gna cie skarb ni ka mia sta – Ka -
mi la Kar bo wia ka. W ra mach in we sty cji
prze wi dzia no roz bu do wę i prze bu do wę
oczysz czal ni ście ków ko mu nal nych oraz sie -
cio wej prze pom pow ni ście ków przy uli cy
Bło nie w sys te mie „Za pro jek tuj i wy bu duj”. 

Koszt te go za da nia wy nie sie13896540
zło tych. Na re ali za cję in we sty cji Sul mie rzy ce
otrzy ma ły do fi nan so wa nie w wy so ko -

ści 11 685 000 zł w ra mach pro gra mu „Pol -
ski Ład”. Przed się wzię cie ma być zre ali zo wa -
ne w cza sie 24 mie się cy. (AN KA)

SULMIERZYCE

Umowa na modernizację oczyszczalni ścieków

Gmi na Koź min Wlkp. zo sta ła lau re -
atem kon kur su „Wiel ko pol ska Otwar ta
na Sa mo rząd Spo łecz nie Od po wie dzial -
ny”. 27 wrze śnia bur mistrz Ma ciej Brat -
bor ski ode brał na gro dę pod czas kon fe -
ren cji, któ ra od by ła się w Po zna niu.

Pierw sza edy cja kon kur su „Wiel ko pol -
ska Otwar ta na Sa mo rząd Spo łecz nie Od -
po wie dzial ny” mia ła na ce lu na gro dze nie
gmin z wo je wódz twa wiel ko pol skie go, któ -
re w la tach 2019-2022 po dej mo wa ły ini -
cja ty wy na rzecz roz wo ju sek to ra
eko no mii spo łecz nej w Wiel ko pol sce. 

Ka pi tu ła kon kur su na gro dzi ła czte ry
gmi ny – Koź min Wlkp., Ro goź no, Pi łę
i Czarn ków, a sie dem in nych otrzy ma ło
wy róż nie nie. Or ga ni za to rem przed się wzię -

cia jest sa mo rząd wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go, we współ pra cy z Re gio nal nym
Ośrod kiem Po li ty ki Spo łecz nej w Po zna -
niu. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Samorząd społecznie odpowiedzialny

16 wrze śnia w jed nym z bu dyn ków
jed no ro dzin nych w Kro to szy nie do -
szło do wy bu chu ga zu. Po szko do wa -
na zo sta ła jed na oso ba, któ ra nie ste -
ty po kil ku dniach po by tu w szpi ta lu
zmar ła. Miesz ka nie zo sta ło moc no
znisz czo ne i z te go po wo du na por ta -
lu szczyt ny -cel. pl zor ga ni zo wa no
zbiór kę na po kry cie strat.

– Dzień 16 wrze śnia 2022 ro ku to
dzień, któ ry oka zał się być dniem tra gicz -
nym dla ca łej na szej ro dzi ny. Na zy wam się
Da mian Gaw roń ski i to wła śnie w dniu 16
wrze śnia w do mu mo ich te ściów do szło
do wy bu chu ga zu. W wy ni ku te go zda rze -
nia mój teść Ry szard zo stał po szko do wa ny
i po kil ku dniach spę dzo nych w szpi ta lu
zmarł. W do mu prze by wa ła wte dy rów -
nież mo ja te ścio wa Te re sa, któ rej dzię ki Bo -
gu nic się nie sta ło. Wy buch wy rzą dził
rów nież ogrom ne szko dy w bu dyn ku. Na -
sza ro dzi na do świad czy ła po dwój nej tra ge -
dii. Cho ciaż ni gdy nie po my śle li by śmy, że
ta ka sy tu acja mo że nas spo tkać, to tak się
wła śnie sta ło. Mi mo że ca łej ro dzi nie jest

trud no po stra cie, to sta ra my się być sil ni
i my śleć o przy szło ści Te re sy, któ ra stra ci ła
nie tyl ko mę ża, ale rów nież swo je miej sce
na Zie mi. Dla te go zde cy do wa li śmy się
utwo rzyć zbiór kę i wyjść z proś bą o wspar -
cie do lu dzi o wiel kich ser cach, któ -
rzy – po da jąc po moc ną dłoń – przy czy nią
się do jak naj szyb szej od bu do wy do mu,
któ ra jest ko niecz no ścią i któ ra bę dzie du -
żym wy zwa niem fi nan so wym. Okna
i drzwi w bu dyn ku zo sta ły cał ko wi cie
znisz czo ne, więc te raz naj waż niej sze jest
dla nas, aby jak naj szyb ciej za bez pie czyć
bu dy nek przed nad cho dzą cą zi mą. Cho -
ciaż co dzien ność te ścio wej już ni gdy nie
bę dzie wy glą da ła bez obec no ści te ścia tak
sa mo, to chce my zro bić wszyst ko, by mo -
gła zno wu za miesz kać w swo im do mu
i czuć się tam do brze i bez piecz nie. Wie -
my, że te go pra gnął by rów nież Ry szard…
Wie rzy my, że lu dzi do brej wo li jest jesz cze
wie lu i znaj dą się oso by, któ re bę dą mo gły
po móc na szej ro dzi nie w tej trud nej sy tu -
acji, przed ja ką po sta wił nas los. Dzię ku je -
my już te raz za każ de wspar cie! – czy ta my
na por ta lu szczyt ny -cel. pl. OPRAC. (FE NIX)

KROTOSZYN

Doświadczyli podwójnej tragedii

F
O

T
. 
s
z
c
z
y
tn

y
-c

e
l.
p
l

F
O

T
. 
w

w
w

.k
ro

to
s
z
y
n
.p

l
F

O
T
. 
w

w
w

.s
u
lm

ie
rz

y
c
e
.p

l
F

O
T
. 
D

o
m

in
ik

 R
a
d
w

a
ń
s
k
i,
 S

p
ó
łd

z
ie

ln
ia

 S
o
c
ja

ln
a
 V

iV
O



28 wrze śnia w miej sco wo ści Wró że -
wy (gmi na Kro to szyn) sa mo chód oso -
bo wy ude rzył w drze wo. W wy pad ku
po szko do wa na zo sta ła jed na oso ba.

Na miej sce zda rze nia 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 gru pę ope ra cyj ną ko -
men dan ta po wia to we go PSP, a tak że Ze -
spół Ra tow nic twa Me dycz ne go i po li cję.
Jak się oka za ło, na pro stym od cin ku dro gi
sa mo chód oso bo wy zje chał do ro wu i ude -
rzył w drze wo. W po jeź dzie znaj do wa ła się
jed na nie przy tom na oso ba. 

Stra ża cy przy uży ciu na rzę dzi hy drau -
licz nych wy ko na li do stęp do po szko do wa -

ne go kie row cy, któ re go na stęp nie ewa ku -
owa no na ze wnątrz na no szach ty pu de ska.
Spraw dzo no je go stan i za bez pie czo no wi -
docz ne ob ra że nia. Wkrót ce opie kę nad po -
szko do wa nym prze jął przy by ły na miej sce
Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go. Kie -
row nik eki py pod jął de cy zję o prze wie zie -
niu męż czy zny do Szpi tal ne go Od dzia łu
Ra tun ko we go. 

W roz bi tym sa mo cho dzie stra ża cy
odłą czy li aku mu la tor oraz spraw dzi li, czy
nie do szło do wy cie ku pły nów tech nicz -
nych. Po czyn no ściach do cho dze nio wych
po li cji i li kwi da cji za gro że nia dzia ła nia ra -
tow ni cze za koń czo no.

(AN KA)

W świe tli cy jed nost ki Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie od by -
ła się uro czy sta zbiór ka, w trak cie
któ rej wrę czo no ko lej ne de cy zje
o przy zna niu świad cze nia ra tow ni -
cze go. Ode bra ło je 52 dru hów.

War to do dać, iż od mo men tu wej ścia
w ży cie usta wy z 17 grud nia 2021 ro ku
o ochot ni czych stra żach po żar nych w na -
szym po wie cie wy da no już po nad 400 ta -
kich de cy zji. Świad cze nie ra tow ni cze
mo gą otrzy mać stra ża cy ochot ni cy, któ rzy

przez co naj mniej 25 lat bra li czyn ny
udział w ak cjach ra tow ni czych. To pierw -
sze te go ty pu świad cze nie, któ re jest for mą
po dzię ko wa nia dla stra ża ków ochot ni ków
za ich służ bę.

Na spo tka nie w sie dzi bie kro to szyń -
skiej OSP przy by li po seł Ka ta rzy na Sój ka,
An na Lis – dy rek tor biu ra po seł do Par la -
men tu Eu ro pej skie go An dże li ki Moż dża -
now skiej, bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek,
st. bryg. Ma rek Ka lak – ko men dant po wia -
to wy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to -
szy nie. (AN KA)

Na bieżąco 7
NA DRODZE

Osobówka uderzyła w drzewo

OSP

Świadczenia ratownicze
dla druhów

Sto wa rzy sze nie Kro to chwi le od kil ku
lat dba o za byt ko wy cmen tarz ży -
dow ski w Koź mi nie Wlkp. W sierp niu
i we wrze śniu prze pro wa dzo no tam
ko lej ny etap prac po rząd ko wych i in -
wen ta ry za cyj nych.

Cmen tarz ży dow ski w Koź mi nie
Wlkp. to wy jąt ko wy za by tek nie tyl ko
w ska li lo kal nej, ale i ca łe go re gio nu.
W Wiel ko pol sce za cho wa ło się w tak do -
brym sta nie za le d wie kil ka ta kich ne kro -
po lii. Więk szość po dzie li ła los sy na gog
i zo sta ła znisz czo na przez Niem ców w cza -
sie dru giej woj ny świa to wej. Koź miń ski
cmen tarz to świa dek wie lo wie ko wej i wie -
lo kul tu ro wej prze szło ści te go mia sta.

Dla te go też Sto wa rzy sze nie Kro to -
chwi le od kil ku lat dba o to miej sce. Po dob -
nie jak w la tach po przed nich, tak i w tym
ro ku, wraz z wo lon ta riu sza mi, je go człon -
ko wie prze pro wa dzi li pra ce po rząd ko we
i in wen ta ry za cyj ne. W sierp niu ca ły te ren
zo stał wy ko szo ny, by umoż li wić dal sze
dzia ła nia. 

We wrze śniu na cmen ta rzu po ja wia li
się wo lon ta riu sze, by po sprzą tać te ren,

oczy ścić z chwa stów i na war stwień zie mi
oraz upo rząd ko wać ko lej ne kwa te ry. Prze -
pro wa dzo ny zo stał tak że trze ci i ostat ni
etap in wen ta ry za cji – ostat nie 64 miej sca
po chów ku zmie rzo no i sfo to gra fo wa no,
a in skryp cje spi sa no.

Przez te wszyst kie dni pra co wa ło w su -
mie 15 wo lon ta riu szy za rów no z Koź mi -
na Wlkp. i oko lic, ale też z od le głych czę ści
Pol ski. W pra ce włą czy li się rów nież stra -
ża cy z OSP Czar ny Sad.

Po now nie od na le zio ne zo sta ły frag -
men ty ma cew. Z czę ści z nich uda ło się
uło żyć nie mal ca łą ma ce wę Ma tyl dy Mam -
lok. Ana li za spi su po cho wa nych sprzed po -
nad stu lat po zwo li ła usta lić miej sce jej
po chów ku. Po wie lu la tach ma ce wa Ma tyl -
dy Mam lok po wró ci ła na swo je miej sce.

Po za koń cze niu prac te re no wych Sto -
wa rzy sze nie Kro to chwi le przy stą pi ło
do tłu ma cze nia in skryp cji. Wy ni ki in wen -
ta ry za cji moż na zna leźć na por ta lu
www.je wi shwlkp.pl. Suk ce syw nie są tam
do da wa ne ko lej ne opra co wa ne na grob ki.
Na stro nie moż na tak że zna leźć wy kaz ży -
dow skich miesz kań ców. Pó ki co obej mu je
on kil ka set na zwisk, głów nie z Kro to szy na.
W naj bliż szych mie sią cach ba za ta po więk -
szy się o na stęp ne oso by.

War to pod kre ślić, że dzię ki pro wa dzo -
nym pra com i pu bli ko wa niu wy ni ków in -
wen ta ry za cji na por ta lu Sto wa rzy sze niu
uda je się na wią zy wać kon takt z ko lej ny mi
po tom ka mi koź miń skich Ży dów. 

Pro jekt do fi nan so wa no w ra mach pro -
gra mu Na ro do we go In sty tu tu Dzie dzic twa
„Wspól nie dla dzie dzic twa”. OPRAC. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Kolejne prace na cmentarzu żydowskim
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KROTOSZYN

Noc Bibliotek z Markiem Krajewskim w roli głównej
W mi nio ną so bo tę Kro to szyń ska Bi -
blio te ka Pu blicz na im. Ar ka de go Fie -
dle ra po raz ósmy wzię ła udział
w ogól no pol skiej ak cji Noc Bi blio tek.
Wy da rze nie od by ło się pod ha słem
„To się mu si po wieść”.

Noc Bi blio tek to ogól no pol ska ak cja,
za chę ca jąc do czy ta nia po przez pro mo cję
lo kal nych bi blio tek ja ko naj bliż szych miejsc
spo tkań z kul tu rą, z róż no rod ny mi za so ba -
mi i bez płat ną ofer tą dla spo łecz no ści,
sprzy ja ją cych wy mia nie idei i in te gra cji. 

W Kro to szy nie przy go to wa no ta kie
atrak cje jak ma gicz ny ką cik fo to gra ficz ny,
za ję cia pla stycz ne, ta necz ne i ani ma cyj ne
w stro jach baj ko wych, se an se fil mo we,
zwie dza nie bi blio te ki i po szu ki wa nie na jej

te re nie bo ha te rów fil mo wych, qu esty ro -
dzin ne czy roz mo wa z gru pą rę ko dzie ła. 

Głów nym punk tem by ło spo tka nie
z Mar kiem Kra jew skim, słyn nym au to rem
kry mi na łów. Pi sarz po cho dzi z Wro cła wia
i głów nie ten re gion, osa dzo ny w kli ma cie
pierw szej po ło wy XX wie ku, jest tłem naj -
po pu lar niej szych je go ksią żek – cy klu
z nie miec kim po li cjan tem Eber har dem
Moc kiem, za po cząt ko wa ne go „Śmier cią
w Bre slau” w 1999 ro ku. 

Au tor opo wie dział słu cha czom nie co
o swo im warsz ta cie. Mó wił, jak zdo by wa
ma te ria ły do ksią żek, przy to czył kil ka cie -
ka wych aneg dot. – Ko rzy sta łem z ma te ria -
łów ar chi wal nych, ta kich jak sta re ma py
i to po gra fie miast. Czy ta łem rów nież za -

cho wa ne wy da nia ga zet, z któ rych moż na
by ło du żo do wie dzieć się o spe cy fi ce mia -
sta, o tym, czym ży li miesz kań cy. Przy kła -
do wo – pi sząc pe wien wą tek z cy klu
o Eber har dzie Moc ku, za sta na wia łem się,
ja kie ko sme ty ki ko bie ce mo gły być uży wa -
ne w tam tych cza sach. Za czą łem prze glą -
dać sta re ga ze ty i wpa dła mi w oczy
re kla ma pro mu ją ca ko sme tyk Ne fre te te.
Ja ko pi sarz chciał bym do dać, że ce nię so -
bie bar dzo upo rząd ko wa ny czas pra cy i ca -
łe go dnia. Mo im prze ci wień stwem jest
stan cha osu i dla te go np. nie cier pię lot nisk.
Prze kła dam to też na mój styl pi sa -
nia – opo wia dał Ma rek Kra jew ski.

(FE NIX)

KROTOSZYN

Bibliotekarki czytały przedszkolakom
29 wrze śnia przy pa dał Ogól no pol ski
Dzień Gło śne go Czy ta nia. Z tej oka zji Kro -
to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na zor ga ni zo -
wa ła spo tka nie z przed szko la ka mi.

Bi blio te kar ka z kro to szyń skiej książ ni cy we -
spół z bi blio te kar ką ze Szko ły Pod sta wo wej nr 3
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im. Ja na Paw -
ła II spo tka ły się z przed szko la ka mi z grup
Pszczół ki i Mo tyl ki. Pa nie prze czy ta ły dzie ciom
książ ki Any Ser ny i He nar In i go „Po że gnaj lęk”
i „Po że gnaj złość”. Jed na z bi blio te ka rek czy ta ła,
a dru ga od gry wa ła scen ki, po ka zu jąc emo cje bo -
ha te rów. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Spotkanie z baśniami
27 wrze śnia w Kro to szyń skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej im. A. Fie dle -
ra od by ła się lek cja bi blio tecz na
„Spo tka nie z ba śnia mi”. Wzię li
w niej udział ucznio wie Spo łecz -
nej Szko ły Pod sta wo wej w Kro to -
szy nie.

Dzie ci przy by ły do książ ni cy
wraz z opie kun ką – Bo że ną Ci chow -
las. Lek cja po świę co na by ła ba śniom.
W związ ku z tym ucznio wie do wie -
dzie li się, czym cha rak te ry zu je się ten
ga tu nek li te ra tu ry. Przy oka zji za po -
zna li się tak że z bo ga tym księ go zbio -
rem, ja ki znaj du je się w Od dzia le dla
Dzie ci i Mło dzie ży.

(AN KA)
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29 wrze śnia w Roz dra że wie  od by ło
się uro czy ste pod su mo wa nie XXV
edy cji kon kur su „Mój ogród”. Wy ło nio -
no lau re atów w dwóch ka te go riach. 

Do te go rocz nej edy cji zgło si ło się dzie -
sięć osób. Oce ny ogród ków do ko na ła ko -
mi sja kon kur so wa, po wo ła na przez wój ta
Roz dra że wa, w skła dzie: Na ta lia Błasz czyk
(pra cow ni ca Urzę du Gmi ny), Ja dwi ga
Bro da i Bo że na Ja ku bek (przed sta wi ciel -
ki kół go spo dyń wiej skich).

W ka te go rii „Mój ogród wa rzyw no -
-kwia to wy” zwy cięz cą zo stał Jan Za grod -

nic ki, dru gie miej sce przy zna no Mi ro sła -
wie Ce re kwic kiej, a trze cie – Da nu cie Kli -
nik. W ka te go rii „Mo je miej sce
wy po czyn ku wśród zie le ni” trium fo wa ła
Te re sa Ma cie jew ska, wy prze dza jąc Ka ro li -
nę Obec ną i Syl we stra Osu cha. 

Na gro dy wrę czał wójt Ma riusz Dy -
mar ski. Prócz lau re atów uho no ro wa no
rów nież Agniesz kę Ma ry niak i Mał go rza -
tę Skow roń ską z Roz dra że wa za ukwie ce -
nie po bo czy ulic przy swo ich po se sjach
oraz Woj cie cha Czaj kę z Grę bo wa za na sa -
dze nia drzew ozdob nych.

(AN KA)

ROZDRAŻEW

Nagrodzono właścicieli
najpiękniejszych ogrodów

Gmi na Ko by lin, po dob nie jak in ne
sa mo rzą dy, bo ry ka się z pro ble mem
wy so kich cen za ener gię elek trycz -
ną. W związ ku z tym miej sco we wła -
dze ma ją nie la da kło pot i szu ka ją
oszczęd no ści. 

W lip cu gmi na Ko by lin pod pi sa ła
umo wa z do staw cą ener gii. Wy bra no
wpraw dzie naj ko rzyst niej szą ofer tę, lecz
i tak dla sa mo rzą du bę dzie to ogrom ny wy -
da tek. Łącz na kwo ta za mó wie nia opie wa
na 2 761 668,08 zło tych, a z po przed nim
do staw cą w ana lo gicz nym okre sie war tość

umo wy wy no si ła 659 564,46 zł. Za tem
wzrost jest bar dzo du ży. 

–  Sto imy przed ogrom nym wy zwa -
niem i nie ma wąt pli wo ści co do te go, że
mu si my po szu kać oszczęd no ści. Już to ro -
bi my w na szych jed nost kach. Nie ste ty, na -
szym naj więk szym kosz tem jest oświe tle nie
ulicz ne i tu mu si my zna leźć roz wią za -
nie – tłu ma czy bur mistrz To masz Le siń -
ski. – Na pew no nie bę dzie tak, jak w in nych
gmi nach, że cał ko wi cie wy łą czy my oświe -
tle nie. Na chwi lę obec ną my śli my o czę ścio -
wym ogra ni cze niu. Z pew no ścią zo sta ną
lam py przy przej ściach dla pie szych,

na skrzy żo wa niach i w new ral gicz nych
punk tach – pod kre śla wło darz Ko by li na.

Prze pro wa dzo no już wstęp ne roz mo -
wy z przed sta wi cie la mi fir my Enea Oświe -
tle nie Sp. z o. o., któ ra oświe tle nie ulicz ne
ma w za rzą dzie. Omó wio no kwe stie kosz -
tów ewen tu al ne go wy łą cza nia lamp i krót -
sze go okre su świe ce nia. Każ da zmia na
go dzi ny, czy li zmia na na ze ga rze ste ru ją cym
lam pa mi, ge ne ru je bo wiem do dat ko we
kosz ty. Jak się oka zu je, dla ca łej gmi ny prze -
sta wie nie ze ga rów kosz tu je oko ło 40 tys. zł. 

De cy zje, któ re z lamp bę dą wy łą czo -
ne, pod ję te zo sta ną po prze pro wa dzo nym
roz po zna niu. W tym ce lu pra cow ni cy
urzę du bę dą ob jeż dżać wsie i mia sto.

OPRAC. (AN KA)

KOBYLIN

W poszukiwaniu oszczędności
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STRAŻ POŻARNA

Oddali hołd funkcjonariuszowi skierniewickiej komendy
W pierw szy dzień paź dzier ni ka śro do wi skiem
stra żac kim wstrzą snę ła ko lej na smut na wia -
do mość – o śmier ci funk cjo na riu sza Ko men -
dy Miej skiej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Skier nie wi cach.

Te go dnia, punk tu al nie o go dzi nie 18.00, stra ża -
cy z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie
od da li hołd zmar łe mu ko le dze. Przy włą czo nych sy -
gna łach świetl nych i dźwię ko wych uczci li mi nu tą ci -
szy pa mięć śp. asp. sztab. Ja na Bier na ta, któ ry od szedł
na wiecz ną służ bę, wy peł nia jąc sło wa ślu bo wa nia.

W so bo tę ca ła stra żac ka spo łecz ność łą czy ła się
w bó lu z ro dzi ną zmar łe go, skła da jąc jej wy ra zy
współ czu cia. (AN KA)

Z SESJI

Radni uhonorowali utytułowanego sportowca
Na se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go, któ ra od by ła się 30
wrze śnia, go ścił Aron Ro zum. Pod czas nie daw nych Igrzysk Spor -
tów Nie olim pij skich World Ga mes w Bir ming ham (USA) za wod -
nik ten wy wal czył w su mo brą zo wy me dal w ka te go rii 115 kg.

Rad ni obej rze li krót ki film po ka zu ją cy wal ki kro to szy nia ni na
na igrzy skach. Aron wpraw dzie uległ Ukra iń co wi, któ ry trium fo wał
w tej ka te go rii, ale po tem wy gry wał ko lej no po je dyn ki re pa sa żo we,
aby w kon fron ta cji o brą zo wy me dal po ko nać ry wa la z Ja po nii. 

W imie niu władz po wia tu gra tu la cje uty tu ło wa ne mu spor tow -
co wi zło żył prze wod ni czą cy ra dy, Ju liusz Pocz ta, pod kre śla jąc, że
me dal z Bir ming ham to ko lej ny wiel ki suk ces w bo ga tej ka rie rze re -
pre zen tan ta TA Ro zum Kro to szyn. Rad ni uho no ro wa li Aro na okla -
ska mi na sto ją co. (AN KA)

SMOLICE

Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich
We wrze śniu w Smo li cach (gmi na
Ko by lin) uda ło się re ak ty wo wać Ko ło
Go spo dyń Wiej skich, któ re ja kiś
czas te mu prze sta ło funk cjo no wać.
Sze fo wą KGW zo sta ła Jo lan ta Krzy -
żo siak -Tu rek. 

Na pierw sze spo tka nie za ło ży ciel skie
przy by li rad ny Ka rol Kem pa i soł tys Wie -
sław Skow roń ski oraz wie le miesz ka nek
wsi, peł nych ener gii, pa sji i chę ci do dzia ła -
nia. W trak cie ze bra nia uchwa lo no sta tut
oraz po wo ła no Za rząd Ko ła Go spo dyń
Wiej skich w Smo li cach. 

Prze wod ni czą cą KGW zo sta ła Jo lan ta
Krzy żo siak -Tu rek, funk cję se kre ta rza po -
wie rzo no Do ro cie Kwie ciń skiej, a na skarb -
nicz kę po wo ła no Be atę Ka pa łę. Po za tą

trój ką w skład za rzą du we szły Mag da le na
Mać ko wiak, An na Ko wal czyk i Mo ni ka
Ra taj czak

(AN KA)
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Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
prze pro wa dził eli mi na cje do wo je -
wódz kie go kon kur su mul ti me dial ne -
go „Zła ma nie szy fru Enig my”. Zwy -
cię ży ła Ame lia No wac ka z kla -
sy III Bran żo wej Szko ły I stop nia
w Ko by li nie.

W tym ro ku mi ja dzie więć dzie sią ta
rocz ni ca zła ma nia szy fru Enig my przez
pol skich ma te ma ty ków. Jest to za tem do -
bra oka zja, by mło dzież po zna ła hi sto rię
ma szy ny szy fru ją cej Enig ma oraz syl wet ki
pol skich ma te ma ty ków i oko licz no ści zła -
ma nia szy fru. Dla te go Ochot ni cze Huf ce
Pra ce zor ga ni zo wa ły wo je wódz ki kon kurs
mul ti me dial ny.

W kro to szyń skim Huf cu Pra cy 15-2
prze pro wa dzo no we wnętrz ne eli mi na cje.
Za da niem uczest ni ków by ło przed sta wie -
nie w for mie pre zen ta cji Po wer Po int ge ne -
zy i oko licz no ści zła ma nia szy fru Enig my
przez pol skich ma te ma ty ków oraz ich syl -

we tek. Kon kurs miał na ce lu kształ to wa nie
po sta wy pa trio tycz nej i za chę ca nie mło -
dzie ży do po zna wa nia wy bit nych Po la ków
oraz ich osią gnięć.

Ma szy na szy fru ją ca Enig ma i syl wet -
ki pol skich ma te ma ty ków nie by ły zna -
ne mło dzie ży. Po twier dza to
zwy cięż czy ni huf co wych eli mi na -

cji. – Ni gdy nie sły sza łam o Enig mie oraz
o ma te ma ty kach, któ rzy roz szy fro wa li tę
ma szy nę. Mi ło by ło wziąć udział w kon -
kur sie i móc do wie dzieć się no wych cie -
ka wych rze czy – stwier dza Ame lia
No wac ka, uczen ni ca kla sy III Bran żo wej
Szko ły I stop nia w Ko by li nie.

(AN KA)
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W Koź mi nie Wlkp. od by ła się XXVIII
ak cja po bo ru krwi dla Nin ki, Ulki
i Amel ki. Za re je stro wa ło się 76 po -
ten cjal nych daw ców. Po prze pro wa -
dze niu ba dań le kar skich krew od da -
ły 63 oso by.

Dzie sięć spo śród nich zro bi ło to po raz
pierw szy. W su mie uda ło się za -
brać 28.350 ml ży cio daj nej tkan ki.

W roz pro pa go wa niu ak cji po mo gli ka -
pła ni z koź miń skich pa ra fii – pw. Św. Sta -
ni sła wa BM i Św. Waw rzyń ca, a tak że
z pa ra fii w Bo rzę cicz kach, Mo kro no sie
i Wał ko wie. W or ga ni za cję tej waż nej ini -

cja ty wy jak za wsze za an ga żo wa ni by li
człon ko wie Za rzą du Klu bu HDK PCK,
dru ho wie z OSP Koź min Wlkp. oraz wo -
lon ta riusz ki. Po moc or ga ni za cyj ną oka za -
li rów nież kie row nik Klu bu Ma lu cha,
Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Dzia ła nia
„Wiel ko pol ska z Wy obraź nią” i Klub Se -
nio ra, a tak że wy cho waw czy nie i ro dzi ce
uczniów klas IIIb i IVa Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

Tra dy cyj nie przed się wzię cie wspar ła
licz na gru pa fun da to rów na gród i upo min -
ków dla daw ców krwi. To dzię ki ich hoj no -
ści wszy scy zo sta li ob da ro wa ni.

OPRAC. (AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Dawców krwi przybywa!

HUFIEC PRACY 15-2

W 90. rocznicę złamania szyfru Enigmy

SP NR 7 KROTOSZYN

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Kil ka dni te mu funk cjo na riu sze z Ko -
men dy Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej, w ra mach ak cji
„Krę ci mnie bez pie czeń stwo”, go ści li
w ko lej nej pla ców ce oświa to wej.
Tym ra zem spo tka li się z dzieć mi
w Szko le Pod sta wo wej nr 7 z Od dzia -
ła mi In te gra cyj ny mi w Kro to szy nie.

Ak cję prze pro wa dzo no wspól nie
z przed sta wi cie la mi Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie, dzię ki cze mu za kres
prze ka za nej naj młod szym wie dzy był
znacz nie szer szy.

Dzie ci po zna ły spe cy fi kę służ by stra -
żac kiej oraz sprzęt ra tow ni czy. Speł nia jąc
ma rze nia każ de go przed szko la ka, za zgo -
dą opie ku na, ma li adep ci sztu ki po żar ni -
czej wcie la li się w ro lę stra ża ka, za sia da jąc
na fo te lu kie row cy po jaz du bo jo we go. 

Dzię ki dy na micz nej pre zen ta cji za gro -
żeń w do mu jed no ro dzin nym, przy uży ciu
mo bil ne go sy mu la to ra za gro żeń oraz przy -

go to wa nych ma te ria łów edu ka cyj nych,
omó wio ne zo sta ły za sa dy bez piecz ne go
wy po czyn ku w cza sie wol nym od za jęć
przed szkol nych, spo so by po wia da mia nia
służb ra tun ko wych oraz in ne za gro że nia,

na ja kie mo że my być na ra że ni w ży ciu co -
dzien nym.

Po czę ści edu ka cyj nej przy szedł czas
na pa miąt ko we zdję cia oraz drob ne stra -
żac kie upo min ki. (AN KA)
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Prze łom wrze śnia i paź dzier ni ka upły -
nął w Koź mi nie Wlkp. pod zna kiem
ak tyw no ści bie go wej. W pią tek i so bo -
tę Gmin ny Ośro dek Spor tu zor ga ni zo -
wał bo wiem 45. edy cję Bie gu Mać ka. 

Oczy wi ście naj waż niej szym punk tem
im pre zy był bieg głów ny, w któ rym do wy -
bo ru by ły dwa dy stan se – na 5 i 10 km.
Wcze śniej jed nak prze pro wa dzo no bie gi
dla młod szych spor tow ców – przed szko la -
ków, dzie ci szkol nych i mło dzie ży.

Na star cie bie gu głów ne go sta nę ło wie -
lu za wod ni ków i za wod ni czek z po wia tu
kro to szyń skie go, ale nie tyl ko. Dy stans 5 ki -
lo me trów naj szyb ciej po ko nał Kry stian
Zdro jew ski z Wil ko wyi, re pre zen tu ją cy 16.
Ba ta lion Re mon tu Lot nisk. Zwy cięz ca do -
biegł do me ty w cza sie 16: 20. Na po dium
sta nę li tak że Ma rek Wi ła z Ja ro ci na oraz Ja -
kub Skrzyp czak z Ga rzy na. Wśród ko biet

naj lep sza oka za ła się Ka ro li na Wi tek z Ja ro -
ci na, przed sta wi cie la 16. Ba ta lio nu Re mon -
tu Lot nisk, któ ra wkla sy fi ka cji open zna la zła
się na 15. po zy cji. Naj szyb szym bie ga czem
z na sze go po wia tu oka zał się Szy mon
Okrut nik z Wit kow ski Run ning Te amu,
któ ry za jął 11. miej sce. Tuż za nim na me cie
po ja wił się Ro bert Ryb czyń ski z Koź mi na
Wlkp., a na 17. lo ka cie upla so wał się ko lej ny
koź mi nia nin – Mi chał Pa bich. W su mie
w bie gu na 5 km skla sy fi ko wa no 80 za wod -
ni czek i za wod ni ków.

W ran kin gu dru ży no wym za 5 km
pierw sze miej sce za ję ła eki pa 16. Ba ta lio -
nu Re mon tu Lot nisk, wy prze dza jąc Wit -
kow ski Run ning Te am, AP Bia ły Orzeł
Koź min Wlkp. oraz Koź min Bie ga.

Na dy stan sie 10 km naj lep szy był po -
zna niak – Prze my sław Kliks, któ ry po ko -
nał tra sę w cza sie 33: 50. Za trium fa to rem

na me cie po ja wi li się Kry stian Ku row ski
z Ka zi mie rza Bi sku pie go, re pre zen tu ją cy
Szym ko wiak Te am, oraz Ja cek Dziech -
ciow ski ze Śre mu. Naj szyb szą ko bie tą by -
ła Ju sty na Ka rol czak z KS Kro tosz, któ ra
upla so wa ła się na szó stej po zy cji w open.
Ko lej nym bie ga czem z po wia tu kro to szyń -
skie go był Mar cin Chle bow ski z Ko by li na,
któ ry za mknął czo ło wą dzie siąt kę. 11. lo -
ka tę za jął Ja kub Mar ci niak z gru py Koź -
min Bie ga. Dy stans 10 km po ko na ło 89
za wod ni ków i za wod ni czek.

W kla sy fi ka cji dru ży no wej zwy cię żył
KS Kro tosz, a ko lej ne miej sca za ję ły 16.
Ba ta lion Re mon tu Lot nisk, eki pa Pa to le,
Fi re Te am, Koź min Bie ga, Wit kow ski
Run ning Te am oraz Kro to szyń ska Gru -
pa Bie go wa. 

(AN KA)
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Za nami już 45. edycja koźmińskiego Biegu Maćka!
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W nie dzie lę kro to szyń ska Astra od nio sła
dru gie li go we zwy cię stwo w tym se zo nie.
Na sza dru ży na na wła snym obiek cie po -
ko na ła 2: 0 GKS Rych tal. Czte ry dni
wcze śniej, w roz gryw kach Okrę go we go
Pu cha ru Pol ski, Astra wy eli mi no wa ła
po rzu tach kar nych in ny GKS – z Grę ba -
ni na – i awan so wa ła do 1/4 fi na łu,
w któ rym za gra z KP Słu pia. 

W li go wym po je dyn ku go le dla eki py
go spo da rzy strze li li Da mian Spa le niak
i Ma te usz Mi zer ny. Już w na stęp nej ko lej -
ce doj dzie do der bów po wia tu kro to szyń -
skie go. Astra zmie rzy się bo wiem z Bia łym
Or łem Koź min Wlkp. Za po wia da się wy -
rów na na ry wa li za cja, gdyż obie dru ży ny
jak na ra zie spi su ją się po dob nie i w sied -
miu ro ze gra nych do tąd spo tka niach zdo -
by ły po osiem punk tów. 

28 wrze śnia od by ły się me cze w ra -
mach 1/8 Okrę go we go Pu cha ru Pol ski.
Ry wa lem kro to szyń skie go ze spo łu był
GKS Grę ba nin, któ ry zmie rzył się
z Astrą na swo im te re nie. Miej sco wi
otwo rzy li wy nik me czu w 38. mi nu cie,
kie dy to kro to szyń skie go bram ka rza po -
ko nał Da mian Kacz ma rek. Skrom ne pro -
wa dze nie uda wa ło się GKS -owi dłu go
utrzy mać, ale nie do ostat nie go gwizd ka
sę dzie go, al bo wiem pięć mi nut
przed upły wem re gu la mi no we go cza su
gry do wy rów na nia do pro wa dził Da mian
Spa le niak. W se rii rzu tów kar nych wię -
cej zim nej krwi za cho wa li pił ka rze z Kro -
to szy na, wy gry wa jąc 5: 4. Ko lej nym
ry wa lem na szej dru ży ny bę dzie KP Słu -
pia. Spo tka nia 1/4 fi na łu OPP za pla no -
wa no na 12 paź dzier ni ka. 

(AN KA)
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269 za wod ni ków i za wod ni czek z 27
klu bów ry wa li zo wa ło w II Tur nie ju
Ka ra te WKF Jin ka ku Cup w Trzeb ni -
cy. Po wiat kro to szyń ski re pre zen to -
wa li przed sta wi cie le aż czte rech klu -
bów. Na si ka ra te cy wró ci li z za wo -
dów z wie lo ma me da la mi.

Zna ko mi cie spi sa ła się eki pa ASW
Nip pon Kro to szyn, któ ra w kla sy fi ka cji ge -
ne ral nej zna la zła się na czwar tym miej scu.
Re pre zen tan ci te go klu bu aż 15 ra zy sta -
wa li na po dium. 

Zło te krąż ki wy wal czy li Ma ria Kra -
wiec w ku mi te dziew cząt U’10 +30 kg,
An na Chle bow ska w ku mi te dziew cząt
U’16 -54 kg, Pa tryk Ma ty siak w ku mi te
chłop ców U’16 -55 kg oraz Ja kub Ro mań -
ski w ku mi te U’18 -61 kg. Sre bro zdo by li
Ma ria Kra wiec w ka ta dziew cząt U’10, Ni -
ko la Pie choc ka w ku mi te dziew cząt U’12
-35 kg bia łe i żół te pa sy, Mar ty na Ta del
w ku mi te dziew cząt U’14 +45 kg bia łe
i żół te pa sy oraz Ro bert Król w ku mi te
chłop ców U’12 +35 kg. 

Na naj niż szym stop niu po dium sta nę li
Ni ko la Pie choc ka w ka ta dziew cząt U’12
bia łe i żół te pa sy, Ga brie la Dy mar ska w ku -
mi te dziew cząt U’14 +45 kg bia łe i żół te pa -
sy, Ma ja Do la ta w ku mi te dziew cząt U’14
-50 kg, Lau ra Dry gas w ku mi te dziew cząt
U’16 -54 kg, An na Chle bow ska w ku mi te
dziew cząt U’18 -59 kg, Ar ka diusz Czaj ka
w ku mi te chłop ców U’14 -45 kg bia łe i żół -
te pa sy oraz Woj ciech Forsz pa niak w ku mi -
te chłop ców U’14 -45 kg bia łe i żół te
pa sy. – Był to dla nas pierw szy tur niej po wa -
ka cyj nej prze rwie i oka zał się bar dzo uda -
ny – pod su mo wał krót ko kro to szyń ski klub. 

Z do brej stro ny tra dy cyj nie po ka za li
się ka ra te cy UKS Sho dan Zdu ny. Zło te

krąż ki wy wal czy ły Do mi ni ka Bą kow ska
w ka ta U’8, Alek san dra Adam ska w ka ta
U’10 oraz Sa ra Bed na rek w ka ta U’10 bia -
łe i żół te pa sy. Srebr ny mi me da li sta mi zo -
sta li Ju lia Wa cho wiak w ka ta U’8,
Krzysz tof Skrzyp czak w ku mi te U’10 bia -
łe i żół te pa sy oraz We ro ni ka Swat w ka ta
U’10 +30 kg. Brąz zdo by li Ni ko la Ja siń ska
w ka ta U’10 i w ku mi te U’10 -30 kg, Ju lia
Ra don w ka ta U’10 bia łe i żół te pa sy, We -
ro ni ka Swat w ka ta U’10 bia łe i żół te pa sy,
An na Cho ma w ka ta U’12, Eryk Szym -
czak w ku mi te U’16 -55 kg, Ar tur Ha fer -
mann w ku mi te U’16 +65 kg oraz Ma ria
Jan ko wiak w ku mi te U’10 +59 kg.

Sześć krąż ków z Trzeb ni cy przy wieź li
przed sta wi cie le UKS Uke mi Ko by lin, któ -
ry w kla sy fi ka cji ge ne ral nej za jął pią te miej -
sce. Dwa ra zy na naj wyż szym stop niu
po dium sta nę ła Ju lia Ma ślan ka, któ ra by ła
naj lep sza w ku mi te dziew cząt U’16
+54 kg oraz w ku mi te dziew cząt U’18

+59 kg. Zło to zgar nę ły tak że Iza be la Waw -
rzy niak w ku mi te dziew cząt U’12 +35 kg
bia łe i żół te pa sy oraz Jo an na Łu czak w ku -
mi te dziew cząt U’14 +45 kg bia łe i żół te
pa sy. Zo fia Ło pa czyk by ła dru ga w ku mi te
dziew cząt U’12 -35 kg, po dob nie jak Iwo
Szcze pa niak w ku mi te chłop ców U’12
+35 kg bia łe i żół te pa sy.

Za do wo le ni mo gą być tak że ka ra te cy
Klu bu Ka ra te Bon sai Roz dra żew, któ rzy
w tur nie ju zdo by li pięć me da li. Naj le piej
spi sał się Fran ci szek Fi li piak, któ ry był bez -
kon ku ren cyj ny w ku mi te chłop ców U’8 -
25 kg bia łe i żół te oraz dru gi w ka ta
chłop ców U’8 bia łe i żół te pa sy. Dwa ra zy
na po dium sta nę ła tak że Alek san dra Suj -
ka – dru ga w ku mi te dziew cząt U’8 -25 kg
bia łe i żół te pa sy oraz trze cia w ka ta dziew -
cząt U’8 bia łe i żół te pa sy. Z ko lei Ju lia Lu -
kas wy wal czy ła brąz w ku mi te dziew cząt
U’12 +35 kg bia łe i żół te pa sy

(AN KA)

25 wrze śnia re pre zen tan ci KS Kro -
tosz uda li się do Zbą szy nia, aby wy -
star to wać w 33. Bie gu Zbą -
skich – 14. Pół ma ra to nie. Do ry wa li -
za cji przy stą pi ło bli sko 500 bie ga czy.

W sa mo po łu dnie za wod ni cy i za -
wod nicz ki wy ru szy li spod ha li Zbą szy -
nian ka na tra sę pół ma ra to nu, wio dą cą
wzdłuż je zio ra Błęd no. – Or ga ni za to rzy
im pre zy, jak mia ło to miej sce w po przed -
nich edy cjach bie gu, rów nież tym ra zem
sta nę li na wy so ko ści za da nia. Zbą szyń
po raz ko lej ny per fek cyj nie przy go to wał
się do im pre zy bie go wej, gwa ran tu jąc bie -
ga czom za wo dy na naj wyż szym po zio -
mie. Do dat ko wo am ba sa dor ką bie gu by ła,
uro dzo na w gmi nie Zbą szyń Ane ta Ko -
nie czek – uczest nicz ka Igrzysk Olim pij -
skich w To kio – re la cjo nu ją re pre zen tan ci
KS Kro tosz.

Z kro to szyń skiej eki py dy -
stans 21,097 km naj szyb ciej po ko na ła Ju -

sty na Ka rol czak, któ ra uzy ska ła
czas 1: 22: 00 i by ła naj lep sza wśród ko -
biet, a w kla sy fi ka cji open zna la zła się
na 15. miej scu. Na 33. lo ka cie upla so wał
się Ka rol Olej ni czak, któ ry z re zul ta -
tem 1: 28: 25 trium fo wał w ka te go rii wie -
ko wej M50. Czas po ni żej pół to rej go dzi ny
osią gnął tak że Ar tur Ma rek – 1: 28: 49.

W Zbą szy niu star to wa li rów nież Ser -
giusz Sój ka (1: 31: 25), Piotr Grzem pow -
ski (1: 35: 54), Cze sław Sien kie wicz
(1: 39: 53), Ra fał Sój ka (1: 45: 28) oraz Jo -
an na Olej ni czak (2: 11: 48). 

W kla sy fi ka cji dru ży no wej męż czyzn
KS Kro tosz upla so wał się na trze ciej po zy cji. 

(AN KA)

KARATE

Medalowe żniwo w Trzebnicy

BIEGI

Ekipa Krotosza w półmaratonie zbąszyńskim

W VIII ko lej ce V li gi Bia ły Orzeł zre mi -
so wał 1: 1 na wy jeź dzie z Ze fką Ko -
by la Gó ra. Go la dla na sze go ze spo łu
strze lił Oskar Ma cie jew ski.

W wyj ścio wym skła dzie Bia łe go Or ła
zna leź li się Ma te usz Wro nec ki, Mi ko łaj
Mu cha, Łu kasz Ko nop ka, Hu bert Rosz -
czak, Al bert Czaj ka, Da wid Krzy ża niak,

Ar tur Bła żej czak, Szy mon Pa chol ski,
Oskar Ma cie jew ski, Pa tryk Zie liń ski i Ro -
bert No wa kow ski. 

Koź mi nia nie wy szli na pro wa dze nie
w 28. mi nu cie spo tka nia, a do siat ki tra fił
O. Ma cie jew ski. Miej sco wi jed nak zdo ła li
wy rów nać za spra wą Bła że ja Ostre go i po -
je dy nek za koń czył się po dzia łem punk tów.

(AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Orły zremisowały z Zefką

PIŁKA NOŻNA

Odprawili z kwitkiem dwa GKS-y
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