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7 mar ca wy star to wa ła ko lej na edy -
cja kon kur su „Spor to wa Na tu ra”. La -
sy Pań stwo we łą czą si ły z klu ba mi
spor to wy mi i wspól nie za chę ca ją
do ak tyw ne go spę dza nia cza su
na ło nie na tu ry. Naj cie kaw sze po my -
sły bę dą na gro dzo ne kwo tą do 10 ty -
się cy zło tych.

Kon kurs „Spor to wa Na tu ra” to
do sko na ła oka zja, by od kryć na no wo
oko licz ne kom plek sy le śne, do ce nia jąc
ich licz ne wa lo ry. Nie od dziś wia do -
mo, że las to wy ma rzo na prze strzeń
do upra wia nia spor tu i ak tyw ne go od -
po czyn ku. A w Pol sce la sy po kry wa ją
nie mal 1/3  po wierzch ni, więk szość
z nich to la sy pu blicz ne, do stęp ne dla
każ de go, co w in nych kra jach nie jest
wca le oczy wi ste. War to sko rzy stać
z moż li wo ści, ja kie stwa rza ją, i pa mię -
tać, że z każ de go miej sca Pol ski moż -
na do trzeć do la su w mniej niż
go dzi nę!

Re ali zu jąc za da nia wy ni ka ją ce ze
spo łecz nej funk cji la su i udo stęp nia nia
spo łe czeń stwu tych te re nów, La sy
Pań stwo we zde cy do wa ły się na kon ty -
nu owa nie pro gra mu tak że w 2023 ro -
ku. – Po przed nia edy cja kon kur su
oka za ła się wiel kim suk ce sem. Ak ty -
wi zo wa li śmy spo łecz no ści lo kal ne, se -

nio rów, dzie ci, mło dzież, pro mu jąc
jed no cze śnie oko licz ne la sy. Łącz nie
zgło szo no 1800 wnio sków, wśród któ -
rych ko mi sja kon kur so wa za re ko men -
do wa ła do re ali za cji łącz nie bli sko pół
ty sią ca lo kal nych przed się wzięć, pro -
jek tów i wy da rzeń. Ta ki roz mach or -
ga ni za cyj ny utwier dził nas

w prze ko na niu, jak bar dzo po trzeb ny
jest to pro gram – pod kre śla Jó zef Ku -
bi ca, dy rek tor ge ne ral ny La sów Pań -
stwo wych.

Wy da rze nia pro po no wa ne w po -
przed nim ro ku mia ły bar dzo zróż ni -
co wa ny cha rak ter – od tre nin gów
ta necz nych, łyż wiar skich, bie gów
prze ła jo wych, przez za wo dy w jeź dzie
kon nej, łucz nic twie, le śne pod cho dy,
ro dzin ne pik ni ki, wy ści gi ro we ro we,
koń cząc na do fi nan so wa niu obo zów
spor to wych. Bar dzo czę sto ak tyw ność
na świe żym po wie trzu by ła łą czo na
z edu ka cją przy rod ni czo -le śną uczest -
ni ków. 

Spek trum ak tyw no ści jest ni czym
nie ogra ni czo ne i za le ży tyl ko i wy łącz -
nie od po my sło wo ści osób skła da ją -
cych wnio ski. – Pol skie la sy to
do sko na łe miej sce do upra wia nia
wszel kich form ak tyw no ści fi zycz -
nej – od zwy kłych spa ce rów po spor -
ty wy czy no we. Klu by spor to we to zaś
za głę bie pro fe sjo na li stów, któ rych pa -
sją jest zdro wy tryb ży cia. Je śli po łą czy -
my si ły, to nic nas nie za trzy ma

w za chę ca niu Po la ków do spor -
tu – prze ko nu je Edward Siar ka, se kre -
tarz sta nu w Mi ni ster stwie Kli ma tu
i Śro do wi ska.

W tym ro ku zgło sze nia od by wa ją
się wy łącz nie dro gą in ter ne to wą przez
for mu larz on -li ne, do stęp ny ze stro ny
in ter ne to wej www.clip.la sy.gov.pl.
Zgło sze nia przyj mo wa ne bę dą do 30
wrze śnia 2023 ro ku.

Aby wziąć udział w kon kur sie,
klub po wi nien za pro po no wać pro jekt
ak cji lub wy da rze nie, któ re pro pa gu je
ak tyw ność fi zycz ną i ruch na świe żym
po wie trzu, naj le piej w oto cze niu przy -
ro dy. Ka ta log dzia łań pro mo cyj nych
ma cha rak ter otwar ty. Przy kła do wa te -
ma ty ka obej mu je pro mo cję ob co wa -
nia z na tu rą, ak tyw ne spę dza nie
wol ne go cza su na świe żym po wie trzu
w oto cze niu la sów, edu ka cję le śną
i przy rod ni czą, a tak że ko rzy sta nie
z pro duk tów la su. Na gro dą w kon kur -
sie jest do fi nan so wa nie w wy so ko ści
do 10 tys. zł na re ali za cję po my słów
o naj szer szym za się gu pro mo cyj nym.

OPRAC. (RED)
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10 mar ca w Kro to szy nie zor ga ni zo -
wa no dwa spo tka nia miesz kań ców
z par la men ta rzy sta mi Plat for my
Oby wa tel skiej. Pierw sze od by ło się
w Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej im. Ar ka de go Fie dle ra, a dys ku -
to wa no o oświa cie i po li ty ce se nio -
ral nej, na to miast w trak cie dru gie go,
w Ce chu Rze miosł Róż nych, po ru -
szo no te ma ty sy tu acji go spo dar czej
i pro ble mów, z ja ki mi bo ry ka ją się
przed się bior cy.

Na spo tka nia w na szym mie ście
przy by li Bog dan Zdro jew ski – obec -
nie se na tor RP, a wcze śniej po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go oraz
mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro -
do we go w rzą dzie Do nal da Tu ska, se -
na tor Agniesz ka Ko łacz -Lesz czyń ska
oraz po seł Adam Cy rań ski. Pro wa -
dzą cym był Da riusz Ro zum – kro to -
szyń ski przed się bior ca, lo kal ny
dzia łacz Plat for my Oby wa tel skiej
i wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go.

Po li ty cy Plat for my Oby wa tel skiej
wska za li, że na le ży roz li czyć rzą dy Pra -
wa i Spra wie dli wo ści przed Try bu na -
łem Sta nu za m. in. ła ma nie, ich
zda niem, Kon sty tu cji RP oraz za sad
pań stwa pra wa, skłó ca nie Pol ski z ca łą
Eu ro pą i za nie do sta tecz ną wal kę
z sza le ją cym kry zy sem go spo dar czym. 

– Trze ba pa mię tać, że je ste śmy sła -
bą de mo kra cją. Przez 200 lat nie mie -
li śmy pań stwo wo ści. Krót ki okres
mię dzy woj nia nie zbu do wał jej fun da -
men tów, tyl ko pew ne na dzie je i in sty -
tu cjo nal ne źró dła te go, jak mo gła by
Pol ska wy glą dać po 1945 ro ku ja ko
pań stwo su we ren ne. Nie ste ty, nie by -

li śmy su we ren ni. Rok 1989 nie był
w sta nie do pro wa dzić do utrwa le nia
pew nych pryn cy piów i moc nych fun -
da men tów. Z naj więk szym za sko cze -
niem i zdu mie niem in te lek tu al nym
ob ser wo wa łem, jak pre mier Be ata Szy -
dło po sta no wi ła nie opu bli ko wać orze -
czeń Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.
Tym sa mym zła ma ła Kon sty tu cję RP.
To by ły pierw sze mie sią ce rzą dów PiS.
Na stęp nym kro kiem by ły wy bo ry „du -
ble rów” do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go. Ten pro ces prze bie gał tak szyb ko
i moc no, że prze ko na li śmy się, iż dla
tej eki py Kon sty tu cja nie jest war to -
ścią. Za nią gło so wa li swe go cza su
wszy scy i ca łe spo łe czeń stwo. Jed no -
cze śnie PiS pod kre śla, że naj pierw
Kon sty tu cja, a do pie ro po tem Unia
Eu ro pej ska. Nie sza nu ją obu tych rze -
czy. Pro szę za uwa żyć, jak Pol ska szyb -
ko po pa dła w kon flikt z pań stwa mi
eu ro pej ski mi, np. Niem ca mi, Fran cją
czy Wiel ką Bry ta nią. Obec na eki pa
wspie ra ła de fac to bre xit. Mie li śmy sy -
tu acje, któ re by ły od rzą du nie za leż ne,
np. pan de mia. Od po cząt ku do mi no -
wa ły w tej for ma cji gło sy an tysz cze -
pion kow ców. By li ta cy, któ rzy
na pie ra li na rząd, by wpro wa dzać roz -

wią za nia, któ re nie mia ły nic wspól ne -
go z ra cjo nal no ścią. Na przy kład ki na
by ły otwar te, a la sy za mknię te. Po ja wi -
li się rów nież ta cy, któ rzy ze chcie li
na pan de mii zro bić in te res. We Wro -
cła wiu zro bio no szpi tal co vi do wy
za 100 mln zł, któ ry po wi nien kosz to -
wać mak sy mal nie 15 mln. zł. Przy jął
nie wiel ką ilość pa cjen tów. Pa mię ta ją
pań stwo spra wę ma se czek i re spi ra to -
rów, w któ rą za mie sza ny był ja kiś nar -
ciarz i han dlarz bro nią? To nie jest
nor mal ne. Ta wła dza jest rów nież nie -
go spo dar na. Wi dzie li śmy bu do wę
dwóch wież w Ostro łę ce za 2 mi liar dy
i na stęp nie zo sta ło to zbu rzo ne. Ma my
gi gan tycz ny ne po tyzm na nie by wa łą
ska lę. Cią gle ktoś mnie w tej spra wie
za ga du je z firm pry wat nych i pań stwo -
wych, mó wiąc: „zrób cie z tym coś, bo
nie da się już wy trzy mać”. Z ro ku
na rok wzra sta ją nie na wiść i nie uf -
ność, co skut ku je po dzia łem spo łe -
czeń stwa. Plat for ma nie jest bez
wi ny. I my po peł nia li śmy błę dy, ale wy -
gra na PiS -u spo wo du je ka ta stro fę i nie -
by wa łe kosz ty. Bę dzie my się z te go
pod no sić przez de ka dy – stwier dził
Bog dan Zdro jew ski.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Platforma chce rozliczenia obecnej władzy
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Za koń czy ła się ko lej na zbiór ka
na rzecz po szko do wa nych w nie -
daw nym trzę sie niu zie mi i po wo dzi
w Tur cji. Tym ra zem w trans por cie
da rów wo lon ta riusz kom po mo gli
stra ża cy z jed nost ki OSP Kro to -
szyn II.

Wo lon ta riusz ki po ko na ły wszel -
kie prze ciw no ści i zbiór ka za koń czy ła
się w sal ce przy OSP Kro to -
szyn II – tam, gdzie za czę ły swój wo -
lon ta riat.   Or ga ni za tor ki ser decz nie
dzię ku ją wszyst kim, któ rzy włą czy li
się w zbiór kę da rów dla po szko do wa -
nych w trzę sie niu zie mi i po wo dzi
w Tur cji.

– Sza now ni Pań stwo, Wa sza po -
moc jest nie oce nio na! Ser decz nie
dzię ku je my za oka za ne ser ca, za wraż -
li wość na krzyw dę in nych lu dzi
i ogrom ną szczo drość, któ ra ko lej ny

raz po zy tyw nie nas za sko czy ła. „Tak
ma ło trze ba nam i du żo tak, że by
szczę śli wym być, dru gie mu szczę ście
dać…”. Je ste śmy prze ko na ne, że każ da
naj mniej sza ce gieł ka od Pań stwa roz -
grze je ser ca i wy wo ła uśmiech na twa -
rzach osób, któ re w wy ni ku trzę sie nia
zie mia stra ci ły wszyst ko, co mia ły. Nie
znaj du je my słów, by wy ra zić wdzięcz -
ność za ko lej ną owoc ną współ pra cę.
Wie rzy my, że do bro wra ca – ży czy my
za tem jak naj wię cej we wnętrz nej sa -
tys fak cji, a ra dość tych, któ rym wspól -
ny mi si ła mi po ma ga my, niech bę dzie
naj lep szą mo ty wa cją do dal sze go dzia -
ła nia. Dzię ku je my! – na pi sa ły wo lon -
ta riusz ki z Punktu Po mo cy dla
Po trze bu ją cych, znaj du ją ce go się
na kro to szyń skim ryn ku, w po dzię ko -
wa niach dla Ochot ni czej Straż Po żar -
nej w Kro to szy nie II.

(AN KA)

KROTOSZYN

Kolejne dary trafiły do potrzebujących
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W au li I Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. H. Koł łą ta ja od by ła się uro czy sta
ga la, w trak cie któ rej po zna li śmy no -
mi no wa nych i lau re atów w ko lej nej
edy cji Na gro dy Sta ro sty Kro to szyń -
skie go „Kro to szyń ski Dąb”. 

Ideą te go przed się wzię cia jest uho -
no ro wa nie osób, or ga ni za cji bądź in -
sty tu cji, któ re w szcze gól ny spo sób
za słu ży ły się dla roz wo ju i pro mo cji
po wia tu kro to szyń skie go. Na gro dy
przy zna no w pię ciu ka te go riach: na -
uka/kul tu ra, dzia łal ność go spo dar cza,
dzia łal ność spo łecz na, oświa ta i sport.
No mi no wa nych i lau re atów wy ło ni ła
ka pi tu ła, któ rej prze wod ni czył sta ro -
sta Sta ni sław Szczot ka, a w jej skła dzie

zna leź li się tak że prze wod ni czą cy Ra -
dy Po wia tu Kro to szyń skie go, rad ni po -
wia to wi, przed sta wi cie le sa mo rzą dów
gmin nych, re pre zen tan ci lo kal nych
me diów oraz lau re aci na gro dy z ro ku
po przed nie go. 

– Każ de go ro ku za sta na wia my się,
ja ko or ga ni za to rzy, czy otrzy ma my do -
sta tecz ną ilość zgło szeń. Za wsze je ste -
śmy mi le za sko cze ni ich ilo ścią. To
świad czy o tym, że miesz kań cy po wia -
tu kro to szyń skie go za uwa ża ją i do ce -
nia ją do ko na nia tych, któ rzy w spo sób
szcze gól ny i na wie lu płasz czy znach
przy czy nia ją się do roz wo ju Zie mi
Kro to szyń skiej. Ta ka ilość kan dy da -
tów jest z jed nej stro ny bar dzo mi ła, ale
z dru giej wy mu sza na nas pod ję cie

bar dzo trud nych de cy zji. Mu si my wy -
brać jed ne go naj lep sze go spo śród wie -
lu. Szcze gól nie w dwóch ka te go riach

róż ni ce gło sów by ły mi ni mal ne.
W pierw szej tu rze zda rzy ły się na wet
re mi sy. Dla te go zgod nie z re gu la mi -
nem ma my wię cej no mi na cji. Kro to -

szyń ski Dąb nie jest wy ra zem uzna nia
za dzia łal ność tyl ko w jed nym ro ku.
Otrzy mu ją go oso by, któ re na uzna nie
i sza cu nek pra co wa ły przez wie le
lat – mó wił prze wod ni czą cy ka pi tu ły
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka.

W ka te go rii na uka/kul tu ra zgło -
szo no 11 kan dy da tur, z cze go no mi na -
cję otrzy ma li: Da niel Szcze pa niak,
Ta de usz Law renz i chór Izy dor ki. Lau -
re atem zo stał chór Izy dor ki z Bia dek,
za ło żo ny w 2005 ro ku przez obec ną
do tej po ry dy ry gent, Klau dię Szu bert. 

W dzie dzi nie dzia łal no ści go spo -
dar czej zgło szo no trzy kan dy da tu ry,
któ re otrzy ma ły no mi na cje – Wio let -
ta Bi gos – Re stau ra cja Sło necz na
w Ko bier nie, P. H. U. Daf -Mal z Kro -
to szy na i P. H. Wa cho wiak z Bo ża ci na.
Na gro dę do sta ła fir ma Daf -Mal Da riu -
sza Fa bia now skie go, któ ra w przy -

szłym ro ku ob cho dzić bę dzie 30-le cie. 
W ka te go rii dzia łal ność spo łecz na

by ło dzie więć zgło szeń, a no mi no wa -
ni by li Ka zi mie ra Bar dzik, Hu fiec
ZHP w Koź mi nie Wlkp., Lions Club

Kro to szyn, So li dar ność We te ra nów
Pra cy w Zdu nach i Sztab WOŚP
w Zdu nach. Kro to szyń ski Dąb otrzy -
ma ła Ka zi mie ra Bar dzik – ak tyw na
dzia łacz ka w śro do wi sku or ga ni za cji
rol ni czych, w któ rych pra cu je po -
nad 55 lat. 

W ka te go rii oświa ta zgło szo no
trzy kan dy da tu ry, któ re z au to ma tu
otrzy ma ły no mi na cje: Alek san dra Cie -
siół ka – na uczy ciel ka wy cho wa nia
przed szkol ne go, Nie pu blicz na Szko ła
Pod sta wo wa w Kro to szy nie i Szko ła
Pod sta wo wa w Ku kli no wie. Trium fa -
tor ką zo sta ła ku kli now ska pla ców ka,
któ ra od gry wa w lo kal nym śro do wi -

sku ro lę do mu kul tu ry i cen trum wy -
da rzeń pa trio tycz nych. 

W ka te go rii sport z uwa gi na re -
mis w pierw szej tu rze gło so wa nia no -
mi no wa no wszyst kie czte ry

kan dy da tu ry: Piotr Bie law ski, Koź -
miń ski Klub Ka ra te Do Sho to kan,
Kro to szyń skie Sto wa rzy sze nie Pił ki
Noż nej „Kro to szyn Open” oraz UKS
Sho dan Zdu ny. Lau re atem zo stał Piotr
Bie law ski – wie lo krot ny me da li sta mi -
strzostw Pol ski i Eu ro py w ka ra te,
czyn ny za wod nik, a tak że tre ner
w trzech klu bach na te re nie na sze go
po wia tu. 

Po wrę cze niu na gród przy szedł
czas na część ar ty stycz ną ga li, któ rą
wy peł nił kon cert w wy ko na niu dzia -
ła ją ce go przy Kro to szyń skim Ośrod ku
Kul tu ry Ze spo łu PO SI TI VE. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

GALA

Kolejne rozdanie Krotoszyńskich Dębów
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5 mar ca w go dzi nach wie czor nych
na ul. Rasz kow skiej w Kro to szy nie
do szło do zda rze nia dro go we go. Sa -
mo chód oso bo wy ude rzył w ogro dze -
nie po se sji. Oka za ło się, że 22-let ni
kie row ca był pod wpły wem al ko ho lu.

– We dług wstęp nych usta leń 22-let ni
miesz ka niec po wia tu kro to szyń skie go, kie -
ru jąc po jaz dem mar ki Au di, nie do sto so -
wał pręd ko ści do wa run ków pa nu ją cych
na dro dze. Po jazd wpadł w po ślizg, w wy -
ni ku cze go wje chał w ogro dze nie po se sji.

Ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za ło w je go
or ga ni zmie 0,6 mg/dm3 al ko ho lu. Po stę -
po wa nie w tej spra wie pro wa dzi kro to szyń -

ska ko men da – po in for mo wa ła Pau li na Po -
ta rzyc ka z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. (FE NIX)

WYPADEK 

Jechał po alkoholu - uderzył w ogrodzenie

11 mar ca na dro dze kra jo wej nr 15
w miej sco wo ści Wał ków (gmi na Koź -
min Wlkp.) do szło do groź ne go wy -
pad ku sa mo cho do we go. Trzy oso by
zo sta ły prze wie zio ne do szpi ta la. 

Na ak cję skie ro wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz stra ża ków z OSP
Wał ków i OSP Koź min Wlkp., trzy ze -
spo ły ra tow nic twa me dycz ne go, śmi -
gło wiec Lot ni cze go Po go to wia
Ra tun ko we go i pięć po jaz dów po li cji. 

– Ze wstęp nych usta leń wy ni ka,
że ja dą ca sa mo cho dem mar ki Re -
nault 27-let nia miesz kan ka po wia tu
kro to szyń skie go, wy ko nu jąc ma newr
wy prze dza nia in ne go au ta, stra ci ła pa -
no wa nie nad swo im po jaz dem, któ ry
wpadł w po ślizg i zde rzył się z ja dą cym
z na prze ciw ka sa mo cho dem mar ki
Volks wa gen, któ rym kie ro wał 46-let -
ni miesz ka niec po wia tu kro to szyń -
skie go – in for mu je Pau li na Po ta rzyc ka
z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro -
to szy nie.

Po przy by ciu na miej sce stra ża cy
za bez pie czy li te ren dzia łań i do ko na -
li oce ny sta nu uczest ni ków wy pad -
ku. W tyl nej czę ści naj bar dziej
roz bi te go po jaz du znaj do wał się po -
szko do wa ny męż czy zna, do któ re go
do stęp był utrud nio ny. Przy uży ciu

na rzę dzi hy drau licz nych usu nię to
więc po je dyn cze ele men ty kon struk -
cyj ne sa mo cho du.

Po zo sta li uczest ni cy zda rze nia,
w tym mat ka z dwu let nim dziec kiem,
opu ści li sa mo dziel nie uszko dzo ne
środ ki trans por tu i zo sta li prze ka za ni
pod opie kę służb me dycz nych. Wy do -
by te go z au ta męż czy znę prze nie sio no
na no szach do ka ret ki po go to wia. 

Po szcze gó ło wej dia gno sty ce trzy
oso by prze wie zio no do pla có wek me -
dycz nych w ce lu dal szej ho spi ta li za cji.
Na szczę ście naj młod szy uczest nik
zda rze nia nie od niósł żad nych ob ra -
żeń i zo stał prze ka za ny pod opie kę ro -
dzi ny. – Dzia ła nia na miej scu

wy pad ku utrud nia ły nie ko rzyst -
ne i zmien ne wa run ki at mos fe rycz ne,
któ re znacz nie opóź ni ły start śmi głow -
ca Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we -
go z wy zna czo ne go przez stra ża ków
miej sca lą do wa nia – mó wi mł. kpt.
Ma te usz Dy mar ski z KP PSP w Kro to -
szy nie. 

Po za koń cze niu po li cyj nych czyn -
no ści do cho dze nio wych z jezd ni usu -
nię to po zo sta ło ści po wy pad ku.
Dzia ła nia służb ra tow ni czych trwa -
ły 3,5 go dzi ny. – Uczest ni cy zda rze nia
by li trzeź wi. Po stę po wa nie w tej spra -
wie pro wa dzi Ko mi sa riat Po li cji
w Koź mi nie Wlkp. – do da je P. Po ta -
rzyc ka. (FE NIX)

WYPADEK

Czołowe zderzenie na drodze krajowej
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9 mar ca w miej sco wo ści Dusz -
na Gór ka (gmi na Kro to szyn) w jed -
nym z miesz kań w bu dyn ku wie lo ro -
dzin nym do szło do po ża ru. 

Na ak cję skie ro wa no trzy za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie, w tym gru pę ope ra cyj ną pod do -
wódz twem za stęp cy ko men dan ta
po wia to we go PSP, oraz po jed nym za stę pie
z OSP Rosz ki i OSP Or pi szew.

Gdy stra ża cy zmie rza li na miej sce zda -
rze nia, dy żur ny sta no wi ska kie ro wa nia na -
wią zał po łą cze nie te le fo nicz ne z oso bą
zgła sza ją cą, któ ra znaj do wa ła się we wnątrz
pa lą ce go się miesz ka nia i mia ła od cię tą dro -
gę ewa ku acji, po nie waż w oknach za mon -
to wa ne by ły kra ty, a ogień za drzwia mi
unie moż li wiał opusz cze nie po miesz cze -
nia. Po nad to oka za ło się, że w miesz ka niu
znaj du ją się jesz cze dwie in ne oso by.

Przed przy by ciem stra ży po żar nej oso -
by po stron ne wy cią gnę ły przez okno jed -
ne go lo ka to ra. Do wnę trza miesz ka nia

skie ro wa no stra ża ków, któ rych za da niem
by ło prze szu ka nie po miesz czeń i do tar cie
do po szko do wa nych. Zna leź li nie przy tom -
ną oso bę, któ rą ewa ku owa li na ze wnątrz
i prze ka za li ra tow ni kom me dycz nym.
Do ostat niej oso by stra ża cy uzy ska li do -
stęp, usu wa jąc me ta lo wą kra tę w oknie. 

Po szko do wa ny mi za jął się per so nel
me dycz ny. Nie przy tom na oso ba po kil ku -
dzie się ciu mi nu tach re su scy ta cji krą że nio -
wo -od de cho wej od zy ska ła funk cje

ży cio we. Wkrót ce przy le ciał też śmi gło -
wiec Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go.

Po żar nie roz prze strze nił się po -
za miesz ka nie, w któ rym do szło do je go za -
pró sze nia, a po uga sze niu ognia bu dy nek
od dy mio no i prze wie trzo no, po czym
spraw dzo no urzą dze nia mi po mia ro wy mi,
któ re po twier dzi ły li kwi da cję za gro że nia.
Dzia ła nia stra ży po żar nej trwa ły pra wie
czte ry go dzi ny.

(AN KA)

Na bieżąco 7

DUSZNA GÓRKA

Pożar w budynku mieszkalnym

 
 

Ta kich prze wi nień do pu ścił się 40-
let ni kie row ca z Żar. Na tym jed nak
nie ko niec, bo wiem do pro wa dził tak -
że do dwóch zda rzeń dro go wych.

Po otrzy ma niu zgło sze nia po li cjan ci
z Po ste run ku Po li cji w Zdu nach uda li się
do Ko na rze wa, a tam na po lu zo ba czy li sa -
mo chód mar ki Opel, w któ rym znaj do wał
się męż czy zna. Mun du ro wi wy czu li woń al -
ko ho lu, więc prze pro wa dzi li ba da nie sta nu
trzeź wo ści. Jak się oka za ło, kie row ca miał
w or ga ni zmie pra wie 1,5 pro mi la al ko ho lu.

Funk cjo na riu sze szyb ko też usta li li,
iż 40-la tek nie po sia da upraw nień do pro -
wa dze nia po jaz dów me cha nicz nych. Męż -
czy zna przy znał się, że kie ro wał tym
au tem po spo ży ciu al ko ho lu. Po wie dział
tak że, że brał udział w zda rze niu z in nym
po jaz dem w oko li cach dwor ca w Kro to szy -
nie. Stwier dził, że prze stra szył się kon se -

kwen cji, dla te go od da lił się w kie run ku Ko -
na rze wa, gdzie stra cił pa no wa nie nad swo -
im sa mo cho dem i wje chał w po le.

Miesz ka niec Żar od po wie za tem
za jaz dę w sta nie nie trzeź wo ści oraz
za wspo mnia ne wy kro cze nia. Gro zi mu
do trzech lat po zba wie nia wol no ści, grzyw -
na i za kaz pro wa dze nia po jaz dów me cha -
nicz nych. (AN KA)

Z POLICJI

Nie dość, że po alkoholu, 
to jeszcze bez uprawnień…
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Wydarzenia 9

9 mar ca w koź miń skim Klu bie Se -
nio ra uro czy ście ob cho dzo no Dzień
Ko biet oraz Dzień Męż czyzn.

Z tej oka zji pro gram ar ty stycz ny za -
pre zen to wa li ucznio wie ósmych klas Szko -
ły Pod sta wo wej nr 3 im. Kor ne la
Ma ku szyń skie go w Koź mi nie Wlkp. Wy -
ko na li naj pięk niej sze pio sen ki dla pań i pa -
nów, przy akom pa nia men cie Zbi gnie wa
Cy un czy ka. Wspól ny śpiew to zna ko mi ty

spo sób na uświet nie nie ta kiej uro czy sto ści.
Mło dzież ob da ro wa ła se nio rów kwia ta mi,
wła sno ręcz nie zro bio ny mi laur ka mi oraz
prze pysz nym cia stem. Spo tka nie łą czą ce
po ko le nia przy nio sło wszyst kim mnó stwo
ra do ści. Or ga ni za tor ka mi uro czy sto ści by -
ły Re na ta Łą kow ska i Mał go rza ta Ba na szak
z koź miń skie go Klu bu Se nio ra, któ re dzię -
ku ją wszyst kim uczest ni kom i przy by łej
mło dzie ży za zna ko mi tą za ba wę. 

(LT)

KOŹMIN WLKP.

Kolejna uroczystość u seniorów
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Staś Je rzak, trzy let ni miesz ka niec
Kro to szy na, po trze bu je na szej po -
mo cy! Nie zbęd ny jest mu kon cen tra -
tor tle nu, któ ry po mo że w co dzien -
nym funk cjo no wa niu i zmniej szy
czę sto tli wość ho spi ta li za cji chłop -
czy ka!

Ma ły Staś przy szedł na świat z mno gi -
mi wa da mi wro dzo ny mi, cier pi na mó zgo -
we po ra że nie dzie cię ce i pa dacz kę. Uro dził
się ja ko wcze śniak w za mar twi cy i z nie wy -
dol no ścią od de cho wą. W cią gu 12 go dzin
po uro dze niu do stał pierw sze go ata ku pa -
dacz ki. Chło piec ma hi po pla zję cia ła mo -
dze lo wa te go oraz brak prze gro dy
prze zro czy stej. Cho ru je na pa dacz kę pi ry -
dok sy no za leż ną, któ ra po wsta ła w wy ni ku
mu ta cji ge nu. 

Trzy let ni Staś nie sie dzi, nie cho dzi,
nie racz ku je, nie mó wi, ma rów nież bar -
dzo sła by wzrok. Wy ma ga bar dzo czę -

stych wi zyt u róż no rod nych spe cja li stów.
Ro dzi ce bez sku tecz nie szu ka ją w Pol sce
u dzie ci po dob nych przy pad ków wad, ja -
kie do tknę ły ich syn ka. Szu ka ją po mo cy
u róż no rod nych spe cja li stów, a wszyst ko
to wią że się z ogrom ny mi kosz ta mi! Obec -
nie naj więk szym zmar twie niem są na wra -
ca ją ce za pa le nia płuc u chłop ca, któ re
cią gną się nie mal że od dzie wię ciu mie się -
cy. Czę sto więc pod da wa ny jest an ty bio ty -
ko te ra pii i z te go po wo du już
czte ro krot nie był ho spi ta li zo wa ny! Ca ły
ma rzec i wrze sień ubie głe go ro ku spę dził
na in ten syw nej te ra pii! W jed nej chwi li sa -
tu ra cja u Sta sia po tra fi spaść o 40%! Kon -
cen tra tor tle nu jest ko niecz ny, by unik nąć
ko lej nych ho spi ta li za cji! 

Po móż my ma łe mu kro to szy nia ni no -
wi! Wes przyj my zbiór kę na https://sie po -
ma ga. pl/stas -je rzak. Bra ku je już nie wie le,
by po móc Sta sio wi! Za chę ca my do do ko -
ny wa nia wpłat!

OPRAC. (LT)

CHARYTATYWNIE

Mały Staś potrzebuje pomocy!
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W Byd gosz czy od był się tur niej ka ra -
te In ter na tio nal Cen tral Eu ro pe
Open 2023. W za wo dach star to wa li
re pre zen tan ci czte rech klu bów z na -
sze go po wia tu.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło po nad ty -
siąc ka ra te ków ze stu klu bów z 14 kra jów.
Eki pa UKS Sho dan Zdu ny wy wal czy ła
pięć zło tych me da li oraz po czte ry srebr ne
i brą zo we. W ran kin gu klu bo wym Sho dan
zo stał skla sy fi ko wa ny na szó stej lo ka cie.

W ka ta in dy wi du al nym ma sters naj -
lep szy był Ja ro sław Adam ski, a dru gie
miej sce za jął Piotr Li sew ski. W ka ta
dziew czy nek i chłop ców 7 lat i młod si
trium fo wa ła Do mi ni ka Bą kow ska,
a za nią zna la zła się Ju lia Wa cho wiak. Po -
dob nie by ło w ka ta 7 lat i młod si żół te pa -
sy. W ka ta bia łe pa sy chłop ców 8-9 lat
na pią tej po zy cji upla so wał się Krzysz tof
Skrzyp czak. Ta ką sa mą lo ka tę za ję ła Sa ra
Bed na rek w ka ta dziew cząt 8-9 lat. W ka -
ta 10-11 lat żół te pa sy brąz zdo by ła We -
ro ni ka Swat, a Ju lia Ra don by ła pią ta.
W ka ta 10-11 lat na pią tym miej scu zna -
la zła się Alek san dra Adam ska, a na siód -
mym – An na Cho ma. Z ko lei Sa ra Glin ka
oka za ła się naj lep sza w ka ta dziew cząt 12-
13 lat żół te pa sy.

W ka ta dru ży no wym zdu no wian ki
czte ry ra zy sta wa ły na po dium. W ka te go -
rii 9 lat i młod sze sre bro zdo by ły Alek san -
dra Ba na sie wicz, Ju lia Wa cho wiak
i Do mi ni ka Bą kow ska, w kat. 10-11 lat
po brą zo we krąż ki się gnę ły Ni ko la Ja siń -
ska, An na Cho ma i Alek san dra Adam ska
oraz Sa ra Bed na rek, We ro ni ka Swat i Ju lia
Ra don, a w kat. 12-13 lat bez kon ku ren cyj -
ne oka za ły się Mar ta Streu bel, Na ta sza
Adam ska i Sa ra Glin ka.

W ku mi te in dy wi du al nym dziew cząt
bia łe i żół te pa sy 7 lat i młod sze –25 kg
trze cie miej sce za ję ła Ju lia Wa cho wiak.

Na po dium sta wa li tak że przed sta wi -
cie le ASW Nip pon Kro to szyn. Ar ka diusz
Czaj ka wy wal czył brąz w ku mi te in dy wi -
du al nym chłop ców bia łe i żół te pa sy 12-13
lat -44 kg, An na Chle bow ska zgar nę ła brąz
w ku mi te ju nio rek -53 kg i sre bro w ku mi -
te ko biet U’21 -55 kg, a Ja kub Ro mań ski
był trze ci w ku mi te ju nio rów -61 kg i dru -
gi w ku mi te męż czyzn U’21 -60 kg. Pią te
miej sce w ku mi te dziew cząt bia łe i żół te
pa sy 12-13 lat +50 kg za ję ła Mar ty na Ta -
del, na to miast Ma ja Do la ta by ła siód ma
w ku mi te dziew cząt 12-13 lat -52 kg.

Spo śród ka ra te ków UKS Uke mi Ko -
by lin me da le zdo by ły Jo an na Łu czak – sre -
bro w ku mi te dziew cząt bia łe i żół te
pa sy 12-13 lat +50 kg, Iza be la Waw rzy -

niak – brąz w ku mi te dziew cząt bia łe i żół -
te pa sy 12-13 lat -42 kg, Ju lia Ma ślan -
ka – brąz w ku mi te ko biet U’21 -61 kg.
Po nad to Iwo Szcze pa niak za jął pią te miej -
sce w ku mi te chłop ców 10-11 lat +40 kg,
J. Łu czak by ła siód ma w ku mi te dziew -
cząt 12-13 lat +52 kg, Ju lia Ma ślan ka zna -
la zła się tak że na siód mej po zy cji w ku mi te
ju nio rek -59 kg, a Ma ja Zię tek w ku mi te
dziew cząt 12-13 lat +52 kg i Olim pia Pa -
try as w ku mi te ju nio rek młod szych -54 kg
ukoń czy ły zma ga nia na dzie wią tej po zy cji. 

Ka je tan Woż niak z Koź miń skie go
Klu bu Ka ra te Do Sho to kan sta nął na dru -
gim stop niu po dium w ku mi te ju nio rów -
76 kg. Je go klu bo wa ko le żan ka, Ju lia
Pa tec ka, wy wal czy ła brąz w ku mi te ko biet
U’21 -50 kg. Z ko lei Alek san dra Bła żej czyk
by ła pią ta w ku mi te ju nio rek młod szych -
61 kg. (AN KA)

KARATE

Międzynarodowe zawody w Bydgoszczy

W Po zna niu od by ły się Ogól no pol -
skie Za wo dy Pły wac kie „Fe sti wal
Sprin tu na Ter mach”. Do ry wa li za cji
na 50-me tro wym ba se nie zgło si ło
się bli sko 600 za wod ni ków i za wod -
ni czek z 43 klu bów z ca łej Pol ski
i jed ne go z Nor we gii.

Do sto li cy Wiel ko pol ski przy by li rów -
nież me da li ści mi strzostw Pol ski i Eu ro py
se nio rów – Ali cja Tchórz, An na Do wgiert

i Kac per Maj chrzak. W tym sza cow nym
gro nie zna leź li się tak że Ju lia Bie law na
z KS Kro tosz oraz Igor Ham rol, re pre zen -
tu ją cy UKS Ma ra toń czyk Ostrów Wlkp. 

Star tu ją ca w ka te go rii 15 lat i star si
Ju lia po pra wi ła swój re kord ży cio wy
na dłu gim ba se nie na dy stan sie 50 m sty -
lem do wol nym. Naj wyż szą, bo dzie sią tą
lo ka tę za ję ła w kon ku ren cji 50 m sty lem
kla sycz nym. Po nad to ry wa li zo wa ła
na 100 m sty lem kla sycz nym oraz

na 50 m sty lem mo tyl ko wym. Igor
w każ dym swo im star cie po pra wił re kord
ży cio wy. Bli sko po dium był w kon ku ren -
cji 100 m sty lem grzbie to wym, uzy sku -
jąc czas 1: 11,04, ale osta tecz nie zna lazł
się na czwar tej po zy cji. Po nad to był szó -
sty na 50 m sty lem grzbie to wym (32,17),
dzie wią ty na 50 m sty lem mo tyl ko wym
(30,10) oraz dwu dzie sty trze ci na 50 m
sty lem do wol nym (29,00).

(AN KA)

PŁYWANIE

Julia Bielawna i Igor Hamrol na festiwalu sprintu

Po nad trzy ty sią ce za wod ni ków sta -
nę ło na star cie 19. edy cji Re cor do -
wej Dzie siąt ki w Po zna niu, nie gdyś
zna nej pod na zwą Ma niac ka Dzie -
siąt ka. W tym gro nie zna leź li się
rów nież re pre zen tan ci KS Kro tosz. 

Na szyb kiej tra sie, wio dą cej głów ny mi
uli ca mi sto li cy Wiel ko pol ski, naj lep szy był
Kry stian Za lew ski, któ ry uzy skał
czas 28: 54, bę dą cy no wym re kor dem bie -
gu. Wśród pań trium fo wa ła Mo ni ka Jac -
kie wicz z wy ni kiem 32: 44. Siód ma
w gro nie ko biet by ła na to miast Ju sty na Ka -
rol czak. Za wod nicz ka kro to szyń skie go
klu bu po bi ła re kord ży cio wy, do cie ra jąc

do me ty z re zul ta tem 35: 40.  Gra ni cę 39
mi nut po ko na ło jesz cze czte rech przed sta -
wi cie li KS Kro tosz – Da niel Ma rek
(36: 25), Pa tryk Kar wik (36: 58), Ar tur
Ma rek (37: 29) i Ka rol Olej ni czak
(38: 37). W bie gu star to wa li tak że Jo an na
Olej ni czak, Pa weł Bła żu tycz, Da niel De -
plew ski, Jan Ja ru zel, Mi łosz Kacz ma rek,
Ka rol Mrocz kow ski, Ra fał Sój ka i Bła żej
Zim mer mann, a tak że Krzysz tof Ka sprzak
i Piotr Ty czyń ski, któ rzy uczest ni czy li we
wszyst kich edy cjach tej im pre zy

Po śród 72 skla sy fi ko wa nych ekip z ca -
łe go kra ju na 13. miej scu zna lazł się KS
Kro tosz.

(AN KA)

BIEGI

Krotoszynianie na Recordowej Dziesiątce

11 mar ca w ha li przy ul. Olim pij skiej
od był się tur niej klu bo wy Nip pon
Cup 2023. W za wo dach bra ło udział
oko ło 100 za wod ni ków i za wod ni -
czek.

Im pre zę zor ga ni zo wa no w ra mach
Pro gra mu „Ini cja ty wa Lo kal na” oraz
przy po mo cy ro dzi ców i człon ków ASW
Nip pon Kro to szyn, KK Bon sai Roz dra żew
i UKS Uke mi Ko by lin. W tur nie ju uczest -
ni czy li re pre zen tan ci wła śnie tych trzech
klu bów.  – Świet na i mi ła at mos fe ra, a tak -
że mnó stwo emo cji dla za wod ni ków, któ -

rzy pierw szy raz wzię li udział w za wo dach
ka ra te. Gra tu lu je my wszyst kim, któ rzy się
prze ła ma li i po wal czy li w kon ku ren cji ku -
mi te, czy li w wal ce na punk ty. Dzie ci
otrzy ma ły sta tu et ki za pierw sze miej sca
oraz dy plo my i na gro dy rze czo we. Na za -
koń cze nie tur nie ju każ dy otrzy mał me dal
uczest nic twa. Ser decz ne po dzię ko wa nia
dla wszyst kich, któ rzy się przy czy ni li
do or ga ni za cji tur nie ju oraz dla każ de go
z osob na, któ ry do ło żył swo ją ce gieł kę
do or ga ni za cji za wo dów – czy ta my w ko -
mu ni ka cie ASW Nip pon. 

(AN KA)

KARATE

Turniej Nippon Cup
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Sport 23

Pię cio ro re pre zen tan tów SAC Ur sus
Kro to szyn ry wa li zo wa ło w Pu ła wach,
gdzie od był się Pu char Pol ski w Trój -
bo ju Si ło wym Kla sycz nym. Tro je
z nich sta nę ło na po dium. 

W ka te go rii -57 kg ju nio rek do lat 20
zło to zdo by ła Ju lia Ma ślan kow ska, któ ra
osią gnę ła wy nik łącz ny 290 kg (przy -
siad – 115 kg, wy ci ska nie le żąc – 55 kg,
mar twy ciąg – 120 kg). Każ dy z tych re -
zul ta tów jest jej no wym re kor dem ży cio -
wym. – Je stem za do wo lo na ze swo je go
star tu, acz kol wiek uwa żam, że za wsze
mo gło być le piej. Dzię ku ję tre ne ro wi
za przy go to wa nie i ca łej eki pie z klu bu
za po moc przy tre nin gach – sko men to wa -
ła trium fa tor ka. 

Na naj wyż szym stop niu po dium sta -
nę ła tak że Agniesz ka Zim mer mann, któ ra
star to wa ła w ka te go rii -52 kg se nio rek.
W przy sia dzie osią gnę ła 100 kg, w wy ci ska -
niu – 70 kg, a w mar twym cią gu – 115 kg,
co da ło łącz ny wy nik 285 kg. – To był uda -
ny start, szcze gól nie je stem za do wo lo na
z wy ci ska nia, po nie waż uda ło mi się wy -
rów nać mój re kord ży cio wy. Przy sia dy mo -
gły być tro chę lep sze. Po dob nie mar twy
ciąg, w któ rym nie za li czy łam w trze cim
po dej ściu cię ża ru 120 kg – pod su mo wa ła
zło ta me da list ka.

Srebr ny krą żek w ka te go rii -93 kg se -
nio rów wy wal czył Szcze pan Zim mer -
mann. Na koń co wy re zul tat 680 kg zło ży ły
się 255 kg w przy sia dzie, 150 w wy ci ska -
niu i 275 kg w mar twym cią gu. – Je stem
bar dzo za do wo lo ny ze star tu i za li cze nia
wszyst kich dzie wię ciu po dejść. Do zdo by -
cia zło te go me da lu za bra kło na praw dę nie -
wie le – po wie dział re pre zen tant Ur su sa.

Bli sko po dium był tak że Ma ciej Pa tan
w kat. +74 kg ju nio rów do lat 18, ale osta -

tecz nie wy nik 545 kg (przy siad – 210 kg,
wy ci ska nie le żąc – 110 kg, mar twy
ciąg – 225 kg) dał mu czwar te miej sce.
Każ dy z tych re zul ta tów jest no wym re kor -
dem ży cio wym Ma cie ja. 

Na siód mej lo ka cie ka te go rii -93 kg se -
nio rów upla so wał się To masz Olej ni czak,
któ ry uzy skał wy nik 555 kg (przy -
siad – 195 kg, wy ci ska nie – 125 kg, mar -
twy ciąg – 235 kg – re kord ży cio wy). 

(AN KA)

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Trzy medale na Pucharze Polski

W Ja ro sła wiu od by ły się Mi strzo stwa
Pol ski Ju nio rów, Se nio rów i We te ra -
nów w Kick bo xin gu w for mu le kick li -
ght. Srebr ny me dal wy wal czył funk -
cjo na riusz z Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie.

Ja cek Śro nek, bo o nim mo wa, wal -
czył  w gro nie we te ra nów w ka te go rii -
84 kg. Re pre zen tu ją cy na co dzień LZS
Po pra wa Sie dli ków za wod nik za jął dru gie
miej sce. Zło ty krą żek zdo był Ra fał Szo pa
(Sto wa rzy sze nie Spor to we SZO PA Fi ght
Te am Kra ków). (AN KA)

KICKBOXING

Krotoszyński policjant na podium mistrzostw Polski

Cze sław Rosz czak nie zwal nia tem -
pa i nie tra ci for my! W nie daw nych
Ha lo wych Mi strzo stwach Pol ski
w Lek kiej Atle ty ce Ma sters w To ru -
niu miesz ka ją cy w Ła giew ni kach za -
wod nik wy wal czył trzy zło te me da le!
Był to ostat ni spraw dzian przed Ha -
lo wy mi Mi strzo stwa mi Świa ta Ma -
sters, któ re roz pocz ną się 25 mar ca. 

Re pre zen tant UKS Olim pij czyk Po go -
rze la ry wa li zo wał w trzech kon ku ren cjach
w ka te go rii M80. Naj pierw wy star to wał

w swo jej ko ron nej kon ku ren cji – pchnię -
ciu ku lą. Wal ka by ła bar dzo za cię ta i za -
koń czy ła się trium fem na sze go za wod ni ka.
Rosz czak osią gnął wy nik 12,15 m, któ ry
jest no wym re kor dem ha lo wych mi -
strzostw Pol ski w kat. M80 oraz naj lep -
szym re zul ta tem na świe cie w tym
se zo nie.

W rzu cie cię żar kiem o wa dze 5,45 kg
ła giew ni cza nin w pią tej pró bie uzy skał od -
le głość 14,14 m i ten wy nik za pew nił mu
dru gie zło to. – Ja ko że na mi strzo stwach
świa ta bę dzie sześć se rii, po pro si łem sę -

dziów, aby po zwo li li mi na od da nie szó ste -
go rzu tu po za kon kur sem. Po zmie rze niu
oka za ło się, że rzu ci łem na od le -
głość 15,87 m, co jest re zul ta tem na po zio -
mie czo łów ki świa to wej. Utwier dzi ło mnie
to w prze ko na niu, iż je stem do brze przy -
go to wa ny do świa to we go czem pio na -
tu – opo wia da lek ko atle ta z na sze go
po wia tu. 

Trze cią kon ku ren cją był skok
w dal. – Nie ocze ki wa łem ja kie goś wy jąt -
ko we go wy ni ku. Cho dzi ło mi o roz mie rze -
nie roz bie gu, aby przy od bi ciu tra fić
na bel kę – mó wi Cze sław Rosz czak, któ ry
w czwar tej pró bie uzy skał 3,04 m, co da ło
mu trze ci zło ty me dal.

(AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Potrójnie ozłocony!
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W mi nio ny czwar tek po trze ba by ło
aż sze ściu se tów, by wy ło nić pół fi na -
li stę siat kar skiej Li gi Mi strzów. Osta -
tecz nie z za żar tej ba ta lii z wło skim
Ita sem Tren ti no zwy cię sko wy szła
Gru pa Azo ty ZA KSA Kę dzie rzyn -Koź -
le, z Łu ka szem Kacz mar kiem
w skła dzie.

Po zwy cię stwie w pierw szym me -
czu 3: 2 ZA KSA przed re wan żem by ła
w nie co lep szej sy tu acji. W czwart ko wej
kon fron ta cji pierw szą par tię do 19 wy -
grał ze spół wło ski. Ko lej ne dwa se ty
na swo ją ko rzyść (25: 23, 29: 27) roz -

strzy gnę li siat ka rze z Kę dzie rzy na -Koź -
la. Po tem jed nak go spo da rze do pro wa -
dzi li do re mi su, wy gry wa jąc czwar tą
od sło nę do 21. W tie -bre aku rów nież by -
li lep si (15: 13) i do wy ło nie nia pół fi na -
li sty po trzeb ny był tzw. zło ty set. W tej
par tii kę dzie rzy nia nie nie po zo sta wi li
ry wa lom złu dzeń i wy gra li 15: 9, tym sa -
mym awan su jąc do czo ło wej czwór ki
roz gry wek!

O wej ście do fi na łu ZA KSA po wal czy
z ko lej ną dru ży ną wło ską – Sir Sa fe ty Su -
sa Pe ru gia, w któ rej wy stę pu ją Ka mil Se -
me niuk i Wil fre do Le on.

(AN KA)

SIATKÓWKA

ZAKSA w półfinale Ligi Mistrzów!
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