
NR 206 � WTOREK 19 WRZEŚNIA 2017 �  NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO WIE CIE KRO TO SZYŃ SKIM � e -ma il: re dak cja@glo kal na.pl

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�

DZIŚ W NU ME RZE:
� NA SYGNALE

Śmiertelne zatrucie
tlenkiem węgla

Czytaj na str. 2

� KOBYLIN 

Wizyta wiceministra
Jana Dziedziczaka

Czytaj na str. 4

� NA SYGNALE 

Złodziej biżuterii 
trafił do aresztu

Czytaj na str. 5

� OŚWIATA 

Stypendia zostały
wręczone

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 8-10

� SPORT

Piłkarskie derby
powiatu
krotoszyńskiego

Czytaj na str. 16

KOBYLIN

Drogowa saga zakończona

WYDARZENIE

Żyj spokojnie i zadbaj o serce!

Czytaj str. 10

NASZA AKCJA

Zagłosuj na swojego proboszcza!
Już ju tro, czy li 20 wrze śnia, ru szy
nasz Ple bi scyt na Ulu bio ne go
Pro bosz cza Po wia tu Kro to szyń -
skie go w 2017 ro ku. To już szó -
sta edy cja za ba wy, któ ra cie szy
się wiel ką po pu lar no ścią wśród
na szych Czy tel ni ków.

Na na szej li ście znaj du je się 27 pro -
bosz czów z te re nu po wia tu kro to szyń -
skie go. Za chę ca my do gło so wa nia, dzię ki
któ re mu ma cie moż li wość wy ra że nia
swo jej opi nii. A wkrót ce do wie my się,
z dzia łań któ re go pro bosz cza je ste ście za -
do wo le ni naj bar dziej. 

Lau re ata ple bi scy tu po zna my
o pół no cy 31 paź dzier ni ka 2017. Wte -
dy to na sza za ba wa do bie gnie koń ca.
Kla sy fi ka cję on -li ne moż na śle dzić
przez ca łą do bę na www.glo kal -
na.pl/ple bi scy ty. 

(AN KA)

Ko by liń scy rad ni pod ję li de cy zję
o ogło sze niu prze tar gu na mo der ni -
za cję dro gi w Ku kli no wie. In we sty cja
ma ru szyć jesz cze w tym ro ku. Tym
sa mym do bie gły koń ca spo ry, któ re
to czy ły się nie mal od dwóch lat.

W tej spra wie zwo ła na zo sta ła nad -
zwy czaj na se sja Ra dy Miej skiej w Ko -
by li nie, któ ra od by ła się 11 wrze śnia.
W po sie dze niu uczest ni czył tak że Jan
Dzie dzi czak, se kre tarz sta nu w Mi ni -

ster stwie Spraw Za gra nicz nych.
Przy po mnij my tyl ko, że więk szość

ra dy, tj. przed sta wi cie le Klu bu Rad nych
„Dzie wiąt ka”, od daw na mo der ni za cję
dro gi w Ku kli no wie uza leż ni ła od po zy -
ska nia do ta cji ze środ ków ze wnętrz nych.
Szyb ko jed nak oka za ło się, że szan sa
na do fi nan so wa nie jest wła ści wie ze ro wa.
Mi mo to rad ni przez dłu gi czas nie chcie -
li od stą pić od swo jej de cy zji, co spo ty ka ło
się z licz ny mi pro te sta mi miesz kań ców
Ku kli no wa. By ła na wet mo wa o blo ko wa -

niu dro gi czy za pro sze niu te le wi zji.
Wresz cie na se sji, któ ra od by ła się

w sierp niu, rad ni z „Dzie wiąt ki” prze sta li
się upie rać, by zmo der ni zo wać dro gę
w Ku kli no wie tyl ko wte dy, gdy uda się
po zy skać do fi nan so wa nie. A tym cza sem
peł nią cy obo wiąz ki bur mi strza Ra fał No -
wac ki prze ko ny wał, że… jest na to szan sa
(o prze bie gu tam tej se sji szcze gó ło wo pi -
sa li śmy na na szych ła mach przed dwo ma
ty go dnia mi). 

dokoń� czenie na stronie 3
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KROTOSZYN

Śmiertelne zatrucie czadem

We wto rek, 12 wrze śnia, przed po łu -
dniem w jed nym z bu dyn ków wie lo -
ro dzin nych na Ale jach Po wstań ców
Wiel ko pol skich w Kro to szy nie do -
szło do tra gicz ne go zda rze nia.
Miesz ka ją cy sa mot nie star szy męż -
czy zna naj praw do po dob niej za truł
się tlen kiem wę gla. 

– Do Sta no wi ska Kie ro wa nia Ko -
men dan ta Po wia to we go PSP w Kro to szy -
nie wpły nę ło zgło sze nie o po trze bie
spraw dze nia po miesz czeń pod ką tem
obec no ści cza du – in for mu je To masz Ni -
cie jew ski, rzecz nik pra so wy KP PSP
w Kro to szy nie.

Stra ża cy za bez pie czy li te ren dzia ła nia
i – wy po sa że ni w sprzęt ochro ny dróg od de -
cho wych oraz urzą dze nia po mia ro we – we -
szli do wnę trza miesz ka nia. By li tam już ra -
tow ni cy me dycz ni. Le karz nie ste ty stwier -
dził zgon miesz ka ją ce go tam męż czy zny. 

Urzą dze nia po mia ro we wy ka za ły
obec ność tlen ku wę gla. Na tych miast zde -
cy do wa no o ewa ku acji me dy ków i wła ści -
ciel ki miesz ka nia na ze wnątrz. Le karz
prze ba dał ko bie tę – jej ży ciu i zdro wiu nic
nie za gra ża ło. 

– W związ ku z wy stę po wa niem tlen -
ku wę gla prze wie trzo no wszyst kie po -
miesz cze nia ka mie ni cy do mo men tu

wska za nia przez sprzęt po mia ro wy ze ro -
wych war to ści. Dzia ła nia trwa ły po nad
pół to rej go dzi ny – do da je T. Ni cie jew ski.

Dzia ła ją cy na miej scu po li cjan ci, we
współ pra cy z pro ku ra to rem, pod ję li de cy -
zję, że zo sta nie prze pro wa dzo na sek cja
zwłok. – Chce my po twier dzić w stu pro -
cen tach, że bez po śred nią przy czy ną zgo -
nu by ło za tru cie tlen kiem wę gla. Zmar ły
męż czy zna to 78-let ni kro to szy nia nin.
W miesz ka niu pa lił w pie cu ka flo wym.
To pierw sza ofia ra cza du w tym se zo nie
w na szym wo je wódz twie – mó wi Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

Roz po czął się se zon grzew czy. Dla te -
go stra ża cy i po li cjan ci ape lu ją o re gu lar ne
spraw dza nie i czysz cze nie prze wo dów ko -
mi no wych, dy mo wych, spa li no wych
i wen ty la cyj nych. Przede wszyst kim po to,
że by usu nąć wszel kie za nie czysz cze nia,
w któ rych za cho dzi pro ces spa la nia. 

Za nie czysz czo ny ko min mo że być
przy czy ną złe go spa la nia pa li wa i po wsta -
wa nia tru ją ce go cza du. Tle nek wę gla to
gaz nie wy czu wal ny przez czło wie ka.
Wdy cha nie na wet nie wiel kiej je go ilo ści
po wo du je za tru cie, sil ne bó le gło wy, wy -
mio ty, za pad nię cie w śpiącz kę, a na wet
pro wa dzi do zgo nu. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

PAMIĘTAJMY, aby...
- uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystamy z jakiegoś źródła ognia
- nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych
- przy instalacji urządzeń i systemów korzystać z wykwalifikowanej kadry
- dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów

kominowych oraz ich czyszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie

wprowadzenia do obrotu
- w razie wymiany okien na nowe sprawdzić poprawność działania wentylacji
- często wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania (kuchnie,

łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić niewielkie
rozszczelnienie okien

- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza np. poprzez przykładanie kartki
papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka
powinna przywrzeć do wspomnianego otworu

- w trosce o własne bezpieczeństwo warto rozważyć zamontowanie w domu
czujek dymu i czadu; koszt jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje
zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem życia)

- nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności,
wymiotów, osłabienia, przyspieszenia akcji serca i oddychania, gdyż mogą być
sygnałem zatrucia czadem.



dokoń� czenie ze strony 1
Od no sząc się do wy po wie dzi R. No -

wac kie go, To masz Le siń ski – prze wod ni -
czą cy „Dzie wiąt ki” – po wie dział wów -
czas, że na po cząt ku wrze śnia rad ni mu -
szą się spo tkać i pod jąć osta tecz ną de cy -
zję. – Chce my to zre ali zo wać. Nie ma my
żad nej gwa ran cji, że to do fi nan so wa nie
uda się po zy skać – oznaj mił.

I tak też się sta ło. 11 wrze śnia od by ła
się se sja nad zwy czaj na. I tu taj ma ła dy gre -
sja - za po wiedź tej se sji – nie wie dzieć cze -
mu – nie po ja wi ła się na stro nie in ter ne -
to wej Ko by li na... Czyż by mia ła się od być
w ta jem ni cy przed lo kal ną spo łecz no ścią,
by przy pad kiem jej prze bieg nie za szko -
dził któ re muś z kan dy da tów na bur mi -
strza Ko by li na w kam pa nii wy bor czej? 

Nad zwy czaj na se sja zo sta ła zwo ła na
na wnio sek Klu bu Rad nych „Dzie wiąt ka”.
W pro gra mie zna la zło się pod ję cie uchwa ły
w spra wie zmia ny Wie lo let niej Pro gno zy Fi -
nan so wej Gmi ny Ko by lin na la ta 2017-
2027. Ra da mu sia ła do ko nać wy bo ru mię -
dzy dwo ma opcja mi: mo der ni za cja z do fi -
nan so wa niem (pro po zy cja p. o. bur mi strza)
lub ogło sze nie prze tar gu po ko rek tach kosz -
to ry so wych (pro po zy cja „Dzie wiąt ki”).

– Je ste śmy za nie po ko je ni tym, że
bur mistrz chciał zło żyć wnio sek o do fi -
nan so wa nie przy kosz to ry sie na kwo tę
oko ło 1 600 000 zło tych – roz po czął dys -
ku sję T. Le siń ski. – In na fir ma wy ce ni ła tę
in we sty cję na ok. 1 100 000 zł, a bez wy re -
mon to wa nia ka na li za cji, co – jak się oka -
zu je – nie jest ko niecz ne, moż na by tę dro -
gę zro bić na wet za 840 000 zł. Ja ko klub
rad nych je ste śmy za tym, by mo der ni za cję
za cząć już w tym ro ku – oświad czył.

Głos w spra wie za brał J. Dzie dzi czak,

któ ry za chę cał do po zy ski wa nia pie nię dzy
z ze wnątrz. – To są pań stwa pie nią dze.
A oszczę dzo ne dzię ki zdo by ciu do ta cji
środ ki gmin ne mo że cie prze zna czyć
na in ne za da nia – pod kre ślił wi ce mi ni ster. 

R. No wac ki z ko lei po wie dział, że
pa rę dni te mu naj więk sze wy rwy na dro -
dze w Ku kli no wie zo sta ły za bez pie czo -
ne. – Mo że war to po cze kać te 20 dni, aż
wo je wo da po dej mie de cy zję w kwe stii
ewen tu al ne go do fi nan so wa nia – ape lo -
wał. – I tak w tym ro ku nie za cznie my
re mon to wać tej dro gi, bo ża den wy ko -
naw ca nie bę dzie chciał ro bić te go zi -
mą – za uwa żył. 

– Nie ma my żad nej pew no ści, że do -
sta nie my do ta cję – prze ko ny wał T. Le siń -
ski. – Raz już się prze je cha li śmy, a nie
chce my, by sy tu acja się po wtó rzy ła. Bę -
dzie my wnio sko wać, by tę in we sty cję za -
cząć już w tym ro ku.

Ta de usz Dży ga ła, prze wod ni czą cy ko -
by liń skiej ra dy, wspo mi na jąc o ewen tu al -
nym wspar ciu wi ce mi ni stra Dzie dzi cza -
ka, zwró cił się do obec ne go na se sji soł ty sa
Ku kli no wa o 20 dni cier pli wo ści. – A je śli
de cy zja wo je wo dy bę dzie ne ga tyw na, to
wte dy moż na pod jąć uchwa łę w spra wie
re ali za cji tej in we sty cji jesz cze w tym ro -
ku – za ko mu ni ko wał T. Dży ga ła.

– Prze cież gdy by ście wy – rad ni
z „Dzie wiąt ki” – od po cząt ku by li za tą
dro gą, to już daw no by ła by zro bio -
na – sko men to wał rad ny Grze gorz Okup -
nik. – A te raz ma my okres wy bor czy i na -
gle chce cie ją zro bić… Prze cież moż na
do wio sny po cze kać – do dał. – Ja ko rad -
ny Ku kli no wa je stem za tym, by prze targ
już te raz ogło sić – stwier dził ka te go rycz -
nie Kon rad Przy by szew ski. 

T. Le siń ski, od wo łu jąc się do słów G.
Okup ni ka, za zna czył, iż to nie czas, by
mó wić o wy bo rach. – Skła dam wnio sek
for mal ny, by pod dać pod gło so wa nie
opcję, któ rą za pro po no wał nasz
klub – za koń czył dys ku sję prze wod ni czą -
cy „Dzie wiąt ki”. 

Za rzą dzo no więc gło so wa nie. 13 rad -

nych opo wie dzia ło się za tym, by od ra zu
przy stą pić do ogło sze nia prze tar gu
na mo der ni za cję dro gi w Ku kli no wie.
Chwi lę po tym prze gło so wa no – już jed -
no gło śnie – uchwa łę w spra wie zmia ny
WPF. Osta tecz nie zde cy do wa no się
na kosz to rys opie wa ją cy na kwo -
tę 1 123 000 zł. W te go rocz nym bu dże -

cie na ten cel za re zer wo wa no 400 tys. zł,
a resz tę w przy szło rocz nym. 

– W imie niu wła snym i miesz kań -
ców dzię ku ję ra dzie za pod ję cie ta kiej de -
cy zji. Cie szę się, że ten te mat ma my za -
koń czo ny – po wie dział na za koń cze nie
Wła dy sław Ko niecz ny, soł tys Ku kli no wa.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI 

3Temat Tygodnia

KOBYLIN

Drogowa saga zakończona
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8 wrze śnia w Urzę dzie Miej skim
w Sul mie rzy cach bur mistrz Da riusz
Dę bic ki pod pi sał umo wę na prze bu -
do wę ulic Ty czyń skie go i Stry czyń skie -
go. Cał ko wi ty koszt in we sty cji sza cu je
się na nie ca łe dwa mi lio ny zło tych.

Pra ce po le gać bę dą na prze bu do wie
od pod staw konstrukcji jezd ni, wy ko na niu
ka na li za cji desz czo wej i wpu stów desz czo -
wych, chod ni ków i wjaz dów do po se sji
z kost ki bru ko wo -be to no wej. Po nad to uło -
żo na zo sta nie na wierzch nia bi tu micz na

z dwóch warstw be to nu as fal to we go. 
Dłu gość mo der ni zo wa nych ulic wy no -

si ok. 830 me trów. Cał ko wi ta war tość in we -
sty cji to 1 925 400, z cze go koszt ro bót bu -
dow la nych wy nie sie 1 789 584,45 zł. Na to
za da nie mia sto po zy ska ło do fi nan so wa nie
ze środ ków Urzę du Wo je wódz twa Wiel ko -
pol skie go w wy so ko ści 773 034 zł. Resz ta
środ ków po cho dzić bę dzie z bu dże tu Sul -
mie rzyc. Wy ko naw cą in we sty cji bę dzie
Przed się bior stwo Bu dow la no -Han dlo we
„Ma rzyń ski” Sp. z o. o. z Ja ro ci na.

(NO VUS)

SULMIERZYCE

Umowa na inwestycję podpisana

W po nie dzia łek, 11 wrze śnia, peł -
nią cy obo wiąz ki bur mi strza Ko by li na
Ra fał No wac ki spo tkał się z dy rek to -
ra mi szkół, soł ty sa mi oraz miesz -
kań ca mi gmi ny. Go ściem spe cjal -
nym ze bra nia był Jan Dzie dzi czak,
se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie
Spraw Za gra nicz nych.

– Zwo ła łem to spo tka nie, że by otwar -
cie po roz ma wiać o na szych wspól nych pro -
ble mach – roz po czął Ra fał No wac ki. Od ra -
zu wspo mniał o kwe stii do wo zów dzie ci
do i ze szkół. Jak przy znał, w ostat nim cza -
sie pro blem ów zgła sza li mu ro dzi ce. 

Miej sco wo ści ta kie jak Dłu go łę ka, Rę -
bie chów czy Rze mie chów ma ją pro blem,
po nie waż w tym ro ku szkol nym dzie ci
nie są od wo żo ne ze szko ły przez prze woź -
ni ka. – We dle prze pi sów gmi na mo że, ale
nie mu si od wo zić dzie ci miesz ka ją cych
bli żej niż 4 ki lo me try od szko ły – tłu ma -
czy ła Ma rio la Woj cie chow ska, dy rek tor
Ze spo łu Szko ła Pod sta wo wa i Przed szko le
w Ko by li nie. – Do tej po ry nie by ło z tym
pro ble mu. Wcze śniej ucznio wie z ta kich
miej sco wo ści by li od wo że ni i my śla łam,
że tak bę dzie da lej. Jed nak te raz ro dzi ce
mu szą od bie rać swo je po cie chy.

R. No wac ki od rzekł, że po sta ra się tę
spra wę roz wią zać, by dzie ci by ły od wo żo -
ne do do mów. – Nie ma my bez piecz nych
dróg i ście żek ro we ro wych. Gmi na po -
win na wyjść na prze ciw ocze ki wa niom
ro dzi ców dzie ci z na szych szkół – sko -
men to wał kan dy dat na bur mi strza. 

Dy rek tor ko by liń skiej szko ły wska za -
ła też na pro blem prze peł nio nych świe tlic
szkol nych. – Je den opie kun mo że zaj mo -
wać się gru pą 25-oso bo wą – wy ja śnia -
ła. – Po nad to trze ba mieć do te go przy sto -
so wa ne po miesz cze nia. Sły sza łam ta kie
po my sły, by au to bu sy od wo żą ce dzie ci
o 12.15 przy jeż dża ły po nie o 14.00. No
to py tam, czy ktoś chciał by prze sia dy wać
do te go cza su w cia snej świe tli cy? Ilość go -
dzin świe tli cy jest ogra ni czo na, a mam
naj wię cej dzie ci w szko le. Nie jest to ta kie
pro ste, jak nie któ rym się wy da je – pod -
kre śli ła M. Woj cie chow ska.

Do te ma tu od nio sła się Bar ba ra Go -
ści niak, dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
w Ku kli no wie, mó wiąc, że bra ku je po -
miesz czeń, któ re mo gły by peł nić funk cję
świe tlic. W obec nych cza sach więk szość
ro dzi ców jed nak pra cu je – na wet dziad -
ko wie – i uczniów nie ma kto od bie -
rać. – Czę sto zaj mo wa li śmy się dzieć mi
nie od płat nie. Świe tlic jest zde cy do wa nie
za ma ło. Więk szość lu dzi ma pra cę. Wcze -
snym po po łu dniem nie ma kto za jąć się
naj młod szy mi – za zna czy ła B. Go ści niak. 

– W Smo li cach nie ma my w ogó le
świe tli cy. Po na sze dzie ci na przy kład ze
Zdzię taw ro dzi ce też mu szą przy jeż dżać
i nikt się tym nie mar twi – do da ła z ko lei
Mar le na Ka miń ska, dy rek tor Szko ły Pod -
sta wo wej w Smo li cach. – Te raz, gdy re for -
ma oświa ty wcho dzi w ży cie, w ogó le ma -
my pro blem z po miesz cze nia mi kla so wy -
mi. Ko niecz na jest roz bu do wa szko ły. By -
ły już ja kieś pro jek ty tej in we sty cji, ale
chy ba wy lą do wa ły w szu fla dzie. 

Do dys ku sji włą czył się Jan Dzie dzi -
czak, któ ry za su ge ro wał pa rę po my słów
na współ pra cę po mię dzy gmi ną Ko by lin
a ad mi ni stra cją rzą do wą. – Wcze śniej tej
współ pra cy by ło zde cy do wa nie za ma -
ło – stwier dził wi ce mi ni ster. – Ma my
sze reg ini cja tyw. Jest wie le moż li wo ści
wy ko rzy sta nia środ ków pań stwo wych
na roz wój gmi ny. To są bar dzo du że pie -
nią dze, na kon kret ne pro jek ty dla miesz -
kań ców. To są wa sze pie nią dze! Mu szę
też pod kre ślić jesz cze jed no. Wia do mo,
że jest te raz okres kam pa nii wy bor czej
i kan dy da ci za bie ga ją o gło sy. Pan Ra fał
No wac ki spo tkał się z pań stwem, że by
was wy słu chać. I – co waż ne – nie obie -
cu je w ciem no, tyl ko za po wia da pod ję cie
kro ków w ce lu roz wią za nia pro ble mów.
Bar dzo od po wie dzial nie i uczci wie
wszyst kich trak tu je. A jak już coś obie ca,
to na pew no to zro bi – za zna czył J. Dzie -
dzi czak. 

Je śli cho dzi o świe tli ce szkol ne, po li -
tyk Pra wa i Spra wie dli wo ści przy znał, że
po win na to być jed na z pierw szych ini cja -
tyw no we go bur mi strza Ko by li na. Wska -
zał, iż trze ba do sto so wać wa run ki w szko -

łach do obec nych po trzeb lo kal nych spo -
łecz no ści. – Wła dze gmi ny po win ny być
dla lu dzi, a nie od wrot nie – oświad czył
wi ce mi ni ster. 

Na stęp nie głos po now nie za bra ła B.
Go ści niak. Jak przy zna ła, li czy, że w przy -
szło ści wła dze gmi ny bę dą słu chać miesz -
kań ców w kwe stii po my słów czy po -
trzeb. – Wła dze lo kal ne ma ją słu chać,
cze go miesz kań cy ocze ku ją i po trze bu ją,
a nie dzia łać na za sa dzie ja kichś swo ich
wy obra żeń w tym te ma cie – pod kre śli -
ła. – Ta kie spo tka nia po win ny być or ga ni -
zo wa ne czę ściej. Nikt wcze śniej nas nie
py tał o zda nie w żad nej kwe stii. Wie le
pro jek tów i po my słów by ło blo ko wa nych
przez wła dze. W tu tej szym urzę dzie czę -
sto roz bi ja łam się o przy sło wio wy mur.
Wcze śniej po pro stu by ło to jed no wiel kie
dzia do stwo – oznaj mi ła dy rek tor SP
w Ku kli no wie.

Peł no moc nik wy bor czy kan dy da ta
na bur mi strza, Krzysz tof Ku bik, po wie -
dział, że na le ży spraw dzić, jak przy po -
szcze gól nych pro jek tach gło so wa li rad ni,
że by ich z te go roz li czyć. – Kontr kan dy -
da ci Ra fa ła No wac kie go rzą dzą i dzie lą
już od wie lu lat Ko by li nem. Nie chcą
zmian. Ich pro gra my wy bor cze są do syć
pro ste – że by by ło, tak jak by ło – za ko -
mu ni ko wał K. Ku bik. Do je go wy po wie -
dzi od niósł się Jan Wil da, je den z miesz -
kań ców, uzna jąc, iż wszyst ko za le ży
od do bre go wło da rza i je go chę ci współ -
pra cy z rad ny mi. – Pan baj ki opo wia -
da – mó wił J. Wil da. – Nie mo że tak być,
że bur mistrz swo je, a rad ni swo je. Jed ni
dru gim pod kła da li kło dy pod no gi. Ko by -
lin miał za wsze pe cha do bur mi strzów
czy wcze śniej na czel ni ków. Po seł Ław ni -
czak na po przed nim spo tka niu po wie -
dział otwar cie, że są ta kie gmi ny i mia sta,
gdzie rzą dzi ko ali cja PO -PiS i ja koś się do -
ga du ją. Zła współ pra ca po przed nie go
bur mi strza z rad ny mi skoń czy ła się za -
wią za niem klu bu „Dzie wiąt ka”. Ży czył -
bym so bie i ca łej gmi nie, by ta brud na po -
li ty ka z gó ry nie wcho dzi ła do ma łych sa -
mo rzą dów – pod kre ślił ko by li nia nin.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KOBYLIN

„Wcześniej to było dziadostwo...”
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NA DRODZE

Nie zachował bezpiecznej odległości
KOBYLIN

Skradł drogocenną biżuterię 

W mi nio ną śro dę na dro dze kra jo wej
nr 15, na te re nie so łec twa Or la (gmi -
na Koź min Wlkp.), do szło do ko li zji
dro go wej z udzia łem dwóch sa mo -
cho dów oso bo wych. Przy czy ną zda -
rze nia by ło nie za cho wa nie bez piecz -
nej od le gło ści przez kie row cę jed ne -
go z po jaz dów. 

Na miej sce wy sła no stra ża ków z koź -
miń skiej OSP, po li cję oraz Ze spół Ra tow -

nic twa Me dycz ne go. Jak się oka za ło, zde -
rzy ły się sa mo cho dy mar ki Opel Cor sa
i Peu ge ot 206. Uczest ni cy ko li zji opuścili
po jaz dy przed przy by ciem ra tow ni ków. 

Stra ża cy za bez pie czy li te ren dzia ła -
nia i odłą czy li aku mu la to ry w au tach. Ko -
bie cie kie ru ją cej peu ge otem udzie lo no
wspar cia psy chicz ne go. Ra tow ni cy me -
dycz ni stwier dzi li, że po szko do wa na nie
wy ma ga ho spi ta li za cji.

– Zda rze nie mia ło miej sce przy zjeź -

dzie z dro gi kra jo wej nr 15 w kie run ku
No wej Or li. Po li cjan ci usta li li, że kie row ca
sa mo cho du Opel Cor sa nie za cho wał bez -
piecz nej od le gło ści od po prze dza ją ce go go
po jaz du mar ki Peu ge ot, przez co do szło
do zde rze nia. Kie ru ją cy by li trzeź wi.
Spraw ca zo stał uka ra ny man da tem w wy -
so ko ści 300 zło tych – in for mu je Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

Pod ko niec sierp nia w jed nym z do -
mów jed no ro dzin nych w Ko by li nie
do szło do wła ma nia i kra dzie ży bi żu -
te rii. Po kil ku dniach spraw ca zo stał
za trzy ma ny. Gro zi mu ka ra do 12 lat
po zba wie nia wol no ści.

– 31 sierp nia ofi cer dy żur ny z Kro to -
szy na otrzy mał te le fo nicz ne zgło sze nie
o wła ma niu i kra dzie ży – mó wi Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy KPP w Kro to -
szy nie. – Ze wstęp nych usta leń śled czych
wy ni ka ło, że spraw ca wszedł przez otwar -
te drzwi do do mu jed no ro dzin ne go, skąd
ukradł bi żu te rię. Funk cjo na riu sze do ko -
na li oglę dzin miej sca zda rze nia. Po krzyw -
dzo na wy ko na ła póź niej szki ce skra dzio -
nej bi żu te rii, któ re oka za ły się bar dzo po -
moc ne w to ku pro wa dze nia spra wy. 

Bi żu te ria zo sta ła wy ce nio na na kwo tę
po nad 45 tys. zł. Już na stęp ne go dnia
okra dzio na ko bie ta za uwa ży ła, że na jed -
nej ze stron w In ter ne cie wid nie je jej bi żu -
te ria, o czym po in for mo wa ła po li cję.
Funk cjo na riu sze usta li li wła ści cie la stro -
ny wy sta wia ją cej bi żu te rię i uda li się
do nie go, a kon kret nie do jed ne go z lom -
bar dów w Wał brzy chu. Tam usta li li toż -
sa mość sprze da ją ce go. Jak się oka za ło, był
to męż czy zna, któ ry już fi gu ro wał w po li -
cyj nych kar to te kach. 

Kry mi nal ni wy ty po wa li miej sce po -

by tu spraw cy. Zło dzie ja za trzy ma no
i prze wie zio no do ko men dy po li cji w Kro -
to szy nie. W trak cie zbie ra nia ma te ria łu
do wo do we go wy szło na jaw, że 34-let ni
miesz ka niec Wał brzy cha część skra dzio -
nej bi żu te rii po rzu cił w le sie. Funk cjo na -
riu sze uda li się we wska za ne miej sce i od -
na leź li szka tuł ki z kosz tow no ścia mi. 

7 wrze śnia za trzy ma ne mu po sta wio -
no za rzu ty kra dzie ży i oszu stwa, do któ -
rych się przy znał. Na wnio sek po li cji
i pro ku ra tu ry sąd za sto so wał wo bec nie go
areszt tym cza so wy na okres trzech mie -
się cy. – Na chwi lę obec ną od zy ska no
część skra dzio nej bi żu te rii. Spraw cy gro zi
ka ra do 12 lat po zba wie nia wol no -
ści – do da je P. Szcze pa niak.

(NO VUS)
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14 wrze śnia w au li Gim na zjum nr 2
im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Kro to szy -
nie od by ła się uro czy stość wrę cze nia
sty pen diów za II pół ro cze ro ku szkol -
ne go 2016/2017 uczniom szkół
pod sta wo wych i gim na zjów. Uho no -
ro wa nym dzie ciom oso bi ście gra tu -
la cje skła dał bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek. 

Roz da nie sty pen diów po prze dził
wy stęp ar ty stycz ny uczniów Szko ły Pod -
sta wo wej w Świn ko wie. W za pre zen to -
wa nym pro gra mie po ru szy li oni te mat
ochro ny śro do wi ska, dba nia o przy ro dę.

Wnio sków o przy zna nie sty pen -
diów wpły nę ło do bur mi strza 180. Po -
ło wa do ty czy ła uczniów szkół pod sta -
wo wych, dru ga po ło wa – gim na zja li -
stów. Czte ry wnio ski zo sta ły roz pa trzo -
ne ne ga tyw nie ze wzglę du na nie speł -
nie nie kry te riów okre ślo nych w uchwa -
le. Roz pa try wa ła je ko mi sja sty pen dial -
na, któ ra bra ła pod uwa gę śred nią ocen,
wy bit ne wy ni ki na eg za mi nach gim na -
zjal nych czy osią gnię cia w kon kur sach
mię dzysz kol nych, wo je wódz kich i ogól -
no pol skich. 

Z bu dże tu gmi ny na sty pen dia łącz nie
prze zna czo no kwo tę ok. 68 tys. zł.
Przy oka zji tej uro czy sto ści 5 uczniów sty -
pen dia mi na gro dził Lions Club Kro to szyn. 

Przed sta wi cie le kro to szyń skiej
oświa ty po dzię ko wa li bur mi strzo wi
Mar szał ko wi za wspie ra nie wy róż nia ją -
cych się uczniów. – To już 15 ga la wrę -
cze nia sty pen diów bur mi strza Kro to szy -
na – mó wił F. Mar sza łek. – Jest to dla
nas wszyst kich wy jąt ko wy dzień. Gra tu -
lu ję wam wa szych osią gnięć. Swo ją po -

sta wą udo wod ni li ście, że stać was na bar -
dzo du żo. Po twier dzi li ście wie le ra zy
swo ją pra co wi tość, am bi cje i dą że nie
do do sko na ło ści. Sło wa uzna nia kie ru ję
rów nież do wa szych ro dzi ców i na uczy -

cie li, któ rzy ma ją swój wkład w osią gnię -
ty przez was suk ces – stwier dził wło darz
Kro to szy na.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl

STYPENDIA

Nagrodzono najzdolniejszych uczniów

15 wrze śnia w sie dzi bie Ce chu Rze -
miosł Róż nych w Kro to szy nie od by ła
się uro czy stość wrę cze nia dy plo -
mów cze lad ni czych i mi strzow skich.
Otrzy ma ło je 130 uczniów prze szko -
lo nych do pra cy w róż nych za wo -
dach. 

Na uro czy stość przy by li sta ro sta Sta -
ni sław Szczot ka, Prze my sław Wój -
cik – na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul -
tu ry i Spor tu w Sta ro stwie Po wia to wym
oraz przed sta wi cie le ce chów rze mieśl ni -
czych, szkół za wo do wych i Po wia to we go
Urzę du Pra cy. 

Star szy ce chu, Jó zef Ja nusz kie wicz,
po gra tu lo wał uczniom zda nych eg za mi -
nów i ży czył, by zdo by te do świad cze nie
i umie jęt no ści po zwo li ły zna leźć pra cę da -
ją cą gwa ran cję sta łe go za trud nie -
nia. – Przez la ta róż nie o rze mio śle się
mó wi ło – pod miot go spo dar czy, przed -
się bior ca, pry wa ciarz – po wie dział J. Ja -
nusz kie wicz. – Ostat nio za czy na się

wresz cie do ce niać rze mio sło. Je ste śmy
bar dzo po trzeb ni, po nie waż to my ma my
naj więk szy wkład do bu dże tu pań stwa.
To rze mio sło pod no si tra dy cje na ro du
i jest naj więk szą szko łą za wo do wą w Pol -
sce. Na was, dro ga mło dzie ży, spo czy wa
obo wią zek pod trzy my wa nia tej tra dy -
cji – pod kre ślił star szy ce chu. 

Do gra tu la cji przy łą czył się sta ro sta
kro to szyń ski, któ ry wy ra ził na dzie ję, że
przy szłe ka dry świet nie wy szko lo nych fa -
chow ców znaj dą pra cę w na szym po wie -
cie. Na uro czy stość za pro sze ni zo sta li rów -
nież par la men ta rzy ści – se na tor Łu kasz
Mi ko łaj czyk i po seł To masz Ław ni czak,
któ rzy za po śred nic twem swo ich asy sten -
tów rów nież prze ka za li zdol nym rze mieśl -
ni kom wy ra zy uzna nia oraz sza cun ku.

Pro gram ar ty stycz ny przy go to wa li
ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych nr 3 w Kro to szy nie.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl 

CECH

Uroczystość wręczenia dyplomów
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Kształ ce nie za wo do we, ja kie PRO FE -
SJA stwo rzy ła oso bom do ro słym, przy cią -
ga do po wia tu kro to szyń skie go wie lu lu -
dzi z od le głych miej sco wo ści, któ rzy przy -
jeż dża ją do na sze go mia sta, aby edu ko wać

się w tej pla ców ce. Szko ła mo że po szczy -
cić się bar dzo do brą zda wal no ścią na eg za -
mi nach za wo do wych, któ ra za wsze
kształ tu je się w gra ni cach 80 pro cent we
wszyst kich za wo dach. Dzię ki do brze wy -

po sa żo nym pra cow niom, na szym ośrod -
kom eg za mi na cyj nym OKE i wspa nia łym
fa chow com -na uczy cie lom słu cha cze bar -
dzo do brze przy go to wu ją się do eg za mi -
nów za wo do wych. 

PRO FE SJA roz po czę ła no wy rok szkol -
ny „peł ną pa rą” w li ceum ogól no kształ cą -
cym i w szko łach po li ce al nych na kwa li fi ka -
cyj nych kur sach za wo do wych. W bie żą cym
ro ku szkol nym otwar ła 17 róż nych kwa li fi -
ka cyj nych kur sów za wo do wych. Oprócz

KKZ pla ców ka pro po nu je in ne szko le nia
za wo do we. I tak np. we wrze śniu koń czy się
ko lej na edy cja kur su „Opie kun w żłob ku
lub klu bie dzie cię cym”, dzię ki któ re mu ab -
sol went ki PRO FE SJI znaj dą pra cę w żłob -
kach lub też bę dą otwie ra ły wła sne żłob ki
i klu bi ki dzie cię ce. 

9 paź dzier ni ka ru sza kurs dla in -
struk to rów prak tycz nej na uki za wo du,
bar dzo nie odzow ny dla osób, któ re chcą
kształ cić uczniów w róż nych za wo dach. 

W Ze spo le Szkół dla Do ro słych PRO -
FE SJA w Kro to szy nie każ dy znaj dzie dla
sie bie cie ka wy za wód: flo ry sta, opie kun
me dycz ny, asy stent oso by nie peł no spraw -
nej, tech nik han dlo wiec, lo gi styk, spe cja -
li sta ra chun ko wo ści, fry zjer, me cha nik
po jaz dów sa mo cho do wych, od lew nik,
elek tryk, tech no log drew na, ży wie nia
i usług ga stro no micz nych oraz in ne. Za -
pra sza my do PRO FE SJI!

(RED)

KSZTAŁCENIE

Zespół Szkół dla Dorosłych PROFESJA zaprasza!

Od sied miu lat Ze spół Szkół dla Do ro słych PRO FE SJA w Kro to szy nie ofe ru je
róż no rod ne kie run ki kształ ce nia dla lu dzi do ro słych, po cząw szy od li ceum
ogól no kształ cą ce go, po przez kie run ki tech nicz ne, aż do szkół po li ce al nych.
Co ro ku pla ców ka po sze rza ofer tę kształ ce nia, wy cho dząc na prze ciw ocze ki -
wa niom osób, któ re chcą pod wyż szyć swo je kwa li fi ka cje za wo do we. 
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Pa ni Ane to, co raz czę ściej w re kla -
mach ban ków i firm fi nan so wych po ja -
wia się ofer ta kon so li da cji.

– Zga dza się. Jest to obec nie czę sta
for ma kre dy tów, co wię cej – cią gle zy sku -
je na po pu lar no ści.

Wy ja śnij my w ta kim ra zie na szym
Czy tel ni kom, czym tak na praw dę jest ta
kon so li da cja.

– Kre dyt kon so li da cyj ny to kre dyt
ban ko wy, któ ry w czę ści lub w ca ło ści jest
prze zna cza ny na spła tę in nych na szych
kre dy tów. Ina czej mó wiąc – bie rze my
kre dyt, za po mo cą któ re go na stę pu je cał -
ko wi ta spła ta na szych do tych cza so wych
zo bo wią zań. W efek cie ma my jed ną ra tę
za miast kil ku, do te go czę sto znacz nie
niż szą niż su ma do tych cza so wych rat.
Przy oka zji wzię cia kre dy tu kon so li da cyj -
ne go ma my moż li wość uzy ska nia do dat -
ko wej go tów ki – czę sto na bar dzo do -
brych wa run kach.

Co mu si my zro bić, aby na sze do -
tych cza so we kre dy ty zo sta ły spła co ne?

– Nie mu si my nic ro bić. Pie nią dze
z kre dy tu kon so li da cyj ne go tra fia ją bez -

po śred nio na kon ta ban ków, w któ rych
mie li śmy do tych cza so we kre dy ty. Dzie je
się to w peł ni au to ma tycz nie, bez na sze go
udzia łu. Nie mu si my więc ni gdzie cho -
dzić i nic za ła twiać. Co waż ne, ban ki nie
mo gą żą dać żad nej pro wi zji z ty tu łu ta -
kiej wcze śniej szej spła ty.

Jed na ra ta za miast kil ku – czy to
ko niec ko rzy ści pły ną cych z kre dy tu
kon so li da cyj ne go?

– Za po mniał Pan do dać – jed -

na NIŻ SZA ra ta za miast kil ku wyż szych,
a to bar dzo istot ne. Ale to nie je dy ne za le -
ty kon so li da cji. Wspo mnieć na le ży, że
kon so li du jąc kre dy ty, naj czę ściej ob ni ża -
my za rów no rocz ne opro cen to wa nie, jak
i wszyst kie oko ło kre dy to we kosz ty (np.
pro wi zje). Do dat ko wo mo że my uzy skać
zwrot nie wy ko rzy sta ne go ubez pie cze -
nia – je śli ta kie zo sta ło za war te przy pod -
pi sy wa niu umo wy kre dy to wej. Su ma ta -
kie go zwro tu się ga cza sem kil ku, a na wet
kil ku na stu ty się cy zło tych. To kwo ta, któ -
ra wra ca do na szej kie sze ni.

Ja kie kre dy ty mo że my spła cić
za po mo cą kre dy tu kon so li da cyj ne go?

– Mó wiąc wprost – wszyst kie te, któ -
re chce my. Bo kon so li do wać mo że my za -
rów no kre dy ty, jak i kar ty kre dy to we! To
szcze gól nie przy dat ne roz wią za nie, bo
wia do mo jak to jest z kar ta mi – ła two się
je bie rze, przy jem nie się z nich ko rzy sta,
ale ze spła tą by wa go rzej. Spła ca my naj czę -
ściej sa me od set ki, a ka pi tał, czy li dług, po -
zo sta je bez zmian. Spła cić mo że my rów -
nież po życz ki po za ban ko we, czy li tzw.
chwi lów ki – to rów nież bar dzo ko rzyst ne
i co raz po pu lar niej sze roz wią za nie.

Czy uzy ska nie kre dy tu kon so li da -
cyj ne go jest trud ne?

– Wręcz prze ciw nie. Je śli w mia rę
ter mi no wo re gu lu je my na sze obec ne zo -
bo wią za nia, nie spóź nia my się z płat no -
ścią rat o wię cej niż mie siąc, nie bę dzie my
mie li żad nych pro ble mów z uzy ska niem
ta kie go kre dy tu. Przy kła do wo – w na -
szym biu rze do zło że nia wnio sku o kre -
dyt kon so li da cyj ny po trzeb ny jest do wód
oso bi sty oraz do ku ment do cho do wy, np.
za świad cze nie o za rob kach lub wy ciąg
z kon ta. To nam wy star cza, aby przy go to -
wać do kład nie wy li czo ną pro po zy cję kre -
dy to wą.

Gdzie w ta kim ra zie udać się po do -
bry kre dyt kon so li da cyj ny?

– Ma my dwie moż li wo ści – al bo
uda my się bez po śred nio do ban ku, al bo
wy bie rze my usłu gi biur fi nan so wych.
Po le cam tę dru gą moż li wość, za zna cza jąc

jed no cze śnie, aby ko rzy stać z usług tyl ko
tych firm czy in sty tu cji, któ re ma ją do -
brą opi nię. Bo, po dob nie jak chcąc za -
wrzeć umo wę ubez pie cze nio wą, naj czę -
ściej wy bie ra my się do agen ta ubez pie -
cze nio we go, a nie bez po śred nio do to wa -
rzy stwa ubez pie cze nio we go, tak też
w przy pad ku kre dy tu po win ni śmy dać
so bie moż li wość wy bo ru. To prze ło ży się
na co mie sięcz ną oszczęd ność na wet kil -
ku set zło tych.

Dzię ku ję za roz mo wę.
– Dzię ku ję rów nież i przy po mi nam,

że w ra zie py tań mo gą Pań stwo sko rzy stać
z na sze go bez płat ne go do radz twa kre dy -
to we go – za rów no te le fo nicz nie, jak i oso -
bi ście.

Biu ro Fi nan so we ECWF
ul. Kolejowa 5, Ostrów Wlkp.

Tel. 62 584 22 52, 662 75 83 83
www.ecwf.pl

WYWIAD

KONSOLIDACJA KREDYTÓW – wyjaśniamy od podstaw
Z pomocą eksperta kredytowego z Biura Finansowego ECWF, Anety Budnej, postaramy się wyjaśnić 

i opisać wszystkie aspekty konsolidacji kredytów.



W nie dzie lę na ścier ni sku przy skrzy -
żo wa niu ulic Chwa li szew skiej i Le -
śnej w Smo sze wie po raz dru gi od by -
ła się im pre za pod na zwą „Ka czor”.
Dla mi ło śni ków jeź dziec twa przy go -
to wa no pięć kon ku ren cji. Wy da rze -
nie spo tka ło się z du żym za in te re so -
wa niem.

Uczest ni cy ry wa li zo wa li w wy ści gu
kłu sem, wy ści gu ga lo pem, kon ku ren -
cjach spraw no ścio wych i po wo że niu za -
przę ga mi. Kon ku ren cją głów ną by ło na to -
miast zry wa nie ka czo ra, czy li prze jazd
przez drew nia ną bra mę, na któ rej za wie -
szo ny był plu szo wy ka czor. By ło to nie ła -
twe za da nie, po nie waż jeź dziec, by je wy -
ko nać, mu siał sta nąć na swo im ru ma ku.

W wy ści gu kłu sem zwy cię żył Woj -
ciech Zim mer mann, wy prze dza jąc Ka ro -
la Kró la ka i Ja go dę Ste fań ską. W ga lo pie
naj lep szy był Ka rol Wod ni czak, dru gie
miej sce za jął Ma te usz Wa las, a trze -
cie – Kry stian Ku las. W kon ku ren cjach
spraw no ścio wych po now nie trium fo wał
Ka rol Wod ni czak, a za nim upla so wa li się
Ma te usz Wa las i Ra do sław Mo raw ski. Po -
wo że nie za przę ga mi wy grał Ka rol Kró lak,
a ko lej ne lo ka ty za ję li An drzej Szpi tal niak
i Ro man Au gu sty niak.

W kon ku ren cji zry wa nia ka czo ra naj -

lep szy oka zał się Ka rol Kró lak. Zwy cięz -
ców na gro dzo no pu cha ra mi, dy plo ma mi
i drob ny mi upo min ka mi. 

W trak cie im pre zy nie za bra kło sto -
isk ga stro no micz nych, a dzie ci mo gły się
wy sza leć na dmu chań cach czy na zjeż -
dżal ni. Na za koń cze nie od by ła się za ba wa
ta necz na, w trak cie któ rej przy gry wał cze -
ski ze spół Nu dlic ky.

Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły Sto wa -
rzy sze nie Smo szew Na sza Wio ska, Re kre -
acyj ny Klub Jeź dziec ki Kro to szyń ska Ka -
wal ka da i Kro to szyn Współ dzia ła my. Wy -
da rze nie do fi nan so wa ne by ło z bu dże tu
gmi ny Kro to szyn w ra mach ini cja ty wy lo -
kal nej.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl 

WTOREK, 19 września 2017Wydarzenia12

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
19-21 września
godz. 16.45 - GANG WIEWIÓRA 2 -
Kanada/USA/Korea Płd., animowany, 86' - 2D
dubbing
godz. 18.30 - BODYGUARD ZAWODOWIEC -
Chiny/Holandia/USA, komedia/film akcji, 111' - 2D 

godz. 20.30 - BARRY SEAL: KRÓL PRZEMYTU -
USA, dramat polityczny, 115' - 2D 
Wtorki-piątki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
wieku 4-10 lat na orliku przy I LO im. H. Kołłątaja.
20-22 września
Projekt „Senior z inicjatywą 2017” pod hasłem
„Miłość się nie starzeje” - pod patronatem marszałka
województwa wielkopolskiego, starosty
krotoszyńskiego i burmistrza Krotoszyna. 

28 września 
Kobierno - XIX edycja Biegu Sokoła. Start o godz.
13.00.  
29 września
Spotkanie autorskie z Jolantą Bartoś oraz promocja
nowej książki pt. „Jad” o godz. 17.30 w
Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. 
Do 30 września
Akcja „Przyjdź i się zapisz, zyskasz nie stracisz!”,
organizowana przez krotoszyńską bibliotekę. Każda

osoba w wieku 7-15 lat w zamian za dołączenie do
grona czytelników otrzyma prezent. 

KOŹMIN WLKP. 
7 października
41. edycja Biegu Maćka na dystansach 5 i 10 km.
Start o godz. 12.30. 
13 października
„Czesław śpiewa solo” o godz. 19.00 w sali kina
Mieszko. Bilety w cenie 45 i 55 zł. 

SMOSZEW

Impreza dla miłośników jeździectwa



So bo ta, 9 wrze śnia, na te re nie ca łe -
go kra ju by ła Dniem Spor tu na Or li -
kach. Na po nad 1600 bo iskach
spor to wych przez czte ry go dzi ny ani -
ma to rzy pro wa dzi li za ję cia w róż -
nych ka te go riach wie ko wych. 

Or ga ni za to rem ak cji by ła Fun da cja
Roz wo ju Kul tu ry Fi zycz nej. We dle jej za ło -
żeń w przy szło ści ma to być ogól no pol skie
wy da rze nie spor to wo -re kre acyj ne. Od go -
dzi ny 11.00 do 15.00 dzie ci, mło dzież, do -
ro śli oraz se nio rzy uczest ni czy li w atrak cyj -
nych za ję ciach, któ rych ce lem by ła in te gra -
cja mię dzy po ko le nio wa po przez sport. 

– W ak cję za an ga żo wa li śmy klu by
spor to we z Kro to szy na. Na za ję ciach
za pre zen to wa li się naj młod si adep ci
fut bo lu, tre nu ją cy w bar wach Aka de -
mii Pił kar skiej Re is sa. Nie za bra kło też
star szych ekip, któ re na co dzień ry wa -
li zu ją w roz gryw kach kro to szyń skiej
Play are ny – oznaj mia Wal de mar Wan -
de lew ski, opie kun or li ka przy I LO
w Kro to szy nie. 

Part ne ra mi Dnia Spor tu na Or li ku
by ły Fun da cja „Zwalcz Nu dę”, or ga ni -
zu ją ca m. in. Na ro do wy Dzień Spor tu
na bło niach Sta dio nu Na ro do we go
w War sza wie, oraz fun da cja RE CAL,

któ ra umoż li wi ła prze pro wa dze nie eko -
lo gicz nych zbió rek re cy klin go -
wych. – Ce lem Dnia Spor tu na Or li -
kach by ło zor ga ni zo wa nie atrak cyj nych
form ak tyw no ści ru cho wej. Przy oka zji
mo gli śmy pro mo wać zdro wy tryb ży cia,
lo kal ne klu by spor to we czy or ga ni za cje
wspie ra ją ce ak tyw ność fi zycz ną – pod -
kre śla Mi chał Ko li bab ka, opie kun or li ka
przy dep ta ku. 

Dla wszyst kich osób, któ re wzię ły
udział w wy da rze niu, prze wi dzia no opa -
ski na rę ce oraz spe cjal ny ple cak na bu ty
tre nin go we. 

(GRZE LO)

W Koź mi nie Wlkp. po wsta ło no we
sto wa rzy sze nie, któ re sku pia pa sjo -
na tów spor tów wod nych i sze ro ko ro -
zu mia nej tu ry sty ki wod nej. Sto wa -
rzy sze nie Wod nia ków Koź min zo sta -
ło wpi sa ne do Kra jo we go Re je stru
Są do we go w po ło wie 2016 ro ku.
W pierw szym ro ku dzia łal no ści po zy -
ska ło no wych człon ków i wy re mon -
to wa ło lo kal przy ul. Wia tro li ka,
gdzie obec nie ma sie dzi bę. 

Po my sło daw cą i ini cja to rem po wo ła -
nia do ży cia Sto wa rzy sze nia Wod nia ków
Koź min był Ja cek Si tarz, któ ry obec nie
peł ni funk cję pre ze sa. W skład za rzą du
we szli Ma rek Dzia ło szek. To masz Za wor -
ski i Le szek Le wan do wicz. No we sto wa -
rzy sze nie ma in te gro wać śro do wi sko że -
gla rzy, mo to ro wod nia ków, ka ja ka rzy oraz

mi ło śni ków wy po czyn ku na wo dzie
i nad wo dą. 

Ce lem or ga ni za cji jest pro mo wa nie
w lo kal nym śro do wi sku spor tu i re kre acji
wod nej, jak rów nież pro pa go wa nie umie -
jęt no ści ra cjo nal ne go i kul tu ral ne go spę -
dza nia wol ne go cza su na wo dzie. Jed nym
z waż nych za mie rzeń jest rów nież upo -
wszech nia nie wie dzy o ochro nie na tu ral -
ne go śro do wi ska.

– Pierw szą na szą pro po zy cją są za ję -
cia edu ka cyj ne dla dzie ci w wie ku od 10
do 12 lat, któ re chce my prze pro wa dzić
w 2018 ro ku. Pod czas warsz ta tów bę dzie -
my kształ to wać umie jęt no ści wła ści we go
i kul tu ral ne go za cho wa nia się na wo dzie,
a tak że po sze rzać wie dzę o ochro nie śro -
do wi ska – za po wia da Ja cek Si tarz, pre zes
Sto wa rzy sze nia Wod nia ków Koź min. 

(NO VUS)
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AKTYWNOŚĆ

Integracja poprzez sport 

KOŹMIN WLKP.

Pasjonaci rekreacji wodnej
założyli stowarzyszenie

Do koń ca wrze śnia w ga le rii Re fek -
tarz moż na oglą dać pra ce ma lar -
skie An drze ja Rosz cza ka. Wer ni saż
wy sta wy od był się 2 wrze śnia.

Jest to eks po zy cja prze kro jo wa kro -
to szyń skie go ar ty sty. Za pre zen to wa ne
pra ce po wsta ły w la tach 2011-2017 i są
utrzy ma ne w nur cie fi gu ra tyw ne go re -
ali zmu. A. Rosz czak w swo ich dzie łach
od no si się do hi sto rycz nych wy da rzeń,
ale tak że do ota cza ją cej go rze czy wi sto -
ści. Prze no si też na płót na utrwa lo ne
na zdję ciach wspo mnie nia z po dró ży.

A. Rosz czak uro dził się w Kro to szy nie.
Ukoń czył pe da go gi kę ar ty stycz ną na po -
znań skim UAM w pra cow ni ma lar skiej
pod kie run kiem pro fe so ra An drze ja Nie -
kra sza. Obec nie naj bliż sze są mu ma lar -
stwo olej ne i fo to gra fia ana lo go wa. W swo -
jej twór czo ści czę sto zmie nia roz wią za nia
tech nicz ne – jest ar ty stą świa do mym ma -
lar skie go warsz ta tu i z ła two ścią wy ko rzy -
stu je go do osią gnię cia za mie rzo ne go ce lu. 

Sty li stycz ny eklek tyzm to ar ty stycz -
na stra te gia A. Rosz cza ka, w któ rej to po -
przez na wią za nia do zna nych z hi sto rii
sztu ki tren dów pod kre śla waż ność i waż -
kość po dej mo wa nych przez sie bie te ma -
tów. Na prze strze ni lat w je go pra cach
moż na za ob ser wo wać od nie sie nia i fa scy -
na cje róż ny mi kie run ka mi: pop -ar tem,
hi per re ali zmem czy re ali zmem. 

OPRAC. (NO VUS)

MALARSTWO

Wystawa 
Andrzeja Roszczaka
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An drzej Kaź mier czak i Do mi nik Mar -
cisz wy gra li tur niej de blo wy męż -
czyzn o Pu char WTT So lec. Na naj -
niż szym stop niu po dium upla so wał
się du et z Koź mi na Wiel ko pol skie -
go – Mi ro sław Bo ro do i Ma rek Ma -
sta lierz. 

W gru pie Kaź mier czak i Mar cisz od -
nie śli kom plet zwy cięstw, po ko nu jąc Nor -
ber ta Ku bia ka i Pa try ka Du szyń skie -
go 2: 0 (6: 2, 6: 3), Ra fa ła Gó rec kie go i Mi -
cha ła Ba rań skie go 2: 0 (6: 3, 6: 4) oraz
Woj cie cha Chle bow skie go i Pa try ka An -
drze jew skie go 2: 0 (6: 2, 6: 2). Z dru gie go
miej sca awans do dal szej fa zy uzy ska li Gó -
rec ki i Ba rań ski. 

W dru giej gru pie Mi ro sław Bo ro do
i Ma rek Ma sta lierz ogra li To ma sza Płosz -
czy cę i Do mi ni ka Geld ne ra 2: 0
(6: 2, 6: 2) oraz prze gra li z Ra do sła wem
Bah ła jem i Ra fa łem Pie czyń skim 0: 2
(4: 6, 5: 7), zaj mu jąc dru gą lo ka tę. 

Tę ostat nią pa rę w pół fi na le po ko nał

kro to szyń ski du et, z ko lei koź miń scy te ni -
si ści mu sie li uznać wyż szość Gó rec kie go
i Ba rań skie go. W me czu o trze cie miej sce
Bo ro do i Ma sta lierz po ko na li Pie czyń skie -
go i Bah ła ja 2: 0 (6: 4, 7: 5).

Fi nał był bar dzo za cię ty. Pierw szą
par tię 7: 6 wy gra li Gó rec ki i Ba rań ski. Ko -
lej ne dwa se ty na le ża ły już do Kaź mier -
cza ka i Mar ci sza – 7: 5, 6: 3 – i to oni zo -
sta li trium fa to ra mi tur nie ju. 

Na gro dy wrę czał An drzej Pacz kow ski,
pre zes WTT So lec. – Na wstę pie trze ba
pod kre ślić wiel ką ro lę or ga ni za to ra – An -
drze ja Pacz kow skie go, któ ry sam do pro wa -
dził do bu do wy czte rech kor tów, z któ rych
je den oka la ją try bu ny. To ewe ne ment
w ska li kra ju – pod kre śla A. Kaź mier -
czak. – Rywalizacja sta ła na wy so kim po zio -
mie. W tur nie ju wal czy ły pa ry z Po zna nia,
Śre mu, Ja ro ci na czy Ple sze wa. Je ste śmy za -
do wo le ni z na szej dys po zy cji oraz z go ścin -
no ści, z ja ką się spo tka li śmy na obiek tach
WTT So lec – do da je te ni si sta. 

(GRZE LO)
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TENIS ZIEMNY

Triumf krotoszyńskich deblistów

3 wrze śnia wo kół Trze mesz na po raz
dru gi zor ga ni zo wa no Let ni Bieg
Trzech Je zior. Bar dzo do brze spi sa li
się za wod ni cy z Kro to szy na. 

Tra sa trzech bie gów – na dy stan -
sach 15,10 i 5 km – wio dła wo kół ma low -
ni czych je zior w po wie cie gnieź nień skim.
Naj dłuż szy od ci nek po ko na ło 193 za -
wod ni ków. W krót szych bie gach ry wa li -
zo wa ło 114 uczest ni ków. 

Na dy stan sie 5 km star to wa li bie ga -

cze z Kro to szy na. Mo ni ka Jad czak
na ostat nich me trach bie gu wy prze dzi ła
swo ją ry wal kę w ka te go rii open i za ję ła
trze cie miej sce z cza sem 23: 03. W kat.
K16 rów nież by ła trze cia.

Roz po czy na ją cy swo ją przy go dę
z bie ga mi Kac per Fi li pek upla so wał
się na siód mej po zy cji w kat. M16
z wy ni kiem 29: 34. Piotr Jad czak uzy -
skał czas 23: 41 i w kat. M40 był
czwar ty.

(AN KA)

BIEGI

Nasi zawodnicy w czołówce

W so bo tę, 9 wrze śnia, od był się Tur -
niej Pił ki Noż nej Dru żyn Sze ścio oso -
bo wych z te re nu mia sta i gmi ny Koź -
min Wiel ko pol ski. Zwy cię ży ła eki pa
z Osie dla nr 1, wy prze dza jąc Sta -
niew i Osie dle nr 3. 

Or ga ni za to rem im pre zy był Gmin ny
Ośro dek Spor tu w Koź mi nie Wlkp., a im -
pre za od by wa ła się w ra mach współ za -
wod nic twa spor to we go pod ha słem
„Szyb ciej, cel niej, moc niej”. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 14 ze spo -
łów, któ re po dzie lo no na trzy gru py.
Do fa zy pu cha ro wej awan so wa ły po dwa
naj lep sze te amy. W pierw szej gru pie naj -
lep sza by ła Sta ra Ob ra (10 pkt.), któ ra wy -
prze dzi ła Osie dle nr 3 (7 pkt.), Wa le ria -
nów (5 pkt.), Wy rę bin (4 pkt.) oraz Or lę

(1 pkt.). Gru pę B wy gra ło Osie dle nr 1
z Koź mi na Wlkp. (12 pkt.), a ko lej ne po -
zy cje za ję ły Sta niew (9 pkt.), Mo kro nos (4
pkt.), Wrot ków (4 pkt.) i No wa Ob ra (0
pkt.). W gru pie C kom plet punk tów wy -
wal czył Wał ków (9 pkt.), za któ rym upla -
so wa ły się Po go rzał ki Wiel kie (4 pkt.), Bo -
rzę cicz ki (2 pkt.) i Bia ły Dwór (1 pkt.). 

W fa zie pu cha ro wej Sta niew wy grał
ze Sta ra Ob rą (1: 0), Osie dle nr 1 po ko na -
ło Po go rzał ki Wiel kie (4: 0), a Osie dle nr 3
wy eli mi no wa ło po rzu tach kar nych Wał -
ków. O koń co wym zwy cię stwie zde cy do -
wał trój mecz fi na ło wy. Trium fa to rem zo -
sta ło Osie dle nr 1, któ re po ko na ło Osie dle
nr 3 (5: 0) oraz Sta niew (3: 0). W trze cim
po je dyn ku Sta niew wy grał z Osie dlem
nr 3 (1: 0). 

(GRZE LO)

Na po cząt ku wrze śnia w Cho rzo wie
od był się pierw szy tur niej w ra mach
Grand Prix POD w Dar ta. Bar dzo do -
brze spi sa ła się Mar ta Paw lic ka, któ -
ra w pa rze z Jo an ną Ku bo wicz za -
koń czy ła ry wa li za cję w de blu
na trze ciej po zy cji! 

Dar te rzy kon ku ro wa li przez trzy dni
w ho te lu Dia ment Ar se nal Pa la ce w Cho -
rzo wie. W pią tek przy tar czy wal czy ły du -
ety. Pa ry Ja cek Cie ślak i Prze my sław Paw lic -
ki oraz Piotr Fi glak i Se ba stian Szo stak zo -
sta ły skla sy fi ko wa ne na miej scach 25-32.
Z ko lei Ad rian Ja siń ski z Prze my sła wem Sa -
wic kim upla so wa li się na po zy cjach 17-24. 

W roz gryw kach żeń skich du etów Mar -
ta Paw lic ka wy stą pi ła w pa rze z re pre zen -
tant ką Pol ski – Jo an ną Ku bo wicz. W gru pie
ten te am po ko nał po 2: 0 Gol ly i Mu siał,
Krzysz czyk i Ru ma now ską, Pa jąk i Wol ską
oraz prze grał 1: 2 z Bie dą i Rycz kow ską.
W pół fi na le Paw lic ka i Ku bo wicz, po za cię -
tej wal ce, ule gły 2: 3 pa rze Król / La gner i za -
koń czy ły zma ga nia na lo ka tach 3-4.

– Je stem bar dzo za do wo lo na z piąt -
ko we go wy stę pu. Gra ły śmy z Asią w pa -
rze po raz pierw szy, kon ku ren cja by ła spo -
ra, więc nie wąt pli wie po dium to suk ces.
W pół fi na le prze gra ły śmy 2: 3. Na praw dę
nie wie le za bra kło do fi na łu. Czu ję pe -
wien nie do syt, ale ten wy nik na pa wa
opty mi zmem przed ko lej nym Grand Prix
we Wło cław ku – sko men to wa ła kro to -
szyń ska dar ter ka. 

W so bo tę od był się tur niej in dy wi du -
al ny. Naj le piej z na szych za wod ni ków spi -

sał się Prze my sław Paw lic ki. Pre zes Sto wa -
rzy sze nia Kro to szyń ska Li ga Dar ta w gru -
pie po ko nał Da nie la Ka wal ca (3: 0), Woj -
cie cha Fry dry cha (3: 0) i Da riu sza Wój ci -
ka (3: 1) oraz prze grał z Grze go rzem Paj -
da kiem (2: 3). W fa zie pu cha ro wej ograł
Mi cha ła Pół to ra ka (3: 1), a na stęp nie nie
dał ra dy Pio tro wi Tur ko wi (1: 4), koń cząc
za wo dy na miej scach 17-32. 

Z gru py wy szedł tak że Se ba stian Szo -
stak, po ko nu jąc Ra fa ła Ka sprza ka (3: 0)
i kro to szy nia ni na Pio tra Fi gla ka (3: 2)
oraz ule ga jąc Ma riu szo wi Gol ly'emu
(2: 3). W ko lej nej fa zie prze grał z An drze -
jem Po tocz nia kiem (1: 3) i upla so wał się
na po zy cjach 33-64. Na tej sa mej lo ka cie
tur niej za koń czył Ja cek Cie ślak, któ ry
po wyj ściu z gru py prze grał z Łu ka szem
Wa cław skim (0: 3).

Na eta pie gru po wym udział w tur -
nie ju za koń czy li Ad rian Ja siń ski, Prze -
my sław Sa wic ki, P. Fi glak i M. Paw lic -
ka. Dla gra czy, któ rzy nie wy szli

z grup, zor ga ni zo wa no za wo dy Grand
Prix Cup. 

Zwień cze niem dar ter skie go week en -
du był nie dziel ny tur niej GP POD 2. Tym
ra zem z grup uda ło się wyjść J. Cie śla ko wi
i P. Paw lic kie mu. Pierw szy z nich wy grał
z Łu ka szem Ru basz kiem (2: 1), Bar to -
szem Sło wi kow skim (2: 0) i Mi cha łem
Pół to ra kiem (2: 1), a w fa zie pu cha ro wej
uległ Da riu szo wi Mar ci nia ko wi (0: 3). P.
Paw lic ki w gru pie po ko nał Mi ro sła wa
Urba no wi cza (2: 1) i Ra do sła wa Dą brow -
skie go (2: 1), a z za wo dów od padł po prze -
gra nej z Krzysz to fem Stró ży kiem (0: 3). 

Re pre zen tan ci SKLD dzię ku ją spon -
so rom za wspar cie fi nan so we. – Z każ dym
ko lej nym star tem na tur nie jach z cy klu
Grand Prix ła twiej jest mi ry wa li zo wać
z moc niej szy mi za wod ni ka mi. Mi mo bra -
ku suk ce sów pro gres jest wi docz -
ny – w śred niej ilo ści punk tów oraz w pew -
no ści rzu tów – stwier dza P. Sa wic ki. 

(GRZE LO)

DART

Marta Pawlicka na podium w Chorzowie
PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo Osiedla nr 1



W nie dzie lę, 10 wrze śnia, bie ga cze
z na sze go po wia tu ry wa li zo wa li w 35.
PKO Ma ra to nie we Wro cła wiu
oraz II Pół ma ra to nie Szpo ta w Swa rzę -
dzu. W obu im pre zach star to wa ło łącz -
nie bli sko sześć ty się cy za wod ni ków. 

Na li nię me ty 35. edy cji ma ra to nu
we Wro cła wiu do tar ło 4630 bie ga czy.
W tym ro ku naj lep szy oka zał się Ke nij -
czyk Rop Abel Ki bet z cza sem 2: 13: 36.
Do po bi cia re kor du tra sy za bra kło mu
dzie wię ciu se kund. Na po dium zna leź li
się tak że je go ro da cy – Ro bert Mbi thi
Wam bua (2: 14: 27) oraz Ky eva Mu tu ku
(2: 16: 45). Re kord ko biet po bi ła Bar so sio
Stel lah Jepn ge tich, mel du jąc się na me cie
z wy ni kiem 2: 28: 14. Naj lep szy z Po la -
ków był Ka mil Ja strzęb ski (2: 21: 36). 

Z gro na przed sta wi cie li po wia tu kro -
to szyń skie go naj le piej spi sał się Krzysz tof
Ma cie jew ski (130. miej sce), któ ry uzy skał
czas 2: 59: 47. Po za nim w sto li cy Dol ne go
Ślą ska star to wa li Ka rol Olej ni czak (176.
miej sce – 3: 06: 21), Ju sty na Olej ni czak
(433. miej sce – 3: 22: 40), Ka rol Mrocz -
kow ski (434. miej sce – 3: 22: 40), To masz
Kraj ka (1170. miej sce – 3: 42: 51),
Krzysz tof Ka sprzak (1491. miej -
sce – 3: 49: 30), To masz Gło wac ki (1635.
miej sce – 3: 52: 40), Ane ta Ma lec (1819.

miej sce – 3: 55: 23), Szy mon Kar bo wiak
(1992. miej sce – 3: 57: 46), Ja ro sław Świ -
dur ski (2039. miej sce – 3: 58: 23), Ra do -
sław Rap czyń ski (2161. miej -
sce – 4: 00: 18), Ry szard Mie rze jew ski
(4056. miej sce – 4: 53: 31) i Pa try cja Po -
lcyn (4548. miej sce – 5: 44: 53). 

– W po rów na niu do po przed niej
edy cji or ga ni za to rzy przy go to wa li trud -
niej szą tra sę – mó wi K. Olej ni -
czak. – Mie li śmy do po ko na nia du żo
wznie sień, co prze szka dza ło w osią ga niu
do brych wy ni ków. Dla mnie nie był to
uda ny start, po nie waż na 40 km zła pał
mnie kry zys. Do re kor du ży cio we go za -

bra kło mi pra wie sze ściu mi nut, dla te go
nie jestem za do wo lo ny. 

Pół ma ra ton Szpo ta w Swa rzę dzu wy -
grał Krzysz tof Ha das z cza sem 1: 09: 20.
Za nim upla so wa li się Mar cin Feh lau
(1: 10: 52) i Adam Ko niecz ny (1: 11: 18).
Wśród ko biet naj szyb sza by ła Pa try cja Ta -
lar (1: 18: 20). 

Nasz po wiat re pre zen to wa li Ar tur
Ma rek (89. miej sce – 1: 29: 23), Mar cin
Obal (154. miej sce – 1: 33: 52), Ja ro sław
Mar ci niak (227. miej sce – 1: 37: 44)
i Agniesz ka Czer wiń ska (1003. miej -
sce – 2: 12: 06). 

(GRZE LO)
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BIEGI

Rywalizowali we Wrocławiu i Swarzędzu

Pod czas wrze śnio wych tar gów FI WE
w War sza wie od by ły się ostat nie
w tym ro ku za wo dy cross fi to we z se -
rii LO Gin LAB, któ rych ini cja to rem
jest kro to szy nia nin – Da wid Ku jaw -
ski. Za wod ni cy ry wa li zo wa li dru ży no -
wo i in dy wi du al nie. 

– LO Gin LAB w War sza wie by ło naj -
więk szą z im pre zą z te go cy klu, ja ką uda -
ło mi się zor ga ni zo wać. W Kro to szy nie
mie li śmy 160 za wod ni ków, a w sto li cy
kra ju po nad 170 mi ło śni ków cross fi -
tu – oznaj mia Da wid Ku jaw ski. 

W zma ga niach in dy wi du al nych za pre -
zen to wa ło się sze ściu przed sta wi cie li po -
wia tu kro to szyń skie go. Piotr Ko nar ski był
szó sty w MEN Sca led. Po zy cję ni żej upla so -
wał się Piotr Ko pa czyń ski w MEN 35RX.
Z ko lei Łu kasz Za chwiej za jął 13. lo ka tę
w MEN RX. W ry wa li za cji ko biet Mar le na
Ku czy ska by ła siód ma, An ge li ka Ko rzec ka
dwu na sta, a Bar ba ra Ta la ga czter na -
sta. – Za wod ni cy z na sze go po wia tu za pre -
zen to wa li się zna ko mi cie, po ka zu jąc
przy tym bar dzo do brą tech ni kę. War to za -
zna czyć, że po raz pierw szy w za wo dach
uczest ni czy ła oso ba ma ją ca 12 lat – Da ria
Ni ki ten ko – mó wi D. Ku jaw ski. 

W za wo dach dru ży no wych Pa tryk
Se ku la i Woj ciech Ja gła, wy stę pu ją cy

pod na zwą Unbro ken Te am, upla so wa li
się na dzie wią tym miej scu, a Piotr Ca łu -
jek i Se ba stian Plu ta (Grom w Ra ju) za ję -
li 15. po zy cję. Z ko lei zna ne z pro wa dze -
nia za jęć w LAB. Kro to szyn, Agniesz ka
Lep czyń ska i Ka li na Ry ba, za koń czy ły ry -
wa li za cję na ósmej lo ka cie. 

W swo im de biu cie Mar ty na Rost wraz
z Zu zan ną Fi li piak za ję ły trze cią po zy -
cję. – Za wo dy po zo sta ną na dłu go w mo jej
pa mię ci, po nie waż zde cy do wa łam się
w nich uczest ni czyć po raz pierw szy ja ko za -
wod nicz ka, a nie sę dzia. Wraz z przy ja ciół ką
osią gnę ły śmy znacz nie wię cej, niż pla no wa -
ły śmy, przy oka zji świet nie się ba wiąc. Jak
na de biut nie mo gło być le piej – stwier dza
Mar ty na Rost. – LO Gin LAB FI WE uwa -
żam za coś wspa nia łe go. Su per at mos fe ra,

lu dzie mo ty wu ją cy do dzia ła nia i pod trzy -
mu ją cy na du chu. Do dat ko wo mnó stwo ad -
re na li ny, da ją cej po zy tyw ne go ko pa w każ -
dym tre nin gu – do da je. 

– Dla LO Gin LAB po ka za nie się
na naj więk szych tar gach fit ness w tej czę -
ści Eu ro py jest wiel kim osią gnię ciem.
Przez ca ły week end pro mo wa li śmy Kro -
to szyn po przez ba ne ry i ko szul ki z lo go ty -
pem mia sta. Do dat ko wo spi ker wie lo -
krot nie po wta rzał na zwę na szej miej sco -
wo ści. Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy po mo -
gli mi zor ga ni zo wać tak du żą im pre zę,
a w szcze gól no ści kro to szyń skiej eki pie
LAB, na cze le z To bia szem Na roż nia kiem
i Ma te uszem Czu ba kiem – pod su mo wu -
je D. Ku jaw ski. 

(GRZE LO) 
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CROSSFIT

LOGinLAB w stolicy kraju

Ku za sko cze niu wie lu ob ser wa to rów
w po je dyn ku na szczy cie pił kar skich
roz gry wek Play are ny eki pa MTV po -
ko na ła A Se ree Tee aż 5: 1. Po tknię -
cia mi strzów nie wy ko rzy stał trze ci
w ta be li Pan com, któ ry prze grał
z LZS -em Ko bier no -Tom ni ce 2: 3. 

Ze spół MTV po sta wą w me czu
z AST po twier dził, że do tych cza so we wy -
ni ki nie by ły dzie łem przy pad ku. Roz dra -
że wia nie od nie śli w peł ni za słu żo ne zwy -
cię stwo, a bo ha te ra mi spo tka nia by li
Adam Szcze pa nik, któ ry strze lił trzy go le,
oraz do brze spi su ją cy się w bram ce Mi -
chał Trosz czyń ski. 

Zdu now ski Pan com prze grał z LZS -
-em 2: 3. Po łą czo ne si ły Ko bier na i Tom -
nic pro wa dzi ły 2: 0 po tra fie niach Mi ko ła -
ja Kaź mier cza ka, ale ry wa le do pro wa dzi li
do wy rów na nia. Zwy cię skie go go la dla

LZS -u zdo był Pa weł Gór ka. Czer wo ną
kart kę otrzy mał Adam Adam ski. 

Dre am Te am w me czu z Bro dzia ka -
mi pro wa dził już 4: 0, ale po zwo lił prze -
ciw ni kom od ro bić stra ty. Koń ców ka na le -
ża ła już do DT, któ ry wy grał 5: 4. Bli sko
spra wie nia sen sa cji by ła dru ży na Hor -
nets, lecz po za cię tej wal ce ule gła eki pie
Igloo 4: 5. Trzy tra fie nia dla prze gra nych
za no to wał Piotr Mar cisz. 

W ostat nim po je dyn ku Al ba tro sy
roz gro mi ły Tor na do 11: 2. Czte ry bram ki
zdo był Ka mil Kaź mier czak. W obo zie
Tor na do dwo ił się i tro ił Mar cin Klu pa,
któ ry osta tecz nie zszedł z pla cu gry z kon -
tu zją ple ców. 

Żu brom przy zna no wal ko wer za kon -
fron ta cję ze Straż ni ka mi, któ rzy – co za -
sta na wia ją ce – nie po in for mo wa li ni ko go
o re zy gna cji z ro ze gra nia me czu.

(GRZE LO)

PLAYARENA

Mistrz rozgromiony przez lidera

W Ate nach od by ły się Mi strzo stwa
Świa ta Ka de tów w Za pa sach.
Na dzie sią tym miej scu w ka te go -
rii 69 kg upla so wał się za wod nik
LKS -u Ce ra mik Kro to szyn – Szy mon
Wojt kow ski. 

Ry wa li za cja w sto li cy Gre cji nie by ła
dla Po la ków zbyt uda na. Do ro bek 19-oso -
bo wej ka dry to za le d wie je den brą zo wy

me dal. Na naj niż szym stop niu po dium
upla so wa ła się Wik to ria Cho łuj.

Na dzie sią tej po zy cji zma ga nia w ka -
te go rii 69 kg za koń czył Szy mon Wojt -
kow ski. Po pu lar ny Gu miś po ko nał Da nie -
la Ve sze li 3-1 (12-7) oraz Elie go Mu say -
ewa 3-1 (8-2). Udział w tur nie ju za koń -
czył po wal ce z Tur kiem Umu rem Ay bey -
em 0-5 (1-8). 

(GRZE LO)

ZAPASY

Gumiś dziesiąty na świecie 



Gol Mi ko ła ja Mar ci nia ka zde cy do -
wał o zwy cię stwie Astry Kro to szyn
w der bach po wia tu z Pia stem Ko by -
lin. Tym sa mym pod opiecz ni tre ne ra
Lesz ka Kru ti na na dal po zo sta ją bez
po raż ki i do li de ra tra cą za le d wie
jed no oczko. 

Nie dziel ne spo tka nie po mię dzy
dwo ma eki pa mi z na sze go po wia tu by ło
naj cie kaw szym w tej ko lej ce. – Był to
bar dzo za cię ty po je dy nek. Wi dać by ło,
że o zwy cię stwie mo że zde cy do wać jed -
no tra fie nie. I tak też się sta ło. Na szczę -

ście dla nas to my wra ca my do do mu
z kom ple tem punk tów – po wie dział
Ma riusz Ra taj czak, kie row nik Astry
Kro to szyn. 

Klu czo wa ak cja me czu mia ła miej sce
w dru giej czę ści gry. W 50. mi nu cie z le -
wej stro ny bo iska Krzysz tof Ra tyń ski ob -
słu żył po da niem Ma te usza Sta cha. Bocz -
ny obroń ca Astry po słał do środ ko wa nie
w po le kar ne, a Mi ko łaj Mar ci niak po ko -
nał Ja ku ba Po śled ni ka strza łem gło wą. 

W pierw szej od sło nie Piast miał dwie
zna ko mi te sy tu acje, ale To masz Ko kot
za każ dym ra zem pu dło wał z naj bliż szej

od le gło ści. Bli ski szczę ścia był też Ja kub
Po spiech, któ ry po dwój ko wej ak cji z Pa -
try kiem Ka miń skim ude rzył jed nak
wprost w Pa try ka Wojt ko wia ka. W dru -
giej po ło wie Piast miał oka zję wy rów nać
po strza le Szy mo na Woś ka. 

W 70. mi nu cie czer wo ną kart kę
za faul na Ka ro lu Kryst ku otrzy mał Bła żej
Wie le biń ski. W koń ców ce spo tka nia go -
ście mo gli do bić ry wa la, lecz po ude rze -
niu To ma sza Mie dziń skie go pił kę z li nii
bram ko wej wy bił Mar cin Ku rza wa. 

(GRZE LO)
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Astra lepsza w derbach powiatu

Po bar dzo do brej pierw szej od sło nie
Bia ły Orzeł Koź min Wiel ko pol ski pro -
wa dził z Tu rem 1921 Tu rek 2: 0 i nic
nie za po wia da ło ka ta stro fy.
Po zmia nie stron na bo isku ist nia ła
już tyl ko eki pa go ści, któ ra za apli ko -
wa ła miej sco wym czte ry go le i wy -
wio zła z Koź mi na kom plet punk tów. 

W pierw szych 45 mi nu tach pod -
opiecz ni tre ne ra Ma cie ja Do la ty spo koj -
nie roz gry wa li swo je ak cje i zdo by li dwie
bram ki. Wy nik spo tka nia otwo rzył Ma -
rek Wi ła, któ ry wy ko rzy stał zbyt krót ko
wy bi tą pił kę po rzu cie wol nym. Na 2: 0
pod wyż szył Krzysz tof Cza bań ski, po ko -
nu jąc gol ki pe ra go ści strza łem gło wą. 

Dru ga po ło wa to fa tal na gra Or łów.
Przy jezd ni od ro bi li stra ty w nie speł na
trzy mi nu ty. Naj pierw z rzu tu wol ne go
pił kę do bram ki przy bliż szym słup ku
wpa ko wał Be nia min Trze pacz. Nie dłu go
po tem Szy mon Izy dor czyk wy ko rzy stał
zbyt krót kie wy bi cie fut bo lów ki przez Pa -
try ka Szul ca i mie li śmy re mis. 

Pił ka rze z Tur ku zwie trzy li szan sę
i po szli za cio sem. W 70. mi nu cie bram -
karz Or łów po raz trze ci mu siał wy cią gać
pił kę z siat ki, tym ra zem po strza le Kry -

stia na Przy by la ka. Wy nik spo tka nia już
w do li czo nym cza sie gry usta lił Mi chał
Igna czak, fi na li zu jąc kontrę swo je go ze -
spo łu. 

Po ośmiu ko lej kach Bia ły Orzeł ma
na kon cie za le d wie trzy punk ty. Z try bun
sły chać by ło gło sy nie za do wo le nia. Ki bi ce
na wo ły wa li miej sco wych dzia ła czy
do zmia ny tre ne ra.

(GRZE LO)
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PIŁKA NOŻNA

Fatalna druga połowa
Piast Kobylin - Astra Krotoszyn 0:1
(0:0)

BRAMKA: 0:1 - Mikołaj Marciniak
(50' głową)

CZERWONA KARTKA: Błażej
Wielebiński (70') 

ASTRA: Wojtkowiak - Juszczak,
Krystek, Wawrocki, Stach - Ratyński
(87' Miedziński), Kryś, Mizerny, Mat.
Marciniak (46' Lialuk) - Oleśków (82'
Budziak), Mik. Marciniak

PIAST: Poślednik - A. Kurzawa,
Pospiech, Wosiek, Wielebiński -
Wachowiak, Szymanowski, M.
Kurzawa, Kamiński - Olikiewicz, Kokot

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. - Tur 1921
Turek 2:4 (2:0)

BRAMKI: 1:0 - Marek Wiła (8'), 2:0
- Krzysztof Czabański (38' głową), 1:2 -
Beniamin Trzepacz (51' wolny), 2:2 -
Szymon Izydorczyk (54'), 2:3 -
Krystian Przybylak (70'), 2:4 - Michał
Ignaczak (92')

BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc - Majusiak,
Skowron, Grodzki, Maciejewski (80'
Janowski) - Dolata (55' Derwich),
Czabański, Wiła, J. Szymkowiak -
Gałczyński (60' M. Szulc), Wach (60'
M. Szymkowiak)


