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DZIŚ W NU ME RZE:
� WYWIAD

Rozmawiamy 
z Krzysztofem
Kasprzakiem

Czytaj na str. 2

� POWIAT 

Wichura wyrządziła
wiele szkód

Czytaj na str. 3

� UROCZYSTOŚĆ 

145-lecie
krotoszyńskiej OSP

Czytaj na str. 3

� POD NASZYM PATRONATEM 

Drużyna SuperW
gotowa do działania

Czytaj na str. 5

� WYDARZENIE

Charytatywny 
mecz księży i
samorządowców

Czytaj na str. 10

� SPORT

Astra i Piast na remis,
Orły bez punktów

Czytaj na str. 15-16

SUMO

Kadeci i młodzicy rywalizowali
o miano najlepszych w kraju

Czytaj str. 13

POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy 
na koncert !

W naj bliż szą nie dzie lę, tj. 15 paź dzier ni -
ka, w kro to szyń skim ki nie Przed wio śnie
od bę dzie się kon cert cha ry ta tyw ny
z udzia łem ze spo łów dzia ła ją cych w pa ra -
fiach de ka na tu kro to szyń skie go. Po czą -
tek o go dzi nie 15.00.

Kon cert uświet ni ob cho dy XVII Dnia Pa pie -
skie go w Pol sce oraz Świa to we go Dnia Ho spi cjów
i Opie ki Pa lia tyw nej. W trak cie im pre zy zbie ra ne
bę dą środ ki fi nan so we na za kup ma te ra cy prze -
ciw o dle ży no wych zmien no ci śnie nio wych dla Za -
kła du Opie ki Pa lia tyw nej SP ZOZ w Kro to szy nie.

Kon cert sta no wić bę dzie po łą cze nie na uki
św. Ja na Paw ła II z prze sła niem te go dnia po -
przez ha sło „Idź my na przód z na dzie ją”.

Or ga ni za to ra mi są Sto wa rzy sze nie Cen -
trum Wo lon ta ria tu Zie mi Kro to szyń skiej, Pa ra -
fia pw. Św. Ja na Chrzci cie la w Kro to szy nie, Kro -
to szyń ski Ośro dek Kul tu ry, Szko ła Pod sta wo wa
nr 3 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im. Ja na Paw -
ła II wraz ze szkol ny mi klu ba mi wo lon ta riu szy,
współ pra cu ją cy mi z CWZK i szkol ny mi klu ba -
mi wo lon ta riu szy Ca ri tas w Kro to szy nie.

Ak cję moż na wes przeć po przez obec ność
na kon cer cie, jak rów nież do bro wol ną wpła tą do 15
grud nia na kon to w Ban ku Spół dziel czym w Kro to -
szy nie – nr88841 000030001478820000001,
z do pi skiem „Ho spi cjum – 2017”.

(AN KA)

PLEBISCYT

Zmiany w czołówce
Trwa 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. 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. 

Na pierw sze miej sce wsko czył ks.
Wło dzi mierz Du bis z Pa ra fii św. Izy do ra
Ora cza w Biad kach – 34,2% od da nych
do tąd gło sów (stan na 9 paź dzier ni ka, go -
dzi na 10.00). Tuż za nim jest ks. kan. Ry -
szard Mu szyń ski z Pa ra fii Oczysz cze nia
NMP w Sta rym gro dzie – 33,8%. Trze cią
lo ka tę zaj mu je ks. Łu kasz Żu raw ski z Pa -

ra fii Świę tej Trój cy w Lu to gnie -
wie – 20,1%. Na ko lej nych miej scach pla -
su ją się ks. kan. Ja nusz Gie ra z Pa ra fii św.
Sta ni sła wa Bpa w Ko by li nie i ks. kan.
Zyg munt Le wan dow ski z Pa ra fii św.
Waw rzyń ca w Koź mi nie Wlkp.

Lau re ata ple bi scy tu po zna my
o pół no cy 5 li sto pa da 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 w za kład ce
Ple bi scy ty.

(AN KA)

Jak gło so wać?
Wy ślij sms pod nr 71051 (koszt 1,23 zł z VAT) o tre ści PRO BOSZCZ., 
po da jąc nu mer kan dy da ta we dług wzo ru: PRO BOSZCZ. 28
Zwiększ licz bę gło sów jed nym sms -em!
Od daj 3 gło sy na swo je go fa wo ry ta. Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 72051
(koszt 2,46 zł z VAT).
Od daj 10 gło sów! Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 76567
(koszt 7,38 zł z VAT).
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ZDUNY

Trwają prace remontowe
W Urzę dzie Miej skim w Zdu nach
trwa ją pra ce re mon to we. Za da nie re -
ali zo wa ne jest w ra mach ter mo mo -
der ni za cji, na któ rą gmi na otrzy ma ła
do fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej skiej
w wy so ko ści 85 pro cent kosz tów. 

Pra ce re mon to we oczy wi ście wią żą
się z utrud nie nia mi dla urzęd ni ków,
a przede wszyst kim dla klien tów ma gi stra -
tu. Dla te go wszy scy od wie dza ją cy pro sze -
ni są o za cho wa nie ostroż no ści, sto so wa -

nie się do wy wie sza nych ogło szeń, zwra ca -
nie uwa gi na po ja wia ją ce się w urzę dzie
kie run kow ska zy i ostrze że nia. Szcze gól ne
ba cze nie na le ży mieć na dzie ci. 

W urzę dzie wy mie nia na jest in sta la -
cja grzew cza. Bę dzie za mon to wa ny piec
ga zo wy. Do tej po ry urząd ogrze wa ny był
z wę glo wej ko tłow ni w szko le. Po nad to
bę dzie wy mie nio ne oświe tle nie na ener -
go osz częd ne ty pu LED. Bu dy nek zo sta -
nie rów nież ocie plo ny od ze wnątrz war -
stwą izo la cyj ną oraz zy ska no wą ele wa cję,

na wią zu ją cą do wcze śniej sze go wy glą du,
sprzed prze bu do wy w la tach 70. XX wie -
ku. Do bu do wa na zo sta nie też ogól no do -

stęp na win da, a więc grun tow nej prze bu -
do wie ule gnie klat ka scho do wa.

(NO VUS) 

WYWIAD

Jako przewodniczący
jestem apolityczny

Z Krzysz to fem Ka sprza kiem, od nie -
daw na prze wod ni czą cym NSZZ ,,So li -
dar ność” w kro to szyń skiej fir mie Mah -
le, roz ma wiał Mi chał Ko bu szyń ski.

W ja kich oko licz no ściach zo stał
pan wy bra ny na prze wod ni czą ce go
związ ku za wo do we go Mah le?

– 23 wrze śnia od by ło się ze bra nie de -
le ga tów So li dar no ści, na któ rym wy bra no
mnie – a by łem je dy nym kan dy da -
tem – na sta no wi sko prze wod ni czą ce go
ko mi sji za kła do wej przy Mah le. By ły to
wy bo ry uzu peł nia ją ce, po nie waż po 22
la tach do tych cza so wy szef związ ku, Ta de -
usz Ku biak, prze szedł na eme ry tu rę.

Ja kie – ja ko prze wod ni czą cy związ -
ku – sta wia Pan so bie ce le?

– Gru szek na wierz bie nie bę dę obie -
cy wał. Po sta ram się do brze peł nić swo ją
funk cję. Nie mo gę po wie dzieć, jak np.
kan dy dat na bur mi strza, że wy re mon tu ję
tę czy in ną dro gę. Są rze czy nie do prze -
sko cze nia. Je że li nasz rząd no we li zu je ko -
deks pra cy, na gor szych wa run kach niż są
obec nie, to co mo że zro bić sze re go wy
prze wod ni czą cy związ ku? Nad nim jesz -
cze są za rząd re gio nu i kra jo wy, któ ry po -
dej mu je uchwa ły i wal czy w Ko mi sjach
Trój stron nych. Je ste śmy na sa mym do le
te go szcze bla.

Czy lu dzie chęt nie wstę pu ją
do związ ków za wo do wych?

– I tak, i nie. Nie gdyś du ży wpływ
na to mia ła sy tu acja spo łecz no -po li tycz na.
Oso by, któ re by ły daw niej w związ kach,
prze szły na eme ry tu rę i zre zy gno wa ły
z człon ko stwa. W świe tle pol skie go pra wa
w du żych za kła dach pra cy po win ny być
związ ki za wo do we. Ich przed sta wi cie le
roz ma wia ją z pra co daw cą w imie niu
wszyst kich pra cow ni ków, a nie tyl ko tych,
co na le żą do związ ku.

Nie daw no, ja ko związ kow cy,
uczest ni czy li ście w pi kie cie przed biu -
rem Par la men tu Eu ro pej skie go w War -
sza wie...

– Od nas po je cha li śmy we czte -
rech – prócz mnie Ta de usz Ku biak, Piotr
Ma tec ki oraz Ja ro sław Na skrętc ki. Par la -
ment Eu ro pej ski chce, że by Pol ska zrów -
na ła wiek eme ry tal ny ko biet i męż -
czyzn. I te go za gad nie nia do ty czy ła pi kie -
ta. W Eu ro pie są pań stwa, w któ rych jest
zróż ni co wa ny wiek eme ry tal ny. Nie ro zu -
mie my, dla cze go eu ro de pu to wa ni in ge ru -
ją w spra wy na sze go kra ju. Pi kie ta by ła
bar dzo kul tu ral na, bez fa jer wer ków i pe -
tard. Przy by li na nią człon ko wie So li dar -
no ści z ca łe go kra ju. Nasz wy jazd zor ga ni -
zo wał za rząd re gio nu.

Jak Pan oce nia pra cę rzą du w kwe -
stii praw pra cow ni czych?

– Nie chciał bym się za głę biać w po li -
ty kę. Ja ko prze wod ni czą cy związ ku za wo -
do we go je stem apo li tycz ny i nie łą czę te go
z pra cą za wo do wą. Je śli cho dzi o pod wyż -
sze nie pła cy mi ni mal nej i staw ki go dzi no -
wej – jest to oczy wi ście krok w do brym
kie run ku, ale to cią gle za ma ło. Bo jed -
nak 13 zł za go dzi nę to nie wie le.
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POWIAT

Ksawery szalał 
w całej Wielkopolsce

Or kan Ksa we ry nie omi nął rów nież
na sze go po wia tu. W mi nio ny czwar -
tek sil ne wi chu ry wy rzą dzi ły wie le
szkód. Straż po żar na mu sia ła in ter -
we nio wać aż 134 ra zy. Dwóch ra -
tow ni ków zo sta ło ran nych. 

Wiatr w po ry wach osią gał pręd -
kość 130 km/h. Stra ty spo wo do wa ne
przez wi chu rę bę dą jesz cze dłu go usu wa -
ne. Wiatr ze rwał da chy z sied miu bu dyn -
ków miesz kal nych, m. in. w Chwa li sze -
wie, Ko bier nie, Ku kli no wie, Smo li cach
i Zdu nach, a tak że trzech go spo dar czych.
Po za tym uszko dze niu ule gły da chy
na trzech in nych obiek tach. Po wa lo nych
zo sta ło bli sko sto drzew. Ty le szkód
stwier dzo no w pią tek do po łu dnia. 

– Dwóch stra ża ków zo sta ło po tur bo -
wa nych przez prze wra ca ją ce się drze wa.

Jed ne go prze trans por to wa no do szpi ta la
w Ostro wie Wlkp., dru gi wró cił już
do do mu – po wie dział To masz Ni cie jew -
ski, rzecz nik pra so wy Ko men dy Po wia to -
wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. W usu -
wa niu skut ków wi chu ry uczest ni czy ło
oko ło 550 stra ża ków i 150 po jaz dów. 

Na te re nie ca łej Wiel ko pol ski or kan
Ksa we ry spo wo do wał rów nież ma so wą
awa rię prą du. Jak po in for mo wał nas ka li ski
od dział ope ra to ra Ener ga, w pią tek bez za si -
la nia by ło ok. 86 420 od bior ców i 3726 sta -
cji trans for ma to ro wych w po wia tach – ja -
ro ciń skim, ka li skim, kę piń skim, klucz bor -
skim, kol skim, ko niń skim, kro to szyń skim,
ostrow skim, ostrze szow skim, ple szew skim,
pod dę bic kim, słu pec kim, tu rec kim, wie -
luń skim i wie ru szow skim. Ze rwa ne li nie
ener ge tycz ne na pra wia ne by ły na bie żą co. 

(NO VUS)

SĄ DOW NIC TWO

Ty dzień me dia cji
Jak in for mu je pre zes Są du Re jo no -
we go w Kro to szy nie, 19 paź dzier ni -
ka ob cho dzo ny bę dzie Mię dzy na ro -
do wy Dzień Me dia cji. Ty dzień Me dia -
cji za pla no wa no na to miast na 16-
20 paź dzier ni ka. 

Tak jak w la tach ubie głych te go rocz -
ne ob cho dy ma ją na ce lu włą cze nie lo -

kal nych śro do wisk do dzia łań pro wa -
dzo nych przez pre ze sów są dów, ko or dy -
na to rów ds. me dia cji i sę dziów, jak rów -
nież współ pra cy po mię dzy ośrod ka mi
me dia cyj ny mi a wy mia rem spra wie dli -
wo ści. 

Szcze gó ło we da ne do ty czą ce me dia -
cji, sta ty sty ki oraz in for ma cje o po dej mo -
wa nych w tym ro ku dzia ła niach zna leźć
moż na na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster -
stwa Spra wie dli wo ści. 

(AN KA)

OSP KROTOSZYN

Strażacy świętowali swój jubileusz

W so bo tę, 30 wrze śnia, od by ły się
uro czy sto ści z oka zji 145-le cia
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Kro to -
szy nie. Na ju bi le usz za pro sze ni zo -
sta li przed sta wi cie le władz sa mo rzą -
do wych, par la men tu, służb mun du -
ro wych, brac twa kur ko we go i oko -
licz nych od dzia łów OSP. Wrę czo no
od zna cze nia i prze ka za no sprzęt
stra żac ki.

Uro czy sto ści roz po czę ły się Mszą św.
w in ten cji OSP w ko ście le far nym pw. Ja na
Chrzci cie la w Kro to szy nie, któ rą od pra wił
ks. Alek san der Gen de ra. Na stęp nie wszy -
scy go ście, w asy ście pocz tów sztan da ro -
wych, prze ma sze ro wa li do Ko men dy Po -
wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 

Po od śpie wa niu hym nu pań stwo we -
go głos za brał Wal de mar Flor kow ski, pre -
zes kro to szyń skiej OSP. – Bli sko pół to ra
wie ku ist nie nia jed nost ki OSP Kro to szyn
to hi sto ria, któ ra za pi sa ła się w dzie jach
na sze go mia sta, po wia tu oraz kra ju – mó -
wił. – Na prze strze ni kil ku dzie się ciu lat
na sza spe cy fi ka cja i dzia łal ność zmie nia ła
się w spo sób zna czą cy. Do nie daw na by li -
śmy po strze ga ni ja ko ochot ni cy, któ rzy
wy jeż dża ją tyl ko do po ża rów. Po zmia -
nach spo łecz no -po li tycz nych w la tach 90.
OSP jest wzy wa na prak tycz nie do wszyst -
kich zda rzeń i za gro żeń, z ja ki mi ma ją

do czy nie nia miesz kań cy po wia tu. Bez
po mo cy na sze go sa mo rzą du nie by li by -
śmy tak sku tecz ni w udzie la niu po mo -
cy – pod kre ślił W. Flor kow ski. 

Da riusz Ryb ka, wi ce pre zes OSP Kro to -
szyn, przy po mniał hi sto rię jed nost ki. Dru -
ży na po żar ni cza po wsta ła pod czas za bo -
rów. Czę ste po ża ry spo wo do wa ły, że z ini -
cja ty wy ma gi stra tu i spo łecz no ści lo kal nej
w 1872 ro ku po wo ła no do ży cia straż
ognio wą, któ ra ist nie je do dnia dzi siej sze go. 

Pierw sza sie dzi ba stra ża ków mie ści ła
się przy ul. Ra wic kiej w Kro to szy nie.
W tym okre sie, pod za bo rem pru skim,
Po la cy nie mo gli peł nić żad nej waż nej
funk cji. Dla te go pierw szym od po wie -
dzial nym za straż po żar ną był Nie miec,
z za wo du ślu sarz, Ju lian Mul ler. W 1893
ro ku na wy po sa że nie jed nost ki po żar ni -
czej skła da ły się czte ry si kaw ki kon ne,
pięć dra bin ha ko wych, 200 me trów wę ża,
czte ry dra bi ny przy staw ne, jed no płót no
ra tow ni cze.

W trak cie uro czy sto ści wie lu stra ża -
ków otrzy ma ło wy róż nie nia za ca ło kształt
i za an ga żo wa nie w służ bę. Od zna kę ho no -
ro wą Sem per Vi gi lant (Wiecz nie Czu wa -
ją cy) wrę czo no dru ho wi Ju lia no wi Jok sio -
wi. Srebr nym me da lem „Za za słu gi dla po -
żar nic twa” uho no ro wa no dru hów Ada ma
Chu de go, Bar tło mie ja Płu gow skie go i Ja -
ro sła wa To rzec kie go, na to miast brą zo -

wym – Mar ka Bącz kie wi cza, Pio tra Flor -
kow skie go, Mar ka He id ne ra, Ka ro la Ko -
wa la, Szy mo na Ku ja wę, An nę Ku ła kow -
ską, Ka ro la Ku si ciel ka, Ja ku ba Ryb kę, Mi -
cha ła Ryb kę, Prze my sła wa Ta lar czy ka, Ma -
te usza Żu rasz ka. Od zna kę „Stra ża ka Wzo -
ro we go” otrzy mał Ma riusz Obal.

Prze ka za no tak że no wo za ku pio ny
sprzęt. Jed nost ka OSP Kro to szyn w lu -
tym zło ży ła wnio sek do Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Po zna niu o przy zna nie
do ta cji na re ali za cję za da nia „Do po sa że -
nie jed nost ki OSP w spe cja li stycz ny
sprzęt nie zbęd ny do pro wa dze nia dzia łań
ra tow ni czych, ma ją cych na ce lu ra to wa -
nie naj cen niej sze go da ru, ja kim jest ży -
cie”. W ra mach te go pro jek tu za ku pio no
czte ry apa ra ty ochro ny dróg od de cho -
wych oraz na miot po żar ni czy. Koszt wy -
niósł 53 tys. zł (40 tys. – do ta cja, 13 tys.
przy zna ła Ra da Miej ska w Kro to szy nie).

Ja ko da ro wi znę od Wo je wódz kie go
Ośrod ka Ru chu Dro go we go w Ka li szu
jed nost ka OSP Kro to szyn otrzy ma ła klu -
czy ki do sa mo cho du mar ki Re nault Clio,
na po trze by dzia łal no ści ope ra cyj nej
i edu ka cyj nej, zwią za nej z ochro ną prze -
ciw po ża ro wą.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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



Na nie daw nej se sji Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go z pew no ścią wszyst -
kich za nie po ko iło wy stą pie nie ko -
men dan ta po wia to we go Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie. Bry ga -
dier Ja cek Stru żyń ski po in for mo wał
rad nych, że w Spe cjal nym Ośrod ku
Szkol no -Wy cho waw czym w Bo rzę -
cicz kach nie ma wy star cza ją cych za -
bez pie czeń prze ciw po ża ro wych.

Ko men dant za ape lo wał do rad nych,
że by nie szczę dzi li środ ków na zwięk sze -
nie bez pie czeń stwa po ża ro we go w pla -
ców ce w Bo rzę cicz kach. Z po mo cą pre -

zen ta cji mul ti me dial nej omó wił za gro że -
nia, na ja kie są na ra żo ne oso by ko rzy sta ją -
ce z ośrod ka, któ ry – jak się oka zu je – nie
speł nia pod sta wo wych norm w za kre sie
bez pie czeń stwa.

Bu dy nek SOSW to czte ro kon dy gna -
cyj ny za by tek z trze ma klat ka mi scho do -
wy mi, z drew nia ny mi stro pa mi. – Naj -
więk sze nie bez pie czeń stwo w ra zie po ża -
ru wy stę pu je tam po go dzi nie 15.00, kie -
dy po nad 50 wy cho wan ka mi zaj mu je się
tyl ko kil ka osób – stwier dził J. Stru żyń ski.
Wszyst kie bra ki i nie do cią gnię cia, któ re
wy szcze gól nio no w przy go to wa nej eks -
per ty zie, zo sta ły wy ka za ne pod czas ćwi -
czeń prze ciw po ża ro wych 20 czerw ca te go
ro ku. Bra ło w nich udział 46 stra ża ków.

– By łem bar dzo za nie po ko jo ny tym,
co zo ba czy łem – przy znał ko men -
dant. – Na po trze by ćwi czeń naj wyż sze
kon dy gna cje zo sta ły za dy mio ne. By ły
trza ski, krzy ki i wy bu chy, że by od zwier -
cie dlić sy tu ację praw dzi we go po ża ru. Wy -
cho wan ko wie ośrod ka uda wa li ran nych.
Dzie ci czę sto w chwi li za gro że nia ucie ka -
ją do swo je go po ko ju, wcho dząc pod łóż -
ko lub za my ka ją się w sza fie. Dla te go ewa -
ku acja się prze cią ga ła. W trak cie za dy mie -
nia bu dyn ku wi docz ność i po ro zu mie nie
po mię dzy stra ża ka mi by ły na ni skim po -
zio mie – za uwa żył J. Stru żyń ski. 

Po ćwi cze niach na po le ce nie ko men -
dan ta wo je wódz kie go stra ży po żar nej zo -
sta ła spo rzą dzo na li sta nie zbęd nych in we -
sty cji, któ rych speł nie nie wa run ku je dal -
sze użyt ko wa nie ośrod ka w Bo rzę cicz -
kach. Naj waż niej sze z nich to wy zna cze -
nie pię ciu stref bez pie czeń stwa, za ło że nie
oświe tleń ewa ku acyj nych, klat ki scho do -
we roz dzie lo ne spe cjal ny mi drzwia mi, za -
mon to wa nie sys te mu sy gna li za cji po ża ru. 

Ko men dant pod kre ślił, że wbrew
prze pi som bez pie czeń stwa jest umiej sco -
wie nie ko tłow ni ga zo wej w piw ni cy, a tak
wła śnie jest w Bo rzę cicz kach. – Wa run -
kiem funk cjo no wa nia w tym miej scu ko -
tłow ni jest za in sta lo wa nie czuj ni ka prze -
ciw po ża ro we go. Prze ra zi ły mnie rów nież
ła two pal ne pa ne le PCV. Dla te go zwra -
cam się do was, pa no wie rad ni, że by ście
pod ję li kon kret ne de cy zje w ce lu za pew -

nie nia bez pie czeń stwa w tym obiek -
cie – za ape lo wał J. Stru żyń ski, za zna cza -
jąc, że ma świa do mość, iż ewen tu al ny re -
mont ośrod ka zaj mie kil ka lat i po chło nie
nie ma ło środ ków. 

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka po in for -
mo wał, że w trak cie prze pro wa dzo nej
kon tro li wy ka za no też in ne nie do cią gnię -
cia. – Za czę ło się wszyst ko od od da nia no -
wej stre fy prze ciw po ża ro wej. Oka za ło się,
że nie ma w ogó le ci śnie nia wo dy – za ko -
mu ni ko wał sta ro sta. 

Na je go rę ce wpły nął od dy rek tor
SOSW w Bo rzę cicz kach wnio sek o za kup
pom py ci śnie nio wej. Za rząd Po wia tu po -
sta no wił, że naj pierw na le ży skon tro lo -
wać, czy ci śnie nie jest na głów nej li nii.

– Dziw nym tra fem w trak cie kon tro -
li wy ka za no ci śnie nie wo dy, a dzi siaj już
go nie ma. Po in for mo wa łem o tym fak cie
bur mi strza Koź mi na Wlkp. – oświad czył
S. Szczot ka. – Bur mistrz Brat bor ski po -
wie dział, że wo do cią gi koź miń skie mia ły
do nie go oraz do sta ro sty pre ten sje
i wręcz stra szy ły po da niem do pro ku ra tu -
ry – bo ni by kto po zwo lił im wejść
na głów ną li nię wo do cią gów bez za wia do -
mie nia. Dzię ki proś bie sta ro sty w ośrod -
ku w Bo rzę cicz kach prze pro wa dzo no
ćwi cze nia prze ciw po ża ro we. Na tym
bym po prze stał. Nie za mie rzam spę dzić
resz ty ży cia w kry mi na le, je śli by w tym
miej scu coś się sta ło – po wie dział sta ro -
sta.

Rad ni zde cy do wa li, że spra wą ośrod -
ka zaj mie się Za rząd Po wia tu na osob nym
po sie dze niu. – Spra wy eko no micz ne to
jed no, a spra wy bez pie czeń stwa to dru -
gie – od niósł się do te ma tu Da riusz Ro -
zum. – Nie da się jed nak roz dzie lić tych
rze czy. Nie chcę py tać ko men dan ta
o kosz to rys, bo moż na go so bie już wy -
obra zić. Bar dzo czę sto w tej ka den cji są
dys ku sje od no śnie za sad no ści funk cjo no -
wa nia te go frag men tu oświa ty. Bio rąc
pod uwa gę pro ble my na sze go szpi ta la,
my ślę, pa nie sta ro sto, że na dej dzie czas,
by zmie rzyć się rów nież z tym kło po tem.
Mi mo re mon tu ten bu dy nek na dal bę -
dzie sta ry – spu en to wał rad ny Ro zum. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Z SESJI

Niebezpiecznie w Borzęciczkach

Je sień i zi ma to naj gor szy czas dla
pie szych. W zmien nych, trud nych wa -
run kach at mos fe rycz nych i przy wcze -
śnie za pa da ją cym zmro ku to wła śnie
pie si są szcze gól nie na ra że ni na nie -
bez pie czeń stwo. Dla te go tak waż ne
jest, by by li oni wi docz ni na dro dze. 

Jak mó wią po li cyj ne sta ty sty ki,
w okre sie od 1 wrze śnia do ostat nie go
dnia grud nia 2016 ro ku na dro gach Wiel -
ko pol ski od no to wa no 306 wy pad ków
z udzia łem pie szych, spo śród któ rych zgi -
nę ły 24 oso by, a 296 od nio sło ob ra że nia.

Z tych da nych wy ni ka, że przez czte -
ry ostat nie mie sią ce ubie głe go ro ku co 9,5
go dzi ny do cho dzi ło do wy pad ku z udzia -
łem pie sze go, co pięć dni gi nął pie szy, a co

dzie sięć go dzin zo sta wał ran ny.
Więk szość z wy pad ków, w któ rych

bra li udział pie si, zda rzy ła się na dro gach
po wia to wych (128) oraz gmin nych (68).
Nie co mniej na dro gach kra jo wych (44)
i wo je wódz kich (45).

A ja kie są naj częst sze przy czy ny wy -
pad ków z udzia łem pie szych? – Nie -
ostroż ne wej ście na jezd nię przed ja dą -
cym po jaz dem, prze kra cza nie dro gi
w miej scu nie do zwo lo nym, nie ostroż ne
wej ście na jezd nię – zza po jaz du czy prze -
szko dy, wej ście na dro gę przy czer wo nym
świe tle – wy li cza Piotr Szcze pa niak, ofi -
cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie.

Nie zwy kle waż nym czyn ni kiem
wpły wa ją cym na bez pie czeń stwo pie -

szych na dro dze jest ich wi docz ność dla
kie ru ją cych po jaz da mi. Przy po mnij my, że
pie szy po ru sza ją cy się po dro dze
po zmierz chu, po za ob sza rem za bu do wa -
nym, jest zo bo wią za ny uży wać ele men -
tów od bla sko wych w spo sób wi docz ny
dla in nych uczest ni ków ru chu, chy ba że
po ru sza się po dro dze prze zna czo nej wy -
łącz nie dla pie szych lub po chod ni ku. 

– Nie sto so wa nie się do te go prze pi su
jest wy kro cze niem, za któ re pie szy mo że
być uka ra ny man da tem kar nym w wy so -
ko ści do 100 zło tych – przy po mi na P.
Szcze pa niak. W cią gu ośmiu mie się -
cy 2017 ro ku wiel ko pol scy po li cjan ci na -
ło ży li 1663 man da ty kar ne za to wy kro -
cze nie.

OPRAC. (AN KA)

NA DRODZE

Odblaski ratują życie!
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KONKURS

Pomóżmy bibliotece
zdobyć zestaw książek!
Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz -
na bie rze udział w kon kur sie Kin der
Mlecz na Ka nap ka „Prze rwa na wspól -
ne czy ta nie”. Za chę ca my do od da wa -
nia gło sów na na szą pla ców kę!

Na gro da mi w ak cji są 20 ze sta wów
po 250 ksią żek i pu fa do wspól ne go czy ta -
nia oraz 100 ze sta wów po 50 ksią żek. Za -
gło suj my i wspól nie po większ my księ go -
zbiór kro to szyń skiej bi blio te ki!

Jak gło so wać? Na le ży wejść na stro -
nę www.wspol ne czy ta nie.pl, po czym
za re je stro wać się z po mo cą ad re su e -
-ma il lub kon ta na Fa ce bo oku. Na stęp -
nie trze ba klik nąć w za kład kę „Gło so -
wa nie” u gó ry stro ny, w wy szu ki war ce
bi blio tek wpi sać „Kro to szyn” i klik nąć
„Gło suj”.

Uwa ga! Każ de go dnia do 31 paź -
dzier ni ka moż na od dać je den głos. 

(AN KA)

Z SESJI

Powiatowy Zarząd Dróg w ogniu krytyki
Na wrze śnio wej se sji Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go Re na ta Zych -Kor -
dus zło ży ła wnio sek o zor ga ni zo wa -
nie spe cjal ne go spo tka nia, któ re by
do ty czy ło spo so bu funk cjo no wa nia
Po wia to we go Za rzą du Dróg, wszel -
kich zgła sza nych uwag oraz kry ty ki
miesz kań ców wo bec pra cy dy rek to -
ra tej in sty tu cji i re ali za cji in we sty cji
dro go wych.

– Ta spra wa wra ca do nas jak bu me -
rang – mó wi ła Re na ta Zych -Kor -
dus. – Nie pierw szy raz na po sie dze niu
ra dy po dej mu je my te mat rze tel no ści pra -
cy wy ko ny wa nej przez PZD. Mam wnio -
sek do za rzą du, że by po świę cić te mu te -
ma to wi od dziel ne po sie dze nie, bo z te go,
co sta ro sta mó wił, w PZD pra cu je tyl ko
sześć osób i nie są one w sta nie wy ko nać
wszyst kich prac, do któ rych in sty tu cja się
zo bo wią za ła. Nie moż na cią gle mó wić
miesz kań com po wia tu i rad nym, że nie
ma środ ków ani lu dzi do bu do wy
dróg – ar gu men to wa ła rad na.

Rad ny Da riusz Ro zum wspo mniał
o uli cy Ko piecz ki i jej na wierzch ni z wie -
lo ma głę bo ki mi dziu ra mi, po któ rych co -
raz trud niej jest miesz kań com prze jeż -
dżać. – In for ma cja na ten te mat do tar ła
rów nież do trzech in nych rad nych, dla te -
go za bie ram głos w imie niu wszyst -
kich – oznaj mił D. Ro zum. – Roz ma wia -
łem wcze śniej na ten te mat z pa nem sta -
ro stą. Pó ki osie dle nie roz ro sło się jesz cze
w tym re jo nie, naj więk sze dziu ry na le ży
za sy pać, że by da ło się prze je chać tą dro gą. 

Z ko lei rad ny Piotr Osuch zwró cił
uwa gę na uli cę Cie szyń skie go, al bo wiem
tam tej si miesz kań cy zgło si li ko niecz ność

usu nię cia pni drzew, któ re po zo sta ły
po wy cin ce i znaj du ją się przy pa sie jezd -
ni, za gra ża jąc bez pie czeń stwu dro go we -
mu. – Miesz kań cy my śle li, że po wy cin ce
pnie rów nież znik ną. Są sła bo wi docz ne,
zwłasz cza w no cy. Do wie dzia łem się
od jed ne go z miesz kań ców, że nie daw no
by ła tam stłucz ka. Sa mo chód oso bo wy,
mi ja jąc cię ża rów kę, wje chał w pień drze -
wa. Zbli ża się zi ma i nie dłu go te pnie bę -
dą nie wi docz ne – wy ja śniał P. Osuch. 

Rad ny Prze my sław Ję dr ko wiak przy -
po mniał o ce lach, ja kie zo sta ły po sta wio -
ne przed Za rzą dem Po wia tu na po cząt ku
ka den cji. – Pierw szą bram ką miał być
szpi tal, dru gą oświa ta, a trze cią dro gi. Jest
dru ga po ło wa i na ra zie pro wa dzi my 2: 1.
Bay ern prze grał z PSG 0: 3 i zmie nił tre -
ne ra. Jak my zwy cię ży my 3: 0, to mam na -
dzie ję, że tre ne ra nie bę dzie my mu sie li
zmie niać – sko men to wał rad ny.

Sta ro sta kro to szyń ski zwró cił uwa gę
na rosz cze nia gmin, któ re nie chcą się do -
kła dać do wspól nych pro jek tów, ta kich
jak choć by roz bu do wa szpi ta la po wia to -
we go czy in we sty cje dro go we. – Ja ko sta -
ro sta od bie ram to wszyst ko ja ko po sta wę
rosz cze nio wą – stwier dził S. Szczot -
ka. – Nie wiem, czy mam zwol nić wi ce -
sta ro stę czy dy rek to ra PZD, a jak się nie
da – to go spo da rza, czy li sta ro stę. Bo i ta -

kie gło sy sły sza łem. Za rok są wy bo ry, pro -
szę wy star to wać, to wy bio rą lep sze go sta -
ro stę – za su ge ro wał. 

S. Szczot ka przy znał, że war to zor ga -
ni zo wać od dziel ne spo tka nie na te mat
dróg po wia to wych i pro po zy cji wi ce wo je -
wo dy wiel ko pol skie go od no śnie roz wią -
za nia te go pro ble mu. – Mó wię o tak zwa -
nym „sza tań skim pla nie”. Pa ni wo je wo da
wy po wie dzia ła bo wiem ta kie sło wa:
„a po co sta ro sto wie się bu ja ją z dro ga mi,
któ re nie po win ny być po wia to we; na le ża -
ło by pod jąć od po wied nią uchwa łę i prze -
ka zać dro gi gmi nie, a so bie zo sta wić wła -
ści we dro gi i o nie dbać” – po wie dział sta -
ro sta, jed no cze śnie za zna cza jąc, iż nie sto -
su je szan ta żu wo bec gmin, tyl ko sy gna li -
zu je, że ist nie je ta ka moż li wość. 

Sta ro sta po twier dził też, że w kro to -
szyń skim PZD pra cu je ma ło osób, ale nie
ma na ten kło pot do bre go roz wią za nia,
po nie waż chęt nych do pra cy nie przy by -
wa, a tych, co są obec nie, nie ma kim za stą -
pić. – Je stem go tów roz ma wiać z każ dym
wło da rzem gmi ny na te mat wspól ne go fi -
nan so wa nia dróg. Mo że my oczy wi ście wy -
sy łać so bie po ty siąc wnio sków na dro gi,
ale nie za leż nie od te go, kto bę dzie na miej -
scu sta ro sty, środ ków na to mieć nie bę -
dzie – pod su mo wał S. Szczot ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SZLACHETNA PACZKA

Drużyna SuperW w gotowości!
Kro to szyń scy wo lon ta riu sze, któ rzy
przy łą czy li się do ak cji Szla chet na
Pacz ka, zo sta li wdro że ni w swo je
obo wiąz ki. Tak więc Dru ży na Su -
perW jest już go to wa do pra cy z ro -
dzi na mi i dar czyń ca mi.

Na spo tka niu wdra ża ją cym wo lon ta -
riu sze, na pod sta wie fil mu „Cyrk mo ty li”,
uczy li się, jak mą drze po ma gać lu dziom.
War to do dać, że do Dru ży ny Su perW
jesz cze moż na do łą czyć. 

Przy po mnij my, że Szla chet na Pacz ka
to ogól no pol ski pro jekt po mo cy ro dzi -
nom znaj du ją cym się w trud nej sy tu acji
ma te rial nej, za ini cjo wa ny przez ks. Jac ka
Strycz ka. Trwa już 17 lat i z każ dym ko lej -
nym ro kiem łą czy co raz więk sze gro no
osób za an ga żo wa nych w je go dzia ła nia,
osób, któ rym przy świe ca je den
cel – zmia ny czy jejś sy tu acji na lep sze.

Dzię ki co raz licz niej szej gru pie wo lon -

ta riu szy, dar czyń ców i do bro czyń ców ak cja
ro śnie w si łę, a tym sa mym po moc uzy sku je
więk sza licz ba po trze bu ją cych ro dzin. Szla -
chet na Pacz ka to pro jekt in ny niż wszyst kie,
al bo wiem w tym przy pad ku kon kret ny
czło wiek po ma ga kon kret ne mu czło wie ko -
wi. Wy szko le ni wo lon ta riu sze od naj du ją

w swo im oto cze niu po trze bu ją ce ro dzi ny,
któ rym po moc ma te rial na mo że dać szan sę
na zmia nę trud nej sy tu acji. Roz ma wia ją
z ni mi, po zna ją, do strze ga ją ich pięk no i po -
ten cjał. Dzię ki te mu są w sta nie od kryć ich
praw dzi we po trze by ma te rial ne.

(AN KA)
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Z SESJI

Koncert drogowych życzeń

W trak cie wrze śnio wej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie zło żo no kli -
ka wnio sków me ry to rycz nych od no -
śnie in we sty cji dro go wych. Ja ko że
głów nie do ty czy ły one dróg po wia to -
wych, od niósł się do nich sta ro sta,
któ ry był obec ny na po sie dze niu.

Rad na Ma ria Wła śniak zło ży ła,
w imie niu Ra dy Osie dla nr 8, wnio sek
o za mon to wa nie sy gna li za cji świetl nej
na skrzy żo wa niu ulic Koź miń skiej i 23
Stycz nia, na dro dze kra jo wej nr 15. – Pro -
szę o pod ję cie dzia łań w Ge ne ral nej Dy -
rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad – mó -
wi ła rad na. – Przy po mnę, że Szko ła Pod -
sta wo wa nr 8 już od lat pro si o tę sy gna li za -
cję. Na si lo ny ruch sa mo cho do wy i bra wu -
ra kie row ców na ra ża ją dzie ci na nie bez pie -
czeń stwo. A prze cież bez piecz na dro ga do
szko ły po win na sta no wić prio ry tet.

M. Wła śniak zło ży ła jesz cze in ne
wnio ski, tym ra zem do sta ro sty – o za bez -
pie cze nie w bu dże cie po wia tu środ ków
na bu do wę chod ni ka na uli cy Rasz kow -
skiej (od ul. Wi to sa do Wi śnio wej) oraz
o wpro wa dze nie do przy szło rocz ne go bu -
dże tu re mon tu na wierzch ni na uli cy Ko -
bier skiej.

Z ko lei Da rian Pa szek zło żył wnio sek

o za bez pie cze nie w bu dże cie na 2018 rok
pie nię dzy na wy bu do wa nie dróg na uli -
cach Spo koj nej i Ma li no wej w Smo sze wie.
A Eu ge niusz Mar ci nek, soł tys Tom nic,
po wtór nie wnio sko wał o bu do wę chod ni -
ka na od cin ku Tom ni ce -Ko bier no. – To
spra wa zna na od wie lu lat. Tam po opa -
dach jest tra gicz nie. Dzie ci zmie rza ją ce
do szko ły cho dzą wła ści wie po la -
mi – oznaj mił E. Mar ci nek.

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, od no -
sząc się do zło żo nych wnio sków, po wie -
dział, że ro zu mie i zga dza się z ty mi proś -
ba mi. Jed no cze śnie przy znał, że w naj -
bliż szych dwóch -trzech la tach – ze wzglę -
du na roz bu do wę szpi ta la – po wia tu nie
bę dzie stać na te in we sty cje. – Na sze środ -
ki wy star czą je dy nie na bie żą ce utrzy ma -
nie dróg – wy ja śniał sta ro sta. – Być mo że
wszel kie po waż niej sze in we sty cje na dro -
gach po wia to wych uda ło by się zre ali zo -
wać, gdy by w kosz tach par ty cy po wa ły po -
szcze gól ne gmi ny – stwier dził.

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek za -
po wie dział, że gmi na po dej mie sta ra nia
w GDD KiA w kwe stii sy gna li za cji świetl -
nej nie da le ko SP nr 8. – Jak za ist nie je ta ka
ko niecz ność, to bę dzie my par ty cy po wać
w kosz tach – oznaj mił. 

(AN KA)

POZNAŃ

Koźmińscy uczniowie na politechnice

29 wrze śnia ucznio wie Szko ły Pod -
sta wo wej nr 3 w Koź mi nie Wlkp.,
pod opie ką Ar le ty Szku dla rek, Pau li -
ny Brdys, Mał go rza ty Gar liń skiej i Ali -
cji Gaw roń skiej, uczest ni czy li w No cy
Na ukow ców na po li tech ni ce po znań -
skiej.

Mło dzi koź mi nia nie na Wy dzia le
Tech no lo gii Che micz nej bra li udział
w warsz ta tach la bo ra to ryj nych. Mie li
więc oka zję wy ko ny wać roz ma ite do -
świad cze nia, ta kie jak pro duk cja pło ną cej

ga la ret ki, roz dzie la nie mie sza nin me to dą
chro ma to gra fii, wy kry wa nie obec no ści
bia łek w pro duk tach spo żyw czych, strą -
ca nie osa dów, pro duk cja wo dy la wen do -
wej, ba da nie wła ści wo ści „su che go lo du”.

Du żym za in te re so wa niem cie szył się
po kaz „che mi ków z in nej baj ki”, któ rzy
przed sta wi li wi do wi sko we do świad cze -
nia, pod czas któ rych nie za bra kło dy mu,
świa tła i wy bu chów. Koź miń scy ucznio -
wie od wie dza li róż ne sto iska na uko we
i bra li udział w kon kur sach z na gro da mi. 

(NO VUS)

Z POLICJI

Krotoszyńscy dzielnicowi w czołowej dziesiątce

Na si dziel ni co wi za ję li dru ży no wo
trze cie miej sce w wo je wódz kich eli -
mi na cjach X Ogól no pol skich Za wo -
dów Po li cjan tów Dziel ni co wych
„Dziel ni co wy Ro ku 2017”. W kla sy fi -
ka cji in dy wi du al nej kro to szyń scy
funk cjo na riu sze zna leź li się w czo ło -
wej dzie siąt ce. 

W tym ro ku wiel ko pol ski fi nał za wo -
dów przy padł na nie speł na mie siąc
przed fi na łem ogól no pol skim w Szko le
Po li cji w Ka to wi cach. Przez trzy dni dziel -
ni co wi z ca łe go gar ni zo nu wiel ko pol skie -
go ry wa li zo wa li, by wy ło nić naj lep szych,
któ rzy bę dą re pre zen to wać nasz re gion
w osta tecz nej roz gryw ce. 

Pa tro nat ho no ro wy nad za wo da mi
ob jął wo je wo da wiel ko pol ski Zbi gniew
Hof f mann. Zwró cił on uwa gę na szcze -
gól ną ro lę dziel ni co we go w utrzy my wa -
niu ła du i po rząd ku pu blicz ne go, ja ko po -
li cjan ta peł nią ce go służ bę naj bli żej lo kal -
nych spo łecz no ści.

Pierw sze go dnia po li cjan ci ry wa li zo -
wa li na strzel ni cy. Po tej kon ku ren cji
mun du ro wi z Kro to szy na by li w po ło wie
staw ki. Na za jutrz spraw dza na by ła umie -
jęt ność udzie la nia pierw szej po mo cy
i tym ra zem kro to szy nia nie oka za li się
naj lep si, zdo by wa jąc naj wię cej punk tów.
Po nad to uczest ni cy zma gań mu sie li wy -
ka zać się umie jęt no ścią roz mo wy z pe ten -
tem pod czas za ini cjo wa nej scen ki. Koń co -

wym eta pem ry wa li za cji był test z wie dzy
obej mu ją cej ca łość pra cy dziel ni co we go.

Zwy cięz cą zo stał dziel ni co wy z Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Pi le, a na po -
dium zna leź li się tak że funk cjo na riu sze
ze Słup cy i z Ko ścia na. Dwaj pierw si bę dę
re pre zen to wać Wiel ko pol skę w ogól no -
pol skim fi na le za wo dów dziel ni co wych.

W czo ło wej dzie siąt ce – a ry wa li zo -
wa ło 62 uczest ni ków – upla so wa li się
kro to szyń scy dziel ni co wi. Sier żant szta -
bo wy Jan Ko la now ski za jął szó stą lo ka tę,
na to miast sier żant szta bo wy Da niel Ryb -
ka za koń czył za wo dy na dzie wią tej po zy -
cji. Dru ży no wo na si dziel ni co wi za ję li
trze cie miej sce.

OPRAC. (AN KA)



Już w naj bliż szą nie dzie lę, tj. 15 paź -
dzier ni ka, To masz Le siń ski i Wie -
sław Po pio łek zmie rzą się w dru giej
tu rze przed ter mi no wych wy bo rów
na bur mi strza Ko by li na. Jak roz ło ży -
ły się gło sy w pierw szej tu rze w po -
szcze gól nych ob wo dach?

1 paź dzier ni ka ża den z czwór ki kan -
dy da tów nie uzy skał po par cia prze kra cza -

ją ce go 50 pro cent, stąd ko niecz ność prze -
pro wa dze nia dru giej tu ry. Zmie rzą się
w niej dwaj kan dy da ci, któ rzy w pierw -
szej run dzie zy ska li naj wię cej gło sów.

Przy po mnij my, że na To ma sza Le siń -
skie go (KW Stow. SIO) za gło so wa ło 1349
osób, a Wie sław Po pio łek (KWW WP) zdo -
był 1013 gło sów. Za kil ka dni do wie my się,
któ ry z nich za sią dzie w fo te lu bur mi strza.

Trze ci był Ra fał No wac ki (KWW Ra -

fa ła No wac kie go), za któ rym opo wie dzia -
ło się 739 wy bor ców. Z ko lei Mi ro sław
Jac kow ski (KWW „Zgo da dla Przy szło -
ści”) uzy skał 86 gło sów. 

(AN KA)
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Jak głosowali mieszkańcy gminy
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Funk cjo na riu sze z Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Kro to szy nie spo tka li
się z dział kow ca mi z te re nu po wia tu,
by uwraż li wić ich na re al ne za gro że -
nia, a tak że od po wied nie za bez pie -
cze nie mie nia. Wła ści cie le ogród -
ków dział ko wych otrzy ma li od mun -
du ro wych bro szu ry in for ma cyj ne.

Co raz krót szy dzień, brzyd ka po go da
i chłód skut ku ją rzad szy mi wi zy ta mi
w na szych ogród kach dział ko wych. Ale
jed no cze śnie jest to do sko na ły czas dla
zło dziei, któ rzy pod na szą nie obec ność
mo gą od wie dzać ogro dy. Na le ży więc
zwró cić uwa gę na stan znaj du ją cych się
na dział ce za bez pie czeń. 

Po li cjan ci z KPP uczest ni czy li w spo -
tka niu z pre ze sa mi za rzą dów ogród ków
dział ko wych po wia tu kro to szyń skie go.
Mun du ro wi mó wi li o re al nych za gro że -
niach i od po wied nim za bez pie cze niu
mie nia. Uwraż li wia li dział kow ców, jak
waż na jest wza jem na są siedz ka współ pra -
ca. W cza sie spo tka nia wy ja śnio no tak że,
czym są apli ka cja „Mo ja ko men da” i „Kra -
jo wa Ma pa Za gro żeń Bez pie czeń stwa”.

– W se zo nie zi mo wym mo że do cho -
dzić do częst szych wła mań i kra dzie ży
przed mio tów z al tan na te re nach ROD.
Dla te go po dej mu je my dzia ła nia ma ją ce
na ce lu ogra ni cze nie tych zja wisk. Wła ści -
we za bez pie cze nie swo jej wła sno ści naj le -
piej uchro ni przed ry zy kiem sta nia się ofia -
rą prze stęp stwa – tłu ma czy Piotr Szcze pa -
niak, ofi cer pra so wy KPP w Kro to szy nie.

Po li cjan ci ape lu ją, by do ko ny wać
częst szych kon tro li dzia łek swo ich i są sia -
dów, in te re so wać się nie zna ny mi sa mo -

cho da mi, któ re par ku ją w oko li cy, za pi sy -
wać ich nu me ry re je stra cyj ne. Uwa gi
moż na prze ka zy wać do naj bliż szej jed -
nost ki po li cji. Po win ni śmy za dbać o bez -
pie czeń stwo na sze go mie nia, po zo sta wio -
ne go w dom kach let ni sko wych czy al ta -

nach, po przez za ło że nie so lid nych zam -
ków w drzwiach, mon taż okien nic
i wzmoc nie nie oścież nic. Po pra cy na rzę -
dzia naj le piej umiesz czać w za bez pie czo -
nych schow kach.

OPRAC. (AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO 

Działki w sezonie zimowym

PA MIĘ TAJ MY:
– na dział ce nie po win ni śmy po zo sta wiać war to ścio wych przed mio tów; dro gie

na rzę dzia elek trycz ne czy sprzę ty ku chen ne mo gą ku sić po ten cjal nych zło dziei
– nie po zo sta wiaj my klu czy pod wy cie racz ką lub w in nym ła two do stęp nym

miej scu; za bez piecz my na le ży cie okna i drzwi w swo im dom ku, za łóż my do bre zam -
ki, w ra zie po trze by za sta nów my się nad mon ta żem okien nic

– za no tuj my, ja kie po sia da my sprzę ty, łącz nie z ich ce cha mi cha rak te ry stycz ny -
mi; w ra zie kra dzie ży ła twiej bę dzie je roz po znać i udo wod nić, że są na szą wła sno ścią

– zwróć my uwa gę na krę cą ce się w po bli żu dział ki oso by; za py taj my, ko go szu ka -
ją, po pa trz my na ich za cho wa nie, przyj rzyj my się im, sta raj my się za pa mię tać, jak wy -
glą da ją; spo strze że nia te mo gą być przy dat ne po li cji, gdy by do szło do wła ma nia

– współ dzia łaj my z są sia da mi; zwra caj my uwa gę rów nież na ich do mek; pod czas
ich nie obec no ści in te re suj my się ludź mi po ru sza ją cy mi się  w re jo nie ich dział ki;
zwra caj my uwa gę na ha ła sy, nie co dzien ne od gło sy, wy no sze nie me bli lub sprzę tów
przez oso by ob ce, któ rym nie to wa rzy szy nikt ze zna nych są sia dów.

– ubez piecz my swój do mek na dział ce, by w przy pad ku wła ma nia cho ciaż czę -
ścio wo uzy skać re kom pen sa tę

– w ra zie wąt pli wo ści, po dej rze nia za gro że nia czy wła ma nia na le ży jak naj szyb -
ciej po wia do mić po li cję, dzwo niąc pod nu mer alar mo wy 997.

Ob wód nr 1 w Ko by li nie 
(sa la szkol na na pl. Gla be ra):
Mi ro sław Jac kow ski – 25 gło sów
To masz Le siń ski – 396 gło sów
Ra fał No wac ki – 149 gło sów
Wie sław Po pio łek – 150 gło sów
Ob wód nr 2 w Ko by li nie 
(ZSPiP przy ul. 3 Ma ja):
Mi ro sław Jac kow ski – 20 gło sów
To masz Le siń ski – 360 gło sów
Ra fał No wac ki – 115 gło sów
Wie sław Po pio łek – 170 gło sów
Ob wód nr 3 (re mi za OSP przy ul.

Krob skiej w Ko by li nie – so łec twa Dłu go -
łę ka, Gór ka, Rę bie chów, Sta ry Ko by lin):

Mi ro sław Jac kow ski – 5 gło sów
To masz Le siń ski – 84 gło sy
Ra fał No wac ki – 137 gło sów
Wie sław Po pio łek – 47 gło sów
Ob wód nr 4 w Smo li cach 
(Smo li ce, Zdzię ta wy, Ra sze wy):
Mi ro sław Jac kow ski – 6 gło sów
To masz Le siń ski – 72 gło sy
Ra fał No wac ki – 101 gło sów
Wie sław Po pio łek – 366 gło sów
Ob wód nr 5 w Ku kli no wie 

(Ku kli nów i Sta ry gród):
Mi ro sław Jac kow ski – 4 gło sy
To masz Le siń ski – 62 gło sy
Ra fał No wac ki – 87 gło sów
Wie sław Po pio łek – 72 gło sy
Ob wód nr 6 w Za le siu Wiel kim 
(Sro ki, Za le sie Ma łe i Za le sie 
Wiel kie):
Mi ro sław Jac kow ski – 17 gło sów
To masz Le siń ski – 90 gło sów
Ra fał No wac ki – 88 gło sów
Wie sław Po pio łek – 90 gło sów
Ob wód nr 7 w Fi ja ło wie (Ber dy -

chów, Fi ja łów, Ne po mu ce nów, Ro jew,
Li pó wiec, Rze mie chów, Star kó wiec,
Wy ga nów):

Mi ro sław Jac kow ski – 7 gło sów
To masz Le siń ski – 159 gło sów
Ra fał No wac ki – 42 gło sy
Wie sław Po pio łek – 90 gło sów
Ob wód nr 8 w Ła giew ni kach 
(Ła giew ni ki i Tar go szy ce):
Mi ro sław Jac kow ski – 2 gło sy
To masz Le siń ski – 126 gło sów
Ra fał No wac ki – 20 gło sów
Wie sław Po pio łek – 28 gło sów
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Wyniki głosowania w obwodach wyborczych:
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ZDROWIE

Cukrzyca chorobą cywilizacyjną!
Sto wa rzy sze nie PO MÓŻ MY SO BIE
w Kro to szy nie roz po czy na na te re -
nie gmi ny Roz dra żew ko lej ny,
współ fi nan so wa ny przez po wiat
kro to szyń ski pro jekt. Je go
idea – „żyj zdro wo, wpro wa dzaj
zmia ny” – bę dzie suk ce syw nie po -
pu la ry zo wa na na te re nie ca łe go
po wia tu. 

Pod tym ha słem kry je się skie ro wa -
na do miesz kań ców po wy żej 45. ro ku
ży cia ini cja ty wa o cha rak te rze pro fi lak -
tycz no -edu ka cyj nym. Ma ona na ce lu
sys te ma tycz ną edu ka cję spo łe czeń stwa
na te mat za gro żeń zwią za nych z cu -
krzy cą, prze wle kłą cho ro bą spo łecz ną,
le czo ną prak tycz nie przez ca łe ży cie,
od mo men tu jej wy kry cia; sze rze nie
pod sta wo wych za sad pro fi lak ty ki za le -
ca nych w cu krzy cy, tj. za sad eli mi nu ją -
cych ist nie ją ce w tej dzie dzi nie za gro -
że nia lub wspo ma ga ją cych wal kę z tą
pod stęp ną cho ro bą w przy pad ku jej
wy stą pie nia; kształ to wa nie wła ści wych
po staw proz dro wot nych miesz kań ców
po wia tu kro to szyń skie go; pro mo cję
zdro we go sty lu ży cia po przez zmia nę
za cho wań, przy zwy cza jeń i na wy ków.
Cu krzy ca to pierw sza nie za kaź na
cho ro ba uzna na przez Świa to wą
Or ga ni za cję Zdro wia za epi de -
mię. Jest to cho ro ba, któ rej nie
moż na lek ce wa żyć, gdyż nie le -
czo na gro zi po waż ny mi kon se -
kwen cja mi, ale jest to też scho -
rze nie, któ re go prze bieg za le ży
w du żej mie rze od nas sa mych
i na szych za cho wań. 

Cu krzy cę moż na opa no wać i za po -
biec jej roz wo jo wi, sto su jąc pro ste i do -
stęp ne dla każ de go me to dy pro fi lak ty -
ki, któ re wspo ma ga ją tak że or ga nizm
w wal ce z cho ro bą w przy pad ku jej wy -
stą pie nia.
W Pol sce cho ru je na cu krzy cę
oko ło 3 mln osób, a świa do mych
swej cho ro by jest za le d wie oko -
ło 70 pro cent z nich. Co go dzi nę
przy by wa w na szym kra ju trzech
ko lej nych cho rych, a utrzy ma nie
się te go tem pa za cho ro wal no ści
po zwa la prze wi dy wać, że w ro -
ku 2035 licz ba cho rych mo że
osią gnąć po ziom pra wie 6 mln.
Oko ło 10-15 pro cent dia be ty ków
cho ru je na cu krzy cę ty pu pierw -
sze go, a w tym przy pad ku cho ro -
ba z re gu ły jest skut kiem dzie -
dzi cze nia lub prze by tej in fek cji
wi ru so wej. 

Oko ło 80-90 pro cent pa cjen tów to
oso by cho re na cu krzy cę ty pu 2, któ ra
roz wi ja się przede wszyst kim u osób
w śred nim i star szym wie ku, a jej źró -
deł upa tru je się głów nie w nie od po -
wied nim try bie ży cia i za nie dba niach

zdro wot nych, czy li w tych sfe rach na -
sze go ży cia, o któ rych sa mi de cy du je -
my. Głów ne czyn ni ki ry zy ka za cho ro -
wa nia na cu krzy cę to oty łość, nie wła -
ści wa die ta i brak ru chu, któ rych skut -
kiem jest nad wa ga, nad ci śnie nie, wy so -
ki po ziom cho le ste ro lu i trój gli ce ry -
dów, a tak że ła ma nie za sad zdro we go
od ży wia nia, pa le nie pa pie ro sów i al ko -
ho lizm.

W tej sy tu acji po zna nie pod sta wo -
wych, pro stych i moż li wych do za sto -
so wa nia przez każ dą oso bę za in te re so -
wa ną swo im zdro wiem za sad po stę po -
wa nia jest klu czem do suk ce su.
W przy pad ku cu krzy cy są to przede
wszyst kim – wal ka z nad wa gą i oty ło -
ścią, ak tyw ność fi zycz na, od sta wie nie
uży wek, a zwłasz cza pa pie ro sów, re gu -
lar ne ba da nia pro fi lak tycz ne.

W ra mach te go pro jek tu dla miesz -
kań ców po szcze gól nych gmin or ga ni -
zo wa ne bę dą spo tka nia edu ka cyj no -
-szko le nio we, a każ dy za in te re so wa ny
bę dzie mógł uzy skać sto sow ną po ra dę
od le ka rza i die te ty ka. 

Sko rzy staj z szan sy zdo by cia wie -
dzy zdro wot nej i sto suj wy ni ka ją ce z tej
wie dzy za sa dy, po znaj czyn ni ki ry zy ka
wy stą pie nia cu krzy cy i na ucz się je
zwal czać, zmień swój tryb ży cia,
zwiększ ak tyw ność fi zycz ną i sto suj za -
sa dy zdro we go od ży wia nia. 

Ocze kuj na szej wi zy ty, a w jej trak -
cie bę dzie my do Two jej dys po zy cji, słu -
żąc ra dą i po mo cą w roz wią zy wa niu
nur tu ją cych Cię pro ble mów i wąt pli -
wo ści.

(AO) 

HUFIEC PRACY

Święto pieczonego ziemniaka 

4 paź dzier ni ka Hu fiec Pra cy 15-2
w Kro to szy nie zor ga ni zo wał dla swo -
ich pod opiecz nych świę to pie czo ne -
go ziem nia ka. Przy tej oka zji nie za -
po mnia no tak że o spor to wej ry wa li -
za cji. A wszyst ko od by wa ło się
w przy ja znej at mos fe rze.

Im pre zę zor ga ni zo wa no w go dzi nach
po ran nych dla mło dzie ży uczą cej się

w pla ców ce, a po po łu dniu dla dzie ci ze
świe tli cy śro do wi sko wej, dzia ła ją cej
przy Huf cu. Wy cho waw cy prze pro wa dzi -
li za wo dy w rzu ca niu lot ką. Do współ za -
wod nic twa przy łą czy li się na uczy cie le. 

Po tem wszy scy za sie dli do po sił ku. Nie
za bra kło kieł ba sek oraz oczy wi ście pie czo -
nych ziem nia ków. Ca ły dzień upły nął
uczest ni kom w ra do snej i mi łej at mos fe rze. 

(GRZE LO)

BIBLIOTEKA

Spotkanie z Jolantą Bartoś 

Pod ko niec wrze śnia w Kro to szyń -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej od by ło się
spo tka nie au tor skie z Jo lan tą Bar -
toś. Pi sar ka pro mo wa ła swo ją naj -
now szą po wieść pt. „Jad”.

Jo lan ta Bar toś uro dzi ła się w Ja ro ci -
nie, przez wie le lat miesz ka ła w Kro to szy -
nie, a obec nie zwią za na jest z Lesz nem.
Stu dio wa ła na Uni wer sy te cie Wro cław -
skim, In sty tu cie Dzien ni kar stwa i Ko mu -
ni ka cji Spo łecz nej, gdzie uzy ska ła ty tuł
ma gi stra PR. Pi sar stwo jest jed ną z jej pa sji. 

Przy go dę z li te ra tu rą J. Bar toś roz po -
czę ła od opo wia da nia młod sze mu bra tu
ba jek. Pi sa ła licz ne hi sto rie, któ re tra fia ły
do szu fla dy. 

„Jad” to sen sa cyj na hi sto ria ro dzi ny
sław ne go pro fe so ra, pro wa dzą ce go ba da -
nia nad wła ści wo ścia mi pszcze le go ja du.
Na gła śmierć na ukow ca od kry wa mrocz -
ne cha rak te ry człon ków je go ro dzi ny. 

Pi sar ka mó wi ła o swo ich ulu bio nych
pro gra mach kry mi nal nych, któ re są in spi -
ra cją sen sa cyj nych wąt ków w jej po wie -
ściach. W pla nach ma ko lej ną po -
wieść – tak że kry mi nał, a ak cja zo sta nie
umiej sco wio na w Ga le rii Lo chy Miej skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej w Lesz nie. 

Na za koń cze nie spo tka nia moż na by -
ło za ku pić książ ki z au to gra fem pi sar ki,
otrzy mać bi żu te rię wy ko na ną przez nią
oraz zro bić pa miąt ko wą fo to gra fię.

OPRAC. (AN KA)
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REKREACJA

Zawody obronne 
dla dzieci i młodzieży

28 wrze śnia na sta dio nie i strzel ni -
cy I LO w Kro to szy nie od by ły się za -
wo dy obron ne dla mło dzie ży szkol -
nej. Or ga ni za to rem IX Kro su Strze -
lec kie go był Za rząd Po wia to wy LOK,
przy fi nan so wym wspar ciu Urzę du
Miej skie go i Sta ro stwa Po wia to we -
go w Kro to szy nie.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 11 dru żyn
i 37 za wod ni ków. Za wo dy skła da ły się
z trzech kon ku ren cji, z któ rych głów ną
był bieg na dwa okrą że nia sta dio nu,
w cza sie któ re go od by wa ły się strze la nie
z ka ra bin ka pneu ma tycz ne go do tzw. bia -
tlo nó wek i rzu ty gra na tem do ce lu. Re gu -
la min prze wi dy wał do dat ko we sank -
cje – za nie ze strze le nie trzech kó łek pię -
cio ma strza ła mi lub nie cel ne rzu ty trze -
ma gra na ta mi. Za każ dy krą żek i nie cel ny

rzut by ła do dat ko wa run da kar na. Do kla -
sy fi ka cji dru ży no wej za li czał się czas
trzech uczest ni ków, wśród któ rych mu -
sia ła być jed na dziew czy na. 

W ka te go rii szkół pod sta wo wych
(do kla sy VI) trium fo wa ła SP nr 4 Kro to -
szyn I (Zu zan na Au gu sty niak, Fa bian
Szczu ra szek, Mi chał Tor; opie kun: Sła wo -
mir Kra marz), wy prze dza jąc SP nr 3 Kro -
to szyn (Mo ni ka Po spiech, Mi chał Sto iń -
ski, Ad rian So bań ski; opie kun: Ar ka diusz
Szwarc) i SP nr 1 Kro to szyn (Olaf Ty ra -
kow ski, Ra fał Ko wal, Kin ga Wit kow ska;
opie kun: Wie sław Wciór ka).

W nie ofi cjal nej kla sy fi ka cji in dy wi -
du al nej naj lep szy był Mi chał Tor (SP
nr 4), a ko lej ne po zy cje za ję li Alan Jo cha -
niak (SP nr 4) i Ad rian So bań ski (SP nr 1).

W kla sy fi ka cji gim na zja li stów (plus
kl. VII) zwy cię ży ła SP nr 1 Kro to szyn

(Zu zan na Mar ci niak, Mar cel Ba ran, To -
masz Wojt ko wiak; opie kun: Wie sław
Wciór ka), przed SP nr 4 Kro to szyn (Ga -
brie la Paw lik, Ma te usz Sro ka, Bo rys Sta -
szew ski; opie kun: Sła wo mir Kra marz)
i SP nr 1 Kro to szyn II (Bar tosz Gra bow -
ski, Ma ciej So bań ski, Zu zan na Król; opie -
kun: Wie sław Wciór ka).

In dy wi du al nie pierw szy był Ma ciej
So bań ski (SP nr 1), a za nim zna leź li się
To masz Wojt ko wiak (SP nr 1) i Bo rys Sta -
szew ski (SP nr 4).

W ka te go rii szkół po nad gim na zjal -
nych wy gra ło ZSP nr 2 Kro to szyn (Zu -
zan na Kon ra dy, Do mi nik Hybsz, Bar tło -
miej Ka zow ski; opie kun: Ja cek Krze ko -
tow ski), dru ga lo ka ta przy pa dła I LO Kro -
to szyn I (Mo ni ka Jad czak, Bar tosz Li -
twin, Le szek Le mań ski), a trze cia – I LO
Kro to szyn II (Klau dia Wal czak, Da wid
Swo ra, To masz Ku rek).

Naj lep szą pa rą IX Kro su Strze lec kie -
go oka za li się Mo ni ka Jad czak z I LO i Bar -
tło miej Ka zow ski z ZSP nr 2, za co otrzy -
ma li spe cjal ne dy plo my i pu cha ry.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

9Rozmaitości

INWESTYCJE

Modernizacja drogi gminnej

Przed kil ko ma dnia mi miał miej -
sce od biór za da nia pod na zwą
„Mo der ni za cja dro gi gmin nej
w miej sco wo ści Dusz na Gór ka”.
Koszt in we sty cji wy niósł oko ło 190
ty się cy zło tych.

Ro bo ty po le ga ły na uło że niu 5-cen ty -
me tro wej war stwy ście ral nej z mie sza nek

mi ne ral no -bi tu micz nych na już ist nie ją -
cej na wierzch ni as fal to wej, wraz z utwar -
dze niem po bo cza kru szy wem gra ni to -
wym. Zmo der ni zo wa ny od ci nek to
ok. 800 mb i ok. 5 m sze ro ko ści. Pra ce wy -
ko ny wa ła fir ma Gem biak -Mik stac ki
z Kro to szy na.

(AN KA)

ŹRÓ DŁO: WWW.KRO TO SZYN.PL
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CHARYTATYWNIE

Samorządowcy i księża zagrali dla Madzi

POLITYKA

Janusz Korwin-Mikke odwiedzi Krotoszyn

1 paź dzier ni ka w Kro to szy nie od by ła
się już czwar ta edy cja Me mo ria łu
im. Ks. Teo do ra Kacz mar ka. W cha -
ry ta tyw nym me czu pił kar skim sa -
mo rzą dow cy zmie rzy li się z dru ży ną
księ ży. 

W ro le ko men ta to rów wcie li li się An -
drzej Pio trow ski – dy rek tor Po wia to we go
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie – i Ry szard
Ło pa czyk – rad ny Ra dy Miej skiej w Kro -
to szy nie.

W me czu nie bra ko wa ło go li, emo cji
i świet nych in ter wen cji bram ka rzy. Naj -
pierw eki pa sa mo rzą dow ców szyb ko zdo -
by ła trzy bram ki. Du chow nym uda ło się
do pro wa dzić do wy rów na nia. Po tem
znów sa mo rzą dow cy do szli do gło su, wy -
cho dząc na pro wa dze nie 6: 3. Księ ża wal -
czy li am bit nie, ale osta tecz nie mi ni mal -
nie ule gli ry wa lom 7: 8. 

W trak cie me mo ria łu zbie ra no środ ki
na za kup pio ni za to ra dla Ma dzi Na mysł.
Dziew czyn ka uro dzi ła się na po cząt ku ro -
ku 2013. Miesz ka w Kro to szy nie z ro dzi -

ca mi i dwo ma brać mi. W stycz niu 2015
ro ku, tuż przed dru gi mi uro dzi na mi,
zdia gno zo wa no u niej rdze nio wy za nik
mię śni. Jest to po stę pu ją ca cho ro ba o pod -
ło żu ge ne tycz nym, za li cza na do scho rzeń
ner wo wo -mię śnio wych. Cha rak te ry zu je
się osła bie niem i za ni kiem mię śni. Naj -
szyb ciej za ni ko wi ule ga ją mię śnie znaj du -
ją ce się naj bli żej tu ło wia, tzn. ra mion i ud. 

Je dy nym sku tecz nym spo so bem wal -
ki z tą cho ro bą jest le cze nie ob ja wo we,
tzn. opie ka wie lu spe cja li stów – neu ro lo -

ga, fi zjo te ra peu ty, pul mo no lo ga, or to pe -
dy, kar dio lo ga, lo go pe dy, neu ro lo go pe dy,
te ra peu ty za ję cio we go, pe da go ga spe cjal -
ne go, die te ty ka, ane ste zjo lo ga i ga stro en -
te ro lo ga. Ce lem le cze nia ob ja wo we go jest
wy dłu że nie okre su sa mo dziel ne go funk -
cjo no wa nia i za po bie ga nie po wi kła niom
ta kim jak nie wy dol ność od de cho wa,
przy kur cze czy sko lio za. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

W so bo tę, 14 paź dzier ni ka, o go dzi -
nie 16.00 w Mu zeum Re gio nal nym
w Kro to szy nie od bę dzie się spo tka -
nie z Ja nu szem Kor win -Mik ke, po -
słem Par la men tu Eu ro pej skie go
i pre ze sem par tii Wol ność, a tak że
Kon ra dem Ber ko wi czem, wi ce pre ze -
sem te go ugru po wa nia.

W dniach 13-14 paź dzier ni ka pre zes
par tii Wol ność od wie dzi pięć miej sco wo -
ści na te re nie na sze go wo je wódz twa. Naj -
pierw przy je dzie do Po zna nia i Gnie zna,
a na stęp ne go dnia bę dzie go ścił w Ka li -
szu, Kro to szy nie i Lesz nie.

Ja nusz Kor win -Mik ke uczest ni czy
w ży ciu po li tycz nym od kil ku dzie się ciu

lat. Stu dio wał na Wy dzia le Ma te ma ty ki
(5 lat) i – rów no le gle – na Wy dzia le Fi lo -
zo fii (ma gi ste rium) Uni wer sy te tu War -
szaw skie go. W 1965 r. zo stał aresz to wa ny
(List 34), na stęp nie de fac to za wie szo ny.
Stu dio wał w tym cza sie psy cho lo gię, pra -
wo i so cjo lo gię. W 1968 r. po wtór nie
aresz to wa ny i re le go wa ny z uczel ni. Od -
zy skaw szy dzię ki te mu pa pie ry, zdał eks -
ter ni stycz nie eg za min ma gi ster ski z fi lo -
zo fii. 

Uczest ni czył w se mi na rium Teo rii
Po dej mo wa nia De cy zji pro fe so ra Kle -
men sa Sza niaw skie go, był prze wod ni czą -
cym sek cji so cjo cy ber ne ty ki w Pol skim
To wa rzy stwie Cy ber ne tycz nym i człon -
kiem wie lu to wa rzystw, m. in. PTE,

TNO iK, PTCyb. Wy kła dał teo rię po dej -
mo wa nia de cy zji w Wyż szej Szko le Go -
spo da ro wa nia Nie ru cho mo ścia mi. 

Ja nusz Kor win -Mik ke zna ny jest ja ko
wy bit ny pu bli cy sta, fe lie to ni sta, bry dży -
sta oraz sza chi sta. W kil ku ty sią cach ar ty -
ku łów kon se kwent nie pre zen to wał pro -
gram wol no ści go spo dar czej i ko niecz no -
ści po wro tu do tra dy cyj nych war to ści. Za -
ło żył Unię Po li ty ki Re al nej oraz ty go dnik
kon ser wa tyw no -li be ral ny „Naj wyż szy
Czas”. Pięć ra zy kan dy do wał na pre zy -
den ta RP. W la tach 1991-92 był po słem
na sejm z woj. po znań skie go. W 1992 r.
za ini cjo wał uchwa łę lu stra cyj ną.
Od 2014 r. za sia da w eu ro par la men cie.

(NO VUS)
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ZDU NY

Gmi na otrzy ma
do ta cję 
W ubie głym ro ku gmi na Zdu ny zło ży -
ła wnio sek w ra mach Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la -
ta 2014-2020 w spra wie mo der ni -

za cji in sta la cji wod nych i ka na li za -
cyj nych na ob sza rach wiej skich.
Przy zna na do ta cja z Unii Eu ro pej -
skiej wy nie sie ok. 380 tys. zł.

We dle za ło żeń pro jek tu w pla nach
jest re mont Sta cji Uzdat nia nia Wo dy
w Ko na rze wie, bu do wa ko mu nal nych

przy do mo wych oczysz czal ni ście ków
przy przed szko lu i sa li wiej skiej w tej miej -
sco wo ści oraz przy szko le i sa li gim na -
stycz nej w Basz ko wie. In we sty cja ma roz -
wią zać na ra sta ją ce pro ble my z za go spo da -
ro wa niem ście ków by to wych z tych
obiek tów. 

(NO VUS)

LOK

Strzeleckie zmagania

We wrze śniu na strzel ni cy przy I LO
od by ły się otwar te za wo dy o mi strzo -
stwo Kro to szy na i po wia tu w strze la -
niu z bro ni ku lo wej. W szran ki sta nę -
li ju nio rzy i se nio rzy. 

Or ga ni za to rem za wo dów był Za rząd
Po wia to wy LOK, przy fi nan so wym
wspar ciu Urzę du Miej skie go i Sta ro stwa
Po wia to we go w Kro to szy nie. Za wod ni cy
strze la li z ka ra bi nu do wol ne go i pi sto le tu
spor to we go. 

W gro nie ju nio rów w kdw -10 zwy -
cię żył Do mi nik Hybsz (ZSP nr 2, 75
pkt.), a na ko lej nych po zy cjach upla so wa li

się Mo ni ka Jad czak (I LO, 73 pkt.) i Ma te -
usz Sro ka (SP nr 4, 65 pkt.). W ps -10 naj -
lep szy był Bo rys Sta szew ski (SP nr 4, 49
pkt.), wy prze dza jąc Do mi ni ka Hyb sza
(44 pkt.) i Mar ty nę Wa sie lak (SP
nr 4 – 43 pkt.).

W ry wa li za cji se nio rów w kdw -10
wy grał Szy mon An drze jak (ŚK -LOK Ko -
by lin, 80 pkt.), dru gi był Woj ciech Bo ży -
kow ski (77 pkt.), a trze ci – Ro bert Wa sie -
lak (CSiR, 76 pkt.). W ps -10 trium fo wał
Woj ciech Bo ży kow ski (64 pkt.), a na po -
dium zna leź li się tak że Ro bert Wa sie lak
(59 pkt.) i Szy mon An drze jak (59 pkt.).

(NO VUS)



W ostat nią so bo tę wrze śnia Ze spół
Szkół Po nad gim na zjal nych nr 3
w Kro to szy nie współ or ga ni zo wał rajd
ro we ro wy, któ ry był zwień cze niem
udzia łu na sze go mia sta w naj więk -
szej ro we ro wej kam pa nii spo łecz nej
pod ha słem „Kręć ki lo me try”. 

Tra sa prze bie ga ła przez Kro to szyn,
Cha chal nię, Ujazd, Wod ni ków, Ostro wą sy,

Sul mie rzy ce i Chwa li szew. Po tem ro we rzy -
ści wró ci li do Cha chal ni i uda li się
pod grzy bek Żbik. Rajd pro wa dził Ar tur
Pa te rek. Przy pięk nej sło necz nej po go dzie
uczest ni cy prze je cha li tra sę ok. 37 km.
Na me cie cze ka ły na nich po czę stu nek, cia -
sta, ka wa i her ba ta. 

Szko łę re pre zen to wa li Ju sty na Po li to -
wicz, Iwo na Woj cie chow ska, Iza be la Kos -
sa kow ska, An drzej Smół kow ski, Piotr

Wie de mann, Pa weł Zwierz oraz nie za -
wod ni ucznio wie. Bur mi strza Kro to szy -
na re pre zen to wał Ja cek Kę pa, na czel nik
Wy dzia łu Pro mo cji w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie.

Uczest ni cy raj du otrzy ma li ga dże ty
Fun da cji Al le gro All For Pla net. A tym,
któ rzy wy ka za li się zna jo mo ścią bu do wy
ro we ru, prze pi sów dro go wych oraz ak cji
„Kręć ki lo me try”, roz da no ap tecz ki ro -
we ro we i mo co wa nia do smar fo nów. 

Ak cję „Kręć ki lo me try” już po raz
dru gi prze pro wa dzo no w w Kro to szy nie.
Rok wcze śniej na sze mia sto zna la zło się
na 14. miej scu w kra ju, za co otrzy ma ło
sto ja ki ro we ro we. Prze je cha no wów -
czas 188 tys. km. Z tych funk cjo nal nych
urzą dzeń moż na ko rzy stać na Ma łym
Ryn ku, przy tar go wi sku oraz przy SP nr 8.
Dzię ki za an ga żo wa niu lo kal nej spo łecz -
no ści w tym ro ku Kro to szyn zna lazł się
na 19. po zy cji z licz bą 100 ty się cy prze je -
cha nych ki lo me trów. 

Kam pa nia „Kręć ki lo me try” jest or ga -
ni zo wa na od 2012 ro ku na te re nie ca łe go
kra ju przez Fun da cję Al le gro All For Pla -
net. Mia sta ry wa li zu ją mię dzy so bą za po -
mo cą spe cjal nej apli ka cji. Na gro dą za naj -
wię cej prze je cha nych ki lo me trów są sto ja -
ki ro we ro we. Ak cja ma rów nież wy miar
edu ka cyj ny – pro mu je zdro wy tryb ży cia.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie

10-11 października
godz. 15.00 - MY LITTLE PONY. FILM -

Kanada/USA, animowany, 99' - 2D dubbing
godz. 16.45 - MY LITTLE PONY. FILM -

Kanada/USA, animowany, 99' - 2D dubbing
godz. 18.30 – BOTOKS - Polska, thriller, 135' - 2D 

godz. 21.00 – BOTOKS - Polska, thriller, 135' - 2D 
Wtorki-piątki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w

wieku 4-10 lat na orliku przy I LO im. H. Kołłątaja.
12 października
Koncert Big Bandu z powiatu ostrowskiego z

okazji Dnia Edukacji Narodowej  o godz. 18.30 w
auli SP nr 5 w Krotoszynie.

13 października 
Spotkanie z dr. Jackiem Kępą – „Reformacja - jej

wpływ na historię Niemiec i Europy Zachodniej” - o
godz. 17.30 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. 

15 października 
Koncert charytatywny z udziałem zespołów

działających w parafiach dekanatu krotoszyńskiego
o godz. 15.00 w kinie Przedwiośnie. 

18 października 
„Wieczór z astronomią” od godz. 18.00 w

Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. 
19 października

XII edycja Biegu Papieskiego, organizowanego

przez ZSP nr 3. 

KOŹMIN WLKP. 
13 października

Czesław Śpiewa Solo Act - o godz. 19.00 w sali

kina Mieszko. Bilety w cenie 45 i 55 zł. 

15 października

XXV Koźmińskie Spotkania Chóralne – o

godz. 15.00 w sali kina Mieszko.

REKREACJA

Kręcili kilometry
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SUMO

Kadeci i młodzicy rywalizowali o miano najlepszych w kraju

KARATE

Zdobyli dwa medale w Pleszewie 

W mi nio ną nie dzie lę w ha li spor to wo -
-wi do wi sko wej przy uli cy Olim pij skiej
w Kro to szy nie od by ły się Mi strzo stwa
Pol ski Ka de tów i Mło dzi ków w Su mo.
Zna ko mi cie spi sa li się przed sta wi cie -
le To wa rzy stwa Atle tycz ne go Ro zum
Kro to szyn oraz UKS Sam son Ko by lin,
zdo by wa jąc wie le me da li.

To wła śnie mię dzy in ny mi dzię ki
świet nej pra cy z mło dzie żą wła dze związ -
ku po raz ko lej ny da ły na sze mu mia stu
moż li wość or ga ni za cji waż nej im pre zy
kra jo wej w su mo. Tym ra zem na do hyo
za pre zen to wa ło się po nad 400 za wod ni -
ków w ka te go riach mło dzi ków i ka de tów. 

W zma ga niach mło dzi ków zło ty me -
dal wy wal czył Ty mo te usz Ra taj czyk (TA
Ro zum Kro to szyn), star tu ją cy w ka te go -
rii 45kg. Na trze cich miej scach za wo dy
ukoń czy li Ni ko la Śli wow ska (UKS Sam -

son Ko by lin – 60 kg), Fi lip Sro czan (UKS
Sam son – 65 kg), Ja kub Dą brow ski (TA
Ro zum – 70 kg), Mi ko łaj Mro wiń ski (TA
Ro zum – 70 kg) i Ga briel Szy dłow ski
(TA Ro zum – +70 kg). W kla sy fi ka cji ge -
ne ral nej dziew cząt pierw szą lo ka tę za jął
ko by liń ski klub, a w kla sy fi ka cji chłop -
ców trze cie by ło TA Ro zum. 

W mi strzo stwach ka de tów na naj -
wyż szym stop niu po dium sta nę li Mi ko łaj
Raź niak (TA Ro zum – 55 kg), Pa weł Si ko -
ra (UKS Sam son – 65 kg) oraz Mi ko łaj
Kan dzier ski (UKS Sam son – 95 kg). Wi -
ce mi strzow ski ty tuł wy wal czył Kac per
Wia trak (TA Ro zum – 65kg), a brą zo we
krąż ki zdo by li Mo ni ka So wa (UKS Sam -
son – 65 kg), Piotr Si ko ra (UKS Sam -
son – 65 kg), Ma te usz Pie szak (UKS Sam -
son – 65 kg) i Kac per Mi ko łaj czyk (TA
Ro zum – +95 kg). W kla sy fi ka cji dru ży -
no wej chłop ców naj lep szy był Sam son,

a dru ga po zy cja przy pa dła kro to szyń skim
su mo kom.

– Po dob nie jak rok te mu uda ło nam
się w kla sy fi ka cji ka de tów być naj lep szą
eki pą – mó wi Mi ro sław Flak, tre ner UKS
Sam son. – Je stem bar dzo za do wo lo ny
z po sta wy mo ich pod opiecz nych, któ rzy
re ali zo wa li za kła da ne ce le. Te raz cze ka my
na po wo ła nia do ka dry na ro do wej, któ ra
już za nie speł na dwa ty go dnie ry wa li zo -
wać bę dzie w War sza wie na mi strzo -
stwach Eu ro py. Wiel kim plu sem w kon -
tek ście roz wo ju na szej dys cy pli ny – po za
du żą ilo ścią uczest ni ków – jest po dział
me da li na wszyst kie klu by. Wła ści wie
każ da z ekip zdo ła ła wy wal czyć po dwa -
-trzy zło te krąż ki. Dzię ki te mu ko lej ne za -
wo dy za po wia da ją się nie zwy kle emo cjo -
nu ją co – pod su mo wu je szko le nio wiec. 

(GRZE LO)

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

W Ple sze wie od by ły się Mi strzo stwa
Pol ski Ju nio rów Młod szych, Ju nio rów
i Mło dzie żow ców w Ka ra te WKF.
Srebr ne me da le wy wal czy li Da wid
For tu niak i Ka ta rzy na Tra fan kow ska. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło po nad 400
za wod ni ków zbli sko60 klu bów zca łe go kra -
ju. W tym gro nie zna la zło się trzech przed -
sta wi cie li ASW Nip pon Kro to szyn oraz pię -
ciu za wod ni ków UKS Sho dan Zdu ny. 

Z kro to szyń skie go klu bu naj le piej
spi sał się Da wid For tu niak, któ ry za jął
dru gie miej sce w ku mi te męż czyzn U -21
w ka te go rii +85 kg. Na pią tej po zy cji upla -
so wał się Ja kub Ple skacz, któ ry wal czył
w ju nio rach młod szych w kat. 63 kg. Łu -
kasz Błasz czyk star to wał na to miast w ku -
mi te 55 kg ju nio rów młod szych.

Z gro na re pre zen tan tów Sho da na
srebr ny krą żek w ka ta in dy wi du al nym
wy wal czy ła Ka ta rzy na Tra fan kow ska.

Na pią tej po zy cji w ku mi te +76 kg upla so -
wał się Nor bert Ty siak. W Ple sze wie ry -
wa li zo wa ły tak że Dag ma ra Muj ta, We ro -
ni ka Bec ker i Wik to ria Ma cia szek. 

Zdu now scy ka ra te cy wy stą pi li rów -
nież w 8. In ter na tio nal Chech Open Pra -
ga 2017. W ka te go rii +46 lat tre ner Ja ro -
sław Adam ski zdo był brą zo wy krą żek, po -
ko nu jąc wie lu me da li stów mi strzostw
świa ta i Eu ro py. W gru pie dziew cząt 6-8
lat Mar ta Streu bel za ję ła czwar te miej sce,

a Ka li na To bol ska by ła siód ma. Wśród za -
wod ni czek w wie ku 9-10 lat na pią tej po -
zy cji upla so wa ła się Ania Streu bel. 

– Dla dziew cząt był to pierw szy mię -
dzy na ro do wy start. Na szym głów nym ce -
lem by ło zdo by cie do świad cze nia. Wró ci -
li śmy za do wo le ni z za wo dów. Dzię ku ję
ro dzi com za po moc i za an ga żo wa nie
przy wy jeź dzie do Pra gi – oznaj mił J.
Adam ski. 

(GRZE LO) 

TENIS STOŁOWY

Historyczny sukces 
reprezentanta Błyskawicy
Krzysz tof Szym let od niósł hi sto rycz -
ny suk ces w tur nie jach kla sy fi ka cyj -
nych Okrę gu Po łu dnio wej Wiel ko pol -
ski. 12-let ni te ni si sta Bły ska wi cy Bo -
ża cin był naj lep szy w ka te go rii mło -
dzi ków.

I tur niej Grand Prix Po łu dnio wej
Wiel ko pol ski w ka te go riach ju nio rów
oraz mło dzi ków od był się 30 wrze śnia
w Go łu cho wie. W szran ki sta nę ło 41 za -
wod ni ków i za wod ni czek z 11 klu bów te -
ni so wych.

W gru pie mło dzi ków trium fo wał
Krzysz tof Szym let (LZS Bły ska wi ca Bo ża -
cin), a na ósmej po zy cji upla so wał się je go
klu bo wy ko le ga – Mi ko łaj Li twin. W ry -
wa li za cji ju nio rów trze cie miej sce za jął
Wik tor Ma lec (UKS Im puls Zdu ny), a tuż
za po dium zna lazł się Łu kasz Flu der

(UKS Im puls). W ry wa li za cji ju nio rek
na dru gim stop niu podium sta nę ła Ka ta -
rzy na Swo ra (UKS Im puls). 

(AN KA)



Sport14 WTOREK, 10 października 2017

W ha li spor to wej w Kro to szy nie od by -
ły się Mię dzy wo je wódz kie Mi strzo -
stwa Mło dzi ków i Mło dzi czek w Za pa -
sach. Re pre zen tan ci klu bów z na sze -
go po wia tu wy wal czy li pięć me da li. 

Pol ski Zwią zek Za pa śni czy po dzie lił
kraj na kil ka re gio nów. W Kro to szy nie ry -
wa li zo wa ło po nad 200 za wod ni ków z re -
gio nu A. W po szcze gól nych ka te go riach
naj lep si by li Na ta lia Ko cha now ska (32
kg), Na ta lia Hom za (34 kg), Mag da le na
In dyc ka (37 kg), Ni ko la Droz dek (40 kg),
Ni ko la Wi śniew ska (44 kg), Oli wia Dą -
brow ska (48 kg), An dże li ka Dą brow ska
(52 kg), Pa try cja Strzel czyk (57 kg), Ju lia
Zie liń ska (62 kg), Wik to ria Pasz ko (67

kg), Fi lip Wój ciak (35 kg), Pa weł Cyl ka
(38 kg), Bar tosz Ochroń ski (42 kg), Szy -
mon Jóź wiak (47 kg), Do mi nik Myt kow -
ski (53 kg), Oskar Sli zew ski (59 kg), Mak -
sy mi lian Sie jak (66 kg), Nor bert Przy byl -
ski (73 kg), Pa tryk Ko mo row ski (85 kg)
i Adam Do mi niak (100 kg). 

Spo śród na szych za pa śni ków pię cio ro
sta nę ło na po dium. Srebr ne krąż ki wy wal -
czy li Agniesz ka Lis (LKS Ce ra mik Kro to -
szyn – 42 kg) oraz Ma ciej Ko smal ski (Ce ra -
mik – 47 kg), a brą zo we – Ma ri na Ję dru -
lak (Ce ra mik – 52 kg), Bar tosz Kaź mier -
czak (Ce ra mik – 59 kg) i To masz Ko wal ski
(Olim pij czyk Sul mie rzy ce – 73 kg). 

(GRZE LO)

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

ZAPASY

Medalowa piątka

Bie ga cze z na sze go po wia tu star to -
wa li w dwóch ko lej nych im pre zach.
Re pre zen tan ci Kro to szyń skiej Gru py
Bie go wej ry wa li zo wa li w Wit ko wie,
na to miast Ka rol i Ju sty na Olej ni czak
spraw dzi li swo ją for mę w Kaź mie rzu
pod Po zna niem. 

Kro to szyń ska Gru pa Bie go wa od nie -
daw na funk cjo nu je w na szym po wie cie.
Tra sa w Wit ko wie mia ła 10 km. Naj le piej
spi sał się Ra fał By strow ski, któ ry z cza -
sem 42: 30 upla so wał się na 39. miej scu.
Po za nim 10-ki lo me tro wy dy stans po ko -
na li Pau li na Wal czak (102. miej -
sce – 46: 20), To masz Kło poc ki (130.
miej sce – 47: 47), Łu kasz Mar sza łek
(158. miej sce – 49: 05) i Krzysz tof Ka ik
(188. miej sce – 50: 32). 

Z ko lei w Kaź mie rzu pod Po zna niem
od był się 5. Ho chland Pół ma ra ton Do li ną
Sa my oraz Pyr landz ka Dy cha. Tra sa ob fi -
to wa ła w licz ne zbie gi i pod bie gi. W pół -
ma ra to nie naj lep szy oka zał się Pa weł Wło -
dar czyk (1: 21: 37) z Po zna nia, na to miast
Pyr landz ką Dy chę wy grał Adam El Bah
(41: 03) z Tar no wa Pod gór ne go. 

Dwo je przed sta wi cie li KS Kro tosz
po bie gło na dy stan sie 10 km. Wśród ko -
biet trium fo wa ła Ju sty na Olej ni czak, któ -
ra uzy ska ła czas 44: 43. Ka rol Olej ni czak

był ósmy w kla sy fi ka cji ge ne ral nej i trze ci
w ka te go rii +36 (36-49 lat) z wy ni -
kiem 43: 03. 

(GRZE LO)

27 wrze śnia w Zdu nach od był
się I Me mo riał im. Ta de usza No wac -
kie go w Pił ce Noż nej. Or ga ni za to -
rem tur nie ju by ła kro to szyń ska gru -
pa sę dziów, któ ra w ten spo sób chce
kon ty nu ować dzie ło nie od ża ło wa ne -
go sę dzie go, tre ne ra mło dzie ży
i dzia ła cza. 

W szran ki sta nę ło sie dem ekip, któ re
po dzie lo no na dwie gru py. Po za dru ży na -
mi sę dziów z ca łe go okrę gu nie za bra kło
przy ja ciół Ta de usza No wac kie go oraz Mi -
ło śni ków Pił ki Noż nej Kro to szyn. 

W gru pie A naj lep si by li sę dzio wie
z Kro to szy na (9 pkt.), wy prze dza jąc Ple -
szew (6 pkt.), Ja ro cin (1 pkt.) i Ostrów
Wlkp. (1 pkt.). W dru giej gru pie pierw -

sze miej sce za ję li Mi ło śni cy Pił ki Noż nej,
a za ni mi upla so wa li się Przy ja cie le i sę -
dzio wie z Ka li sza. 

Mecz o trze cie miej sce po mię dzy sę -
dzia mi z Ple sze wa a przy ja ciół mi T. No -
wac kie go za koń czył się bez bram ko wym
re mi sem. Rzu ty kar ne le piej eg ze kwo wa li
ci pierw si. W fi na le też był re mis, ty le
że 2: 2. A w rzu tach kar nych Mi ło śni cy
wy gra li z kro to szyń ski mi sę dzia mi 4: 3. 

Nad prze bie giem zma gań czu wa ła
trój ka sę dziow ska – Ka mil Kaź mier czak,
Prze my sław Li ber ski i Grze gorz No wak.
Uro czy ste go pod su mo wa nia do ko na li
Raj mund Ma ty niak – pre zes Ko le gium
Sę dziów – oraz syn Ta de usza No wac kie -
go, Sła wo mir. 

– Nie je stem mów cą, ale chciał bym

z ca łe go ser ca po dzię ko wać wam wszyst -
kim za przy by cie na me mo riał i za pa mięć
o mo im ta cie. Z nie któ ry mi z was był
w bliż szym kon tak cie, z in ny mi w dal -
szym, ale każ de go sza no wał i te raz z uśmie -
chem na twa rzy oglą dał z nie ba po je dyn ki
na bo isku. Mam na dzie ję, że w ko lej nych
la tach pa mięć o mo im ta cie bę dzie ży wa,
dzię ki ta kim im pre zom jak ta dzi siej -
sza – pod su mo wał Sła wo mir No wac ki. 

Kro to szyń ska gru pa sę dziów ser decz -
nie dzię ku je spon so rom za po moc w or ga -
ni za cji me mo ria łu – Da riu szo wi Fa bia -
now skie mu (Daf -Mal), Jó ze fo wi Ku jaw -
skie mu (Ju ma dar), Da riu szo wi Ol szew -
skie mu (Pie kar nia Wi tek) i Ma ria no wi
Kacz mar ko wi. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Triumf Miłośników w pierwszej edycji memoriału 

Po raz czwar ty, ale w no wej for mu le,
ru szy ły w Kro to szy nie roz gryw ki su -
per li gi dar ta na ste elu. Tym ra zem
o koń co wy triumf wal czy 17 mi ło śni -
ków po pu lar nych lo tek.

Or ga ni za to rem su per li gi jest Sto wa -
rzy sze nie Kro to szyń ska Li gi Dar ta. W po -
rów na niu z trze cią edy cją do obec nych

roz gry wek nie przy stą pi li Pa weł Paw lic ki,
Sa ra Mar sza łek, To masz Mi ler, Pa weł Ge -
wert, Jo an na Wiesz cze czyń ska, Krzysz tof
No wak i Pa weł Du laj. Ale są też no wi gra -
cze, jak choć by Sła wo mir Ol grzy mek
i Ewa Paw lic ka. 

– Chcąc uroz ma icić na sze roz gryw -
ki, zde cy do wa li śmy więk szo ścią gło sów
or ga ni zo wać mecz i re wanż w su per li dze.

Ma my na dzie ję, że wpły nie to na jesz cze
bar dziej za cię tą wal kę i emo cje do ostat -
niej ko lej ki li go wej – oznaj mia Prze my -
sław Paw lic ki, pre zes SKLD. Każ dy z za -
wod ni ków do ro ze gra nia ma 11 ko le jek.
Je że li w wy zna czo nym cza sie dar ter nie
ro ze gra ja kie goś me czu, to or ga ni za to rzy
przy zna ją wal ko wer je mu ry wa lo wi
(0: 5). Za zwy cię stwo przy zna wa ne są
dwa punk ty, za re mis – je den. 

Po pierw szej se rii spo tkań na cze le
znaj du je się Ja cek Cie ślak, któ ry bez tru -
du po ko nał Ad ria na Ja siń skie go (5: 0) i E.
Paw lic ką (5: 0). Uty tu ło wa ny gracz za słu -
żył na po chwa ły zwłasz cza za zwy cię stwo
nad Ja siń skim, któ ry mo że jesz cze spo ro
na mie szać w obec nym se zo nie. Dwie
pew ne wy gra ne za no to wał Ka rol Pie -
trzak, któ ry ograł Mar ci na Wojt ko wia ka
(5: 0) i S. Ol grzym ka (5: 1). Na naj niż -
szym stop niu po dium znaj du je się Prze -
my sław Paw lic ki, któ ry po ko nał Prze my -
sła wa Sa wic kie go (5: 0) i Grze go rza No -
wa ka (5: 2). Dwa zwy cię stwa od niósł też
Se ba stian Szo stak, ogry wa jąc Da nie la
Bor skie go (5: 2) i To ma sza Ste fa na (5: 0). 

Pierw sza ko lej ka nie by ła uda na dla
Mar ty Paw lic kiej (2: 5 z S. Ol grzym kiem
i 1: 5 z D. Bor skim), E. Paw lic kiej (3: 5 z T.
Ste fa nem), Krzysz to fa Ba na sza ka (1: 5
z A. Ja siń skim i 2: 5 z Ma te uszem Woj -
tasz kiem) oraz Ilo ny Ku zno wicz (0: 5
z M. Wojt ko wia kiem i 2: 5 z G. No wa -
kiem). 

(GRZE LO)

DART 

Superliga ruszyła
BIEGI

Zwycięstwo Justyny Olejniczak
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Ko lej ne im pre zy bie go we ma ją za so -
bą przed sta wi cie le KS Kro tosz oraz
Kro to szyń skiej Gru py Bie go wej. Na si
za wod ni cy star to wa li w ma ra to nie
w Ber li nie oraz 37. Mię dzy na ro do -
wym Bie gu Pto le me usza w Ka li szu.

Ma ra ton w sto li cy Nie miec jest jed -
nym z naj więk szych na świe cie. Na star cie
sta nę ło bli sko 44 ty się cy za wod ni ków
ze 137 kra jów. Trze ba by ło za an ga żo wać
po nad 6 ty się cy wo lon ta riu szy oraz pra -
wie 800 osób udzie la ją cych po mo cy me -
dycz nej. 

W Ber li nie zwy cię żył Ke nij czyk Kip -
cho ge z wy ni kiem 2: 03: 32, a do re kor du
świa ta za bra kło mu za le d wie pół mi nu ty.
W na gro dę trium fa tor otrzy mał 100 ty -
się cy eu ro. KS Kro tosz re pre zen to wał
Cze sław Sien kie wicz, któ ry tra sę po ko nał
w cza sie 3: 13: 35, zaj mu jąc 3179. miej -
sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej oraz 75.
w ka te go rii M55. 

Po nad 1000 osób wzię ło udział
w Bie gu Pto le me usza w Ka li szu. Na dy -
stan sie 10 ki lo me trów naj lep szy był
Ukra iniec Pa wel Olij nyk z wy ni -
kiem 32: 28, a w gro nie pań zwy cię ży ła
Mo ni ka Kacz ma rek (36: 07). 

Spo śród za wod ni ków z po wia tu kro -
to szyń skie go naj le piej po wio dło się Ar -
tu ro wi Mar ko wi, któ ry za jął 31. miej sce
z cza sem 38: 16. Po nad to w Ka li szu star -
to wa li Mar cin Obal (113. miej -
sce – 42: 36), Bła żej Zim mer mann
(114. miej sce – 42: 37), Pau li na Wal -
czak (224. miej sce – 45: 42), Mar cin
Szczot ka (363. miej sce – 48: 39), To -
masz Kło poc ki (366. miej sce – 48: 42),
Łu kasz Mar sza łek (381. miej -
sce – 48: 54), Ję drzej Ku bel (417. miej -
sce – 49: 37), Ra fał Szczot ka (450. miej -
sce – 50: 17), Sła wo mir Kraw czyk (594.
miej sce – 53: 22) i Szy mon Ka bat (728.
miej sce – 56: 46) 

(GRZE LO)

BIEGI

Startowali w Berlinie i w Kaliszu

W naj cie kaw szym star ciu dzie sią tej
ko lej ki ka li skiej kla sy okrę go wej
Piast Cze ka nów zre mi so wał na wła -
snym te re nie z Pia stem Ko by lin 2: 2.
Go ście go la na wa gę punk tu zdo by li
krót ko przed upły wem re gu la mi no -
we go cza su gry. 

Przed tą ko lej ką wyżej pla so wał się
be nia mi nek z Cze ka no wa, któ ry świet nie
spi su je się w tym se zo nie. Spo tka nie jed -
nak le piej roz po czął te am z Ko by li na,
obej mu jąc pro wa dze nie w 11. mi nu cie.
Po ude rze niu Ja ku ba Szy ma now skie go
z rzu tu roż ne go pił ka wpa dła do bram ki
miej sco wych. 

Krót ko przed prze rwą go spo da -
rze do pro wa dzi li do wy rów na nia.
Po rzu cie roż nym fut bo lów kę
przed po le kar ne wy bi li de fen so rzy

Pia sta, a tam czy hał już Da wid Ku be -
ra i moc nym strza łem po ko nał Ja ku ba
Po śled ni ka. 

W 80. mi nu cie po skład nej ak cji le wą
stro ną pił kę na siód mym me trze otrzy -
mał Łu kasz Adam czyk i nie miał pro ble -

mów z po ko na niem ko by liń skie go bram -
ka rza. Pod opiecz ni tre ne ra Mar ka No wic -
kie go wal czy li do koń ca o ko rzyst ny re zul -
tat i ich sta ra nia przy nio sły efekt w 89.
mi nu cie. Po do środ ko wa niu J. Szy ma -
now skie go z rzu tu roż ne go pił kę do siat ki
gło wą wpa ko wał Do mi nik Sne la. 

W do li czo nym cza sie gry po in dy wi -
du al nej ak cji Mar ci na Ku rza wy w sy tu acji
sam na sam z bram ka rzem zna lazł się
Piotr Ko wal ski. Po moc nik ko by liń skie go
Pia sta po ko nał gol ki pe ra, lecz sę dzia nie
uznał go la, do pa tru jąc się spa lo ne go. 

(GRZE LO)
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Jak Piast z Piastem…

POD NASZYM PATRONATEM

Siedem wyjątkowych lat APR!

Piast Czekanów - Piast Kobylin 2:2
(1:1)

BRAMKI: 0:1 - Jakub Szymanowski
(11'), 1:1 - Dawid Kubera (41'), 2:1 -
Łukasz Adamczyk (80'), 2:2 - Dominik
Snela (89' głową) 

PIAST: Poślednik - A. Kurzawa, B.
Kowalski, Pospiech, Snela - Kamiński,
M. Kurzawa, Szymanowski, Olikiewicz
(70' P. Kowalski) - Wachowiak (85'
Wielebiński), Kokot  

APR Krotoszyn – koordynator:
Grzegorz Nowak, tel. 661 843 179

APR Kobylin – koordynator:
Marcin Porzucek, tel. 534 516 265

10 paź dzier ni ka 2010 ro ku to pa -
mięt na da ta dla Aka de mii Pił kar -
skiej Re is sa. Wła śnie te go dnia
na mu ra wie po ja wi li się za wod ni cy,
któ rzy z du mą mo gli sie bie na zy wać
pierw szy mi pił ka rza mi szkół ki Pio -
tra Re is sa. W siód mą rocz ni cę po -
wsta nia APR przed sta wia my sie -
dem przy czyn jej wy jąt ko wo ści. 

Pierw szy to au to ry tet za ło ży cie la aka -
de mii, Pio tra Re is sa. – Ten dzień, kie dy
na tre nin gu po ja wił się Rej sik, na dłu go
za pi sał się w pa mię ci mo je go syn ka.
Wspól ne po ga dan ki, zdję cia i roz da wa nie
au to gra fów. Oli wier po tak emo cjo nu ją -
cym spo tka niu dłu go nie mógł za snąć
z wra że nia, a mi pa tron klu bu za im po no -
wał szcze rym uśmie chem i nie uda wa -
nym za an ga żo wa niem – oznaj mia ma ma
pię cio let nie go pił ka rza APR. 

Dzię ki wspól nym tre nin gom i tur -
nie jom w ra mach WLLP po zna je my no -
wych przy ja ciół. – Gdy Se ba stian po raz
pierw szy za wi tał na tre nin gu Aka de mii,
miał za le d wie 6 lat. Mi ja ły ty go dnie, mie -
sią ce, la ta, a mój sy nek wraz z Ol kiem,
dzię ki wspól nym za ję ciom, zo sta li naj lep -
szy mi przy ja ciół mi. Aka de mia to nie tyl -
ko miej sce zbu do wa ne z dzie cię cych ma -
rzeń, ale i praw dzi wa ko ły ska ty się cy wy -
jąt ko wych przy jaź ni – stwier dza ma ma
dzie wię cio let nie go za wod ni ka. 

Aka de mia da je moż li wość re ali zo wa -
nia ży cio wej pa sji. – Kie dy przy pro wa dzi -
łem Ant ka na tre ning, my śla łem, że to je go
ko lej ne „wi dzi mi się”. Sta ło się zu peł nie
ina czej. Z każ dym ty go dniem czuł się co -
raz le piej w gro nie ko le gów z bo iska. Jed no -
dnio wa „za jaw ka” prze ro dzi ła się w praw -

dzi wą pa sję, re ali zo wa ną po dziś – mó wi
oj ciec ośmio let nie go Ant ka. 

Dzię ki za ję ciom w APR kształ tu ją się
cha rak te ry praw dzi wych spor tow -
ców. – Oli wia cho dzi ła na każ de za ję cia
oraz tur nie je or ga ni zo wa ne przez Aka de -
mię. Gdy zo ba czy łem ją na jed nym z tre -
nin gów, jak da je z sie bie 100 pro cent, by -
łem dum ny z po sta wy cór ki. Wiem, jak
wie le zna czy dla niej pił ka, i sta ram się
wspie rać ją w roz wo ju tej pa sji – pod kre -
śla ta ta dwu na sto let niej Oli wi. 

Aka de mia jest jed ną wiel ką ro dzi ną.
Pod ta kim ha słem pod pi su je się obie ma rę -
ka mi ko or dy na tor lo ka li za cji Ko by lin, Mar -
cin Po rzu cek. – Przy oka zji tur nie jów
WLLP je den z mo ich za wod ni ków, Mi chał,
mu siał wspo móc in ną lo ka li za cję. Mi mo że
grał z no wy mi ko le ga mi, z chę cią i uśmie -
chem na twa rzy wspie rał no wy ze spół. Po -
ka zu je to, że pod sta wa to do bra za ba wa oraz
wspól na in te gra cja, a nie tyl ko na sta wie nie
na wy nik - stwierdza M. Porzucek. 

W pił ce noż nej nie moż na za po mi nać
o za sa dzie fa ir play, co po twier dza za ło ży -

ciel APR w Kro to szy nie, Da niel Bor -
ski. – Ro dzin na at mos fe ra, sza cu nek dla
ry wa la, przy swa ja nie nie tyl ko tech nik pił -
kar skich, ale rów nież wpa ja nie za sad fa ir
play to tyl ko kil ka po zy tyw nych aspek tów,
któ re wdro ży ła szkół ka Re is sa. Rok rocz nie
ro dzic oraz dziec ko ma ją co raz wię cej ko -
rzy ści wy ni ka ją cych z przy na leż no ści
do klu bu, któ ry w swo ich sze re gach ma
już re pre zen tan tów kra ju w ka te go riach
mło dzie żo wych – za zna cza D. Bor ski. 

Tre ne rzy Aka de mii sta ra ją się nie tyl -
ko na uczyć pod opiecz nych gry w pił kę,
ale tak że wy cho wy wać zgod nie z ha słem
„nie myśl o so bie – wspie raj in -
nych”. – Przez te wszyst kie la ta mia łem
oka zję po znać wie lu za wod ni ków. W każ -
dym sta ra łem się za szcze pić pod sta wo we
za sa dy od po wied niej kul tu ry oso bi stej.
Efek ty mo jej pra cy zo ba czy łem na za ję -
ciach, kie dy to dzie cia ki prze ry wa ły grę,
wi dząc kon tu zjo wa ne go za wod ni ka,
i spie szy ły mu z po mo cą – ko mu ni ku je
Grze gorz No wak, ko or dy na tor APR
w Kro to szy nie. 

Ga ze ta Lo kal na KRO TO SZYN wraz
z Aka de mią Pił kar ską Re is sa ogła sza ją
pro mo cję. Każ da oso ba, któ ra przy bę dzie
do koń ca paź dzier ni ka na tre ning i zde cy -
du je się pod pi sać umo wę, otrzy ma na gro -
dę – ory gi nal ną ko szul kę APR, przy go to -
wa ną przez fir mę Jo ma. Już te raz przy -
pro wadź swo je dziec ko na tre ning i sko -
rzy staj z atrak cyj nej szan sy! 

(KAK TUS)



Po raz dru gi w tym ro ku ka len da rzo -
wym Bia ły Orzeł Koź min Wiel ko pol -
ski prze grał w Kęp nie z miej sco wą
Po lo nią. W kwiet niu pod opiecz ni tre -
ne ra Ma cie ja Do la ty wró ci li stam tąd
z ba ga żem trzech go li, a w mi nio ną
so bo tę go spo da rze wy gra li 2: 0. 

Fa wo ry tem me czu by ła Po lo nia, któ -
ra znaj du je się w czo łów ce IV li gi. Po za
tym koź mi nia nie przy stą pi li do po je dyn -
ku moc no osła bie ni, a na ław ce re zer wo -
wych by ło za le d wie dwóch za wod ni ków.
Tre ner Ma ciej Do la ta nie mógł tym ra zem
sko rzy stać z Igo ra Skow ro na, Ad ria na
Der wi cha, Da wi da Do la ty, Mi ko ła ja Szul -
ca czy Oska ra Ma cie jew skie go. 

Po nie speł na 12 mi nu tach na pro wa -
dze nie wy szli go spo da rze. Po do środ ko -
wa niu w po le kar ne brak zde cy do wa nia
koź miń skiej de fen sy wy wy ko rzy stał Kac -
per Sku pień, pa ku jąc fut bo lów kę do siat -
ki. Kil ka mi nut póź niej Or ły mia ły oka zję
wy rów nać, lecz w sy tu acji sam na sam
z bram ka rzem nie po pi sał się Mar cin
Szym ko wiak. Do pił ki do padł jesz cze Ar -
tur Bła żej czak, lecz i on nie skie ro wał jej
do bram ki. 

W 24. mi nu cie Po lo nia pro wa dzi ła
już 2: 0. Po błę dzie obro ny i po da niu
wzdłuż bram ki gol ki pe ra Bia łe go Or ła po -

ko nał Łu kasz Wal czak. 
Miej sco wi kon tro lo wa li grę i wy nik

już nie uległ zmia nie. Po nad to przez
ostat ni kwa drans go ście mu sie li grać
w osła bie niu, gdyż dru gi żół ty kar to nik
otrzy mał Szy mon Grodz ki i mu siał opu -
ścić mu ra wę. 

Ko lej nym prze ciw ni kiem Or łów w li -
dze bę dzie LKS Go łu chów. A już w śro dę
koź mi nia nie zmie rzą się na wy jeź dzie
z Odo la no vią Odo la nów w szó stej run -
dzie Okrę go we go Pu cha ru Pol ski. 

(GRZE LO)
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Orly znów nie dały rady Polonii

Vic to ria Skar szew po dwóch tra fie -
niach Ja ku ba Jóź wia ka w pierw szej
po ło wie pro wa dzi ła z Astrą Kro to -
szyn 2: 0. Po zmia nie stron pod -
opiecz ni tre ne ra Lesz ka Kru ti na
wzię li się w garść i zdo ła li do pro wa -
dzić do re mi su. 

Pił ka rze przez ca ły mecz wal czy li
w desz czu na bar dzo grzą skim bo isku.
W pierw szej od sło nie le piej w tych wa -
run kach od na leź li się miej sco wi, któ rzy
za spra wą Ja ku ba Jóź wia ka wy szli
na dwu bram ko we pro wa dze nie. Na past -
nik Vic to rii naj pierw do bił pił kę po ude -
rze niu ko le gi z dru ży ny, a po raz dru gi
wpi sał się na li stę strzel ców po moc nym
strza le, wo bec któ re go Pa tryk Wojt ko -
wiak był bez rad ny. 

Astra prze bu dzi ła się w dru giej po ło -
wie. W 62. mi nu cie Ma te usz Mi zer ny po -
pi sał się świet nym ude rze niem z rzu tu
wol ne go, zmu sza jąc bram ka rza Vic to rii
do ka pi tu la cji. Po chwi li do siat ki tra fił
Krzysz tof Ra tyń ski, lecz sę dzia do pa trzył
się spa lo ne go i nie uznał go la. 

W 80. mi nu cie po do środ ko wa niu
z rzu tu roż ne go pił kę strza łem gło wą
do bram ki go spo da rzy skie ro wał ka pi tan
Astry, Ka rol Kry stek. Tak więc mecz za -

koń czył się po dzia łem punk tów, a Vic to -
ria za no to wa ła ko lej ne spo tka nie na wła -
snym te re nie bez po raż ki. 

W śro dę kro to szy nia nie za gra ją u sie -
bie z Ostro vią 1909 Ostrów Wlkp. w szó -

stej run dzie Okrę go we go Pu cha ru Pol ski.
Po czą tek kon fron ta cji o go dzi nie 16.00. 

(GRZE LO)
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Cenny punkt na trudnym terenie

Ma riusz Wal ko wiak
Chi ro prak ty ka me to dą Pier ce'a to

za awan so wa na te ra pia, pro wa dzo na
na spe cjal nej ko zet ce z za pad nia mi,
któ ra po zwa la na wy jąt ko wo do kład ne
i bez piecz ne dzia ła nie, na wet w przy -
pad ku skom pli ko wa nych pro ble mów
od cin ka szyj ne go krę go słu pa i zro to wa -
nej mied ni cy. Efek tem jest przy wró ce -
nie pra wi dło wej ru cho mo ści krę gów,
pra cy ukła du ner wo we go, funk cji fi zjo -
lo gicz nych oraz wy rów na nie mied ni cy.

Me to da Pier ce'a wy róż nia się bez -
pie czeń stwem ze
wzglę du na wy ko -
rzy sta nie spe -
cy ficz nej tech -
ni ki na sta wie -
nia – bez ro ta cji gło -
wy. Dia gno za opie ra się na wni kli wej
ana li zie zdjęć RTG, ba da -
niu neu ro lo gicz nym
mię śni i czu cia skór ne go,
ba da niu pal pa cyj nym ca łe go

kręgosłupa i miednicy oraz szczegółowym
wywiadzie i historii choroby.

Polonia Kępno - Biały Orzeł Koźmin

Wlkp. 2:0 (2:0)

BRAMKI: 1:0 - Kacper Skupień
(12'), 2:0 - Łukasz Walczak (24')

CZERWONA KARTKA: Szymon
Grodzki (75' druga żółta kartka) 

BIAŁY ORZEŁ: Kubiak - Majusiak,
Idzikowski, Grodzki, Janowski, J.
Szymkowiak M. Szymkowiak,
Gałczyński, Czabański, Błażejczak,
Wiła (46' Wach) 

Victoria Skarszew - Astra Krotoszyn
2:2 (2:0)

BRAMKI: 1:0 - Jakub Jóźwiak (40'),
2:0 - Jakub Jóźwiak (43'), 2:1 - Mateusz
Mizerny (62' wolny), 2:2 - Karol
Krystek (80' głową) 

ASTRA: Wojtkowiak - Juszczak,
Krystek, Wawrocki, Olejnik - Mizerny,
Budziak, Ratyński, Mat. Marciniak -
Oleśków (80' Stach), Mik. Marciniak 


