
15 paź dzier ni ka od by ła się dru ga tu -
ra przed ter mi no wych wy bo rów
na bur mi strza Ko by li na. Zwy cię żył To -
masz Le siń ski, któ ry uzy skał 276 gło -
sów wię cej od swo je go kon ku ren ta. 

Do dru giej tu ry za kwa li fi ko wa ło się
dwóch kan dy da tów – To masz Le siń ski
(KW Stow. Sa mo rzą do wa Ini cja ty wa
Oby wa tel ska) i Wie sław Po pio łek (KWW
WP). W fo te lu bur mi strza za sią dzie
pierw szy z wy mie nio nych, któ ry wy grał
z prze wa gą 276 gło sów. 

W po rów na niu z pierw szą tu rą fre -
kwen cja by ła nie co niż sza. W wy bo rach
wzię ło udział 2973 miesz kań ców, co sta no -

wi 46,1 pro cent upraw nio nych do gło so wa -
nia. Na To ma sza Le siń skie go za gło so wa -
ły 1602 oso by (54,7 pro cent), na to miast
za Wie sła wem Po pioł kiem opo wie dzia ło
się 1326 wy bor ców (45,3 pro cent).

– Pra gnę po dzię ko wać za każ dy od da -
ny na mnie głos. Wy gra ną trak tu ję ja ko
apro ba tę mo jej oso by i pro gra mu, któ ry
Pań stwu przed sta wi łem. Za cho wam w pa -
mię ci wszyst kie po zy tyw ne ge sty i sło wa,
któ re w trak cie kam pa nii otrzy ma łem
od Pań stwa, miesz kań ców na sze go mia sta
i gmi ny. Obie cu ję nie za wieść po kła da -
nych we mnie na dziei – ogło sił na go rą co
po ogło sze niu wy ni ków To masz Le siń ski.

(NO VUS)
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DZIŚ W NU ME RZE:
� PLEBISCYT

Głosujemy 
na ulubionego
proboszcza!

Czytaj na str. 2

� GOSPODARKA 

Mahle buduje 
nową halę

Czytaj na str. 5

� POLITYKA 

Janusz Korwin-Mikke
z wizytą 
w Krotoszynie

Czytaj na str. 6

� UROCZYSTOŚCI 

Święto edukacji 
w gminie i w powiecie

Czytaj na str. 7

� DODATEK

Twoje ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 8-10

� SPORT

Astra i Piast w
czołówce okręgówki

Czytaj na str.16

POD NASZYM PATRONATEM

Ty też możesz pomóc! Czytaj str. 3

POD NASZYM PATRONATEM

Idźmy naprzód z nadzieją
Czytaj str. 4

KOBYLIN

Tomasz Lesiński nowym burmistrzem!
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NA DRODZE

Ciężarówka zahaczyła 
o wiadukt
W mi nio ny czwar tek do szło do zda rze -
nia dro go we go na ul. Ko by liń skiej
w Kro to szy nie. Sa mo chód cię ża ro wy
za ha czył zbyt du żym ła dun kiem o wia -
dukt, w wy ni ku cze go uszko dze niu
ule gło ja dą ce za nim au to oso bo we. 

– Kie ru ją cy sa mo cho dem cię ża ro -
wym mar ki Sca nia miesz ka niec Za mo ścia

nie pra wi dło wo osza co wał wy so kość prze -
wo żo ne go ła dun ku – mó wi Bar tosz Kar -
wik z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro -
to szy nie. – Po jazd za ha czył o wia dukt,
w re zul ta cie cze go ła du nek spadł i uszko -
dził ja dą cy za nim sa mo chód oso bo wy
mar ki Re nault. Kie ru ją cy by li trzeź -
wi – do da je po li cjant

(NO VUS)

PLEBISCYT

Czołowa trójka ucieka

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 szym miej scu znaj du je się
ks. Wło dzi mierz Du bis z Pa ra fii św. Izy do -
ra Ora cza w Biad kach – 35,2% od da nych
do tąd gło sów (stan na 16 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 – 33,7%. 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 – 19,1%. 

Czo ło wa trój ka ma już spo rą prze wa -
gę nad resz tą staw ki. 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,
ks. Ma ciej Kru lak z Pa ra fii św. Mar ci na
Bpa w Bo rzę cicz kach 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).



W nie dzie lę w Ga le rii Kro to szyń skiej
moż na by ło do łą czyć do gro na daw -
ców szpi ku. Cen trum han dlo we wraz
z Fun da cją DKMS zor ga ni zo wa ły bo -
wiem Dzień Daw cy Szpi ku.

W ho lu głów nym ga le rii usta wio no
sto iska, przy któ rych każ dy chęt ny mógł
za pi sać się ja ko daw ca. Har ce rze oraz wo -
lon ta riu sze z Cen trum Wo lon ta ria tu Zie -
mi Kro to szyń skiej oraz Sto wa rzy sze nia
Kro to szyń ska Li ga Dar ta, we spół z Ane tą
Ja rzemb ską – za stęp czy nią me na dże ra
GK, ob słu gi wa li przy szłych daw ców, cier -
pli wie i wy czer pu ją co od po wia da li
na każ de py ta nie, roz wie wa li wąt pli wo ści
i za chę ca li do wzię cia udzia łu w ak cji. 

Nie któ rzy przy cho dzi li do wie dzieć
się, na czym po le ga od da nie szpi ku i wra -
ca li do do mów, że by prze my śleć spra wę.
Wszyst kich chęt nych, któ rzy nie zdą ży li
na ak cję do ga le rii al bo nie mo gli się zde cy -
do wać, in for mu je my, że moż na za mó wić
for mu larz re je stra cyj ny przez In ter net. 

Osób za in te re so wa nych za re je stro wa -
niem się by ło mniej niż w trak cie ubie gło -
rocz nej ak cji po ten cjal nych daw ców szpi ku.
Być mo że wy ni ka to z nie wie dzy bądź wy -
ol brzy mio ne go stra chu przed za bie giem,

któ ry w rze czy wi sto ści wy glą da zu peł nie
ina czej, niż so bie to wie lu z nas wy obra ża.

Na le ży pa mię tać, że re je stra cja jest
dar mo wa i bez bo le sna. Wy star czy mieć
od 18 do 55 lat i wa żyć mi ni mum 50 ki -
lo gra mów. Re je stra cja po le ga na udzie le -
niu od po wie dzi na kil ka py tań, wy peł nie -
niu kar ty z da ny mi oso bo wy mi, za zna -
cze niu, na co się cho ru je, a tak że po bra -
niu wy ma zu z ja my ust nej. 

Są dwie me to dy po bie ra nia ko mó rek
ma cie rzy stych. Me to da po bie ra nia z krwi

ob wo do wej po le ga na po da wa niu daw cy
przez kil ka dni przed za bie giem czyn ni ka
wzro stu, któ ry po ma ga w uwal nia niu ko -
mó rek ma cie rzy stych. Po za koń cze niu
daw ca tra fia do kli ni ki, gdzie z je go krwi se -
lek cjo no wa ne są ko mór ki ma cie rzy ste, któ -
re są ma te ria łem prze szcze po wym, a krew
tra fia z po wro tem do or ga ni zmu daw cy.
Ta ki za bieg trwa kil ka go dzin, a daw ca nie
mu si na wet zo sta wać w szpi ta lu. 

Dru gi spo sób po le ga na po bra niu ko -
mó rek ma cie rzy stych z ta le rza ko ści bio -

dro wej z po mo cą igły punk cyj nej. Ten za -
bieg jest prze pro wa dza ny przy znie czu le -
niu ogól nym i trwa oko ło go dzi ny. Po bra -
ny zo sta je oko ło litr szpi ku kost ne go
i krwi. Or ga nizm cał ko wi cie re ge ne ru je
się w cią gu 2-3 ty go dni. Daw ca zo sta je
w kli ni ce przez 2-3 dni ze wzglę du
na znie czu le nie ogól ne.

Wia do mo, że każ dy czło wiek boi się
po by tu w szpi ta lu, lecz strach ma tyl ko
wiel kie oczy, zwłasz cza gdy moż na po -
móc swo je mu bliź nia ko wi ge ne tycz ne -

mu. Me to dę po bie ra nia ko mó rek ma cie -
rzy stych wy bie ra za wsze le karz, kie ru jąc
się sta nem zdro wia pa cjen ta. 

By cie daw cą jest do bro wol ne i w każ -
dej chwi li moż na z te go zre zy gno wać. Pa -
mię taj my jed nak, że re zy gna cja win na być
po dyk to wa na bez względ ną ko niecz no -
ścią. Ta ka de cy zja, pod ję ta w mo men cie,
gdy bior ca jest już przy go to wa ny do za bie -
gu, mo że znacz nie po gor szyć stan je go
zdro wia, a na wet do pro wa dzić do śmier ci. 

– Dzię ku je my wszyst kim przy by łym
za chęć po mo cy i za chę ca my do zo sta nia
daw cą szpi ku. War to po ma gać. Do bro za -
wsze wra ca – sko men to wa ła Ane ta Ja -
rzemb ska z Ga le rii Kro to szyń skiej. 

KIN GA KOST KA

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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Ty też możesz pomóc!



W nie dzie lę w kro to szyń skim ki nie
Przed wio śnie od był się kon cert cha -
ry ta tyw ny na rzecz Za kła du Opie ki
Pa lia tyw nej SP ZOZ. Na sce nie wy -
stą pi ły ze spo ły dzia ła ją ce w pa ra -
fiach de ka na tu kro to szyń skie go.

Kon cert, sta no wią cy 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”, uświet nił 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 by ły 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.

Or ga ni za to ra mi by ły 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.

Dla zgro ma dzo nej pu blicz no ści wy -
stą pi ły ze spo ły: Smajl i Ze tka (ZSP nr 3
im. Ja na Paw ła II), Ta cy nie IN NI oraz chór
szkol ny z SP nr 3 im. Ja na Paw ła II.

Ak cję moż na jesz cze wes przeć
po przez do bro wol ną wpła tę do 15
grud nia na kon to w Ban ku Spół  -
dzi el  czym  w Kro to  szy nie
nr 88 8410 0003 0001 4788 2000 0001,
z dopiskiem „Hospicjum – 2017”.

- Chciałbym podziękować wszystkim
zespołom, które wystąpiły na scenie oraz
grupie wolontariuszy, którzy pomagali
przy organizacji koncertu. Dla każdego

przygotowaliśmy skromny upominek
-mówił Leszek Pawlik, jeden zorganizatorów.

(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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POD NASZYM PATRONATEM

Idźmy naprzód z nadzieją

Od 1 czerw ca 2016 do 30 wrze -
śnia 2017 na uczy cie le Ze spo łu Szkół
Po nad gim na zjal nych nr 3 w Kro to -
szy nie re ali zo wa li pro jekt unij ny Era -
smus+ / ak cja: Mo bil ność ka dry edu -
ka cji szkol nej, pod ha słem „Ję zy ki
ob ce prze pust ką do ryn ków Eu ro py”.
Na ten cel pla ców ka otrzy ma ła środ -
ki unij ne w kwo cie 18 853 eu ro.

Głów nym za ło że niem pro jek tu by ło
pod no sze nie kwa li fi ka cji na uczy cie li
w za kre sie do sko na le nia za wo do we go
w ta kich dzie dzi nach jak ho te lar stwo, ga -
stro no mia, wie dza elek trycz na, sport i re -
kre acja, zdro wy tryb ży cia, hi sto ria i wie -
dza o kul tu rze, ję zyk ob cy za wo do wy.
Pod su mo wa nie pro jek tu Era smus+ od by -
ło się 11 paź dzier ni ka na te re nie szko ły.

W za gra nicz nych dwu ty go dnio wych
kur sach ję zy ko wych udział wzię ło łącz nie
sied miu na uczy cie li. Kształ ci li się w Wiel -
kiej Bry ta nii, Ir lan dii, na Mal cie, w Niem -
czech oraz w Hisz pa nii. Dzię ki tym kur -
som na uczy cie le z Trój ki na by li umie jęt -
no ści mó wie nia, pi sa nia, ro zu mie nia ze

słu chu oraz czy ta nia w ję zy kach an giel -
skim, nie miec kim i hisz pań skim. Zdo by -
te kwa li fi ka cje zo sta ły po tem wy ko rzy sta -
ne na lek cjach bran żo wych. W pro jek cie
uczest ni czy ło po nad 150 uczniów.

Re zul ta tem pro jek tu jest na wią za nie
współ pra cy z re stau ra cja mi i ho te la mi
w Hisz pa nii, na Mal cie, w Niem czech,
a tak że ze szko łą w Wiel kiej Bry ta -
nii – Oxford In ter na tio nal Lan gu age
Scho ol. W ra mach pro gra mu mło dzież
wzię ła udział w wy jeź dzie kul tu ro wym
na Mal tę, od by ła mie sięcz ne i dwu mie -
sięcz ne prak ty ki za wo do we w ho te lu
na wy spie Uznam, bra ła udział w kon kur -
sach, pro jek tach i warsz ta tach za wo do -
wych z dzie dzi ny elek try ki i elek tro ni ki,
wy cho wa nia fi zycz ne go, ho te lar stwa i ga -
stro no mii oraz ję zy ków ob cych. 

Dzię ki przy zna nym środ kom unij -
nym szko ła wzbo ga ci ła swo ją ba zę dy dak -
tycz ną, dys po nu je do brze wy szko lo ną ka -
drą spe cja li stów, któ rzy dzię ki na by tym
umie jęt no ściom pod no szą ja kość kształ -
ce nia uczniów.

(NO VUS, GRZE LO)

ZSP 3 KROTOSZYN

Języki obce przepustką 
do rynków Europy
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GOSPODARKA

MAHLE buduje nową halę
W śro dę, 11 paź dzier ni ka, na te re nie
za kła du Mah le od by ła się kon fe ren -
cja pra so wa. Przed sta wi cie le fir my
po in for mo wa li ze bra nych o pla nach
in we sty cyj nych na naj bliż sze la ta. 

W spo tka niu udział wzię li człon ko wie
za rzą du MAH LE Pol ska – dr An dre as Ko -
sic ki i Mi chał Lej kow ski, dy rek to rzy po -
szcze gól nych jed no stek or ga ni za cyj -
nych – dr Ta de usz Ka rol czak, Ra do sław Do -
ma radz ki, dr Pa weł Li siak, a tak że sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka oraz bur mistrz Kro to -
szy na Fran ci szek Mar sza łek. 

– Ko lej na ha la w na szym za kła dzie ro -
śnie dzię ki wspar ciu wło da rzy mia sta igmi ny
Kro to szyn oraz po wia tu – mó wił An dre as
Ko sic ki, dy rek tor ge ne ral ny MAH LE. – Je -
ste śmy pod du żą pre sją cza su i bez po mo cy
by ło by nam na praw dę cięż ko. Obec nie za -
trud nia my ok. 3300 pra cow ni ków. Ob ro ty
na szej fir my są sta bil ne i wy no szą ok. 1,3
mld zł. W ubie głym ro ku po sta no wi li śmy
uru cho mić ko lej ną pro duk cję eks klu zyw -
nych tło ków sta lo wych. Opóź ni ło się to z po -
wo du jed ne go z od bior ców. W no wo bu do -
wa nej ha li pla nu je się roz po czę cie pro duk cji
wał ków roz rzą du.

Po wierzch nia te go obiek tu wy nie sie
ok. 13 tys. m2. Dzię ki wdra ża nym in we sty -
cjom MAH LE pla nu je zwięk szyć za trud -
nie nie o kil ka set osób. Za rząd fir my szu ka
rów nież no wych roz wią zań dla pra cow ni -
ków w kwe stii pa kie tów so cjal nych oraz
zdro wot nych, że by zwięk szyć atrak cyj ność
ofert pra cy. Dla ko biet bę dzie przy go to wa na
pro po zy cja lek kiej pra cy mon ta żo wej
przy pro duk cji fil trów. Pla ny in we sty cyj ne

fir my na naj bliż sze pięć lat wy ma ga ją prze -
bu do wa nia ca łej in fra struk tu ry pod ziem -
nej. Bę dzie to kosz to wa ło 40 mln. zł. 

Przed sta wi cie le MAH LE pod kre śli li, że
nie pla nu ją w naj bliż szym cza sie za trud niać
ob co kra jow ców. – Śred nia pen sja w MAH -
LE Pol ska to 4000 zł – wy ja śniał Mi chał Lej -
kow ski, dy rek tor fi nan so wy fir my. – Da ne te
nie do ty czą ka dry za rzą dza ją cej. Oko ło 10
pro cent pra cow ni ków to oso by za trud nia ne
za po śred nic twem firm ze wnętrz nych. Po -
wo dem ta kie go sta nu rze czy jest oba wa
przed po wtó rze niem się kry zy su z ro -
ku 2008. W cią gu ro ku oko ło 50-60 osób
z te go gro na prze cho dzi na umo wy o pra cę
bez po śred nio z MAH LE Pol ska. Fir ma pla -
nu je tak że roz bu do wę za kła du ostrow skie -
go, któ ry wy twa rza pro duk ty zwią za ne
z obie giem po wie trza. Co dru gi sa mo chód
na świe cie ma w so bie czę ści wy pro du ko wa -
ne przez kon cern MAH LE. Na sze pro duk ty
do star cza ne są do wszyst kich naj więk szych
ma rek sa mo cho do wych na świe cie. Re ali za -
cja pla no wa nych in we sty cji uczy ni z kro to -
szyń skie go od dzia łu naj bar dziej zna czą cy za -
kład w ca łym świa to wym kon cer nie MAH -
LE – za zna czył M. Lej kow ski. 

Przed sta wi cie le sa mo rzą du wy ra ża li
uzna nie dla pręż nie roz wi ja ją ce go się przed -
się bior stwa, któ re za pew nia kro to szy nia -

nom wie le miejsc pra cy. – Bar dzo się cie szę,
że na te re nie Kro to szy na ist nie je ta ki za kład,
któ ry do brze funk cjo nu je i się roz wi ja – po -
wie dział sta ro sta Sta ni sław Szczot ka. – My -
ślę, że ościen ne mia sta po wia to we mo gą pa -
trzeć na nas z uzna niem. Bez ro bo cie w Kro -
to szy nie jest wpraw dzie ni skie, lecz cie szę
się, że rów nież pa nie bę dą mo gły zna leźć tu -
taj za trud nie nie. Wie lu de we lo pe rów bu du -
je te raz dro gi na te re nie Kro to szy na. My ślę,
że nie dłu go bę dą rów nież bu do wa ne dla
roz wo ju fir my MAH LE. 

Z ko lei bur mistrz Fran ci szek Mar sza -
łek stwier dził, że do brze pro spe ru ją ce fir my
to do brze pro spe ru ją ca gmi na. – Dla miesz -
kań ców Kro to szy na jest to bar dzo do bra
wia do mość w kon tek ście miejsc pra cy – za -
ko mu ni ko wał F. Mar sza łek. – Gmi na
w mia rę swo ich moż li wo ści wspo mo że, że -
by fir ma da lej tak pręż nie się roz wi ja ła. Po -
dej mu je my wspól nie z po wia tem in we sty -
cje, któ re wzbo ga ca ją oto cze nie MAH LE.
Mam na my śli cią gi ko mu ni ka cyj ne i nie -
dłu go od bie ra ną, no wą ścież kę pie szo -ro we -
ro wą – po wie dział bur mistrz. Po nad to jest
opra co wy wa na do ku men ta cja w kwe stii uli -
cy Prze my sło wej, co ma po pra wić do jazd
do fir my oraz od cią żyć ruch po jaz dów
w mie ście.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KOŹMIN WLKP.

Ku czci Janusza Podlewskiego
6 paź dzier ni ka na Sta rym Ryn ku
w Koź mi nie Wlkp. od by ło się uro czy -
ste od sło nię cie ta bli cy po świę co nej
Ja nu szo wi Pod lew skie mu, by łe mu
bur mi strzo wi, uczest ni ko wi straj ku
dzie ci koź miń skich 1906/1907. 

W uro czy sto ści wzię li udział sa mo -
rzą dow cy, księ ża z pa ra fii pw. Św. Waw -
rzyń ca, pocz ty sztan da ro we, dy rek to rzy
szkół, człon ko wie TMKW i in ni miesz -
kań cy. Nie za bra kło oczy wi ście ro dzi ny
Ja nu sza Pod lew skie go, z ini cja ty wy któ rej
ta bli ca zo sta ła za mon to wa na na ka mie ni -
cy przy Sta rym Ryn ku 3, w któ rej miesz -
kał ich przo dek. 

Od sło nię cie ta bli cy po prze dzi ła
Msza św. w ko ście le far nym w in ten cji by -
łe go bur mi strza i wszyst kich miesz kań -
ców. Po tem uczest ni cy uro czy sto ści prze -
szli na Sta ry Ry nek. Ze bra nych po wi tał
Woj ciech Ko wal czyk, wnuk Ja nu sza Pod -
lew skie go. Z ko lei hi sto ryk i re gio na li sta
Da niel Szcze pa niak przy bli żył naj waż -
niej sze fak ty z ży cia za słu żo ne go oby wa te -
la Koź mi na Wlkp. 

Ta bli cę wmu ro wa ną z oka zji 120.
uro dzin J. Pod lew skie go od sło ni li bur -
mistrz Ma ciej Brat bor ski i Ma rek Ko wal -
czyk, wnuk J. Pod lew skie go. A po świę cił ją
ksiądz ka no nik Zyg munt Le wan dow ski.

J. Pod lew ski żył w la tach 1897-1977.
Był bur mi strzem Koź mi na w la -
tach 1934-1939. Za pa mię ta ny zo stał ja ko
wy bit ny dzia łacz spo łecz no -go spo dar czy.
Uczest ni czył w po wsta niu wiel ko pol skim
oraz w straj ku dzie ci koź miń -
skich 1906/1907. Był po rucz ni kiem
Woj ska Pol skie go, or ga ni za to rem i ko -
men dan tem pla ców ki Z -ZWZ -AK, a tak -
że więź niem nie miec kich obo zów kon -
cen tra cyj nych.

(NO VUS)

INWESTYCJE

Dofinansowanie na ulicę Stawną

We wrze śniu pod pi sa na zo sta ła
umo wa na do fi nan so wa nie bu do wy
czę ści uli cy Staw nej w Kro to szy nie.
Nasz po wiat re pre zen to wa li wi ce sta -
ro sta Pa weł Ra do jew ski i skarb nik
An drzej Je rzak. 

Bu do wa uli cy Staw nej w Kro to szy nie

bę dzie do fi nan so wa na w ra mach Pro gra -
mu Roz wo ju Gmin nej i Po wia to wej In fra -
struk tu ry Dro go wej. W Wiel ko pol sce
w tym ro ku z ta kie go do fi nan so wa nia
sko rzy sta ło 16 sa mo rzą dów po wia to -
wych, w tym rów nież nasz. Kwo ta do ta cji
wy nie sie 597 296,72 zł. 

(NO VUS)
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WIZYTA

Podziwiali krotoszyńskie inwestycje
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POLITYKA

Musimy dokonać kontrrewolucji!

W mi nio ną so bo tę w Mu zeum Re gio -
nal nym im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka
w Kro to szy nie go ścił Ja nusz Kor win -
-Mik ke, pre zes par tii Wol ność i po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go.
Na spo tka nie z bu dzą cym emo cje
po li ty kiem przy szło oko ło 70 osób.

Ja nusz Kor win -Mik ke uczest ni czy
w ży ciu po li tycz nym od kil ku dzie się ciu
lat. Uzy skał sto pień ma gi stra fi lo zo fii, stu -
dio wał rów nież psy cho lo gię, pra wo i so -
cjo lo gię. 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 1991-93 był po słem na sejm z woj.
po znań skie go. W 1992 ro ku za ini cjo wał
uchwa łę lu stra cyj ną. Od 2014 r. za sia da
w eu ro par la men cie.

W Kro to szy nie pre zes par tii Wol ność
wy gło sił dia gno zę sy tu acji po li tycz nej Pol -
ski w kon tek ście Unii Eu ro pej skiej. Mó wił
o upad ku pod sta wo wych war to ści eu ro -
pej skich oraz o co raz więk szym ogra ni cza -
niu wol no ści czło wie ka. Jak po wie dział,
kie dyś by cie Eu ro pej czy kiem wzbu dza ło
po wszech ny sza cu nek i re spekt – aż
do po cząt ku XX wie ku i wy bu chu I woj -
ny świa to wej. Od te go mo men tu na stę po -
wał po wol ny upa dek cy wi li za cji eu ro pej -
skiej, po nie waż od rzu ca no fun da men tal -
ne war to ści. 

– Kie dyś to my rzą dzi li śmy świa -
tem – stwier dził Ja nusz Kor win -Mik -
ke. – Te raz pod rzą da mi Unii Eu ro pej -
skiej wpro wa dza się war to ści cał ko wi cie
od mien ne od te go, co by ło kie dyś. Co nie -
gdyś by ło do bre – sta ło się złe i na od wrót.
W cy wi li za cji eu ro pej skiej po wszech ne
by ło sto so wa nie ka ry śmier ci dla mor der -
ców. Dzi siaj jest ona za ka za na, mi mo że
więk szość Po la ków de kla ru je się ja ko jej
zwo len ni cy. Ka rol Mo ra po wie dział kie -
dyś: „znie ście ka rę śmier ci, a roz przę gnie
się ca ły po rzą dek spo łecz ny” – przy po -

mniał po li tyk, oznaj mia jąc jed no cze śnie,
że nie wol nik róż ni się od wol ne go czło -
wie ka tym, że nie mo że mieć bro ni. – Jej
po sia da nie jest jed nym z pod sta wo wych
praw czło wie ka – pod kre ślił. – Po la cy po -
sia da li broń przed woj ną oraz pod za bo ra -
mi. Te raz po zwo li li, by im to pra wo ode -
bra no. Mam pra wo bro nić swo jej ro dzi ny,
ży cia i zdro wia! Dla cze go tak się dzie je?
Po nie waż „na si wład cy” bo ją się bun tu
nie wol ni ków.

In nym pro ble mem, po ru szo nym
przez pre ze sa par tii Wol ność, by ło od bie -
ra nie więk szo ści wy pra co wa nych pie nię -
dzy przez na rzu co ne po dat ki pań stwo we,
ogra ni cza nie swo bo dy pro wa dze nia dzia -
łal no ści go spo dar czej. – Nie jest nor mal -
ne to, że im le piej czło wiek pra cu je, tym
więk szą pła ci grzyw nę, zwa ną po dat kiem
do cho do wym. I da je się te środ ki tym,
któ rzy nie chcą pra co wać. By łem nie daw -
no w Chi nach. Tam wła dza nie py ta, skąd
oby wa tel ma pie nią dze. A u nas wy da je
się nor mal ny fakt, iż rząd in te re su je się
tym, jak za ra bia my. Urzęd nik wie le piej
od nas, jak po win ni śmy żyć! Dla te go nie -
na wi dzę Unii Eu ro pej skiej, bo jak do bry
Ro sja nin nie na wi dził ZSRR i do bry Nie -
miec III Rze szy, tak do bry Eu ro pej czyk
mu si nie na wi dzić Unii Eu ro pej skiej, któ -
ra jest sym bo lem wpro wa dza nia an ty eu -
ro pej skich war to ści – za zna czył J. Kor -
win -Mik ke. 

Po li tyk uwa ża, że je śli Eu ro pa nie
wró ci do swo ich pod sta wo wych war to ści,
nie bę dzie w sta nie obro nić się przed na -
ra sta ją cym na po rem cy wi li za cji is la mu.
Dla te go za chę cił do gło so wa nia i wstę po -
wa nia w sze re gi par tii Wol ność, optu ją cej
za po wro tem klu czo wych war to ści na szej
kul tu ry i chrze ści jań skich fun da men tów
mo ral nych spo łe czeń stwa, za bu do wą
pań stwa pra wa, za spra wie dli wy mi
i spraw ny mi rzą da mi, opar ty mi o za sa dę
po moc ni czo ści, po sza no wa nia wła sno ści
pry wat nej oby wa te li i owo ców ich pra cy
po przez li kwi da cję po dat ków do cho do -
wych ZUS, co ma spo wo do wać zwięk sze -
nie za moż no ści oby wa te li i zmniej sze nie
kosz tów utrzy ma nia pań stwa. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KONCERT

Czesław Mozil w Koźminie
W pią tek, 13 paź dzier ni ka, w koź -
miń skim ki nie Miesz ko wy stą pił
Cze sław Mo zil. Ar ty sta swój wy stęp
na zwał spo wie dzią. 

Pod czas kon cer tu Mo zil opo wia dał
wie le o swo im ży ciu. O tym, co czu je
dziec ko, gdy emi gru je do ob ce go kra ju
i tam po zna je no wych ko le gów. O tru -
dach ży cia i sy tu acjach, któ re za in spi ro -
wa ły go do na pi sa nia pio se nek. Roz ba wił
wi dzów róż ny mi aneg do ta mi. 

Za śpie wał pio sen ki z „Księ gi Emi -
gran tów – Tom 1” oraz „De biu tu”. Ar ty -
sta prze ka zał pu blicz no ści – szko da, że
nie zbyt licz nej – po zy tyw ną ener gię. Ci,
co przy szli na wy stęp Mo zi la, na pew no
nie ża łu ją. 

Idea kon cer tów Cze sław Śpie wa So lo
Act na ro dzi ła się 10 lat te mu. Pro jekt oka -
zał się du żym suk ce sem. So lo we wy stę py
mu zy ka cie szą się ogrom nym za in te re so -
wa niem za rów no wśród mło dzie ży, jak
i star szych od bior ców. Za baw na kon fe ran -

sjer ka, nie tu zin ko we żar ty, opo wie ści o ge -
ne zie po szcze gól nych utwo rów, au to bio -
gra ficz ne wy zna nia ar ty sty, zna ko mi ta gra
na for te pia nie czy akor de onie – to wszyst -
ko ce chu je kon cer ty Cze sła wa Mo zi la.

KIN GA KOST KA

W mi nio ny pią tek do Kro to szy na
przy by ła de le ga cja Agen dy Ko mi sji
Eu ro pej skiej. Go ście, głów nie z Li twy
i Chor wa cji, zo sta li opro wa dze ni uli -
ca mi mia sta przez bur mi strza Fran -
cisz ka Mar szał ka. 

Eu ro pej scy go ście mie li więc oka zję
zo ba czyć in we sty cje zre ali zo wa ne w na -
szym mie ście w ostat nich la tach, m. in.
zre wi ta li zo wa ny ry nek czy ha lę wi do wi -
sko wo -spor to wą. Na stęp nie de le ga cja
uda ła się na spo tka nie z przed sta wi cie la -
mi Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie.

(NO VUS)



Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Koź mi nie
Wlkp. wzbo ga ci ła się o 15 kom pu te -
rów. Sprzęt uda ło się zdo być po zło -
że niu wnio sku do Agen cji Re struk tu -
ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa.

Wnio sek do ARiMR zło żył Ja cek Za -
wod ny, dy rek tor SP nr 1, wi dząc po trze bę
do po sa że nia sa li kom pu te ro wej. 4 paź -
dzier ni ka Li dia Cze chak, za stęp czy ni dy -
rek to ra ARiMR w Po zna niu, prze ka za ła
koź miń skiej pla ców ce 15 kom pu te rów
Dell, któ re zo sta ną za mon to wa ne w sa li
kom pu te ro wej i bę dą słu ży ły dzie ciom.

– Zwró ci łem się z proś bą o moż li -
wość prze ka za nia kom pu te rów na rzecz
na szej szko ły – ko men tu je Ja cek Za wod -
ny, dy rek tor koź miń skiej Je dyn ki. – In for -

mo wa łem, że je ste śmy pla ców ką, do któ -
rej uczęsz cza 360 uczniów. Nie wąt pli wą
bo lącz ką szko ły jest fakt, iż ist nie ją ce kom -
pu te ry czę sto się psu ją i wy ma ga ją wy mia -
ny. Bio rąc pod uwa gę, że pla nu je my w naj -
bliż szym cza sie stwo rzyć no wą pra cow nię
kom pu te ro wą, po trze bu je my ko lej nych
kom pu te rów. Od wrze śnia sta li śmy się
szko łą ośmio kla so wą, a po trze by i wy ma -
ga nia też są więk sze. Pra gnę, aby na sza ba -
za dy dak tycz na by ła co raz lep sza, a szko ła
sta ra ła się spro stać no wym wy zwa niom.
Bar dzo się cie szę, że po zy ska ny sprzęt po -
mo że re ali zo wać pod sta wę pro gra mo wą
z in for ma ty ki, a na szym uczniom da
moż li wość na uki ob słu gi kom pu te -
ra – stwier dza J. Za wod ny.

(AN KA)

7Edukacja
SP 1 KOŹMIN WLKP.

15 komputerów od ARiMR

W mi nio nym ty go dniu w Kro to szy nie
od by ły się gmin ne oraz po wia to we
uro czy sto ści z oka zji Dnia Edu ka cji
Na ro do wej. By ły po dzię ko wa nia i ży -
cze nia, by ły wy róż nie nia dla na uczy -
cie li i dy rek to rów szkół.

Gmin na uro czy stość, zor ga ni zo wa na
w au li Szko ły Pod sta wo wej nr 5 w Kro to -
szy nie, roz po czę ła się wy stę pem ar ty -
stycz nym dzie ci z Przed szko la nr 6 z Od -
dzia ła mi In te gra cyj ny mi „Ku buś”. Na -
stęp nie sied mio ro na uczy cie li ode bra ło
ak ty mia no wa nia. Po tem przy szedł czas
na wrę cze nie na gród pie nięż nych dy rek -
to rom i na uczy cie lom – za co dzien ny
trud i za an ga żo wa nie w pra cę z dzieć mi.
W ten spo sób uho no ro wa no 6 dy rek to -
rów, 4 wi ce dy rek to rów i 15 na uczy cie li.

– Wła ści wie funk cjo nu ją ca szko ła to
nie tyl ko co dzien ne dzia ła nie edu ka cyj ne
na uczy cie li – mó wił bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek. – To też do bra współ pra ca z or -
ga nem pro wa dzą cym i współ dzia ła nie ze
spo łecz no ścią lo kal ną. Po zwa la to na uzy -
ski wa nie środ ków fi nan so wych i re ali zo wa -
nie pro gra mów edu ka cyj nych dla uczniów.
Dziś ma my oka zję zło żyć po dzię ko wa nia
za wa sze za an ga żo wa nie, po dej mo wa nie
róż nych przed się wzięć i ini cja tyw.

Pre zes kro to szyń skie go od dzia łu
Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go – Ka -
rol Kaj, wraz ze sta ro stą Sta ni sła wem

Szczot ką i bur mi strzem, wrę czył eme ry to -
wa nym na uczy cie lom od zna ki za 50-let -
nią przy na leż ność do ZNP. Otrzy ma li je
Jan Grzą ka, Jo lan ta Ta lar czyk, Ge no we fa
Kro warsch, Bo że na Ka sprzak, Mi chał Pie -
trow ski i Zo fia Jar mu żek. Po dzię ko wa no
tak że spon so rom, któ rzy hoj nie wspie ra ją
szko ły, wpły wa jąc w ten spo sób na wzrost
po zio mu edu ka cji. Gmin ne świę to wa nie
uświet nił kon cert Big Ban du Po wia tu
Ostrow skie go pod kie row nic twem Ro ber -
ta Ma tu szew skie go.

Po wia to we świę to edu ka cji, któ re od -
by ło się w au li I Li ceum Ogól no kształ cą ce -
go im. Hu go na Koł łą ta ja, roz po czę ło wy -
stą pie nie Prze my sła wa Wój ci ka – na czel -
ni ka Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu
w Sta ro stwie Po wia to wym. – Dzień ten

jest szcze gól nie waż ny dla nas wszyst kich,
gdyż przy po mi na wiel ką du mę Po la -
ków – po wo ła ną przez sejm 14 paź dzier -
ni ka 1773 ro ku Ko mi sję Edu ka cji Na ro -
dów Ko ro ny Pol skiej i Wiel kie go Księ stwa
Li tew skie go. Był to pierw szy urząd wy cho -
wa nia w Pol sce. Ko mi sja uło ży ła bar dzo
do bry, no wa tor ski pro gram edu ka cji, je dy -
ny w tam tych cza sach w Eu ro pie – przy -
po mniał P. Wój cik. 

Tra dy cyj nie wrę czo ne zo sta ły na gro -
dy fi nan so we wy róż nia ją cym się dy rek to -
rom i na uczy cie lom. Uro czy stość uświet -
nił wy stęp wy cho wan ków Spe cjal ne go
Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go w Ko -
na rze wie.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.plI

UROCZYSTOŚCI

Święto polskiej edukacji 

Przy Ze spo le Szkół Po nad gim na zjal -
nych nr 2 im. K. F. Li bel ta w Kro to szy -
nie po wsta nie no wo cze sne bo isko.
W 85 pro cen tach in we sty cja bę dzie
do fi nan so wa na ze środ ków unij nych.

6 paź dzier ni ka mar sza łek wo je wódz -
twa wiel ko pol skie go Ma rek Woź niak
pod pi sał z be ne fi cjen ta mi umo wy o do fi -
nan so wa nie z WRPO 2014+ pro jek tów
re ali zo wa nych w ra mach Pod dzia ła -
nia 9.3.3 pn. „In we sto wa nie w roz wój in -
fra struk tu ry edu ka cji ogól no kształ cą cej”.
Wśród nich jest pro jekt po wia tu kro to -
szyń skie go. Dzię ki te mu przy ZSP nr 2
po wsta nie no wo cze sne, ogól no do stęp ne
bo isko (wraz z si łow nią), za pro jek to wa ne
z my ślą o oso bach nie peł no spraw nych.

Za rząd na sze go po wia tu re pre zen to -
wa li sta ro sta Sta ni sław Szczot ka oraz Wie -
sław Po pio łek. Cał ko wi ty koszt pro jek tu
to 1 357 925,63 zł, a do fi nan so wa nie
z Unii Eu ro pej skiej wy nie sie 85 pro cent
war to ści za da nia, czy li 1 154 236,78 zł. 

Plan prze bu do wy bo iska jest zin te gro -
wa ny z pro jek tem o na zwie „Mo je kom pe -
ten cje – mo ja przy szłość”, któ ry obej mie
aż 12 ty pów szkół pro wa dzo nych przez
po wiat, w tym trzy pla ców ki kształ ce nia
spe cjal ne go. Dzię ki pro gra mo wi w szko -
łach pro wa dzo ne bę dą za ję cia do dat ko we
z wie lu przed mio tów. W Dwój ce bę dą to
m. in. in te gra cyj ne za ję cia spor to we na no -
wym obiek cie. Po wsta nie też osiem no -
wych pra cow ni przed mio to wych. 

(NO VUS)

PROJEKT

Nowoczesne boisko 
ze środków unijnych
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11Rozmaitości

BEZPIECZEŃSTWO

Akcja profilaktyczna z udziałem rowerzystów
Kro to szyń scy po li cjan ci we spół ze
Sta ro stwem Po wia to wym prze pro -
wa dzi li ak cję pro fi lak tycz ną pod ha -
słem „Bez piecz ny ro we rzy sta”. Ce -
lem tych dzia łań jest po pra wa bez -
pie czeń stwa nie chro nio nych uczest -
ni ków ru chu dro go we go. 

12 paź dzier ni ka od wcze snych go -
dzin ran nych funk cjo na riu sze z kro to -
szyń skiej ko men dy kon tro lo wa li ro we rzy -
stów w re jo nie ul. Mah le, gdzie wie le osób
do jeż dża do pra cy – do naj więk sze go za -
kła du na te re nie po wia tu. 

Ra zem z mun du ro wy mi w ak cji
uczest ni czy li wi ce sta ro sta Pa weł Ra do -
jew ski i An drzej Wi chłacz – na czel nik
Wy dzia łu Spraw Oby wa tel skich i Za rzą -
dza nia Kry zy so we go.

Dzia ła nia te po dej mo wa ne są co ro -
ku. Ze środ ków Ko mi sji Bez pie czeń stwa
i Po rząd ku Sta ro stwa Po wia to we go za ku -

pio no 300 ka mi ze lek od bla sko wych dla
ro we rzy stów. Roz da no je tym, któ rzy ich
nie po sia da li. 

– Mi mo cy klicz nie or ga ni zo wa nej ak -
cji wciąż nie wie lu ro we rzy stów ko rzy sta
z tych od bla sków – przy zna je Piotr Szcze -
pa niak z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. – Prze pi sy ru chu dro go -
we go nie ob li gu ją do jaz dy w ka mi zel kach,
jed nak ma jąc na wzglę dzie bez pie czeń -

stwo i lep szą wi docz ność cy kli stów na dro -
dze, ape lu je my o ko rzy sta nie z nich.

Przy po mi na my, iż w okre sie je sien no -zi -
mo wym brak oświe tle nia przy ro we rach
i ciem ny ubiór stwa rza ją du że za gro że nie dla
uczest ni ków ru chu dro go we go. Ka mi zel ka
od bla sko wa, oprócz pra wi dło wo wy po sa żo -
ne go ro we ru w nie zbęd ne oświe tle nie,
z pew no ścią zmniej sza ry zy ko wy pad ku.

(AN KA)

POWIAT

Skontroluj oświetlenie!
Ko men da Po wia to wa Po li cji w Kro to -
szy nie, we współ pra cy ze sta cja mi dia -
gno stycz ny mi na te re nie po wia tu, or ga -
ni zu je ak cję „Kie row co! Nie ośle piaj!”. 

Wra mach tej ini cja ty wy21 paź dzier ni -
ka na po szcze gól nych sta cjach dia gno stycz -
nych bę dzie moż na bez płat nie skon tro lo -
wać stan oświe tle nia i – w ra zie ko niecz no -
ści – wy re gu lo wać je. Ak cja ma po pra wić
stan bez pie czeń stwa ru chu dro go we go.

Do udzia łu w dzia ła niach włą czy ły się
sta cje kon tro li po jaz dów w ca łym po wie cie.
Tak więc w naj bliż szą so bo tę kie row cy bę dą
mo gli spraw dzić oświe tle nie swo ich po jaz -

dów w na stę pu ją cych miej scach – KRO TO -
SZYN: ul. Zam ko wy Fol wark 1 (godz. 9.00-
12.00), ul. 56 Puł ku Pie cho ty Wlkp. 12
(8.00-12.00), ul. Koź miń ska 124 A (9.00-
13.00), ul. Ostrow ska 157 (9.00-14.00), ul.
Ostrow ska 221 (8.00-14.00); KOŹ MIN
WIEL KO POL SKI: ul. Bo rec ka 58 (9.00-
12.00), ul. Wierz bo wa 25 (9.00-13.00);
ZDU NY: ul. Łac no wa 48 (8.00-14.00);
ROZ DRA ŻEW: ul. Par ko wa 1 (8.00-
13.00), ul. Koź miń ska 13 (8.00-13.00);
SUL MIE RZY CE: ul. Świer czew skie go 28
(8.00-14.00); KO BY LIN: ul. Strze lec ka 2
(8.00-14.00), Sta ry Ko by lin 11 D (8.00-
13.00). (AN KA)



7 paź dzier ni ka od był się XXVI Ro -
dzin ny Rajd „Pie cze nie Ziem nia ka”,
któ re go or ga ni za to ra mi by ły od dział
PTTK w Kro to szy nie, Klub Tu ry sty ki
Gór skiej „Ko li ba” i Ko ło Miej skie
PTTK, 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. Ce lem im -
pre zy by ło pro pa go wa nie wie lo po ko -
le nio wej tu ry sty ki ro dzin nej oraz
czyn ne go wy po czyn ku.

Ogó łem w raj dzie udział wzię ło po -
nad sto osób. Pie si wy bra li się przez park
na ul. Zdu now ską i da lej uli ca mi Klo no -
wi cza, Łą ko wą i Bo lew skie go, aż do ścież -
ki edu ka cyj nej. Me ta umiej sco wio na by ła
na strzel ni cy Kur ko we go Brac twa Strze -
lec kie go. Z ko lei ro we rzy ści z Uni wer sy te -
tu Trze cie go Wie ku ru szy li w kie run ku
Tom nic i da lej przez Go rzu pię do Kro to -
szy na, po czym do tar li na strzel ni cę. Naj -
dłuż szą tra sę po ko na li ko la rze z KTR Pe -
le ton, któ rzy uda li się do Lu to gnie wa, po -
tem je cha li przez Dzier ża nów, Ro jew, Li -
pó wiec, Trza ski, Basz ków, Zdu ny, Cha -
chal nię, by do trzeć do me ty. 

Na strzel ni cy na uczest ni ków cze kał
cie pły po czę stu nek. Prze pro wa dzo no
kon kur sy – pio sen ki tu ry stycz nej, sa dze -

nia i zbie ra nia ziem nia ków, rzu ca nia kół -
ka mi do ce lu, a tak że kon kurs ro dzin ny.

W tej ostat niej ry wa li za cji zwy cię ży ła
Zo sia Wciór ka z ro dzi ną, wy prze dza jąc fa -
mi lie Mi ko ła ja Spur ta cza i Kor ne lii Kłos.
W sa dze niu i zbie ra niu ziem nia ków naj lep -
sza by ła An na Woź niak, a za nią upla so wa -
ły się Ju sty na An drzej czak i Jo an na Pa try as.
W rzu ca niu kół ka mi pierw sze miej sce za ję -
ła Emi lia Ma ry now ska, dru gi był Mi chał
Miel ca rek, a trze ci – Mi ko łaj Spur tacz.

Kon kurs pio se nek tu ry stycz nych
wy gra ła Zu zan na Wciór ka, a ko lej ne
miej sca za ję li Do ro ta Miel ca rek i Mi ko łaj
Spur tacz. 

Na za koń cze nie ro dzin ne go raj du
Ka rol Pio trow ski i Bog dan Ja ku bek wrę -
czy li zwy cięz com kon kur sów na gro dy
rze czo we, ufun do wa ne w ra mach ofert
dla or ga ni za cji po za rzą do wych ze środ -
ków gmi ny i po wia tu.

(NO VUS)
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WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie

17-19 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 - DWIE KORONY - Polska,

dokument fabularyzowany, 92' - 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.
18 października 
„Wieczór z astronomią” od godz. 18.00 w

Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. 
19 października
XII edycja Biegu Papieskiego, organizowanego

przez ZSP nr 3, o godz. 10.00. 

20 października

Tryptyk choreograficzny Pawła Malickiego -

Scena dla tańca, o godz. 19.00 w sali kina

Przedwiośnie. 

21 października

„Sztuka szuka malucha” – spektakl „Blisko”, o

godz. 16.00 w sali kameralnej KOK-u. Spotkanie

przeznaczone dla dzieci w wieku 1-3 lat. 

22 października

INDIE POP FESTIWAL, godz. 20.00, sala

kameralna KOK-u, bilety w cenie 10 zł.

31 października 

Konkurs czytelniczy ze znajomości książki

„Charlie i fabryka czekolady”  Roalda Dahla o godz.

11.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. 

REKREACJA

Rodzinne pieczenie ziemniaka
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W mi nio ny czwar tek w koź miń skim
ki nie Miesz ko wy stą pił ze spół Ci sza
Jak Ta. Twór czość tej gru py to
w więk szo ści po ezja śpie wa na. 

Pio sen ki Ci szy opo wia da ją o mi ło -
ści, nie za wsze szczę śli wej, roz sta niach
i po wro tach, przez co wy wo łu ją du żo
emo cji. Ar ty ści przy wi ta li pu blicz ność

utwo rem z naj now szej pły ty „Nie obec -
ność”, na któ rej znaj du ją się m. in. kom -
po zy cje z tek sta mi po et ki Alek san dry
Ba ciń skiej. 

Na czwart ko wy kon cert ze spół do -
brał pio sen ki tak, by wpa so wa ły się w je -
sien ną au rę, wpra wia jąc wi dow nię w za -
du mę. Nie spo dzian ką na za koń cze nie
wy stę pu by ły psy, któ re ar ty ści przed sta -
wi li wi dzom – la bra dor Ju no i coc ker spa -
niel Tru fel po dró żu ją wraz z gru pą. 

Ze spół za wi tał do Koź mi na Wlkp.
po raz dru gi, wcze śniej był czte ry la ta te -
mu. – Mi ło by ło tu wró cić – oznaj mił Mi -
chał Łan gow ski, li der gru py. 

KIN GA KOST KA

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

13Kultura
KONCERT

Muzyka na jesienne wieczory

PIŁA

Sukcesy koźmińskich seniorów
Na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni -
ka w Pi le od by ły się III Wiel ko pol skie
Spo tka nia Ar ty stycz ne Se nio rów
„SAS 2017”. Zna ko mi cie spi sa li się
koź miń scy se nio rzy.

W im pre zie wzię ło udział 38 wy ko -
naw ców i ze spo łów z ca łej Wiel ko pol ski.
Ry wa li za cja to czy ła się w kil ku ka te go -
riach: ze spół wo kal ny, ze spół śpie wa czy,
ze spół in stru men tal no -wo kal ny, te atr
dra ma tycz ny, te atry tań ca i ze spo ły ta -
necz ne, so li ści. 

Koź miń scy se nio rzy wspa nia le za pre -
zen to wa li się na pil skiej sce nie i wró ci li z na -
gro da mi. Te atr Se nio ra z Koź mi na Wlkp. za -
jął pierw sze miej sce w swo jej ka te go rii
za przed sta wie nie „We se la” Sta ni sła wa Wy -

spiań skie go. W ka te go rii so li stów i du etów
ju ry przy zna ło pierw szą na gro dę in stru men -
ta li ście Zbi gnie wo wi Cy un czy ko wi, a dru -
gą – Mie czy sła wo wi Grysz ce za mo no dram. 

(NO VUS)

PROJEKT

Rozwijają pasje

W Mu zeum Re gio nal nym im. Hie ro -
ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie od -
by ło się pod su mo wa nie pro jek tu
„Mam pa sję i ją roz wi jam”. Głów nym
or ga ni za to rem był fo to graf Bar tosz
Ble cha.

Pro jekt miał na ce lu roz wój i pro mo -
cję współ cze snych form sztu ki wi zu al nej.
Wzię ło w nim udział sześć osób, któ re
pod czas warsz ta tów, trwa ją cych
od czerw ca ubie głe go ro ku do paź dzier ni -
ka te go ro ku, pod no si ły swo je umie jęt no -
ści. Uczest ni cy by li w Po zna niu i we Wro -

cła wiu, gdzie mie li oka zję uczyć się
od pro fe sjo nal nych ar ty stów.

Uro czy stość w mu zeum uświet ni ła
wy stę pem skrzy pacz ka Zu zan na Wa sie -
lew ska, któ ra uczy się grać od szó ste go ro -
ku ży cia i bra ła udział w warsz ta tach mu -
zycz nych, po zna jąc taj ni ki jaz zu. Po nad to
wy stą pił ze spół lu do wy Ko bie rzan ki. 

– Chciał bym po dzię ko wać Urzę do wi
Miej skie mu w Kro to szy nie. Dzię ki do fi -
nan so wa niu z bu dże tu gmi ny nasz pro -
jekt mógł zo stać zre ali zo wa ny – po wie -
dział Bar tosz Ble cha.

(NO VUS)
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Za na mi już XXXXI edy cja Bie gu
Mać ka w Koź mi nie Wlkp. Uczest ni cy
za wo dów mie li do wy bo ru dwa dy -
stan se. Naj lep si by li Mar cin Wit kow -
ski i Kry stian Zdro jew ski. 

Gmin ny Ośro dek Spor tu w Koź mi -
nie Wlkp. przy go to wał dla do ro słych
dwie tra sy w kie run ku No wej Ob -
ry – o dłu go ści 5 i 10 km. Dru gi raz w hi -
sto rii Bieg Mać ka zor ga ni zo wa no na te re -
nie kom plek su spor to we go przy uli cy Flo -
riań skiej. Na tra sie w dwóch miej scach
na uczest ni ków cze ka ła mu zycz na nie -
spo dzian ka w po sta ci DJ. 

Oczy wi ście prze pro wa dzo no tak że
zma ga nia dla dzie ci z przed szko li i szkół
pod sta wo wych. Na dy stan sach od 150
do 1500 me trów star to wa ło łącz nie oko -
ło 900 mło dych za wod ni ków. Wśród nich
roz lo so wa no też na gro dy rze czo we – ple -
ca ki, bi do ny czy gry plan szo we.

Dy stans 5 km spo śród ko biet naj szyb -
ciej po ko na ła Ka ta rzy na Wer ner z wy ni -
kiem 19: 56, wy prze dza jąc Alek san drę

Stys (20: 42) i Kin gę Frie be (21: 31). W ka -
te go rii męż czyzn po dium by ło ta kie sa mo
jak przed ro kiem. Zwy cię żył Mar cin Wit -
kow ski (16: 17), dru gi był Pa tryk Sob czyk
(16: 29), a trze ci Ja kub Mu siał (16: 34). 

W bie gu na 10 km pierw sze miej sce
w gro nie pań za ję ła Wio le ta Szy mań ska
(42: 18), a za nią upla so wa ły się Ewa Pa -
chur ka (44: 11) i Mo ni ka Piej ko (44: 30).
W kla sy fi ka cji ge ne ral nej trium fo wał Kry -
stian Zdro jew ski (33: 37), a na po dium
zna leź li się tak że Ro man Ja no wicz
(36: 18) i Mar cin Chle bow ski (36: 25). 

– Po go da nie roz piesz cza ła nas w tym
ro ku, gdyż w te re nie otwar tym bar dzo
moc no wia ło w obie stro ny. Z ro ku na rok
Bieg Mać ka jest le piej zor ga ni zo wa ny i sta -
je się co raz lep szą im pre zą. Znów uda ło
mi się być naj lep szym spo śród miesz kań -
ców Koź mi na. I by łem siód my w kla sy fi -
ka cji ge ne ral nej. Mam na dzie ję, że kie dyś
uda mi się zwy cię żyć w mo jej ro dzin nej
miej sco wo ści – po wie dział Mi chał Wło -
dar czyk. 

(GRZE LO)

REKREACJA

Koźmińskie bieganie

Zna ko mi cie spi sa ła się Agniesz ka
No wak na Mi strzo stwach Pol ski
w Trój bo ju Si ło wym Kla sycz nym
w So snow cu. Po li cjant ka z Kro to szy -
na wy wal czy ła srebr ny me dal w ka -
te go rii ju nio rek (do 23 lat). 

Sto wa rzy sze nie Atle ty ki Cięż kiej Ur -
sus Kro to szyn wy sta wi ło do ry wa li za cji
czwo ro za wod ni ków. Naj le piej po wio dło
się je dy nej ko bie cie w tym gro nie.
Agniesz ka No wak osią gnę ła 85 kg w przy -
sia dzie, 60 kg (re kord ży cio wy) w wy ci -
ska niu oraz 110 kg (re kord ży cio wy)
w mar twym cią gu. Re zul tat 255 kg dał jej
srebr ny me dal w gru pie ju nio rek
w kat. 52 kg. War to pod kre ślić, że 60 kg
w wy ci ska niu to wy nik gor szy od ak tu al -
ne go re kor du Pol ski o za le d wie 3 kg. 

Du że moż li wo ści po ka zał w So snow -
cu An drzej Ru sek. W ka te go rii ju nio rów
po wy żej 105 kg tre nu ją cy od mie sią ca
trój bo ista za li czył sa me re kor dy ży cio we.
Przy siadł 200 kg, wy ci snął 105 kg,
a w mar twym cią gu pod niósł 215 kg.
Wspo mnia ne wy ni ki nie za gwa ran to wa ły

mu czo ło wej lo ka ty, lecz po ka za ły ogrom -
ny po ten cjał 17-let nie go de biu tan ta. 

Do bry start i ko lej ne prze tar cie w za -
wo dach naj wyż szej ran gi ma za so bą
Grze gorz Dy mar ski. W gru pie se nio rów
wa żą cych 105 kg przy siadł 205 kg, wy ci -
snął 140 kg i pod niósł 242,5 kg w mar -
twym cią gu. 

Po sze ściu la tach prze rwy do ka te go -
rii 93 kg wró cił Szcze pan Zim mer -
mann. – Z kil ku po wo dów nie uda ło mi się
uzy skać za do wa la ją cej for my, a mi mo to
zdo ła łem zre ali zo wać to, co wy pra co wa -

łem na tre nin gach – mó wi kro to szyń ski
trój bo ista. – Osią gną łem 250 kg w przy sia -
dzie, 157,5 kg w wy ci ska niu oraz 270 kg
w mar twym cią gu i osta tecz nie za ją łem
siód mą po zy cję. Wcze śniej ta kie wy ni ki da -
ły by mi miej sce na po dium, dla te go war to
zwró cić uwa gę na wy so ki po ziom za wo -
dów. Gra tu lu ję ry wa lom osią gnię tych re -
zul ta tów, a tre ne ro wi Ro ma no wi Szym ko -
wia ko wi oraz dziew czy nie Agniesz ce No -
wak dzię ku ję za wspar cie pod czas mo ich
star tów – pod su mo wu je Zim mer mann. 

(GRZE LO)

Ko or dy na tor Aka de mii Pił kar skiej
Re is sa w Ko by li nie, Mar cin Po rzu -
cek, od był staż w jed nej z naj lep -
szych szkó łek fut bo lo wych w kra -
ju – aka de mii Za głę bia Lu bin. Przez
ty dzień tre ner po zna wał funk cjo no -
wa nie klu bu, któ ry mo że się po -
szczy cić dwo ma ty tu ła mi mi strza
Pol ski. 

O tym, jak du że wy róż nie nie spo tka -
ło Mar ci na Po rzuc ka, świad czy fakt, w ja -
kim tem pie ro ze szła się in for ma cja o sta -
żu w Za głę biu. – W go dzi nę od ogło sze -
nia tej wia do mo ści chęt nych na ty go dnio -
wy po byt w klu bie by ło 70 tre ne rów z ca -
łe go świa ta! Osta tecz nie te go za szczy tu
do świad czy ło 30 osób, w tym pię ciu
przed sta wi cie li Aka de mii Pił kar skiej Re -
is sa – mó wi M. Po rzu cek.

Mło dzi szko le niow cy przez ty dzień
mie li mnó stwo wy kła dów i za jęć do ho spi -
to wa nia. – Dzień roz po czy na li śmy o 7.45,
a koń czy li śmy o 20.30. Po za ob ser wo wa -
niem tre nin gów każ dej ka te go rii wie ko wej
w Za głę biu mie li śmy warsz ta ty z tre ne ra -
mi od po wia da ją cy mi za naj waż niej sze
aspek ty funk cjo no wa nia szkół ki – opo -
wia da ko or dy na tor APR w Ko by li nie. 

Mło dzi za wod ni cy Za głę bia ma ją
do dys po zy cji sie dem bo isk tre nin go wych,
a nie opo dal zlo ka li zo wa ne są aka de mik
i szko ła. – Każ dy, bez żad nej se lek cji,
od naj młod szych lat mo że spró bo wać swo -
ich sił w miej sco wej szkół ce – kon ty nu -

uje M. Po rzu cek. – W Lu bi nie przy kła da -
ją bar dzo du żą uwa gę do na uki swo ich za -
wod ni ków. Uwa ża ją bo wiem, że je że li pił -
karz ma pro ble my z oce na mi, to nie mo że
w stu pro cen tach sku pić się na me czu.
W związ ku z tym sła be wy ni ki w szko le
skut ku ją ab sen cją w me czach li go wych. 

Nad za ję cia mi każ dej gru py wie ko wej
czu wa kil ku tre ne rów. – Na każ dym tre -
nin gu co naj mniej 10-15 mi nut po świę -
ca ne jest na tzw. tech ni kę fun da men tal -
ną – wy ja śnia przed sta wi ciel
APR. – Wte dy pił ka rze do sko na lą dry -
bling i grę je den na jed ne go. Adep tów fut -
bo lu szko lą też tre ner bram ka rzy czy tre -
ner od przy go to wa nia mo to rycz ne go. 

Du że wra że nie na M. Po rzuc ku wy -
war ły za ję cia z tre ne rem men tal -
nym. – Ten szko le nio wiec pro wa dzi wy -

kła dy z każ dą gru pą wie ko wą, po czy na jąc
od ża ków, a skoń czyw szy na se nio rach.
Dla nich każ da za ba wa czy gra ma przy -
no sić od po wied nie ko rzy ści. Dzię ki nim
dziec ko ma zy ski wać pew ność sie bie, co
prze kła da się na lep sze wy ni ki dru ży -
ny – pod kre śla tre ner z Ko by li na. 

Tre ne ro wi APR za im po no wał szko le -
nio wiec pierw szej dru ży ny Za głę bia Lu -
bin. – Piotr Sto ko wiec po tra fił do trzeć
do każ de go z nas i na wią zać z na mi od po -
wied nią nić współ pra cy – przy zna -
je. – Przed sta wił nam ce le i za da nia, ja kie
wy zna czył so bie na naj bliż sze pięć lat. Wi -
dać, że jest bar dzo in te li gent nym czło wie -
kiem, a co naj waż niej sze – świet nym
men to rem dla swo ich pod opiecz nych. 

Mło dzi pił ka rze z Lu bi na po dzie le ni
są na gru py bia łą i zie lo ną, któ re ry wa li zu -
ją mię dzy so bą bądź z lo kal ny mi ry wa la -
mi, a tak że tzw. gru pę mie dzio wą, któ ra
wy stę pu je w roz gryw kach cen tral nych,
wo je wódz kich bądź okrę go wych. O po -
zio mie, na ja kim pra cu ją w Lu bi nie,
świad czy choć by ostat ni wy nik ju nio -
rów – w cen tral nej li dze Za głę bie po ko na -
ło MKS Klucz bork 37: 0! 

– Dla mnie ty dzień spę dzo ny w tym
klu bie był oka zją, by prze ko nać się, jak
funk cjo nu je pił ka na naj wyż szym po zio -
mie w kra ju. Mo gę śmia ło po wie dzieć, że
pro fe sjo na lizm oraz ba za tre nin go wa w Lu -
bi nie pla su ją szkół kę wśród naj lep szych
w Pol sce – pod su mo wu je M. Po rzu cek. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Na stażu w szkółce Zagłębia

8 paź dzier ni ka licz na gru pa na szych
bie ga czy wy star to wa ła w VII edy cji
Dy chy Drzy ma ły w Ra ko nie wi cach.
Do brze spi sa ła się Ju sty na Olej ni -
czak, któ ra upla so wa ła się na trze cim
miej scu w swo jej ka te go rii wie ko wej. 

Mi nio na edy cja wy róż ni ła się re kor do -
wym tem pem za pi sów na za wo dy. W nie ca -
łe sie dem mi nut za re je stro wa ło się bo wiem
po nad 1000 uczest ni ków! Start i me ta bie -
gu umiej sco wio ne by ły na ra ko nie wic kim
ryn ku, gdzie stoi wóz Drzy ma ły. Bie ga cze
mie li do po ko na nia dwie pię cio ki lo me tro -
we pę tle. 

Dy chę wy grał Ukra iniec Dmy tro My -
siiat chen ko z cza sem 31: 13. Na ko lej nych
miej scach upla so wa li się Krzysz tof Ha das
(31: 44) i Da mian Pie ter czyk (31: 54). 

Z gro na za wod ni ków z po wia tu kro to -
szyń skie go naj le piej po wio dło się Ka ro lo wi
Olej ni cza ko wi (39: 02), któ ry za jął 103. po -
zy cję. Z ko lei Ju sty na Olej ni czak zna la zła się
na trze ciej lo ka cie w ka te go rii K20 z wy ni -
kiem 40: 44. 

– Czu ję du ży nie do syt, po nie waż
w open ko biet od pią te go do ósme go miej sca
by ło za le d wie dzie sięć se kund róż ni -
cy – stwier dza J. Olej ni czak. – W Ra ko nie -

wi cach ry wa li zo wa łam po raz pierw szy
i mam na dzie ję, że nie ostat ni. Wi dać, że
mia stecz ko ży je tym bie giem, na ca łej tra sie
ki bi ce gło śno do pin gu ją bie ga czy, a or ga ni za -
cja jest na wy so kim po zio mie. Już dla sa mej
at mos fe ry chce się tu taj bie gać – przy zna je
za wod nicz ka. 

W Ra ko nie wi cach star to wa li tak że
Cze sław Sien kie wicz (161. miej -
sce – 40: 38), Ser giusz Sój ka (196. miej -
sce – 41: 24), Krzysz tof Ka sprzak (258.
miej sce – 42: 33), Ma rian Pocz ta (259.
miej sce – 42: 33), Ra fał Sój ka (325. miej -
sce – 44: 04), Ma ciej Sob ko wiak (332.
miej sce – 44: 13), Ro bert Pia skow ski (395.
miej sce – 45: 26), Da riusz Pocz ta (743.
miej sce – 51: 09), Mo ni ka Sob ko wiak
(884. miej sce – 53: 42), Ja cek Ra taj ski
(885. miej sce – 53: 43), Grze gorz Paw lik
(886. miej sce – 53: 44), Jo an na Lis (888.
miej sce – 53: 44), Piotr Ty czyń ski (889.
miej sce – 53: 44), An na Świ der ska (890.
miej sce – 53: 44), Jo an na Olej ni czak
(1050. miej sce – 57: 12), Ma ri ka Mrocz -
kow ska (1112. miej sce – 58: 19), Ka rol
Mrocz kow ski (1116. miej sce – 58: 21)
i Wa le ry Mać ko wiak (1281. miej -
sce – 1: 06: 59). 

(GRZE LO)

BIEGI

Nasi zawodnicy w Dysze Drzymały TRÓJBÓJ SIŁOWY 

Agnieszka Nowak wicemistrzynią Polski



15Sport

Na po cząt ku paź dzier ni ka w Ło dzi
od był się ostat ni tur niej bi lar do wy
z se rii Mak Mar ke ting Ju nior To -
ur 2017. Ko lej nym suk ce sem mo że
po chwa lić się We ro ni ka Po łczyń ska.
Za wod nicz ka UKS Bi la Zdu ny upla -
so wa ła się na dru gim miej scu w kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej za wo dów.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło ok. 120 bi -
lar dzi stów. We ro ni ka Po łczyń ska
w czwar tym ran kin go wym tur nie ju zna -
la zła po grom czy nię do pie ro w fi na le. We
wcze śniej szych po je dyn kach nie da ła
szans An nie Wy pych (3: 0), Pa try cji Mu -
sik (3: 0), Mi le nie Ma lic kiej (3: 1), Alek -
san drze Orzech (3: 1) i Alek san drze Bur -
czyń skiej (3: 1). 

W fi na le re pre zen tant ka zdu now -
skie go klu bu nie spro sta ła Bo gnie Świ ta le
(UKS Pa łu ki Żnin), prze gry wa jąc 2: 3.
Osią gnię te wy ni ki za pew ni ły W. Po łczyń -
skiej dru gą lo ka tę w kla sy fi ka cji ge ne ral -

nej za wo dów oraz awans na mi strzo stwa
Pol ski ju nio rów, któ re od bę dą się w ma ju
przy szłe go ro ku. W roz gryw kach dziew -
cząt star to wa ły tak że Mar ce li na Ku rza wa
(29. miej sce) oraz Ma tyl da Zim mer mann
(31. miej sce). 

Awans na MP wy wal czył rów nież Da -
mian Wie rzyk, któ ry upla so wał się
na dzie sią tej po zy cji w ran kin gu ju nio rów
młod szych. W tej gru pie wie ko wej ry wa li -
zo wa li też Mi chał Hy liń ski (30. miej sce),
Mi chał Mo len da (47-53. miej sce) i Fi lip
Smek ta ła (47-53. miej sce). 

(GRZE LO)

BILARD

Kolejny sukces Weroniki Połczyńskiej

IV -li go wa Ostro via 1909 Ostrów
Wiel ko pol ski w VI run dzie Okrę go -
we go Pu cha ru Pol ski za słu że nie wy -
gra ła w Kro to szy nie z miej sco wą
Astrą 4: 1. Ho no ro we go go la dla go -
spo da rzy strze lił Mi ko łaj Mar ci niak. 

Go ście ob ję li pro wa dze nie w 28. mi -
nu cie, kie dy to Da niel Kacz ma rek ude rzył
z rzu tu wol ne go z 25 me trów. Nie co le piej
mógł w tej sy tu acji za cho wać się Bar tosz
Ja rysz, po nie waż pił ka zmie rza ła w sam
śro dek bram ki. Mi mo to bram karz Astry
nie po ra dził so bie z tym strza łem. Za le d -
wie dwie mi nu ty póź niej D. Kacz ma rek
po now nie przy mie rzył z rzu tu wol ne go
tak, że fut bo lów ka wy lą do wa ła w siat ce. 

Tuż przed prze rwą od po wie dzie li
miej sco wi. Mi ko łaj Mar ci niak mi nął de -
fen so ra Ostro vii, a na stęp nie pięk nym
ude rze niem sprzed po la kar ne go po ko nał
gol ki pe ra przy jezd nych. Po chwi li strze -
lec go la miał jesz cze jed ną oka zję, lecz do -
brze spi sał się Bar tosz Jan kow ski. 

Po zmia nie stron Ostro via zde cy do -
wa nie prze wa ża ła, co udo ku men to wa ła
dwo ma tra fie nia mi W 51. mi nu cie na li -
stę strzel ców wpi sał się Ma te usz Zie -
miań ski, umiesz cza jąc pił kę przy dal -
szym słup ku, a w sa mej koń ców ce ten
sam gracz po ko nał kro to szyń skie go
bram ka rza strza łem gło wą. 

W ko lej nej run dzie ostro wia nie
zmie rzą się z Ja ro tą Ja ro cin. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Ostrovia wyeliminowała Astrę 

KARATE

Medalowe żniwo w Kościanie 

PIŁKA NOŻNA

Orły awansowały po rzutach karnych 

Astra Krotoszyn - Ostrovia 1909
Ostrów Wlkp.  1:4 (1:2)

BRAMKI: 0:1 - Daniel Kaczmarek
(28' wolny), 0:2 - Daniel Kaczmarek
(30' wolny), 1:2 - Mikołaj Marciniak
(41'), 1:3 - Mateusz Ziemiański (51'),
1:4 - Mateusz Ziemiański (89' głową) 

ASTRA: Jarysz - Juszczak, Olejnik,
Krystek, Stach (70' Polowczyk) -
Mizerny (80' Stachowiak), Kryś,
Ratyński (83' Piwowar), Mat.
Marciniak- Oleśków, Mik. Marciniak 

Odolanovia Odolanów - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 0:0 (rzuty karne 3:4)

BIAŁY ORZEŁ: Szulc - Majusiak,
Grodzki, Skowron, Janowski - Dolata
(32' Maciejewski, 80' Kubiak),
Czabański, M. Szymkowiak,
Idzikowski - Błażejczak (75' J.
Szymkowiak), Gałczyński

Przed sta wi cie le klu bów z po wia tu
kro to szyń skie go ry wa li zo wa li
w IX Za wo dach Ka ra te Dzie ci i Mło -
dzie ży o Pu char Bur mi strza Ko ścia -
na. Wie lu z nich wró ci ło z tur nie ju
z me da la mi.

W szran ki sta nę ło po nad 200 za wod -
ni ków z 21 klu bów. Z gru py na szych ka ra -
te ków zło te me da le zdo by li Mar ta Stre bu el
(UKS Sho dan – ka ta), Nad ia Ducz mal
(Sho dan – ka ta), Ka ta rzy na Tra fan kow ska
(Sho dan – ka ta), Wik tor Adam ski (Sho -
dan – ka ta), Ma tyl da Ozga (Sho dan – ku -
mi te), Dag ma ra Muj ta (Sho dan – ku mi te),
Ro bert Król (ASW Nip pon Kro to szyn – ki -
hon), Pa tryk Ma ty siak (Nip pon – ku mi te)
i Ja kub Ro mań ski (Sho dan – ka ta). 

Srebr ne krąż ki wy wal czy li We ro ni ka
Bec ker (Sho dan – ka ta), Wik to ria Ma cia -
szek (Sho dan – ka ta), Ja kub Łęc ki (UKS
Uke mi Ko by lin – ku mi te), Ma ja Do la ta
(Nip pon – ka ta, fan tom), Ja kub Woź ny
(Nip pon – ku mi te), An na Chle bow ska
(Nip pon – ku mi te), Ja kub Ple skacz (Nip -
pon – ka ta), Fi lip Mosz (Nip pon – ku mi -
te), Łu kasz Błasz czyk (Nip pon – ku mi te)
i We ro ni ka Bec ker (Sho dan – ku mi te). 

Na naj niż szym stop niu po dium za -
wo dy ukoń czy li M. Ozga (Sho dan – ka -

ta), D. Muj ta (Sho dan – ka ta), Zo fia
Ducz mal (Sho dan – ku mi te), Wik to ria
Ma cia szek (Sho dan – ku mi te), Mau ry cy
Ma cia szek (Sho dan – ku mi te), Ad rian na
Zię tek (Uke mi – ku mi te), J. Ple skacz
(Nip pon – ku mi te), Mar ce li na Ple skacz
(Nip pon – ku mi te), F. Mosz (Nip -
pon – ka ta), Mar tin Gru nek (Nip -
pon – ku mi te) i Ja kub Elias (Uke -
mi – ku mi te). 

W ka ta dru ży no wym dziew cząt
rocz ni ków 2008 i młod szych Sho dan
oka zał się naj lep szy, a w kat. 2007/05

upla so wał się na trze ciej po zy cji. – Bar dzo
do brze roz po czę ła się dla nas dru ga część
se zo nu 2017 – mó wi Ja ro sław Adam ski,
tre ner UKS Sho dan. – Osiem zło tych,
trzy srebr ne oraz sześć brą zo wych krąż -
ków da ło nam osta tecz nie dru gie miej sce
w kla sy fi ka cji dru ży no wej. Gra tu lu ję
wszyst kim mo im pod opiecz nym, a ro dzi -
com i spon so rom dzię ku ję za wspar cie.
Przed na mi ko lej ne za wo dy kra jo we i mię -
dzy na ro do we, na któ rych po wal czy my
o czo ło we lo ka ty – pod su mo wu je tre ner. 

(GRZE LO) 

Bez bram ko wym re mi sem za koń czył
się mecz Odo la no vii Odo la nów z Bia -
łym Or łem Koź min Wlkp. w Okrę go -
wym Pu cha rze Pol ski. W rzu tach
kar nych lep si by li go ście, któ rzy tym
sa mym wy eli mi no wa li po grom ców
Pia sta Ko by lin. 

Pod opiecz ni tre ne ra Ma ciej Do la ty
mie siąc te mu prze gra li z Odo la no vią
w spo tka niu li go wym 1: 2. Te raz uda ło im
się zre wan żo wać ry wa lom.

Mecz mógł roz po cząć się zna ko -
mi cie dla miej sco wych, któ rzy w szó -
stej mi nu cie eg ze kwo wa li rzut wol ny
po śred ni w po lu kar nym Or łów.
Odo la no wia nie jed nak nie wy ko rzy -
sta li tej sy tu acji. W pierw szej po ło -
wie god ny od no to wa nia był jesz cze
strzał Szy mo na Grodz kie go gło wą,
po któ rym bram karz spa ro wał pił kę
na po przecz kę. 

Wię cej dzia ło się po zmia nie stron.
W cią gu za le d wie pię ciu mi nut dwu krot -
nie po je dy nek z bram ka rzem prze grał
Mar cin Szym ko wiak. Do god ne oka zje
zmar no wał rów nież Szy mon Gał czyń ski,
po strza łach któ re go pił ka mi ja ła bram kę
go spo da rzy. Odo la no via pró bo wa ła gry

z kon try, ale do brze dys po no wa na de fen -
sy wa Bia łe go Or ła nie da ła się za sko czyć.
Go le więc nie pa dły i po trzeb ne by ły rzu -
ty kar ne.

Przy sta nie 3: 3 je de na stek nie wy ko -
rzy sta li za wod nik Odo la no vii oraz Szy -
mon Grodz ki. W pią tej se rii strzał gra cza
miej sco wych obro nił Pa tryk Szulc, a Ja -
kub Szym ko wiak się nie po my lił i Or ły
awan so wa ły do ko lej nej run dy. 

(GRZE LO)
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Po bar dzo za cię tym po je dyn ku Bia ły
Orzeł Koź min Wiel ko pol ski prze grał
z na wła snym sta dio nie z LKS -em Go -
łu chów 2: 3. Go ście wy ko rzy sta li grę
w prze wa dze, strze la jąc w tym frag -
men cie spo tka nia de cy du ją ce go go la. 

Go spo da rze w 16. mi nu cie wy szli
na pro wa dze nie. Po pro sto pa dłym po da -
niu błąd po peł nił Ka mil Mel ka i Mar cin
Szym ko wiak bez pro ble mu umie ścił pił -
kę w pu stej bram ce. Ry wa le do pro wa dzi li
do wy rów na nia po kontrze, któ rą strza -
łem no ży ca mi sfi na li zo wał Kry stian Be -
nu szak. 

Nie dłu go po tem Or ły znów pro wa -
dzi ły. Po ude rze niu Ja ku ba Szym ko wia ka
pił ka od bi ła się od obroń cy LKS -u i wpa -
dła do siat ki obok bez rad nie in ter we niu -
ją ce go gol ki pe ra. Przy jezd ni znów od po -
wie dzie li bar dzo szyb ko. Strzał Da wi da

Guź ni cza ka obro nił Pa tryk Szulc, lecz
wo bec do bit ki Ar tu ra Brzuś kie wi cza był
już bez rad ny. 

W trak cie te go za cię te go me czu nie -
któ rzy pił ka rze nie po tra fi li utrzy mać
ner wów na wo dzy. By ło wie le prze py cha -
nek oraz zbęd nych dys ku sji, a sę dzia co
i rusz upo mi nał za wod ni ków kart ka mi.
W 69. mi nu cie dru gi żół ty kar to nik za ro -
bił J. Szym ko wiak i mu siał opu ścić bo -
isko. Go ście wy ko rzy sta li grę w prze wa -
dze. Zwy cię ską bra mę zdo był K. Be nu -
szak, po ko nu jąc koź miń skie go bram ka rza
strza łem gło wą.

(GRZE LO)
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Po dwóch po raż kach w po przed nim
se zo nie Astra Kro to szyn wresz cie
zna la zła spo sób na GKS Żer ków.
W nie dzie lę go spo da rze wy gra li 3: 0,
dzię ki cze mu awan so wa li na dru gie
miej sce w li go wej staw ce. 

Wy nik me czu w 30. mi nu cie otwo -
rzył Krzysz tof Ra tyń ski, po pi su jąc się po -
tęż nym ude rze niem, po któ rym gol ki per
przy jezd nych nie miał szans. 

Skrom ny re zul tat utrzy my wał się
nie mal do koń ca me czu. W sa mej koń -
ców ce jed nak Astra za da ła jesz cze dwa
cio sy. Naj pierw kontrę kro to szy nian sfi -
na li zo wał Mi ko łaj Mar ci niak, a na 3: 0
pod wyż szył wpro wa dzo ny chwi lę wcze -

śniej z ław ki re zer wo wych Do mi nik Pi wo -
war. Asy stę przy tym go lu za no to wał in ny
zmien nik – Bar tosz Sta cho wiak. 

Obie dru ży ny przez pra wie ca łą dru -
gą po ło wę gra ły w dzie siąt kę, al bo wiem
krót ko po zmia nie stron czer wo ny mi
kart ka mi uka ra ni zo sta li Ma te usz Mar ci -
niak i Ma riusz No wa czyk. 

(GRZE LO)
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PIŁKA NOŻNA

Żerków wreszcie pokonany

Piast Ko by lin już po pierw szej po ło wie
pro wa dził z Vic to rią La ski 3: 0. Po zmia -
nie stron miej sco wi kon tro lo wa li sy tu -
ację i od nie śli nad ostat nią dru ży ną
w ta be li za słu żo ne zwy cię stwo. 

W 8. mi nu cie pod opiecz ni Mar ka
No wic kie go wy szli na pro wa dze nie.
Świet nym ude rze niem z na roż ni ka po la

kar ne go po pi sał się Ma te usz Oli kie wicz,
po sy ła jąc fut bo lów kę w sa mo okien ko
bram ki przy jezd nych. 

Kil ka mi nut póź niej tech nicz nym
ude rze niem bram ka rza Vic to rii za sko czył
Pa tryk Ka miń ski. Na 3: 0 pod wyż szył Do -
mi nik Sne la, sku tecz nie eg ze kwu jąc rzut
kar ny, po dyk to wa ny za faul na To ma szu
Ko ko cie. 

Krót ko po zmia nie stron na li stę
strzel ców wpi sał się Ma te usz Wa cho wiak,
wy ko rzy stu jąc po da nie ze skrzy dła. Dwie
mi nu ty póź niej ry wa lom uda ło się strze -
lić ho no ro we go go la. Bram ka rza Pia sta
po ko nał Mi chał Pie tras, usta la jąc re zul tat
spo tka nia.

Dzię ki wpad ce Pia sta Cze ka nów eki -
pa z Ko by li na awan so wa ła na po dium
w li go wej ta be li. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Piast nie dał szans Victorii

Dwóch przed sta wi cie li Olim pij czy ka
Sul mie rzy ce star to wa ło w Ogól no -
pol skim Tur nie ju Kwa li fi ka cyj nym
Mło dzi czek i Mło dzi ków w Za pa sach
w Sty lu Wol nym w Mi li czu. Na naj -
wyż szym stop niu po dium sta nął To -
masz Ko wal ski. 

Za pa śnik sul mie rzyc kie go klu bu star -
to wał w ka te go rii 73 kg. W fi na ło wej wal ce
po ko nał przez prze wa gę tech nicz ną 10: 0
Krzysz to fa Pi lar czy ka z Dą bro wy Gór ni czej.
Dru gi z re pre zen tan tów Olim pij czy -
ka – Prze my sław Wi zner – za koń czył tur -
niej na ósmej lo ka cie. (AN KA)

ZAPASY

Złoto Tomasza Kowalskiego

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. - LKS
Gołuchów 2:3 (2:2)

BRAMKI: 1:0 - Marcin Szymkowiak
(16'), 1:1 - Krystian Benuszak (28'), 2:1
- Jakub Szymkowiak (30'), 2:2 - Artur
Brzuśkiewicz (36' głową), 2:3 -
Krystian Benuszak (79' głową)

CZERWONA KARTKA: Jakub
Szymkowiak (69' dwie żółte kartki) 

BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc - Majusiak,
Skowron, Czabański, Janowski - J.
Szymkowiak, Wach, Idzikowski, M.
Szymkowiak (65' Derwich) -
Błażejczak (74' M. Szulc), Gałczyński

Astra Krotoszyn - GKS Żerków  3:0 (1:0)

BRAMKI: 1:0 - Krzysztof Ratyński
(30'), 2:0 - Mikołaj Marciniak (88'), 3:0
- Dominik Piwowar (91')

CZERWONE KARTKI: Mateusz
Marciniak (46' kopnięcie zawodnika
bez piłki), Mariusz Nowaczyk (49'
druga żółta kartka)

ASTRA: Wojtkowiak - Juszczak,
Wawrocki, Krystek, Stach - Mizerny
(80' Olejnik), Kryś, Ratyński (90
Stachowiak), Mat. Marciniak- Oleśków,
Mik. Marciniak (89' Piwowar)

Piast Kobylin - Victoria Laski 4:1 (3:0)
BRAMKI: 1:0 - Mateusz Olikiewicz

(8'), 2:0 - Patryk Kamiński (15'), 3:0 -
Dominik Snela (31' karny), 4:0 -
Mateusz Wachowiak (54'), 4:1 - Michał
Pietras (56')

PIAST: Poślednik - A. Kurzawa,
Pospiech, Wielebiński, Snela - P.
Kowalski (46' Wachowiak),
Szymanowski, M. Kurzawa, Kamiński
(82' Swora) - Olikiewicz, Kokot (75' B.
Kowalski) 

PIŁKA NOŻNA

LKS zgarnął pełną 
pulę w Koźminie


