
W nie dzie lę o pół no cy po zna li śmy
lau re ata na sze go Ple bi scy tu na Ulu -
bio ne go Pro bosz cza Po wia tu Kro to -
szyń skie go w 2017 ro ku. By ła 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. Zwy cięz cą zo stał...

Na na szej li ście zna la zło się 27 pro -
bosz czów z te re nu po wia tu kro to szyń -
skie go. Przez dłu gi czas na dwóch czo ło -
wych po zy cjach by li ks. kan. Ry szard Mu -
szyń ski z Pa ra fii Oczysz cze nia NMP
w Sta rym gro dzie i ks. Wło dzi mierz Du -
bis z Pa ra fii św. Izy do ra Ora cza w Biad -
kach. To mię dzy ni mi przez wie le dni
trwa ła za cię ta wal ka.

Ale dwa dni przed koń cem gło so wa -
nia do ry wa li za cji o zwy cię stwo włą czył się
nie spo dzie wa nie ks. kan. Ro bert Da dacz
z Pa ra fii NMP Kró lo wej Ko ro ny Pol skiej
w No wej Wsi, któ ry fi ni szo wał na dru gim
miej scu, tym sa mym roz dzie la jąc dwój kę
pro wa dzą cych do tej po ry księ ży.

Osta tecz nie więc po zy cję li de ra
utrzy mał ks. kan. Ry szard Mu szyń ski i to
on zo stał zwy cięz cą szó stej edy cji ple bi -
scy tu, uzy sku jąc 28,7% gło sów. Dru gą lo -

ka tę za jął ks. kan. Ro bert Da -
dacz – 24,3%, a trze ci był ks. Wło dzi -
mierz Du bis – 17,1%. 

Na ko lej nych miej scach upla so wa li się
ks. kan. Ja nusz Gie ra z Pa ra fii św. Sta ni sła -
wa Bpa w Ko by li nie, ks. Łu kasz Żu raw ski
z Pa ra fii Świę tej Trój cy w Lu to gnie wie, ks.
Ma ciej Kru lak z Pa ra fii św. Mar ci na Bpa
w Bo rzę cicz kach, ks. Ka zi mierz Waw rzy -
niak z Pa ra fii Pod wyż sze nia Krzy ża Świę -
te go w Wy ga no wie, ks. kan. Zyg munt Le -

wan dow ski z Pa ra fii św. Waw rzyń ca
w Koź mi nie Wlkp., ks. Adam Gme rek
z Pa ra fii św. Mi ko ła ja Bpa w Be ni cach i oj -
ciec Ksa we ry Ma jew ski OFM z Pa ra fii
Mat ki Bo żej przy Żłób ku w Ko by li nie.

Ser decz nie gra tu lu je my w szcze gól -
no ści lau re ato wi, a tak że wszyst kim pro -
bosz czom, na któ rych od da wa no gło sy.
Z ko lei Czy tel ni kom dzię ku je my
za udział w na szej za ba wie.

(AN KA)
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DZIŚ W NU ME RZE:
� POLITYKA

Poseł Mosiński gościł
w Zdunach

Czytaj na str. 5

� EDUKACJA 

Owocna współpraca
ZSP nr 2 z BBS Lingen

Czytaj na str. 6

� MIESZKANIE 

Specjalny dodatek
TWÓJ DOM

Czytaj na str. 8-9

� NASZA AKCJA 

Kto wygra
METAMORFOZĘ?

Czytaj na str. 11

� SPORT

Łukasz Kaczmarek 
z wizytą w Krotoszynie

Czytaj na str. 14

� SPORT

Medale naszych
karateków i sumoków
na MŚ i ME

Czytaj na str.15

NASZA AKCJA

Poznaliśmy laureata PLEBISCYTU!

W trak cie po sie dze nia ko mi sji sta łych
i se sji Ra dy Miej skiej roz go rza ła dys ku -
sja na te mat kon dy cji fi nan so wej Kro -
to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry. Za rów -
no rad ni, jak i skarb nik mie li wąt pli wo -
ści od no śnie przed sta wio ne go spra -
woz da nia fi nan so we go za 2017 rok.
By ły tak że za strze że nia do Woj cie cha
Szu nie wi cza, dy rek to ra KOK -u. Wska -
zy wa no na zbyt nią roz rzut ność i or ga ni -
zo wa nie im prez po wy żej kosz tów.

W trak cie paź dzier ni ko wej se sji rad ny
Ce za ry Gren da stwier dził, że do rad nych
do tar ło in ne spra woz da nie fi nan so we, niż
wcze śniej by ło oma wia ne na ko mi sjach.
Kon kret nie cho dzi ło o moż li wość nie do -
mknię cia bu dże tu na ko niec 2017 ro -
ku. – Chciał bym w tym miej scu wró cić
do na szej roz mo wy z ko mi sji, do ty czą cej
KOK -u – mó wił C. Gren da. – Dziś do tar ła
do nas uzu peł nia ją ca in for ma cja al bo wy -
czysz czo na. Zmie ni ło się coś, zmie ni ły się
wpły wy. dokoń� czenie na stronie 3

KROTOSZYN

Czy w KOK-u zabraknie 
pieniędzy?
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INWESTYCJE

Droga z dofinansowaniem

W mi nio nym ty go dniu ofi cjal nie od -
da no do użyt ku dro gę z No we go Fol -
war ku do Ko bier na. Wy ko na ny zo -
stał od ci nek o dłu go ści 1800 me -
trów, sze ro ko ści 5 m, wraz z prze pu -
sta mi i zjaz da mi na po la upraw ne.

Bur mistrz Kro to szy na Fran ci szek
Mar sza łek, wspól nie z prze wod ni czą cą Ra -
dy Miej skiej Zo fią Jam ką, rad nym Sej mi ku
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go Ju lia nem
Jok siem oraz za pro szo ny mi go ść mi, do ko -
na li sym bo licz ne go prze cię cia wstę gi. 

– Sza cun ko wy koszt tej in we sty cji
to 1,4 mln zło tych, z cze go ok. 740 tys. zł
wy nio sło do fi nan so wa nie ze środ ków
unij nych – po wie dział F. Mar sza łek
na spo tka niu w świe tli cy wiej skiej w No -

wym Fol war ku, zor ga ni zo wa nym przez
ra dy so łec kie i miesz kań ców obu wsi.

Do ta cja po cho dzi ła z Pro gra mu Roz -
wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2014-
2020 dla ope ra cji ty pu „Bu do wa lub mo -
der ni za cja dróg lo kal nych” w ra mach
dzia ła nia „Pod sta wo we usłu gi i od no wa
wsi na ob sza rach wiej skich”. W stycz niu
bur mistrz Kro to szy na pod pi sał umo wę
na re ali za cję ro bót bu dow la nych w ra -
mach za da nia „Bu do wa dro gi gmin nej, łą -
czą cej miej sco wo ści Ko bier no i No wy Fol -
wark”. – Miesz kań cy No we go Fol war ku
i Ko bier na od czu ją wy raź ną po pra wę
kom for tu jaz dy mię dzy ty mi miej sco wo -
ścia mi – stwier dził Ro man Woj da, soł tys
No we go Fol war ku.

(NO VUS)

ZSP 2 KROTOSZYN

Uczniowie oddali krew

W Ze spo le Szkół Po nad gim na zjal -
nych nr 2 w Kro to szy nie już po raz
pią ty zor ga ni zo wa no ak cję pod ha -
słem „Od daj krew, nie cze kaj
na wam pi ra!”. Chęt nych do od da nia
krwi nie bra ko wa ło.

Ak cja już od go dzi ny 8.00 od by wa ła
się w sa li gim na stycz nej, gdzie usta wio no
sześć sta no wisk, ob słu gi wa nych przez pie -
lę gniar ki z kro to szyń skie go od dzia łu Re -
gio nal ne go Cen trum Krwio daw stwa
i Krwio lecz nic twa w Ka li szu. 

Ucznio wie wy peł nia li kar tę z py ta -
nia mi kon tro l ny mi i pod da wa li się ba da -
niu he mo glo bi ny po przez na kłu cie pal ca.
Na stęp nie ba dał ich le karz i – je śli nie by -
ło prze ciw wska zań – od da wa li krew. 

– Od da wa łam krew po raz pierw szy.
Ak cja or ga ni zo wa na jest co ro ku i w koń cu
się zde cy do wa łam. Wia do mo, że ma ły
strach był, ale już je stem po i czu ję się świet -
nie – po wie dzia ła jed na z uczen nic Dwój ki. 

– Ak cję od da wa nia krwi prze pro wa -
dza my od pię ciu lat. Ja sam je stem daw cą,
jesz cze od cza sów stu denc kich, i chcę „za -
ra zić” tym mło dzież. Wcze śniej, ja ko
pierw sza szko ła w re gio nie, or ga ni zo wa li -
śmy kon kur sy na od da wa nie krwi, za co
ucznio wie otrzy ma li pu cha ry „Zło te Ser -
ce”. Każ de go ro ku jest oko ło 70 chęt nych,
z cze go 50 od da je krew. Resz ta nie mo że,
naj czę ściej z po wo du zbyt ni skiej he mo glo -
bi ny – wy ja śnił Sła wo mir Ko siń ski, je den
z or ga ni za to rów tej szla chet nej ini cja ty wy.

(KOST KA)

Ośro dek Pro fi lak ty ki i Epi de mio lo gii No -
wo two rów w Po zna niu, na pod sta wie po -
ro zu mień za war tych z Urzę dem Mar szał -
kow skim Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go, prze pro wa dzi ak cję nie od płat nych
ba dań pro fi lak tycz nych dla miesz kań -
ców gmi ny Kro to szyn od 50. ro ku ży cia.

Ba da nia bę dą do ty czyć pro fi lak ty ki
i wcze sne go wy kry wa nia no wo two rów
zło śli wych dol ne go prze wo du po kar mo -
we go (rak je li ta gru be go) oraz pro fi lak ty ki
i wcze sne go wy kry wa nia cho rób ukła du

mo czo wo -płcio we go męż czyzn (pro sta ta).
14 li sto pa da, o godz. 10.00, w Kro to -

szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej od bę dzie
się spo tka nie edu ka cyj ne, pod czas któ re go
za in te re so wa nym uczest ni kom zo sta ną
roz da ne spe cjal ne pro bów ki do przy go to -
wa nia ma te ria łu do ba dań. 

Z ko lei 20 li sto pa da w godz. 9.00-
13.00 w KBP prze pro wa dzo ne zo sta ną
ba da nia krwi i od biór ka łó wek. 

Uwa ga – na wszyst kie ba da nia na le -
ży za brać ze so bą do wód oso bi sty. Wy ni ki
zo sta ną wy sła ne za po śred nic twem pocz -
ty na wska za ny przez pa cjen ta ad res. Za -
pi sy przyj mo wa ne są pod nu me rem te le -
fo nu 62 725 23 17.

OPRAC. (AN KA)

BADANIA
Profilaktyka 
i wczesne wykrywanie
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W su mie te wpły wy zwięk szy ły się
o pra wie 180 tys. zł. Czu ję, że je ste śmy
tro chę wma new ro wa ni, że te in for ma cje
są nie praw dzi we i ta kie go wy ni ku na ko -
niec ro ku nie bę dzie. W tam tym ro ku
ośro dek kul tu ry za no to wał stra tę, te raz
ko lej na stra ta. Za rok pla no wa na jest ko -
lej na, jak wnio sku ję z tych ma te ria łów...

Rad ny za ko mu ni ko wał, że dy rek tor
Szu nie wicz re ali zu je tyl ko wła sne po my -
sły, nie zwra ca jąc uwa gi na ini cja ty wy
swo ich pra cow ni ków. – Pra cow ni cy z ta -
ką po li ty ką nie utoż sa mia ją się i to by ło
wi dać choć by pod czas kon kur su na sta -
no wi sko dy rek to ra – oznaj mił C. Gren -
da. – Ta kie sy tu acje od bi ja ją się tak że
na na szym śro do wi sku. Dla cze go dy rek -
to rzy mu zeum czy bi blio te ki nie ro bią
im prez po za bu dże tem? Trzy ma ją dys cy -
pli nę! I być mo że ich stra ci my, bo wi dzą,
że jed ni mo gą, a in ni nie. W tym ro ku
w Kro to szy nie od był się du ży fe sti wal,
któ ry nie był pla no wa ny. Tak na gle ta im -
pre za wy sko czy ła jak z ka pe lu sza po kon -
kur sie na dy rek to ra KOK -u. Do dy rek to ra
zgło si ły się dwie oso by, któ re za pro po no -
wa ły jej or ga ni za cję. Im pre za kosz to wa ła,
nie wiem do kład nie – mo gę się my lić,
chy ba 120 tys. I nie wiem, ja ką stra tę
przy nio sła. Nie mam ta kiej wie dzy. I stra -
ta, któ rą ma my w tym mo men cie, jest
spo wo do wa na w głów nej mie rze tym fe -
sti wa lem. Nie chcę dys ku to wać, na ile ten
fe sti wal był do bry, bo mo że był bar dzo
do bry. Ale dla cze go za ta ką kwo tę i w ta -
kim wy mia rze i przede wszyst kim dla cze -
go po za pla nem i dys cy pli ną fi nan so wą?
Je że li nie mam pie nię dzy, to nie po wi nie -
nem wy da wać ani zło tów ki wię cej – pod -
kre ślił rad ny. 

Wie le wąt pli wo ści mie li rów nież in -
ny rad ni oraz skarb nik. Wie sław Soł ty -
siak, prze wod ni czą cy Ko mi sji re wi zyj nej,
przy znał, że pro blem po ja wił się na wcze -
śniej szym po sie dze niu Ko mi sji bu dże to -
wo -go spo dar czej i Ko mi sji spo łecz nej. In -
sty tu cje kul tu ral ne zło ży ły spra woz da nia

fi nan so we z bie żą cej dzia łal no ści w 2017
ro ku. – Dy rek tor Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry nie po tra fił wy ja śnić
w spra woz da niu środ ków, ja kie w nim
ujął – tłu ma czy W. Soł ty siak. – Za pro po -
no wał, że by po pra wio ny do ku ment
przed sta wić rad nym na naj bliż szej se sji
Ra dy Miej skiej. Kosz ty w pierw szym
spra woz da niu oka za ły się więk sze niż
przy cho dy. 

Naj więk szy nie po kój rad nych wy wo -
ła ło znaj du ją ce się w spra woz da niu zda -
nie:,, przy cho dy bę dą pil nie mo ni to ro wa -
ne i mo że za ist nieć sy tu acja, że na ko niec
ro ku KOK bę dzie zmu szo ny wnio sko wać
o zwięk sze nie do ta cji”. – Dy rek tor nie
pro wa dzi so lid nej dys cy pli ny bu dże to wej
i li czy na to, że rad ni po raz ko lej ny pod -
nio są rę kę za tym, że by znów do fi nan so -
wać dzia łal ność KOK -u – kon ty nu uje W.
Soł ty siak. – Je śli by śmy się na to zgo dzi li,
to każ da in sty tu cja by tak chcia ła. Trze ba
pa mię tać, że aby dać do ta cję, to te środ ki
fi nan so we ko muś na le ży za brać. Każ dy
kie row nik czy dy rek tor ma obo wią zek
i mu si pil no wać dys cy pli ny fi nan so wej.
Uwa żam, że wszel kie in sty tu cje i spół ki
po win ny prze strze gać pla no wa nych wy -
dat ków. Mo gą się po ja wić nie prze wi dzia -
ne kosz ty z po wo dów zda rzeń lo so wych
i każ dy to ro zu mie. Tu taj nie by ło ta kich
rze czy i trud no jest gło so wać za tym, by
do dat ko wo do to wać KOK – za zna cza
rad ny. 

O ko men tarz w tej spra wie zwró ci li -
śmy się rów nież do skarb ni ka gmi ny,
Grze go rza Ga lic kie go, któ ry przy znał, że
dy rek tor Szu nie wicz użył „pro wo ku ją ce -
go sfor mu ło wa nia”, któ re wzbu dzi ło sze -
reg kon tro wer sji i wąt pli wo ści. – Moż na
do mnie my wać, że jest zła sy tu acja
w ośrod ku kul tu ry – mó wi G. Ga lic -
ki. – Na ko mi sjach o tym roz ma wia no
i z ana li zy wy ko na nia pla nu bu dże to we go
za dzie więć mie się cy moż na już wnio sko -
wać, że pod ko niec ro ku bę dzie nie do -
brze. Pan dy rek tor zo stał zo bo wią za ny
do zro bie nia sy mu la cji z wy ko na nia bu -
dże tu 2017. Chciał bym pod kre ślić, że

nie by ło mo wy o tym, by by ły dwa róż ne
spra woz da nia fi nan so we – to są te sa me
do ku men ty. 

Sy mu la cja mia ła wy ka zać, że pod ko -
niec ro ku KOK znaj dzie się na ma lut kim
plu sie. Skarb nik pro sił rad nych o za sta no -
wie nie się w kwe stii wy su wa nia już te raz
ja kich kol wiek kon se kwen cji w sto sun ku
do dy rek to ra Szu nie wi cza, po nie waż rok
bu dże to wy jesz cze nie jest za mknię ty
i nie ma pod staw do ta kiej de cy -
zji. – Przez na stęp ne mie sią ce mo że jesz -
cze wie le się zda rzyć – mo że jed nak do -
cho dy się zwięk szą, cze go życz my pa nu
dy rek to ro wi. Je śli po za mknię ciu ro ku
bu dże to we go w stycz niu oka że się, że
prze kro czo no plan fi nan so wy, to w tym
mo men cie bur mistrz i skarb nik nie bę dą
mie li wyj ścia – po wia do mi my rzecz ni ka
dys cy pli ny fi nan sów pu blicz nych. Nikt
nie mo że wy da wać wię cej niż ma. Jest
wyj ście z tej sy tu acji, ale to le ży w ge stii
Ra dy Miej skiej, że by zwięk szyć do ta cję
na KOK. Wąt pię w tę de cy zję z po wo du
at mos fe ry, ja ka za pa no wa ła. Rad ni nie bę -
dą skłon ni do te go, sko ro naj pierw się wy -
da je, a na stęp nie pro si o do ta cję – pod su -
mo wał G. Ga lic ki.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

3Aktualności

Za pra sza my na wtor ki z JPK_
VAT – szko le nia dla po dat ni ków w każ -
dym urzę dzie skar bo wym. Je steś mi -
kro przed się bior cą? Nie wiesz, co to
JPK_VAT? Przyjdź, a do wiesz się wię cej.

W każ dym urzę dzie skar bo wym w li -
sto pa do we wtor ki bę dzie moż na uzy skać
po moc i po ra dy z za kre su Jed no li te go Pli -
ku Kon tro l ne go. Ak cja skie ro wa na jest
w szcze gól no ści do mi kro przed się bior -
ców – to oni bo wiem od 2018 ro ku do łą -
czą do gro na pod mio tów ob ję tych obo -
wiąz kiem wy sy ła nia JPK_VAT.

W każ dy wto rek li sto pa da

o godz. 13.00 w Urzę dzie Skar bo wym
w Kro to szy nie bę dą pro wa dzo ne spe cjal -
ne szko le nia, pod czas któ rych bę dzie moż -
na do wie dzieć się, czym jest Jed no li ty Plik
Kon tro l ny, jak go wy ge ne ro wać i wy słać
oraz jak unik nąć błę dów w je go przy go to -
wa niu. W po wie cie kro to szyń skim do ty -
czy to prze szło 2600 przed się bior ców.
Szcze gó ło we in for ma cje or ga ni za cyj ne bę -
dą udzie la ne w po szcze gól nych urzę dach.

JPK_VAT to ze staw in for ma cji o za -
ku pach i sprze da ży, któ ry wy ni ka z ewi -
den cji VAT za da ny okres. In for ma cje
do utwo rze nia JPK_VAT są po bie ra ne
bez po śred nio z sys te mów fi nan so wo -

-księ go wych fir my. Prze sy ła się go wy łącz -
nie w wer sji elek tro nicz nej, w okre ślo -
nym ukła dzie i for ma cie, do 25. dnia mie -
sią ca za mie siąc po przed ni. 

Od 1 stycz nia 2018 r. ok. 1,6 mln mi -
kro przed się bior ców do łą czy do gro na po -
dat ni ków VAT, któ rzy pro wa dzą elek tro -
nicz ną ewi den cję VAT (czy li re jestr sprze -
da ży i za ku pów VAT) oraz prze sy ła ją ją fi -
sku so wi ja ko JPK_VAT. 

Ci z nich, któ rzy zde cy du ją się na prze -
sy ła nie Jed no li te go Pli ku Kon tro l ne go jesz -
cze w tym ro ku (za paź dzier nik, li sto pad,
gru dzień 2017), bę dą mo gli li czyć na szyb -
szy zwrot VAT (czas ocze ki wa nia zo sta nie
im skró co ny z 60 do 25 dni).

Wię cej in for ma cji na ten te mat zna -
leźć moż na na www.jpk.mf.gov.pl. 

(RED)

KROTOSZYN

Czy w KOK-u zabraknie pieniędzy?

URZĄD SKARBOWY

Listopadowe wtorki
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Ran kiem 28 paź dzier ni ka na dro dze
kra jo wej nr 36, mię dzy miej sco wo -
ścia mi Ko by lin a Smo li ce, sa mo -
chód oso bo wy ude rzył w be to no wy
słup oświe tle nio wy. Kie ru ją ca au tem
ko bie ta zo sta ła prze wie zio na
do szpi ta la.

Be to no wy słup wsku tek ude rze nia
zła mał się i ru nął na dach po jaz du.
W chwi li przy by cia stra ży po żar nej ko bie -
ta kie ru ją ca oso bów ką znaj do wa ła się
pod opie ką służb me dycz nych. Po szko do -
wa ną prze wie zio no do Szpi tal ne go Od -
dzia łu Ra tun ko we go. 

Dzia ła nia stra ży po żar nej po le ga ły
na spraw dze niu na pię cia na słu pie oświe -
tle nio wym przy uży ciu de tek to ra na pię -
cia HOT STICK. Po nad to stra ża cy odłą -
czy li za si la nie w uszko dzo nym po jeź dzie,
a po wy ko na niu czyn no ści do cho dze nio -

wych przez po li cję usu nę li słup w miej sce
nie stwa rza ją ce za gro że nia. Ak cja trwa ła
po nad trzy go dzi ny.

– Kie ru ją ca sa mo cho dem mar ki Peu -
ge ot miesz kan ka gmi ny Ko by lin nie do -
sto so wa ła pręd ko ści do wa run ków pa nu -
ją cych na dro dze, w wy ni ku cze go stra ci ła

pa no wa nie nad po jaz dem, któ ry ude rzył
w słup lam py oświe tle nio wej. Ko bie ta by -
ła trzeź wa. Zo sta ła uka ra na man da tem
w wy so ko ści 100 zł – in for mu je Piotr
Szcze pa niak z Ko men dy Po wia to wej Po li -
cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Osobówką w betonowy słup
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24 paź dzier ni ka wy buchł po ża ru
w jed nym z bu dyn ków jed no ro dzin -
nych na uli cy Kar bo wia ka w Kro to szy -
nie. Na szczę ście nikt z do mow ni ków
nie do znał po waż niej szych ob ra żeń.

Do zda rze nia wy sła no dwa za stę py
po żar ni cze z JRG w Kro to szy nie i je den
z OSP Be ni ce oraz gru pę ope ra cyj ną
pod do wódz twem ko men dan ta po wia to -
we go. – Pierw sze jed nost ki do tar ły
na miej sce po trzech mi nu tach od zgło -
sze nia, co w znacz nym stop niu przy czy ni -
ło się do zmi ni ma li zo wa nia strat – in for -
mu je kpt. To masz Pa try as, za stęp ca rzecz -
ni ka pra so we go KP PSP w Kro to szy nie. 

W ca łym bu dyn ku pa no wa ło bar dzo
du że za dy mie nie. Dym wy do by wał się
z okien i drzwi. Trzy miesz ka ją ce tam oso -
by znaj do wa ły się na ze wnątrz. 

– Stra ża cy, wy po sa że ni w sprzęt
ochro ny dróg od de cho wych i urzą dze nia

po mia ro we, wpro wa dzi li w na tar ciu dwie
li nie ga śni cze pia ny sprę żo nej z urzą dzeń
ONE SE VEN i CAFS do po miesz czeń
piw nicz nych, do cie ra jąc do źró dła
ognia – mó wi T. Pa try as.

Trze cia ro ta stra ża ków spraw dzi ła po -

miesz cze nia na par te rze i pod da szu użyt -
ko wym. Po od dy mie niu i prze wie trze niu
po miesz czeń nad pa lo ne i tlą ce się ma te -
ria ły usu nię to na ze wnątrz i do ga szo no.
Ak cja trwa ła 2,5 go dzi ny. 

(NO VUS)

POŻAR

Ogień w budynku jednorodzinnym

29 paź dzier ni ka od wcze snych go -
dzin po ran nych stra ża cy znów mie li
peł ne rę ce ro bo ty z po wo du sil ne go
wia tru. Na te re nie na sze go po wia tu
odnotowano 13 zda rzeń.

Pierw sze zgło sze nie wpły nę ło do Sta -
no wi ska Kie ro wa nia Ko men dan ta Po wia -
to we go w Kro to szy nie już o go dzi -
nie 6.37. Do ty czy ło po wa lo ne go drze wa
na dro dze w miej sco wo ści Cha chal nia. 

Dzia ła nia zwią za ne z usu wa niem

skut ków sil ne go wia tru stra ża cy za koń -
czy li po go dzi nie 17.00, li kwi du jąc za gro -
że nie w miej sco wo ści Ja sne Po le. 

Naj czę ściej mu sie li in ter we nio wać
z po wo du po wa lo nych drzew – aż dzie -
więć zda rzeń. W czte rech przy pad kach
za bez pie cza li uszko dzo ne da chy. 

Łącz nie w dzia ła niach udział bra -
ło 88 stra ża ków z18 za stę pów – z JRG
Kro to szyn, OSP Zdu ny, OSP Ko by lin,
OSP Koź min Wlkp., OSP Czar ny Sad,
OSP Kro to szyn, OSP Roz dra żew, OSP Be -

ni ce i OSP Or pi szew. Na szczę ście osób
po szko do wa nych nie by ło. 

(NO VUS)

POWIAT

Znów mocno powiało

24 paź dzier ni ka w no cy na dro dze kra -
jo wej nr 15, w cen trum Zdun – na uli -
cy Pocz to wej, prze wró cił się sa mo chód
cię ża ro wy z na cze pą. We dług usta leń
po li cji przy czy ną zda rze nia by ło nie do -
sto so wa nie pręd ko ści do wa run ków
pa nu ją cych na dro dze.

Prze wo żo ny ła du nek nie sta no wił do -
dat ko we go za gro że nia. Wsku tek wy pad -
ku do szło do roz sz czel nie nia zbior ni ka
na olej na pę do wy, któ ry wy ciekł na jezd -

nię. Do cza su po sta wie nia cię ża rów ki
na ko ła dro ga by ła cał ko wi cie za blo ko wa -
na, po li cja wy zna czy ła ob jazd.

– Kie row ca, miesz ka niec No we go
Dwo ru Gdań skie go, pod czas skrę ca nia
nie do sto so wał pręd ko ści do wa run ków
na dro dze, w wy ni ku cze go do szło
do prze wró ce nia po jaz du. Zo stał uka ra ny
man da tem w wy so ko ści 500 zł – in for -
mu je Piotr Szcze pa niak z Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

ZDUNY

Przewrócona ciężarówka
zablokowała drogę
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22 paź dzier ni ka w Cen trum Ani ma -
cji Spo łecz nej w Zdu nach od by ło się
spo tka nie z po słem Ja nem Mo siń -
skim. Po li tyk Pra wa i Spra wie dli wo -
ści mó wił o za ka zie han dlu w nie -
dzie le oraz o pra cach Ko mi sji We ry -
fi ka cyj nej ds. re pry wa ty za cji, do któ -
rej par la men ta rzy sta na le ży.

W spo tka niu uczest ni czy li tak że Ka -
rol Kam za – lo kal ny dzia łacz PiS, An drzej
Skrzyp czak – prze wod ni czą cy po wia to -
wych struk tur te go ugru po wa nia, Łu kasz
Star czew ski – czło nek za rzą du.

W kwe stii za ka zu han dlu w nie dzie le
Jan Mo siń ski przy znał, że trze ba by ło
wziąć pod uwa gę ra cje obu stron, czy li
związ ków za wo do wych oraz kon su men -
tów. Pro po no wa ne roz wią za nie za kła da
ogra ni cze nie han dlu w dru gą i czwar tą
nie dzie lę mie sią ca.

– Jest to gra pew nych
ustępstw – stwier dził po seł. – Kie dy sia -
da my do ne go cja cji, ma my ta kie za ło że -

nie, że part ner ustą pi i gdzieś w po ło wie
dro gi się spo tka my. W pierw szym eta pie
bę dą to dwie nie dzie le wol ne. Za dwa lub
trzy la ta bę dzie my roz ma wiać o ko lej nych
po su nię ciach. Chciał bym czte rech nie -
dziel wol nych, jed nak mam świa do mość,
że usta wą nie zmie ni się men tal no ści
i my śle nia Po la ków. Pro po no wa ne roz wią -
za nia są na ra zie ogra ni cze niem, a nie za -
ka zem han dlu. Za le ży mi na tym, by był
to do bry pro jekt, ba lan su ją cy in te re sy
kon su men tów, pra co daw ców i pra cow ni -
ków – za zna czył par la men ta rzy sta. 

Po li tyk przy znał, że przy te go ty pu
spra wach za wsze bę dą za do wo le ni i nie za -
do wo le ni. Za po wie dział, iż ogra ni cze nie
han dlu bę dzie do ty czyć głów nie hi per -
mar ke tów. Wy łą czo ne z te go ma ją być
ma łe ro dzin ne skle py, pro wa dzo ne przez
sa me go wła ści cie la, ga stro no mia oraz
han del przez In ter net. – Uwa żam, że pro -
jekt nie po wi nien prze wi dy wać ka ry wię -
zie nia za zła ma nie ogra ni cze nia. Je stem
te mu zde cy do wa nie prze ciw ny. Bę dzie

za to ka ra grzyw ny – oznaj mił J. Mo siń -
ski. Pro jekt usta wy wy szedł do pie ro spod
ob rad ko mi sji i o osta tecz nym jej kształ cie
zde cy du je sejm.

Mó wiąc o Ko mi sji We ry fi ka cyj nej,
par la men ta rzy sta pod kre ślił, że jest to te -
mat nie zwy kle trud ny i zło żo ny. – Na ru -
sza ne są in te re sy grup prze stęp -
czych – wy ja śniał. – Ma my do czy nie nia
z ma fią re pry wa ty za cyj ną, któ rej ko rze nie
się ga ją lat 80. ubie głe go wie ku. Pa ni pre -
zy dent Han na Gron kie wicz -Waltz po -
wta rza nie ustan nie, że nic o tej spra wie
nie wie dzia ła. Oskar ży ła wszyst kich pra -
cow ni ków urzę du mia sta War sza wy, któ -
rych na stęp nie zwol ni ła. Mó wię otwar -
cie – pa ni pre zy dent jest w peł ni od po -
wie dzial na za re pry wa ty za cje. By ła o tym
in for mo wa na przez dy rek to rów de par ta -
men tów, o tym roz ma wiał spe cjal nie po -
wo ła ny ze spół ko or dy nu ją cy. By ło to nie -
for mal ne cia ło, zaj mu ją ce się tyl ko re pry -
wa ty za cja mi – tłu ma czył po seł. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

GMINA KROTOSZYN

Drogowe modernizacje

23 paź dzier ni ka do szło do od bio ru za -
da nia pod na zwą „Mo der ni za cja dróg
de struk tem po fre zo wym”. Pra ce wy -
ko ny wa ne by ły w sied miu miej scach.

Ro bo ty po le ga ły na utwar dze niu ist -
nie ją cej na wierzch ni dro gi de struk tem bi -
tu micz nym, utrwa le niu po wierzch nio -
wym emul sją as fal to wą i gry sem ka mien -

nym oraz utwar dze niu po bo cza dro gi
kru szy wem gra ni to wym. Zmo der ni zo -
wa no dro gi na ul. Spo koj nej w Rosz kach,
w Ugrze lach, na ul. Krót kiej w Biad kach,
ul. Wierz bo wej w Wie low si i ul. Le śnej
w Go rzu pii oraz dwa od cin ki w Świn ko -
wie. Łącz ny koszt za da nia wy niósł
ok. 590 tys. zł. 

(NO VUS)

Czas nie cze ka, czas ucie ka! 
Zmia na cza su już za na mi.

Roz po czę ły się dłu gie je sien ne
wie czo ry. To do bry czas
na prze my śle nia i pla no wa nie
roz wo ju na szej dzia łal no ści go -
spo dar czej w ko lej nych la tach.
Co zro bić, je śli zna leź li śmy już
ja kiś po mysł i po trzeb ne są
nam środ ki na do fi nan so wa nie?

Do ta cje unij ne są ko rzyst ną for mą do -
fi nan so wa nia na sze go bu dże tu, jed nak
pro ce du ra jest cza so chłon na i wy ma ga
zgro ma dze nia wie lu do ku men tów. Czę -
sto cel nie jest spój ny z pro gra mem do ta cji
i po trze bu je my po mo cy eks per ta w tej
dzie dzi nie. Mo że my rów nież sko rzy stać
z po mo cy fi nan so wej, udzie la nej przez
ban ki – czy w for mie róż no ra kie go kre dy -
tu, le asin gu czy ostat nio czę sto wy ko rzy -
sty wa ne go fak to rin gu. Ban ki two rzą dla
nas róż ne pro po zy cje fi nan so we, prze ści -
ga ją się w two rze niu no wych ofert. Nie za -
leż nie, czy pro wa dzi my dzia łal ność rol ni -
czą, usłu go wą czy pro duk cyj ną, waż ne

jest, by śmy po rów na li
ofer ty kil ku in sty tu cji fi -
nan so wych i wy bra li dla
nas naj ko rzyst niej szą.

Ko niec ro ku to rów -
nież atrak cyj ny czas
na za kup ma szyn, urzą -
dzeń czy sa mo cho dów.

Za chę ca ją nas róż ne go ro dza ju pro mo cje
i wy prze da że.

Ko rzy sta jąc np. z ofert le asin go wych,
nie ogra ni czaj my się rów nież do jed nej pro -
po zy cji. Czę sto o lep szej ofer cie de cy du ją
szcze gó ły. Dla nie któ rych waż ny jest pro -
cent wpła ty wła snej,  dla in nych wyż szy
bądź niż szy wy kup. Wów czas wy bie ra my
ten wa riant, któ ry jest dla nas od po wied ni. 

Koń ców ka ro ku jest okre sem wzmo -
żo nych za ku pów nie tyl ko dla przed się -
bior ców, ale rów nież dla osób in dy wi du al -
nych. To do bry czas by zna leźć do brą ofer -
tę fi nan so wą dla sie bie. Ban ki już roz po -
czę ły eks pan sję kre dy tów go tów ko wych
bez opro cen to wa nia czy z ni ską pro wi zją. 

POLITYKA

Poseł Mosiński spotkał się 
z mieszkańcami Zdun

Małgorzata Konieczna, 
doradca z krotoszyńskiego oddziału FinUp
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PRZEDSZKOLE SŁONECZKO

W podróży po Europie

Dzie ci z przed szko la „Sło necz ko”,
pro wa dzo ne go przez Zgro ma dze nie
Sióstr św. Elż bie ty w Kro to szy nie,
przez ca ły paź dzier nik bra ły udział
w pro jek cie edu ka cyj nym „Pol ska
w Unii Eu ro pej skiej”. 5- i 6-lat ki za po -
zna wa ły się z kul tu rą i zwy cza ja mi
po szcze gól nych kra jów eu ro pej skich. 

Ak cja za koń czy ła się przed sta wie -
niem „Po dróż po Eu ro pie”, na któ re za -
pro szo no sio strę dy rek tor Au re lię Bart ko -
wiak oraz ro dzi ców. W ro le po dróż ni czek
zwie dza ją cych eu ro pej skie mia sta wcie li ły
się Ola Sz. i He len ka. Dziew czyn ki roz po -
czę ły po dróż od Pa ry ża, gdzie we fran cu -
skiej ka wia ren ce mo gły skosz to wać ba gie -
tek i ro ga li ków. Na stęp nie wy bra ły się
na ba let „Cop pe lia” w wy ko na niu Oli
Szcz., Zo si B. i Ma ry si. Da lej wy ru szy ły
do Ma dry tu, gdzie obej rza ły praw dzi wą
cor ri dę z udzia łem by ka Ma te usza P.
i dziel ne go tor re ado ra Alek san dra oraz
wy stęp hisz pań skich tan ce rek – Ka ro li ny,
Na tal ki i Amel ki P. 

Zwie dzi ły też Rzym i We ne cję. Tam

Fra nek Cz. za wiózł gon do lą pa rę za ko cha -
nych – Ju lię i Ma te usza – do re stau ra cji,
w któ rej ku charz Fra nek T. przy go to wał
dla nich praw dzi wą wło ską piz zę. Na stęp -
nie na sze po dróż nicz ki obej rza ły po kaz
mo dy, za po wie dzia ny przez gang ste ra
Oli wie ra. Mo del ki Mo ni ka, An to nia
i Ania we wło skich ma skach i stro jach za -
pre zen to wa ły się na wy bie gu. 

Ko lej nym kra jem by ły Niem cy, gdzie
dziew czyn ki obej rza ły wy stęp Ba war czy -
ków. Po lkę ba war ską za tań czy li Oskar,
Bła żej, Mar cin i Fra nek T. Na stęp nie
wszyst kie dzie ci wy ko na ły ra zem bel gij kę. 

Dziew czyn ki po da le kiej po dró ży wo -
la ły wró cić do swo je go oj czy ste go kra ju.
W Pol sce Amel ka G., Ola Szcz., Ania i Zo -
sia B. za tań czy ły kra ko wia ka, a Ania i Zo -
sia B. wy re cy to wa ły „Ka te chizm pol skie -
go dziec ka”. Na stęp nie „Nie za po mi naj ki”
za śpie wa ły pio sen kę „Bo to nasz kraj, na -
sza oj czy zna”. Przed sta wie nie za koń czy ło
się wspól nym tań cem dzie ci i za pro szo -
nych go ści przy pio sen ce „Bo wszy scy Po -
la cy to jed na ro dzi na”.

OPRAC. (IK)

Na za pro sze nie dy rek cji Be ru fs bil -
den de Schu len AS Lin gen w Niem -
czech de le ga cja kro to szy nian,
na cze le ze sta ro stą Sta ni sła wem
Szczot ką i bur mi strzem Fran cisz -
kiem Mar szał kiem, w paź dzier ni ku
bra ła udział w krót kim wy jeź dzie
stu dyj nym do Lin gen w po wie cie
Em sland (Nad re nia West fa lia). 

Kil ku na sto let nia współ pra ca mię dzy
BBS Lin gen a Ze spo łem Szkół Po nad gim na -
zjal nych nr 2 w Kro to szy nie za owo co wa ła
uczest nic twem po nad 200 uczniów i na -
uczy cie li w róż ne go ro dza ju pro jek tach
i wy mia nach uczniow skich, po łą czo nych
z prak ty ka mi za wo do wy mi. Od kil ku na stu
lat mię dzy part ner ski mi pla ców ka mi trwa
wy mia na bez cen nych do świad czeń w ob -
sza rze kształ ce nia ogól ne go i za wo do we go. 

Pod czas wy mian uczniow skich mło -
dzież z obu kra jów uczest ni czy ła w kil ku -
dnio wych prak ty kach, któ re wzbo ga ci ły
ich do świad cze nia za wo do we i jed no cze -

śnie po zwa la ły zo rien to wać się w spe cy fi -
ce przy szłych miejsc pra cy za rów no w Pol -
sce, jak i w Niem czech. Nie do prze ce nie -
nia jest tak że aspekt po zna nia kul tu ry i ję -
zy ka na szych za chod nich są sia dów. 

De le ga cję z Kro to szy na po wi ta ły Pe tra
Nie wie ra – dy rek tor szko ły – i Ge hild Bau -
mann – ko or dy na tor ka współ pra cy mię dzy
pla ców ka mi. Po zwie dze niu part ner skiej
szko ły go ście uda li się do sto li cy po wia tu
Em sland – Mep pen. W sie dzi bie sta ro stwa
przy jął ich Mar tin Ge ren kamp, prze wod ni -
czą cy Ra dy Po wia tu, któ ry po krót ce omó -
wił naj waż niej sze ob sza ry funk cjo no wa nia,
go spo dar ki i za rzą dza nia w re gio nie. 

Z ko lei w hi sto rycz nym ra tu szu
w Lin gen kro to szy nian po wi tał pierw szy
bur mistrz – He inz Tel l mann. Swo ją pre -
lek cję na te mat funk cjo no wa nia mia sta
i je go za rzą dza nia wspie rał pre zen ta cją
w ję zy ku pol skim. Po la cy do wie dzie li się
więc wie le na te mat hi sto rii, kul tu ry, edu -
ka cji, prze my słu i go spo dar ki te go po -
nad 1000-let nie go mia sta. 

Na der in te re su ją cym punk tem pro -
gra mu by ło zwie dza nie ogrom ne go kom -
plek su Chri sto phe ru swerk. Jest to in sty tu -
cja, któ ra przy go to wu je nie peł no spraw -
nych do sa mo dziel ne go funk cjo no wa nia
w spo łe czeń stwie, kształ cąc ich za wo do wo,
ale rów nież za pew nia jąc im re ha bi li ta cję.
Ucznio wie, któ rzy tra fia ją do te go ośrod ka,
ma ją od naj młod szych lat za pew nio ną
edu ka cję, opie kę zdro wot ną oraz kon tak ty
z ró wie śni ka mi i za ję cia w gru pach.

Po nad to go ście z Kro to szy na od wie -
dzi li pry wat ne dwu ję zycz ne przed szko le
i szko łę, któ re za ło ży ła fir ma RO SEN,
pro du ku ją ca ru ro cią gi i ma szy ny kon tro -
lu ją ce ja kość rur. 

Prócz sta ro sty i bur mi strza w kro to -
szyń skiej de le ga cji zna leź li się Ro man
Olej nik – dy rek tor ZSP nr 2, El wi ra Kacz -
ma rek – ko or dy na tor ka współ pra cy i tłu -
macz ka, Prze my sław Wój cik – na czel nik
Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu
w Sta ro stwie Po wia to wym w Kro to szy nie. 

OPRAC. (AN KA)
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W paź dzier ni ku na uczy cie le z ZSP
nr 1 w Kro to szy nie, Aga ta Owczarz
i Ra do sław Gru chal ski, zor ga ni zo wa -
li dla jed nej z klas cie ka wą for mę
lek cji ję zy ka an giel skie go. Za ję cia
po łą czo no z tu ry sty ką i re kre acją. 

Na kie row ni ka wy jaz du za pro szo no
prze wod ni ka tu ry sty ki ro we ro wej, An to -
nie go Azgie ra, któ ry we spół z R. Gru chal -
skim, opra co wał prze bieg tra sy.

17-oso bo wa gru pa ru szy ła ścież ką
do Lu to gnie wa i da lej przez Tra fa ry
do krzy ża na po le oń skie go. A. Azgier opo -
wie dział mło dzie ży o tym miej scu,
po czym ro we rzy ści, przez Ostat ni Grosz,
uda li się do Le śnej Cha ty. 

Tam roz pa lo no ogni sko. Ucznio wie
po dzie li li się na pięć grup i przy go to wa li
się do lek cji, któ ra mia ła for mę au kcji. Li -
cy to wa no pro po no wa ne do sprze da ży
„pro duk ty”. Każ da gru pa mia ła do dys po -

zy cji 1000 fun tów. Za za kup pra wi dło we -
go pro duk tu ze spół otrzy my wał dia men -
ci ki, któ re po po wro cie do szko ły mia ły się
prze isto czyć w piąt ki w dzien ni ku.
Wszyst ko oczy wi ście od by wa ło się w ję zy -
ku an giel skim.

– Dla jed nych koń czy ło się to utra tą
go tów ki, a dla in nych ra do ścią z traf nie
do ko na nych za ku pów. Na uczy cie le ogło -
si li zwy cięz ców, po czym wszy scy ocho -
czo za bra li się za kon sump cję pysz nych
kieł ba sek – mó wi A. Azgier. 

(NO VUS)
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ZSP 1 KROTOSZYN

Niecodzienna lekcja angielskiego

POLITYKA

Krotoszyńscy działacze we władzach regionu
21 paź dzier ni ka w Po zna niu od by ła
się Kon wen cja Wy bor cza No wo cze -
snej Re gio nu Wiel ko pol ska. Wy ło -
nio no wła dze re gio nal ne par tii
na ka den cję 2017-2021 oraz de le -
ga tów na Kon wen cję Cen tral ną. 

No wą prze wod ni czą cą re gio nu zo sta -
ła Ka ta rzy na Kie rzek -Ko per ska.  W skład
Za rzą du Re gio nu wszedł prze wod ni czą cy
kro to szyń skie go ko ła No wo cze snej – Woj -
ciech Ba ran -Ko złow ski, któ ry rów no cze -
śnie zna lazł się w Ra dzie Re gio nu. Po nad -

to zo stał wy bra ny do gro na de le ga tów
z Wiel ko pol ski, któ rzy w dniach 25-26 li -
sto pa da na kon wen cji w War sza wie bę dą
wy bie rać wła dze cen tral ne par tii.

W skład Ra dy Re gio nu wszedł tak że

wi ce prze wod ni czą cy kro to szyń skie go ko -
ła Bar tosz Her ka, na to miast skarb nik ko -
ła, Ma rek Twar dow ski, za si lił Sąd Ko le -
żeń ski.

(NO VUS)

PRZEDSZKOLE NR 7

Pasowanie w Maciusiu

W Przed szko lu nr 7 „Ma ciuś” z Od -
dzia ła mi In te gra cyj ny mi w Kro to szy -
nie od by ła się uro czy stość pa so wa -
nia na przed szko la ka. Dla ma lu -
chów był to wy jąt ko wy dzień. 

Mał go rza ta Wnuk, opie kun ka gru py,
przy wi ta ła wszyst kich i za po wie dzia ła
wy stę py ar ty stycz ne. By ły tań ce i śpie wy
oraz re cy ta cje wier szy ków. Po tem Da nu ta

Ha dry an, dy rek tor przed szko la, od czy ta -
ła przy się gę przed szko la ka, a dzie ci po -
wta rza ły jej sło wa. Po ślu bo wa niu od by ło
się sym bo licz ne pa so wa nie. 

Po czę ści ofi cjal nej przed szko la ki za -
śpie wa ły pio sen kę, któ ra zdra dzi ła ro dzi -
com, jak bę dzie na zy wać się ich gru pa.
Do tej chwi li bo wiem by ło to utrzy ma ne
w ta jem ni cy. Oka za ło się więc, że gru pa
bę dzie się na zy wać Pszczół ki. 

Ko lej ną nie spo dzian ką dla ro dzi ców
by ła pre zen ta cja zdjęć dzie ci z cza su spę -
dzo ne go w przed szko lu na za ba wach, le -
ża ko wa niu, spa ce ro wa niu i wspól nych
po sił kach. Na ko niec przed szko la ki otrzy -
ma ły drob ne upo min ki oraz pre zen ty dla
ca łej gru py. 

(KOST KA)

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

BEZPIECZEŃSTWO

Czujki zostały rozdane

W Ko men dzie Po wia to wej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie
od by ło się pod su mo wa nie kon kur su
„Czuj ka w do mu – tle nek wę gla nic
złe go nie zro bi ni ko mu”, or ga ni zo wa -
ne go w ra mach ogól no pol skiej ak cji
za po bie ga nia za gro że niom po wo do -
wa nym przez czad.

Kon kurs z ro ku na rok cie szy się co -
raz więk szym za in te re so wa niem. Tym ra -

zem wpły nę ły 477 an kie ty kon kur so we,
a roz lo so wa no 90 czuj ni ków tlen ku wę -
gla. Ko men dant po wia to wy PSP w Kro to -
szy nie bryg. Ja cek Stru żyń ski przy po -
mniał naj waż niej sze in for ma cje do ty czą -
ce tlen ku wę gla. Mó wił o ob ja wach za tru -
cia, o tym, jak ra to wać za cza dzo ne go i co
zro bić, by unik nąć za gro że nia.

Zgro ma dze ni w ko men dzie obej rze li
pre zen ta cję mul ti me dial ną od no śnie
szko dli wo ści spa la nia śmie ci w pie cach.

Or ga ni za to ra mi kon kur su by ły Sta ro stwo
Po wia to we, Urząd Miej ski i Ko men da Po -
wia to wa PSP w Kro to szy nie.

Na gro dy wrę cza li bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek, sta ro sta Sta ni sław Szczot -
ka i ko men dant Ja cek Stru żyń ski.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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20 paź dzier ni ka od by ła się uro czy -
stość z oka zji 60-le cia Mu zeum Re -
gio nal ne go im. Hie ro ni ma Ław ni cza -
ka w Kro to szy nie. Jed no cze śnie za -
in au gu ro wa no rok kul tu ral -
ny 2017/2018. 

Wszyst kich go ści przy wi tał Piotr Mi -
ko łaj czyk, dy rek tor mu zeum, któ ry na -
stęp nie przy po mniał hi sto rię i do ko na nia
tej in sty tu cji.

Mu zeum Zie mi Kro to szyń skiej za ło -
żo no w 1957 ro ku z ini cja ty wy dzia ła czy
miej sco we go Od dzia łu Pol skie go To wa rzy -
stwa Tu ry stycz no -Kra jo znaw cze go. W gro -
nie za ło ży cie li by li m. in. Wan da Grab ska,
Fran ci szek Jun czak, Lu dwik Ka czyń ski,

Hie ro nim Ław ni czak, Fe liks Skier kow ski,
Zdzi sław Swo ra i Jan Urba niak. W la -
tach 1957-1968 sie dzi bą mu zeum był
drew nia ny dom pod cie nio wy z dru giej po -
ło wy XVIII w. przy ul. Koź miń skiej 36. Bu -
dy nek ten był wła sno ścią pry wat ną, a dzię -
ki sta ra niom Za rzą du Od dzia łu PTTK
oraz Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej
spad ko bier cy wła ści cie li prze ka za li go nie -
od płat nie na ce le mu ze al ne. 

Nie zbęd ne pra ce re mon to we sfi nan -
so wał Wo je wódz ki Kon ser wa tor Za byt -
ków w Po zna niu i 27 mar ca 1957 ro ku
otwar to pierw szą wy sta wę kro to szyń skich
pa mią tek. W1969 r., sta ra niem Wan dy
Grab skiej – ów cze snej pre zes Za rzą du Od -
dzia łu PTTK w Kro to szy nie, zbio ry mu ze -

al ne prze nie sio no do ba ro ko we go bu dyn -
ku po klasz tor ne go oj ców try ni ta rzy, w któ -
rym in sty tu cja funk cjo nu je do dziś. 

W tym sa mym ro ku miej sco wy Za -
rząd Od dzia łu PTTK po wo łał na sta no wi -
sko kie row ni ka pla ców ki Hie ro ni ma Ław -
ni cza ka, na uczy cie la LO, ani ma to ra po -
wo jen ne go ru chu re gio nal ne go w na szym
mie ście. Mu zeum pod je go kie row nic -
twem sta ło się zna ną i waż ną dla mia sta
in sty tu cją, upo wszech nia ją cą wie dzę
o prze szło ści i kul tu rze re gio nu.

W trak cie uro czy sto ści wi ce bur mistrz
Ry szard Czusz ke pod kre ślił du że za an ga -
żo wa nie mu zeum czy bi blio te ki w pro pa -
go wa niu kul tu ry. – Wiel ce ce ni my lu dzi
po świę ca ją cych się kul tu rze. Wy kra cza ją

oni czę sto po za swo je dzia ła nia wy zna czo -
ne w sta tu cie – za zna czył R. Czusz ke.

Przy oka zji roz da no na gro dy bur mi -
strza Kro to szy na za za słu gi i osią gnię cia
w upo wszech nia niu kul tu ry, roz wo ju
czy tel nic twa oraz kul ty wo wa niu tra dy cji
re gio nal nej. Otrzy ma li je Piotr Mi ko łaj -
czyk, Da niel Szcze pa niak, Ali cja Obal, Se -
ba stian Świst, Ewa Bu kow ska, Mar le na
Na bz dyk, Be ata Kor dus -Ty siak, Wie sła wa
Pa ta las, Agniesz ka Skal ska, Be ata
Ulbrych, An to ni Kor sak, Grze gorz Świe -

ciń ski, Edward Jo kiel, Klau dia Szu bert,
Ma riusz Kaź mier czak, Ma ria Dryl -Mar ci -
niak, Jo an na Dzier la, Ka zi mie ra Bar dzik,
Jó ze fa Mar ci niak, Be ata Czech, Mał go rza -
ta Mar sza łek i Ge no we fa Ta la ga.

Po dzię ko wa no tak że licz nej gru pie
spon so rów, któ rzy hoj nie wspie ra ją roz -
wój kro to szyń skiej kul tu ry. Na za koń cze -
nie uro czy sto ści od był się kon cert ze spo łu
Pan Prze ci nek & Ze spół De pre syj ny.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

Dla kogo METAMORFOZA..?
W ko lej nym wy da niu Ga ze ty Lo kal -

nej KRO TO SZYN opu bli ku je my zdję cia
wszyst kich kan dy da tek do ME TA MOR -
FO ZY wraz z tre ścią sms -ów i nu me rem
te le fo nu, na któ ry bę dzie moż na od da -
wać gło sy. 

Ale gło so wa nie ru sza 7 li sto pa da, dla -
te go na na szym por ta lu www.glo kal na.pl
oraz pro fi lu fa ce bo ok. pl/glo kal na. pl już
dziś znaj dzie cie zdję cia wszyst kich pań!
Gło so wać moż na do 17 li sto pa da. Kan dy -
dat ka, któ ra zdo bę dzie naj wię cej gło sów,
przej dzie ME TA MOR FO ZĘ.

ME TA MOR FO ZA bę dzie po le gać
na se rii za bie gów pod okiem spe cja li stów
z róż nych dzie dzin. Ma ki ja żem oraz za -

bie ga mi ko sme tycz ny mi zaj mie się Ka ta -
rzy na Mo cek – Ko sme to lo gia Mir ror.
Tre nin gi bę dą pro wa dzo ne pod okiem
tre ne rów per so nal nych z Fa mi ly Fit. Bę -
dzie to osiem tre nin gów in dy wi du al nych,
wraz z pla nem tre nin go wym, roz pi sa nym
na ca ły mie siąc. A po nad to w trak cie ME -
TA MOR FO ZY jej uczest nicz ka mo że li -
czyć na dar mo we wej ścia do Fa mi ly Fit.
Z ko lei sklep Mo nEw – dla wy jąt ko wych
ko biet – zaj mie się do bo rem kre acji
na róż ne okazje. W sa lo nie optycz nym Vi -
sus do bio rą dla Cie bie ide al ne oku la ry
prze ciw sło necz ne, a po nad to zre lak su jesz
swo je cia ło i umysł pod czas za bie gów
w kap su le flo atin go wej – jest to ką piel

w wo dzie za wie ra ją cej sól EP SOM. Fo to -
Se bol wy ko na na to miast dwie pro fe sjo -
nal ne se sje zdję cio we, któ re bę dą nie tyl ko
pa miąt ką, ale rów nież mo ty wa cją
do utrzy ma nia efek tów ME TA MOR FO -
ZY. Jed no cze śnie bę dzie to pod su mo wa -
nie ca łe go pro ce su Two ich zmian. 

Trzy ma my kciu ki za wszyst kie kan -
dy dat ki. Re gu la min ak cji do stęp ny jest
na www.glo kal na.pl.

KIN GA KOST KA

NASI PARTNERZY:

K. Mocek – Kosmetologia Mirror

Family Fit – Twoje Centrum Fitness 

FotoSebol 

Salony Optyczne VISUS

MonEw – dla Wyjątkowych Kobiet

Do naszego konkursu pod hasłem „Gotowa na zmiany? 
Bądź piękna i zdrowa!” zgłosiło się kilkanaście kandydatek. 
Każda z nich ma szansę na wygranie METAMORFOZY 
i przeżycie wspaniałej przygody.

UROCZYSTOŚĆ

60-lecie krotoszyńskiego muzeum

KATARZYNA
MOCEK 
– inicjatorka
METAMORFOZY

Kil ka lat te mu ukoń -
czy łam eko no mię na Uni -
wer sy te cie Wro cław skim i pod ję łam
pra cę w księ go wo ści. Ta pra ca na uczy -
ła mnie do kład no ści i su mien no ści,
jed nak czu łam, że nie jest to za ję cie
dla mnie. Chcia łam ro bić coś, co przy -
no si ło by mi ra dość i sa tys fak cję.
Od za wsze in te re so wa łam się ma ki ja -
żem i wszyst kim zwią za nym z uro dą,
więc po sta no wi łam spró bo wać swo ich
sił w bran ży pięk na. Za pi sa łam się
na stu dia o kie run ku ko sme to lo gia
i ukoń czy łam je w tym ro ku z wy ni -
kiem bar dzo do brym. W mię dzy cza -
sie za sta na wia łam się, w ja kiej dzie dzi -
nie się wy spe cja li zo wać. Po sta no wi -
łam sku pić się na ma ki ja żu i ma ki ja żu

per ma nent nym. Rów no le -
gle ze stu dia mi ukoń czy łam
szko łę ma ki ja żu i rocz ną
szko łę ma ki ja żu per ma nent -
ne go z wy róż nie niem. To
by ły jed ne z lep szych de cy -
zji w mo im ży ciu. Na dru -

gim ro ku stu diów otwo rzy łam dzia łal -
ność i tak za czę ła się mo ja przy go da
z ma ki ja ża mi. Wy zna ję za sa dę, iż sto -
jąc w miej scu czło wiek uwstecz nia się,
dla te go nie ustan nie in we stu ję w swój
roz wój uczest ni cząc w licz nych kur -
sach i warsz ta tach. Pra ca i kon takt
z klient ka mi da je mi wie le ra do ści i sa -
tys fak cji. Za wsze do kła dam sta rań,
aby świad czo ne prze ze mnie usłu gi
by ły na jak naj wyż szym po zio mie. Za -
do wo le nie klien tek jest dla mnie bar -
dzo waż ne, moż na rzec, że bez cen ne.
To naj lep sza mo ty wa cja, że bym nie
za trzy my wa ła się w miej scu i cią gle
brnę ła do przo du.

Spe cjal na ofer ta dla klien tów Vi sus
Od 20 li sto pa da do 9 grud nia na od wie dza ją cych Za kła dy Optycz ne Vi sus

cze kać bę dzie nie la da grat ka. Pod czas Drzwi Otwar tych we wszyst kich sa lo nach
sie ci moż na bę dzie sko rzy stać z do sko na łych cen!

So czew ki pro gre syw ne mar ki HOYA bę dzie moż na na być z 30-pro cen to -
wym upu stem! Do dat ko wo przy ich za ku pie Klient ma za pew nio ne ba da nie
u opto me try sty gra tis. Po nad to na Klien tów Vi su sa cze kać bę dzie 20-pro cen to wa
zniż ka na opra wy oku la ro we.

Ak cja ma na ce lu uła twie nie funk cjo no wa nia oso bom, któ re na tę chwi lę
zmie nia ją oku la ry, np. po sia da ją osob ne do czy ta nia i osob ne do in nych czyn no -
ści. – Pro mo cje są prze wi dzia ne dla osób, któ re obec nie uży wa ją dwóch par oku -
la rów, a rów nie do brze mo gły by ko rzy stać z jed nej, uni wer sal nej – ko mu ni ku je
Pa weł Gór nik, wła ści ciel Vi su sa.

Aby do wie dzieć się wię cej na te mat Dni Otwar tych, war to za dzwo nić
pod nr 62 725 00 15 lub 62 725 26 42.



W po ło wie paź dzier ni ka Ze spół
Szkół Po nad gim na zjal nych nr 1

w Kro to szy nie oraz Li ga Obro ny Kra -
ju zor ga ni zo wa ły Po wia to wy Kon -

kurs Re cy ta tor ski Wier szy i Pie śni
o Te ma ty ce Pa trio tycz nej. 

W re cy ta cji zwy cię ży ła Zu zan na Ku -
sza z ZSP nr 1, wy prze dza jąc We ro ni kę
Pół rol ni czak i Mi le nę Owcza ry szek.
W śpie wie pierw sze miej sce przy zna no
Ju lii Szcze snow skiej z I LO w Kro to szy -
nie, a za nią upla so wa li się Da niel Nie -
wrzę dow ski i We ro ni ka Pie nięż na.

Fi na li ści re pre zen to wać bę dą nasz po -
wiat w Słup cy na eli mi na cjach wo je wódz -
kich. Or ga ni za to rzy po dzię ko wa li sta ro -
stwu po wia to we mu za ufun do wa nie na -
gród oraz za ob ję cie kon kur su pa tro na -
tem. 

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

10-22 listopada
godz. 14.30 – THOR: RAGNAROK - USA,

fantasy/przygodowy, 130' - 2D dubbing
godz. 16.45 – THOR: RAGNAROK - USA,

fantasy/przygodowy, 130' - 2D napisy
godz. 19.00 – LISTY DO M 3 - Polska, komedia

romantyczna, 100'  
godz. 21.00 – LISTY DO M 3 - Polska, komedia

romantyczna, 100'  
Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w

wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali
sportowej przy ulicy Olimpijskiej. 

7 listopada
Spektakl teatralny „Gniazdo” w wykonaniu

aktorów Teatru Fredry z Gniezna o godz. 17.00 w

sali kina Przedwiośnie.
9 listopada 
Spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel w

Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej o godz. 17.00. 

Spektakl teatralny „Dziady – noc pierwsza” w
wykonaniu aktorów Teatru Wierszalin z Supraśla o
godz. 19.00 w sali KOK-u. Bilety w cenie 15 zł. 

11 listopada
Koncert „Kariera wojskowej piosenki – rzecz o

hymnie narodowym” o godz. 12.00 w kinie 3D

Przedwiośnie. Wstęp bezpłatny. 

III Krotoszyński Bieg Niepodległości o godz.

11.00 na krotoszyńskim rynku. 

od 13 listopada 

„Andrzejki w muzeum” - dla dzieci

przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych. 

KONKURS

Patriotyczne pieśni i wiersze

17 paź dzier ni ka uczest ni cy Klu bu
Ak tyw nych, Wik to ria Szmaj i Da niel
Li siec ki, wraz z wy cho waw czy nią Da -
rią Li siak, uda li się do Pu blicz ne go
Przed szko la Baj ka przy Pa ra fii pw.
Św. Ja na Chrzci cie la w Kro to szy nie.

Dzię ki uprzej mo ści dy rek tor Mał go -
rza ty Śnie ciń skiej oraz wy cho waw czy ni
gru py Le śne Dusz ki, Klau dii Grę dy, go -
ście mo gli za pre zen to wać ma łym słu cha -
czom dwie opo wie ści.

Wik to ria Szmaj prze czy ta ła dzie ciom
hi sto rię ma łe go pa jącz ka Pa try ka, któ ry
po mi mo wie lu trud no ści wił sieć zwa ną
ba bim la tem. Z ko lei Da niel Li siec ki prze -
czy tał hi sto rię nie sfor nej małp ki, któ ra ze
wzglę du na swo je za cho wa nie nie mia ła
żad nych przy ja ciół, lecz w koń cu sta ła się
do bra i ko le żeń ska. 

Po wy słu cha niu opo wie ści przed -
szko la ki wy ko ny wa ły pra ce pla stycz ne,
na wią zu ją ce do te ma ty ki ba jek. Na za koń -
cze nie spo tka nia otrzy ma ły słod ką prze -

ką skę i ser decz nie po dzię ko wa ły czy ta ją -
cym, tym sa mym za chę ca jąc do zor ga ni -
zo wa nia ko lej nych te go ty pu ak cji. 

OPRAC. (AN KA)

PRZEDSZKOLE

Czytali bajki w Bajce
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W ha li spor to wej przy uli cy Olim pij -
skiej w Kro to szy nie od by ły się Mi -
strzo stwa oraz Pu char Pol ski Ju nio -
rów i Se nio rów JKA w Ka ra te. W tur -
nie ju uczest ni czy ło po nad 110 za -
wod ni ków z 11 klu bów. 

Or ga ni za to ra mi za wo dów by ły KS
Kro tosz, Sta ro stwo Po wia to we i Urząd
Miej ski w Kro to szy nie, CSiR Wod nik
oraz Ja pan As so cia tion Pol ska. 

W mi strzo stwach zło te me da le zdo -
by li Ka mi la Ska łac ka (KKK Ża ry – ka -
ta 16-20 lat), Na ta lia Ko złow ska (KKK
Ża ry – ku mi te 16-17 lat), Ra do sław Ka -
wa łek (KKS Prze źmie ro wo – ka ta 16-20

lat), Da niel Ra dlic ki (KKS Ko zie gło -
wy – ka ta +21 lat), Da wid Jat kow ski
(KKK Ża ry – ku mi te 16-17 lat) oraz Ja -
kub Ma lic ki (UKS Bu do Gro dzisk Ma zo -
wiec ki – ku mi te +21 lat). Sre bro wy wal -
czył przed sta wi ciel KS Kro tosz – Eryk
Ro gal ka – w ka ta 16-20 lat. 

W ra mach Pu cha ru Pol ski prze pro -
wa dzo no 11 kon ku ren cji. Re pre zen tan ci
KS Kro tosz wy wal czy li sie dem me da li.
Zło te krąż ki zgar nę li Mar ty na Kaj (ka -
ta 13-15 lat) i Ro bert By strow ski (ku mi -
te 9-11 lat), na dru gim stop niu po dium
zna la zły się M. Kaj (ku mi te 14-15 lat)
oraz Ja go da Au gu sty niak (ku mi te 12-13
lat), a brąz zdo by li Ani ta Da ni ło wicz (ku -

mi te 14-15 lat), Igor Urbań ski (ka ta 11-
12 lat) i Sta ni sław Swo ra (ka ta 13-15 lat). 

W po zo sta łych kon ku ren cjach pierw -
sze miejsca za ję li Ni ko la Se re mak (KKK
Ża ry – ka ta 8-10 lat), Mar ta Pie trzak
(UKS Bu do – ka ta 11-12 lat i ku mi te 9-11
lat), Ka mil Sa wic ki (MSSK Ka ra te ka – ka -
ta 8-10 lat), Pa weł Ja ku bo wicz (KKS Prze -
źmie ro wo – ka ta 11-12 lat), Ka mil Ko ścic -
ki (KKK Ża ry – ka ta 13-15 lat), An ge li ka
Trę biń ska (MSSK Ka ra te ka – ku mi te 12-
13 lat), Mar ty na Graj car (KKK Ża ry – ku -
mi te 14-15 lat) i Ja kub Kwa czyń ski (UKS
Bu do – ku mi te 12-13 lat). 

(GRZE LO) 

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl 
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Bez pie czeń stwo w biz ne sie jest sfe rą
nie ustan nych zmian. Trze ba bo wiem
cią gle uczyć się co raz to now szych
tech no lo gii i moż li wo ści. Do ty czy to
rów nież kwe stii sze ro ko ro zu mia ne -
go mo ni to rin gu, o któ rym po sta no wi -
li śmy po roz ma wiać z Krzysz to fem
Ba na sza kiem, przed sta wi cie lem fir -
my zaj mu ją cej się mię dzy in ny mi do -
radz twem, mon to wa niem i in sta la -
cją urzą dzeń mo ni to ru ją cych.

– W tej bran ży dzia łam od dłuż sze go
cza su – mó wi Krzysz tof Ba na szak. – Mo -
ja ro la po le ga na opra co wa niu pro jek tu, ja -
kie go klient ocze ku je, je go wy ce nie, do ra -
dze niu w kwe stii ka mer mo ni to ru ją cych,
a na stęp nie ich in sta la cji. Z je go usług ko -
rzy sta ją pry wat ne fir my, in sty tu cje pu -
blicz ne czy rów nież oso by, któ re chcą za -
bez pie czyć swo je do my przed ewen tu al -
nym wła ma niem. 

Nasz roz mów ca przy zna je, że z ro ku
na rok wzra sta za po trze bo wa nie na wszel -
kie go ro dza ju za bez pie cze nia mo ni to ru ją -
ce i alar mo we. – Lu dzie chcą, że by by ło
wię cej mo ni to rin gu, po nie waż to da je im
po czu cie bez pie czeń stwa – stwier dza
przed się bior ca. 

Bran ża urzą dzeń mo ni to ru ją cych
w ostat nich la tach bar dzo szyb ko się

zmie nia. Daw niej po wszech ne by ło sto so -
wa nie sys te mu mo ni to ro wa nia w try bie
ana lo go wym, lecz co raz czę ściej prze cho -
dzi się na tech no lo gię cy fro wą IP. – Da je
to przede wszyst kim lep szą ja kość ob ra zu
i wię cej moż li wo ści. Roz dziel czość na po -
zio mie full HD, 4K i 25 kla tek na se kun -
dę. Te raz ist nie ją moż li wo ści pod glą du
ob ra zu z ka mer za po mo cą apli ka cji w te -
le fo nach ko mór ko wych lub z kom pu te -
ra – wy ja śnia K. Ba na szak. 

Sku tecz ne dzia ła nie mo ni to rin gu cy -
fro we go za le ży w du żej mie rze od mo cy
sie ci in ter ne to wej. Zda rza ją się rów nież

po łą cze nia hy bry do we, łą czą ce tech no lo -
gię ana lo go wą z cy fro wą. W kwe stii moż -
li wo ści ewen tu al nych uste rek nasz roz -
mów ca tłu ma czy, że sprzęt mo ni to ru ją cy
jest przede wszyst kim wraż li wy na czyn -
ni ki ze wnętrz ne, np. bu rze, spię cia elek -
trycz ne. Ist nie je jed nak moż li wość za bez -
pie cze nia urzą dzeń po przez za si la nie
awa ryj ne.

– Z klien tem uma wia my się, by raz
do ro ku zro bić prze gląd sys te mu mo ni to -
ru ją ce go, że by spraw dzić, czy wszyst ko
jest w na le ży tym po rząd ku – oznaj mia K.
Ba na szak. Zda rza się, że klien ci ocze ku ją

zsyn chro ni zo wa nia ka mer z sys te mem
alar mo wym, co za pew nić ma więk szą
sku tecz ność w wy kry wa niu zda rzeń
przez ope ra to ra. – Ist nie ją ka me ry za pro -
gra mo wa ne na wy kry wa nie ru chu, da ją ce
sy gnał do ope ra to ra, ob ro to we z pla no wa -
niem tra sy, zwięk sza ją ce i od da la ją ce ob -
raz, z pod łą czo ny mi mi kro fo na mi. Są
rów nież ka me ry z try ba mi ter mo wi zyj ny -
mi, sto so wa ne przy czuj ni kach dy mu
przy sys te mie prze ciw po ża ro wym – wy li -
cza spe cja li sta.

Mon to wa nie urzą dzeń mo ni to ru ją -
cych jest jed ną stro ną me da lu. In ny mi
waż ny mi kwe stia mi są ich ob słu ga i od po -
wied nie prze szko le nie. Oso ba ob słu gu ją -
ca mo ni to ring po win na być spo strze gaw -

cza i mieć do bry wzrok oraz po dziel ność
uwa gi. Je den czło wiek opty mal nie mo że
ob słu gi wać 48-62 ka mer na raz. 

Kosz ty mon ta żu mo ni to rin gu są zróż -
ni co wa ne – w za leż no ści od ocze ki wań
klien ta. – Dla przy kła du – za mon to wa nie
sze ściu ka mer mo ni to rin gu w pry wat nym
do mu jed no ro dzin nym przy naj wyż szym
stan dar dzie ob ra zu to ce na w gra ni cach 4-
5 tys. zł – do da je K. Ba na szak. 

War to wie dzieć, że aby dzia łać
na więk szą ska lę w bran ży zaj mu ją cej się
mo ni to rin giem i sys te ma mi alar mo wy -
mi, trze ba po sia dać li cen cje i cer ty fi ka ty
bez pie czeń stwa, wy da wa ne na pięć lat
przez ko men dy wo je wódz kie po li cji.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MONITORING

Branża nieustannego rozwoju

KARATE

Krotosz z ośmioma medalami
ZAPASY

Medalowa piątka 

Bli sko 200 za wod ni czek i za wod ni -
ków wzię ło udział w Ogól no pol skim
Tur nie ju Za pa śni czym o Me mo riał
An to nie go Ła ko me go w Brze gu Dol -
nym. W tym gro nie nie za bra kło
przed sta wi cie li Olim pij czy ka Sul mie -
rzy ce, któ rzy zdo by li pięć me da li. 

– Po ziom za wo dów był wy so ki.
A za pa śni cy z Sul mie rzyc po ka za li, że

ich wy szko le nie jest co raz lep sze – sko -
men to wał Ra fał Pa ta las, tre ner sul mie -
rzyc kie go klu bu.

Spo śród za wod ni ków Olim pij czy ka
srebr ne me da le wy wal czy ły Ni ko la Kro -
ma rek, Zu zan na Ko kot i Do mi ni ka
Gro bel na. Z ko lei na trze cim stop niu
po dium sta nę li Kin ga Gą sior oraz Szy -
mon Gi ba sie wicz.

(AN KA)
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Dwie pa ry kro to szyń sko -lesz czyń -
skie ry wa li zo wa ły w I Ogól no pol skim
Tur nie ju De blo wym Dar ta w Miń sku
Ma zo wiec kim. Trium fo wa li naj lep si
obec nie za wod ni cy w kra ju – Ka ro li -
na Pod gór ska i Krzysz tof Ra taj ski. 

Do tur nie ju zgło si ło się 40 ze spo łów,
któ re naj pierw wal czy ły w gru pach. Prze -
my sław Paw lic ki i Piotr Roch man kow ski
wy stą pi li ja ko Ex Sport Kro to Lesz no,
a Łu kasz Ko la now ski i Mi chał Ma tu szew -
ski ja ko Bi la Te am Kro to Lesz no. 

Dru ga z wy mie nio nych par za koń czy -
ła zma ga nia na fa zie gru po wej. Ko la now ski
i Ma tu szew ski po ko na li Fa ther & Son (3: 2)
i za no to wa li trzy po raż ki – z du eta mi o na -
zwach Cza ka la ki (0: 3), Dart Te am Gdy nia
(2: 3) i Re kiń czy Wil czyn (0: 3). Paw lic ki
i Roch man kow ski od nie śli w gru pie trzy
zwy cię stwa – nad Ba rył ką Po wer (3: 2), Sa -
my mi Swo imi (3: 2) i Si sters (3: 0) – oraz
prze gra li ze Ste el Wo lves (1: 3) i awan so wa -
li da lej z dru gie go miej sca. 

Po fa zie gru po wej zmie nia ły się za sa -
dy tur nie ju. – Nie gra li śmy już każ de go
me czu w pa rze. Mie li śmy okre ślo ną ko lej -
ność – ka pi tan, za wod nik i pa ra – wy ja -

śnia Paw lic ki. Ze spół Ex Sport Kro to Lesz -
no po ko nał Wy klę tych (3: 1), a w ćwierć fi -
na le tra fił na naj lep szych dar te rów w kra -
ju – Ka ro li nę Pod gór ską i Krzysz to fa Ra -
taj skie go. – Je ste śmy tro chę źli na sie bie,
bo by li śmy bli scy wy gra nia me czu de blo -
we go. My ślę, że jak by śmy po ko na li ze spół
Ty i Ja, to fi nał był by w na szym za się -
gu – oce nia kro to szyń ski dar ter. Osta tecz -
nie fa wo ry ci wy gra li 3: 1 i – jak się póź niej
oka za ło – zo sta li zwy cięz ca mi za wo dów. 

Ro ze gra no też tur niej Cric ket Cut
Thro at. Ma tu szew ski z Ko la now skim
w pierw szym me czu po ko na li Bad Le -
gion 2: 1, a po tem nie spro sta li Wy klę tym
(0: 2) – póź niej szym trium fa to rom. 

– Po raz pierw szy mia łem oka zję ry -
wa li zo wać w tak skon stru owa nym tur nie -
ju de blo wym i oce niam go po zy tyw nie.
War to pod kre ślić, że by li śmy bli sko wy eli -
mi no wa nia naj lep szych dar te rów w kra ju.
Ra taj ski w tym ro ku ry wa li zo wał na mi -
strzo stwach świa ta. Dzię ki udzia ło wi
w ta kich za wo dach je ste śmy co raz bli żej
kra jo wej czo łów ki dar ta. Chcie li by śmy
po dzię ko wać za wspar cie fir mie Ge tHelp.
pl – pod su mo wu je Paw lic ki. 

(GRZE LO)

DART 

Nowe doświadczenie
krotoszyńskich graczy

We wto rek, 24 paź dzier ni ka, w Ze -
spo le Szkół nr 1 z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi w Kro to szy nie od by ło się
uro czy ste pod su mo wa nie se zo nu
spor to we go 2016/2017. Wła dze
mia sta i gmi ny na gro dzi ły spor tow -
ców oraz tre ne rów za ich osią gnię cia. 

Im pre zę pro wa dził Zbi gniew Ku rza -
wa, dy rek tor ZS nr 1 w Kro to szy nie, a go -
ściem spe cjal nym był Łu kasz Kacz ma rek,
siat karz re pre zen ta cji Pol ski i Cu prum
Lu bin. – Dzię ku ję za za pro sze nie na ten
waż ny dzień dla lo kal nych spor tow ców,
tre ne rów, dzia ła czy i spon so rów. Mam na -
dzie ję, że dzię ki wiel kim umie jęt no ściom
i cięż kiej pra cy w przy szło ści do cze ka my
się ko lej nych me da li kro to szyń skich za -
wod ni ków na naj waż niej szych im pre zach
kra jo wych i mię dzy na ro do wych. Ży czę
Wam wszyst kim, aby ście za kil ka lat do -
stą pi li ta kie go za szczy tu, ja ki mi przy -
padł, czy li wy stę pów na are nach spor to -

wych z orzeł kiem na pier si – po wie dział
Ł. Kacz ma rek. 

Za nim przy stą pio no do naj waż niej -
sze go punk tu pro gra mu, czy li na gra dza -
nia za wod ni ków i tre ne rów, od by ła się
część ar ty stycz na. Mło dzież z miej sco wej
szko ły za śpie wa ła kil ka pio se nek, a Ka mil
Frąc ko wiak za pre zen to wał po kaz fre esty -
le z pił ką. 

Z rąk dy rek to ra szko ły spóź nio ną na -
gro dę z oka zji Dnia Na uczy cie la otrzy mał
tre ner siat ka rzy UKS Piast Kro to -
szyn – Piotr Ro ba kow ski (SP 7). Wła dze
Kro to szy na uho no ro wa ły Ma cie ja Par -
czyń skie go (SP 8), Ro ber ta Ba ra na (LKS
Ce ra mik), Ma te usza Fi lip cza ka (Ce ra -
mik), Re mi giu sza May era (Ce ra mik), Pio -
tra Bie law skie go (ASW Nip pon), Da wi da
For tu nia ka (ASW Nip pon), Szy mo na
Wojt kow skie go (Ce ra mik), Ja ku ba Bry -
lew skie go (Ce ra mik), Ma riu sza Ra taj cza -
ka (Astra), Mar ka Ko niecz ne go (TA Ro -
zum), Olim pię Ro ba kow ską (TA Ro -

zum), Aro na Ro zu ma (TA Ro zum), Alek -
san drę Ro zum (TA Ro zum), Ma riu sza
Ka ja (KS Kro tosz), Łu ka sza Kró la (SP 7),
Ro ber ta Sta wo we go (Play are na), Paw ła
Hasz ka (UKS Trój ka) i Sta ni sła wa Su miń -
skie go (KTT). 

Mło dym spor tow com wrę czo no na -
gro dy rze czo we. Wy róż nio no 101 za wod -
ni ków, któ rzy za swo je osią gnię cia do sta li
ple ca ki, pił ki oraz in ne rze czy przy dat ne
w upra wia niu spor tu. 

Nie za po mnia no tak że o spon so rach,
któ rzy wspie ra ją lo kal ne klu by. Po dzię ko -
wa nia otrzy ma li Jot kel, Daf -Mal, Bank
Spół dziel czy w Kro to szy nie, Grze gorz
Wła śniak, De etem, Di no Pol ska, Ro bert
Dzwo nia rek, Stol rus, Gem biak&Mik stac -
ki, Ewa Kro to szyn, Jó zef Jaś ko wiak, Im -
pet Okna, Pro ma tix, Ju ma dar oraz EIG
Law & Tax. 

(GRZE LO)

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

We wto rek, 24 paź dzier ni ka, w Kro -
to szy nie go ścił Łu kasz Kacz ma rek,
gwiaz da siat kar skiej re pre zen ta cji
Pol ski. Za wod nik Cu prum Lu bin spo -
tkał się z bur mi strzem Fran cisz kiem
Mar szał kiem z je go ga bi ne cie,
a póź niej pro wa dził otwar ty tre ning
z mło dy mi adep ta mi siat ków ki.

Pod czas spo tka nia z wła dza mi pod pi -
sa no umo wę na wy ko rzy sta nie wi ze run ku
po cho dzą ce go z Kro to szy na siat ka rza
do ce lów pro mo cyj nych mia sta i gmi ny.
Roz ma wia no rów nież o ostat nich osią gnię -
ciach Łu ka sza Kacz mar ka w klu bie oraz
o je go, jak że uda nych, wy stę pach w na ro -
do wych bar wach. Zna ne mu spor tow co wi
wło da rze wrę czy li też drob ny upo mi nek.

Póź niej za wod nik Cu prum Lu bin
udał się do ha li spor to wo -wi do wi sko wej,
gdzie spo tkał się z mło dy mi siat ka rza mi,

pro wa dzo ny mi przez Pio tra Ro ba kow skie -
go, tre ne ra UKS Piast Kro to szyn. Wspól ny
tre ning siat ków ki z mło dy mi adep ta mi tej
dys cy pli ny spor tu wzbu dził ogrom ne za -
in te re so wa nie wśród mło dzie ży szkol nej,
któ ra licz nie za sia dła na trybunach i z za -
cie ka wie niem ob ser wo wa ła po czy na nia

re pre zen tan ta kra ju. Za ję cia z tak zna nym
siat ka rzem by ły dla mło dych za wod ni ków
wiel kim prze ży ciem i na pew no na dłu go
po zo sta ną w ich pa mię ci.

(NO VUS)

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

SIATKÓWKA

Trening z reprezentantem Polski!

W paź dzier ni ku bie ga cze z na sze go
po wia tu ry wa li zo wa li we wło skiej
We ne cji, gdzie od był się ma ra ton
oraz bieg na 10 km. Na dłuż szym dy -
stan sie za pre zen to wa ło się 17 na -
szych za wod ni ków, a na krót -
szym – czwór ka.

10-ki lo me tro wą tra sę po ko na li Bog -
dan Pa ry sek (1: 03: 28), Ser giusz Sój ka
(1: 03: 30), Adam Szy mań ski (1: 03: 30)
oraz Va le ry Mać ko wiak (1: 19: 17).

Ma ra ton roz po czy nał się w od da lo nej
o 25 km od We ne cji miej sco wo ści Stra.
Z ko lei li nia me ty umiej sco wio na by ła
na Ri va Set te Mar ti ri. 

Ma ra toń ski dy stans prze bie gli Mar -
cin Obal (750. miej sce – 3: 25: 46), Ar tur
Ma rek (751. miej sce – 3: 25: 46), Cze -

sław Sien kie wicz (1128. miej -
sce – 3: 34: 30), Ma rian Pocz ta (1185.
miej sce – 3: 34: 42), Pa weł Bła żu tycz
(1418. miej sce – 3: 38: 35), Ra fał Sój ka
(2085. miej sce – 3: 49: 32), Ka rol Ka łuż -
ny (2455. miej sce – 3: 55: 14), Ro bert
Do ma ga ła (2780. miej sce – 4: 00: 59),
Ro bert Czaj ka (3202. miej -
sce – 4: 08: 41), Ja ro sław Mar ci niak
(3203. miej sce – 4: 08: 42), Krzysz tof
Ka sprzak (3399. miej sce – 4: 12: 25), Jo -
an na Lis (3401. miej sce – 4: 12: 28), An -
na Świ der ska (3516. miej sce – 4: 14: 52),
Ra fał Ku las (4048. miej sce – 4: 25: 46),
Wie sław Urba niak (5237. miej -
sce – 4: 53: 03), Piotr Ty czyń ski (5826.
miej sce – 5: 42: 18) i Da riusz Pocz ta
(5827. miej sce – 5: 42: 18). 

(GRZE LO)

BIEGI

Nasi zawodnicy w Wenecji

UROCZYSTOŚĆ

Święto lokalnego sportu



Łu kasz Ko wal ski za jął ósme miej -
sce na Mło dzie żo wych Mi strzo -
stwach Pol ski w Za pa sach w Sty lu
Wol nym. Za wo dy od by ły się w po ło -

wie paź dzier ni ka w Osiel sku nie da -
le ko Byd gosz czy.

W pierw szej wal ce re pre zen tant

Olim pij czy ka Sul mie rzy ce uległ 2: 12 Ry -
szar do wi Mach mu do wo wi z Ko ło brze gu.
Na stęp nie po ko nał Ma te usza Fi lę z Olim -
pu Ja nów Lu bel ski. W trze cim po je dyn ku
Łu kasz Ko wal ski prze grał 1: 10 z Krzysz -
to fem Sob ko wia kiem ze Śro dy Wlkp. i za -
koń czył za wo dy na ósmej lo ka cie. 

(AN KA)

15Sport

Re pre zen tan ci UKS Sho dan Zdu ny
ry wa li zo wa li w Ir lan dii na mi strzo -
stwach świa ta w ka ra te. Na wy spie
Kil ken ny na si ka ra te cy spi sa li się
bar dzo do brze i wró ci li do kra ju z kil -
ko ma me da la mi. 

Mi strzow skie ty tu ły w Ir lan dii wy -
wal czy li Ja ro sław Adam ski w ka ta sho to -
kan ve te ran +36 lat oraz We ro ni ka Bec -
ker w ku mi te ip pon ca det. Sre bro w zma -
ga niach ka de tów zdo by ła Dag ma ra Muj -
ta. W ka ta i ku mi te ze spo ło wym dru gie
miej sce za ję ły Ka ta rzy na Tra fan kow ska,
W. Bec ker oraz D. Muj ta. Z ko lei na trze -
cim stop niu po dium sta nę li W. Bec ker
w ka ta sho to kan 14/15 lat, K. Tra fan kow -
ska w ku mi te 14/15 lat oraz Nor bert Ty -
siak w ku mi te 16/17 lat. 

– Te trzy dni zma gań w ha li The
TUMB by ły dla nas ma łym ma ra to nem
cza so wym, ale też spraw dzia nem umie jęt -

no ści kon cen tra cji przed star tem – stwier -
dza Ja ro sław Adam ski, tre ner UKS Sho -
dan. – Nasz start oce niam bar dzo po zy -
tyw nie i skła dam wszyst kim szcze re gra tu -
la cje. Nie mo gę je dy nie po go dzić się z no tą,
ja ką za ka ta otrzy ma ła Ka sia Tra fan kow -
ska, co za mknę ło jej dro gę do po dium. Mu -
si my da lej ro bić swo je, cięż ko pra co wać
i wy zna czać ko lej ne spor to we ce le. 

Na sza eki pa mia ła też oka zję zwie dzić
oko li cę. – Jak tyl ko chcie li śmy wyjść
wcze śniej, to moc no wia ło i do dat ko wo
pa dał deszcz. Kil ken ny to pięk na miej sco -

wość z licz ny mi za byt ka mi i zam kiem.
War to pod kre ślić, że w bli skiej oko li cy
znaj du je się po nad 1000 pu bów. Na ko -
niec mi strzostw od by ło się Irish Sa jo na ra
Par ty, gdzie ry wa le wspól nie się ba wi li
i na wią zy wa li no we zna jo mo ści. To wła -
śnie po ka zu je dru gie ob li cze ka ra te.
Na ko niec mo gę do dać, że gdy stoi się
na pu dle i słu cha Ma zur ka Dą brow skie go,
to mięk ną ko la na i moż na ho no ro wo uro -
nić łzę. To chwi la, o któ rej ma rzy każ dy
spor to wiec – pod su mo wu je J. Adam ski. 

(GRZE LO) 

KARATE

Shodan na mistrzostwach świata

ZAPASY

Ósme miejsce na mistrzostwach kraju

SUMO

Złota drużyna polskich juniorów 

Od 26 do 29 paź dzier ni ka w Ma spa -
lo mas od by wa ły się roz gryw ki Pu -
cha ru Mi strzów w Pił ce Ręcz nej Pla -
żo wej. W ze spo le BHT GRU Ju ko
Piotr ków Try bu nal ski za pre zen to wa -
ła się po cho dzą ca z Hen ry ko wa Syl -
wia Bart ko wiak. Jej dru ży na upla so -
wa ła się na siód mej po zy cji.

Dziew czę ta z Piotr ko wa po raz trze ci
w hi sto rii re pre zen to wa ły nasz kraj
na tym tur nie ju ja ko mi strzy nie Pol ski.
W ze spo le zna la zły się czte ry srebr ne me -
da list ki ostat nich mi strzostw Eu ro -
py – Syl wia Bart ko wiak, We ro ni ka Ła ko -
my, Pau li na So wa i Ali cja Ślę zak. 

Na Gran Ca na rię przy je cha ły 24 eki -
py z 15 kra jów. W fa zie gru po wej Po lki
naj pierw po ko na ły po 2: 0 duń skie DHG
Oden se oraz chor wac kie De to no Za -
grzeb, a na stęp nie do zna ły dwóch po ra -
żek – z wę gier skim Mul ti chem Szen ten -
drei (0: 2) oraz ho len der skim We st si de
(0: 2). Dzię ki wy gra nej w ostat nim me -
czu, ze szwaj car skim Te am Schwan (2: 0),

ze spół z Piotr ko wa za pew nił so bie awans
do dal szej fa zy. 

Po po raż ce w ćwierć fi na le z hisz pań -
skim C. BM Playa Al ge ci ras Po lkom po zo -
sta ła wal ka o miej sca 5-8. Ostat nie go dnia
tur nie ju, po sho ot -outach, na sze pił kar ki
prze gra ły z por tu gal skim OS Gor dos Lab -
min go 1: 2, a na ko niec po now nie ogra ły
De to no Za grzeb i osta tecz nie za ję ły siód -
me miej sce. 

– Przed tur nie jem na sze ocze ki wa nia
by ły więk sze, ale skoń czy ło się na siód mej
po zy cji – mó wi Syl wia Bart ko wiak. – Nie
je stem za do wo lo na z te go wy ni ku. Każ da
z dziew czyn ma świa do mość, że by ło nas
stać na wię cej. Klu czo wym mo men tem
tur nie ju był ćwierć fi nał, w któ rym prze -
gra ły śmy dwa se ty tyl ko jed nym punk -
tem. A po za tym w pierw szej par tii pro -
wa dzi ły śmy na czte ry se kun dy przed koń -
cem. Po ta kiej po raż ce cięż ko się po zbie -
rać. Tur niej już za na mi, po zo sta je wy cią -
gnąć wnio ski i pla no wać no wy se -
zon – stwier dza na sza pił kar ka. 

(GRZE LO)

PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

Pozostał spory niedosyt
W Fa le ni cy nie da le ko War sza wy od -
by ły się Mi strzo stwa Eu ro py Mło dzi -
ków, Ka de tów i Ju nio rów w Su mo.
W gro nie me da li stów nie za bra kło
re pre zen tan tów na sze go kra ju,
w tym za wod ni ków UKS Sam son Ko -
by lin oraz To wa rzy stwa Atle tycz ne go
Ro zum Kro to szyn. 

W zma ga niach mło dzi ków na si su -
mo cy wy wal czy li je den srebr ny me dal
i trzy brą zo we. Na dru gim miej scu w ka -
te go rii 45 kg upla so wał się Ty mo te usz Ra -
taj czyk (TA Ro zum Kro to szyn), a na naj -
niż szym stop niu po dium sta nę li Ja kub
He kiert (TA Ro zum) w kat. 35 kg, Ja kub
Skow roń ski (UKS Sam son Ko by lin)
w kat. 65 kg i Mi ko łaj Mro wiń ski (TA Ro -
zum) w kat. 70 kg. 

W gru pie ka de tów sre bro zdo był
Kac per Mi ko łaj czyk (TA Ro zum) w kat.
+95 kg. Do te go do rzu cił brą zo wy krą żek
w dru ży nie U'16. Na trze cich miej scach
za wo dy ukoń czy li Kac per Wia trak (TA
Ro zum) w kat. 65 kg i Mi ko łaj Kan dzier -
ski (UKS Sam son) w kat. 95 kg. 

Je dy ny dla Pol ski zło ty me dal wy wal -
czy ła dru ży na U'18 z Mi cha łem Fa bia now -
skim (TA Ro zum) w skła dzie. – Mu sie li -
śmy cze kać po nad osiem lat na ko lej ne zło -
to w ka te go rii dru ży no wej ju nio rów. Ostat -

nie zdo by li śmy, gdy Aron Ro zum miał 18
lat – po wie dział Da riusz Fa bia now ski, wi -
ce pre zes Pol skie go Związ ku Su mo. – Ta sa -
ma eki pa rok te mu by ła naj lep sza w ka de -
tach. Te raz po twier dzi li swo je moż li wo ści
wśród ju nio rów, co do brze pro gno zu je
na przy szłość – do dał D. Fa bia now ski. 

W naj star szej gru pie srebr ne me da le
wy wal czy li Ar tur Pau ter (TA Ro zum)
w kat. 65 kg, Mo ni ka So wa (UKS Sam -
son) w kat. 65 kg i Alek san dra Bzo dek
(UKS Sam son) w kat. 70 kg. Ostat nia
z wy mie nio nych, wspól nie z Mar tą Wie -
le biń ską (UKS Sam son), upla so wa ła się
na dru gim miej scu w kla sy fi ka cji dru ży -
no wej. Po nad to brąz zdo by li Ja kub Ko bu -
siń ski (UKS Sam son) w kat. 60 kg i Mar -

ta Wie le biń ska w kat. 70 kg. 
– Przed mi strzo stwa mi nie spo dzie -

wa łem się, że zdo bę dzie my ty le me da li.
Je stem bar dzo za do wo lo ny z dys po zy cji
na szej ka dry, któ ra w każ dej ka te go rii wie -
ko wej by ła bar dzo bli sko wy prze dze nia
naj lep szych w Eu ro pie su mo ków z Ro sji.
Czę sto o koń co wej kla sy fi ka cji de cy do wał
je den me dal wię cej bądź mniej – pod su -
mo wał D. Fa bia now ski. 

W trak cie mi strzostw wy róż nio no
pię ciu ar bi trów – Ke wi na Ro zu ma, Da -
riu sza Fa bia now skie go, Mi ro sła wa Fla ka,
An drze ja Je dy na ka oraz Wal de ma ra Sob -
czy ka. Otrzy ma li oni cer ty fi ka ty sę -
dziow skie mię dzy na ro do wej ka te go rii C. 

(GRZE LO) 



Ko lej ny cen ny wy nik osią gnę ła dru -
ży na Bia łe go Or ła Koź min Wiel ko -
pol ski w po je dyn ku z czo ło wym ze -
spo łem IV li gi. Po re mi sie w Lesz nie
tym ra zem pod opiecz ni tre ne ra Ma -
cie ja Do la ty wy wal czy li punkt na bo -
isku wi ce li de ra – Po go ni No we Skal -
mie rzy ce. Go la dla koź mi nian strze lił
Ja kub Szym ko wiak. 

W tym se zo nie Or ły zde cy do wa nie le -
piej ra dzą so bie z wy żej kla sy fi ko wa ny mi
ry wa la mi. Zna ko mi cie roz po czę ła się dla
nich kon fron ta cja w No wych Skal mie rzy -
cach, gdyż już w 7. mi nu cie bram ka rza
miej sco wych po ko nał Ja kub Szym ko wiak.
Koź miń ski po moc nik otrzy mał po da nie
od swo je go bra ta Mar ci na, po czym mi nął
de fen so ra Po go ni i wpa ko wał fut bo lów kę
do bram ki przy pra wym słup ku. 

Go spo da rze wzię li się do pra cy. Naj -
pierw po ude rze niu jed ne go z gra czy Po -
go ni pił ka tra fi ła w po przecz kę, a w 30.
mi nu cie bram karz Bia łe go Or ła mu siał
ska pi tu lo wać po strza le gło wą To ma sza
Kacz mar ka. 

Dru gą po ło wę bar dzo do brze roz po -
czę li przy jezd ni i po win ni wyjść na pro -
wa dze nie. Jed nak fut bo lów ka po ude rze -

niu Szy mo na Gał czyń skie go od bi ła się
od po przecz ki, z ko lei wy pusz czo ny w bój
przez Ar tu ra Bla żej cza ka J. Szym ko wiak
od dał mi ni mal nie nie cel ny strzał. 

Po goń po zmia nie stron ogra ni cza ła
się do dłu gich wrzu tek na ro słych snaj pe -
rów, lecz koź miń scy obroń cy gra li twar do
i zde cy do wa nie, nie po zwa la jąc ry wa lom
na stwo rze nie kla row nej sy tu acji. 

W tym ro ku Or ły ma ją do ro ze gra nia
jesz cze dwa spo tka nia. Na wła snym bo -
isku zmie rzą się z Ob rą 1912 Ko ścian,
a na wy jeź dzie za gra ją z PKS -em Ra cot.
Po 15 ko lej kach koź mi nia nie tra cą do bez -
piecz ne go miej sca w ta be li sześć punk -
tów. 

(GRZE LO)

Dru gi raz w tym ro ku Piast Ko by lin
mu siał uznać wyż szość Sta li Ple -
szew. Tym ra zem pod opiecz ni tre ne -
ra Mar ka No wic kie go prze gra li
na wy jeź dzie 0: 1. Go la na wa gę zwy -
cię stwa strze lił Łu kasz Jań czak. 

Piast w tym me czu miał prze wa gę
w po sia da niu pił ki, lecz nie prze kła da ło
się to na stwa rza nie groź nych sy tu acji.
Naj bli żej tra fie nia go ście by li na po cząt ku
po je dyn ku, lecz ude rze nia Ma te usza Ol -
kie wi cza i To ma sza Ko ko ta w do brym
sty lu obro nił To masz Szym ko wiak. Stal
ogra ni cza ła się je dy nie do kontr. Po jed nej
z nich szan sę na strze le nie go la miał Bar -
tosz Ma zu rek, jed nak Ja kub Po śled nik in -
stynk tow nie obro nił. 

W77. mi nu cie miej sco wi wy szli napro -
wa dze nie. Po ude rze niu gło wą Łu ka sza Jań -
cza ka pił ka tra fi ła w po przecz kę, ale do bit ka
te go sa me go gra cza by ła już sku tecz na. 

Po stra cie go la Piast pró bo wał roz -
pacz li wych ata ków, lecz ple sze wia nie do -
brze spi sy wa li się w obro nie i nie da li so -
bie wy drzeć zwy cię stwa. W koń ców ce

mo gli na wet pod wyż szyć wy nik, ale ze
strza łem B. Ma zur ka po ra dził so bie bram -
karz Pia sta. 

(GRZE LO)
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Sza lo ny mecz za fun do wa li ki bi com
pił ka rze Vic to rii La ski i Astry Kro to -
szyn. Pierw sza po ło wa za koń czy ła
się bez bram ko wym re mi sem, za to
po prze rwie pa dło aż sie dem go li.
Pod opiecz ni tre ne ra Lesz ka Kru ti na
prze gry wa li już 1: 3, ale osta tecz nie
wy gra li 4: 3! 

Hat tric ka w tym spo tka niu za no to wał
Mi ko łaj Mar ci niak. To on otwo rzył wy nik
tuż po prze rwie. Po tem go spo da rze, w cią -
gu dzie wię ciu mi nut, po trzech sta łych frag -
men tach gry wy szli na pro wa dze nie 3: 1. 

Przy jezd ni jed nak się nie pod da li.
Naj pierw dru gie tra fie nie za li czył Mar ci -
niak, a na stęp nie do re mi su do pro wa dził
Krzysz tof Ra tyń ski. Gdy wy da wa ło się, że
mecz za koń czy się po dzia łem punk tów,

w 90. mi nu cie Astra zdo by ła bram ką
na wa gę trzech punk tów.

Szy mon Po low czyk za grał pił kę
wzdłuż po la kar ne go, a Mar ci niak do sta -
wił tyl ko no gę i bram karz Vic to rii ska pi -
tu lo wał po raz czwar ty. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Siedem goli po przerwie!

Stal Pleszew - Piast Kobylin 1:0
(0:0)

BRAMKA: 1:0 – Łukasz
Jańczak (77’)

PIAST: Poślednik – Snela,
Wosiek, Pospiech, A. Kurzawa -
Olikiewicz, Szymanowski, M.
Kurzawa, Kamiński - Kokot,
Wachowiak (69' Wciórka) 

Victoria Laski - Astra Krotoszyn 3:4 (0:0)
BRAMKI: 0:1 – Mikołaj Marciniak

(48’), 1:1 – Łukasz Mońka (51’ głową),
2:1 – Michał Pietras (54’ wolny), 3:1 –
Jakub Nowak (59’ wolny), 3:2 – Mikołaj
Marciniak (60’), 3:3 – Krzysztof
Ratyński (75’), 3:4 – Mikołaj Marciniak
(90’) 

ASTRA: Wojtkowiak - Juszczak,
Jankowski, Wawrocki, Stach – Mizerny
(72’ Miedziński), Budziak, Krystek,
Ratyński (77’ Polowczyk) - Oleśków,
Mik. Marciniak 

Pogoń Nowe Skalmierzyce - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 1:1 (1:1)

BRAMKI: 0:1 – Jakub Szymkowiak
(7’), 1:1 – Tomasz Kaczmarek (30’ głową)

BIAŁY ORZEŁ: Kubiak – Majusiak,
Grodzki, Skowron, Czabański –
Idzikowski (46’ Maciejewski), Wach, J.
Szymkowiak, M. Szymkowiak –
Gałczyński (85’ Janowski), Błażejczak
(70’ M. Szulc) 

PIŁKA NOŻNA

Punkt na boisku wicelidera

PIŁKA NOŻNA

Piast znów nie sprostał Stali 


