
Mi nio ny week end upły nął w Kro to -
szy nie pod zna kiem jar mar ku świą -
tecz ne go, któ ry od był się na ryn ku.
Głów nym or ga ni za to rem by ło Sto -
wa rzy sze nie Sym pa ty ków Kro to -
szyń skiej Je dyn ki. Środ ki na to wy -
da rze nie po zy ska no z gmi ny Kro to -
szyn w ra mach ma łych zle ceń. 

Part ne ra mi jar mar ku by ły Szko ła
Pod sta wo wa nr 1 w Kro to szy nie, Cen -
trum Kro to szyń skich Ini cja tyw, MK
EVENT Mo ni ka Kwiat kow ska oraz
Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu -
nal nej i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie.
Dla licz nie przy by łych miesz kań ców
or ga ni za cje po za rzą do we i szko ły przy -
go to wa ły sto iska z tra dy cyj ny mi ku li -

nar ny mi spe cja ła mi i świą tecz nym rę -
ko dzie łem. 

Dla naj młod szych uczest ni ków przy -
go to wa no we so łe mia stecz ko, gdzie jed ną
z atrak cji by ło mo bil ne ki no 7D. Sto wa -
rzy sze nie Woj sko wa Czwór ka zor ga ni zo -
wa ło Mi ko łaj ko wy Bieg Jar mar ko wy,
w któ rym wzię li udział głów nie naj młod -
si ucznio wie szkół pod sta wo wych. 

Jar mark miał też wy miar cha ry ta -
tyw ny – wo lon ta riu sze zbie ra li pie nią dze
do pu szek na le cze nie Ga bry si Swo ry
z Kro to szy na. 

W nie dzie lę roz strzy gnię to kon kurs
na świą tecz ny pier nik. Za ba wa ta mia ła
na ce lu pro pa go wa nie sztu ki ku li nar nej, po -
głę bie nie wie dzy na te mat re cep tur i spo so -
bów wy ro bu, a tak że za chę ce nie ama to rów
pie cze nia ciast do po szu ki wa nia no wych
spo so bów wy pie ku pier ni ka. Ju ry kon kur -
so we oce nia ło smak i es te ty kę wy ko na nia.

Nie bra ko wa ło oczy wi ście wy stę pów
ar ty stycz nych. Na sce nie za pre zen to wa ły się
dzie ci z kro to szyń skich przed szko li i szkół,
śpie wa jąc świą tecz ne pio sen ki i ko lę dy. Po -
nad to wy stą pi li Pan Prze ci nek & Ze spół De -
pre syj ny, Aniel skie Gło sy, Ja cek Kru pa z ze -
spo łu Nie po kor ni oraz gość spe cjal ny, gwiaz -
da so bot nie go wie czo ru – gó ral ski ze spół
TUR NIO KI, po pu lar ny nie tyl ko w Pol sce,
ale rów nież za gra ni cą. (NO VUS)
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� INTERWENCJA

Co z ulicą
Chwaliszewską..?

Czytaj na str. 2

� UROCZYSTOŚĆ 

Święto honorowych
dawców krwi

Czytaj na str. 4

� NASZA AKCJA 

Trwa
METAMORFOZA
Magdy Suligi!

Czytaj na str. 6

� MIESZKANIE 

Specjalny dodatek
TWÓJ DOM

Czytaj na str. 10-11

� POLITYKA

Stowarzyszenie
Kukiz’15 broni JOW-ów

Czytaj na str. 13

� SPORT

W Krotoszynie odbył
się turniej Reiss Cup!

Czytaj na str.16

ŚWIĄTECZNIE

Jarmark na krotoszyńskim rynku



Miesz kań cy uli cy Chwa li szew skiej
nie mo gą do cze kać się re mon tu tej
dro gi i już tra cą cier pli wość. A spra -
wa cią gle się od wle ka. Jak się oka -
zu je, wnio sek o do fi nan so wa nie dłu -
go wy cze ki wa nej (prze)bu do wy dro gi
na ul. Chwa li szew skiej w Kro to szy -
nie zo stał od rzu co ny. 

Stan tej dro gi – oględ nie mó -
wiąc – po zo sta wia, zwłasz cza po opa dach
desz czu, wie le do ży cze nia. – Zło ży li śmy
wnio sek o do fi nan so wa nie prze bu do wy
dro gi w ra mach tzw. „sche ty nów ki” – wy -

ja śnia wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew -
ski. – Zo stał on przez Po znań od rzu co ny.
Uzna no bo wiem, iż nie mo że być zgło szo -
na prze bu do wa, lecz bu do wa. Jed nak we -
dług Po wia to we go Za rzą du Dróg i Wy -
dzia łu Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa po -
win na to być prze bu do wa, al bo wiem dro -
ga jest czę ścio wo za as fal to wa na, jest wy -
ko na na ka na li za cja sa ni tar na, jest utwar -
dzo na ka mie niem. Dla te go po trak to wa li -
śmy to ja ko prze bu do wę. 

Po od rzu ce niu wnio sku powiat wy -
słał od wo ła nie, któ re bę dzie roz pa try wa -
ne. Jak po in for mo wał wi ce sta ro sta, od -

rzu co no w su mie aż 40 pro cent wnio -
sków, zło żo nych przez po wia ty, więc
spra wa ul. Chwa li szew skiej nie jest mar -
gi nal na. 

Koszt mo der ni za cji ma wy nieść ok. 6
mln zł. – Je śli po wia to wi nie uda się uzy -
skać do fi nan so wa nia, to bę dzie my mu sie -
li wy ko nać to za da nie wła sny mi środ ka -
mi, wspól nie z gmi ną Kro to szyn. Przy do -
fi nan so wa niu po dział kosz tów wy niósł by
po 1,5 mln zł na każ dy sa mo rząd – do da -
je Pa weł Ra do jew ski. Spra wie bę dzie my
przy glą dać się na bie żą co.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Wi zy ta w pię cio gwiazd ko wym ho te lu
In ter Con ti nen tal by ła głów nym ce -
lem wy ciecz ki do War sza wy, na któ -
rą 27 li sto pa da wy bra li się ucznio -
wie Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal -
nych nr 2 w Kro to szy nie. 

Opie kę nad gru pą mło dzie ży spra wo -
wa li dy rek tor Ro man Olej nik oraz Mo ni -
ka Ka rol czak -Snad na i Ma ria Za wor ska.
Za nim kro to szy nia nie uda li się do ho te lu,
zwie dzi li war szaw ską Sta rów kę i Kra kow -
skie Przed mie ście. 

W In ter Con ti nen ta lu przed sta wi cie -
le ZSP nr 2 po czu li się jak praw dzi wi go -
ście. Zo sta li ser decz nie po wi ta ni w pięk -
nej sa li kon fe ren cyj nej, a na stęp nie o swo -
jej pra cy opo wie dzie li im me na dżer ho te -
lu, kie row nik kuch ni oraz kie row nik
ochro ny. 

Wi zy ta uroz ma ico na by ła po czę stun -
kiem i zwie dza niem ho te lu. Mło dzież mia -
ła oka zję zo ba czyć m. in. apar ta ment pre -
zy denc ki, w któ rym no cu ją nie tyl ko gło wy
państw, ale też zna ni ar ty ści, jak choć by
Ma don na. Po nad to ogrom ne wra że nie
na wszyst kich wy war ły stre fa Spa & Wel l -
nes, ba sen z wi do kiem na Pa łac Kul tu ry
i Na uki czy Re stau ra cja Ka ro la Okra sy. 

Go ści za pro szo no rów nież na po kaz
li ve co oking, pod czas któ re go mo gli skosz -
to wać dań przy go to wy wa nych przez naj -
lep szych ku cha rzy pra cu ją cych ho te lu.
Zwień cze niem wi zy ty kro to szy nian by ło
spo tka nie  z dy rek to rem ho te lu, któ ry
opo wie dział o swo jej dro dze za wo do wej
i o od po wie dzial no ści służ bo wej, ja ka spo -
czy wa na oso bie pra cu ją cej na tym sta no -
wi sku w luk su so wym ho te lu.

OPRAC. (AN KA)

INTERWENCJA

Kiedy remont na ul. Chwaliszewskiej ?

ZSP 2 KROTOSZYN

Z wizytą w luksusowym hotelu
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Pod ko niec li sto pa da w re stau ra cji
Ra tu szo wa od by ło się co rocz ne spo -
tka nie ho no ro wych daw ców krwi z te -
re nu po wia tu kro to szyń skie go. Uro -
czy stość by ła wy ra zem wdzięcz no ści
i uzna nia dla krwio daw ców za wspa -
nia łą po sta wę, bez in te re sow ność
i ogrom ne po kła dy al tru izmu. 

Człon ko wie Klu bu Ho no ro wych
Daw ców Krwi przy Ko men dzie Po wia to -
wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz klu -
bu dzia ła ją ce go przy Od dzia le Re jo no -
wym PCK w Kro to szy nie spo tka li się, by
wspól nie świę to wać Dni Ho no ro we go
Krwio daw stwa.

Krzysz tof Kie rzek, rad ny miej ski,
w swo im wy stą pie niu omó wił dzia łal ność
PCK w Kro to szy nie. – Czer wo no krzy -
skie Świę to Dar czyń ców Zdro wia i Ży cia
to świę to tych wszyst kich, któ rzy, dzie ląc
się z in ny mi swo ją krwią, ra tu ją zdro wie
i nie jed no krot nie ży cie dru gie mu czło -
wie ko wi – mó wił K. Kie rzek. – To wy jąt -
ko we świę to wy jąt ko wych lu dzi. Od da -
wa nie krwi jest bar dzo szla chet nym czy -
nem. Oso ba zdro wa mo że w ten spo sób
po móc tym, któ rzy tej krwi po trze bu ją. 

– „Od da jąc krew – da ru jesz ży cie”- to
ha sło to wa rzy szy dzia ła niom Pol skie go
Czer wo ne go Krzy ża od 59 lat, od cza su,
gdy PCK za jął się or ga ni za cją i pro pa go -
wa niem ho no ro we go krwio daw stwa oraz
uświa da mia niem zna cze nia krwi w ra to -
wa niu ży cia i zdro wia ludz kie go – pod -
kre ślił K. Kie rzek. – Co praw da, za spra -
wy zwią za ne z prze twa rza niem krwi od -
po wia da służ ba krwi pod le gła Kra jo we -
mu Cen trum Krwio daw stwa i Krwio -
lecz nic twa w War sza wie, jed nak pla no -
wa ne i ryt micz ne za opa trze nie re gio nal -
nych cen trów krwio daw stwa i krwio lecz -
nic twa w ży cio daj ną krew moż li we jest
przede wszyst kim dzię ki ho no ro wym
daw com. 

W cią gu ro ku Re jo no wa Ra da Ho no -
ro wych Daw ców Krwi, wraz z pre ze sa mi
klu bów oraz służ bą krwi, zor ga ni zo wa ła

osiem otwar tych ak cji po bo ru krwi, po zy -
sku jąc w ten spo sób 190,350 li trów.

Dni Ho no ro we go Krwio daw stwa by -
ły do sko na łą oka zją do wrę cze nia krwio -
daw com od zna czeń i wy róż nień. Funk -
cjo na riusz KP PSP, st. asp. Grze gorz Go -
liń ski, otrzy mał Od zna kę Ho no ro -
wą IV stop nia za za szczyt ne za słu gi w re -
ali za cji hu ma ni tar nych ce lów PCK. 

Od dział Re jo no wy PCK oraz Re jo no -
wa Ra da Ho no ro wych Daw ców Krwi
w 2017 ro ku spo rzą dzi ła wnio ski o nada -
nie od zna czeń pań stwo wych po od da -
niu 25, 30 i 40 li trów krwi, któ re mia ły
być wrę czo ne 2 grud nia w Po zna niu.
Otrzy ma li je Bo gu sław Alek san drzak,
Mie czy sław Swo ra, To masz Ho ło ga, Da -
riusz Ma łec ki, Da niel Strauch man,
Krzysz tof Włoch. 

Na uro czy sto ści wrę czo no rów nież
od zna ki ho no ro we PCK oso bom, któ re
w szcze gól ny spo sób przy czy ni ły się
do roz wo ju or ga ni za cji oraz ho no ro we go
krwio daw stwa. W ten spo sób wy róż nio -
no Sła wo mi ra Sto jew skie go (od zna -
ka I stop nia), Ry szar da Czusz ke (od zna -
ka IV stop nia), Grze go rza Go liń skie go
(od zna ka IV stop nia) i Zbi gnie wa Ko wal -
skie go (od zna ka IV stop nia). Sym bo licz -
nym upo min kiem po dzię ko wa no rów -
nież oso bom od zna czo nym Krzy żem Za -
słu gi Wo je wo dy Wiel ko pol skie go po od -
da niu 25 i wię cej li trów krwi, a tak że 18
i 12 li trów, jak rów nież tym, któ rzy by li

naj ak tyw niej si w mi ja ją cym ro ku.
Na przy szły rok pla no wa ne są ob cho -

dy 60-le cia Ho no ro we go Krwio daw stwa
w PCK, a już w stycz niu 2019 ro ku PCK
świę to wać bę dzie 100-le cie. – Na szym
wiel kim ma rze niem, a wła ści wie ce lem
jest, aby sztan dar na szej or ga ni za cji
uświet nił uro czy sto ści zwią za ne z ob cho -
da mi tych rocz nic – oznaj mił K. Kie -
rzek. – Ma my sztan dar ufun do wa ny
przez spo łe czeń stwo Kro to szy na w 1968
ro ku, czy li pra wie 50 lat te mu. Na uży wa -
nie go nie po zwa la je go stan fak tycz ny,
a po nad to jest nie zgod ny z obo wią zu ją cy -
mi nor ma mi. Po zwo lę so bie w tym mo -
men cie za ape lo wać do człon ków PCK
i wszyst kich lu dzi do brej wo li oraz do in -
sty tu cji o po moc w ze bra niu środ ków
na grun tow ną re no wa cję lub za kup no we -
go. Koszt te go przed się wzię cia to od 3,5
do 6,5 tys. zł. Za sad nym by ło by zo sta wie -
nie 50-let nie go sztan da ru, ja ko eks po na tu
hi sto rycz ne go, gdyż po re no wa cji i tak nie
bę dzie speł niał wszyst kich norm, a stra ci
na war to ści hi sto rycz nej. Pra gnę pań stwa
za pew nić, że nie wy cią ga my bier nie rę ki,
al bo wiem wśród człon ków PCK uda ło się
już ze brać po nad 1500 zł. Wie rzy my, że
tych, któ rzy ze chcą wes przeć tę ini cja ty -
wę, nie za brak nie, za co z gó ry ser decz nie
dzię ku je my – po wie dział K. Kie rzek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

WIĘ CEJ prze czy tasz 
na www.glo kal na.pl

KROTOSZYN

Święto honorowych dawców krwi

INWESTYCJE

Termomodernizacja 
na Parcelkach zakończona

29 li sto pa da w Szko le Pod sta wo wej
nr 7 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi
w Kro to szy nie miał miej sce od biór
koń co wy jed ne go z za dań w ra mach
pro jek tu pod na zwą „Ter mo mo der ni -
za cja obiek tów uży tecz no ści pu blicz -
nej w gmi nie Kro to szyn”.

Przy po mnij my, że pro jek tem zo sta ły
ob ję te trzy pla ców ki, prócz szko ły na Par -
cel kach – SP w Biad kach i Przed szko le
nr 5 w Kro to szy nie.

Za da nie zre ali zo wa no z do fi nan so wa -
niem z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go w ra mach WRPO na la -
ta 2014-2020 (85% kosz tów kwa li fi ko wa -
nych) oraz ze środ ków wła snych gmi ny. 

W ra mach ter mo mo der ni za cji obiek tu

wy ko na no ocie ple nie ścian ze wnętrz nych,
stro po da chu i da chu, wy mie nio no sto lar kę
okien ną i drzwio wą, zmo der ni zo wa no in -
sta la cję cen tral ne go ogrze wa nia. Po nad to za -
ło żo no in sta la cję fo to wol ta icz ną oraz zmo -
der ni zo wa no in sta la cję oświe tle nio wą. Za -
kres rze czo wy za da nia obej mo wał rów nież
po zo sta łe pra ce wy ni ka ją ce ze sta nu tech -
nicz ne go obiek tu oraz prze pi sów p. poż.

Ter mo mo der ni za cja spo wo du je
przede wszyst kim pod nie sie nie efek tyw -
no ści ener ge tycz nej bu dyn ku i wpły nie
na re duk cję emi sji ga zów cie plar nia nych,
zwięk sze nie udzia łu ener gii po cho dzą cej
ze źró deł od na wial nych, re duk cję zu ży cia
ener gii fi nal nej oraz zmniej sze nie kosz -
tów eks plo ata cji. 

(NO VUS)
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RY SZARD TEO DOR CZYK
– doradca
ubezpieczeniowy
Po go to wie 
Ubez pie cze nio we 24h!

Pra cu jesz do wie czo ra lub w de le -
ga cji? Póź no ode bra łeś pa pie ry z re je -
stra cji? Po trze bu jesz ubez pie cze nia?
Za dzwoń – 601 174 891.

Ofe ru ję ubez pie cze nia in dy wi du -
al nie, do pa so wa ne do Two ich po trzeb,
za roz sąd ną ce nę – w więk szo ści firm
ubez pie cze nio wych! W sze ro kim za -
kre sie ubez pie czeń – ma jąt ko wych,

ży cio wych, ko mu ni ka cyj nych, rol -
nych, me dycz nych i in nych!

NASZA AKCJA

METAMORFOZA nabiera tempa
Magdalena Suliga, która wygrała METAMORFOZĘ, korzysta już
z usług naszych specjalistów. Na naszym profilu facebookowyn
możecie na bieżąco śledzić efekty przemian laureatki. 

Mag da mia ła już se sję zdję cio wą
w stu diu Fo to Se bol przed roz po czę -
ciem za bie gów. Prze szła też zmia nę fry zu -
ry w Lu xos fe rze. By ła na kil ku za ję -
ciach w Fa mi ly Fit, gdzie ćwi czy ła
pod okiem tre ne ra per so nal ne go. Mo że
tam rów nież li czyć na dar mo we wej ścia
pod czas trwa nia ME TA MOR FO ZY. Lek -
cję prak tycz ną ma ki ja żu prze pro wa dzi ła
z lau re at ką Ka ta rzy ną Mo -

cek – Ko sme to lo gia Mir ror.
Mag dę cze ka też ma ki jaż per ma nent ny
brwi.

– Po trze bo wa łam zmia ny i cie szę się,
że wy gra łam ME TA MOR FO ZĘ. Mo je
od czu cia są jak naj bar dziej po zy tyw -
ne – przy zna je Mag da le na Su li ga, za py ta -
na o wra że nia to wa rzy szą ce jej pod czas
prze mian. 

Na na szą lau re at kę cze ka ją jesz cze za -
bie gi w kap su le flo atin go wej oraz do bra -
nie ide al nych oku la rów prze ciw sło necz -
nych w Sa lo nie Optycz nym Vi sus. Z ko -
lei sklep Mo nEw -dla Wy jąt ko -
wych Ko biet do bie rze dla Niej kre -
acje na róż ne oka zje. Na za koń cze nie cze -
ka na Mag dę ko lej na se sja zdję cio wa, któ -
ra zwień czy ca łą prze mia nę. 

Przy po mi na my też, iż każ da z 11
Pań, któ re star to wa ły w na szej ak cji, otrzy -
ma upo mi nek! Na si Part ne rzy – Mo nEw,
Ko sme to lo gia Mir ror, Fo to Se bol, Vi sus
i Fa mi ly Fit – ufun do wa li ta lo ny o war to -
ści 100 zł na usłu gi lub pro duk ty dla pię -

ciu Kan dy da tek. Dla trzech Pań Ga bi net
Re ha bi li ta cji Mo ni ki Sza rzyń skiej fun du -
je po dwie se sje ma sa żu ka mie nia mi,
a Aka de mia Pił kar ska Re is sa ofia ro wu je
kar ne ty na bez płat ne tre nin gi dla dzie ci
dwóch Kan dy da tek. Z ko lei jed na z Pań
otrzy ma na gro dę -nie spo dzian kę od na -
szej re dak cji.

(KOST KA)



W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej pod su mo wa no pro jekt „Kro to -
szyn łą czy po ko le nia”. W przed się -
wzię cie to za an ga żo wa ły się sa mo -
rzą dy, in sty tu cje i sto wa rzy sze nia.

Cał ko wi ty koszt pro jek tu wy -
niósł 32 237 zł, z cze go 19 000 zł sta no -
wi ło do fi nan so wa nie sa mo rzą du wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go, 4 445 zł do ło -
ży ła gmi na Kro to szyn, 1 092 zł – Uni wer -
sy tet Trze cie go Wie ku w Kro to szy -
nie, 400 zł – po wiat kro to szyń ski, a 7 300
wy no sił wkład oso bo wy. 

Pro jekt miał na ce lu wzrost po zio mu
ak tyw no ści fi zycz nej, spo łecz nej, in te lek tu -
al nej i kul tu ral nej osób star szych, za in te re -
so wa nie re gio na li zmem i lo kal ną hi sto rią
wśród se nio rów i mło dzie ży, pro mo cję ak -
tyw ne go try bu ży cia i roz wi ja nie pa sji. Dla
uczest ni ków zor ga ni zo wa no więc za ję cia
z gim na sty ki i jo gi, ce ra micz ne, rę ko dzie ła,
a tak że pre lek cje proz dro wot ne czy pik ni ki. 

W pro jekt za an ga żo wa ły się wszyst -
kie gmi ny po wia tu kro to szyń skie go, Kro -
to szyń ski Ośro dek Kul tu ry, Zdu now ski
Ośro dek Kul tu ry, Sto wa rzy sze nie „Szan -
sa”, I LO w Kro to szy nie, bi blio te ki pu -
blicz ne w Kro to szy nie i Zdu nach. 

W trak cie pod su mo wa nia roz strzy -
gnię to kon kurs fo to gra ficz ny „Uro ki co -
dzien no ści”, któ ry zor ga ni zo wa ły UTW,
PCPR i Sto wa rzy sze nie „Szan sa”. Sześć
osób na de sła ło łącz nie 30 prac. Oce nia ło
je ju ry w skła dzie: Pa weł Płó cien ni czak
(prze wod ni czą cy), Zu zan na Na dzie ja,

Ma ciej Ka ro lew ski i Krzysz tof Ro sik.
Zwy cię ży ła Ga brie la Paw lik („Mój Ga li -
tek”), dru gą na gro dę otrzy ma ła Ce cy lia
Ra do jew ska („Kar mie nie co dzien ne kó -
zek”), a trze cie miej sce za jął Jan Paw lik
(„Przy jaźń”).

Po nad to wrę czo ne zo sta ły cer ty fi ka -
ty „Miej sce Przy ja zne Oso bom Star -
szym”. Otrzy ma li je I LO im. H. Koł łą ta ja,
Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie, Re -
stau ra cja Ra tu szo wa, ko ło Pol skie go
Związ ku Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li -
dów w Koź mi nie Wlkp. i Re stau ra cja Cri -
stal. Obec nie ta kich miejsc w po wie cie
kro to szyń skim jest sie dem na ście. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

PROJEKT

Krotoszyn łączy pokolenia

23 li sto pa da bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek pod pi sał wstęp ną de kla -
ra cję o przy stą pie niu do pro gra mu
Wiel ko pol ska Kar ta Ro dzi ny,
na pod sta wie któ rej zo sta nie przy go -
to wa ne po ro zu mie nie part ner skie.

Pro gram Wiel ko pol ska Kar ta Ro dzi ny
zo stał przy ję ty przez Za rząd Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go 29 ma ja 2014 ro ku
uchwa łą nr 4705/2014 i obej mu je dzia ła nia
na rzecz ro dzin 3+ z na sze go wo je wódz twa. 

Pro jekt stał się istot nym ele men tem
po li ty ki sa mo rzą du, uła twia ro dzi nom wie -

lo dziet nym do stęp do dóbr i usług, po zo sta -
wia jąc w ich bu dże tach wię cej pie nię dzy. 

Wiel ko pol ska Kar ta Ro dzi ny za pew -
nia ro dzi nom wie lo dziet nym ko rzy sta nie
na pre fe ren cyj nych wa run kach z ofer ty

kul tu ral nej, oświa to wej, re kre acyj nej
i trans por to wej po przez sys tem zni żek,
wpro wa dzo ny przez pod mio ty przy stę -
pu ją ce do pro gra mu.

OPRAC. (NO VUS)
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SAMORZĄD

Krotoszyn przystąpi do Wielkopolskiej Karty Rodziny

17 li sto pa da na kro to szyń skim ryn -
ku, za spra wą lo kal nych wo lon ta riu -
szy, sta nę ła wiel ka Szla chet na Pacz -
ka w ra mach ak cji spo łecz nej, skie ro -
wa nej do lu dzi po trze bu ją cych. Jed no -
cze śnie otwar ta zo sta ła ba za ro dzin.

Przy po mnij my, że Szla chet na Pacz ka
to ogól no pol ski pro jekt po mo cy ro dzi -
nom znaj du ją cym się w trud nej sy tu acji
ma te rial nej, za ini cjo wa ny przez ks. Jac ka
Strycz ka. Trwa już 17 lat i z każ dym ko lej -
nym ro kiem łą czy co raz więk sze gro no

osób za an ga żo wa nych w je go dzia ła nia,
osób, któ rym przy świe ca je den
cel – zmia ny czy jejś sy tu acji na lep sze. 

Na te re nie po wia tu kro to szyń skie go
dzia ła 10 wo lon ta riu szy, któ rzy na czas
trwa nia tej szla chet nej ini cja ty wy po mo -
gą 14 po trze bu ją cym ro dzi nom. Wzię li
rów nież udział w ak cji in for ma cyj nej, ob ja -
śnia jąc prze chod niom oraz klien tom Ga le -
rii Kro to szyń skiej ideę Szla chet nej Pacz ki.
Fi nał ak cji za pla no wa no na 9-10 grud nia
w Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej.

(NO VUS)

AKCJA CHARYTATYWNA

Finał Szlachetnej Paczki tuż-tuż Pro wa dzisz fir mę, masz kre dyt hi po -
tecz ny czy kre dyt go tów ko wy? 

Zo bo wią za nie, któ re za cią gnę li Pań -
stwo w Ban ku, mu si zo stać spła co ne, nie -
za leż nie od na głych i nie prze wi dzia nych
sy tu acji, któ re mo gą zda rzyć się każ de mu
z nas. Dla te go je że li nie zro bi li Pań stwo
te go jesz cze, prze czy taj cie to, z czym
na co dzień spo ty kam się w mo jej pra cy... 

Po co mi ubez pie cze nie..?
Bar dzo do bre py ta nie. Kie dy ku pu je -

my nasz wy ma rzo ny sa mo chód, pierw -
sze, co ro bi my, to ubez pie cza my go, by
w ra zie stłucz ki czy wy pad ku otrzy mać
pie nią dze i na pra wić szko dę. Tyl ko czy
my śle li ście Pań stwo kie dyś o tym, co się
sta nie, gdy w na stęp stwie ta kie go nie prze -
wi dzia ne go zda rze nia to Wy bę dzie cie
po szko do wa ni? Sa mo chód oczy wi ście bę -
dzie moż na na pra wić al bo za otrzy ma ne
środ ki ku pi cie in ny, ale co z Pań stwa zdro -
wiem i ży ciem? Jak ewen tu al nie ro dzi na
bę dzie ra dzić so bie z sa mo cho dem, lecz
bez Pa na / Pa ni? 

Ubez pie cze nia są prze cież dro gie...
Każ de go dnia ro bi my za ku py, cza sem

dla przy jem no ści od wie dza my re stau ra cje
czy cen tra han dlo we, ro biąc za ku py lub
od po czy wa jąc. Tyl ko co sta nie się, kie dy
na głe i nie prze wi dzia ne zda rze nie lub zwy -
kła cho ro ba cał ko wi cie zmie nią na sze ży -

cie? Już za 1,33 zł dzien nie mo że my za bez -
pie czyć na szą ro dzi nę czy po sia da ny kre -
dyt. Py ta nie, czy to du żo, czy ma ło? Od po -
wie dzieć mu si cie so bie Pań stwo sa mi. 

Mam już wszyst kie ubez pie cze nia...
Oczy wi ście to naj lep sza z sy tu acji,

w któ rej mo że my się zna leźć i kie dy wie -
czo rem sia da my gdzieś w fo te lu, czu je my
się z tym bar dzo do brze. Czy ta łem ostat -
nio je den z ar ty ku łów pra so wych, w któ -
rym, pu bli ku jąc li stę 20 naj bo gat szych lu -
dzi, za py ta no jed ne go z nich, jak się czu je,
ma jąc już wszyst ko. Od po wiedź by ła pro -
sta i ude rza ją ca w sed no. Py ta ny po wie -
dział, że nie jest waż ne, by mieć wszyst ko,
tyl ko by mieć to, co jest naj wyż szej ja ko -
ści. Spraw dzi li ście Pań stwo, czy to, co po -
sia da cie, jest wła śnie naj wyż szej ja ko ści? 

Moż na mno żyć w gło wie po wo dy,
dla cze go nie ubez pie czać sie bie, ale kie dy
po pa trzy cie na Wa sze au to, Wasz dom czy
in ne war to ścio we dla Was rze czy, to gdzie
Pań stwo w tym ob raz ku wi dzi cie sie bie?

TOMASZ GIERKO – doradca finansowy
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Ko lej ny wy pa dek na dro dze kra jo wej
nr 36, na od cin ku mię dzy Ko by li nem
a Smo li ca mi. 30 li sto pa da w Sta rym
Ko by li nie czo ło wo zde rzy ły się dwa
sa mo cho dy. Spraw ca zda rze nia pro -
wa dził au to w sta nie nie trzeź wym.

Jak się oka za ło, zde rzy ły się sa mo cho -

dy oso bo we Fiat Pun to i Volks wa gen Pas -
sat. W chwi li przy by cia stra ży po żar nej
kie ru ją cy by li już pod opie ką Ze spo łu Ra -
tow nic twa Me dycz ne go. Z ko mo ry sil ni ka
fia ta wy do by wał się dym. – Stra ża cy za -
bez pie czy li te ren dzia łań i po da li je den
prąd ga śni czy wo dy w na tar ciu do ko mo ry
sil ni ka, sku tecz nie li kwi du jąc przy czy nę

wy do by wa ją ce go się dy mu. Po nad to
w roz bi tych po jaz dach odłą czy li aku mu la -
to ry – mó wi To masz Pa try as z Ko men dy
Po wia to wej PSP w Kro to szy nie. Po wszyst -
kich czyn no ściach po li cji usu nię to z dro gi
pły ny eks plo ata cyj ne oraz czę ści ka ro se rii

Ko bie tę, któ ra kie ro wa ła fia tem,
prze wie zio no do szpi ta la. Kie row ca dru -
gie go po jaz du nie od niósł po waż niej szych
ob ra żeń. – Kie ru ją cy po jaz dem mar ki
VW Pas sat miesz ka niec Ko by li na był
w sta nie nie trzeź wo ści – 0,49 mg/l al ko -
ho lu w wy dy cha nym po wie trzu – in for -
mu je Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy
Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy -
nie. – Pro wa dzo ny przez nie go sa mo chód
z nie usta lo nych przy czyn zje chał na prze -
ciw le gły pas ru chu, w efek cie cze go do -
szło do zde rze nia z fia tem pun to. Au ta
zo sta ły za bez pie czo ne na par kin gu strze -
żo nym. Po stę po wa nie w tej spra wie pro -
wa dzi kro to szyń ska ko men da po li cji.

(NO VUS)
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Wcze snym ran kiem 30 li sto pa da
na uli cy Ko le jo wej w Ko by li nie zde rzy -
ły się dwa po jaz dy oso bo we. W re zul -
ta cie je den z nich da cho wał.
Na szczę ście nikt nie do znał po waż -
niej szych ob ra żeń. 

– Po jaz da mi po dró żo wa ły trzy oso by,
któ re w mo men cie przy by cia stra ży po -
żar nej znaj do wa ły się po za sa mo cho da mi
pod opie ką Ze spo łu Ra tow nic twa Me -
dycz ne go – in for mu je To masz Pa try as
z Ko men dy Po wia to wej PSP w Kro to szy -
nie. – Jed ną z osób prze wie zio no do Szpi -

tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we go.
Po szko do wa ny nie do znał po waż niej -

szych ob ra żeń. Stra ża cy odłą czy li aku mu -
la to ry w sa mo cho dach, po czym po sta wi -
li je den z nich na ko ła, zo sta wia jąc w miej -
scu nie stwa rza ją cym zagrożenia.

Przy czy ną wy pad ku naj praw do po -
dob niej by ło nie za cho wa nie bez piecz nej
od le gło ści przez kie row cę po jaz du Land
Ro ver, któ ry wje chał w tył sa mo cho du
Fiat Pun to, w efek cie cze go ten da cho wał.
Spraw cę uka ra no man da tem w wy so ko -
ści 150 zło tych.

(NO VUS)

NA DRODZE

Zderzenie aut w Kobylinie

30 li sto pa da w miej sco wo ści Cha -
chal nia do szło do wy pad ku z udzia -
łem dwóch sa mo cho dów oso bo wych
i bu sa. Przy czy ną zda rze nia by ło nie -
udzie le nie pierw szeń stwa prze jaz du.

Wy pa dek miał miej sce na skrzy żo wa -
niu dróg. W po jaz dach po dró żo wa ło
osiem osób. De cy zją bę dą cych na miej scu
służb me dycz nych jed na z nich wy ma ga ła
prze wie zie nia 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 za bez pie cze niu miej sca zda rze nia,
odłą cze niu aku mu la to rów w roz bi -
tych po jaz dach. Po za koń czo nych
czyn no ściach po li cyj nych stra ża cy

usu nę li z jezd ni po zo sta ło ści po zda -
rze niu.

Przy czy ną wy pad ku by ło nie udzie le -
nie pierw szeń stwa prze jaz du przez kie -
row cę sa mo cho du Fiat Du ca to, któ ry wy -
ko ny wał ma newr skrę tu w le wo. – Do pro -
wa dził do zde rze nia z ja dą cym z prze ciw -
ne go kie run ku sa mo cho dem mar ki Ford
Fie sta, któ ry z ko lei ude rzył w po jazd mar -
ki Re nault La gu na. Kie row ca te go ostat -
nie go au ta zo stał prze trans por to wa ny
do szpi ta la, lecz nie stwier dzo no po waż -
niej szych ob ra żeń. Spraw ca zo stał uka ra ny
man da tem w wy so ko ści 500 zł – in for -
mu je Bar tosz Kar wik z Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Nie udzielił pierwszeństwa

WYPADEK

Kierował w stanie nietrzeźwym

26 li sto pa da stra ża cy zo sta li we zwa -
ni do po ża ru w bu dyn ku jed no ro dzin -
nym w Ko by li nie. Pa li ło się w ko tłow -
ni. Ni ko mu nic się nie sta ło.

Na miej sce skie ro wa no za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie, z OSP Ko by lin i OSP Smo li ce. Jak się
oka za ło, pa li ło się w po miesz cze niu ko -

tłow ni w bu dyn ku miesz kal nym. Osób
po szko do wa nych nie by ło.

Wła ści ciel z po mo cą wę ża ogro do -
we go pró bo wał stłu mić pło mie nie. We -
wnątrz znaj do wa ła się bu tla z ga zem
pro pan -bu tan. Pa no wa ło du że za dy -
mie nie. – Stra ża cy, wy po sa że ni
w sprzęt ochro ny dróg od de cho wych,
wy nie śli z po miesz cze nia bu tlę z ga zem
i przy stą pi li do jej schła dza nia. Na stęp -
nie od dy mi li po miesz cze nia w bu dyn -
ku i usu nę li na ze wnątrz nad pa lo ne
ma te ria ły, skła do wa ne w ko tłow ni – in -
for mu je To masz Pa try as z Ko men dy Po -
wia to wej PSP. 

Urzą dze nia mi po mia ro wy mi spraw -
dzo no po miesz cze nia w bu dyn ku i wy -
nie sio ną bu tlę. Ka me ra ter mo wi zyj na
i mier nik wie lo ga zo wy nie wska za ły
na za gro że nia.

(NO VUS)

KOBYLIN

Pożar w kotłowni

24 li sto pa da na uli cy Kro to szyń skiej
w Koź mi nie Wlkp. do szło do zde rze -

nia trzech aut oso bo wych. W wy pad -
ku ucier pia ły dwie oso by. 

– Kie ru ją ca po jaz dem mar ki Fiat
Ti po miesz kan ka gmi ny Koź min
Wlkp., z nie usta lo nych przy czyn, zje -
cha ła na prze ciw le gły pas ru chu, do -
pro wa dza jąc do czo ło we go zde rze nia
z po jaz dem Re nault La gu na. W wy ni -
ku sil ne go ude rze nia sa mo chód wpadł
w au to mar ki Su zu ki Al to – in for mu je
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy KPP
w Kro to szy nie.

Dwie po szko do wa ne ko bie ty zo sta ły
prze wie zio ne do szpi ta la. Kie ru ją cy by li
trzeź wi. Po li cja pro wa dzi po stę po wa nie
w ce lu usta le nia wszyst kich oko licz no ści
te go zda rze nia. 

(NO VUS)

WYPADEK

Zderzenie trzech samochodów
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We wrze śniu mia ła ru szyć bu do wa
ścież ki pie szo -ro we ro wej po mię dzy
Zdu na mi a Kro to szy nem. Na nie daw -
nym spo tka niu z po słem Ja nem Mo -
siń skim, w Cen trum Ani ma cji Spo -
łecz nej w Zdu nach, miesz kań cy za -
ape lo wa li o przyj rze nie się spra wie.

Par la men ta rzy sta wy słał za py ta nia
do Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Bu dow -
nic twa oraz Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg
Kra jo wych i Au to strad o ter min roz po -
czę cia i za koń cze nia prac. – We wrze śniu
mia ła roz po cząć się, wy cze ki wa na przez
miesz kań ców re gio nu od wie lu lat, bu do -
wa ścież ki ro we ro wej przy dro dze kra jo -
wej nr 15, któ ra łą czy ła by miej sco wo ści
Zdu ny i Kro to szyn – czy ta my w pi śmie
po sła Mo siń skie go. – Z in for ma cji me -
dial nych wiem, że ta in we sty cja wpi sa na
zo sta ła ja ko za da nie „Po pra wa bez pie -
czeń stwa ru chu dro go we go w wo je wódz -
twie wiel ko pol skim na DK 15 na od cin ku

Zdu ny -Kro to szyn w ra mach Prze bu do -
wy Dróg Kra jo wych – Pro gram Li kwi da -
cji Miejsc Nie bez piecz nych – Bu do wa cią -
gu pie szo -ro we ro we go od km 50+320
do km53+900”. Nie ste ty, kie dy kil ka dni
te mu uczest ni czy łem w spo tka niu
z miesz kań ca mi Zdun, Kro to szy na oraz
oko licz nych miej sco wo ści, otrzy ma łem
in for ma cję o ja kichś pro ble mach w tym
wzglę dzie. Uczest ni cy spo tka nia pod kre -
śla li, że jest to od ci nek, na któ rym wy stę -
pu je du że na tę że nie ru chu, szcze gól nie
po jaz dów cię ża ro wych. Wie lu miesz kań -
ców Zdun raz po bli skich miej sco wo ści
na ro we rach do jeż dża do Kro to szy na
do pra cy czy punk tów opie ki zdro wot nej

Mi ni ster stwo In fra struk tu ry i Bu -
dow nic twa od po wie dzia ło, że pra ce ru -
szą 15 li sto pa da (od po wiedź do tar ła 16 li -
sto pa da – przyp. aut.). – Obec nie trwa ją
po stę po wa nia w Wiel ko pol skim Urzę dzie
Wo je wódz kim, do ty czą ce uzy ska nia ze -
zwo le nia na re ali za cję in we sty cji dro go -

wej. Wnio sek o wy da nie de cy zji ZRID
zło żo no 30 czerw ca br., a pla no wa ny ter -
min uzy ska nia de cy zji to 15 li sto pa da br.
Re ali za cja za da nia roz pocz nie się nie -
zwłocz nie po uzy ska niu ze zwo le nia, a za -
kres re ali za cji ro bót w 2017 ro ku uza leż -
nio ny bę dzie od ter mi nu uzy ska nia de cy -
zji. Pla no wa ny ter min od da nia do użyt ku
przed mio to we go cią gu pie szo -ro we ro we -
go to 30 czerw ca 2018 r. Na obec nym eta -
pie nie stwier dzo no prze szkód, któ re mo -
gły by wpły nąć na re ali za cję za da nia. Za -
da nie bę dzie re ali zo wa ne ze środ ków pu -
blicz nych, w ra mach Kra jo we go Fun du -
szu Dro go we go.- czy ta my w od po wie dzi
na in ter pe la cję po sła. 

Spraw dzi li śmy. I rze czy wi ście – pra -
ce już się roz po czę ły.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

ZDUNY

Ścieżka rowerowa za pół roku
W li sto pa dzie przy Są dzie Re jo no -
wym w Kro to szy nie znów zor ga ni zo -
wa no pro test „w obro nie są dów”.
Zgro ma dzo na gru pa miesz kań ców
wy ra ża ła sprze ciw wo bec pla no wa -
nej re for mie są dow nic twa.

Przy po mnij my, że w po ło wie lip ca
w ca łej Pol sce od by wa ły się pro te sty prze -
ciw ko pro po no wa nym przez rząd Pra wa
i Spra wie dli wo ści usta wom o są dow nic -
twie. Zda niem pro te stu ją cych nie któ re
za pi sy w tych pro jek tach go dzą w kon sty -
tu cyj ny trój po dział wła dzy i nie za leż ność
są dów od wpły wów po li tycz nych

Pre zy dent An drzej Du da za we to wał
dwie z trzech pro po no wa nych ustaw,
uzna jąc, iż wy bór wła dzy są dow ni czej nie
mo że le żeć w ge stii jed nej par tii. Gło wa
pań stwa za pro po no wa ła au tor skie usta -
wy, któ re mo gły by po go dzić dwie stro ny
spo ru o pol skie są dy. Te raz pro jek ty pre zy -

denc kie tra fi ły do sej mu i są roz pa try wa -
ne przez ko mi sje po sel skie.

– Uwa ża my, że to rów nież są złe pro -
jek ty, bo da ją moż li wość wy bo ru sę dziów
przez po li ty ków. Sę dzio wie po win ni być
nie za leż ni. To ko lej ny krok do wpro wa -
dze nia pań stwa to ta li tar ne go. Naj pierw
PiS prze ję ło Try bu nał Kon sty tu cyj ny, a te -
raz są dy. Nie zga dza my się na to – mó wi li
pro te stu ją cy miesz kań cy Kro to szy na, za -
pa la jąc sym bo licz ne zni cze, któ re kła dli
przy gma chu są du. 

(NO VUS)

Ostat nie go dnia li sto pa da od by ła się
kon fe ren cja pra so wa z udzia łem Zbi -
gnie wa Bro dzia ka – by łe go kan dy da -
ta na bur mi strza Kro to szy na, po sła
Je rze go Ko złow skie go z ra mie nia Ku -
kiz'15 i Woj cie cha Jóź wia ka – dy rek -
to ra biu ra po sel skie go wspo mnia ne -
go par la men ta rzy sty. Roz ma wia no
m. in. o ostat nich wy da rze niach po li -
tycz nych, w szcze gól no ści o nad cho -
dzą cych wy bo rach sa mo rzą do wych
i pro po no wa nych przez PiS zmia -
nach w or dy na cji wy bor czej.

Na po cząt ku oświad cze nie wy gło sił
Zbi gniew Bro dziak, któ ry za de kla ro wał
współ pra cę ze Sto wa rzy sze niem Ku -
kiz'15 (treść oświad cze nia obok tek -
stu – przyp. red.).

Po seł Je rzy Ko złow ski pro po no wa ne
zmia ny w or dy na cji okre ślił ja ko jaw ne
upo li tycz nie nie wy bo rów sa mo rzą do -
wych. Jak stwier dził, da dzą one moż li -
wość ma ni pu lo wa nia wy ni ka mi. – Nie
ma w tym żad nej ta jem ni cy, że Pra wo
i Spra wie dli wość zło ży ło ten pro jekt nie

po to, że by de mo kra ty zo wać nasz kraj,
lecz po to, by zwięk szyć swo je szan se
na wy gra ną. Ni gdy w hi sto rii ta ka ope ra -
cja nie spo tka ła się z po zy tyw nym od bio -
rem spo łecz nym. W ta kim mie ście jak
Kro to szyn na pew no bę dzie opór w tej
kwe stii. W tym pro jek cie, oprócz do brych
roz wią zań, są też złe i one sta no wią za gro -
że nie dla oby wa tel sko ści pań stwa – oznaj -
mił J. Ko złow ski. 

Pro jekt za kła da li kwi da cję Jed no -
man da to wych Okrę gów Wy bor czych
na wszyst kich szcze blach sa mo rzą du,
moż li wość kan dy do wa nia do sa mo rzą -
dów osób z ca łe go wo je wódz twa oraz
zwięk sze nie ilo ści okrę gów w wy bo rach
do po wia tów i sej mi ków, co spo wo du je
pod nie sie nie pro gu wy bor cze go do ok. 20
pro cent. – Skut ko wać to bę dzie wy rzu ce -
niem po za na wias wszyst kich lo kal nych
sto wa rzy szeń, spo łecz ni ków, któ rzy dzia -
ła ją bez szyl du par tyj ne go. Zna cze nie bę -
dzie mia ła par tia, a nie czło wiek. Bę dą
rów nież li sty kra jo we, więc przy or dy na cji
pro por cjo nal nej lo kal ne ko mi te ty bę dą
na stra co nej po zy cji. Ku kiz'15 stoi twar do

na sta no wi sku – „JOW -y al bo śmierć”. Te
roz wią za nia od bie ra ją nam wol ność
i bier ne pra wo wy bor cze – pod kre ślił par -
la men ta rzy sta

Po seł przy po mniał rów nież o por ta lu
sa mo rza dyz ku ki zem. pl, któ ry jest otwar -
ty dla wszyst kich kan dy da tów lo kal -
nych. – My nie pa trzy my, czy ktoś jest
z le wa czy pra wa. Chce my obro nić sa mo -
rzą dy. Chce my pro mo wać lo kal nych li de -
rów – za zna czył J. Ko złow ski. 

Da wid Jóź wiak przy znał z ko lei, że
doj dzie rów nież do upar tyj nie nia Pań -
stwo wej Ko mi sji Wy bor czej. Po wo ła ni zo -
sta ną ko mi sa rze, któ rzy bę dą or ga ni zo -
wać prze bieg wy bo rów w sa mo rzą dach,
co mo że pro wa dzić do jaw ne go usta wia -
nia wy ni ków. – Par tia rzą dzą ca mo że zro -
bić wszyst ko. Je śli w da nej dziel ni cy ma
po par cie ja kieś lo kal ne sto wa rzy sze nie, to
zmie ni się okręg wy bor czy na ko rzyść par -
tii rzą dzą cej. Jest to sy tu acja bar dzo nie -
bez piecz na. PiS sto su je teo rię cha osu, roz -
wią zu jąc pro ble my przez kon flikt, na za -
sa dzie „za mie sza my, a mo że gdzieś bę -
dzie my mo gli zdo być wła dzę” – stwier -
dził D. Jóź wiak. 

J. Ko złow ski przed sta wił tak że sta no -
wi sko Ku kiz'15 w spra wie re for my są -
dow nic twa. – Usta wy pre zy denc kie wy -
cho dzą na prze ciw po stu la tom gło szo nym
przez na sze ugru po wa nie. Pre zy dent zo -
stał za sko czo ny po praw ka mi PiS -owski -
mi, któ re przy wra ca ją te usta wy do punk -
tu wyj ścia. Uwa żam, że jest kon flikt per -
so nal ny mię dzy mi ni strem Zio brą a pre -
zy den tem. Z te go, co mó wi pa ni Ro ma -
szew ska, mo że się to spo tkać z ko lej ny mi
we ta mi. Każ dy z nas wie, że z są dow nic -
twem nie jest do brze. Te roz wią za nia nie
spo wo du ją, że pro ble my znik ną, ale jed ni
zo sta ną za stą pie ni przez dru gich – sko -
men to wał po seł.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

W obronie sądownictwa

POLITYKA

JOW-y albo śmierć !
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Przez ca ły li sto pad w Kro to szyń skim
Ośrod ku Kul tu ry, ga le rii Re fek tarz
i ki nie Przed wio śnie od by wa ły się
warsz ta ty, kon kur sy oraz wy stę py ar -
ty stycz ne w ra mach 22. edy cji Fe sti -
wa lu Dzie cię ce go o Te ma ty ce Eko lo -
gicz nej. Współ or ga ni za to ra mi wy da -
rze nia by ły Nad le śnic two Kro to szyn
oraz Ko men da Po wia to wa PSP.

8 i 15 li sto pa da w sa li ka me ral nej
KOK dwie gru py dziew cząt z kro to szyń -
skich szkół wzię ły udział w warsz ta tach
eko di zaj nu. Zor ga ni zo wa no je po raz dru -
gi. Po ubie gło rocz nym suk ce sie za jęć, pod -
czas któ rych two rzo no tor by i to reb ki ze
sta rych ubrań czy ba ne rów re kla mo wych,
w tym ro ku uczest nicz ki warsz ta tów rów -
nież wy ko na ły wie le cie ka wych pro jek tów.

9 li sto pa da roz strzy gnię to eko lo gicz -
ny kon kurs pla stycz ny, na któ ry wpły nę -
ło 611 prac w dwóch ka te go riach te ma -
tycz nych. Ju ry – Pa weł Mi ze ra i Be ata
Ulbrych – po sta no wi ło na gro dzić i wy róż -
nić 52 au to rów prac. Wrę cze nie na gród
oraz wy sta wa prac mło dych ar ty stów od -
by ły się 22 li sto pa da w ga le rii Re fek tarz.

Na stęp ne go dnia w Re fek ta rzu zor ga -
ni zo wa no kon kurs „Chroń my las”. 15

trzy oso bo wych dru żyn ze szkół pod sta wo -
wych i klas gim na zjal nych z te re nu po wia -
tu zmie rzy ło się z te stem wie dzy o le sie, je -
go ochro nie, prze pi sach ppoż. i eko lo gii.
Do fi na łu we szły po trzy dru ży ny w każ -
dej z ka te go rii. Fi na li ści od po wia da li
na py ta nia ju ro rów, któ ry mi by li przed sta -
wi cie le Nad le śnic twa Kro to szyn – Re na ta
We ncła wiak, spe cja list ka Służ by Le śnej ds.
ochro ny la su i pod le śni czy Da mian Ja nic -
ki, a tak że asp. sztab. Łu kasz Kliś, re pre -
zen tu ją cy Ko men dę Po wia to wą PSP. 

Wszy scy uczest ni cy wy ka za li się spo rą
wie dzą i nie by ło ła two wy ło nić naj lep -
szych. W star szej ka te go rii przy zna no dwa
pierw sze miej sca – ze spo łom z Ko by li na
i Roz dra że wa. Trze cia lo ka ta przy pa dła re -
pre zen tan tom Gim na zjum nr 5 w Kro to -
szy nie. W ka te go rii szkół pod sta wo wych
zwy cię ży ła dru ży na z Roz dra że wa, wy prze -

dza jąc No wą Wieś i SP nr 3 w Kro to szy nie. 
Ostat nią czę ścią fe sti wa lu by ły pre zen -

ta cje spek ta kli o te ma ty ce eko lo gicz nej 24
li sto pa da w kro to szyń skim ki nie. Jak zwy -
kle dzie ci nie za wio dły i przy go to wa ły nie -
zwy kłe przed sta wie nia. Wspa nia łe stro je
ma łych ak to rów, ko lo ro we de ko ra cje i zna -
ko mi te przy go to wa nie wy stę pu ją cych to
efek ty pra cy wie lu osób. W ju ry zna leź li się
Ma rze na Obe rkorn – ak tor ka scen wro -
cław skich, Je rzy Mu lar czyk – ak tor scen
wro cław skich, Be ata Ulbrych – te atro log
z Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry. 

Po obej rze niu sied miu kon kur so -
wych spek ta kli ogło szo no wer dykt. W ka -
te go rii 3-6 lat pierw szą na gro dę otrzy ma -
ła gru pa Eko lud ki z Ko by li na, dru ga tra fi -
ła do We so łych Skrza tów z Koź mi na
Wlkp., a trze cią do sta ły Sło necz ka z Nie -
pu blicz ne go Przed szko la,, U Zu zi” w Kro -
to szy nie. W ka te go rii 7-9 lat zwy cię ży ły
Szkol ne Lud ki z SP Biad ki, a dru gie miej -
sce za ję li Ma li Ak to rzy z SP Mo kro nos.

(NO VUS)

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie

5-7 grudnia
godz. 14.30 – COCO - USA, animowany, 109' -

3D dubbing + krótkometrażówka „Kraina Lodu.
Przygoda Olafa” – USA, animowany, 21’

godz. 16.45 – COCO - USA, animowany, 109' -
2D dubbing + krótkometrażówka „Kraina Lodu.
Przygoda Olafa” – USA, animowany, 21’

godz. 19.00 – LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI -

USA, sci-fi/akcja, 121'  2D dubbing

godz. 21.15 – LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI -

USA, sci-fi/akcja, 121'  2D napisy

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 grudnia 
XVII warsztaty plastyczne „Świąteczne

drzewko” w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej od
godz. 16.00. 

9 grudnia
II edycja Basket Show od godz. 9.00 w hali przy

ul. Olimpijskiej.  
10 grudnia 
Spektakl baletowy „Dziadek do orzechów” Piotra

Czajkowskiego o godz. 19.00 w kinie 3D
Przedwiośnie. Bilety w cenie 25 zł do nabycia w

kasach KOK-u. 

Turniej charytatywny „Gramy dla Mariusza” od

godz. 9.00 w hali przy ulicy Olimpijskiej. 

Do 29 grudnia 

Wystawa malarstwa Danuty Stępień w galerii

Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. 

KROTOSZYN

Ekologiczny festiwal dziecięcy

W mi nio ny pią tek w kro to szyń skim
ki nie Przed wio śnie od by ła się ga la
z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia
Osób Nie peł no spraw nych. Or ga ni za -
to ra mi uro czy sto ści by li Urząd Miej -
ski w Kro to szy nie, Warsz ta ty Te ra pii
Za ję cio wej oraz Sto wa rzy sze nie
na Rzecz Dzie ci i Osób Nie peł no -
spraw nych.

Dla licz nie przy by łej wi dow ni wy stę -
po wa li wy cho wan ko wie Warsz ta tów Te -
ra pii Za ję cio wej w Kro to szy nie, Do mu
Po mo cy Spo łecz nej w Zdu nach, Spe cjal -
ne go Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go
w Bo rzę cicz kach, Spe cjal ne go Ośrod ka
Szkol no -Wy cho waw cze go w Ko na rze wie,

Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Basz ko wie,
Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po mo cy
w Kro to szy nie, Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych w Kro to szy nie i PT Ła giew ni ki.

W kon kur sie pla stycz nym „Ży wio ły”
wzię ło udział 11 uczest ni ków. Pra ce oce -
nia ło ju ry w skła dzie: Pa weł Kacz ma rek,
Edy ta Kmie cik i Je rzy For na lik. Zwy cięz -
cą zo stał Da riusz Racz kow ski z PT Ła -
giew ni ki, dru gie miej sce za jął Piotr Pa ra -
dysz z DPS Zdu ny, a trze cie Sta ni sław Ba -
zi niak z DPS Basz ków.

Ry wa li za cję ar ty stycz ną pod na zwą
„Idol” wy grał ze spół z SOSW Ko na rzew,
wy prze dza jąc SOSW Bo rzę cicz ki oraz
WTZ Kro to szyn.

(NO VUS)

UROCZYSTOŚĆ

Święto osób niepełnosprawnych
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Pod ko niec li sto pa da od był się
pierw szy z pię ciu za pla no wa nych
tur nie jów w ra mach Otwar tych Mi -
strzostw Po wia tu Kro to szyń skie go
w Sza chach Szyb kich pod pa tro na -
tem me dial nym Wiel ko pol skiej Ga -
ze ty Lo kal nej KRO TO SZYN. In au gu -
ra cyj ne za wo dy wy gra li Zu zan na Zie -
le ziń ska i Ka mil Grze siek. 

W mi strzo stwach star tu ją ucznio wie
szkół pod sta wo wych, uro dze ni w 2004 ro -
ku i młod si. We wszyst kich tur nie jach obo -
wią zy wać bę dzie sys tem szwaj car ski na dy -

stan sie sied miu rund. W kla sy fi ka cji koń -
co wej pod uwa gę bra na bę dzie su ma punk -
tów z czte rech naj lep szych tur nie jów,
a przy rów nej licz bie oczek de cy do wać bę -
dzie miej sce za ję te w ostat nich za wo dach.

W pierw szym tur nie ju udział wzię -
ło 42 sza chi stów. – Je stem bar dzo za do -
wo lo ny z tak du żej ilo ści gra czy, któ rzy
przy by li na za wo dy. Ry wa li zo wa li za wod -
ni cy od I do VII kla sy szko ły pod sta wo -
wej – po wie dział Prze my sław Gu stow ski,
ar bi ter tur nie ju. 

W gro nie dwu na stu dziew cząt naj -
lep sza oka za ła się Zu zan na Zie le ziń ska ze

Szko ły Pod sta wo wej w Sul mie rzy cach,
któ ra zgro ma dzi ła pięć du żych punk tów.
Na ko lej nych miej scach zna la zły się Na ta -
lia Grzo na (SP Sul mie rzy ce) i Ka ta rzy na
Kacz ma rek (SP Smo li ce). 

W gru pie 30 chłop ców zwy cię żył Ka -
mil Grze siek (Ostrów Wlkp.), zdo by wa -
jąc sie dem punk tów. Dru gą lo ka tę za jął
Da wid Gu stow ski (SP nr 4 Kro to -
szyn) – 6 pkt., a trze ci był An to ni Cze ba -
tu ra (SP Smo li ce) – 5,5 pkt. 

Ko lej ny tur niej za pla no wa no na 12
stycz nia w Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu -
blicz nej. Uro czy ste za koń cze nie mi -
strzostw od bę dzie się po ostat nich za wo -
dach – w czerw cu. 

Pa tro nat ho no ro wy nad za wo da mi
ob jął Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie.
Z ko lei kro to szyń ska bi blio te ka nie od -
płat nie udo stęp nia miej sce na prze pro wa -
dze nie tur nie jów. 

(GRZE LO)

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

POD NASZYM PATRONATEM

Młodzi szachiści rozpoczęli rywalizację

Bar dzo do brze spi sa li się re pre zen tan -
ci Olim pij czy ka Sul mie rzy ce w mię -
dzy na ro do wym tur nie ju za pa śni czym
we Wro cła wiu. Na si mło dzi za wod ni cy
wy wal czy li aż osiem me da li. 

Tur niej od był się 25 li sto pa da.
W szran ki sta nę ło 105 za wod ni ków z Pol -
ski i Czech. Za pa śni cy ry wa li zo wa li
w trzech gru pach wie ko wych – dzie ci,

mło dzi ków i ka de tów. 
Spo śród dzie wiąt ki przed sta wi cie li

sul mie rzyc kie go klu bu aż ośmio ro sta nę -
ło na po dium. Zło te krąż ki zdo by li Mag -
da le na Mach nik, Do mi ni ka Gro bel na,
Ni ko la Kro ma rek i Prze my sław Wi zner.
Sre bro wy wal czy li Mar ty na Płon ka, Zu -
zan na Ko kot i Szy mon Gi ba sie wicz,
a trze cią lo ka tę za jął To masz Ko wal ski.

(AN KA)

ZAPASY

Osiem krążków we Wrocławiu

Zna ko mi cie spi sa li się re pre zen tan ci
UKS Sam son Ko by lin i To wa rzy stwa
Atle tycz ne go Ro zum Kro to szyn w Ty -
szo wi cach, gdzie od był się Pu char
Pol ski Dzie ci, Mło dzi ków i Ka de tów
w Su mo. Na si za wod ni cy przy wieź li
z za wo dów mnó stwo me da li.

Naj wię cej me da li mło dzi su mo cy
z Kro to szy na zdo by li w zma ga niach dzie -
ci. Na po dium sta nę li Wik to ria Te re ba
(I miej sce – 24 kg), Kac per Szy mu ra
(I miej sce – 24 kg), Ka mil Mar sza łek
(I miej sce – 28 kg), Fi lip Urba niak (I miej -
sce – 30 kg), Ku ba Ma jew ski (I miej -
sce – 32 kg), Eryk Sta ni szew ski (I miej -
sce – 36 kg), Ku ba Gład czak (I miej -
sce – 46 kg), Oskar Błasz czyk (I miej -
sce – +70 kg), Ju lia Ma ty ba (II miej -
sce – 30 kg), Mi chał Sta sik (II miej -
sce – 36 kg), Igor Hę ciak (III miej sce – 22
kg), We ro ni ka Wie czo rek (III miej -
sce – 24 kg) An na Ko no wal czyk (III miej -
sce – 28 kg), Mał go rza ta Ku bi ca (III miej -
sce – 38 kg) i Ni ko la Urba niak (III miej -

sce – 42 kg). 
W ry wa li za cji mło dzi ków je dy ny me -

dal dla na sze go po wia tu wy wal czył Ja kub
He kiert (TA Ro zum), któ ry oka zał się naj -
lep szy w kat. 40 kg. 

W gro nie ka de tów świet nie spi sa li się
za wod ni cy ko by liń skie go Sam so na. Da -
wid Lesk (55 kg), Ni ko la Śli wow ska (60
kg) i Mi ko łaj Kan dzier ski (95 kg) zdo by li
zło to, Ja kub Skow roń ski (65 kg) i We ro ni -
ka Sza fra niak (+65 kg) sta nę li na dru gim
stop niu po dium, a Wir gi nia Ro szek (45

kg), Zo fia Pioch (55 kg), Piotr Si ko ra (65
kg) i Mi chał Grzem pow ski (75 kg) za koń -
czy li za wo dy na trze cich miej scach. 

Pięć me da li w ka de tach zgar nę li
przed sta wi cie le TA Ro zum. Le na An -
drze jak (65 kg), Kac per Wia trak (65 kg)
i Kac per Mi ko łaj czyk (+75 kg) by li naj lep -
si w swo ich ka te go riach, Mi ko łaj Mro wiń -
ski (75 kg) za jął dru gą lo ka tę, a An na
Szym czak (55 kg) wy wal czy ła brą zo wy
krą żek.

(GRZE LO) 

SUMO

Worek medali młodych zawodników



Za na mi trze cia ko lej ka Kro to szyń -
skiej Li gi Ha lo wej Pił ki Noż nej. Ka pi -
tal ną par tię ro ze gra li pił ka rze LZS
Ko bier no -Tom ni ce, gro miąc 25: 2
eki pę Tor na da. To je den z naj wyż -
szych wy ni ków w hi sto rii roz gry wek. 

LZS pro wa dził już 22: 0. Wte dy to
dwa ho no ro we tra fie nia za no to wał Ł.
Dud ko wiak. Osta tecz nie po łą czo ne si ły
Ko bier na i Tom nic zwy cię ży ły 25: 2.
Po sześć bra mek zdo by li K. Kry stek i D.
Ba ran.

Na szczy cie utrzy mał się ze spół A Se -
ree Tee, któ ry po ko nał Igloo 13: 3. Po trzy
go le strze li li A. Wo siek i M. Mar ci niak.
Na po chwa ły za słu gu je też bram karz
Igloo – I. Czu bak, któ ry dwo ił się i tro ił,
co jed nak nie uchro ni ło je go dru ży ny
przed wy so ką po raż ką. 

Dru gie miej sce z kom ple tem punk -
tów zaj mu ją Żu bry, któ re wy gra ły z Octa -
go nem 6: 4. To był naj bar dziej za cię ty
mecz tej ko lej ki. Po pierw szej po ło wie był
re mis 1: 1. Po zmia nie stron sy tu acja zmie -
nia ła się jak w ka lej do sko pie. Pięć mi nut

przed koń cem Żu bry wy szły na pro wa -
dze nie 5: 4, a po chwi li przy pie czę to wa ły
zwy cię stwo, strze la jąc szó ste go go la. Trzy
bram ki dla zwy cięz ców zdo był J. Kło bu -
sek. Z ko lei do ro bek Octa go nu to za słu ga
K. Szym cza ka i F. Oleś ko wa, któ rzy
po dwa ra zy wpi sa li się na li stę strzel ców. 

Na trze ciej po zy cji pla su je się Pro -
-Met. Koź miń ski ze spół wy grał
z MTV 6: 4. Świet nie spi sy wa li się bram -
ka rze obu ekip – P. Szulc oraz K. Trosz -
czyń ski. War to od no to wać prze strze lo ny
rzut kar ny M. Kacz mar ka, któ ry zde cy do -
wał się ude rzyć w sty lu Pa nen ki, ale pił ka
po szy bo wa ła nad po przecz ką. 

W in nych spo tka niach Eki pa z Sul -
mie rzyc wy gra ła z Lun tru sa mi 7: 5, a Ju -

nio rzy Astry ogra li 7: 2 Dre am Te am.
W tym me czu pierw szą czer wo ną kart kę

w tej edy cji otrzy mał M. Haj gen bart. 
(GRZE LO) 

Sport16 WTOREK, 5 grudnia 2017

POD NASZYM PATRONATEM

Kanonada strzelecka LZS-u 

Bli sko 600 dzie ci, po nad 100 ro ze -
gra nych spo tkań, pra wie ty siąc zdo -
by tych bra mek – tak w licz bach
przed sta wia się Tur niej Mi ko łaj ko wy
Re iss Cup, któ ry w so bo tę i nie dzie lę
od by wał się w Kro to szy nie. 

Re iss Cup to naj więk szy w Pol sce cykl
tur nie jów pił kar skich dla dzie ci, or ga ni zo -
wa ny co ro ku przez Klub Spor to wy Aka -
de mia Pił kar ska Re is sa oraz Fun da cję Pio -
tra Re is sa. Ho no ro wy pa tro nat nad im pre -
zą w Kro to szy nie ob ję ły Urząd Miej ski
i Sta ro stwo Po wia to we, a pa tro nat me dial -

ny Wiel ko pol ska Ga ze ta Lo kal na KRO TO -
SZYN. – Na go rą co stwier dzam, że pierw -
szy Re iss Cup w na szym mie ście oka zał się
suk ce sem. Dzie ci ra du ją ce się po strze lo -
nych go lach to naj lep sza oce na cięż kiej pra -
cy tre ne rów Aka de mii. Dla mnie był to
tym bar dziej uda ny tur niej, że dwa kro to -
szyń skie ze spo ły za ję ły pierw sze i dru gie
miej sce – sko men to wał Grze gorz No wak,
ko or dy na tor kro to szyń skiej lo ka li za cji. 

W so bo tę ry wa li zo wa li pił ka rze z rocz -
ni ków 2009 i 2010. – Z ra cji tak du żej ilo -
ści dzie ci zde cy do wa li śmy się po dzie lić za -
wod ni ków na dwie tu ry – ran ną i po po łu -

dnio wą – wy ja śnił Szy mon Cej ba, or ga ni -
za tor tur nie ju. Naj pierw zma ga nia to czy ły
się w gru pach, a po tem od by ły się me cze
de cy du ją ce. Pierw szym trium fa to rem kro -
to szyń skie go Re iss Cup oka zał się ze spół
Ka lisz II, któ ry po ko nał go spo da rzy 5: 1.
Z ko lei w dru giej tu rze trium fo wa ło Kęp -
no, któ re wy gra ło z Wie ru szo wem 6: 3. 

W nie dzie lę do roz gry wek przy stą pi -
li pił ka rze uro dze ni w la tach 2007
i 2008. W po ran nej tu rze zna ko mi cie spi -
sa ła się dru ży na z Kro to szy na, po ko nu jąc
w fi na le 3: 2 eki pę Chocz III. W po po łu -
dnio wej tu rze naj lep szy był pierw szy ze -

spół z Brze zin, wy gry wa jąc w fi na le
z Kęp nem po se rii rzu tów kar nych. 

Po zma ga niach w każ dym rocz ni ku
na gra dza no wszyst kich uczest ni ków. Pa -
miąt ko we me da le i na gro dy rze czo we
wrę cza li bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek,
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, za ło ży ciel
APR – Piotr Re iss, Wal de mar Wro nec ki
ze sta ro stwa i Ro man Wo siek z urzę du.
Wy bie ra no tak że naj lep sze go za wod ni ka

tu ry oraz bram ka rza. Wśród uho no ro wa -
nych zna la zło się dwóch przed sta wi cie li
kro to szyń skiej lo ka li za cji. Mar cel Cza -
prac ki zo stał wy bra ny naj lep szym gra -
czem w rocz ni kach 2007/08, a Bo rys Tra -
fas oka zał się naj lep szym gol ki pe rem
w gru pie 2009/2010. 

– Chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim, któ rzy od piąt ko wej no cy cięż ko pra -
co wa li, aby Re iss Cup w Kro to szy nie
mógł się od być. W szcze gól no ści spon so -
rom oraz wła dzom mia sta, któ re udo stęp -
ni ły bez płat nie obiekt spor to wy. Już te raz
za pra sza my wszyst kich na tre nin gi
w Aka de mii i na ko lej ny Re iss Cup – pod -
su mo wał G. No wak. 

(KAK TUS)
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Ma riusz Wal ko wiak
Chi ro prak -

ty ka me to dą
Pier ce'a to za -
awan so wa na te -
ra pia, pro wa dzo -
na na spe cjal nej
ko zet ce z za pad -
nia mi, któ ra po -
zwa la na wy jąt -
ko wo do kład ne i bez piecz ne dzia ła nie, na -
wet w przy pad ku skom pli ko wa nych pro -
ble mów od cin ka szyj ne go krę go słu pa
i zro to wa nej mied ni cy. Efek tem jest przy -
wró ce nie pra wi dło wej ru cho mo ści krę -

gów, pra cy ukła du ner wo we go, funk cji fi -
zjo lo gicz nych oraz wy rów na nie mied ni cy.

Me to da Pier ce'a wy róż nia się bez -
pie czeń stwem ze wzglę du na wy ko -
rzy sta nie spe cy ficz nej tech ni ki na sta -
wie nia – bez ro ta cji gło wy. Dia gno za

opie ra się na wni kli wej ana li zie zdjęć
RTG, ba da niu neu ro lo gicz nym mię -
śni i czu cia skór ne go, ba da niu pal pa -
cyj nym ca łe go krę go słu pa i mied ni cy
oraz szcze gó ło wym wy wia dzie i hi -
sto rii cho ro by.


