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Pol ski Zwią zek Eme ry tów Ren ci stów
i In wa li dów, Od dział Re jo no wy w Kro -
to szy nie or ga ni zu je wy jaz dy do te atru
i na wcza sy oraz za ba wę kar na wa ło -
wą. Za pi sy trwa ją.

Na 19 stycz nia za pla no wa no wy jazd
do Te atru im. Woj cie cha Bo gu sław skie go
w Ka li szu na sztu kę „Sza lo ne no życz ki”.
Koszt to 45 zł. 

Z ko lei 13 lu te go w re stau ra cji Kro -

tosz od bę dzie się za ba wą wa len tyn ko -
wą – pod ko zio łek. Koszt udzia łu w tej im -
pre zie wy no si 50 zł. 

Przyj mo wa ne są rów nież za pi sy
na wcza sy do Re wa la, Dar łów ka, Ustro nia
Mor skie go i Kry ni cy Mor skiej. Za pi sy
przyj mo wa ne są w biu rze za rzą du PZE -
RiI przy ul. Ry nek 1 w Kro to szy nie, we
wtor ki i czwart ki – w go dzi nach 9.00-
13.00; bądź te le fo nicz nie pod nu me -
rem 500 634 047. (KOST KA)

PZERiI

Teatr, zabawa i wczasy

21 grud nia w ga bi ne cie bur mi strza
Kro to szy na pod pi sa na zo sta ła umo -
wa na prze bu do wę Wiej skie go Do -
mu Kul tu ry w Ró żo po lu w ce lu wy ko -
rzy sta nia obiek tu ja ko nie ko mer cyj -
nej in fra struk tu ry kul tu ral nej.

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza -
łek – w obec no ści skarb ni ka Grze go rza
Ga lic kie go, wi ce bur mi strza Ry szar da
Czusz ke, soł tys Ró żo po la Ire ny Bie larz,

An drze ja Ka ika – na czel ni ka Wy dzia łu
In we sty cji i Roz wo ju oraz pra cow ni ków
od powie dzial nych za re ali za cję za da -
nia, a tak że in spek to ra nad zo ru i kie -
row ni ka bu do wy – pod pi sał umo wę
z wy bra nym w dro dze prze tar gu nie -
ogra ni czo ne go wy ko naw cą ro -
bót – Przed się bior stwem Bu dow la no -
-Han dlo wym CE GIEŁ KA Wło dzi -
mierz Go ści niak, Wil ko wy ja. War tość
umo wy opie wa na kwo tę 607 275,14 zł.

Prze wi dy wa ny ter min jej re ali za cji to 30
paź dzier ni ka 2018.

Za da nie bę dzie do fi nan so wa ne
w wy so ko ści 63,63% kosz tów ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej z Pro gra mu Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich na la ta 2014-2020,
dzia ła nie „Wspar cie dla roz wo ju lo kal ne -
go w ra mach ini cja ty wy LE ADER”, pod -
dzia ła nie „Wspar cie na wdra ża nie ope ra -

cji w ra mach stra te gii roz wo ju lo kal ne go
kie ro wa ne go przez spo łecz ność”.

W ra mach prze bu do wy za pla no wa no
zmniej sze nie obiek tu po przez roz biór kę
nie funk cjo nal nej czę ści pię tro wej, wy re -
mon to wa nie bu dyn ku wraz z wy go spo da -
ro wa niem czę ści sa li na po miesz cze nia
kuch ni i za ple cza oraz wy ko na nie ko tłow ni.

OPRAC. (AN KA)

INWESTYCJA

Podpisali umowę 
na przebudowę
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Na ostat niej se sji w mi nio nym ro ku
Ra da Po wia tu Kro to szyń skie go przy -
ję ła bu dżet na rok 2018. Naj waż niej -
sze za ło że nia je go pro jek tu omó wił
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka. 

Do cho dy uchwa lo ne go bu dże tu kształ -
tu ją się na po zio mie 89 180 365,72 zł, a wy -
dat ki to kwo ta 105 680 365,72 zł. – Pro jekt
za kła da de fi cyt bu dże to wy w kwo cie 15,5
mln zł – mó wił Sta ni sław Szczot ka. – Głów -
ną przy czy ną ta kie go sta nu rze czy jest re ali za -
cja fi nal ne go eta pu roz bu do wy szpi ta la. Po -
wiat, in we stu jąc ogrom ne pie nią dze w tę in -
we sty cję, za cią gnie no we zo bo wią za nia ołącz -
nej kwo cie po nad 20 mi lio nów zło tych.
Na ich sfi nan so wa nie uda ło się po zy skać nie -
zwy kle ko rzyst ną po życz kę wra mach pro gra -
mu JES SI CA II. Wspo mnia na kwo ta bę dzie
spła ca na przez 20 lat, a sta łe opro cen to wa nie
wy nie sie 0,3. Mi mo bar dzo pre fe ren cyj nych
wa run ków mu si my pa mię tać, że jest to po -
życz ka, anie do ta cja iko lej ne20 lat bę dzie ob -
cią żo ne ko niecz no ścią spła ty mi lio na zło tych
co ro ku – wy ja śnił sta ro sta. 

Z po zo sta łych in we sty cji, któ re bę dą
re ali zo wa ne w tym ro ku, wy mie nił jesz -
cze ada pta cję obiek tu przy ul. Flo riań skiej
w Kro to szy nie na po trze by PCPR i Po rad -
ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej oraz bu -
do wę bo iska spor to we go przy ZSP nr 2

za kwo tę po nad 1,3 mln zł, z do ta cją unij -
ną w wy so ko ści 85% kosz tów.

– Rok 2018 jest dru gim z ko lei,
w któ rym za kła da my, iż do cho dy zwią za -
ne z oświa tą bę dą niż sze ani że li wy dat ki
oświa to we. To sy tu acja nie po ko ją ca, tym
bar dziej że de fi cyt się po więk sza.
W struk tu rze bu dże tu 37% to wy dat ki
na oświa tę i edu ka cyj ną opie kę wy cho -
waw czą. To po nad 39 mi lio nów zło -
tych – za zna czył S. Szczot ka. 

Za nie po ko je nie sta ro sty po dzie la li
też rad ni. Osta tecz nie bu dżet zo stał
uchwa lo ny 17 gło sa mi za, przy dwóch
wstrzy mu ją cych się. 

Go ściem se sji był bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek. Dzię ku jąc sa mo rzą do wi
po wia to we mu za ko lej ny rok do brej
współ pra cy, wło darz Kro to szy na po in -
for mo wał, iż dzień wcze śniej Ra da Miej -
ska pod ję ła de cy zję o do fi nan so wa niu
w kwo cie 100 tys. zł za ku pu no we go
apa ra tu rtg dla szpi ta la. Na ten cel pół
mi lio na zło tych prze ka za ła już fir ma
MAH LE. Sta ro sta po dzię ko wał sa mo -
rzą do wi gmi ny Kro to szyn za ten pięk ny
gest i wy ra ził na dzie ję, że z po mo cą po -
zo sta łych gmin no we urzą dze nie zo sta -
nie wkrót ce za ku pio ne. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

3Samorząd

POWIAT

Rozbudowa szpitala największą inwestycją

Na gru dnio wej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie jak za wsze naj waż -
niej szą kwe stią by ło uchwa le nie bu -
dże tu na ko lej ny rok. Rad ni jed no -
gło śnie przy ję li uchwa łę bu dże to wą.
Na rok 2018 za pla no wa no sze reg
in we sty cji. 

Prze wi dy wa ne do cho dy wy no -
szą 162 539 835 zł, na to miast wy dat ki to
kwo ta 180 490 720 zł. De fi cyt bu dże to wy
wy no si więc ok. 17 mi lio nów zł. W tym ro -
ku gmi nę Kro to szyn cze ka sze reg in we sty cji.

– W trak cie prac nad bu dże tem za -
chę ca no mnie do jesz cze więk sze go za an -
ga żo wa nia in we sty cyj ne go, do śmiel szych
dzia łań, aby roz wój był jesz cze bar dziej wi -
docz ny, aby bar dziej wy róż niał się na tle
in nych ośrod ków w na szym re gio nie
i w Pol sce – mó wił bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek. – Stwo rzy li śmy pro jekt opty -
mal ny, ofen syw ny, a za ra zem bez piecz ny,
nie prze kra cza jąc w żad nych wskaź ni kach
do pusz czal nych gra nic. Po nad to, o czym
by ła już mo wa, nie zna my w tym mo men -
cie do kład nie wy ni ku te go rocz ne go bu -

dże tu, naj praw do po dob niej bę dzie to ko -
lej ny do bry rok, a ujaw nio ne wol ne środ ki
prze zna czy my wy łącz nie na roz wój, więc
tym bar dziej wzmoc ni my nasz po ten cjał.
A przy po mi nam, że już ma my za pla no wa -
ne wy dat ki ma jąt ko we, po au to po praw -
kach, na po nad 42 mln zł – pod kre ślił
wło darz Kro to szy na. 

W kwe stii de fi cy tu bu dże to we go,
bur mistrz wy ja śnił, iż jest to zwią za ne
głów nie z ko niecz no ścią i chę cią re ali za cji
in we sty cji. W tym ro ku gmi na pla nu je
przede wszyst kim roz bu do wę in fra struk -

tu ry dro go wej, na co prze wi du je się wy -
dać pra wie 20 mln zł; a tak że in we sto wa -
nie w in fra struk tu rę od na wial nych źró deł
ener gii – ok. 8.3 mln zł. Ja ko prio ry te ty
wy mie nio no tak że dzia łal ność spor to wą

i kul tu ral ną, wła ści we funk cjo no wa nie
sie ci szkół i przed szko li czy za pew nie nie
opie ki so cjal nej i zdro wot nej oraz bez pie -
czeń stwa pu blicz ne go.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na gru dnio wej se sji Ra dy Miej skiej
w Zdu nach od by ło się uro czy ste po -
że gna nie Le oka dii Je rzak, wie lo let -
niej skarb nik gmi ny, któ ra od cho dzi
na za słu żo ną eme ry tu rę. Za dłu gą
współ pra cę po dzię ko wa li rad ni, sze -
fo wie jed no stek bu dże to wych, soł ty -
si i wi ce bur mistrz Mi łosz Zwie rzyk.

De cy zja mu sia ła zo stać przy ję ta dro -
gą uchwa ły od wo łu ją cej skarb ni ka. – Ro -
bi my to z bó lem ser ca. Chcia ła bym
w imie niu spo łecz no ści lo kal nej bar dzo
ser decz nie po dzię ko wać za owoc ną
współ pra cę na rzecz roz wo ju gmi ny Zdu -
ny. Na no wą dro gę ży cia wrę cza my na pa -
ni rę ce drob ny upo mi nek – oznaj mi ła
Elż bie ta Kur kie wicz prze wod ni czą ca Ra -
dy Miej skiej w Zdu nach. 

Na miej sce od cho dzą cej skarb nik
rad ni po wo ła li Iwo nę Kle pac ką, do tych -
cza so wą głów ną księ go wą w zdu now skim
przed szko lu.

Le oka dia Je rzak peł ni ła funk cję skarb -
ni ka od li sto pa da 2000 ro ku, kie dy za stą -
pi ła na tym sta no wi sku Ma rię Kry stek.
Wcze śniej pra co wa ła w Wy twór ni Sprzę -
tu Me cha nicz ne go (WSM), a po stu diach
w Ban ku Spół dziel czym. W 1990 ro ku zo -
sta ła na czel ni kiem Wy dzia łu Oświa ty
i Spraw Spo łecz nych w Kro to szy nie. 

– By cie skarb ni kiem przez wie le lat
by ło dla mnie du żym za szczy tem. Pa mię -
tać bę dę sa me suk ce sy, ra do ści, za do wo le -
nie i wspa nia łych lu dzi, któ rych mia łam
oka zję po znać – po wie dzia ła Le oka dia
Je rzak.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Optymalnie, ofensywnie, bezpiecznie

ZDUNY

Skarbnik odchodzi na emeryturę
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20 grud nia w sie dzi bie Le ader Scho -
ol w Kro to szy nie od by ły się świą tecz -
ne warsz ta ty ję zy ka an giel skie go dla

dzie ci. Na uczest ni ków cze ka ły cie -
ka we za ba wy, zwią za ne ze świę ta mi
Bo że go Na ro dze nia. 

Dzie ci, słu cha jąc pio se nek w j. an giel -
skim, ko lo ro wa ły ob raz ki, na któ rych
wid nia ły cho in ka, świę ty Mi ko łaj czy po -
sta cie z ba jek. Przy go to wa ne pra ce na kle -
ja no póź niej na spe cjal ną plan szę. In ną
atrak cją by ły za ję cia tech nicz ne, w trak cie
któ rych przy go to wa no wspól nie bał wan -
ka. Tak więc dzie ci mi ło spę dzi ły po po łu -
dnie, jed no cze śnie ucząc się ję zy ka an giel -
skie go.

Wszy scy uczest ni cy spo tka nia otrzy -
ma li sło dy cze i drob ne upo min ki. Na po -
że gna nie skła da no so bie świą tecz ne ży -
cze nia.

(NO VUS)

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

LEADER SCHOOL

Święta po angielsku

Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Koź mi -
nie Wlkp. wpro wa dzi ła pro gram pro -
fi lak tycz ny „Przy ja cie le Zip pie go”. To
mię dzy na ro do wy pro jekt pro mo cji
zdro wia psy chicz ne go dla dzie ci
w wie ku 5-8 lat, któ ry kształ tu je
i roz wi ja u nich umie jęt no ści psy cho -
spo łecz ne. 

W koź miń skiej Je dyn ce pro gram ów
re ali zo wa ny jest od paź dzier ni ka mi nio -
ne go ro ku w kla sach pierw szych i dru giej.
Je go re ali za to ra mi są wy cho waw czy nie
klas – Ma rio la Szku dla rek, Mar le na No -
wak, Be ata Ra taj czyk -Kry siak – oraz Han -
na Szy mu ra. 

Pro gram kon cen tru je się na sze ściu
czę ściach, a w każ dej z nich prze wi dzia ne
są czte ry spo tka nia. Wspo mnia ne sześć

za gad nień to uczu cia, ko mu ni ka cja, przy -
jaźń, roz wią zy wa nie kon flik tów, prze -
zwy cię ża nie zmia ny i stra ty oraz ra dze nie
so bie z trud no ścia mi.

Ce lem pro gra mu „Przy ja cie le Zip pie -
go” jest roz wi ja nie umie jęt no ści spo łecz -
nych i emo cjo nal nych dzie ci. Po przez słu -
cha nie opo wia dań i wy ko ny wa nie ćwi -
czeń uczą się, jak zna leźć wła sne roz wią -
za nia pro ble mów. Dzię ki te mu bę dą le -
piej ra dzić so bie z trud no ścia mi ży cio wy -
mi i le piej współ pra co wać z in ny mi. 

Pro gram jest opar ty na za ło że niu, że
dzie ci ca ły czas wcho dzą w in te rak cje z in -
ny mi oso ba mi – ro dzi ną, na uczy cie la mi,
przy ja ciół mi, są sia da mi czy in ny mi dzieć -
mi. To, jak do bre ma ją sto sun ki z in ny mi
i jak da ją so bie ra dę z trud no ścia mi, jest
klu czo we dla ich my śle nia o so bie i o in -

nych. Spo sób po stę po wa nia w po wyż -
szych przy pad kach wpły wa na to, jak przy -
sto so wu ją się do róż nych oko licz no ści i jak
szczę śli we lub nie szczę śli we się czu ją. In -
ny mi sło wy, ra dze nie so bie w trud nych sy -
tu acjach, ko rzy sta nie z po mo cy i wspar cia
ze stro ny in nych jest pod sta wą my śle nia
dziec ka o wła snym po wo dze niu oraz bu -
do wa nia po czu cia wła snej war to ści. 

– Wpro wa dze nie te go pro gra mu
w szko le da je moż li wość roz wi ja nia umie -
jęt no ści spo łecz nych i emo cjo nal nych
u dzie ci. Cie szy mnie fakt, iż po przez słu -
cha nie opo wia dań i wy ko ny wa nie ćwi -
czeń dzie ci uczą się, jak zna leźć wła sne
roz wią za nia pro ble mów – po wie dział Ja -
cek Za wod ny, dy rek tor SP nr 1 w Koź mi -
nie Wlkp.

OPRAC. (AN KA)

SP 1 KOŹMIN WLKP.

Promocja zdrowia psychicznego

W grud niu ucznio wie Gim na zjum
nr 4 z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi
im. Hen ry ka Sien kie wi cza w Kro to -
szy nie po zna li bli żej sztu kę te atral -
ną. Jed na gru pa obej rza ła spek takl
w ję zy ku an giel skim, a in na wcie la ła
się w ro le ak to rów w przed sta wie niu
„Sąd nad al ko ho lem”. 

„Fah ren he it 451” w re ży se rii Mar ci -
na Li be ra to an ty uto pij na opo wieść
o świe cie przy szło ści, gdzie wie dza nie jest
ni ko mu po trzeb na, a anal fa be tyzm jest

mi le wi dzia ny. Książ ki są złem, za ich po -
sia da nie gro zi ka ra, a stra ża cy pa lą je
na wiel kich sto sach. Ów spek takl te atral -
ny, gra ny w ję zy ku an giel skim, obej rza ła
mło dzież z kla sy IIIa pod opie ką Emi lii Pa -
ta las -Po śled nic kiej. 

Z ko lei ucznio wie z kla sa IIIc, wraz
z na uczy ciel ką che mii, przy go to wa li lek -
cję w for mie spek ta klu pt. „Sąd nad al ko -
ho lem”. At mos fe ra by ła bar dzo go rą ca,
a wy rok wy da ny na al ko hol ska zy wał go
na uży wa nie pod ści słą kon tro lą. 

(GRZE LO)

SZTUKA 

Z teatrem za pan brat
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W grud niu ra dy miej skie w Zdu nach
i Sul mie rzy cach uchwa li ły bu dże ty
na rok 2018. W obu mia stach rad ni
by li w tej spra wie jed no gło śni. 

W Sul mie rzy cach pla no wa ne do cho dy
ukształ to wa ły się na po zio -
mie 16 129 600,97 zł, na to miast wy dat ki
wy nio sły – 15907800,97zł. Naj waż niej szą
in we sty cją bę dzie mo der ni za cja bu dyn ku
Pu blicz ne go Przed szko la w Sul mie rzy cach. 

W Zdu nach do cho dy to kwo ta
ok. 37 mi lio nów zł, zaś wy dat -

ki – ok. 40 mi lio nów zł. De fi cyt bu dże -
to wy wy nie sie więc ok. 3 mln zł. Za -

uwa żo no wzrost wpły wów bu dże to -
wych o 4,3 pro cent.

(NO VUS)

ZDUNY / SULMIERZYCE

Radni byli jednogłośni

Gmi na Kro to szyn otrzy ma do fi nan -
so wa nie na bu do wę uli cy Ja snej
z rzą do we go Pro gra mu Roz wo ju
Gmin nej i Po wia to wej In fra struk tu ry
Dro go wej w edy cji 2017-2018. 

27 grud nia na stro nie in ter ne to wej
Wiel ko pol skie go Urzę du Wo je wódz kie go
uka za ła się osta tecz na li sta wnio sków za kwa -
li fi ko wa nych do do fi nan so wa nia ze środ ków
wspo mnia ne go pro gra mu. Wśród po zy tyw -
nie oce nio nych zna lazł się wnio sek do ty czą -

cy bu do wy na wierzch ni na uli cy Ja snej
wKro to szy nie, przy go to wa ny przez Wy dział
In we sty cji i Roz wo ju Urzę du Miej skie go. 

W pla nach jest bu do wa jezd ni, chod -
ni ka, ścież ki ro we ro wej oraz oświe tle nia
dro go we go na od cin ku o dłu go ści 755
me trów, od ron da przy uli cy Łą ko wej
do skrzy żo wa nia z uli cą Zdu now ską.
Kwo ta do fi nan so wa nia wy nie -
sie 1 296 500 zło tych, przy war to ści za da -
nia sza co wa nej na nie ca łe 3 mi lio ny zł.

(NO VUS)

INWESTYCJE

Dofinansowanie 
na budowę ulicy Jasnej

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? 

MAŁGORZATA KONIECZNA – doradca z krotoszyńskiego oddziału FinUp

3 stycz nia w Przed szko lu nr 5 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 przed szko -
la – Szko ła Pod sta wo wa w Biad kach i Ze spół
Szkół nr 1 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi
w Kro to szy nie (te raz już SP nr 7 z OI). Tym
sa mym we wszyst kich tych pla ców kach ter -
mo mo der ni za cja już się za koń czy ła. 

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 in we sty cji w Przed szko lu
nr 5 m. in. wy ko na no pra ce ter mo mo der -
ni za cyj ne, wy mie nio no oświe tle nie
na ener go osz częd ne, za mon to wa no ogni -
wa fo to wol ta icz ne.

(AN KA)

INWESTYCJE

Trzeci obiekt po termomodernizacji
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W pierw szy dzień no we go ro ku, oko ło
go dzi ny 13.30 do Sta no wi ska Kie ro -
wa nia Ko men dan ta Po wia to we go
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej wpły nę ło
zgło sze nie o dy mie wy do by wa ją cym
się z bu dyn ku jed no ro dzin ne go na uli -
cy Łu ka sie wi cza w Kro to szy nie. O wiel -
kim szczę ściu mo że mó wić miesz ka -
niec jed nej z po se sji. Dzię ki szyb kiej re -
ak cji swo je go bra ta unik nął bo wiem
utra ty da chu nad gło wą, a być mo że
na wet za wdzię cza mu ży cie. 

Na ak cję wy sła no trzy za stę py po żar -
ni cze z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej

w Kro to szy nie. Jak się oka za ło, z jed nej
czę ści bu dyn ku miesz kal ne go w za bu do -
wie bliź nia czej wy do by wał się dym. 

– Na miej scu był brat wła ści cie la, za -
miesz ku ją cy dru gą część obiek tu.
Przed przy by ciem stra ży po żar nej otwo -
rzył drzwi wej ścio we do za dy mio nej czę ści
bu dyn ku i na rzę dzia mi ogrod ni czy mi wy -
gar nął ma te riał pal ny na ze wnątrz. Prze ka -
zał rów nież in for ma cję, że w do mu prze -
by wa oso ba. Stra ża cy do tar li do po szko do -
wa ne go, ewa ku owa li go na ze wnątrz
i udzie li li kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo -
cy, któ ra po le ga ła na tle no te ra pii bier -
nej 100-pro cen to wym tle nem, wspar ciu

psy chicz nym oraz za pew nie niu kom for tu
ciepl ne go – mó wi To masz Pa try as z Ko -
men dy Po wia to wej PSP w Kro to szy nie. 

W tym cza sie dru ga gru pa stra ża ków
usu wa ła po zo sta ło ści nad pa lo nych ma te -
ria łów na ze wnątrz i do ga sza ła jed nym
prą dem ga śni czym pia ny sprę żo nej z urzą -
dze nia CAFS, do pro wa dza jąc do cał ko wi -
te go za że gna nia nie bez pie czeń stwa. 

W trak cie pro wa dzo nych dzia łań
na miej sce do tar ła sio stra po szko do wa ne go,
któ ra – praw do po dob nie na sku tek stre -
su – uskar ża ła się na złe sa mo po czu cie. Ko -
bie cie stra ża cy rów nież udzie li li kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy, któ ra po le ga ła
na wspar ciu psy chicz nym i za sto so wa niu
tle no te ra pii bier nej. Po przy by ciu na miej sce
Ze spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go po szko -
do wa ny mi za jął się le karz, któ ry pod jął de cy -
zję o za bra niu męż czy zny na SOR. Ko bie ta
na to miast nie wy ma ga ła dal szych ba dań. 

Na ko niec wszyst kie po miesz cze nia
spraw dzo no przy po mo cy ka me ry ter mo -
wi zyj nej oraz de tek to ra wie lo ga zo we -
go – za gro żeń nie stwier dzo no.

(NO VUS)
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NA DRODZE

Śmiertelny wypadek w Smoszewie
W po nie dzia łek, 18 grud nia, na dro -
dze kra jo wej nr 36, w miej sco wo ści
Smo szew do szło do tra gicz ne go wy -
pad ku. W wy ni ku czo ło we go zde rze -
nia dwóch sa mo cho dów oso bo wych
śmierć po nio sła 64-let nia ko bie ta.

Do dzia łań za dys po no wa no dwa sa -
mo cho dy z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej w Kro to szy nie i je den po jazd
z OSP Biad ki, Ze spół Ra tow nic twa Me -
dycz ne go oraz po li cję. 

Jak się oka za ło, w Smo sze wie czo ło -
wo zde rzy ły się sa mo cho dy oso bo we Ci -
tro en C4 i Volks wa gen Bo ra. W chwi li
przy by cia służb ra tun ko wych dwie oso by
by ły po za po jaz dem, a kie ru ją ca volks wa -
ge nem znaj do wa ła się w au cie. 

– Stra ża cy udzie li li kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy dwój ce osób po dró żu -
ją cych ci tro enem i jed no cze śnie na rzę -
dzia mi hy drau licz ny mi wy ko na li do stęp
do ko bie ty prze by wa ją cej w dru gim sa -
mo cho dzie. Na stęp nie wspól nie z Ze spo -
łem Ra tow nic twa Me dycz ne go ewa ku -
owa li po szko do wa ną na ze wnątrz. Le -
karz po prze pro wa dzo nym ba da niu
stwier dził zgon ko bie ty. Po zo sta li uczest -
ni cy zda rze nia zo sta li prze trans por to wa -
ni do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we -
go – in for mu je To masz Pa try as z Ko men -

dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Kro to szy nie. 

Na czas pro wa dzo nych dzia łań dro ga
by ła cał ko wi cie za blo ko wa na. Wy zna czo -
ne zo sta ły ob jaz dy. – Jak wstęp nie usta lo -
no, kie ru ją ca po jaz dem VW Bo ra 64-let -
nia miesz kan ka Sul mie rzyc, z nie wy ja -
śnio nych przy czyn, zje cha ła na prze ciw le -
gły pas dro gi i zde rzy ła się z pra wi dło wo
ja dą cym sa mo cho dem mar ki Ci tro en C4,
któ rym je cha ła 46-let nia ko bie ta z 13-let -
nim sy nem. Mi mo prze pro wa dzo nej ak cji
re ani ma cyj nej 64-lat ki nie uda ło się ura to -
wać. Bę dzie prze pro wa dzo na sek cja
zwłok w ce lu wy ja śnie nia wszel kich oko -
licz no ści te go zda rze nia. Prze słu cha no
tak że na ocz nych świad ków – mó wi Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

KROTOSZYN

O włos od tragedii

Przed kil ko ma mie sią ca mi za trzy -
ma no pię ciu miesz kań ców Kro to szy -
na i oko lic w wie ku po mię dzy 19
a 48 lat, po dej rze wa nych o prze stęp -
stwa prze ciw usta wie o wy ro bie al -
ko ho lu ety lo we go oraz wy twa rza niu
wy ro bów ty to nio wych, a tak że prze -
stęp stwa kar no skar bo we. Męż czyź ni
usły sze li za rzu ty.

Po stę po wa nie, pod nad zo rem pro ku -
ra tu ry, pro wa dził Wiel ko pol ski Urząd
Cel no -Skar bo wy w Po zna niu, wspól nie
z Cen tral nym Biu rem Śled czym Po li cji
w Ka li szu.

– Na pod sta wie zgro ma dzo ne go
w spra wie ma te ria łu do wo do we go usta lo -
no, że dzia ła ją cy wspól nie i w po ro zu mie -
niu po dej rza ni, bez wy ma ga ne go wpi su
do wła ści wych re je strów, za po mo cą spe -
cjal nie skon stru owa nej do te go ce lu li nii
pro duk cyj nej, na jed nej z po se sji w miej -

sco wo ści w po bli żu Kro to szy na wy two -
rzy li, bez wy ma ga ne go po zwo le -
nia, 137 kg ty to niu do pa le nia
oraz 5700 kg su szu ty to nio we go o war to -
ści nie mal 139 000 zł – in for mu je Ma ciej
Me ler, rzecz nik pra so wy Pro ku ra tu ry
Okrę go wej w Ostro wie Wlkp.

48-lat ko wi za rzu co no, że uchy la jąc
się od od pro wa dza nia po dat ku od pro -
duk cji ty to niu, do pro wa dził do uszczu -
ple nia po dat ku ak cy zo we go, w wy ni ku
cze go skarb pań stwa po niósł szko dę
w wy so ko ści nie mniej szej
niż 2 700 000 zł. Zgod nie z tre ścią art. 54
§ 1. Ko dek su kar ne go skar bo we go po dat -
nik, któ ry uchy la jąc się od opo dat ko wa -
nia, nie ujaw nia wła ści we mu or ga no wi
przed mio tu lub pod sta wy opo dat ko wa -
nia bądź nie skła da de kla ra cji, przez co na -
ra ża po da tek na uszczu ple nie, pod le ga ka -
rze grzyw ny do 720 sta wek dzien nych al -
bo ka rze po zba wie nia wol no ści, ewen tu -
al nie obu tym ka rom. 

Wy stę pek z art. 12a ust. 1 usta wy
o wy ro bie al ko ho lu ety lo we go oraz wy -
twa rza niu wy ro bów ty to nio wych za gro -
żo ny jest ka rą grzyw ny, ka rą ogra ni cze nia
wol no ści al bo po zba wie nia wol no ści
do ro ku. Prze słu cha ni w to ku po stę po wa -
nia męż czyź ni, po za po zna niu się ze zgro -
ma dzo nym ma te ria łem do wo do wym,
przy zna li się do za rzu ca nych im czy nów. 

(NO VUS)

Z POLICJI

Nielegalnie wytwarzali tytoń
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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, komunikacyjnych, rolnych,
medycznych i innych!
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KOŹMIN WLKP.

Zmiana nazwy ulicy

W związ ku z za rzą dze niem wo je wo -
dy wiel ko pol skie go od 28 grud nia
uli ca 25 Stycz nia w Koź mi nie Wlkp.
mia ła mieć no wą na zwę – Ma cie ja
Bor ko wi ca. Na ostat niej w mi nio nym
ro ku se sji koź miń scy rad ni zde cy do -
wa li jed nak, że uli ca ta bę dzie na zy -
wać się Jó ze fa Mo dli bow skie go. 

W opar ciu o przy ję tą przez pol ski par -
la ment usta wę o za ka zie pro pa go wa nia ko -
mu ni zmu lub in ne go ustro ju to ta li tar ne go
po przez na zwy jed no stek or ga ni za cyj nych
i po moc ni czych gmi ny, bu dow li, obiek tów
i urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej oraz
po mni ki – 12 grud nia wo je wo da wiel ko -
pol ski wy dał za rzą dze nie za stęp cze w spra -
wie nada nia uli cy 25 Stycz nia w Koź mi nie
Wlkp. na zwy uli ca Ma cie ja Bor ko wi ca.

– Wy peł nia jąc za pi sy usta wy de ko -
mu ni za cyj nej, w mar cu bie żą ce go ro ku
Ra da Miej ska pod ję ła uchwa łę o zmia nie
na zwy uli cy 40-le cia PRL w Sta rej Obrze
na uli cę Le śną – mó wił bur mistrz Ma ciej
Brat bor ski. – Ze zdzi wie niem przy ję li -
śmy de cy zję wo je wo dy o tym, że rów nież
na zwa uli cy 25 Stycz nia po win na ulec
zmia nie. Dla koź mi nian da ta 25 stycz nia
ozna cza dzień wy zwo le nia na sze go mia -
sta spod oku pa cji.

Koź miń ski sa mo rząd mu siał do sto so -
wać się do de cy zji wo je wo dy, któ ra
z dniem 28 grud nia się upra wo moc ni ła.
Jed nak w opi nii lo kal ne go śro do wi ska,
w tym rów nież miesz kań ców by łej już uli -
cy 25 Stycz nia, Ma ciej Bor ko wic nie
do koń ca jest god nym jej pa tro nem. Z te -
go po wo du pod ob ra dy ra dy tra fił pro jekt
uchwa ły zmie nia ją cej na zwę uli cy.

– W przeded niu ob cho dów set nej
rocz ni cy po wsta nia wiel ko pol skie go pro -
po nu ję, by ta uli ca no si ła na zwę Jó ze fa
Mo dli bow skie go. To uro dzo ny w Mo kro -
no sie pa trio ta i po wsta niec, do wód ca ba -
ta lio nu koź miń skie go, bio rą ce go udział
w po wsta niu – ar gu men to wał Ma ciej
Brat bor ski. 

Przed se sją bur mistrz po in for mo -
wał wo je wo dę i miesz kań ców uli cy o za -
mia rze nada nia ta kiej wła śnie na zwy.
Rad ni więk szo ścią gło sów – przy jed -
nym wstrzy mu ją cym się – przy sta li
na tę pro po zy cję i pod ję li uchwa łę
o zmia nie na zwy uli cy. Wej dzie ona
w ży cie po upły wie 14 dni od ogło sze nia
w Dzien ni ku Urzę do wym Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go, ale pod wa run -
kiem, że nie zo sta nie uchy lo na przez or -
gan nad zo ru. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

HISTORIA

Tablice w miejscach pamięci
Nie daw no wy ko na ne zo sta ły ta bli ce
pa miąt ko we, któ re umiej sco wio no
przy Dę bie Roz dra żew skich oraz po -
mni kach – 56 Puł ku Pie cho ty Wlkp.
i Po wstań ców Wlkp. Za da nie zre ali -
zo wa no dzię ki do ta cji z Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
w ra mach pro gra mu „Wspie ra nie
opie ki nad miej sca mi pa mię ci i trwa -
ły mi upa mięt nie nia mi w kra ju”.

W tym ce lu gmi na Kro to szyn za war ła
po ro zu mie nie z La sa mi Pań stwo wy -
mi – Nad le śnic twem Kro to szyn oraz Mu -
zeum Re gio nal nym im. H. Ław ni cza ka.
W ra mach za da nia zro bio no ta bli ce in for -
ma cyj ne do po mni ków znaj du ją cych się
przy uli cach Mic kie wi cza i Klo no wi cza,
na to miast przy Dę bie Roz dra żew skich za -
mon to wa no ta bli cę hi sto rycz no -przy rod -
ni czą i mniej szą ta blicz kę pa miąt ko wą. 

Po nad to przy dro dze wo je wódz kiej,

na od cin ku Kro to szyn -Sul mie rzy ce, ulo -
ko wa no ta blicz ki uła twia ją ce do jazd
do dę bu. Wy da no też bro szu ry in for ma -
cyj ne, w któ rych znaj du ją się in for ma cje
o pro jek cie, a tak że o po wsta niu wiel ko -
pol skim na Zie mi Kro to szyń skiej i 56 Puł -
ku Pie cho ty Wiel ko pol skiej. 

Koszt za da nia za mknął się w kwo -
cie 13 tys. zł, a do fi nan so wa nie wy nio -
sło 10 tys. zł. 

(NO VUS)

22 grud nia ko men dant po wia to wy Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie
st. bryg. Ja cek Stru żyń ski i ko men dant
Stra ży Miej skiej Wal de mar Wuj czyk
pod pi sa li po ro zu mie nie o współ pra cy.

Po ro zu mie nie ma na ce lu uszcze gó ło -
wie nie form i za sad współ pra cy Ko men -
dy Po wia to wej PSP oraz Stra ży Miej skiej
w Kro to szy nie pod czas dzia łań ra tow ni -
czo -ga śni czych, jak rów nież w or ga ni za cji
wspól nych przed się wzięć na rzecz po pra -
wy bez pie czeń stwa spo łecz no ści lo kal nej. 

Bar dzo waż nym aspek tem po ro zu -
mie nia jest zwięk sze nie dys po zy cyj no ści
mu ni cy pal nych, w uza sad nio nych przy -

pad kach na wet po za go dzi na mi ich urzę -
do wa nia. 

(NO VUS)

KROTOSZYN

Współpraca strażaków ze strażnikami
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WSPOMINAMY

Od styczniowego finału WOŚP 
do grudniowego finału METAMORFOZY
Od już blisko sześciu lat jesteśmy z Wami podczas wszystkich ważnych wydarzeń, związanych z powiatem krotoszyńskim i jego
mieszkańcami. Nie inaczej było w minionych 12 miesiącach, które – takie mamy wrażenie – w głównej mierze upłynęły pod znakiem
rozmaitych protestów... Protestowali ratownicy, protestowali mieszkańcy Zdun, protestowały panie, protestowała społeczność SP nr 1... 
Jako że początek roku to tradycyjnie czas rozmaitych podsumowań, dziś, w pierwszym styczniowym wydaniu Wielkopolskiej Gazety
Lokalnej KROTOSZYN, przypominamy 21 wydarzeń. Wybraliśmy te - naszym zdaniem – najważniejsze i najciekawsze. Pisaliśmy o nich
obszernie na naszych łamach, a teraz przypominamy je w telegraficznym skrócie. 

Rząd ogło sił re for mę sys te mu edu ka cji, za kła da ją cą przede wszyst kim
li kwi da cję czy – jak kto wo li – wy ga sza nie gim na zjów. Sa mo rzą dy mia ły
więc za za da nie usta lić no we ob wo dy szkol ne. Wła śnie ta kwe stia wy wo -
ła ła obu rze nie śro do wisk – ro dzi ców, na uczy cie li – zwią za nych z Ze spo -
łem Szkół nr 3 (obec nie jest to SP nr 1) im. Po wstań ców Wiel ko pol skich
w Kro to szy nie. Jak twier dzi li, szko ła jest dys kry mi no wa na i trak to wa na
ja ko „pa to lo gicz na”, a za pla no wa ny przez or gan pro wa dzą cy po dział ob -
wo dów był nie spra wie dli wy dla tej pla ców ki. Dla te go też zor ga ni zo wa no
pro te sty. Z cza sem uda ło się osią gnąć ja ko ta ki kom pro mis. 

Kon ty nu acja pro te stów w Zdu nach. Na ul. Wro cław skiej, przy skrzy żo wa -
niu ulic Po lnej i Win cen te go Wi to sa, na dro dze kra jo wej nr 15, zor ga ni -
zo wa no ko lej ną ak cję miesz kań ców do ma ga ją cych się bu do wy ob wod -
ni cy, ocze ki wa nej już od wie lu lat. Pro blem ten do ty ka nie tyl ko zdu no -
wian, ale rów nież miesz kań ców Kro to szy na i Ciesz ko wa. Jed nak naj -
więk sze kon se kwen cje nad mier ne go na tę że nia ru chu dro go we go po no -
szą wła śnie Zdu ny. Mi nął ko lej ny rok, a spra wa ani drgnę ła i nie za no si
się, by w naj bliż szych la tach zbu do wa no ob wod ni cę. 

W stycz niu od był się XXV Fi nał Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy,
tym ra zem pod ha słem „Dla ra to wa nia ży cia i zdro wia dzie ci na od dzia -
łach ogól no pe dia trycz nych oraz dla za pew nie nia god nej opie ki me dycz -
nej se nio rom”. W Kro to szy nie łącz nie ze bra no 73 545,40 zł, co ozna -
cza, że re kord z po przed nie go ro ku zo stał po bi ty. A do te go wy ni ku trze -
ba do li czyć jesz cze ob ce wa lu ty. W Zdu nach uda ło się ze -
brać 10 771,16 zł, ko by liń ski sztab zgro ma dził 12 676,45 zł, w Sul mie -
rzy cach ze bra no 8 127,73 zł, a w Koź mi nie Wlkp. – 32 143,52 zł.

O kro to szyń skim szpi ta lu by ło gło śno. Po ma te ria le wy emi to wa nym
przez pro gram Uwa ga TVN pod ty tu łem „Ka ret ka przy wo zi pa cjen ta
z dusz no ścią. Le karz do ra tow ni ka: Coś ta ki nie cier pli wy?” w Sta ro stwie
Po wia to wym zor ga ni zo wa no kon fe ren cję pra so wą. Przed sta wi cie le SP
ZOZ tłu ma czy li za cho wa nie le ka rza z SOR -u. Jed no cze śnie za rów no sta -
ro sta, jak i dy rek tor szpi ta la prze pro si li wszyst kich, któ rych mo gły ura zić
nie któ re sfor mu ło wa nia ze stro ny le ka rza. Po zo stał spo ry nie smak...
A kil ka mie się cy póź niej te le wi zja TVN wy emi to wa ła ko lej ny pro gram po -
świę co ny zda rze niom z udzia łem kro to szyń skie go le ka rza...

W Dzień Ko biet na te re nie ca łej Pol ski or ga ni zo wa ne by ły ma so we pro -
te sty pań. Do ak cji przy stą pi ły rów nież miesz kan ki Kro to szy na. Pod ra tu -
szem zgro ma dzi ło się prze szło 70 osób. Uczest ni cy ak cji wy ra zi li swój
sprze ciw wo bec po li ty ki władz pań stwo wych, któ ra – ich zda niem 
– dys kry mi nu je ko bie ty i ła mie ich pod sta wo we pra wa. Pa nie – i nie tyl -
ko – pro te sto wa ły prze ciw m. in. pla no wa ne mu ogra ni cza niu na kła dów
na spe cja li stycz ną szpi tal ną opie kę pe dia trycz ną, li kwi da cji pro gra mu
in vi tro czy pró bom ogra ni cza nia praw oby wa tel skich. 

W mar cu, w trak cie uro czy stej ga li, tra dy cyj nie po zna li śmy no mi no wa -
nych i lau re atów ko lej nej edy cji Na gro dy Sta ro sty Kro to szyń skie go „Kro -
to szyń ski Dąb”. Na gro dy przy zna no w pię ciu ka te go riach: na uka/kul tu -
ra, dzia łal ność go spo dar cza, dzia łal ność spo łecz na, oświa ta i sport.
Tym ra zem lau re ata mi zo sta li: Piotr Mi ko łaj czyk, fir ma Daf -Mal, Ar tur
Pa te rek, Mo ni ka Kwiat kow ska, Grze gorz Pierz cha ła i Ro bert Ba ran. 

Pod ko niec kwiet nia za in au gu ro wa no pro jekt Kro to szyń ski Ro wer Miej -
ski. Do dys po zy cji miesz kań ców przy go to wa no 15 ro we rów, roz lo ko wa -
nych na pię ciu sta cjach. Moż na z nich by ło ko rzy stać bez płat nie. Ro we -
ry po zy ska no w ra mach zbiór ki wśród miesz kań ców, któ rzy wy ra zi li chęć
po da ro wa nia swo ich sta rych jed no śla dów. Miej ski Za kład Ko mu ni ka cji
wy re mon to wał je, od ma lo wał i okle ił. Szyb ko jed nak oka za ło się, że pro -
jekt w ta kiej for mie się nie spraw dzi... Ro we ry bo wiem gi nę ły, by ły nisz -
czo ne, zo sta wia no je, gdzie po pad nie. Nic za tem dziw ne go, iż wła dze
mia sta przy go to wu ją no wą kon cep cję pro jek tu.

Na sza re dak cja zor ga ni zo wa ła Ple bi scyt SPOR TO WIEC PO WIA TU KRO TO -
SZYŃ SKIE GO 2016. Wy ni ki ogło szo ne zo sta ły na ga li, po łą czo nej z Ba -
lem Spor tow ca w Re stau ra cji Le śni czów ka. SPOR TOW CEM RO KU zo stał
Kon rad Po wroź nik. Ty tuł TRE NE RA RO KU zgar nął Ra fał Hum bla. Z ko lei
ASW Nip pon Kro to szyn oka za ła się KLU BEM RO KU. Spo śród im prez
spor to wych naj więk sze uzna nie zy ska ło LO Gin LAB. Go ściem spe cjal nym
im pre zy był Piotr Re iss, le gen da po znań skie go Le cha. Przy oka zji po mo -
gli śmy Mar ko wi Ku ciń skie mu, na rzecz któ re go prze zna czo ny zo stał do -
chód z te go wy da rze nia.

Miej ski Za kład Ko mu ni ka cji pod pi sał z Za rzą dem Wo je wódz twa Wiel ko -
pol skie go w Po zna niu umo wę o do fi nan so wa nie pro jek tu „Wy mia na ta -
bo ru MZK w Kro to szy nie na au to bu sy ni sko emi syj ne, bu do wa cią gów
pie szo -ro we ro wych oraz in ne in we sty cje w ob sza rze trans por tu miej skie -
go”. Cał ko wi ta je go war tość wy nio sła 10 144 000, przy do fi nan so wa niu
w wy so ko ści 7 489 000 zł. Pro jekt za kła dał przede wszyst kim prze bu do -
wę chod ni ka na ul. Kon sty tu cji 3 Ma ja na ciąg pie szo -ro we ro wy, bu do -
wę dwóch no wych cią gów wzdłuż ulic Rasz kow skiej i Mah le, do miej sco -
wo ści Ko bier no, za kup au to bu sów ni sko emi syj nych Eu ro 6 czy prze bu -
do wę pla cu ma new ro we go na te re nie za jezd ni.
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W lip cu od by ła się już XI edy cja Wy sta wy Zwie rząt Go spo dar skich i Do -
mo wych w Be ni cach. Po go da po raz ko lej ny do pi sa ła. Do Be nic w sło -
necz ną nie dzie lę przy by ły tłu my i z pew no ścią wszy scy zna ko mi cie się
ba wi li. Jak co ro ku im pre za przy cią gnę ła licz ne gro no wy staw ców z ca łe -
go po wia tu i nie tyl ko. Or ga ni za to rzy przy go to wa li sze reg atrak cji. Mu -
zycz ną gwiaz dą XI edy cji wy sta wy był di sco po lo wy ze spół After Par ty,

W ra mach Sim chat Cha jim Fe sti val do Kro to szy na przy je cha ła am ba sa -
dor Izra ela An na Aza ri. Pod czas wi zy ty dy plo mat ka spo tka ła się z mło -
dzie żą z I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Hu go na Koł łą ta ja oraz z wła -
dza mi gmi ny i po wia tu. Pod czas spo tka nia w szko le opo wia da ła o tym,
co naj cie kaw sze w Izra elu, zwra ca jąc uwa gę na je go róż no rod ność
i otwar tość. Z ko lei w trak cie kon fe ren cji pra so wej w Urzę dzie Miej skim
An na Aza ri bar dzo po zy tyw nie wy po wia da ła się na te mat wi zy ty w na -
szym mie ście.

I ko lej ny pro test, tym ra zem ra tow ni ków me dycz nych. W ma ju w ca łej
Pol sce zor ga ni zo wa li ak cję pro te sta cyj ną. Ra tow ni cy do ma ga li się
zwięk sze nia wy na gro dzeń – co by ło głów nym po stu la tem – oraz zmian
sys te mo wych, któ re do pro wa dzi ły by do upań stwo wie nia sys te mu ra tow -
nic twa me dycz ne go. W ra mach ak cji pro te sta cyj nej na kro to szyń skim
od dzia le ra tun ko wym po ja wi ły się pla ka ty in for ma cyj ne i za chę ca ją ce
wszyst kich do po par cia po stu la tów wy su wa nych przez ra tow ni ków.

Po raz ko lej ny go to wa li śmy z mi strzem kuch ni – Ka ro lem Okra są!
Na kro to szyń skim ryn ku od by ła się im pre za „Po wiat od Kuch ni”. Pa nie
z Kół Go spo dyń Wiej skich z ca łe go po wia tu przy go to wa ły sze reg wy -
śmie ni tych po traw, któ rych spró bo wać mógł każ dy. By ły rów nież oce nia -
ne przez go ścia spe cjal ne go, Ka ro la Okra sę, któ ry wie czo rem dał po kaz
umie jęt no ści ku li nar nych.

Do Ko by li na przy je chał Ma riusz Błasz czak, mi ni ster spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji. Ce lem wi zy ty po li ty ka Pra wa i Spra wie dli wo ści by ło wrę -
cze nie pro me sy na za kup bo jo we go sa mo cho du stra żac kie go dla miej -
sco wej jed nost ki. Po nad to szef MSWiA uho no ro wał stra ża ków od zna -
cze nia mi pań stwo wy mi. Ko by liń skiej jed no st ce OSP przy zna na zo sta ła
kwo ta 750 tys. zł (wkład wła sny gmi ny wy niósł 105 tys. zł) na kup no
śred nie go wo zu bo jo we go z na pę dem na czte ry ko ła i zbior ni kiem wo dy
o po jem no ści po nad 3500 li trów. 

Pro te stów ciąg dal szy... W mia stach ca łej Pol ski od by wa ły się ma so we
i burz li we pro te sty oby wa te li prze ciw ko for so wa nym przez Pra wo i Spra -
wie dli wość usta wom re for mu ją cym są dow nic two – o Są dzie Naj wyż -
szym, Kra jo wej Ra dzie Są dow nic twa i Ustro ju Są dów Po wszech nych.
Ma ni fe sta cje or ga ni zo wa no rów nież w Kro to szy nie, przed bu dyn kiem
Są du Re jo no we go. Fre kwen cja by ła du ża. Przy po mnij my – do pro te stów
do szło w wy ni ku kry tycz nych gło sów opo zy cji, śro do wisk praw ni czych,
są dow ni czych, au to ry te tów w dzie dzi nie pra wa i kon sty tu cji. 

W Urzę dzie Miej skim w Kro to szy nie do szło do pod pi sa nia umo wy o po -
życz kę w ra mach ini cja ty wy JES SI CA2 na re ali za cję pro jek tów re wi ta li za -
cyj nych gmi ny oraz po wia tu. Na pro jekt pod na zwą „Przy sto so wa nie Alei
Po wstań ców Wlkp. w Kro to szy nie, bu dyn ku ki na Przed wio śnie oraz kro -
to szyń skie go Bło nia do re ali za cji ce lów LPR” gmi na otrzy ma ła po życz kę
w wy so ko ści 20 mln zł (cał ko wi ty koszt: 33 798 000 zł). Ta ką sa mą
kwo tę po życz ki (cał ko wi ty koszt – 24,5 mln zł) przy zna no po wia to wi
na pro jekt „Wspar cie re wi ta li za cji fi zycz nej, go spo dar czej i spo łecz nej
po przez roz bu do wę Szpi ta la Po wia to we go w Kro to szy nie, słu żą cą kon -
cen tra cji roz pro szo nych usług me dycz nych w jed nej lo ka li za cji”.

Na po cząt ku paź dzier ni ka or kan Ksa we ry sza lał w ca łej Wiel ko pol sce.
Nie omi nął rów nież na sze go po wia tu. Sil ne wi chu ry wy rzą dzi ły wie le
szkód. Straż po żar na mu sia ła in ter we nio wać aż 134 ra zy. Dwóch ra tow -
ni ków zo sta ło ran nych. Wiatr, w po ry wach osią ga ją cy pręd kość 130
km/h, ze rwał da chy z sied miu bu dyn ków miesz kal nych i trzech go spo -
dar czych. Po za tym uszko dze niu ule gły da chy na trzech in nych obiek -
tach. Po wa lo nych zo sta ło bli sko sto drzew. 

No we go bur mi strza Ko by li na wy ło ni ła do pie ro dru ga tu ra przed ter mi no -
wych wy bo rów. O to sta no wi sko ubie ga ło się czte rech kan dy da tów – To -
masz Le siń ski (KW Sto wa rzy sze nie SIO), Wie sław Po pio łek (KWW Wie -
sła wa Po pioł ka), Ra fał No wac ki (KWW Ra fa ła No wac kie go) i Mi ro sław
Jac kow ski (KWW „Zgo da dla Przy szło ści”). Do dru giej run dy prze szli dwaj
pierw si. Osta tecz nie zwy cię żył To masz Le siń ski, na któ re go za gło so wa -
ły 1602 oso by (54,7 pro cent). Je go kontr kan dy dat uzy skał 1326 gło -
sów (45,3 pro cent).

Zor ga ni zo wa na przez na szą re dak cję, we spół z Part ne ra mi, ak cja
pod ha słem „Go to wa na zmia ny? Bądź pięk na i zdro wa!” za koń czy ła się
wiel kim fi na łem w Ga le rii Kro to szyń skiej, w trak cie któ re go pod su mo wa -
li śmy prze mia nę lau re at ki. Mag da le na Su li ga, któ ra wy gra ła ME TA MOR -
FO ZĘ, wy glą da ła zja wi sko wo. Pod czas im pre zy kwe sto wa li śmy na rzecz
Ma dzi Na mysł, któ ra cho ru je na SMA – rdze nio wy za nik mię śni. War to
przy po mnieć, iż wszyst kie Pa nie, któ re wzię ły udział w ME TA MOR FO ZIE,
otrzy ma ły upo min ki od na szych Part ne rów! 

Po raz dru gi zor ga ni zo wa li śmy kon kurs „Wy graj plu sza ka dla dzie cia -
ka!”. Każ dy z lau re atów tej ak cji wy grał plu szo wą ma skot kę – mi sia
bądź re ni fer ka z lo go Wiel ko pol skiej Ga ze ty Lo kal nej KRO TO SZYN. 6
grud nia, a więc w mi ko łaj ki, w Ga le rii Kro to szyń skiej od by ło się ofi cjal ne
wrę cze nie na gród lau re atom kon kur su. Dzie ci, któ re na gro dzi li śmy na -
szy mi plu szo wy mi ma skot ka mi, nie kry ły ogrom nej ra do ści z ta kie go
upo min ku! A ma skot ki wrę czał oczy wi ście... świę ty Mi ko łaj. 

Na po cząt ku grud nia od by ła się uro czy sta ce re mo nia otwar cia no wej ha li
pro duk cyj nej tło ków sta lo wych w MAH LE Pol ska. Na le ży ona do naj no wo -
cze śniej szych obiek tów te go ty pu na świe cie. In we sty cja o łącz nej war to -
ści 100 mln eu ro po zwo li na uru cho mie nie pię ciu li nii pro duk cyj nych,
opar tych na no wo cze snej tech no lo gii i in no wa cyj nych roz wią za niach in -
ży nie ryj nych – czte rech do pro duk cji tło ków sta lo wych, a jed nej do alu -
mi nio wych. Przy peł nym wy ko rzy sta niu moż li wo ści pro duk cyj nych każ de -
go ro ku w no wej ha li pro du ko wa nych bę dzie 3,5 mln tło ków sta lo wych. 
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27 grud nia w Mu zeum Re gio nal nym
od by ła się wie czor ni ca z oka zji 99.
rocz ni cy wy bu chu po wsta nia wiel ko -
pol skie go. Z ko lei pierw sze go dnia
no we go ro ku de le ga cje władz, or ga -
ni za cji, sto wa rzy szeń i szkół zło ży ły
wią zan ki kwia tów pod po mni kiem
Po wstań ców Wiel ko pol skich. Ho no -
ro wy pa tro nat nad ty mi wy da rze nia -
mi ob jął bur mistrz Kro to szy na.

Pod czas spo tka nia w mu zeum licz -
nie zgro ma dze ni go ście mie li oka zję
obej rzeć wy stęp uczniów Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 im. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich w pro gra mie ar ty stycz nym, przy -
go to wa nym pod kie run kiem na uczy cie -
lek – Mo ni ki Choj nic kiej, Ro ma ny Gu -
zow skiej i Ewy Re misz. 

W dru giej część wie czor ni cy dr
Edward Jo kiel, pre zes kro to szyń skie go
ko ła To wa rzy stwa Pa mię ci Po wsta nia
Wiel ko pol skie go, omó wił prze bieg li nii
fron tu, li nii de mar ka cyj nych oraz
kształ to wa nie się gra ni cy pol sko - nie -
miec kiej w la tach 1918-1919. Wy stą -
pie nie hi sto ry ka uroz ma ico ne by ło
wiel ce cie ka wą pre zen ta cją mul ti me -
dial ną. Po nad to moż na by ło obej rzeć
wy sta wę na te mat po wsta nia wiel ko pol -
skie go na Zie mi Kro to szyń skiej. Eks po -

zy cja bę dzie do stęp na do 16 lu te go. 
1 stycz nia de le ga cje władz sa mo rzą -

do wych, sto wa rzy szeń, or ga ni za cji
i szkół od da ły hołd po wstań com, skła da -
jąc wią zan ki kwia tów pod po mni kiem
Po wstań ców Wiel ko pol skich na uli cy
Zdu now skiej. Na stęp nie w to wa rzy -
stwie Kro to szyń skiej Or kie stry Dę tej
prze ma sze ro wa no przed Sta ro stwo Po -
wia to we, gdzie uro czy ście pod nie sio no
fla gę pań stwo wą. O go dzi nie 19.00
w Ko ście le pw. św. Ja na Chrzci cie la od -
pra wio na zo sta ła Msza świę ta w in ten cji
po wstań ców wiel ko pol skich.

Po wsta nie wiel ko pol skie wy bu -
chło 27 grud nia 1918 w Po zna niu, w cza -
sie wi zy ty po wra ca ją ce go do Pol ski Igna -

ce go Ja na Pa de rew skie go, któ ry w dro dze
do War sza wy przy był dzień wcze śniej
do sto li cy Wiel ko pol ski. Pa de rew ski wy -
gło sił prze mó wie nie do ro da ków, licz nie
zgro ma dzo nych przed ho te lem Ba zar. 

27 grud nia pa ra dę woj sko wą
na Świę tym Mar ci nie urzą dzi li Niem -
cy – zry wa no pol skie i ko ali cyj ne fla gi,
na pa da no na pol skie in sty tu cje. Do szło
do za mie szek, w wy ni ku któ rych wy wią -
za ła się wal ka, pod ję ta na stęp nie przez
od dzia ły kie ro wa ne przez Pol ską Or ga ni -
za cję Woj sko wą Za bo ru Pru skie go. 

We dług ka len da rium, opra co wa ne go
wspól nie pod re dak cją E. Jo kie la, A. Kor -
sa ka i M. Pie trow skie go, na Zie mi Kro to -
szyń skiej przy go to wa nia do po wsta nia ru -

szy ły już we wrze śniu 1918 ro ku, kie dy
po wo ła no taj ny Ko mi tet Oby wa tel ski,
któ ry two rzy ła gru pa pol skich dzia ła czy
na ro do wych, z drem Ste fa nem Bu dzyń -
skim na cze le. 17 li sto pa da 1918 r. od był
się wiec pa trio tycz ny na kro to szyń skim
ryn ku z udzia łem Po la ków z mia sta i oko -
licz nych miej sco wo ści. Pod czas ma ni fe -
sta cji Ko mi tet Oby wa tel ski prze kształ co -
no w li czą cą 72 oso by, tym cza so wą Po -
wia to wą Ra dę Lu do wą z prze wod ni czą -
cym S. Bu dzyń skim. Po wo ła no Straż
Oby wa tel ską, pod po rząd ko wa ną lan dra -
to wi Kon ra do wi Hah no wi. Mia ła peł nić
obo wiąz ki po li cyj ne na te re nie mia sta. 

1 stycz nia 1919 ro ku do szło do wy -
zwo le nia Kro to szy na spod oku pa cji nie -
miec kiej przez od dzia ły po wstań cze. Na -
stą pi ło to o go dzi nie 18.00 si ła mi po cią -
gu pan cer ne go nr 11 „Po znań czyk”. Do -
wód cą po cią gu był ppor. Jan Szla gow ski.
Po zdo by ciu dwor ca po wstań cy,
przy współ udzia le miej sco wych ochot -
ni ków, za ję li wszyst kie waż niej sze obiek -
ty w mie ście. Niem cy wy co fa li się do ko -
szar im. Ste in met za (przy dzi siej szym
skrzy żo wa niu ul. Młyń skiej i ul. 56 Puł -
ku Pie cho ty Wlkp.) i tam pod da li się
dzię ki uda nej ak cji gru py po wstań ców
pod do wódz twem Wła dy sła wa Ry ba -
kow skie go. Ka pi tu la cję z rąk ko men dan -
ta nie miec kie go gar ni zo nu przy ję li dr
Bo lew ski, ppor. Jan Szla gow ski i Zbi -
gniew Ostro róg Go rzeń ski (ko men dant

woj sko wy Ja ro ci na). 3 stycz nia 1919 r.
nie miec ka za ło ga woj sko wa opu ści ła
Kro to szyn, uda jąc się po cią giem
do Ciesz ko wa. Po zo sta wio ne w ko sza -
rach za pa sy bro ni i amu ni cji zo sta ły za -
bez pie czo ne przez po wstań ców pod do -
wódz twem Wła dy sła wa Ry ba kow skie -
go. Kom pa nia po wstań cza z Ja ro ci na za -
ję ła Zdu ny, Cha chal nię i Bo row ni cę. 

W dniach 29/30 stycz nia 1919 ro ku
do szło do ata ku nie miec kich wojsk
pod Zdu na mi. 1 lu te go po niósł śmierć
kpr. Fran ci szek So wiń ski, któ re go za strze -
lo no pod czas pa tro lu. Był pierw szym po -
wstań cem, któ ry po legł w po wie cie kro to -
szyń skim. Przez ca ły lu ty trwa ły czę sto
krwa we wal ki po mię dzy po wstań ca mi
a od dzia ła mi ar mii nie miec kiej. Przy kła -
do wo w he ro icz nej, nie uda nej obro nie
miej sco wo ści Bo row ni ca zgi nę ło kil ku na -
stu po wstań ców (w tym pię ciu za tru tych
ga za mi). Niem cy uży li ar ty le rii, ga zów
bo jo wych i mio ta czy min. 

Wal ki usta ły 8 mar ca 1919 ro ku,
kie dy usta lo no tym cza so wą li nię gra -
nicz ną mię dzy Zdu na mi a Perzy ca mi.
Obo wią zy wa ła ona do cza su wej ścia
w ży cie po sta no wień Trak ta tu Wer sal -
skie go (sty czeń 1920 ro ku), na mo cy
któ re go Zdu ny zna la zły się w gra ni cach
Pań stwa Pol skie go. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

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

9-18 stycznia
godz. 15.00 – PADDINGTON 2 – Francja/Wlk.

Brytania, komedia familijna, 103' - 2D dubbing 
godz. 17.00 – PADDINGTON 2 – Francja/Wlk.

Brytania, komedia familijna, 103' - 2D dubbing 
godz. 19.00 – GOTOWI NA WSZYSTKO.

EXTERMINATOR - Polska, komedia, 105' - 2D 
godz. 21.00 – GOTOWI NA WSZYSTKO.

EXTERMINATOR - Polska, komedia, 105' - 2D 
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. 

13 stycznia 
Maraton pływacki dla Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy, organizowany przez UKS Delfin
4 oraz krytą pływalnią Wodnik. 

20-21 stycznia
III Turniej Halowy o Puchar Prezydenta Lions

Club Krotoszyn pod patronatem burmistrza
Krotoszyna w sali SP nr 3.

21 stycznia
Koncert karnawałowy w wykonaniu solistów

Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej o godz.

18.00 w sali kina Przedwiośnie. 
Do 26 stycznia
Wystawa malarstwa, grafiki cyfrowej oraz

instalacji interaktywnej autorstwa Dominika
Janyszka w galerii Refektarz.

Koźmin Wlkp.
14 stycznia
Koncert kolęd w Kościele pw. Św. Wawrzyńca o

godzinie 15.30.

HISTORIA

W hołdzie powstańcom wielkopolskim
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W mi nio nym ro ku mo gli śmy cie szyć
się z wie lu suk ce sów spor tow ców
po cho dzą cych z po wia tu kro to szyń -
skie go. Na pierw szy plan wy su wa
się wspa nia ła po sta wa Łu ka sza
Kacz mar ka, któ ry za grał w siat kar -
skiej re pre zen ta cji na mi strzo -
stwach Eu ro py. W okre sie wa ka cyj -
nym od by ły się dwie du że im pre zy,
na któ rych rów nież nie bra ko wa ło
przed sta wi cie li Zie mi Kro to szyń -
skiej. Cho dzi oczy wi ście o X Świa to -
we Igrzy ska Spor to we The World Ga -
mes 2017 oraz XXIII Let nie Igrzy ska
Olim pij skie Głu chych. 

Na si spor tow cy po raz ko lej ny
świet nie spi sy wa li się nie tyl ko na te re -
nie kra ju, ale też za gra ni cą. Oczy wi ście
o wszyst kich osią gnię ciach pi sa li śmy
na na szych ła mach. Dziś przy po mi na -
my naj waż niej sze wy da rze nia spor to -
we 2017 ro ku. 

Speł nił swo je ma rze nia! 
Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia

w na szym kra ju od by wa ły się Mi strzo -
stwa Eu ro py w Siat ków ce Męż czyzn. Jo -
ke rem w ta lii tre ne ra Fer di nan do De
Gior gie go był po cho dzą cy z Kro to szy na
Łu kasz Kacz ma rek. Po pu lar ny Zwie rzak
efek tow ny mi ak cja mi za pi sał się w pa mię -
ci fa chow ców oraz ki bi ców. Nie ste ty, na -
sza ka dra po że gna ła się z tur nie jem
po prze gra nej ze Sło we nią 0: 3.

– Cięż ko w ta kich mo men tach opi -
sać emo cje to wa rzy szą ce ca łe mu tur nie jo -
wi. Chciał bym po dzię ko wać ki bi com
za do ping przez ca łe mi strzo stwa. Dzię ki
wa sze mu wspar ciu i obec no ści czu łem się
do dat ko wo uskrzy dlo ny i zmo ty wo wa ny.
Prze pra szam też wszyst kich tych, któ rzy
czu ją się za wie dze ni na szą po sta wą – po -
wie dział Ł. Kacz ma rek krót ko po siat kar -
skim Eu ro. 

Na si na The World Ga mes
Od 20 do 30 lip ca śle dzi li śmy po czy -

na nia na szych za wod ni ków na X Świa to -
wych Igrzy skach Spor to wych we Wro cła -
wiu – The World Ga mes 2017. Po wiat
kro to szyń ski re pre zen to wa li su mo -
cy – Alek san dra Ro zum (65 kg), Ma ri na
Ro zum (80 kg), Olim pia Ro ba kow ska (80
kg), Pa tryk Swo ra (85 kg) oraz Aron Ro -
zum (115 kg), któ ry był naj bli żej me da lu.
W wal ce o trze cie miej sce kro to szyń ski
za wod nik mu siał jed nak uznać wyż szość
ry wa la z Mon go lii. 

We Wro cła wiu wy stą pi ła tak że po -
cho dzą ca z Ko by li na Ró ża Gu mien na,
któ ra do stą pi ła za szczy tu prze czy ta nia
uro czy ste go ślu bo wa nia w imie niu

wszyst kich spor tow ców. Udział w igrzy -
skach za koń czy ła po po raż ce z We ro ni ką
Cma ro vą. 

Świet nie spi sa ły się pił kar ki ręcz ne
pla żo we, z Syl wią Bart ko wiak w skła dzie,
zaj mu jąc wy so ką pią tą po zy cję. – Prze -
szły śmy do hi sto rii pol skiej pił ki ręcz nej
pla żo wej. W jed nym ro ku wy wal czy ły -
śmy wi ce mi strzo stwo Eu ro py oraz pią tą
lo ka tę w de biu cie na The World Ga -
mes – oznaj mi ła S. Bart ko wiak. 

Me da le Po wroź ni ka i Brzyk cy! 
W dru giej po ło wie lip ca od by wa ła się

dru ga wiel ka im pre za – XXIII Let nie
Igrzy ska Olim pij skie Głu chych w Sam su -
nie. Był to szcze gól ny czas dla dwój ki na -

szych spor tow ców – Na ta lii Brzyk cy
i Kon ra da Po wroź ni ka, któ rzy sta nę li
na po dium. 

N. Brzyk cy wy wal czy ła sre bro w ka -
te go rii +78 kg, ule ga jąc w fi na le Na ta lii
Bo ri so vnej (Ro sja). Go rzej po wio dło się
Agniesz ce Brzyk cy, któ ra od pa dła z za wo -
dów po dwóch po raż kach.

Zna ko mi cie w Sam su nie spi sał się K.
Po wroź nik, któ ry zo stał pły wac kim mi -
strzem w wy ści gu na 200 m mo tyl kiem.
Wy so ką dys po zy cję po twier dził w szta fe -
cie 4x200, zdo by wa jąc z ko le ga mi brąz.
W ko lej nych trzech kon ku ren cjach K. Po -
wroź nik pla so wał się na znie na wi dzo nym
przez spor tow ców, czwar tym miej -
scu. – Uda ło mi się speł nić ma rze nia
i bar dzo cie szę się ze zdo by cia dwóch

krąż ków w Sam su nie – po wie dział K. Po -
wroź nik. 

Kro to szyn sto li cą cross fi tu?
– Je że li LO Gin LAB w po przed nim

ro ku by ło naj lep szą im pre zą w Pol sce
i w Kro to szy nie, to te go rocz na edy cja
zmiaż dży ła wszyst kie po przed nie. 151
osób ry wa li zo wa ło przez trzy dni o mia no
naj spraw niej szych i naj sil niej szych w Pol -
sce. To by ła wal ka nie tyl ko z cię ża ra mi,
ale i z wła sny mi sła bo ścia mi – tak sko -
men to wał ko lej ną edy cję LO Gin LAB jej
or ga ni za tor, Da wid Ku jaw ski – W tym ro -
ku do na sze go mia sta przy by li naj lep si za -
wod ni cy w kra ju, któ rzy ry wa li zu ją na po -
zio mie eu ro pej skim. To świad czy o po zio -

mie za wo dów. Mnie naj więk szą ra dość
spra wi ły zma ga nia te amów. Po raz pierw -
szy na świe cie uda ło się zor ga ni zo wać ry -
wa li za cję dru żyn trzy oso bo wych, co na le -
ży uznać za suk ces – pod kre ślił mi ło śnik
cross fi tu.

Szko le nie mło dzie ży pro cen tu je
Re gu lar ne tre nin gi oraz pra ca

na lek cjach WF -u przy no szą ko rzy ści.
UKS Piast Kro to szyn, UKS Po lon Kro to -
szyn oraz UKS Trój ka Kro to szyn szko lą
dzie ci w mi ni siat ków ce na wy so kim po -
zio mie. Nic za tem dziw ne go, iż po tem
mo że my oglą dać po cho dzą cych z Kro to -
szy na siat ka rzy w naj waż niej szych roz -
gryw kach w kra ju. To mię dzy in ny mi
dzię ki pra cy kro to szyń skich tre ne rów

do cze ka li śmy się ta kich za wod ni ków jak
Pa tryk Fol ty no wicz, Da ria Pa szek, Łu -
kasz Kar piew ski, Łu kasz Kacz ma rek czy
Ra fał So bań ski. 

W mi nio nym ro ku na szcze gól ne po -
chwa ły za słu ży li ka de ci Pia sta, pro wa dze -
ni przez Pio tra Ro ba kow skie go. Chłop cy
po wtó rzy li wy nik z po przed nie go ro ku,
zdo by wa jąc srebr ny me dal tym ra zem
w ju nio rach młod szych.

Fut bol na tak! 
Lo kal ne klu by pił kar skie czy szkół ki

co raz moc niej sku pia ją się na szli fo wa -
niu mło dych ta len tów. Nic w tym dziw -
ne go, sko ro ma li ma li chłop cy, ale tak że
dziew czyn ki, co raz bar dziej gar ną się

do fut bo lu, ma jąc obec nie ta kie go ido la
jak Ro bert Le wan dow ski. Wiel ce po zy -
tyw nym zja wi skiem jest or ga ni za cja tur -
nie jów ha lo wych dla mło dych adep tów
fut bo lu na spe cjal nie przy go to wa nej,
sztucz nej mu ra wie. Tur niej BZ WBK dla
or li ków i mło dzi ków czy Re iss Cup, któ -
ry po raz pierw szy od był się w na szym
mie ście, przy cią gnę ły licz ne gro no
uczest ni ków. 

Na uwa gę za słu gu je też mło da Astra.
Pod opiecz ni Ra fa ła Hum bli pla su ją się
na wy so kich miej scach w sil nie ob sa dzo -
nych za wo dach na te re nie ca łe go kra ju. 

Star si mi ło śni cy fut bo lu pa sjo no wa li
się ko lej nym se zo nem KLHPN czy roz -
gryw ka mi Play are ny. Od by ła się tak że ko -
lej na edy cja co raz bar dziej po pu lar ne go

Sum mer Cup. Pu char La ta znów – tak
jak rok wcze śniej – zdo by ła dru ży na
A Se ree Tee, któ ra w fi na le ogra ła koź miń -
ski Pro -Met. A przed na mi, już w lip cu,
ju bi le uszo wa edy cja Sum mer Cup!

Suk ce sy w spor tach wal ki 
Tra dy cyj nie na si za wod ni cy od no si li

suk ce sy w spor tach wal ki. Wspo mnia na
już Ró ża Gu mien na zo sta ła po raz pierw -
szy w hi sto rii mi strzy nią FEN w K1, wy -
gra ła też Pu char Świa ta w Inns bruc ku
i zdo by ła brąz na mi strzo stwach świa ta.

Do bry rok mie li też za pa śni cy. Ro -
bert Ba ran i Ma te usz Fi lip czak wy wal czy -
li zło te me da le na LXX Mi strzo stwach
Pol ski Se nio rów. Ja kub Bry lew ski zdo był
brąz na ME Ju nio rów w Do rt mun dzie.
Z ko lei Szy mon Wojt kow ski prze grał wal -
kę o po dium na ME w Sa ra je wie. 

Wie le uda nych star tów za no to wa ła
w ta ekwon do Ali cja Ko wań dy, m. in. za ję -
ła trze cie miej sce na MP w Pu ła wach i by -
ła naj lep sza w Pu cha rze Pol ski w Olec ku.
Rów nie do brze ra dzi ły so bie Na ta lia Wo -
siek i Ka ta rzy na Pół rol ni czak. Te trzy za -
wod nicz ki re pre zen tu ją MUKS Bia łe Ty -
gry sy Ja ro cin.

Jak za wsze nie za wo dzi li ka ra te cy
UKS Sho dan Zdu ny czy ASW Nip pon
Kro to szyn, zdo by wa jąc mnó stwo me da li.

Kro to szyń scy dar te rzy co raz lep si
Przez ca ły rok Ga ze ta Lo kal na KRO -

TO SZYN wspie ra ła miej sco wych dar te -
rów. Oni zor ga ni zo wa li Kro to szyń ską Li -
gę Dar ta, Su per li gę Dar ta, dru gi w hi sto -
rii Pu char Pol ski w Dar cie czy tur niej dla
part ne rów. Kro to szyń scy gra cze dziel nie
wal czy li też w in nych mia stach. Wy gry -
wa li np. w Lesz nie, Ple sze wie, Ja ro ci nie.
Co raz le piej wie dzie się im w naj waż niej -
szych tur nie jach w kra ju. 

Mul ti me da li sta Rosz czak
War to na ko niec wspo mnieć o kil ku

in nych bo ha te rach mi nio ne go ro ku.
Po ob ję ciu sta no wi ska tre ne ra re pre zen ta -
cji siat ka rzy pla żo wych przez Ma te usza
Ra do jew skie go je go pod opiecz ni wy wal -
czy li brąz na tur nie ju World To ur w Xia -
men. Lek ko atle ta Cze sław Rosz czak zdo -
był osiem me da li na MP w To ru niu, na -
stęp nie do ło żył czte ry krąż ki na MŚ w Ko -
rei Po łu dnio wej oraz trzy na ME w Da nii.
Po raz pią ty z rzę du wi ce mi strzem kra ju
w trój bo ju si ło wym zo stał Szcze pan Zim -
mer mann. 

Ze spół Wiel ko pol skiej Ga ze ty Lo kal -
nej KRO TO SZYN gra tu lu je wszyst kim
spor tow com suk ce sów w ro ku 2017 i ży -
czy wie lu ko lej nych osią gnięć!

(GRZE LO)

WSPOMINAMY

Rok pod znakiem igrzysk 
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Roz po czę ła się trze cia edy cja Ple bi scy -
tu SPOR TO WIEC PO WIA TU KRO TO -
SZYŃ SKIE GO 2017 pod pa tro na tem
Sta ro sty Kro to szyń skie go, or ga ni zo wa -
ne go przez na szą re dak cję! Wy bie ra -
cie jak za wsze SPOR TOW CA RO KU,
ale tak że SPOR TO WĄ IM PRE ZĘ RO KU
oraz – co jest no wo ścią – SPOR TO WĄ
OSO BO WOŚĆ RO KU!

Na na szej li ście znaj du je się 15 spor -
tow ców, 15 oso bo wo ści spor to wych i 3
im pre zy spor to we. Ple bi scyt za koń czy się
Spor to wą Ga lą w Re stau ra cji Le śni czów -
ka, w trak cie któ rej na gro dzi my tak że
SPOR TO WĄ NA DZIE JĘ PO WIA TU.
Te go wy bo ru do ko na ka pi tu ła, po wo ła na
przez sta ro stę kro to szyń skie go. Znaj dą się
w niej przed sta wi cie le lo kal nych me diów
oraz oso by z po szcze gól nych gmin, zaj -
mu ją ce się spor tem. Dla SPOR TO WEJ

NA DZIEI PO WIA TU sta ro sta kro to -
szyń ski ufun du je rocz ne sty pen dium.

Gło so wa nie po trwa do 18 lu te go,
do go dzi ny 23.59. UWA GA – dla gło su ją -
cych prze wi du je my atrak cyj ne na gro -
dy – szcze gó ły wkrót ce! Przy po mnij my, iż
w po przed niej edy cji dla na szych Czy tel ni -
ków mie li śmy aż 14 na gród. Part ne rem
Stra te gicz nym na szej ak cji by ła fir ma Ener -

gy sped, któ ra ufun do wa ła na gro dę głów -
ną – wy so kiej kla sy te le wi zor 50” Man ta
LE D5003 Full Hd o war to ści 2000 zł. In -
ni uczest ni cy ple bi scy tu wy gra li m. in. bo -
ny na za ku py, ta lo ny na usłu gi fi zjo te ra peu -
tycz ne, ta lon na usłu gi cu kier ni cze, kurs ję -
zy ko wy, ta ble ty o war to ści 500 zł, kar net
do cen trum fit ness czy wy ciecz kę do Par ku
Przy gód – Pia ski Szczy glicz ka

W dru giej edy cji ple bi scy tu we dług
na szych Czy tel ni ków SPOR TOW CEM
RO KU zo stał Kon rad Po wroź nik. Ty tuł
TRE NE RA RO KU zgar nął czło wiek zwią -
za ny z pił ką noż ną – Ra fał Hum bla. Z ko -
lei ASW Nip pon Kro to szyn oka za ła się
KLU BEM RO KU. Spo śród im prez spor to -
wych naj więk sze uzna nie zy ska ły cross fi to -
we za wo dy LO Gin LAB. SPOR TO WĄ

NA DZIE JĄ PO WIA TU zo stał Je re miasz
Su miń ski (KKS Astra Kro to szyn).

Jak bę dzie w tym ro ku? Prze ko na my
się pod ko niec lu te go…

Re gu la min PLE BI SCY TU do stęp ny
jest na www.glo kal na.pl. Kla sy fi ka cję on -li -
ne moż na śle dzić przez ca ły czas na:
http://www.glo kal na.pl/ru sza -spor to wy -
-ple bi scyt/ (AN KA) 

Jak gło so wać?
Wy ślij sms pod nr 720511 (koszt 2,46 zł z VAT) o tre ści SPRT. lub OSB. lub IMP.,
po da jąc nu mer kan dy da ta we dług wzo ru: 
SPRT.16 
OSB.16
IMP.4
Zwiększ licz bę gło sów jed nym sms -em!
Oddaj 5 głosów na swojego faworyta. na swo je go fa wo ry ta. Wy ślij sms o tej sa -
mej tre ści na nu mer 74567 (koszt 4,92 zł z VAT).
Od daj 10 gło sów! Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 76567
(koszt 7,38 zł z VAT).

NASZA AKCJA

Ruszamy z PLEBISCYTEM SPORTOWYM! 

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl



Na 27 me czach za koń czy ła się se ria
spo tkań bez po raż ki eki py A Se ree
Tee. Ubie gło rocz ni trium fa to rzy Kro -
to szyń skiej Li gi Ha lo wej Pił ki Noż nej
w szó stej ko lej ce obec nych roz gry -
wek prze gra li z Żu bra mi 4: 7. 

AST ostat nią po raż kę po nio sło w lu -
tym 2015 ro ku! Od te go cza su ze spół ten
wy grał 25 me czów i dwa zre mi so wał. Tę
nie sa mo wi tą se rię prze rwa ły Żu bry, któ re
wy gra ły z mi strza mi. Do prze rwy spo tka -
nie by ło bar dzo wy rów na ne, mi ni mal nie
lep sze by ły Żu bry. Po zmia nie stron eki pa
AST ru szy ła do ata ków, ale ry wa le wy pro -
wa dza li za bój cze kon try i wy szli na pro -
wa dze nie 5: 1. Wpro wa dze nie lot ne go
bram ka rza po mo gło obroń com ty tu łu je -
dy nie zmniej szyć stra ty. Osta tecz nie więc
Żu bry zwy cię ży ły 7: 4. Na szcze gól ne po -
chwa ły za słu żył strze lec trzech go li – J.
Kło bu sek. 

Pew ną wy gra ną od niósł Pro -Met, któ -
ry wsko czył na po dium roz gry wek. Koź -
miń ski te am po ko nał 8: 3 Lun tru sy. Trzy
tra fie nia dla Pro -Me tu za no to wał M.
Szulc. 

Naj bar dziej za cię ty po je dy nek ro ze -
gra ły MTV Roz dra żew i LZS Ko bier no -
-Tom ni ce. W pierw szej po ło wie MTV
pro wa dzi ło 2: 1, by po chwi li prze gry -

wać 2: 3, a nie dłu go po tem znów pro wa -
dzić. Tak więc ta część spo tka nia za koń -
czy ła się wy ni kiem 4: 3 dla MTV.
Po zmia nie stron na dal trwa ła wy mia na
cio sów, z któ rej zwy cię sko wy szli roz dra -
że wia nie – 6: 5. Trzy ra zy do siat ki tra fił
K. Kry stek, a po dwa go le strze li li F. Wo -
siek i T. Ja gła. 

Dru ży na Igloo roz bi ła Ju nio rów
Astry, wy gry wa jąc 8: 1. Trzy ra zy na li stę
strzel ców wpi sał się B. Ga lew ski. Z ko lei
Octa gon już do prze rwy pro wa dził 4: 1
z Eki pą z Sul mie rzyc 4: 1. Po zmia nie

stron te am z Koź mi na Wlkp. kon tro lo wał
sy tu ację i zwy cię żył 7: 4. Trzy bram ki
zdo był R. Ko ło dziej, a dwie – M. No wak. 

Na za koń cze nie szó stej se rii do szło
do der bów osie dla Sza re Sze re gi. Od sa -
me go po cząt ku lep szy był Dre am Te am,
któ ry wy grał z Tor na dem 12: 6. Czte ry
go le dla prze gra nych strze lił T. Wie czyń -
ski, a po trzy ra zy do siat ki tra fia li G.
Gme rek, D. Ma cie jew ski i D. Pi wo war. 

(GRZE LO)

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

W śro dę, 3 stycz nia, w Sa li Wiel kiej
Cen trum Kul tu ry Za mek od by ła
się VIII Po znań ska Ga la Spor tu, or -
ga ni zo wa na przez Wy dział Spor tu
Urzę du Mia sta Po zna nia. W gro nie
na gro dzo nych zna la zła się Na ta lia
Brzyk cy, któ ra świet nie spi sa ła się
na X Świa to wych Igrzy skach Olim pij -
skich Głu chych w Sam su nie. 

Naj pierw wy róż nio no 18 su per se -
nio rów po znań skie go spor tu. Na stęp -
nie na gro dzo no mło dzież, któ ra od kil -

ku lat zaj mu je czo ło we miej sca w Pol sce
w sys te mie współ za wod nic twa spor to -
we go. 

– Stać wśród naj lep szych spor tow -
ców w Wiel ko pol sce to nie sa mo wi te prze -
ży cie. Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy przy -
czy ni li się do tak wspa nia łe go suk ce su,
a w szcze gól no ści mo je mu tre ne ro -
wi – Rad ko wi Miś kie wi czo wi, re ha bi li -
tan tom oraz wier nym ki bi com, wspie ra -
ją cym mnie na każ dym kro ku – sko men -
to wa ła Na ta lia Brzyk cy. 

(GRZE LO)

Sport16 WTOREK, 9 stycznia 2018
POD NASZYM PATRONATEM

Żubry zakończyły niesamowitą serię A Seree Tee

NAGRODY

Natalia Brzykcy doceniona 

W mi nio ną so bo tę od był się II Me -
mo riał im. An drze ja Szcze pa nia ka.
Tur niej roz gry wa ny był w ha li spor to -
wej przy Szko le Pod sta wo wej nr 8,
gdzie przez wie le lat A. Szcze pa niak
tre no wał swo ich pod opiecz nych.
Zwy cię ży ła Eki pa Rocz ni ka 1988
i Młod szych. 

Po pu lar ny Szcze pan dłu go pra co wał
w Szko le Pod sta wo wej nr 8 w Kro to szy -
nie. Osią gnął z kro to szyń ską mło dzie żą
wie le suk ce sów na te re nie ca łe go kra ju.

Szko le nio wiec zmarł 6 stycz nia 2016 ro -
ku. Je go by li pod opiecz ni – Piotr Grzem -
pow ski, Woj ciech Rost oraz Ma te usz Ra -
do jew ski – po raz dru gi zor ga ni zo wa li
tur niej ku Je go pa mię ci. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ły czte ry ze -
spo ły, któ re gra ły sys te mem każ dy z każ -
dym, do dwóch wy gra nych se tów. Prym
wio dły Eki pa z Rocz ni ka 1988 i Młod -
szych oraz Ra kie ta Te am. Obie te dru ży -

ny po ko na ły po 2: 0 Rocz nik 1983 oraz
Pa rzew. Tak więc w ostat niej ko lej ce wal -
czy ły ze so bą o zwy cię stwo w me mo ria -
le. Wy gra ła Eki pa z Rocz ni ka 1988
i Młod szych, ogry wa jąc Ra kie ta Te am
w dwóch par tiach. Trze cie miej sce za jął
Pa rzew, po zwy cię stwie 2: 1 z Rocz ni -
kiem 1983. 

Mia no MVP tur nie ju przy zna no Ma -
te uszo wi Ra do jew skie mu (Ra kie ta Te -
am). Z ko lei ty tuł za wod ni ka fa ir play tra -
fił do Ma cie ja Sad kow skie go (Rocz -
nik 1983). Kon kurs wbi ja nia tzw. gwoź -
dzia w par kiet wy grał Łu kasz Kar piew ski. 

(GRZE LO)

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

SIATKÓWKA

Zagrali w drugą rocznicę śmierci trenera


