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� NA SYGNALE
Zatrzymani za handel i posiadanie
narkotyków Czytaj na str. 6

� POLITYKA
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w rządzie i nie tylkoCzytaj na str. 7

� DODATEK
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Pod czas spo tka nia no wo rocz ne go
człon ków i sym pa ty ków Pol skie go
Stron nic twa Lu do we go Ju lian Jokś,
rad ny Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel -
ko pol skie go oraz wie lo let ni bur -
mistrz Kro to szy na, ogło sił, że prze -
cho dzi na „po li tycz ną eme ry tu rę”
i re zy gnu je ze star tu w naj bliż szych
wy bo rach sa mo rzą do wych.

– Te raz czas na in nych, by po ka za li,
co po tra fią. Tak jak kie dyś zre zy gno wa łem
z funk cji bur mi strza, tak i te raz trze ba
odejść. My ślę, że wy star czy już po li ty ki
w mo im ży ciu. Te raz Po znań nie bę dzie
mi się ko ja rzył wy łącz nie ze spra wa mi
służ bo wy mi. Choć nie bę dę w czyn nej
po li ty ce, to jed nak bę dę bacz nie wszyst ko
ob ser wo wał – po wie dział Ju lian Jokś.

J. Jokś ukoń czył stu dia z za kre su in -
ży nie rii me lio ra cji wod nych na Aka de mii
Rol ni czej w Po zna niu, a na stęp nie po dy -
plo mo we stu dia do ty czą ce sa mo rzą du te -
ry to rial ne go. W la tach 1981-1990 pra co -
wał ja ko za stęp ca na czel ni ka gmi ny Kro -
to szyn. Póź niej zo stał wi ce bur mi strzem.
W 1994 Ra da Miej ska po wo ła ła go po raz
pierw szy na urząd bur mi strza. Od te go
cza su zaj mo wał to sta no wi sko nie prze -
rwa nie do li sto pa da 2014 ro ku. Po now -
nie był wy bie ra ny przez rad nych w 1998,

a na stęp nie w bez po śred nich wy bo rach
sa mo rzą do wych – w 2002 i 2006. W wy -
bo rach w 2010 ro ku wy wal czył re elek cję
na pią tą z rzę du ka den cję, wy gry wa jąc
w pierw szej tu rze z po par ciem bli sko 62
pro cent. 

W 2014 ro ku zo stał wy bra ny do sej -
mi ku wiel ko pol skie go V ka den cji.
W 2011 pre zy dent Bro ni sław Ko mo row -
ski od zna czył go Krzy żem Ka wa ler skim
Or de ru Od ro dze nia Pol ski. Wcze śniej J.
Jokś uho no ro wa ny był m. in. Zło tym
i Srebr nym Krzy żem Za słu gi oraz Me da -
lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

PSL

Jokś żegna się z polityką

14 stycz nia w koź miń skiej Fa rze od -
był się kon cert ko lęd i pa sto ra łek.
Go spo da rzem i or ga ni za to rem wy -
da rze nia był Chór im. Cz. Czy pic kie -
go z dy ry gen tem Ka sprem Eker tem.
Chó rzy ści za pro si li do wspól ne go ko -
lę do wa nia Koź miń ską Or kie strę Dę -
tą oraz ze spo ły mło dzie żo we.

Zna ne wszyst kim od naj młod szych
lat ko lę dy oraz mniej zna ne pa sto rał ki za -
pre zen to wa no w róż nych aran ża cjach

i cie ka wych wy ko na niach. Ja ko pierw sza
wy stą pi ła Koź miń ska Or kie stra Dę ta,
po czym za pre zen to wał się Chór im. Cz.
Czy pic kie go. Po tem pu blicz ność mo gła
po słu chać ze spo łów Do -Re -Mi i Se ven,
dzia ła ją cych przy Gmin nym Ze spo le In -
sty tu cji Kul tu ry w Koź mi nie Wlkp.
Na ko niec za gra ła gim na zjal na ka pe la
Pod Ty tu łem.

– Pa trząc na dzi siej szych wy ko naw -
ców, moż na być pew nym, że pięk na tra -
dy cja ko lę do wa nia nie za nik nie – po wie -

dział Zyg munt Le wan dow ski, pro boszcz
koź miń skiej Fa ry, dzię ku jąc wszyst kim

za udział w tym mu zycz nym, bo żo na ro -
dze nio wym spo tka niu. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Wspólne kolędowanie



W re stau ra cji Cri stal od by ło się spo tka -
nie no wo rocz ne kro to szyń skie go od -
dzia łu Pol skie go Związ ku Eme ry tów,
Ren ci stów i In wa li dów. By ła to oka zja
do pod su mo wa nia po przed nie go ro ku
i prze dys ku to wa nia ini cja tyw za pla no -
wa nych na naj bliż sze mie sią ce.

Na uro czy stość przy by li człon ko -
wie 12 kół z po wia tu, a tak że bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek, Ju lian Jokś – rad ny
Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go,
Zo fia Jam ka – prze wod ni czą ca Ra dy

Miej skiej w Kro to szy nie, Le szek Kul -
ka – prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu oraz
An drzej Pio trow ski – dy rek tor Po wia to -
we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie.

W ubie głym ro ku człon ko wie związ -
ku ośmio krot nie od wie dzi li ośrod ki
wcza so we, w ta kich miej sco wo ściach jak
Dar łów ko, Re wal, Pod dą bie, Miel no -
-Unie ście i Ustro nie Mor skie. Zor ga ni zo -
wa no rów nież dzie więć wy cie czek jed no -
dnio wych – do Po zna nia, Unie jo wa,
Świd ni cy, Ksią ża, Spy ci mie rza, Ciesz ko -
wa, Gosz cza oraz Wro cła wia, jak rów nież

licz ne im pre zy dla człon ków związ ku.
We wszyst kich tych przed się wzię ciach
łącz nie udział wzię ło 2319 osób. 

– Po przed ni rok był dla nas wszyst -
kich bar dzo ak tyw ny i pra co wi ty – stwier -

dzi ła Ire na Mar sza łek, prze wod ni czą ca
związ ku. Ten bę dzie rów nie ak tyw ny. Za -
pla no wa no m. in wy ciecz kę do ka li skie go
te atru, za ba wę w wa len tyn ki, an drzej ki
czy im pre zę na Dzień Ko biet.

Bur mistrz Kro to szy na do ce nił se nio -
rów za ich ak tyw ność i wspo mniał
o wspar ciu władz. – Gmi na na wie lu po -
zio mach sta ra się po ma gać se nio -
rom – po wie dział F. Mar sza łek. – W nie -
dłu gim cza sie zo sta nie utwo rzo ny Dzien -
ny Dom Se nio ra. Dzię ki do brej współ pra -
cy ze sta ro stwem uda ło się prze jąć bu dy -
nek przy ul. Ko bier skiej, gdzie bę dzie się
mie ścić ta pla ców ka. Je ste śmy na eta pie
skła da nia wnio sku o do fi nan so wa nie, ale
nie za leż nie od de cy zji ta ki dom z pew no -
ścią po wsta nie – za zna czył bur mistrz. 

W po dob nym to nie wy po wia dał się Le -
szek Kul ka, któ ry za de kla ro wał dal sze
wspie ra nie se nio rów przez wła dze po wia tu.

(NO VUS)
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UROCZYSTOŚĆ

To był pracowity rok



Wydarzenia4 WTOREK, 23 stycznia 2018

W au li Szko ły Pod sta wo wej nr 5
w Kro to szy nie od by ło się spo tka nie
prze wod ni czą cych rad osie dli oraz soł -
ty sów z na szej gmi ny z bur mi strzem
Fran cisz kiem Mar szał kiem i przed sta -
wi cie la mi kro to szyń skie go sa mo rzą -
du. Uro czy stość uświet nił kon cert Kro -
to szyń skiej Or kie stry Dę tej pod ba tu tą
Ro ber ta Ka czo row skie go. 

Bur mistrz po dzię ko wał przed sta wi -
cie lom jed no stek po moc ni czych mia sta
i gmi ny za bar dzo do brą, ca ło rocz ną pra cę
na rzecz lo kal nej spo łecz no ści. Przy po -
mniał tak że krót ko naj waż niej sze, z punk -
tu wi dze nia sa mo rzą du, wy da rze nia
na na szym te re nie w mi nio nym ro ku. 

– Chciał bym pod kre ślić, że to pań -
stwu przy pa da waż na ro la w funk cjo no -
wa niu na szej sa mo rzą do wej wspól no ty,
po nie waż wy, ja ko soł ty si, prze wod ni czą cy
rad osie dli, człon ko wie rad so łec kich i osie -
dlo wych, speł nia jąc za da nia sa mo rzą do -
we, po zo sta je cie w ści słym kon tak cie
z miesz kań ca mi gmi ny – mó wił F. Mar -
sza łek. – To pań stwo prze ko nu ją miesz -
kań ców mia sta i wsi do spo łecz nej ak tyw -
no ści, do wpły wa nia na kształt naj bliż sze -
go oto cze nia. W re ali za cji wa szych po my -
słów po ma ga ją fun dusz so łec ki, otwar ty
kon kurs ofert, w któ rym star tu ją sto wa -
rzy sze nia, a tak że skie ro wa na bez po śred -
nio do was ini cja ty wa lo kal na. W jej ra -
mach wnio ski moż na skła dać do 30 stycz -
nia, a kwo ta, któ rą w tym ro ku na to prze -
zna cza my, to 110 ty się cy zło tych – przy -
po mniał bur mistrz Kro to szy na. 

Wspo mniał rów nież o in we sty cjach
re ali zo wa nych przez gmi nę, na któ re
w ostat nich czte rech la tach wy da no z bu -
dże tu kwo tę po nad 90 mi lio nów zł.

W tym ro ku sa mo rząd pla nu je prze zna -
czyć co naj mniej 43 mi lio ny na za da nia
in we sty cyj ne. 

W dal szej czę ści spo tka nia Ja cek Kę -
pa, na czel nik Wy dzia łu Pro mo cji
i Współ pra cy Urzę du Miej skie go w Kro -
to szy nie, przy po mniał za sa dy ogło szo ne -
go przez bur mi strza kon kur su Pięk -
na Gmi na, pro mu ją ce go so łec twa i osie -
dla. Uczest ni cy kon kur su przez ca ły rok,
po przez miej ską stro nę in ter ne to wą, in -
for mo wa li miesz kań ców o swo jej dzia łal -
no ści oraz o wa lo rach tu ry stycz nych i cie -
ka wost kach ze swo jej oko li cy. Wszyst kie
pu bli ko wa ne tek sty i zdję cia by ły punk to -
wa ne, a su ma ze bra nych punk tów zło ży ła
się na koń co wą kla sy fi ka cję. 

Naj ak tyw niej sze so łec twa i osie dla
uho no ro wa no na gro da mi fi nan so wy mi
na po trze by da nej jed nost ki po moc ni czej.
Lau re atów na gra dza li bur mistrz Mar sza -
łek i Zo fia Jam ka – prze wod ni czą ca Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie. Zwy cię ży ła Ra -
da So łec ka Bo ża ci na, któ ra otrzy ma ła bon
na 3 tys. zł. Oso bą ko or dy nu ją cą uczest -
nic two Bo ża ci na w kon kur sie, czy li od po -
wia da ją cą za wy sy ła ne tek sty i zdję cia, by -
ła Dag ma ra Wa cho wiak, któ rej wrę czo no
ze staw upo min ków miej skich. War to
przy po mnieć, że Bo ża cin wy grał rów nież
pierw szą edy cję Pięk nej Gmi ny. 

Dru gie miej sce za ję ła Ra da So łec ka
Wie low si, za co na gro dzo na zo sta ła bo -
nem o war to ści 2 tys. zł. Ze staw upo min -
ków tra fił w tym przy pad ku do Mi ko ła ja
Na skręt skie go. Trze cia lo ka ta przy pa dła
Ra dzie So łec kiej Ro szek, któ ra ode bra ła
bon na ty siąc zł. Z ko lei upo min ka mi na -
gro dzo no Pau li nę Adam czak.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

SAMORZĄD

Spotkanie z przedstawicielami
jednostek pomocniczych

11 stycz nia  od by ło się tra dy cyj ne,
no wo rocz ne spo tka nie władz sa mo -
rzą do wych z lo kal ny mi przed się bior -
ca mi. By ła to oka zja do pod su mo -
wa nia wspól nych do ko nań i współ -
pra cy oraz wy róż nie nia miej sco wych
firm za ich osią gnię cia.

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek po -
dzię ko wał wszyst kim przed się bior com
za ich cięż ką pra cę na rzecz roz wo ju wspól -
no ty sa mo rzą do wej, na rzecz in no wa cyj no -
ści, a tak że za współ pra cę z sa mo rzą dem we
wspól nym dą że niu do po więk sza nia po ten -
cja łu go spo dar cze go gmi ny Kro to szyn.

– Czas mi ja szyb ko i oto zno wu na de -
szła po ra na wspól ne przy wi ta nie no we go
ro ku – mó wił wło darz Kro to szy -
na. – Przy wi ta nie to wy ko rzy staj my nie
tyl ko ja ko oka zję do świę to wa nia i wy ra -
że nia na szej na dziei na do brą, spo koj ną
i po ży tecz ną przy szłość, ale tak że ja ko
oka zję do pod su mo wa nia sa mo rzą do wej
dzia łal no ści – dzia łal no ści, któ ra w tym
ro ku za mknie siód mą już ka den cję sa mo -
rzą du gmin ne go. Nie usta je my w wy sił -
kach uno wo cze śnia nia, mo der ni zo wa nia
i upięk sza nia na sze go mia sta, na szej gmi -
ny. Po zwa la nam na to bu dżet, któ ry ro -
śnie nie prze rwa nie od lat kil ku dzie się ciu.
Po rów na nie je go obec nej wy so ko ści z wy -
so ko ścią z po cząt ków te go stu le cia uzmy -
sła wia nam cy wi li za cyj ny skok, któ re go
do ko na ła na sza gmi na. A je śli gmi na,
to – rzecz ja sna – nie sa mo rząd, lecz
przede wszyst kim kro to szyń ska go spo -
dar ka. Zda je my so bie do sko na le spra wę,
że to pań stwo są fi la rem spo łecz ne go do -
bro by tu. Dzię ku ję za to wszyst kim kro to -
szyń skim fir mom. 

Bur mistrz przy po mniał, że wy dat ki
ma jąt ko we gmi ny Kro to szyn w la -
tach 2014-2018 łącz nie prze kro czą kwo -
tę 90 mi lio nów zło tych, co ozna cza, że
śred nio co ro ku na in we sty cje wy da je się
pra wie 23 mi lio ny zło tych.  Jak za zna -
czył, 2018 rok bę dzie ro kiem szcze gól -
nym, po nie waż prze wi dzia no pra wie 43
mln zł na oko ło 80 in we sty cji. 

Sa mo rząd po ma ga przed się bior com,
wy ku pu jąc udzia ły w Sa mo rzą do wym
Fun du szu Po rę czeń Kre dy to wych w Go -
sty niu. Z je go po rę czeń mo gło sko rzy stać
do tej po ry aż 224 przed się bior ców, a su -
ma po rę czeń osią gnę ła bli sko 19,5 mln
zł. 63 oso by wy bra ły po rę cze nia w ra -
mach pro gra mu JE RE MI na kwo tę po -
nad 6,5 mi lio na.

– Wpły wy z PIT -u w 2017 ro ku wy -
nio są pra wie 31 mi lio nów zło tych – kon -
ty nu ował F. Mar sza łek. – W ro ku 2011
rok wy no si ły nie co po nad 18 mi lio nów,
co ozna cza wzrost w cią gu sze ściu lat aż
o 72,2%, czy li ok. 12% rocz nie. Wpły wy
z CIT -u na to miast w ro ku ubie głym wy -
nio sły po nad 4,5 mi lio na, gdy sześć lat
wcze śniej by ła to kwo ta ok. 1 mi lio na zło -
tych. Wpły wy z po dat ku od nie ru cho mo -
ści to 25 mi lio nów zło tych. W ro ku 2011
gmi na uzy ska ła z te go po dat ku mniej
niż 15 mi lio nów. Jest to wzrost o po -
nad 11% każ de go ro ku. Do cho dy gmi ny
li czo ne na jed ne go miesz kań ca w ro -
ku 2017 wy nio sły 4008 zło tych. Trzy la -
ta wcze śniej wy no si ły 3 147 zło tych. Za -
dłu że nie gmi ny na po cząt ku ka den cji wy -
no si ło po nad 72 mln zł. Pod ko niec te go
ro ku zmniej szy się do 57,5 mln. Sta bil ny
i do brze skon stru owa ny bu dżet po zwa la
nam za rów no na du że in we sty cje, jak
i na spła ca nie za cią gnię tych zo bo wią -
zań – pod kre ślił bur mistrz. 

Póź niej głos za bra li tak że dr Bar tło -
miej Mach nik (De par ta ment Ob słu gi In -
we sto ra Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fy
Eko no micz nej), dr Zyg munt Nie cho da
(Pol ski Ko mi tet Nor ma li za cyj ny) i Ane ta
Kar kosz (pre zes Za rzą du Sa mo rzą do we -
go Fun du szu Po rę czeń Kre dy to wych Sp.
z o. o. w Go sty niu). Ży cze nia no wo rocz ne
zło ży li rów nież sta ro sta Sta ni sław Szczot -
ka oraz przed sta wi cie le par la men ta rzy -
stów. 

Na stęp nie bur mistrz oraz prze wod -
ni czą ca Ra dy Miej skiej Zo fia Jam ka wrę -
czy li gra tu la cje przed się bior com. W ten
spo sób uho no ro wa ne zo sta ły na stę pu ją ce
fir my: Przed się bior stwo Wie lo funk cyj ne
„Agro uni ma” Ce za ry Sztu der, AT S.A.,
Przed się bior stwo Pro duk cyj no -Han dlo -
we „Cent nas” Sp. z o. o.,  DI NO Pol -
ska S.A., D&K Tech no lo gy Sp. z o. o.,
Przed się bior stwo Pro duk cyj no -Han dlo -
we EWA S.A., Przed się bior stwo Pro duk -
cyj no -Han dlo we „Ga bi -Plast” Ga brie la
Ko śmi der, Gem biak -Mik stac ki Sp. Jaw -
na, Je rzy Sta ni sław ski – Zdu ny, Las -Ka -
lisz Sp. z o. o., NU TRI CIA Za kła dy Pro -
duk cyj ne Sp. z o. o., Pol ska Fe de ra cja Ho -
dow ców By dła i Pro du cen tów Mle ka
w Ko bier nie, Sa mo rzą do wy Fun dusz Po -
rę czeń Kre dy to wych Sp. z o. o. w Go sty -
niu. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

KROTOSZYN

Jesteście filarem społecznego dobrobytu



– Dzię ku ję za do brze wy ko na ną pra -
cę – ty mi sło wy ko men dant po wia to -
wy PSP w Kro to szy nie st. bryg. mgr
inż. Ja cek Stru żyń ski otwo rzył od pra -
wę dy żur nych ope ra cyj nych po wia tu,
któ ra od by ła się 12 stycz nia. 

W spo tka niu uczest ni czy li tak że za -

stęp ca ko men dan ta – bryg. To masz Ni -
cie jew ski, na czel nik Wy dzia łu ds. Ope ra -
cyj nych i Kon tro l no -Roz po znaw -
czych – mł. bryg. mgr inż. Ja nusz Ka lak
oraz spe cja li sta mgr Piotr Kop ka. 

Jak za zna czy li uczest ni cy od pra wy,
mi nio ny rok nie na le żał do ła twych. By -
wa ły okre sy, kie dy te le fon alar mo wy nie

milk nął, a zda rzeń przy by wa ło w za wrot -
nym tem pie. To głów nie okre sy ano ma lii
po go do wych w na szym po wie cie, któ re
wpły nę ły na znacz ny wzrost licz by in ter -
wen cji.

Spo tka nie by ło oka zją do ob szer ne go
pod su mo wa nia dzia łal no ści Sta no wi ska
Kie ro wa nia oraz omó wie nia waż nych
kwe stii wy ni ka ją cych z to ku peł nie nia
służ by. Zwró co no uwa gę na aspek ty
przyj mo wa nia zgło szeń, dys po no wa nia sił
i środ ków do zda rzeń w opar ciu o pro ce -
du ry, współ pra cy z jed nost ka mi OSP
na te re nie po wia tu kro to szyń skie go, obie -
gu istot nych in for ma cji oraz współ pra cy
dy żur nych z do wód ca mi po szcze gól nych
szcze bli. 

Po nad to pod su mo wa no pro ces do -
sko na le nia za wo do we go i wska za no prio -
ry te ty na naj bliż sze mie sią ce. Mi ła, me ry -
to rycz na i rze czo wa dys ku sja po zwo li ła
wy pra co wać wie le cen nych wnio sków,
wy ni ka ją cych z do tych cza so wej pra cy dy -
żur nych, któ re z pew no ścią za owo cu ją
w przy szło ści.

(NO VUS)

5Na Bieżąco

W so bot ni wie czór, 13 stycz nia,
przed re mi zą OSP w Za le siu Wiel -
kim od by ła się uro czy stość prze ka -
za nia jed no st ce sa mo cho du po żar -
ni cze go mar ki STAR L 70.

OSP Za le sie Wiel kie, któ re jest włą -
czo ne do Kra jo we go Sys te mu Ra tow ni -
czo -Ga śni cze go, dys po no wa ło do tej po ry
sa mo cho dem po żar ni czym mar ki
STAR 244 z 1988 ro ku, któ ry nie speł nia
już wy mo gów tech nicz nych jak dla ta kiej
jed nost ki. 

W związ ku z tym, że OSP w Ko by li -
nie otrzy ma ła w mi nio nym ro ku no wy
sa mo chód mar ki MAN, nada rzy ła się
oka zja, aby do tych cza so wy po jazd prze -
ka zać in nej jed no st ce KSRG z te re nu
gmi ny Ko by lin, czy li OSP Za le sie Wiel -
kie. De cy zję ta ką pod jął ko men dant
głów ny PSP w War sza wie, na proś bę ko -
men dan ta Miej sko -Gmin ne go Związ ku
OSP Od dział w Ko by li nie. Sa mo chód
ofi cjal nie prze ka za no na uro czy sto -
ści 13 stycz nia.

(NO VUS)

ZALESIE WIELKIE

Nowy pojazd dla OSP

F
O

T
.

P
S

P
 K

ro
to

s
z
y
n

13 stycz nia w Mło dzie żo wym Do mu
Kul tu ry nr 2 w Po zna niu od był się
pół fi nał XXXIII Wo je wódz kie go Kon -
kur su Re cy ta tor skie go. Do fi na łu
awan so wa li ucznio wie Szko ły Pod -
sta wo wej nr 3 w Koź mi nie Wlkp.

W ka te go rii klas I -III koź miń ską Trój -
kę re pre zen to wa li Grze gorz Ulka z kla -

sy I (wy cho waw czy ni – Ewa Du bisz)
i Krzysz tof Pa ta las z kla sy III (wy cho waw -
czy ni – Da nu ta Waw rzy niak). 

W wo je wódz kim pół fi na le ry wa li zo -
wa ło 34 re cy ta to rów. Po ziom kon kur su
był bar dzo wy so ki. Do fi na łu ju ry za kwa li -
fi ko wa ło 15 uczest ni ków, a po śród nich
przed sta wi cie li SP nr 3 w Koź mi nie Wlkp. 

(NO VUS)

SP NR 3 KOŹMIN WLKP.
Zakwalifikowali się do wojewódzkiego finału 

STRAŻ POŻARNA

Odprawa służby dyżurnej
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W pią tek, 12 stycz nia, na uli cy Trans -
por to wej w Kro to szy nie mi ni ko par ka
wy ko nu ją ca wy kop wą sko prze -
strzen ny uszko dzi ła ru rę sie ci ga zo -
wej śred nie go ci śnie nia, sta no wią cej
przy łą cze do za kła du pro duk cyj ne go. 

Dy żur ny 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 w Kro to szy nie po in stru ował zgła -
sza ją ce go, aby wraz z pra cow ni ka mi za kła du
bę dą ce go w bez po śred nim za gro że niu opu -
ścił obiekt i od da lił się w miej sce bez piecz ne.

Do dzia łań na tych miast za dys po no -

wa no za stę py stra ża ków. W prze pro wa -
dzo nym roz po zna niu usta lo no, że w wy -
ni ku awa rii sie ci prze sy ło wej na stą pił nie -
kon tro lo wa ny wy pływ ga zu pod ci śnie -
niem. W po bli żu miej sca zda rze nia
wstrzy ma no ruch dro go wy, w czym po -
mo gli po li cjan ci i straż ni cy miej scy.

Dzia ła nia jed no stek ochro ny prze -
ciw po ża ro wej wspo ma ga ło po go to wie ga -
zo we. W opar ciu o prze pro wa dzo ne po -
mia ry stę że nia ga zów nie bez piecz nych
sko ry go wa no wiel kość stre fy do 40 me -
trów wo kół uszko dzo nej ru ry. 

– Po kon sul ta cji z ga zow ni ka mi

do stre fy nie bez piecz nej wpro wa dzo no ro -
tę wy po sa żo ną w sprzęt ochro ny dróg od -
de cho wych, któ ra uwi docz ni ła frag ment
uszko dzo nej ru ry w ce lu za ło że nia za ci -
skar ki – opo wia da To masz Pa try as z Ko -
men dy Po wia to wej PSP w Kro to szy -
nie. – Ro tę pra cu ją cą w stre fie za bez pie cza -
ło dwóch ra tow ni ków. Zgod nie z in struk -
cja mi przed sta wi cie li po go to wia ga zo we go
wy ko na no za cisk uszko dzo nej ru ry, neu -
tra li zu jąc nie szczel ność. Dal sze czyn no ści
zwią za ne z li kwi da cją awa rii po zo sta wio no
pra cow ni kom po go to wia ga zo we go. 

Na ko niec dzia łań te ren wo kół wy ko -
pu oraz obiek ty przy le ga ją ce spraw dzo no
urzą dze nia mi po mia ro wy mi. Za gro żeń
nie stwier dzo no. (NO VUS)

Na Sygnale6 WTOREK, 23 stycznia 2018

NA DRODZE

Nie ustąpił pierwszeństwa

W mi nio ną śro dę na dro dze kra jo wej
nr 15, w miej sco wo ści Perzy ce, do -
szło do zde rze nia sa mo cho du cię ża -
ro we go z oso bów ką. Na szczę ście
nikt nie od niósł po waż niej szych ob -
ra żeń.

Na miej sce wy sła no za stę py stra ża -
ków z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie i z OSP Zdu ny. Jak się
oka za ło, sa mo chód oso bo wy mar ki
BMW zde rzył się z po jaz dem cię ża ro -
wym mar ki Vo lvo. Osób po szko do wa -
nych nie by ło. 

Na sku tek zda rze nia uszko dzo ny zo -

stał zbior nik pa li wa w cię ża rów ce, w efek -
cie cze go na jezd nię wy ciekł olej na pę do wy.

Stra ża cy odłą czy li aku mu la tor w oso -
bów ce i prze mie ści li ją na po bo cze dro gi,
po czym usu nę li z jezd ni olej na pę do wy. 

– Do zda rze nia do szło w wy ni ku
nie udzie le nia pierw szeń stwa przez kie -
row cę po jaz du cię ża ro we go, przez co zde -
rzył się z pra wi dło wo ja dą cym BMW.
Uczest ni cy ko li zji by li trzeź wi. Na spraw -
cę na ło żo no man dat w wy so ko ści 300
zło tych – 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.

(NO VUS)

Z POLICJI

Zatrzymani za handel narkotykami

Kry mi nal ni z kro to szyń skiej Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji za trzy ma li
męż czyzn po dej rza nych o po sia da -
nie znacz nej ilo ści nar ko ty ków i han -
del ni mi. W ich miesz ka niach zna le -
zio no 23 por cje środ ków odu rza ją -
cych. Za trzy ma nym gro zi ka ra
do dzie się ciu lat wię zie nia.

Do za trzy ma nia dwóch mło dych męż -
czyzn w wie ku 20 i 21 lat do szło 9 stycz -
nia. Funk cjo na riu sze z Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go w trak cie kon tro li za par ko wa ne go
sa mo cho du mar ki Mer ce des przy sta dio -
nie miej skim w Kro to szy nie ujaw ni li u jed -
ne go z nich środ ki odu rza ją ce. 

Męż czyzn umiesz czo no w po li cyj -
nym aresz cie do wy ja śnie nia. W trak cie
zbie ra nia in for ma cji usta lo no, że za mie -

sza ne w tę spra wę są jesz cze dwie oso by.
Pra ca kry mi nal nych przy czy ni ła się do za -
trzy ma nia ko lej nych mło dych kro to szy -
nian, rów nież w wie ku 20 i 21 lat. Pod -
czas prze szu ka nia ujaw nio no łącz -
nie 22,7 g ma ri hu any. 

– Trzech męż czyzn usły sza ło w su -
mie 22 za rzu ty – mię dzy in ny mi po sia da -
nia środ ków odu rza ją cych, ich udzie la nia
i sprze da ży. Wo bec dwóch za sto so wa no
śro dek za po bie gaw czy w po sta ci do zo ru.
Di le rom gro zi do dzie się ciu lat po zba wie -
nia wol no ści. Po li cjan ci na dal pro wa dzą
in ten syw ne czyn no ści, któ re mo gą przy -
czy nić się do po sta wie nia ko lej nych za rzu -
tów – 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.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Przerwane przyłącze gazowe

W so bo tę, 13 stycz nia, w Biad kach
do szło do wy bu chu pie ca cen tral ne -
go ogrze wa nia. Na szczę ście ni ko mu
nic się nie sta ło.

Po otrzy ma niu zgło sze nia na ak cję
wy sła no je den sa mo chód po żar ni czy
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie i dwa po jaz dy z OSP Biad ki. Jak

się oka za ło, w bu dyn ku go spo dar czym
do szło do wy bu chu pie ca na pa li wo sta łe.

Piec znaj do wał się na ze wnątrz, ścia na
oraz strop by ły uszko dzo ne. Pa no wa ło
nie wiel kie za dy mie nie.

Osób po szko do wa nych nie by ło. Stra -
ża cy, wy po sa że ni w sprzęt ochro ny dróg
od de cho wych, po da li je den prąd ga śni czy
wo dy w na tar ciu na pa lą cy się żar, któ ry
w trak cie wy bu chu wy le ciał z pie ca. Na -
stęp nie przy uży ciu przy rzą dów po mia ro -
wych spraw dzo no po miesz cze nie go spo -
dar cze. Po cał ko wi tym usu nię ciu za gro że -
nia dzia ła nia za koń czo no. 

(NO VUS)

BIADKI

Wybuch pieca

W śro dę, 17 stycz nia, w miej sco wo -
ści No wa Ob ra (gmi na Koź min
Wlkp.) do szło do zde rze nia dwóch
sa mo cho dów oso bo wych. Jed na
oso ba zo sta ła po szko do wa na. Przy -
czy ną ko li zji by ło nie udzie le nie
pierw szeń stwa prze jaz du.

Gdy stra ża cy do tar li na miej sce, kie -
ru ją cy znaj do wa li się po za po jaz da mi.
Kie row ca sa mo cho du Ford Fu sion nie
uskar żał się na żad ne do le gli wo ści, na to -
miast kie ru ją ca au tem Re nault Sce nic od -
da li ła się, znaj du jąc schro nie nie w po bli -
skiej fir mie.

Stra ża cy za bez pie czy li i oświe tli li te -
ren. Po zlo ka li zo wa niu ko bie ty, któ ra je -

cha ła re nault, udzie li li jej kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy, po le ga ją cej na sta bi li -
za cji krę go słu pa po przez za ło że nie koł nie -
rza or to pe dycz ne go oraz wspar ciu psy -
chicz nym. Le karz z Ze spo łu Ra tow nic -
twa Me dycz ne go po prze ba da niu po szko -
do wa nej pod jął de cy zję o prze wie zie niu
jej do szpi ta la.

Dru ga ro ta stra ża ków odłą czy ła aku -
mu la to ry w roz bi tych po jaz dach. Na ko -
niec dzia łań z jezd ni usu nię to pla my pły -
nów eks plo ata cyj nych i ele men ty ka ro se -
rii sa mo cho do wych.

– Do ko li zji do szło w wy ni ku nie -
udzie le nia pierw szeń stwa przez kie ru ją cą
po jaz dem Re nault Sce nic pod czas wy jeż -
dża nia z po bli skiej fir my. Ko bie tę prze -

wie zio no do szpi ta la i nie stwier dzo no po -
waż niej szych ob ra żeń. Na miej scu zda -
rze nia tech nik kry mi na li sty ki do ko nał
wstęp nych oglę dzin i ze brał do ku men ta -
cję fo to gra ficz ną. Spraw czy ni ko li zji zo -
sta ła uka ra na man da tem w wy so ko -
ści 300 zło tych – in for mu je Piotr Szcze -
pa niak z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Kolizja w Nowej Obrze
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ZSP ZDUNY

Z wizytą u przedszkolaków

Ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad gim -
na zjal nych w Zdu nach wraz z opie -
ku na mi od wie dzi li miej sco we przed -
szko le. Te ma ty ką spo tka nia by ły
przy jaźń i mi łość. 

Mło dzież prze czy ta ła dzie ciom dwie
ksią żecz ki, któ re na wią zy wa ły do wspo -

mnia nych war to ści. Po czy ta niu prze pro -
wa dzo no po ga dan kę. Nie za bra kło też
wspól nych za baw. 

Przed szko la ki do wie dzia ły się, iż
w ży ciu każ de go z nas bar dzo waż ną ro lę
od gry wa przy ja ciel oraz in ne bli skie oso -
by, jak choć by ma ma.

(AN KA)

POLICJA

Podsumowali miniony rok

POLITYKA

Zmiana w rządzie była wyczekiwana

18 stycz nia w Ko men dzie Po wia to -
wej Po li cji w Kro to szy nie, w obec no -
ści za stęp cy ko men dan ta wo je wódz -
kie go po li cji w Po zna niu insp. Ro ma -
na Ku ste ra oraz za pro szo nych go ści,
od by ło się pod su mo wa nie pra cy na -
szych funk cjo na riu szy w mi nio nym
ro ku. Go spo da rzem spo tka nia był
insp. Ma riusz Ja śniak.

Jak co ro ku za pro szo no przed sta wi cie -
li współ pra cu ją cych z po li cją służb i in sty -
tu cji. W od pra wie uczest ni czy li sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka, bur mistrz Kro to szy na
Fran ci szek Mar sza łek, sze fo wa Pro ku ra tu -
ry Re jo no wej w Kro to szy nie – Ma ria Ko ło -
dziej czyk, a tak że kie row nic two, po li cjan ci
i pra cow ni cy kro to szyń skiej ko men dy. 

Ko men dant po wia to wy Ma riusz Ja -
śniak przed sta wił osią gnię te wy ni ki i efek -
ty pra cy kro to szyń skich po li cjan tów, re -
zul ta ty dzia łań po szcze gól nych pio nów
ko men dy oraz stan bez pie czeń stwa na te -
re nie po wia tu. Omó wio no rów nież sze -
reg pro gra mów i dzia łań pre wen cyj nych,
re ali zo wa nych w ubie głym ro ku przez
KPP w Kro to szy nie, ma ją cych wpływ
na po pra wę bez pie czeń stwa.

Insp. Ma riusz Ja śniak po dzię ko wał

za do brą współ pra cę wła dzom sa mo rzą -
do wym. Szcze gól ne sło wa uzna nia skie ro -
wał do sta ro sty i bur mi strza. Przy oka zji
wy ra ził wdzięcz ność za wspar cie fi nan so -
we w wie lu kwe stiach, jak choć by w za ku -
pie trzech no wych sa mo cho dów, któ re
już nie dłu go po ja wią się na dro gach na sze -
go po wia tu, al ko me tru do ba da nia sta nu
trzeź wo ści czy la ta rek.

Za pro sze ni go ście pod kre śli li zna cze -
nie i tru dy po li cyj nej służ by. Wszy scy
w swo ich wy stą pie niach po dzię ko wa li po -
li cjan tom, jak rów nież pra cow ni kom cy -
wil nym za po świę ce nie w co dzien nej pra -
cy i służ bie na rzecz po pra wy bez pie czeń -
stwa i po rząd ku pu blicz ne go. Jed no cze -
śnie wska za li na bar dzo do bre re la cje
z sze fa mi kro to szyń skiej po li cji. 

Insp. Ro man Ku ster, za stęp ca ko men -
dan ta wo je wódz kie go, oce nił pra cę po li -
cjan tów kro to szyń skiej ko men dy bar dzo
do brze. Od lat jed nost ka zaj mu je czo ło we
miej sca w wo je wódz twie pod ką tem wy -
ni ków w służ bie. Szef kro to szyń skiej po li -
cji po kre ślił, że w dal szym cią gu dzia ła nia
ko men dy zmie rzać bę dą do sta łej i sys te -
ma tycz nej po pra wy po zio mu bez pie czeń -
stwa miesz kań ców po wia tu.

(NO VUS)

W biu rze Pra wa i Spra wie dli wo ści
w Kro to szy nie od by ła się kon fe ren -
cja pra so wa se na to ra Łu ka sza Mi ko -
łaj czy ka. Par la men ta rzy sta sko men -
to wał nie daw ną re kon struk cję rzą -
du, mó wił też o spra wach lo kal nych
i zbli ża ją cych się wy bo rach sa mo -
rzą do wych.

– Ma my te raz nie zwy kle waż ny dla
Pol ski okres – za zna czył Ł. Mi ko łaj -
czyk. – Do ko na ła się re kon struk cja rzą du,
a po nad to no wym wi ce mar szał kiem sej -
mu zo sta ła pa ni Be ata Ma zu rek, rzecz nik
Pra wa i Spra wie dli wo ści. Zmia na w rzą -
dzie by ła wy cze ki wa na. Wie le osób mó wi -
ło, że trwa to już zbyt dłu go. Jest to głę bo -
ka zmia na, wy ni ka ją ca z po trze by no -
wych za dań. Uwa żam, że ten rząd po pro -
wa dzi Pol skę w kie run ku ko lej nych do -
brych zmian – stwier dził se na tor. 

Ł. Mi ko łaj czyk po dzię ko wał od wo ła -
nym mi ni strom za ich cięż ką pra cę
i wkład w roz wój na sze go kra ju. Jak oznaj -
mił, do ko na ne zmia ny per so nal ne są for -
mą kom pro mi su za war te go mię dzy Pra -
wem i Spra wie dli wo ścią a pre zy den tem
An drze jem Du dą. 

Ogło sił rów nież, że 7 grud nia se nat
jed no gło śnie pod jął uchwa łę, by rok 2018
był po świę co ny po wsta niu wiel ko pol skie -
mu. – Cie szy mnie to nie zmier nie, gdyż
po wsta nie wiel ko pol skie jest nie zwy kle
waż nym wy da rze niem w hi sto rii Pol ski.
Li czę na to, że bę dzie się o nim mó wi ło
gło śno nie tyl ko w Wiel ko pol sce, ale
i w ca łym kra ju. Za chę cam wszyst kie in -
sty tu cje, szko ły i sa mo rzą dy, aby włą czy ły
się w uczcze nie set nej rocz ni cy po wsta -
nia. Bę dę wspie rał wszel kie ini cja ty wy
upa mięt nia ją ce to sła wet ne wy da rze -
nie – pod kre ślił po li tyk PiS -u.

Prze cho dząc do te ma ty ki lo kal nej, Ł.
Mi ko łaj czyk od niósł się do spra wy ha li
spor to wej w Kro to szy nie i bra ku rze tel -
nych od po wie dzi ze stro ny bur mi -
strza. – Do dzi siaj nie mam od po wie dzi
na wszyst kie za da ne py ta nia, któ re do ty -
czy ły fi nan so wa nia i za war tych umów.

Pan bur mistrz na pi śmie wska zał, że
urząd jest otwar ty w kwe stii wi zy ty.
W związ ku z licz ny mi obo wiąz ka mi par -
la men tar ny mi za pro po no wa łem, aby
w mo im imie niu przy szedł peł no moc -
nik – przy go to wa ny me ry to rycz nie do tej
spra wy ad wo kat – że by przyj rzeć się do -
ku men ta cji zwią za nej z ha lą spor to -
wą – wy ja śniał se na tor. 

Pro po zy cja par la men ta rzy sty spo tka -
ła się z od mo wą ze stro ny bur mi strza, któ -
ry – jak twier dzi Ł. Mi ko łaj czyk – za sła -
nia się usta wą o wy ko ny wa niu obo wiąz -
ków po sła i se na to ra. – To „gra na czas”
i trze ba wy ra zić wąt pli wość w kwe stii
trans pa rent no ści Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie – oświad czył. – Je że li
spra wa by ła by od po cząt ku ja sna i przej -
rzy sta, nie by ło by pro ble mu, by od po wie -
dzieć na wy sła ne py ta nia lub wpu ścić wy -
zna czo ną oso bę. To pierw sza gmi na,
w któ rej nie wy ra żo no zgo dy na wpusz -
cze nie mo je go peł no moc ni ka – przy znał
po li tyk, do da jąc, iż praw do po dob nie
na prze ło mie stycz nia i lu te go oso bi ście
uda się do kro to szyń skie go ma gi stra tu. 

Na kon fe ren cji ogło szo no rów nież
za miar zor ga ni zo wa nia spo tka nia
z przed się bior ca mi w związ ku z po wo ła -
niem lo kal ne go fo rum go spo dar cze go.

Je go ce lem bę dzie pro mo wa nie – pod pa -
tro na tem se na to ra – przed się biorstw
z te re nu na sze go po wia tu. – Chcę słu -
chać przed się bior ców, któ rzy rów nież
wy sy ła ją py ta nia do mo je go biu ra. Trwa ją
za awan so wa ne roz mo wy o współ pra cy
z Ja nu szem Mi chał kiem, pre ze sem Ka to -
wic kiej Stre fy Eko no micz nej – po wie -
dział Ł. Mi ko łaj czyk.

Nie dłu go ru szy rów nież au tor ski pro -
jekt in ter ne to we go por ta lu do rad cze go,
o któ rym in for mo wa ły już ogól no pol skie
me dia. Za po śred nic twem te go na rzę dzia
mło dzież, stu den ci oraz in ni za in te re so -
wa ni bę dą mo gli pro wa dzić dys ku sje z se -
na to rem. – Jest to skie ro wa ne do lu dzi,
któ rzy nie ko niecz nie ma ją moż li wość
przyjść na spo tka nie, ale uczest ni czą
w dys ku sjach w In ter ne cie, na por ta lach
spo łecz no ścio wych – tłu ma czył par la -
men ta rzy sta. Wię cej na te mat pro jek tu
moż na do wie dzieć się na stro nie www.lu -
kasz -mi ko laj czyk.pl. 

Wspo mnia no rów nież o wspar ciu
ini cja ty wy po wo ła nia klu bu bok ser skie go
w Kro to szy nie pod pa tro na tem An drze ja
Go ło ty i wła śnie Łu ka sza Mi ko łaj czy ka. -
Wszel kie przed się wzię cia, któ re ma ją słu -
żyć mło dym lu dziom, któ re od cią gną ich
od kom pu te rów i po pra wią spraw ność fi -
zycz ną, na le ży do ce niać i wspie rać – po -
wie dział se na tor. 

Je śli cho dzi o zbli ża ją ce się wy bo ry
sa mo rzą do we, to do koń ca lu te go za rząd
okrę gu ma wy zna czyć peł no moc ni ka lo -
kal nych struk tur. Je go za da niem bę dzie
spraw dze nie po praw no ści wszyst kich do -
ku men tów do ty czą cych ilo ści człon -
ków. – We ry fi ku je my wszyst kie do ku -
men ty, po nie waż mu si się zga dzać licz ba
człon ków i pła ce nie skła dek. Peł no moc -
nik bę dzie miał okre ślo ny czas, wy zna -
czo ny przez za rząd okrę gu. Pod uwa gę
bra nych jest kil ka kan dy da tur. Ma my
w Kro to szy nie oso by, któ re dzia ła ją lo jal -
nie i wi dzą do bro ugru po wa nia, a nie tyl -
ko swo je wła sne – wy ja śnił se na tor Mi ko -
łaj czyk.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Trwa 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, a głów -
ną był wy so kiej kla sy te le wi zor 50”
Man ta LE D5003 Full Hd o war to -
ści 2000 zł. 

Pó ki co w na szym ple bi scy cie prym
wio dą spor t smen ki. Na cze le kla sy fi ka cji
spor tow ców znaj du ją się aż czte ry pa nie.
Pro wa dzi bie gacz ka Ju sty na Olej ni czak,
któ ra ma 44% gło sów (stan na 22 stycz nia,
godz. 11.00). Dru ga jest bi lar dzist ka We ro -
ni ka Kar wik – 18,4%, na trze cim miej scu
pla su je się trój bo ist ka Agniesz ka No -
wak – 15,6%, a tuż za po dium znaj du je się
dar ter ka Mar ta Paw lic ka – 10,1%. Do pie ro

za tą czwór ką jest pierw szy przed sta wi ciel
płci mę skiej – za pa śnik Ro bert Ba -
ran – 9,2%.

W ka te go rii OSO BO WOŚĆ SPOR -
TO WA na dal zde cy do wa nie pro wa dzi pił -
kar ka ręcz na pla żo wa Syl wia Bart ko -
wiak – 81,8%, wy prze dza jąc pły wa ka Kon -
ra da Po wroź ni ka – 8,3% i lek ko atle tę Cze -

sła wa Rosz cza ka – 6,1%. Je śli cho dzi o im -
pre zy spor to we, to pó ki co uzna nie Czy tel -
ni ków zy sku je LO Gin LAB.

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 72051 (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

Cztery sportsmenki na prowadzeniu!

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl
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8 lu te go o godz. 18.00 w sa li Per ła
w Or li (gmi na Koź min Wlkp.) od bę -
dzie się Kon cert Cha ry ta tyw ny „Wa -
len tyn ka dla Ha ni”. Do chód z te go
wy da rze nia zo sta nie prze zna czo ny
na le cze nie Ha ni Fran kow skiej, na -
uczy ciel ki w Szko le Pod sta wo wej
nr 1 w Koź mi nie Wlkp. 

– Ha nia od wie lu lat jest na uczy ciel -
ką w na szej szko le, ucząc wy cho wa nia fi -
zycz ne go i pro wa dząc po za lek cyj ne za ję -
cia spor to we z pił ki ręcz nej. Da ła się po -
znać ja ko oso ba z pa sją i wy cho waw czy ni

dzie ci i mło dzie ży – mó wi Ja cek Za wod -
ny, dy rek tor SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.,
a jed no cze śnie re pre zen tant Spo łecz ne go
Ko mi te tu „Wa len tyn ka dla Ha ni”.

H. Fran kow ska za wsze an ga żo wa ła
się w dzia ła nia spo łecz ne, m. in.
w Klu bie Ho no ro wych Daw ców Krwi.
Te raz sa ma po trze bu je po mo cy. Dla te -
go po wo ła no spo łecz ny ko mi tet, któ ry
sta no wią: Mał go rza ta Le wan do wicz
(SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.), Agniesz -
ka Flej sie ro wicz (Urząd Mia sta i Gmi -
ny w Koź mi nie Wlkp.), Wie sław Głu -
szek (Klub Ho no ro wych Daw ców

Krwi w Koź mi nie Wlkp.) i Ja cek Za -
wod ny (SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.).

– Ko mi tet prze pro wa dzi zbiór kę pu -
blicz ną, któ rej ce lem jest ze bra nie pie nię -
dzy na wspar cie le cze nia cho rej na ra ka
Ha ni – na uczy ciel ki, tre ner ki pił ki ręcz -
nej, człon ki ni Klu bu Ho no ro wych Daw -
ców Krwi – do da je J. Za wod ny.

Za chę ca my do ak tyw ne go włą cze nia
się w po moc po przez obec ność na kon cer -
cie. Wy stą pią ucznio wie koź miń skiej Je -
dyn ki oraz ze spół Pod Ty tu łem z Gim na -
zjum im. Zjed no czo nej Eu ro py.

Spe cjal ne ce gieł ki moż na na być w se -
kre ta ria cie SP nr 1 w Koź mi nie bądź
w skle pie Do mpol (ul. Sta ry Ry nek 3). 

(AN KA)

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
23-25 stycz nia
godz. 15.00 – MA GICZ NA ZI MA MU MIN -
KÓW – Fin lan dia/Pol ska, ani ma cja fa mi lij -
na, 80' – 2D dub bing 
godz. 16.30 – FER NAN DO – USA, ani mo wa -
ny, 106' – 2D dub bing 
godz. 18.30 – NA RZE CZO NY NA NI BY – Pol ska,
ko me dia ro man tycz na, 112' – 2D 

godz. 20.45 – NA RZE CZO NY NA NI BY – Pol ska,
ko me dia ro man tycz na, 112' – 2D 
Wtor ki -czwart ki
Za ję cia Aka de mii Pił kar skiej Re is sa dla dzie ci w wie -
ku 4-10 lat w go dzi nach 17.00-20.00 w ha li spor to -
wej przy uli cy Olim pij skiej. 
Do 26 stycz nia
Wy sta wa ma lar stwa, gra fi ki cy fro wej oraz in sta la cji
in te rak tyw nej au tor stwa Do mi ni ka Ja nysz ka w ga le rii
Re fek tarz KOK -u. 
27 stycz nia 
LII Zi mo wy Rajd Tu ry stycz ny im. Hie ro ni ma Ław ni -

cza ka. Zgło sze nia w od dzia le PTTK w Kro to szy nie
do 24 stycz nia. 
4 lu te go
VII Kon cert Cha ry ta tyw ny „VIP -y śpie wa ją” – w ki -
nie Przed wio śnie od godz. 17.00.
9 lu te go
Trze ci tur niej w ra mach Otwar tych Mi strzostw Po -
wia tu Kro to szyń skie go w Sza chach Szyb kich w KBP
im. Ar ka de go Fie dle ra.
Koź min Wlkp.
28 stycz nia
Chri st mas Dan ce Show – w sa li wi do wi sko wej ki na

Miesz ko od godz. 15.00.

Ko bier no

29 stycz nia

Spo tka nie „Wspól nie dla wiel ko pol skiej wsi”

o godz. 10.00 w sa li Wiej skie go Do mu Kul tu ry.

Or la

8 lu te go

Kon cert Cha ry ta tyw ny „Wa len tyn ka dla Ha ni” – sa la

Per ła, od godz. 18.00

KONCERT CHARYTATYWNY

Walentynka dla Hani

18 stycz nia przy pa da Dzień Ku bu sia
Pu chat ka, któ ry jest ob cho dzo ny
na pa miąt kę uro dzin je go twór -
cy – Ala na Ale xan dra Mil ne'a. Z tej

oka zji już ty dzień wcze śniej w Kro to -
szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej od -
by ło się te ma tycz ne spo tka nie Klu -
bu Mam. 

Zchwi lą, gdy w1926 ro ku wLon dy nie
uka za ła się dru kiem książ ka „Ku buś Pu cha -
tek”, a po tem „Chat ka Pu chat ka”, roz po czę -
ła się mię dzy na ro do wa ka rie ra pi sa rza oraz
słyn ne go mi sia. Dzień Ku bu sia Pu chat ka to
do bra oka zja, by jesz cze raz prze czy tać o we -
so łych przy go dach mi sia i je go przy ja ciół. 

Na wszyst kich uczest ni ków spo tka -
nia w bi blio te ce cze ka ło wie le atrak cji: za -
ba wy przy mu zy ce, gło śne czy ta nie,
warsz ta ty pla stycz ne oraz słod ka nie spo -
dzian ka, czy li ma łe co nie co. 

W dru giej czę ści spo tka nia ma lu chy
obej rza ły Te atr Ka mi shi bai z baj ką „Kró -
lew na Śnież ka”. 

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Dzień Kubusia Puchatka 



Aka de mia bez pie czeń stwa Fun da cji
PZU – pod ta kim ha słem w Szko le
Pod sta wo wej nr 5 im. Mi ko ła ja Ko -
per ni ka w Kro to szy nie zor ga ni zo wa -
no ak cję pro fi lak tycz ną. W przed się -
wzię cie to za an ga żo wa li się rów nież
funk cjo na riu sze Ko men dy Wo je -
wódz kiej Po li cji w Po zna niu i Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

Za pew nie nie bez pie czeń stwa dzie -
ciom i mło dzie ży jest jed nym z prio ry te -
to wych za dań, przed któ ry mi sta je nie
tyl ko po li cja, ale rów nież in ne in sty tu cje,
któ rym do bro mło de go po ko le nia nie jest
obo jęt ne. 

Na spo tka niu po ru szo no pro ble ma -
ty kę bez pie czeń stwa w ru chu dro go -
wym, cy ber prze mo cy oraz bez piecz ne go
do ra sta nia dzie ci i mło dzie ży szkol nej.
Za ję cia w ra mach Aka de mii od by wa ły
się w kil ku mo du łach. W szko le po wsta ły
stre fy te ma tycz ne. 

W stre fie bez piecz ne go ru chu i roz -
ryw ki ucznio wie mo gli spraw dzić swo je
umie jęt no ści w za kre sie po ru sza nia się
na ro we rach i se gway ach, po znać pod sta -
wo we za sa dy ru chu dro go we go, za zna jo -
mić się z nie bez pie czeń stwa mi, ja kie wy -
stę pu ją na dro dze czy zro bić so bie pa -
miąt ko we zdję cie. Głów ny mi ele men ta -

mi tej stre fy by ły mia stecz ko ru chu dro -
go we go i ro we ro wy tor prze szkód. Naj -
więk szym za in te re so wa niem cie szy ły się
se gwaye. Przy oka zji dzie ci do wie dzia ły
się, ja kie prze pi sy ru chu dro go we go sto -
su je się wo bec osób ko rzy sta ją cych z ta -
kich urzą dzeń. W szkol nych po miesz cze -
niach znaj do wa ła się stre fa te atru. Tam
ode gra no sztu kę „Ma gicz ne drzwi”.
W stre fie pierw szej po mo cy za pre zen to -
wa no po ka zy pierw szej po mo cy, prze pro -
wa dzo no gry i za ba wy zwią za ne z tą te -
ma ty ką, a tak że za ję cia pla stycz ne.
Ucznio wie obej rze li rów nież fil my in -
struk ta żo we. 

W stre fie bez piecz ne go do ra sta nia
po li cjan ci roz ma wia li z dzieć mi o sze ro -
ko ro zu mia nym bez pie czeń stwie. Or ga -
ni za to rzy przy go to wa li kart ki z py ta nia -
mi do funk cjo na riu szy, któ re lo so wa li
ucznio wie. Nie któ re by ły jed nak pu ste
i wte dy uczest ni cy sa mi mo gli za py tać
o nur tu ją ce ich te ma ty. W stre fie tej za -
pre zen to wa no sy mu la to ry upo śle dze nia
zmy słów, wy stę pu ją ce go po spo ży ciu al -
ko ho lu bądź nar ko ty ków, czy li al ko go gle
i nar ko go gle. Po nad to ucznio wie obej rze -
li krót kie fil mi ki ze scen ka mi przed sta -
wia ją cy mi za gro że nia zwią za ne z me dia -
mi spo łecz no ścio wy mi i In ter ne tem. 

(NO VUS)

13Edukacja
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Akademia bezpieczeństwa

Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych
nr 3 w Kro to szy nie zor ga ni zo wał 13
stycz nia I Mię dzysz kol ny Kon kurs
Fry zjer ski „Kar na wał 2018”. W ka te -
go rii szkół pod sta wo wych naj lep sze
oka za ły się Ma ria Kacz ma rek i Mag -
da le na No wac ka z kro to szyń skiej
Je dyn ki, a wśród uczniów szkół po -
nad gim na zjal nych zwy cię ży ła Han -
na Grusz czyń ska z Ko by li na. 

Kon kurs skie ro wa ny był do uczniów
szkół pod sta wo wych i po nad gim na zjal -
nych, kształ cą cych się w za wo dach fry zjer
i tech nik usług fry zjer skich. Im pre za mia -
ła na ce lu za pre zen to wa nie umie jęt no ści
za wo do wych, za szcze pie nie wśród mło -
dzie ży za sad zdro wej ry wa li za cji, pro mo -
cję wspo mnia nych kie run ków kształ ce nia
i wy mia nę do świad czeń za wo do wych. 

Każ dy z uczniów pod sta wó wek miał
do wy ko na nia mod ną ple cion kę kar na -
wa ło wą, na to miast star si mu sie li przy go -
to wać fry zu rę kar na wa ło wą dam ską i sty -
li za cję mę ską. W szran ki sta nę ło łącz -
nie 21 uczest ni ków. Mło dzi adep ci fry -
zjer stwa za pre zen to wa li wy so ki po ziom
umie jęt no ści za wo do wych, a mo del ki
pięk ne fry zu ry, ma ki ja że i sza ło we stro je
kar na wa ło we na czer wo nym dy wa nie. 

W młod szej ka te go rii naj lep sze by ły
Ma ria Kacz ma rek i Mag da le na No wac ka
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Kro to szy -
nie, na dru gim miej scu zna la zły się Da ria
Pocz ta i An na Szym czak (rów nież re pre -
zen tant ki SP nr 1), a trze cią lo ka tę za ję ła
Pa try cja Klaj bert (SP w Chwa li sze wie). 

Wśród uczniów szkół po nad gim na -
zjal nych trium fo wa ła Han na Grusz czyń -
ska (Szko ła Bran żo wa I stop nia w Ko by li -
nie), wy prze dza jąc Agniesz kę Po lań ską
(SB I stop nia w Ko by li nie) i Ja go dę Alek -
san drzak (ZSP nr 3 w Kro to szy nie).
Nad prze bie giem kon kur su czu wa ły na -

uczy ciel ki przed mio tów za wo do -
wych – Re na ta Ne le, Ane ta Ko ta la i Alek -
san dra Ło pa czyk. 

– Dzię ku je my wszyst kim uczest ni -
kom i na szym go ściom za przy ję cie za pro -
sze nia i uatrak cyj nie nie im pre zy. Już te raz
za chę ca my uczniów szkół pod sta wo wych
do pod no sze nia umie jęt no ści w za wo dzie
tech nik usług fry zjer skich z in no wa cją ko -
sme to lo gicz ną – wi zaż i sty li za cja pa znok -
ci – po wie dzia ła Iza be la Kos sa kow ska, dy -
rek tor ZSP nr 3 w Kro to szy nie – Fry zjer
czy tech nik usług fry zjer skich to za wód
obec nie bar dzo po szu ki wa ny, a po ten cjal -
ni klien ci w sa lo nach szu ka ją nie tyl ko fry -
zje ra, ale rów nież do rad cy z za kre su wi za -
żu. Dla te go uczeń, koń cząc na szą szko łę,
na bę dzie kwa li fi ka cje i umie jęt no ści,
dzię ki któ rym spro sta wy ma ga niom sta -
wia nym fry zje rom – pod kre śli ła dy rek tor
ZSP nr 3. 

W trak cie kon kur su moż na by ło sko -
rzy stać z usług i po rad ko sme tycz nych,
któ rych udzie la ły kon sul tant ki fir my
Avon, wi za żyst ki Sto wa rzy sze nia Two ja
Al ter na ty wa oraz uczen ni ce ZSP
nr 3 – Zu zan na Kie rzek, Alek san dra Cie -
pła i We ro ni ka Świ ta ła. 

(GRZE LO)

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

POD NASZYM PATRONATEM

Szał karnawałowych fryzur 

W ra mach pro jek tu „Ka mi shi -
bai – Pa pie ro wy Te atr” Kro to szyń -
ska Bi blio te ka Pu blicz na zor ga ni zo -
wa ła spo tka nie w Żłob ku Miś. Dzię -
ki te mu ma lu chy mo gły się prze ko -
nać, na czym po le ga wy jąt ko wość
te atru Ka mi shi bai. 

Po zy tyw ny obiór dzie ci prze rósł naj -
śmiel sze ocze ki wa nia. W cza sie spo tka -
nia ma lu chy z za in te re so wa niem wy słu -
cha ły baj ki „Kró lew na Śnież ka”. Po nad to
mia ły oka zję obej rzeć książ ki z baj ka mi

i cza so pi sma dla naj młod szych, któ re zo -
sta ły przy wie zio ne z kro to szyń skiej bi -
blio te ki. 

– Ak tyw nie dzia ła my na rzecz ani -
ma cji kul tu ry i edu ka cji es te tycz nej.
Przy bli ża my sztu kę, za bie ra my w świat
ba śni, po ma ga my w roz wi ja niu wy obraź -
ni i kre atyw no ści. Dzia ła my in ter dy scy -
pli nar nie – wie rzy my, że po przez wy -
mia nę do świad czeń i wspól ną pra cę
moż na osią gnąć na praw dę wie le – mó wi
Mar le na Na bz dyk z KBP.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Maluchy bliżej sztuki
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W ha li wi do wi sko wo -spor to wej
przy Ze spo le Szkół nr 3 od był
się VIII Tur niej Pił ki Siat ko wej z oka -
zji 73. rocz ni cy wy zwo le nia Kro to szy -
na. Zwy cię ży ła dru ży na z Byd gosz -
czy, któ ra w fi na le po ko na ła 2: 0 te -
am z Wro cła wia.

Do za wo dów pod pa tro na tem sta ro -
sty kro to szyń skie go i bur mi strza Kro to -
szy na przy stą pi ło dzie więć ze spo łów. Or -
ga ni za to rem by ło Kro to szyń skie To wa -
rzy stwo Pił ki Siat ko wej. Dru ży ny po dzie -
lo no na trzy gru py, w któ rych gra no sys te -
mem każ dy z każ dym. Na sze mia sto re -
pre zen to wa ły dwie eki py. 

W pierw szej gru pie naj lep szy był ze -
spół KTPS, któ ry wy grał z Ko ścia nem 2: 0
(21: 13, 23: 21) oraz Ka li szem 2: 1
(19: 21, 21: 11, 15: 11). W na stęp nej gru -
pie dru ga kro to szyń ska dru ży na, KTPS
Te am, po ko na ła Tu rek 2: 0

(21: 16, 21: 18) i ule gła Po bie dzi -
skom 1: 2 (15: 21, 24: 22, 10: 15). Gru -
pę C wy gra li byd gosz cza nie, ogry wa jąc
Wro cław 2: 1 (22: 24, 21: 16, 15: 11) i Ja -
ro cin 2: 0 (21: 17, 21: 18). 

W ćwierć fi na łach Byd goszcz po ko na -
ła Ka lisz 2: 0, Po bie dzi ska by ły lep sze
od Ko ścia na 2: 0, Wro cław ograł KTPS Te -
am 2: 0, a KTPS wy grał z Tur kiem 2: 0. Pół -
fi na ły na le ża ły do byd gosz czan (2: 0 z Po -

bie dzi ska mi) i wro cła wian (2: 0 z KTPS). 
Na pią tej po zy cji za wo dy ukoń czył

Ko ścian, po po ko na niu w dwóch par tiach
Ka li sza. Po bie dzi ska ogra ły KTPS 2: 1 i za -
ję ły trze cie miej sce. W fi na le siat ka rze
z Byd gosz czy po raz dru gi te go dnia, tym
ra zem 2: 0, wy gra li z dru ży ną ze sto li cy
Dol ne go Ślą ska. 

(GRZE LO)

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

W so bo tę, 13 stycz nia, w Po zna niu
od by ła się V edy cja warsz ta tów dla
tre ne rów pił ki noż nej Fo ot bal l Pro Co -
aching. Na szko le nie przy by ło bli -
sko 300 opie ku nów naj młod szych
adep tów fut bo lu z po nad 90 lo ka li -
za cji Aka de mii Pił kar skiej Re is sa.

Te ma tem prze wod nim kon fe ren cji
był wszech stron ny roz wój mło de go za -
wod ni ka. Uczest ni czy li w niej m. in. tre -
ne rzy Aka de mii Pił kar skiej Re is sa, Aka -
de mii Pił kar skiej Fa lu baz czy Aka de mii

Pił kar skiej Stal Go rzów. Każ dy słu chacz
otrzy mał cer ty fi kat i nie zbęd ne ma te ria ły
szko le nio we. 

Ofi cjal ne go otwar cia do ko nał Piotr
Ma tec ki, pre zes APR, po czym zgro ma -
dze ni tre ne rzy mie li oka zję wy słu chać
pre lek cji, któ re po łą czo ne by ły z za ję cia mi
po ka zo wy mi. Go ściem spe cjal nym szko -
le nia był tre ner Ben fi ki Li zbo na, Fre de ri -
co Co sta – ab sol went Fa cul da de de Mo -
tri ci da de Hu ma na, gdzie uczy li się ta cy
wy bit ni szko le niow cy jak Jo se Mo urin ho
czy Car los Qu eiroz. Por tu gal czyk wy gło -

sił wy kład i wraz z dzieć mi z APR za de -
mon stro wał przy kła do wą jed nost kę tre -
nin go wą. 

Ni ko dem Brzęc ki sku pił się na kwe -
stii kształ to wa nia umie jęt no ści gry je den
na je den ja ko pod sta wy szko le nia. Tho -
mas Roz wo row ski omó wił kla sy fi ka cję
oraz na zew nic two zwo dów. Ma te usz Ka -
miń ski wska zał na war to ści wy ni ka ją ce
z ko mu ni ka cji na li nii tre ner – za wod -
nik – ro dzic. Z ko lei Mi chał Na ule wicz
przed sta wił kom ple men tar ny roz wój
szyb ko ści mło de go pił ka rza. 

Każ de dziec ko, któ re chce do łą czyć
do Aka de mii Pił kar skiej Re is sa, mo że
przyjść na tre ning po ka zo wy. Wię cej in -
for ma cji udzie la ją ko or dy na to rzy lo ka li -
za cji: Kro to szyn – Grze gorz No wak

(661 843 179) oraz Ko by lin – Mar cin Po -
rzu cek (534 516 265). Za chę ca my też
do od wie dze nia stro ny in ter ne to wej
www.aka de mia re is sa.pl. 

(JU NIOR)

SIATKÓWKA

W 73. rocznicę wyzwolenia

POD NASZYM PATRONATEM

Trenerzy APR na konferencji szkoleniowej

W Koź mi nie Wlkp. na rzecz Wiel kiej
Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy zor -
ga ni zo wa no Otwar ty Tur niej Ha lo wej
Pił ki Noż nej o Pu char Dy rek to ra
Gmin ne go Ośrod ka Spor tu. Za wo dy
wy gra li Ka no nie rzy Ja ro cin, któ rzy
w fi na le po ko na li Pro mil Kic kers. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło czter na -

ście ze spo łów, któ re po dzie lo ne zo sta ły
na trzy gru py. Pierw szą wy gra li Ka no nie -
rzy Ja ro cin, ogry wa jąc wszyst kich ry wa -
li – Bnot (2: 0), Ad ros Bo row ski (2: 0),
Pro mil Kic kers (2: 1) i Nie do ce nio nych
Za wod ni ków (3: 0). W gru pie B naj lep szy
był Hen mar (7 pkt.), wy prze dza -
jąc – dzię ki zwy cię stwu w bez po śred nim
po je dyn ku – Mło de Wil ki (7 pkt.). W ko -

lej nej gru pie pierw sze miej sce za jął Sław -
-Piek Ja ro cin, no tu jąc kom plet wy gra -
nych – z Bar te sko Ju nior (1: 0), Bro dziak
Te amem (2: 1) i LZS -em Brzo stów (2: 0). 

W trzech spo tka niach ćwierć fi na ło -
wych po trzeb ne by ły se rie rzu tów kar -
nych, w któ rych sku tecz niej si od swo ich
prze ciw ni ków by li Ka no nie rzy Ja ro cin,
Pro mil Kic kers i Ad ros Bo row ski. Z ko lei
eki pa Sław -Piek Ja ro cin po ko na ła 2: 0
Mło de Wil ki.

W pół fi na łach Ka no nie rzy Ja ro cin
bez tru du wy gra li 3: 0 z Ad ro sem Bo row -
ski, a Pro mil Kic kers po rzu tach kar nych
oka zał się lep szy od ze spo łu Sław -Piek.
Ten ostat ni te am za jął trze cie miej sce
w tur nie ju, po zwy cię stwie 1: 0 nad Ad ro -
sem. W fi na le Ka no nie rzy Ja ro cin po ko -
na li 4: 2 Pro mil Kic kers. 

Za naj lep sze go gra cza im pre zy uzna -
no Ka ro la Łu sia ka (El do ra do), a naj lep -
szym bram ka rzem wy bra no Mi cha ła
Trosz czyń skie go (MTV). Na gro dy oraz
me da le wrę czał Sła wo mir Gru cha ła, dy -
rek tor GOS Koź min Wlkp. 

(GRZE LO) 

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Zagrali na rzecz WOŚP

Re pre zen tan ci Sto wa rzy sze nia Kro to -
szyń ska Li ga Dar ta ry wa li zo wa li
w dwóch tur nie jach w ra mach Grand
Prix POD. W Kra ko wie naj le piej po -
wio dło się pa rze Se ba stian Szo stak /
Prze my sław Paw lic ki, któ ra ukoń czy -
ła zma ga nia na dzie wią tej po zy cji. 

Tra dy cyj nie za wo dy Grand Prix
POD trwa ły trzy dni. W pią tek do wal ki
przy stą pi ły pa ry. Z kro to szyń skiej eki py
naj le piej po wio dło się Se ba stia no wi Szo -
sta ko wi i Prze my sła wo wi Paw lic kie go.
Nasz du et w gru pie za jął pierw sze miej -
sce. Po tem kro to szy nia nie po ko na li 3: 0
pa rę Fa łat / Nie dzie la, a zma ga nia za koń -
czy li po po raż ce 0: 3 z Bru liń skim i Pa ła -
szew skim. 

Ad rian Ja siń ski i Prze my sław Sa wic ki
zo sta li skla sy fi ko wa ni na miej scach 65-
80. Mar ta Paw lic ka i Jo an na Ku bo wicz
za ję ły trze cią po zy cję w gru pie, a w kla sy -
fi ka cji koń co wej tur nie ju – 9-12. 

W so bot niej ry wa li za cji in dy wi du al -
nej z dru gie go miej sca awans do fa zy pu -
cha ro wej wy wal czy li P. Sa wic ki i P. Paw lic -
ki. Pierw szy z nich prze grał na stęp nie
z Ar ka diu szem Adam czy kiem (0: 3), na -
to miast P. Paw lic ki mu siał uznać wyż -
szość Mi cha ła Sko ru py (1: 3). Na fa zie
gru po wej udział w za wo dach za koń czy li
S. Szo stak, A. Ja siń ski i M. Paw lic ka. 

Trze cie go dnia kra kow skich zma gań
do fa zy pu cha ro wej uda ło się do stać
dwóm na szym dar te rom. S. Szo stak od -
padł po po raż ce z Ad ria nem Mich ną
(0: 3), a P. Sa wic ki nie spro stał Wal de ma ro -
wi Czaj kow skie mu (0: 3). Z grup nie wy -
szli A. Ja siń ski, P. Paw lic ki i M. Paw lic ka. 

– Po raz pierw szy w hi sto rii mo ich
wy stę pów na GP uda ło mi się dwa dni
z rzę du wyjść z gru py. My ślę, że du ża
w tym za słu ga re gu lar nych czwart ko wych
tre nin gów oraz tur nie jów. Dzię ki sys te -
ma tycz nej pra cy ła twiej jest mi ry wa li zo -
wać z naj lep szy mi w kra ju. Za mie rzam
w naj bliż szym cza sie jesz cze bar dziej zin -
ten sy fi ko wać tre nin gi, by po stę py by ły
jesz cze więk sze – sko men to wał P. Sa wic -
ki. 

Przy oka zji im pre zy w Kra ko wie ro -
ze gra no dwa ko lej ne spo tka nia w ra mach
Pol skiej Li gi Ste el dar ta. Po łą czo ne si ły
Kro to szy na i Lesz na, w skła dzie: Prze my -
sław Paw lic ki, Prze my sław Sa wic ki, Da -
niel Ma kie wicz, Kon rad Paw łow ski, Mi -
chał Ma tu szew ski, wy stę pu ją pod na zwą
Ga li Kro le. Tym ra zem te am z na sze go re -
gio nu nie dał ra dy dru ży nie 58-100 Świd -
ni ca (9: 11) i DT Zie lo na Gó ra (6: 14). 

Sto wa rzy sze nie Kro to szyń ska Li ga
Dar ta dzię ku je wszyst kim spon so rom
i part ne rom za wspar cie. 

(GRZE LO)

DART 

Nasi zawodnicy w Krakowie 
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Trzy ko lej ki przed koń cem roz gry wek
Kro to szyń skiej Li gi Ha lo wej Pił ki Noż -
nej Żu bry na dal zaj mu ją pierw sze
miej sce w ta be li. W ósmej se rii spo -
tkań li der po ko nał 10: 3 eki pę Igloo. 

Do po je dyn ku z Igloo Żu bry przy stą -
pi ły w opty mal nym skła dzie, zaś ry wa le
z za le d wie jed nym re zer wo wym. Już
w dzie sią tej mi nu cie Bar tek Ga lew ski
(Igloo) otrzy mał dru gą żół tą kart kę, W ta -
kiej sy tu acji, po dwóch mi nu tach przy -
mu so wej gry w osła bie niu, ze spół Igloo
mu siał przez więk szą część me czu grać
bez zmian. Żu bry wy ko rzy sta ły to bez li -
to śnie, wy gry wa jąc 10: 3. Pięć go li strze lił
Ja kub Kło bu sek. 

Li de ro wi po pię tach dep cze dru ży na
A Se ree Tee, któ ra po ko na ła 8: 3 Octa gon.
Trzy ra zy do siat ki tra fił Ad rian Sój ka, na -
to miast do świad czo ny Piotr Fa biś za no to -
wał dwie asy sty. 

Do 15. mi nu ty kon fron ta cji z Ju nio -
ra mi Astry Eki pa z Sul mie rzyc pro wa dzi -
ła za le d wie jed ną bram ką. Ale póź niej sul -
mie rzy cza nie przy spie szy li i osta tecz nie
roz gro mi li Ju nio rów 9: 1. Po trzy ra zy
na li stę strzel ców wpi sy wa li się Ma te usz
Ko wal ski i Pa tryk Łu czak. 

Po je dy nek z MTV do brze roz po czął
Dre am Te am, któ ry wy szedł na pro wa dze -

nie i miał ko lej ne sy tu acje na pod wyż sze nie
wy ni ku. Z cza sem jed nak kon tro lę nad wy -
da rze nia mi na bo isku prze jął ze spół z Roz -
dra że wa i zwy cię żył 10: 5. Hat tric kiem
w tym spo tka niu po pi sał się To masz Ja gła. 

Dru gą wy gra ną z rzę du za no to wa ły
Lun tru sy, któ re po ko na ły 12: 4 Tor na do.
Do prze rwy by ło już 6: 0, a w dru giej od -
sło nie Lun tru sy kon tro lo wa ły sy tu ację.
Po trzy go le strze li li Ma te usz Ka szub
i Oli vier Ku szaj. 

Na za koń cze nie tej ko lej ki do szło
do spo tka nia ekip z trze cie go i czwar te go

miej sca. Do prze rwy LZS Ko bier no -
-Tom ni ce bez bram ko wo re mi so wał
z Pro -Me tem Koź min Wiel ko pol ski.
Po zmia nie stron spo sób na koź miń skie -
go bram ka rza zna leź li Ka rol Kry stek,
Da niel Ba ran oraz Pa weł Gór ka i LZS
wy grał 3: 0. War to od no to wać, że sę dzio -
wie po ka za li aż osiem żół tych kar tek
i dwie czer wo ne. Wcze śniej z bo iska mu -
sie li zejść Oskar Ma cie jew ski i Piotr
Ochma no wicz. 

(GRZE LO) 
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Pewne wygrane dwóch czołowych zespołów

KKS Bia ły Orzeł w 2016 ro ku ob cho -
dził 90. rocz ni cę po wsta nia. Z tej
oka zji wy da na zo sta ła spe cjal na pu -
bli ka cja, któ rą za pre zen to wa no 18
stycz nia na uro czy sto ści w koź miń -
skim ki nie Miesz ko. 

Książ ka „Koź miń ski Klub Spor to wy
Bia ły Orzeł 1926-2016. W 90. rocz ni cę
po wsta nia” opi su je bo ga tą hi sto rię klu bu.
Au to ra mi pu bli ka cji są Mi chał Pie trow ski
i Ste fan Kaź mier czak, któ rzy w trak cie

uro czy sto ści dzię ko wa li za udo stęp nie nie
zdjęć, ma te ria łów i za pi sków wspo mnień
wie lu oso bom i in sty tu cjom, z któ ry mi
współ pra co wa li pod czas zbie ra nia ma te -
ria łów do książ ki. 

– Ni niej sze wy daw nic two ma szcze -
gól ny cha rak ter z co naj mniej kil ku po wo -
dów. Po pierw sze, po my śla ne by ło ja ko
ma te riał pro mo cyj ny, któ ry wią że się
z 90. rocz ni cą po wsta nia klu bu spor to we -
go KKS Bia ły Orzeł Koź min Wiel ko pol -
ski. Po dru gie, sta no wi ono pod su mo wa -

nie 90-let niej hi sto rii Klu bu, przy bli ża
fak ty i wy da rze nia z okre sów je go świet -
no ści oraz z tych mo men tów, gdy klub
znaj do wał się na nie bez piecz nych za krę -
tach swych dzie jów. Przy po mi na też po -
sta ci za rów no spor tow ców, jak i dzia ła czy,
któ rzy przez dzie się cio le cia sta no wi li o je -
go po zy cji, kształ to wa li je go cha rak ter
i zna cze nie dla koź miń skie go śro do wi ska,
czy li osób two rzą cych je go toż sa mość.
Szcze gól ny cha rak ter tej pu bli ka cji wy ni -
ka rów nież z fak tu, iż jest to pierw sza bo -
daj ca ło ścio wa mo no gra fia Klu bu, opra co -
wa na na pod sta wie wszel kich moż li wie
do stęp nych ma te ria łów źró dło wych oraz
re la cji ży ją cych świad ków je go hi sto -
rii – czy ta my w sło wie wstęp nym bur mi -
strza Ma cie ja Brat bor skie go. 

W trak cie spo tka nia mi nu tą ci szy
uczczo no pa mięć zmar łe go Ry szar da Ka -
miń skie go, któ ry miał du ży udział w two -
rze niu tej pu bli ka cji. Pan Ry szard po dzie -
lił się z au to ra mi przede wszyst kim swo -
imi wspo mnie nia mi z daw nych lat dzia -
łal no ści klu bu. 

Pre zes KKS Bia ły Orzeł, Wła dy sław
Olen der, w ge ście po dzię ko wa nia zło żył
kwia ty na rę ce au to rów – M. Pie trow skie -
go i S. Kaź mier cza ka – oraz bur mi -
strza M. Brat bor skie go.

Po czę ści ofi cjal nej go ście zo sta li za -
pro sze ni na po czę stu nek. Nie za bra kło
oczy wi ście oka za łe go tor tu ju bi le uszo -
we go. 

KIN GA KOST KA

PUBLIKACJE

Książka o Białym Orle

Re pre zen ta cja pol skich su mo ków
star to wa ła w za wo dach Pu cha ru Eu -
ro py w wę gier skim Erd. Bar dzo do -
brze spi sa li się przed sta wi cie le To -
wa rzy stwa Atle tycz ne go Ro zum Kro -
to szyn i UKS Sam son Ko by lin.

Zło te me da le na Wę grzech wy wal -
czy li w ka te go rii wie ko wej U'16 Kac per
Wia trak (-65 kg) i Kac per Mi ko ła czyk
(+95 kg). W gru pie U'14 dru gą po zy cję
za jął Ja kub He kiert, wal czą cy
w kat. 40 kg. Srebr ne krąż ki zdo by li Mi -
ko łaj Mro wiń ski (U'16 – 75 kg) i Mi chał
Fa bia now ski (U'18 – +100 kg). Z ko lei Pa -
weł Si ko ra (U'16) zgar nął brąz, a za po -
dium w gro nie se nio rów upla so wał się Pa -
tryk Swo ra (85 kg). 

Bar dzo za do wo lo na z wy stę pu w Erd
mo że być Alek san dra Ro zum. Re pre zen -
tant ka TA Ro zum Kro to szyn by ła dru ga
w ka te go rii 65 kg ju nio rek, a w zma ga -
niach se nio rek za ję ła trze cią lo ka tę. 

– Po ziom za wo dów był bar dzo wy so -
ki, dla te go je stem szczę śli wa, że wy wal -
czy łam dwa me da le. Na Pu cha rze Eu ro py
by ło wie lu re pre zen tan tów Ukra iny, Nie -
miec czy Wę gier, więc mia łam oka zję wal -
czyć ze ści słą czo łów ką – mó wi A. Ro -
zum. – Cie szy też wy gra na w mło dzie -
żów ce z dziew czy ną, któ ra zdo by ła zło to
wśród se nio rów. War to do dać, że na Wę -
grzech zdo by łam pierw sze punk ty do ko -
lej nych The World Ga mes w Bir ming -
ham – pod kre śla za wod nicz ka. 

(GRZE LO)
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