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DZIŚ W NU ME RZE:
� SŁUŻBA ZDROWIA

Materace trafiły 
do Zakładu Opieki
Paliatywnej

Czytaj na str. 3

� NA SYGNALE 

Tlenek węgla 
znów zaatakował

Czytaj na str. 3

� KOŚCIÓŁ 

Wspominamy 
księdza prałata 
Leona Spaleniaka

Czytaj na str. 4

� EDUKACJA 

Sukcesy uczniów
krotoszyńskich szkół

Czytaj na str. 7

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 10-11

� SPORT

Uroczysta gala 
w Koźminie Wlkp.

Czytaj na str.15

We wto rek, 23 stycz nia, ob cho dzi li -
śmy 73. rocz ni cę wy zwo le nia Kro to -
szy na spod oku pa cji hi tle row skich
Nie miec. W na szym mie ście jak co
ro ku od by ły się uro czy sto ści upa -
mięt nia ją ce tam to wy da rze nie. 

Wła dze mia sta i po wia tu oraz przed -
sta wi cie le or ga ni za cji kom ba tanc kich
i szkół zło ży ły sym bo licz ne wią zan ki kwia -
tów pod ta bli cą na ra tu szu, upa mięt nia ją cą
przy wód ców Pol skie go Pań stwa Pod ziem -
ne go w po wie cie kro to szyń skim: An to nie -
go Pia czyń skie go ps. Ma ria Ja zło wiec ki (de -
le ga ta rzą du RP na po wiat), ka pi ta na
Edwar da Bącz kow skie go ps. Ta ta (in spek -
to ra re jo no we go AK), pod po rucz ni ka Jó ze -
fa Pu kac kie go ps. Wik tor (sze fa Szta bu In -
spek to ra tu AK), pod po rucz ni ka Ste fa na

Ku rzaw skie go ps. Ka li na (ko men dan ta
Ob wo du AK). Wszy scy zo sta li za mor do -
wa ni w obo zie Ża bi ko wo w 1944 ro ku. 

Wią zan ki kwia tów zło żo no rów nież
przy ta bli cy znaj du ją cej się na ul. Prze my -
sło wej. Upa mięt nia ona bo ha ter ską

śmierć trzech ochot ni ków bio rą cych
udział w wal kach o wy zwo le nie Kro to szy -
na – An to nie go Ga łec kie go, An to nie go
Klim cza ka i Ka zi mie rza Chy bę. 

(NO VUS)

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

HISTORIA

73 lata temu miasto zostało wyzwolone
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Przy ja cie le z mia sta part ner skie go
Zdun, Em le ben w Niem czech, zor ga -
ni zo wa li zbiór kę dla po go rzel ców,
któ rym przed świę ta mi Bo że go Na -
ro dze nia spa lił się w do mu ca ły do -
by tek. Dar czyń cy prze ka za li ze bra ne
pie nią dze sa mo rzą dow com.

W stycz niu za 600 eu ro, któ re ze bra -
no w Em le ben, ro dzi na za ku pi ła ele men -
ty wy koń cze nio we do re mon to wa ne go
po po ża rze bu dyn ku. Dzię ki po mo cy
miesz kań ców, lu dzi do brej wo li, wspar ciu
sa mo rzą du Zdun, a tak że dzię ki ta kim
zbiór kom jak w Em le ben, ro dzi na z dwój -

ką dzie ci nie dłu go znów za miesz ka
w swo im wy re mon to wa nym do mu.

(NO VUS) 

ZDUNY

Warto pomagać!

Oszu ści nie próż nu ją. Tym ra zem
pod szy wa ją się pod nie ja ki Cen tral -
ny Re jestr Dzia łal no ści Go spo dar -
czych i Firm (CRD GiF) i wy sy ła ją pi -
sma wzy wa ją ce do „fa kul ta tyw nej
opła ty re je stra cyj nej” w wy so ko -
ści 295 zł. 

Nie uisz cze nie wpła ty skut ko wać ma
bra kiem wpi su do CRD GiF. O po dob nej
spra wie pi sa li śmy w czerw cu ze szłe go ro -
ku, ty le że wte dy oszu ści uży wa li in nej
na zwy owej in sty tu cji.

– W związ ku ze zło że niem wnio sku
w dniu 04.01.2018 r. do ko na no wpi su
fir my do CEN TRAL NEJ EWI DEN -
CJI I IN FOR MA CJI O DZIA ŁAL NO ŚCI
GO SPO DAR CZEJ. Na pod sta wie art. 2
usta wy z dnia 2 lip ca 2004 r.(Dz. U. 2004
Nr 173 poz. 187) zo stał utwo rzo ny Cen -
tral ny Re jestr Dzia łal no ści Go spo dar -
czych i Firm (CRD GiF). Re jestr jest
na bie żą co ak tu ali zo wa nym zbio rem in -
for ma cji o pod mio tach go spo dar czych,
pro wa dzo nych w sys te mie in for ma tycz -
nym w po sta ci cen tral nej ba zy da nych.
Brak ter mi no wej płat no ści spo wo du je
brak wpi su do Cen tral ne go Re je stru
Dzia łal no ści Go spo dar czych i Firm. Ni -

niej sze pi smo zo sta ło spo rzą dzo ne zgod -
nie z art. 66 §1 usta wy z dnia 23 kwiet -
nia 1964 k. c.(Dz. U. 2014 poz. 121
z późn. zm.). Ogło sze nie wpi su w Cen -
tral nym Re je strze Dzia łal no ści Go spo dar -
czych i Firm wy ma ga ure gu lo wa nia fa kul -
ta tyw nej opła ty re je stra cyj nej zgod nie
z ak tu al nym re gu la mi nem CRD GiF (§2
wew. z dn. 17.08.2016) w wy so ko -
ści 295 zł w ter mi nie do 15.01.2018 ro -
ku – czy ta my w pi śmie.

Po pierw sze – CRD GiF to twór nie -
wia do me go po cho dze nia, a ofi cjal nym re -
je strem dla każ dej dzia łal no ści jest Cen -
tral na Ewi den cja i In for ma cja o Dzia łal -
no ści Go spo dar czej (CE IDG). Po dru -
gie – wpis do CE IDG jest bez płat ny
i moż na go do ko nać w każ dym urzę dzie
gmin nym. 

By zwe ry fi ko wać te go ty pu pi sma,
trze ba spraw dzić da ne nadaw cy, o ile jest
po da ny ad res, nu mer KRS czy RE GON.
Po li cja uczu la miesz kań ców, że by każ dy
po dej rza ny do ku ment na le ży cie spraw -
dzić i zwe ry fi ko wać je go nadaw cę, że by
ustrzec się przed wy łu dze niem pie nię dzy,
a tak że zgła szać po dob ne przy pad ki
na po li cję lub do pro ku ra tu ry.

(NO VUS)

INTERWENCJA

Ostrzegamy przed oszustami!

W mi nio ny czwar tek w Szko le Pod -
sta wo wej nr 1 w Kro to szy nie od był
kon kurs hi sto rycz ny, skie ro wa ny
do uczniów pod sta wó wek z te re nu
gmi ny. Uczest ni cy mu sie li wy ka zać
się wie dzą na te mat po wsta nia wiel -
ko pol skie go, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem udzia łu miesz kań -
ców Zie mi Kro to szyń skiej.

W szran ki sta nę ło 14 uczniów, któ -
rzy re pre zen to wa li szko ły pod sta wo we:
nr 1, 4, 7 i 8 z Kro to szy na oraz z Lu to gnie -
wa, Or pi sze wa, Świn ko wa i Be nic. Py ta -
nia kon kur so we opra co wał Piotr Mi ko łaj -
czyk, dy rek to r kro to szyń skie go mu zeum
i jed no cze śnie prze wod ni czą cy ko mi sji
oce nia ją cej. 

P. Mi ko łaj czyk za zna czył, iż wie dza

uczniów w za kre sie po wsta nia wiel ko pol -
skie go jest bar dzo du ża, a róż ni ce punk to we
by ły nie wiel kie. Że by wy ło nić lau re ata trze -
cie go miej sca, po trzeb na by ła do gryw ka. 

Zwy cięz cą kon kur su zo stał Ja kub
Sta siak (SP nr 1 w Kro to szy nie), dru gą lo -

ka tę za ję ła An na Mu raw ska (SP w Lu to -
gnie wie), a trze cia by ła Zo fia Sój ka (SP
w Lu to gnie wie). Lau re aci otrzy ma li dy -
plo my i na gro dy książ ko we z rąk Sła wo -
mi ry Ka lak, dy rek tor SP nr 1. 

(NO VUS)

SP NR 1 KROTOSZYN

O powstaniu wielkopolskim
wiedzą niemało

Na uczy ciel ka edu ka cji wcze snosz -
kol nej, Na ta lia Ko wal ze Szko ły Pod -
sta wo wej w Sta rej Obrze, ja ko jed -
na z 35 wy róż nio nych w ca łej Pol ski,
otrzy ma ła grant w wy so ko -
ści 2 500 zł na re ali za cję wła sne go
pro jek tu w ra mach pro gra mu Edu -

ka cja In spi ra cja. Au tor ski pro jekt
„Tro pi cie le wie dzy” bę dzie re ali zo -
wać z ucznia mi kla sy III w dru gim se -
me strze. 

De cy zję o przy zna niu gran tów pod ję ła
Ko mi sja Eks per tów. Po fe riach trze cio kla si -

ści, pod opie ką Na ta lii Ko wal, roz pocz ną
dzia ła nia pro jek to we, któ re bę dą trwa ły
do koń ca ma ja. Re la cję z ko lej nych eta pów
moż na bę dzie śle dzić na bie żą co na pro fi lu
fa ce bo oko wym szko ły w Sta rej Obrze. 

Edu ka cja In spi ra cja to pro gram, któ -
re go ce lem jest do ce nie nie i wspar cie roz -
wo ju za wo do we go wy róż nia ją cych się na -
uczy cie li ze szkół z ma łych miej sco wo -
ści – do 30 tys. miesz kań ców. Pro gram
ma rów nież na ce lu wy rów na nie szans
edu ka cyj nych oraz ak ty wi za cję dzie ci
i mło dzie ży z tych że miej sco wo ści. 

Re kru ta cja do pierw szej edy cji mia ła
cha rak ter za mknię ty. Za pro sze nia
do uczest nic twa kie ro wa ne by ło in dy wi -
du al nie do kon kret nych na uczy cie li,
wska za nych przez sty pen dy stów i alum -
nów pro gra mu Fun da cji EFC „Ma rze nie
o na uce”, jak i rów nież do wy róż nia ją cych
się na uczy cie li uczest ni czą cych w pro gra -
mie Szko ła z Kla są – tak by ło w przy pad -
ku Na ta lii Ko wal. Wa run kiem uzy ska nia
gran tu by ło zgło sze nie wła sne go pro jek tu
edu ka cyj ne go.

(NO VUS)

SP STARA OBRA

Tropiciele wiedzy

F
O

T.
 S

P
 S

ta
ra

 O
b
ra



3Aktualności

Dzię ki ak cji „Ho spi cjum – 2017”,
zor ga ni zo wa nej przez Sto wa rzy sze -
nie Cen trum Wo lon ta ria tu Zie mi
Kro to szyń skiej, Za kład Opie ki Pa lia -
tyw nej SP ZOZ w Kro to szy nie zo stał
wy po sa żo ny w ko lej ny cen ny
sprzęt. 24  stycz nia prze ka za no pla -
ców ce dzie sięć ma te ra cy zmien no ci -
śnie nio wych prze ciw o dle ży no wych
i ze staw pi łek do re ha bi li ta cji.

Wo lon ta riu sze z CWZK ko lej ny raz
zor ga ni zo wa li ak cję na rzecz kro to szyń -
skie go ho spi cjum. Tra dy cyj nie przy bra ła
ona for mę kon cer tu cha ry ta tyw ne go oraz
dat ków od dar czyń ców. Są ni mi za rów no
oso by pry wat ne, jak i or ga ni za cje. 

Ta kim so jusz ni kiem wo lon ta riu szy
w ro ku 2017 by ła m. in. OSP w Chwa li -
sze wie, a na kon cer cie cha ry ta tyw nym wy -
stą pi ły ze spo ły Ze tka (Ze spół Szkół Po nad -
gim na zjal nych nr 3 w Kro to szy nie), Smi le

(I LO w Kro to szy nie) oraz Ta cy Nie In ni
i chór ze Szko ły Pod sta wo wej nr 3 z Od -
dzia ła mi In te gra cyj ny mi w Kro to szy nie.

24 stycz nia Ry szard Ło pa czyk – pre zes
Sto wa rzy sze nia CWZK – oraz Jan Paw lik
prze ka za li sprzęt na rę ce Bar ba ry Krzy żań -
skiej – kie row nik Za kła du Opie kuń czo -
-Lecz ni cze go. Wrę czo no tak że po dzię ko wa -
nia oso bom pry wat nym oraz przed sta wi cie -
lom or ga ni za cji i firm, któ re wspar ły ak cję. 

W uro czy stym prze ka za niu uczest ni -
czy li tak że wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski
i Krzysz tof Ku row ski – dy rek tor SPZOZ
Kro to szyn, któ rzy po dzię ko wa li za ten
szcze gól ny dar. 

B. Krzy żań ska za zna czy ła, iż dzię ki
sys te ma tycz nej i kon se kwent nej po mo cy
CWZK kie ro wa na przez nią pla ców ka
dys po nu je już ta ką ilo ścią ma te ra cy prze -
ciw o dle ży no wych, że cał ko wi cie po kry wa
ona za po trze bo wa nie pla ców ki. 

(NO VUS)

CHARYTATYWNIE

Kolejny sprzęt dla hospicjum

W Urzę dzie Miej skim w Zdu nach
mia ła miej sce pre zen ta cja i uru cho -
mie nie te sto wa ne go od grud nia mo -
ni to rin gu. Jest on wy po sa żo ny w naj -
no wo cze śniej szy sys tem w po wie cie
i da po li cjan tom wie le moż li wo ści
w kwe stii za pew nie nia bez pie czeń -
stwa w gmi nie.

W spo tka niu udział wzię li przed sta -
wi cie le Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie oraz pra cow ni cy Urzę du
Miej skie go w Zdu nach, na cze le z bur mi -
strzem To ma szem Chu dym i je go za stęp -
cą, Mi ło szem Zwie rzy kiem. 

Wła dze Zdun za mie rza ją ob jąć mo -
ni to rin giem więk szą część mia sta.
W pierw szej ko lej no ści ka me ry za czną
„ob ser wo wać” te te re ny, gdzie do cho dzi
do ak tów wan da li zmu czy nie bez piecz -
nych zda rzeń. 

O mo ni to rin gu wi zyj nym w Zdu -
nach roz ma wia no od 2016 ro ku. Od tej
po ry do ko na no ro ze zna nia te re nu, a na -
stęp nie pod ję to de cy zję co do lo ka li za cji

ka mer i wy bo ru sys te mu kom pu te ro we -
go. Za ło że nie mo ni to rin gu wsparł ubez -
pie czy ciel gmi ny Zdu ny. Mo ni to ring po -
mo że rów nież w uzy ski wa niu od szko do -
wań w róż nych przy pad kach lo so wych.

– Uwa żam, że Zdu ny sta ły się dzi siaj
bez piecz niej szym mia stem. A z te go, co
sły szę o za mia rach sa mo rzą du, wnio sku -
ję, że w przy szło ści bę dą jed nym z naj bez -
piecz niej szych miast – po wie dział Ma -
riusz Ja śniak, ko men dant po wia to wy po -
li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

ZDUNY

Monitoring miejski już działa

W no cy 24 stycz nia miesz kań ców
jed ne go z lo ka li w bu dyn ku wie lo ro -
dzin nym na uli cy Łą ko wej w Kro to szy -
nie za alar mo wał czuj nik tlen ku wę -
gla. Na szczę ście nikt nie ucier piał.

Wła ści ciel obiek tu po in for mo wał Sta -
no wi sko 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 o za ist nia łej sy tu acji. Dy żur ny
Ope ra cyj ny Po wia tu po le cił, by wszyst kie
oso by nie zwłocz nie opu ści ły bu dy nek.
Na miej sce na tych miast wy sła no za stęp

z JRG Kro to szyn.  W prze pro wa dzo nym
roz po zna niu usta lo no, że lo ka to rzy, zgod -
nie z za le ce niem, opu ści li miesz ka nie
i znaj do wa li się po za bu dyn kiem. Nikt nie
uskar żał się na żad ne do le gli wo ści. W po -
miesz cze niu, gdzie za mon to wa ny jest czuj -
nik, znaj do wa ła się ter ma ga zo wa. 

Stra ża cy w sprzę cie ochro ny dróg od -
de cho wych, wy po sa że ni w de tek tor wie -
lo ga zo wy Spe rian Mul ti Pro, we szli
do wnę trza miesz ka nia i prze pro wa dzi li
po mia ry pod ką tem wy stę po wa nia ga zów
nie bez piecz nych w at mos fe rze. Urzą dze -

nie po twier dzi ło obec ność tlen ku wę gla.
Stra ża cy po otwie ra li więc okna w ce lu
prze wie trze nia lo ka lu. 

W tym sa mym cza sie po in for mo wa no
lo ka to rów po zo sta łych miesz kań o po trze -
bie opusz cze nia bu dyn ku, roz sze rza jąc za -
kres po mia rów. Praw do po dob ną przy czy ną
wy stą pie nia tlen ku wę gla by ła wa dli wie
dzia ła ją ca ter ma ga zo wa w lo ka lu zgła sza ją -
ce go. Dla te go za le co no za prze sta nie jej
użyt ko wa nia do mo men tu wy ko na nia
prze glą du przez oso bę do te go upraw nio ną. 

Po now ne spraw dze nie obiek tu urzą -
dze nia mi po mia ro wy mi po twier dzi ło
usu nie cie za gro że nia. Lo ka to rzy mo gli
więc wró cić do swo ich miesz kań.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Tlenek węgla zaatakował
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Na uli cach Łac no wej i Ko per ni ka
w Zdu nach ru szy ła bu do wa ka na li za -
cji. War tość ca łe go pro jek tu, któ ry
obej mie też kil ka in nych ulic, fi nan -
so wa ne go ze środ ków eu ro pej skich,
wy no si 5,4 mln zło tych.

Przy po mnij my, zło żo ny przez gmi nę
Zdu ny do Urzę du Mar szał kow skie go
w Po zna niu wnio sek o do fi nan so wa nie
in we sty cji zo stał po zy tyw nie oce nio ny
i za kwa li fi ko wa ny do wspar cia fi nan so we -
go. Tym sa mym na wy bu do wa nie po -
nad 7 ki lo me trów sie ci ka na li za cyj nej
w mie ście sa mo rząd otrzy ma 3,7 mln zło -
tych. War tość ca łe go pro jek tu wy no si na -
to miast 5,4 mln zło tych. 

W ra mach in we sty cji wy bu do wa na
zo sta nie ka na li za cja sa ni tar na w re jo nie
ulic Ko per ni ka, Ce giel skie go, Ko by liń skiej,
Wro cław skiej, Łac no wej, Strze lec kiej, Sie -
niu to wej, Ogro do wej, Pia sko wej i Ostrow -
skiej oraz wzdłuż Bo row ni cy. War to do dać,
że po za koń cze niu prac dro gi zy ska ją no wą
na wierzch nię. Do dat ko wo za ku pio na zo -
sta nie sta cja zlew na, za bez pie cza ją ca
przed na pły wem za nie czysz czeń me cha -

nicz nych do oczysz czal ni. Do te go eta pu
prac bę dą włą czo ne rów nież uli ce Kro to -
szyń ska i 1 Ma ja. Pro jekt jest współ fi nan so -
wa ny ze środ ków Wiel ko pol skie go Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go, Pod dzia -
ła nie 4.3.1. Go spo dar ka wod no -ście ko wa. 

Urząd Miej ski w Zdu ny ape lu je
do ro dzi ców o szcze gól ne zwró ce nie uwa -
gi na dzie ci zmie rza ją ce do przed szko la
i szko ły na ul. Łac no wej Z pew no ścią po -
moc na bę dzie tu obec ność oso by prze pro -
wa dza ją cej dzie ci przez dro gę. Ape lu je się
rów nież o nie par ko wa nie sa mo cho dów
na tej uli cy. Z ko lei miesz kań cy, któ rych
mo gą spo tkać trud no ści przy wy jeż dża -
niu i wjeż dża niu na te ren po se sji, pro sze -
ni są o bez po śred ni kon takt z pra cow ni ka -
mi wy ko nu ją cy mi czyn no ści przy bu do -
wie ka na li za cji. Ze stro ny wy ko naw cy jest
bo wiem za pew nie nie o mak sy mal nie
przy ja znym po dej ściu do miesz kań ców. 

Bu do wa ka na li za cji ru sza rów nież
na ul. Ko per ni ka. Jej miesz kań cy tak że
pro sze ni są o kon takt z eki pą bu dow la ną.
War to też uni kać prze jaz du tą uli cą w naj -
bliż szym cza sie. 

(NO VUS)

ZDUNY

Rusza budowa kanalizacji

Wie czo rem 21 stycz nia zmarł ks.
pra łat Le on Spa le niak, by ły pro -
boszcz Pa ra fii pw. Św. Ap. Pio tra
i Paw ła w Kro to szy nie. W kwiet niu
skoń czył by 86 lat.

Le on Spa le niak uro dził się 11 kwiet -
nia 1932 ro ku w Odo la no wie. La ta dzie -
cię ce spę dził w ro dzin nym do mu, uczęsz -
cza jąc do przed szko la pro wa dzo ne go przez
sio stry Elż bie tan ki. W cza sie II woj ny świa -
to wej rów nież prze by wał w Odo la no wie.
Po oku pa cji roz po czął na ukę w czwar tej
kla sie szko ły pod sta wo wej. Po ukoń cze niu
szó stej kla sy zdał eg za min do Li ceum
Ogól no kształ cą ce go w Odo la no wie, któ re
ukoń czył ma tu rą w 1951 ro ku.

Je sie nią te go sa me go ro ku wstą pił
do Se mi na rium Du chow ne go. Pierw sze
dwa la ta stu dio wał w Gnieź nie, a na stęp ne
czte ry w Po zna niu. Świę ce nia ka płań skie
przy jął 30 ma ja 1957 ro ku. Ja ko neo pre -

zbi ter zo stał skie ro wa ny do po słu gi ka płań -
skiej w Pa ra fii pw. Św. Mi cha ła Ar cha nio ła
w Po ła je wie, gdzie pra co wał przez dwa la ta.
W 1959 ro ku zo stał prze nie sio ny, ja ko wi -
ka riusz, do Pa ra fii Far nej pw. Św. Mał go rza -
ty w Go sty niu. Tam czę sto uczest ni czył
w na bo żeń stwach do Mat ki Bo żej Świę to -
gór skiej w ba zy li ce na Świę tej Gó rze. 

Z Go sty nia w 1961 ro ku zo stał skie -
ro wa ny do po słu gi ka płań skiej w Pa ra fii

pw. Św. Wi ta w Ro goź nie, a czte ry la ta
póź niej do Pa ra fii pw. Św. Mi cha ła Ar cha -
nio ła w Po zna niu. 

Po do świad cze niach zdo by tych
w czte rech pa ra fiach 5 li sto pa da 1969
ro ku roz po czął po słu gę ja ko pro boszcz
w Pa ra fii pw. Naj święt sze go Imie nia Je -
zus w Pa nien ce, gdzie pra co wał 11
lat. 19 kwiet nia 1980 ro ku roz po czął
po słu gę pro bosz cza i dzie ka na w Pa ra fii
pw. Św. Ap. Pio tra i Paw ła w Kro to szy -
nie. Funk cję tę pia sto wał przez 29 lat. 1
lip ca 2009 prze szedł na eme ry tu rę, peł -
niąc cią gle po słu gę ka płań ską – w mia rę
moż li wo ści i sił. W 1995 ro ku pa pież
Jan Pawe ł II na dał ks. Le ono wi Spa le nia -
ko wi god ność pra ła ta.

W mi nio ny czwar tek, tj. 25 stycz nia,
w ko ście le pw. Św. Ap. Pio tra i Paw ła
w Kro to szy nie od by ła się msza ża łob na
w in ten cji zmar łe go.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

WSPOMNIENIE

Pożegnaliśmy ks. prałata Leona Spaleniaka
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24 stycz nia mia ło miej sce uro czy ste
prze ka za nie klu czy ków do no we go
ozna ko wa ne go ra dio wo zu mar ki
Opel Astra, któ ry bę dzie użyt ko wa ny
przez po li cjan tów kro to szyń skiej ko -
men dy. 

Klu czy ki na rę ce ko men dan ta po wia -
to we go po li cji w Kro to szy nie, in spek to ra
Ma riu sza Ja śnia ka, prze ka zał bur mistrz

Fran ci szek Mar sza łek. W spo tka niu
udział wzię li tak że wi ce bur mistrz Ry -
szard Czusz ke i wi ce bur mistrz Jo an na
Król -Trąb ka oraz skarb nik Grze gorz Ga -
lic ki.

No wy po jazd za ku pio ny zo stał
przy fi nan so wym wspar ciu gmi ny Kro to -
szyn i Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji
w Po zna niu.

(AN KA)

POLICJA

Otrzymali nowy radiowóz



W kro to szyń skim biu rze Pra wa
i Spra wie dli wo ści od by ła się kon fe -
ren cja pra so wa z udzia łem po sła Ja -
na Mo siń skie go. Spo tka nie by ło
oka zją do pod su mo wa nia pra cy par -
la men tar nej, sko men to wa nia wy da -
rzeń po li tycz nych oraz omó wie nia
za mie rzeń na ten rok.

Jan Mo siń ski do ma ja 2017 był człon -
kiem dwóch ko mi sji sej mo wych – Po li ty ki
Spo łecz nej i Ro dzi ny oraz Unii Eu ro pej -
skiej. W związ ku z pra ca mi w Ko mi sji We -
ry fi ka cyj nej ds. Re pry wa ty za cji mu siał
zre zy gno wać z człon kow stwa w po wyż -
szych. Brał udział rów nież w pra cach pod -
ko mi sji nad zwy czaj nych – ds. pre zy denc -
kie go pro jek tu usta wy przy wra ca ją cej
wiek eme ry tal ny 65 lat dla męż czyzn i 60
lat dla ko biet, ds. pro jek tu usta wy o opo zy -
cji an ty ko mu ni stycz nej i osób re pre sjo no -
wa nych z po wo dów po li tycz nych.

– Bar dzo waż ną dla mnie by ła pra ca
w pod ko mi sji, gdzie opra co wy wa no pro -
jekt usta wy od no śnie by łych funk cjo na -
riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa

PRL – mó wił J. Mo siń ski. – Ob ni ży li śmy
ich eme ry tu ry do 2 tys. zł. Mo je pry wat ne
zda nie jest ta kie, że wy ze ro wał bym te
świad cze nia. Na le ży bo wiem za dać so bie
py ta nie, czym za słu ży li so bie ci pa no wie,
bro niąc zbrod ni cze go sys te mu, ja kim był
ko mu nizm? Po seł za zna czył, że pań stwo
pol skie stoi na stra ży praw oby wa tel skich,
dla te go gło so wał fi nal nie za tą usta wą. 

Wspo mniał rów nież o pra cach
nad usta wa mi do ty czą cy mi ta kich kwe -
stii jak usta le nie mi ni mal nej staw ki go dzi -
no wej dla umów cy wil no -praw nych czy
wzrost pła cy mi ni mal nej, któ ra wy no si
dzi siaj 2100 zł brut to. Ma to spo wo do -
wać ko niecz ne zmia ny na ryn ku pra cy,
głów nie w kwe stiach kształ ce nia „fa chow -
ców” i szkol nic twa za wo do we go. 

Za uwa żo no tak że ob ni że nie sto py
bez ro bo cia. Z da nych za 2017 rok wy ni -
ka, iż w Kro to szy nie wy nio sła 3,7 pro -
cent. W kra ju po wsta ło ok. 320 ty się cy
no wych miejsc pra cy. – Po li ty ka pań stwa
zmie rza w kie run ku ulże nia mi kro - i ma -
kro przed się bior stwom. Nie dłu go w sej -
mie znaj dzie się pro jekt „Kon sty tu cja dla

biz ne su”. Ma ona być im pul sem do roz -
wo ju go spo dar cze go w Pol sce. Dwa la ta
za ję ło po rząd ko wa nie zde mo lo wa ne go
ryn ku pra cy i po li ty ki spo łecz nej – oznaj -
mił J. Mo siń ski.

Par la men ta rzy sta przed sta wił rów -
nież sta ty sty ki do ty czą ce rzą do we go pro -
gra mu Ro dzi na 500+. W 2017 ro ku kosz -
to wał on bu dżet pań stwa 22 mi liar dy zło -
tych. W Kro to szy nie z pro gra mu sko rzy -
sta ło 2741 osób, a łącz na kwo ta wspar cia
ro dzin wy nio sła 27 327 000 zł. – Ma to
nie ma ły wpływ na oży wie nie go spo dar -
cze, po nie waż ro dzi ce in we stu ją w swo je
dzie ci. Przy no si to rów nież wzrost uro -
dzeń w po rów na niu z po przed ni mi la ta -
mi – stwier dził po seł.

J, Mo siń ski przy znał, że li czy na to, iż
Pra wo i Spra wie dli wość wy gra wy bo ry sa -
mo rzą do we. Uznał, że nie szczę ściem wo -
je wódz twa wiel ko pol skie go jest przy ję ty
plan roz wo ju, któ ry wspie ra głów nie me -
tro po lię po znań ską. – Ona ma być lo ko -
mo ty wą roz wo ju re gio nal ne go dla ca łe go
wo je wódz twa. Oko ło 3/4 środ ków, w ilo -
ści se tek mi lio nów zło tych, pom pu je się
w Po znań. Je ste śmy za pro jek tem zrów -
no wa żo nym, że by wszyst kie ośrod ki
miej skie by ły do in we sto wa ne. Ten kon -
trakt mo że zo stać zmie nio ny tyl ko
przy zgo dzie obu stron, czy li rzą du i za -
rzą du wo je wódz twa wiel ko pol skie go,
któ ry nie chce pod jąć roz mów w tej spra -
wie – po wie dział po seł.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

5Na Bieżąco

W Ga le rii Opty ki VI SUS w Kro to szy -
nie 19 i 20 stycz nia od by wa ło się
szko le nie dla pra cow ni ków z za kre -
su sprze da ży i ko mu ni ka cji. 

Szko le nie pro wa dził wy bit ny eks pert
w dzie dzi nie sprze da ży i ko mu ni ka cji
w bran ży optycz nej – Szy mon Gry gier czyk. 

– Pan Szy mon w spo sób rze czo wy

i kom pe tent ny po ka zał nam, w ja ki spo -
sób udo sko na lić ob słu gę na szych dro -
gich klien tów – mó wi Pa weł Gór nik,
wła ści ciel Ga le rii Opty ki VI SUS. – Za -
le ży nam na tym, aby klien ci by li za do -
wo le ni z za ku pu no wych oku la rów
i przede wszyst kim do sko na le w nich
wi dzie li – pod kre śla.

(KOST KA)

NASI PARTNERZY

Szkolenie w VISUSIE

POLITYKA

Odbudowujemy rynek pracy



Wydarzenia6 WTOREK, 30 stycznia 2018

W ośrod ku kul tu ry w Koź mi nie
Wlkp. od by ło się uro czy ste wrę cze -
nie na gród lau re atom kon kur su pla -
stycz ne go na naj pięk niej szą kart kę
bo żo na ro dze nio wą. Przy zna no 17
na gród i 19 wy róż nień. 

Na de sła ne pra ce oce nia ło ju ry w skła -

dzie: Mał go rza ta Wój cik, Dag ma ra Pi ja -
now ska i Ma ria Ma li now ska. W ka te go rii
do 6 lat zwy cię ży ła Ma ja Szysz ka (Pu -
blicz ne Przed szko le w Koź mi nie Wlkp.),
dru ga by ła Pau li na Sta niek (Pu blicz ne
Przed szko le w Koź mi nie Wlkp.), a trze -
cia – Zo fia Grze gor ska (Pu blicz ne Przed -
szko le w Koź mi nie Wlkp.). 

W ka te go rii 7-10 lat pierw szą lo ka tę
przy zna no An nie Dą brow skiej (NSP Ja ro -
cin), a ko lej ne po zy cje przy pa dły Na ta lii
Gar ba rek (SP Grę bów) i Le nie Wój cik
(ZSP Bo rzę cicz ki).

W gru pie 11-14 lat trium fo wa ła Le -
na Mać ko wiak (Gim na zjum Koź min
Wlkp.), wy prze dza jąc Ja ku ba Dyk ci ka
(ZSP Bo rzę cicz ki) i Zo fię Gry skę (SP
nr 3 Koź min Wlkp.). W naj star szej ka te -
go rii za naj lep szą uzna no pra cę Zu zan ny
Kost ki (Gim na zjum Koź min Wlkp.),
dru gie miej sce za ję ła Ju sty na Zwier nik
(Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry Ostrów
Wlkp.), a trze cie – Klau dia Ple wa (GOK
Nie cha no wo).

Ju ry po sta no wi ło rów nież przy znać
dwa wy róż nie nia spe cjal ne – Ju lii Ra -
chwal skiej (ZSS Kro to szyn) i Ewie No -
wak (Nie peł no spraw ne Cen trum Kul tu -
ry w Śmi glu).

Na gro dy lau re atom wrę cza li bur -
mistrz Ma ciej Brat bor ski, Le szek Zięt kie -
wicz – dy rek tor GZiK i Wło dzi mierz
Hof f mann – fun da tor. 

(NO VUS)

KONKURS

Laureaci zostali nagrodzeni
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W dniach 22-24 stycz nia trzy zmia ny
służ bo we z Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej w Kro to szy nie oraz jed -
nost ki OSP z Kro to szy na, Ko by li na
i Koź mi na Wlkp., re ali zu ją ce spe cja -
li stycz ne czyn no ści ra tow ni cze
na po zio mie pod sta wo wym z za kre -
su ra tow nic twa wod ne go,   bra ły
udział w ćwi cze niach na za mar z nię -
tym Je zio rze Od rzy kow skim.

Ce lem dzia łań by ło utrwa le nie wie -
dzy stra ża ków z za kre su za sad bez pie -
czeń stwa oraz za gro żeń, ja kie mo gą wy -
stą pić w trak cie pro wa dze nia ak cji ra tow -
ni czych na zbior ni kach wod nych w se zo -
nie zi mo wym, jak rów nież omó wie nie
pro ce dur po stę po wa nia z oso ba mi po -
szko do wa ny mi w sta nie hi po ter mii. 

Ra tow ni cy, w spe cja li stycz nych ubra -
niach do pra cy w wo dzie, prak tycz nie
prze ćwi czy li spo so by do tar cia, w jak naj -

krót szym cza sie, do osób prze by wa ją cych
w lo do wa tej wo dzie oraz ich ewa ku ację
na brzeg zbior ni ka, gdzie w ogrze wa nym
na mio cie pneu ma tycz nym udzie la li kwa -
li fi ko wa nej pierw szej po mo cy. 

Po ćwi cze niach stra ża cy wy mie -
ni li się spo strze że nia mi, któ re w rze -
czy wi stych dzia ła niach uspraw nią ich
pra cę.

(NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodno–lodowego
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Łu kasz Ra ben da
PO GOR SZE NIE WZRO KU 
A DO DAT KO WE BA DA NIA
LE KAR SKIE

Mi mo że pra cow nik ma do koń ca
waż no ści ba dań np. je den rok, to nie ma
prze ciw wska zań, aby po za ter mi na mi
wy ni ka ją cy mi z czę sto tli wo ści wy ko ny -
wa nia obo wiąz ko wych ba dań okre so -
wych skie ro wać go do dat ko wo. Pra cow -
nik, któ re mu po gor szył się wzrok
przy pra cy z kom pu te rem, zgła sza to pra -
co daw cy. Wska zu je, że nie ma moż li wo -
ści dal sze go świad cze nia do tych cza so wej
pra cy, dla te go pra co daw ca po wi nien

skie ro wać go na ba da nia pro fi lak tycz ne,
nie do le ka rza me dy cy ny pra cy, któ ry
kie ru je do dat ko wo do oku li sty. Wy ni ki
ba dań oku li stycz nych, któ re wy ka żą po -
trze bę no sze nia lub zmia ny oku la rów
ko rek cyj nych, zmu sza ją pra co daw cę, aby
za pew nić je pra cow ni ko wi. Nie ste ty,
okre sy i kwo ty wy pła ty ekwi wa len tu
za za kup oku la rów ko ry gu ją cych są spra -
wą we wnętrz ną pra co daw cy i nie praw -
nych ure gu lo wań w tym za kre sie. Wy -
klu cze nie prze pro wa dze nia tych do dat -
ko wych ba dań do pusz czal ne by ło by,
gdy by wy stą pi ły prze słan ki, przy któ -
rych pra cow nik mógł by na dal wy ko ny -
wać pra cę na tym sta no wi sku.

Strażacy apelują!
Zamarznięte zbiorniki wodne nie gwarantują
bezpieczeństwa, nigdy nie mamy pewności, że pokrywa
lodowa na całej powierzchni jest jednakowa.
Korzystajmy z bezpiecznych lodowisk w miejscach
wyznaczonych.



Mar cin Ka sper ko wiak i Bar tło miej
Gó ral z Koź mi na Wlkp. awan so wa li
do eta pu cen tral ne go LIX edy cji
Olim pia dy Wie dzy o Pol sce i Świe cie
Współ cze snym. Ucznio wie kro to -
szyń skie go LO im. H. Koł łą ta ja zna -
leź li się w wą skim gro nie lau re atów
eta pu wo je wódz kie go i wraz z li ce ali -
sta mi z Po zna nia bę dą re pre zen to -
wać Wiel ko pol skę w War sza wie. 

Etap wo je wódz ki olim pia dy od -
był się 20 stycz nia na Wy dzia le Na uk
Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa Uni -

wer sy te tu Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu. W szran ki sta nę -
ło 31uczniów z wo je wódz twa wiel ko -

pol skie go, m. in. z li ce ów w Po zna -
niu, Ka li szu czy Go sty niu. 

Uczest ni cy naj pierw zmie rzy li się
z te stem pi sem nym. Szóst ka z nich
awan so wa ła do dru giej czę ści – eg za mi -
nu ust ne go, w trak cie któ re go od po wia -
da li na py ta nia do ty czą ce ty pów spo łe -
czeństw, sys te mów rzą dów w po szcze -
gól nych pań stwach eu ro pej skich czy me -
cha ni zmów po li ty ki. W ko mi sji oce nia -
ją cej zna leź li się wy bit ni spe cja li ści po li -
to lo gii, na cze le z pro rek to rem prof. dr.
hab. Ta de uszem Wal la sem. Etap cen tral -
ny olim pia dy, na któ rym za pre zen tu ją
się dwaj li ce ali ści z Koł łą ta ja, za pla no wa -
no na 17-18 mar ca w War sza wie. 

(NO VUS)

7Edukacja

SP NR 4 KROTOSZYN

Nagrodzeni za film o powstaniu

19 stycz nia w Cen trum Kul tu ry i Sztu -
ki w Ka li szu od by ło się pod su mo wa -
nie kon kur su, zor ga ni zo wa ne go przez
Pu blicz ną Bi blio te kę Pe da go gicz ną
Książ ni cę Pe da go gicz ną im. Al fon sa
Par czew skie go w Ka li szu. Pierw sze
miej sce w ka te go rii szkół pod sta wo -
wych za ję ła kro to szyń ska Czwór ka.

W kon kur sie pod ha słem „Wiel ko pol -
sko, czy spad nie na nas wol ność” (Ewa Naj -
wer) cho dzi ło o przy go to wa nie pro jek tu
mul ti me dial ne go, do ty czą ce go po wsta nia
wiel ko pol skie go. Mo gli w nim uczest ni -
czyć ucznio wie klas VII SP i gim na zjal -
nych oraz szkół po nad gim na zjal nych. 

Trzy oso bo we dru ży ny z po szcze gól -
nych szkół mia ły przy go to wać pre zen ta cję
mul ti me dial ną, film bądź mon taż słow -
no -mu zycz ny, po świę co ny po wsta niu,
a w szcze gól no ści zwią za nym z nim miej -
scom, oso bom czy wy bra nym epi zo dom. 

Uczen ni ce klas VII Szko ły Pod sta wo -
wej nr 4 w Kro to szy nie – Jul ka, Ania
i Mar ty na – wy stą pi ły w fil mie „Kro to -
szyn pa mię ta o po wstań cach wiel ko pol -
skich”. Jak się oka za ło, w ka te go rii obej -
mu ją cej kla sy VII oraz II i III gim na zjów

dziew czę tom z Czwór ki przy zna no
pierw sze miej sce! 

Na kon kurs łącz nie wpły nę ło 107
prac z 53 szkół po łu dnio wej Wiel ko pol -
ski. – Gdy się do wie dzie li śmy, że za ję li -
śmy pierw sze miej sce, ra do ści nie by ło
koń ca – przy zna je Halsz ka Ko bier ska -
-Obal z SP nr 4. – Za pre zen to wa ne by ły
tyl ko dwie zwy cię skie pra ce, w tym nasz
film. Uczen ni ce i opie kun otrzy ma li
w na gro dę książ ki, dy plo my oraz bon po -
da run ko wy o war to ści 250 zł dla każ de go
na za ku py w Em pi ku.

Na ga li wrę cze nia na gród go ść mi by li
Ma rze na Wo dziń ska z Urzę du Mar szał -
kow skie go w Po zna niu, dwo je wi zy ta to -
rów de le ga tu ry ka li skie go ku ra to rium, dy -
rek to rzy bi blio tek pe da go gicz nych z re jo -
nu by łe go wo je wódz twa ka li skie go i wła -
dze mia sta. Uro czy stość uświet nił chór
szkol ny z LO im. T. Ko ściusz ki z pie śnia mi
pa trio tycz ny mi oraz wy stęp skrzy pacz ki. 

– Bar dzo dzię ku ję bo ha ter kom na szej
kon kur so wej pra cy oraz pa nom Ka ro lo wi
Gac ce i Ka ro lo wi Za koń skie mu za na gry -
wa nie i mon taż na sze go zwy cię skie go fil -
mu – do da je Halsz ka Ko bier ska -Obal.

(AN KA) 

SP CHWALISZEW

Święto patrona szkoły

OLIMPIADA

Awansowali do etapu centralnego

W ra mach ob cho dów Świę ta Pa tro -
na Szko ły Pod sta wo wej w Chwa li -
sze wie 15 stycz nia tra dy cyj nie od był
się XI Kon kurs Po etyc ko -Mu zycz ny,
po świę co ny twór czo ści ks. Ja na
Twar dow skie go. Uczest ni cy ry wa li zo -
wa li w czte rech ka te go riach. 

Uro czy sto ści roz po czę ły się od Mszy
świę tej w ko ście le pa ra fial nym pod we zwa -
niem św. Mi ko ła ja. Ksiądz pro boszcz Ra -
do sław Ta lar ski mó wił o war to ściach
chrze ści jań skich, waż nych i po trzeb nych
w ży ciu każ de go czło wie ka, któ re mo że my
od na leźć w po ezji księ dza Twar dow skie go. 

Po tem wszy scy prze nie śli się do sa li
gim na stycz nej, gdzie po oko licz no ścio -
wych prze mó wie niach mia ła miej sce
część ar ty stycz na pod kie row nic twem Ali -
cji Grzy wa czew skiej i Mi cha ła Chwa liń -
skie go. Ucznio wie przy po mnie li syl wet kę
pa tro na we wzru sza ją cym mon ta żu słow -
no -mu zycz nym, okra szo nym do dat ko wo
wy stę pem ta necz nym przed szko la ków.

Or ga ni za tor ka mi kon kur su po etyc -
kie go by ły Ali cja Grzy wa czew ska, Lu cy na
Ra do jew ska -Fel czak i Han na Ko czo row -
ska. Mło dych ar ty stów oce nia ło ju ry
w skła dzie: Mał go rza ta Miel ca rek – na -

czel nik Wy dzia łu Oświa ty i Spraw Spo -
łecz nych w Urzę dzie Miej skim w Kro to -
szy nie, Mar le na Na bz dyk – bi blio te kar ka
Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej oraz
Jo an na Pa szek – na uczy ciel ka w Pań stwo -
wej Szko le Mu zycz nej. 

W ka te go rii klas I -III zwy cię ży ła
Wik to ria Kra kow ska (SP w Świn ko wie),
dru gie miej sce za ję ła Zu zan na Bie lec ka
(SP 4 w Kro to szy nie), a trze cie przy pa dło
Grze go rzo wi Szym cza ko wi (SP w Chwa -
li sze wie). W gru pie uczniów klas IV -
-VI naj lep szy oka zał się Ja kub Dzwo nia -
rek (SP nr 3 w Kro to szy nie), wy prze dza -
jąc Zu zan nę Ol szań ską (SP w Biad kach)
i Na ta na Kru pę (SP nr 8 w Kro to szy nie).
W ka te go rii klas VII i gim na zjal nych
trium fo wa ła Zu zan na Kle pac ka (SP 3

w Kro to szy nie), dru gi był Bar tosz Po lak
(SP w Chwa li sze wie), a na trze ciej lo ka -
cie zna lazł się Mi łosz Po spiech (SP
w Chwa li sze wie). 

W po ezji śpie wa nej pierw sze miej sce
ju ro rzy przy zna li Zu zan nie Wa si lew skiej
i Mar ci no wi Si ko rze (SP 5 w Kro to szy -
nie), a dru gie za ję ła An na Skrzyp czak (SP
w Chwa li sze wie). 

Przy oka zji roz strzy gnię to ko lej ną
edy cję Po wia to we go Kon kur su Pla stycz -
ne go „Pięk ny jest świat wo kół nas”. W po -
szcze gól nych ka te go riach wie ko wych lau -
re ata mi zo sta li To biasz No wa czyk
(Chwa li szew), Oli wia Ja sik (SP Chwa li -
szew), Ka ro li na Grusz ka (SP Rosz ki) i Da -
ria La mek (Wierzb no).

(NO VUS)

F
O

T.
 L

u
cy

n
a
 R

a
d
o
je

w
sk

a
-F

e
lc

za
k



Nasze Akcje8 WTOREK, 30 stycznia 2018



9Nasze Akcje

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 na dal
prym wio dą spor t smen ki. Na cze le kla sy fi -
ka cji spor tow ców znaj du je się aż pięć pań.
Na pierw sze miej sce wsko czy ła bi lar dzist ka
We ro ni ka Kar wik, któ ra ma 37,5% gło sów
(stan na 29 stycz nia, godz. 11.00). Dru ga
jest bie gacz ka Ju sty na Olej ni czak – 32,4%,
na trze ciej po zy cji pla su je się trój bo ist ka
Agniesz ka No wak – 7,9%, a za po dium
znaj du ją się za wod nicz ka su mo Olim pia
Ro ba kow ska – 6,0% i dar ter ka Mar ta Paw -

lic ka – 5,1%. Do pie ro za tą piąt ką są dwaj
pa no wie – za pa śnik Ro bert Ba ran i ko larz
Krzysz tof Ku bik – po 4,6%.

W ka te go rii OSO BO WOŚĆ SPOR -
TO WA na dal pro wa dzi pił kar ka ręcz na pla -
żo wa Syl wia Bart ko wiak – 67,9%. Ale jej
prze wa ga po wo li top nie je. Dru gi jest lek ko -
atle ta Cze sław Rosz czak – 22,6%, a trze ci

pły wak Kon rad Po wroź nik – 6,6%. 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).

PLEBISCYT           

W czołówce nadal same panie!

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl
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Za na mi fi nał 26. edy cji Ogól no pol -
skie go Tur nie ju Po etyc kie go ,,Au to -
por tret Je sien ny Kro to szyn 2017”.
Spo tka nie z po ezją uświet nił kon -
cert du etu Ba bu Król.

Na kon kurs na de sła no 214 ze sta wów
wier szy, któ re oce nia ło ju ry w skła dzie: Ma -
ciej Woź niak – prze wod ni czą cy, Adam
Wie de mann i Be ata Ulbrych. Zdo byw cą
pierw szej na gro dy zo stał Ra fał Ró że wicz
(Wro cław). Dru gie miej sce za ję ła Alek san -
dra Pa pro ta (Wro cław), a trze cia lo ka ta przy -
pa dła Sta ni sła wo wi Pa weł ko wi (Ży rar dów).
Wy róż nie nia przy zna no Ma rze nie Ja wor -
skiej (War sza wa), Paw ło wi Sar bi now skie mu
(Ple szew) i Pau li nie Pi dzik (Kra ków).

Na gro dze ni po eci od czy ta li część swo -
ich wier szy. Spo tka nie by ło rów nież oka zją

do re flek sji na te mat kie run ku, w któ rym
po dą ża po ezja, i pól do in spi ra cji.

– Na co my wła ści wie li czy my? Tu -
taj – w Kro to szy nie – czy gdzie kol wiek nas
lek tu ra kro to szyń skiej an to lo gii za sta -
nie – mó wił Ma ciej Woź niak. – Za pew ne
nie na to, że nam po ezja za stą pi czy zdo mi -
nu je in ne ka na ły ko mu ni ka cji. Ba, my ślę,
że trwa my w pa ra dok sal nym za wa ha niu:
chce my, by po ezja zna czy ła wię cej, a jed no -
cze śnie czu je my, że jej si ła, nie za leż ność,
nie pod le głość zna czą mniej. I jest zbyt lek -
ka, by wcią gnął ją wir. Po myśl my o szcze li -
nach, w któ rych wi dać struk tu rę. O du szy
wy do sta ją cej się przez nie win ne ziew nię -
cie. O chłod ni ku z mło de go szcza wiu za -
miast nie dziel ne go ro so łu. O cie płym śnie
do ko stek. O tym, że by pa trzeć, za nim się
zro zu mie. I o wy da wa niu cia łu prze pu stek.

Bądź my, pro szę Pań stwa, do brej my śli.
Na za koń cze nie spo tka nia wy stą pił du -

et Ba bu Król. To wspól ny pro jekt zna nych
po sta ci pol skiej sce ny al ter na tyw nej – Baj -
zla i Bu dy nia (zna nych m. in. z pro jek tów
Po god no i Baj zel). Ten pierw szy to czło wiek
or kie stra – le gen da ta necz nych ryt mów,
hip no tycz ne go transu i po ety ki Wit ka ce go.
Bu dyń to wo ka li sta, mu zyk, per for mer, li -
der ze spo łu Po god no, zna ny z so lo wych po -
czy nań, ko la bo ra cji z te atrem i bra wu ro -
wych wy stę pów na sce nie.

Ba bu Król za de biu to wa li świet nie
przy ję tym al bu mem „Sted” (2012) z au -
tor ską mu zy ką do tek stów Edwar da Sta -
chu ry. Du et za grał dzie siąt ki kon cer tów
w ca łej Pol sce. 

(NO VUS)

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

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
30 stycznia-1 lutego
godz. 15.00 – PIERWSZA GWIAZDKA – USA,
animowany/familijny, 86' - 2D dubbing 
godz. 16.30 – JUMANJI: PRZYGODA W
DŻUNGLI – USA, przygodowy/fantasy, 120' - 2D
dubbing 
godz. 19.00 – PODATEK OD MIŁOŚCI - Polska,
komedia romantyczna, 113' - 2D 

godz. 21.00 – PODATEK OD MIŁOŚCI - Polska,
komedia romantyczna, 113' - 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. 
4 lutego

VII Koncert charytatywny „VIP-y śpiewają” 
- w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie o godz. 17.00. 
9 lutego

Trzeci turniej w ramach Otwartych Mistrzostw

Powiatu Krotoszyńskiego w Szachach Szybkich w
KBP im. Arkadego Fiedlera.
12-16 lutego
Warsztaty kreatywnej przeróbki odzieży dla
młodzieży od 14. roku życia w Krotoszyńskim
Ośrodku Kultury. Zapisy pod numerem telefonu
509 282 972.

Koź min Wlkp.
10 lutego 
IX Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej Zakładów
Pracy w hali sportowej przy ulicy Strzeleckiej

14 lutego 

Koncert Blues Makers pt. „Historia pewnej miłości” 

w sali kameralnej koźmińskiego Ośrodka Kultury 

o godz. 19.00. Bilety w cenie 15 zł.

Or la

8 lutego

Koncert Charytatywny „Walentynka dla Hani” 

– sala Perła, od godz. 18.00.

POEZJA

Autoportret jesienny
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W ha li spor to wej na sta dio nie miej -
skim w Kro to szy nie od by ły się Mi -
strzo stwa Wiel ko pol ski Mło dzi ków
i Ka de tów w Za pa sach w Sty lu Wol -
nym. Na dru giej po zy cji w kla sy fi ka -
cji ge ne ral nej za wo dów upla so wał
się Ce ra mik.

Or ga ni za to ra mi mi strzostw by ły
Urząd Mar szał kow ski w Po zna niu, Wiel -
ko pol skie Sto wa rzy sze nie Spor to we w Po -
zna niu, Wiel ko pol ski Zwią zek Za pa śni -
czy, Wiel ko pol skie Zrze sze nie LZS w Po -
zna niu, Sta ro stwo Po wia to we i Urząd
Miej ski w Kro to szy nie oraz LKS Ce ra mik
Kro to szyn. W tur nie ju ry wa li zo wa ło bli -
sko 100 za wod ni ków z pię ciu klu bów. 

Spo śród za pa śni ków Ce ra mi ka zło te
me da le wy wal czy li Mi ko łaj Adam czew -
ski (44 kg – rocz nik 2005), Bar tło miej
Ostoj ski (52 kg – 2005), Ja kub Go rze la -
ny (85 kg – 2004), Ma ciej Ko smal ski
(51 kg – 2003), Da wid Lis
(65 kg – 2001), Kry stian Schu bert
(71 kg – 2001), Da wid Jan kow ski
(92 kg – 2002) i Agniesz ka Lis
(54 kg – 2004), 

Na dru gim miej scu za wo dy ukoń -
czy li Mi chał Bą czyk (38 kg – 2005), Kac -
per No wa kow ski (44 kg -2004), Ma ciej

Pa tan (62 kg – 2005) i Da mian Ro sie -
wicz (68 kg – 2004). Brąz zdo by li Hu -
bert Krzy żań ski (38 kg – 2005), Da wid
Swo row ski (52 kg -2005), Mi ko łaj Ste fań -
ski (60 kg – 2003), Ro bert Ja śniak
(65 kg – 2002), Ar tur Gi ba sie wicz
(65 kg – 2002), Eryk Gi ba sie wicz
(71 kg – 2001), Bar tosz Sto dol ny
(80 kg – 2003), To biasz Grom nic ki
(80 kg – 2001) oraz Na ta lia Ko ło dziej
(46 kg – 2006).

W kla sy fi ka cji dru ży no wej pierw sze
miej sce za jął KS So bie ski Po znań (82
pkt.), wy prze dza jąc Ce ra mi ka Kro to szyn
(74 pkt.) i WZS WKS Grun wald Po znań
(42 pkt.). Wśród mło dzi ków naj lep szy mi
za wod ni ka mi zo sta li Mi ko łaj Adam czew -
ski (Ce ra mik), Wik to ria Po wa łow ska (So -
bie ski) i Agniesz ka Lis (Ce ra mik),
a w gro nie ka de tów wy róż nio no Kry stia -
na Schu ber ta (Ce ra mik).

(GRZE LO)

ZAPASY

Ceramik na drugim miejscu

W nie dzie lę, 21 stycz nia, od by ły
się XII Za wo dy Strze lec kie z oka -
zji 73. rocz ni cy wy zwo le nia Kro to -
szy na. Im pre za zor ga ni zo wa na zo -
sta ła przez ZP LOK w Kro to szy nie
na strzel ni cy pneu ma tycz nej
przy uli cy Młyń skiej. 

Do zma gań przy stą pi ło 59 mi ło śni -
ków strze la nia. W ry wa li za cji dru ży no -
wej szkół pod sta wo wych zwy cię ży ła
Czwór ka – 91 pkt. Na dru giej po zy cji
upla so wa ła się SP nr 1 – 59 pkt. W ka te -
go rii klas VII i gim na zjal nych tak że naj -
lep sza by ła SP nr 4 (126 pkt.), wy prze -
dza jąc SP nr 1 (95 pkt.) i Gim na zjum
nr 5 (55 pkt.). 

W za wo dach in dy wi du al nych naj -
lep si by li Pa try cja Ko czu ra (SP nr 1, mło -
dzi cy), Alek san dra Po li to wicz (SP nr 1,
ju nio rzy młod si), Mo ni ka Jad czak (LO
Kro to szyn, ju nio rzy – kpn -10), Ma te usz
Kot (ZSP 1 Kro to szyn, ju nio rzy – ppn -
-10), Ja cek Krze ko tow ski (No wa Wieś,
se nio rzy – kpn -10), Ma riusz Min ta
(CSiR, se nio rzy – ppn -10). W kla sy fi ka -
cji łącz nej (kpn+ppn) trium fo wa li Ma te -
usz Sro ka (SP nr 4) oraz Ma riusz Min ta. 

Przy oka zji ro ze gra no też Grand Prix
tur nie jów za rok 2017, w któ rych uczest -
ni czy ło 19 za wod ni ków. W za wo dach 1-
strza łu naj lep szy był Ro bert Wa sie lak,
a tur niej lo tek wy grał Bo rys Sta szew ski. 

(GRZE LO)

STRZELANIE 

Zawody w rocznicę wyzwolenia
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Bar dzo do brze spi sa li się re pre zen -
tan ci klu bu Hal la -San Kro to szyn
na Mi strzo stwach Wiel ko pol ski Ta -
ekwon -do ITF w Opa tów ku. Na si za -
wod ni cy przy wieź li z tych za wo dów
aż 18 me da li.

W tur nie ju ry wa li zo wa ło pra wie 400
za wod ni ków z ca łe go kra ju. Kro to szyń ski
klub wy sta wił 16 przedstawicieli. 

W mło dzi kach me da le wy wal czy li
Aga ta Gi da szew ska (brąz – tech ni ki
szyb ko ścio we, Ma ja Gro bel na
(brąz – tech ni ki spe cjal ne, brąz – wal ki
ka la ki), Ali cja He ider (brąz – tech ni ki
szyb ko ścio we), An to ni Gi da szew ski (sre -
bro – tech ni ki szyb ko ścio we,
brąz – tech ni ki spe cjal ne), Igna cy Ro sik
(brąz – tech ni ki spe cjal ne), Krzysz tof
Ro ba kow ski (brąz – tech ni ki spe cjal ne,
brąz – wal ki ka la ki), Mar cel Ple wa
(brąz – tech ni ki szyb ko ścio we).

W ko lei w zma ga niach ka de tów
na po dium sta wa li Jan Skal ski (sre -
bro – tech ni ki spe cjal ne, brąz – wal ki se -
mi -ho go), Adam Jan kow ski (sre bro – wal -
ki se mi -ho go), Olaf So bie raj (brąz – wal ki
se mi -ho go), Bo rys Wą cha ła (brąz – tech -
ni ki spe cjal ne). W ju nio rach aż trzy srebr -
ne krąż ki zdo był Ar ka diusz Sta niew ski

(wal ki li ght -con tact, ukła dy for mal ne,
tech ni ki spe cjal ne). 

W mi strzo stwach uczest ni czy li tak że
Igor Ja gła, Alan Krzak, Ad rian He ider
oraz Fran ci szek Ro sik. Za pre zen to wa li się
bar dzo do brze, lecz nie uda ło im się wsko -
czyć na po dium. 

(AN KA)

TAEKWON-DO

18 medali na mistrzostwach Wielkopolski

Za na mi trze cia edy cja pił kar skie go
tur nie ju o Pu char Pre zy den ta Lions
Club. W roz gryw kach ża ków naj lep -
sza by ła eki pa KA 4 Re spect, a w ka -
te go rii or li ków zwy cię ży ła dru ży na
GOS Koź min Wiel ko pol ski. 

Trze cia edy cja za wo dów pod pa tro -
na tem bur mi strza Kro to szy na od by ła
się w ha li spor to wej Szko ły Pod sta wo wej
nr 3. Mło dzi pił ka rze ry wa li zo wa li
na spe cjal nie przy go to wa nym, sztucz -
nym bo isku. 

W ka te go rii or li ków siód me miej sce
za jął UKS I Trój ka, po zwy cię stwie 2: 1
nad Astrą II Kro to szyn. Na pią tej po zy cji
upla so wał się Orzeł Lip no, wy gry wa -
jąc 2: 0 z KUKS -em 6 Zęb ców. 

W pół fi na łach Aka de mia Pił kar ska
Ko mor ni ki po ko na ła MKS Ka nia Go -
styń 3: 1, a GOS Koź min Wlkp., po se rii
rzu tów kar nych, ograł Po goń Zduń ska
Wo la, któ ra na stęp nie w me czu o trze cie
miej sce wy gra ła, po rzu tach kar nych,
z Ka nią Go styń. Fi na ło wy po je dy nek po -
mię dzy eki pa mi GOS Koź min Wlkp.

i AP Ko mor ni ki za koń czył się wy ni kiem
re mi so wym, a w rzu tach kar nych lep szy
był ze spół z na sze go po wia tu. 

W roz gryw kach ża ków siód mą lo ka -
tę za ję ła dru ży na z Aka de mii Pił kar skiej
Re is sa w Go sty niu. Na pią tym miej scu za -
wo dy ukoń czy ła Astra Kro to szyn, po po -
ko na niu Oran je Ko nin.

W pół fi na łach Ka nia Go styń wy gra -
ła 1: 0 ze Stel lą Lu boń, a eki pa KA 4 Re -
spect ogra ła, po rzu tach kar nych,
APR II Go styń. Ta ostat nia dru ży na za ję -
ła trze cią po zy cję, po ko nu jąc 1: 0 Stel lę
Lu boń. W fi na le ze spół KA 4 Re spect
ograł 2: 0 go styń ską Ka nię. 

(GRZE LO) 

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

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Rozgrywki żaków i orlików

14 stycz nia od by ła się XXII edy cja
Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go o Pu char
LZS Bo ża cin. Uczest ni cy za wo dów
ry wa li zo wa li w ka te go riach se nio -
rek, se nio rów, mło dzi ków i ża ków
oraz w grach po dwój nych.

W gro nie se nio rek naj lep sza by ła
Aga ta Szczot ka (No wa Wieś), wy prze -

dza jąc Da rię Kon ra dy (Bo ża cin), Ma tyl -
dę Szczu ra szek (Kro to szyn) i Ka ro li nę
Ko ściel ną (Bo ża cin). Roz gryw ki se nio -
rów wy grał Da mian Fi li piak (Ja ro cin),
a za nim upla so wa li się Ma rek Sój ka
(Go rzu pia), Hen ryk Ku rzaw ski (Piw ni -
czan ka Kro to szyn) i To masz Kon ra dy
(Bo ża cin).

Wśród ża ków trium fo wał Piotr Ko -

wal czyk, a ko lej ne po zy cje za ję li Fi lip Ber -
nat, Alek san dra Kon ra dy i Ma ja Szym let.
W gru pie mło dzi ków zwy cię żył Krzysz -
tof Szym let, przed Mi ko ła jem Li twi nem,
An to nim Szczu rasz kiem i Mi ko ła jem Za -
dwor nym.

W tur nie ju gry po dwój nej o IV Pu -
char Fir my Wit -Pasz pierw sze miej sce za -
ję li Ma rek Sój ka i Hen ryk Ku rzaw ski (Go -
rzu pia / Piw ni czan ka). Na ko lej nych lo ka -
tach upla so wa li się Da mian Fi li piak i Mi -
chał Nie wia da (Ja ro cin), Krzysz tof Szym -
let i Mi ko łaj Li twin (Bo ża cin) oraz To -
masz Kon ra dy i Ma rek Szczu ra szek (Bo -
ża cin / Kro to szyn).

Dla trzech naj lep szych w każ dej
ka te go rii LZS Bo ża cin ufun do wał oko -
licz no ścio we pu cha ry, a czwar ty za -
wod nik otrzy mał na gro dy rze czo we.
Po nad to soł tys Bo ża ci na ufun do wa ła
do dat ko we na gro dy dla naj star sze go
i naj młod szych uczest ni ków tur nie ju.
Otrzy ma li je Edward Jan kow ski (82 la -
ta) oraz Ma ja Szym let (6 lat) i Alek san -
dra Kon ra dy (7 lat).

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Zmagania o Puchar LZS Bożacin

Za na mi pięć z dwu na stu za pla no -
wa nych tur nie jów w ra mach Kro to -
szyń skiej Li gi Dar ta. Na ostat nich za -
wo dach, któ re od by ły się w klu bie Bi -
la, naj lep si by li An na Ko wal czyk oraz
Nor bert Pe cy na. 

Tym ra zem w roz gryw kach ko biet
wal czy ły czte ry dar ter ki. Z kom ple tem
zwy cięstw pierw sze miej sce za ję ła An na
Ko wal czyk. Ostro wian ka po ko na ła
po 3: 1 Ewę Paw lic ką, We ro ni kę Kar wik
i Ilo nę Ku zno wicz. Co cie ka we, wszyst kie
kro to szy nian ki mia ły iden tycz ny bi lans
punk to wy i le go wy. W kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej prze wa gę po więk szy ła A. Ko wal -
czyk. Dru ga jest E. Paw lic ka. 

W ry wa li za cji mę skiej słab szą te go
dnia dys po zy cję Jac ka Cie śla ka wy ko rzy -
stał dru gi w ta be li Nor bert Pe cy na. Po cho -
dzą cy z Lesz na za wod nik roz po czął tur -
niej od wy gra nych ze Zdzi sła wem Ju sia -
kiem (3: 0) oraz Paw łem Paw lic kim (3: 0).
Na stęp nie uległ Bar to szo wi Der wi cho wi
(2: 3), a po le wej stro nie dra bin ki po ko nał
Prze my sła wa Mi sia ka (2: 0), P. Paw lic kie -
go (2: 1) i Prze my sła wa Sa wic kie go (2: 0).
W fi na le N. Pe cy na zre wan żo wał się B.

Der wi cho wi, zwy cię ża jąc 5: 2. 
Naj lep szy z kro to szyń skich gra czy był

te go dnia P. Sa wic ki, któ ry ukoń czył tur -
niej na naj niż szym stop niu po dium.
Po pra wej stro nie dra bin ki ograł Wło dzi -
mie rza Skal skie go (3: 2), Mar ci na Wojt ko -
wia ka (3: 2) i J. Cie śla ka (3: 2), a na stęp -
nie nie spro stał B. Der wi cho wi (1: 3) oraz
N. Pe cy nie (0: 2). 

Nie źle spi sał się re pre zen tant Wiel ko -
pol skiej Ga ze ty Lo kal nej KRO TO -
SZYN – Grze gorz Ko tec ki, zaj mu jąc siód -
mą po zy cję. Po prze gra nej z Wal de ma rem
Ka łuż nym (0: 3) za no to wał trzy zwy cię -
stwa, ogry wa jąc Mar ti na Wie rzy ka (2: 0),
Pa try ka Ko rze niow skie go (2: 1) i M. Wojt -
ko wia ka (2: 1). Udział w za wo dach za koń -
czył po raż ką z P. Mi sia kiem (0: 2). 

Po za wy mie nio ny mi dar te ra mi na sze
mia sto re pre zen to wa li Pa weł Paw lic ki (4.
miej sce), J. Cie ślak (5-6), Prze my sław
Paw lic ki (9-12), M. Wojt ko wiak (9-12),
W. Skal ski (9-12), A. Ja siń ski (9-12),
Grze gorz Mi ze ra (13-16), Da niel Bor ski
(17-21) i To masz Ste fan (17-21). War to
od no to wać, że J. Cie ślak za koń czył jed ne -
go le ga 18. lot ką. 

(GRZE LO)

DART 

Ostrowianka powiększyła przewagę
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W ho te lu Pod Szysz ka mi w No wej
Obrze od by ła się V Koź miń ska Ga la
Spor tu. W trak cie uro czy sto ści uho -
no ro wa no naj lep szych spor tow -
ców 2017 ro ku. 

Spor to wą ga lę roz po czął Sła wo mir
Gru cha ła, dy rek tor Gmin ne go Ośrod ka
Spor tu w Koź mi nie Wlkp. – Za na mi ko -
lej ne dwa na ście mie się cy spor to wych
zma gań – mó wił. – By li śmy or ga ni za to -
ra mi ta kich im prez jak Dni Spor tu, Bieg
Mać ka czy Igrzy ska Mło dzie ży. Je ste śmy
za do wo le ni, że no wo cze sna ba za spor to -
wa za czy na przy no sić wy mier ne ko rzy ści
w po sta ci wie lu suk ce sów na szych za wod -
ni ków. Chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim lo kal nym fir mom, któ re wspie ra ją
nas w dzia ła niach. Już te raz za pra szam
do udzia łu w ko lej nych wy da rze niach or -
ga ni zo wa nych przez GOS w 2018 ro -
ku – za chę cał S. Gru cha ła. 

Sym bo licz ną mi nu tą ci szy uczczo no
zmar łe go nie daw no Ry szar da Ka miń skie -
go, wie lo let nie go za wod ni ka, tre ne ra sek -
cji te ni sa sto ło we go Bia łe go Or ła. 

Na stęp nie pro wa dzą cy ga lę Ro bert Id -
ko wiak roz po czął naj przy jem niej szą
część, czy li na gra dza nie klu bów, dzia ła czy,

tre ne rów i spor tow ców. Naj pierw brą zo -
wą od zna kę z mi ni ster stwa otrzy ma li Ju -
styn Za rad niak oraz Ma ciej Brat bor ski. 

Uho no ro wa no so łec twa, któ re star to -
wa ły w zma ga niach wsi. W gru pie 17 ry -
wa li zu ją cych ekip naj lep sza by ła Sta ra Ob -
ra (273 pkt.), a ko lej ne lo ka ty za ję ły Sta -
niew (260 pkt.) i Mo kro nos (259 pkt.). 

Wy róż nio no dzie się cio ro – spo śród
bli sko 200 – za wod ni ków tre nu ją cych
w pił kar skiej szkół ce GOS -u. W tym gro -
nie zna leź li się Da wid Bła żej czak, Oli wier
Grze siak, Ka mil Ka czyń ski, Ma te usz Ka -
sprzak, An to ni Ma cie jew ski, Mar cin Ra -

taj czyk, Hu bert Rosz czak, Bar tosz Zmy -
ślo ny, Na ta lia Ju sko wiak i Ju lia Urna. 

Naj lep szą dru ży nę 2017 ro ku stwo -
rzy ły pił kar ki ręcz ne z ZSP Koź min
Wlkp. Wy róż nie nia w tej ka te go rii
otrzy ma ły GOS Koź min Wlkp. (siat -
ków ka oraz pił ka noż na – ju nio rzy
młod si) i Koź min Bie ga. Ka pi tu ła po sta -
no wi ła wy róż nić dwóch tre ne rów.
Za mi nio ny rok na gro dzo no Ma te usza
Droż dżyń skie go (Koź miń ski Klub Ka -
ra te Do Sho to kan) i Ada ma Ku zię
(MUKS Koź min Wlkp.). 

Ty tuł spor tow ca ro ku 2017 przy zna -

no Na ta lii Wo siek (MUKS Bia łe Ty gry sy
Ja ro cin), któ ra wy prze dzi ła Ali cję Ko wań -
dy (MUKS Bia łe Ty gry sy) oraz Ka ta rzy nę
Pół rol ni czak (MUKS Bia łe Ty gry sy). Z ko -
lei naj po pu lar niej szym spor tow cem
w gło so wa niu in ter nau tów zo sta ła Pau li -
na Stemp niak (61,52%), a za nią zna leź li
się Ka ta rzy na Wa łę sa (26,88%) i Grze -
gorz Wit czak (6,52%). Łącz nie od da -
no 3173 gło sy. 

Spor to wy mi od kry cia mi ro ku zo sta li
Zo fia Stemp niak (SP nr 3 Koź min Wlkp.)

i Ka je tan Woź niak (KKK Do Sho to kan).
Nad ca ło ścią czu wa ła ka pi tu ła w skła -

dzie: Agniesz ka Flej sie ro wicz, An drzej
Se rek, Sła wo mir Gru cha ła, Grze gorz
Król, Li dia Ostoj ska oraz Ja ro sław Ra taj -
czak (prze wod ni czą cy). Ga lę uświet nił
wy stęp ka li skie go ze spo łu Pia no Song.

(GRZE LO)
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Koźmińska gala sportowa

Z Jac kiem Ła zar skim, na uczy cie lem
wy cho wa nia fi zycz ne go, o zor ga ni zo -
wa nej przez UKS Del fin 4 ak cji ca ło -
do bo we go pły wa nia na rzecz Wiel -
kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy
roz ma wiał Grze gorz No wak. 

Był Pan jed nym z or ga ni za to rów ak -
cji pły wa nia z Wiel ką Or kie strą Świą -
tecz nej Po mo cy. Jak oce nia Pan to wy -
da rze nie? 

– Jak naj bar dziej po zy tyw nie. Od -
zew, z ja kim spo tka ła się im pre za, prze -
rósł na sze ocze ki wa nia. Do suk ce su te go
przed się wzię cia przy czy ni ło się bar dzo
wie le osób, o któ rych trze ba wspo mnieć.
Są to ucznio wie – wo lon ta riu sze z I LO
im. Hu go na Koł łą ta ja w Kro to szy nie,
któ rzy po świę ci li idei te go pły wa nia
mnó stwo cza su i ener gii. Nie któ rzy
z nich spę dzi li na pły wal ni po nad dwa -
dzie ścia go dzin. Bar dzo im wszyst kim
dzię ku ję za za an ga żo wa nie i chę ci. Po -
dzię ko wa nia na le żą się rów nież
uczniom – wo lon ta riu szom ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 4, któ rzy mie li du ży
wkład w prze bieg im pre zy. Oso bą, któ rej
chciał bym szcze gól nie po dzię ko wać,
a któ ra by ła ci chą bo ha ter ką na szej ak cji,
jest pa ni Mo ni ka Czu bak -Sne la, na uczy -

ciel ka wy cho wa nia fi zycz ne go w SP 4,
któ ra wło ży ła du żo ser ca i du cha w to
przed się wzię cie.

Nie mal 600 km prze pły nę ło 419
osób. Skąd po mysł na zor ga ni zo wa nie
te go ty pu ak cji cha ry ta tyw nej? 

– Pew ne go dnia pod czas roz mo wy
z Jac kiem Miel car kiem na ro dzi ła się idea
ca ło do bo we go pły wa nia na rzecz Wiel kiej
Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy. Po mysł
oka zał się strza łem w dzie siąt kę. Dzię ki
kon tak tom z cza sów stu denc kich, z tre -
ne ra mi ka dry Pol ski, uda ło się za pro sić
Kon ra da Czer nia ka, któ ry swo ją obec no -
ścią za szczy cił na szą im pre zę. Do ak cji za -
pro si łem rów nież mo je go wy cho wan -

ka – Kon ra da Po wroź ni ka, któ ry rów nież
jest olim pij czy kiem. Przy by li tak że Ra do -
sław Ba ran – ko lej ny olim pij czyk – oraz
je go brat Prze my sław.

Jak wspo mnie li śmy, do ak cji przy -
łą czy ła się licz na gru pa osób. Czy Pan
rów nież wsko czył do wo dy, na bi ja jąc ki -
lo me try dla WOŚP?

– Tak, oczy wi ście. Ra zem z Jac kiem
Miel car kiem i pa nią Mo ni ką Czu bak -Sne -
lą, któ rej to wa rzy szy ła ro dzi na, do ło ży li -
śmy swo je ki lo me try.

Ja kie wra że nia po spo tka niu ze
zna ko mi ty mi pły wa ka mi – Kon ra dem
Czer nia kiem i Kon ra dem Po wroź ni -
kiem? 

– Bar dzo ucie szy ła mnie wi zy ta Kon -
ra da Czer nia ka i mo je go wy cho wan ka
Kon ra da Po wroź ni ka. Obaj są sym pa tycz -
ny mi, otwar ty mi, a przy tym skrom ny mi
oso ba mi. Jesz cze raz chciał bym im ser -
decz nie po dzię ko wać za udział w na szej
im pre zie.

Czy miesz kań cy po wia tu kro to szyń -
skie go mo gą spo dzie wać się po dob nych
przed się wzięć w naj bliż szym cza sie? 

– Te mat po zo sta wiam otwar ty…

WYWIAD

Impreza przerosła nasze oczekiwania 
DART 

Szostak liderem na półmetku

W po ło wie stycz nia za koń czy ła się
pierw sza część roz gry wek Su per li gi
Dar ta. Na cze le znaj du je się Se ba -
stian Szo stak, któ ry mi ni mal nie wy -
prze dza Prze my sła wa Paw lic kie go
i Ma te usza Woj tasz ka. 

W ostat niej ko lej ce li der po ko nał
Mar ci na Wojt ko wia ka (5: 0) i Sła wo mi -
ra Ol grzym ka (5: 3). Ma ją cy za le d wie
punkt mniej Prze my sław Paw lic ki ograł
Łu ka sza Ko la now skie go (5: 2) i Ilo nę
Ku zno wicz (5: 0). Na trze cie miej sce
awan so wał Ma te usz Woj ta szek, któ ry
od niósł nie zwy kle cen ne zwy cię stwo
nad Jac kiem Cie śla kiem (5: 2). Zresz tą
trium fa tor po przed nich roz gry wek nie

dał ra dy tak że Prze my sła wo wi Sa wic -
kie mu (3: 5). 

Dwie wy gra ne za no to wał Ka rol Pie -
trzak, któ ry był lep szy od Mar ty Paw lic -
kiej (5: 1) i I. Ku zno wicz (5: 0). Do po -
dium bra ku ją mu za le d wie dwa oczka. 

Pół me tek se zo nu skła nia do od no to -
wa nia naj lep szych osią gnięć na szych dar -
te rów. Mak sy mal ną licz bę oczek (180
pkt.) naj wię cej ra zy, bo aż pięć, rzu cił P.
Paw lic ki. Z ko lei mak sy mal ną ilość punk -
tów na „dzie więt nast kach” dwu krot nie
za li czył M. Wojt ko wiak. Naj szyb ciej le -
ga – 14. lot ką – za koń czył S. Szo stak. Naj -
wyż sze za koń cze nie par tii ma na kon cie
K. Pie trzak (136 pkt.). 

(GRZE LO)



Tro je przed sta wi cie li KS Kro tosz star -
to wa ło w Ogól no pol skich Za wo dach
Pły wac kich Dzie ci w Po zna niu.
Na Ter mach Mal tań skich naj le piej
spi sał się Ni co las Ję drze jak, zdo by -
wa jąc brą zo wy krą żek.

W za wo dach udział wzię ło 350 pły -
wa ków z 30 klu bów. KS Kro tosz re pre -
zen to wa li Ni co las Ję drze jak, Le na Klu ba
oraz Piotr Niż niow ski. 

Pierw szy z tej trój ki za jął trze cie miej -
sce na 100 m sty lem kla sycz nym z cza -
sem 1: 47: 23 a na 100 m sty lem grzbie to -
wym uzy skał 1: 37: 16 i był czwar ty. L.
Klu ba upla so wa ła się na ósmej lo ka cie
na 50 m sty lem kla sycz nym (55: 25) i je -
de na stej na 50 m sty lem do wol nym
(43: 71). P. Niż niow ski był czwar ty
na 50 m sty lem do wol nym (40: 24) i ósmy
na 50 m sty lem grzbie to wym (50: 81). 

(GRZE LO)

Co raz bli żej mi strzow skie go ty tu łu
jest dru ży na Żu brów. W dzie wią tej
ko lej ce Kro to szyń skiej Li gi Ha lo wej
Pił ki Noż nej li der wy ko rzy stał po -
tknię cie A Se ree Tee, po więk sza jąc
do dwóch punk tów prze wa gę nad ry -
wa la mi. 

Pierw sza kon fron ta cja dzie wią tej se -
rii się nie od by ła. Dru ży na Tor na do nie
zdo ła ła bo wiem ze brać od po wied niej licz -
by za wod ni ków i przy zna no wal ko wer
eki pie MTV Roz dra żew (5: 0). 

Po je dy nek Pro -Me tu z Dre am Te -
amem był me czem nie wy ko rzy sta nych
sy tu acji z obu stron. Do prze rwy le piej ra -
dził so bie koź miń ski ze spół, pro wa -
dząc 3: 1. Po zmia nie stron dru ży ny po -
szły na wy mia nę cio sów, z któ rej zwy cię -
sko wy szedł Pro -Met, wy gry wa jąc 9: 4.
Hat tric kiem po pi sał się Ar tur Bła żej czak. 

Ko lej ny mecz Ju nio rów Astry – tym
ra zem z Octa go nem – wy glą dał po dob -
nie jak w po przed niej ko lej ce. Do prze rwy
du żo wal ki i tyl ko dwa stra co ne go le. Ale
w dru giej po ło wie mło dzi gra cze Astry
sta nę li i zo sta li roz bi ci – 2: 10.

Trze cią wy gra ną z rzę du od nio sły
Luntrusy. Tym ra zem nie da li szans eki pie
Igloo (13: 1). Czte ry go le strze lił naj lep szy
gracz ósmej se rii – Ka rol Łu siak. Z ko lei
trzy ra zy do siat ki tra fił Ja kub Ćwi gon. 

W pierw szej po ło wie me czu po mię -
dzy A Se ree Tee a LZS -em Ko bier no -Tom -
ni ce ki bi ce oglą da li pił kar skie sza chy.
Po prze rwie mistrz za spra wą Ma te usza
Mar ci nia ka wy szedł na pro wa dze nie, ale
ry wa le wy rów na li po strza le Do mi ni ka
Ję dr ko wia ka. Pięć mi nut przed koń cem

Da niel Olej nik dał AST po now ne pro wa -
dze nie. Jed nak spo tka nie za koń czy ło się
re mi sem po wy rów nu ją cym go lu Ka ro la
Kryst ka. Na po chwa ły za słu żył szcze gól -
nie Mi ko łaj Kaź mier czak, któ ry wy czy -
niał cu da w bram ce LZS -u i zo stał za wod -
ni kiem spo tka nia. 

Żu bry do prze rwy pro wa dzi ły z Eki -

pą z Sul mie rzyc 5: 0. W dru giej od sło nie
sul mie rzy cza nie zmie ni li gol ki pe ra i do -
pro wa dzi li do sta nu 4: 5. Wte dy to Żu bry
wy ko rzy sta ły rzut kar ny i osta tecz nie wy -
gra ły 6: 4. Trzy go le dla zwy cięz ców strze -
lił Ja kub Kło bu sek. 

(GRZE LO) 
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PŁYWANIE

Brązowy medal Jędrzejaka 

Ma riusz Wal ko wiak
W le cze niu bó lu krę go słu pa po le -

cam te ra pię Dr. Co xa. Po zwa la ona bo -
wiem na bez ope ra cyj ne zmniej sze nie
prze pu kli ny dys ku i je go re ge ne ra cję na -
wet do 30 pro cent. To me to da bez piecz -
na i ła god na, a przede wszyst kim sku tecz -
na. Mo gą z niej sko rzy stać pa cjen ci z ta ki -
mi do le gli wo ścia mi jak rwa kul szo wa
i bar ko wa, drę twie nie, mro wie nie koń -
czyn itp. Wcze śniej je dy nym wyj ściem
był za bieg chi rur gicz ny, lecz dzię ki te ra pii
Dr. Co xa ope ra cji moż na unik nąć.

Me to da ta da je efekt w po sta ci po -
mniej sze nia się prze pu kli ny dys ku, dzię ki

cze mu zmniej -
sza się ucisk
na ko rze nie
ner wo we, co
przy no si ulgę
w bó lu. Po nad -
to do cho dzi
do po więk sze -
nia się otwo -
rów mię dzy -
k r ę  g o  w y c h

i przy wra ca ny jest ruch w sta wach krę go -
słu pa. Naj waż niej szy efekt to re ge ne ra cja
krąż ków mię dzy krę go wych, któ re sta ją się
bar dziej na wod nio ne, od ży wio ne i więk -
sze.


