
NR 220 � WTOREK 16 STYCZNIA 2018 �  NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO WIE CIE KRO TO SZYŃ SKIM � e -ma il: re dak cja@glo kal na.pl

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�

� CHARYTATYWNIE
Za nami już XXVI Finał WOŚP!
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1 stycz nia człon ko wie Klu bu Tu rysty -
ki Ro we ro wej „Pe le ton” roz po czę li
no wy rok ro we ro wą wy ciecz ką. Ra no
przy szop ce na kro to szyń skim ryn ku
spo tka ła się gru pa pię ciu en tu zja -
stów tu ry sty ki ro we ro wej. Po zło że -
niu so bie no wo rocz nych ży czeń usta -
lo no tra sę pierw szej te go rocz nej wy -
ciecz ki. 

Tra sa wio dła od kro to szyń skie go ryn -
ku, uli ca mi – Zdu now ską, 56 Puł ku Pie -
cho ty, Bo lew skie go i ścież ką ro we ro wą
do Cha chal ni. – Pierw szy przy sta nek zro -
bi li śmy na le śnym par kin gu, nie da le ko

stud ni św. Mar ci na. Da lej przy nie co po -
pra wia ją cej się po go dzie je cha li śmy
do Chwa li sze wa, a na stęp nie przez Biad -
ki. Póź niej już pro sto przez Go rzu pię
do Kro to szy na, gdzie na Bło niu te sto wa li -
śmy no wą ścież kę ro we ro wą – na praw dę
świet nie zro bio ną – opo wia da An to ni
Azgier. 

Po trzech go dzi nach i po ko na -
niu 30 km uczest ni cy raj du za mel do wa li
się po now nie na ryn ku. W wy ciecz ce
udział wzię li Adam Dą brow ski, Ra fał
Szó stak, Ro bert Ra da jew ski, Sta ni sław
Sta ni sław ski i An to ni Azgier. 

(NO VUS)

REKREACJA

Początek roku na rowerach

Przed mie sią cem Po wia to wy Urząd
Pra cy w Kro to szy nie zor ga ni zo wał
spo tka nie dla do rad ców za wo do -
wych szkół pod sta wo wych z te re nu
po wia tu. Mia ło ono na ce lu za cie -
śnie nie współ pra cy mię dzy urzę do -
wy mi a szkol ny mi do rad ca mi w za -
kre sie dzia łań w kie run ku przy go to -
wa nia uczniów do traf ne go i świa do -
me go pod ję cia de cy zji za wo do wo -
-edu ka cyj nych, uwzględ nia ją cych ich
moż li wo ści i sy tu ację na ryn ku pra cy.

Prócz do rad ców w spo tka niu udział
wzię li Mał go rza ta Grzem pow ska – dy -
rek tor Po wia to we go Urzę du Pra cy i Prze -
my sław Wój cik – na czel nik Wy dzia łu
Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu Sta ro stwa Po -
wia to we go.

Omó wio no m. in. ak tu al nie obo wią -
zu ją ce ak ty praw ne, re gu lu ją ce wpro wa -
dze nie do radz twa za wo do we go w szko -

łach oraz pro gra my re ali za cji do radz twa
za wo do we go w pla ców kach oświa to wych.
Uczest ni kom spo tka nia przed sta wio no
rów nież ra port o za wo dach przy szło ści
oraz umie jęt no ściach ce nio nych przez
pra co daw ców.

Do rad cy za wo do wi z kro to szyń skie -
go urzę du pra cy w tym ro ku pla nu ją roz -
sze rzyć współ pra cę ze szko ła mi pod sta -
wo wy mi na sze go po wia tu o or ga ni za cję

wi zyt stu dyj nych w za kła dach pra cy
w re gio nie. W ich trak cie ucznio wie bę dą
mie li moż li wość za po zna nia się z funk -
cjo no wa niem za kła dów pra cy, ze spe cy fi -
ką wy bra ne go za wo du czy z wy ma ga nia -
mi i nie zbęd ny mi kwa li fi ka cja mi do pra -
cy w da nym przed się bior stwie oraz na -
wią za nia kon tak tów z po ten cjal ny mi pra -
co daw ca mi. 

OPRAC. (AN KA)

PUP

Spotkanie dla doradców zawodowych

Na gru dnio wej se sji Ra dy Miej skiej
w Koź mi nie Wlkp. przy ję ty zo stał bu -
dżet gmi ny na 2018 rok. Do cho dy
ukształ to wa ły się na po zio -
mie 54 108 320 zł, na to miast wy -
dat ki to kwo ta 58 755 115 zł. 

Tak więc de fi cyt bu dże to wy wy nie sie
ok. 4 mln. zł. Po śród naj waż niej szych za -
dań są in we sty cje dro go we, m. in. prze bu -
do wy ul. Cie szyń skie go (do ta -
cja – 1 576 000 zł), ul. Glin ki i Po lnej
(330 000 zł), ul. Ma cie ja Bor ko wi ca

(220 000 zł), ul. Chła pow skie go
(200 000 zł) czy dro gi gmin nej Ka niew -
-Ska łów (350 000 zł). 

Na bu do wę in sta la cji fo to wol ta icz -
nych na te re nie gmi ny w ce lu zwięk sze nia
pro duk cji ze źró deł od na wial nych prze wi -
dzia no 651 282 zł. Na roz bu do wę świe -
tli cy wiej skiej i straż ni cy we wsi Czar ny
Sad za pla no wa no kwo tę 340 tys. zł. Z ko -
lei na bu do wę i mo der ni za cję pla cu za -
baw i kom plek sów spor to wych gmi na
prze zna czy łącz nie 350 tys. zł.

(NO VUS)

Na no wo rocz nym spo tka niu lu do -
wców An drzej Pie syk przed sta wił
uchwa łę Za rzą du Miej sko -Gmin ne go
Pol skie go Stron nic twa Lu do we go,
któ ra za wie ra re ko men da cję dla Fran -
cisz ka Mar szał ka – ja ko kan dy da ta
na bur mi strza Kro to szy na w wy bo rach
sa mo rzą do wych w 2018 ro ku.

Fran ci szek Mar sza łek jest ab sol -
wen tem Wy dzia łu Pra wa i Hi sto rii Uni -
wer sy te tu Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu. Od 1993 ro ku pra cu je w Urzę -
dzie Miej skim w Kro to szy nie. W la -
tach 2002-2010 peł nił funk cję za stęp -
cy bur mi strza Kro to szy na, po -
tem – w związ ku z wy bra niem go
na rad ne go sej mi ku wo je wódz twa wiel -

ko pol skie go – zo stał dy rek to rem De -
par ta men tu In ży nie rii Miej skiej. 

W sej mi ku był prze wod ni czą cym klu -
bu rad nych PSL. Obec nie jest człon kiem pre -
zy dium za rzą du wo je wódz kie go. Współ -
two rzył Lo kal ną Gru pę Dzia ła nia „Okno Po -
łu dnio wej Wiel ko pol ski”. Od 2014 ro ku za -
sia da w fo te lu bur mi strza Kro to szy na.

– Wi dzę moc w na szej or ga ni za cji. Po -
sta ra my się po wal czyć tak jak w po przed -
nich wy bo rach i je wy grać. Każ dy bę dzie
miał w tym swój udział. Nie pre zes wy gry -
wa wy bo ry sa mo rzą do we, to jest pra ca wie -
lu lu dzi. Bę dę rów nież mógł oso bi ście od -
wdzię czyć się cięż ką pra cą na rzecz na szych
miesz kań ców. Bar dzo ser decz nie dzię ku -
ję – sko men to wał Fran ci szek Mar sza łek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Będzie ubiegał się o reelekcję

KOŹMIN WLKP.

Uchwała budżetowa przyjęta



W nie dzie lę od był się już XXVI Fi nał
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po -
mo cy. W tym ro ku środ ki zbie ra no
w ce lu wy rów na nia szans w le cze niu
no wo rod ków. Po raz ko lej ny w na -
szym po wie cie re kord zo stał po bi ty.

Już o go dzi nie 8.00 licz na gru pa wo -
lon ta riu szy z ca łe go po wia tu ru szy ła w te -
ren zbie rać dat ki do pu szek. W pra cę kro -
to szyń skie go szta bu za an ga żo wa ło się pra -
wie 190 wo lon ta riu szy. W ra mach te go -
rocz ne go Fi na łu WOŚP na kry tej pły wal -
ni WOD NIK od był się ma ra ton pły wac ki,
zor ga ni zo wa ny przez Uczniow ski Klub
Spor to wy Del fin 4 (o tej ak cji pi sze my
w tek ście na stro nie 8 – przyp. red.).

W nie dzie lę na pły wal ni prze pro wa -
dzo no tak że ak cję ho no ro we go krwio -
daw stwa, któ rą zor ga ni zo wa ły Pol ski
Czer wo ny Krzyż i Re jo no wy Od dział

Krwio daw stwa i Krwio lecz nic twa w Kro -
to szy nie. Kon cer ty roz po czę ły się o go dzi -
nie 15.00 w sa li ka me ral nej Kro to szyń -
skie go Ośrod ka Kul tu ry. Na sce nie wy stą -
pi li Ta cy Nie In ni, Po si ti ve, aGa in oraz
Pan Prze ci nek & Ze spół De pre syj ny.

Póź niej na kro to szyń skim ryn ku,
przed wej ściem do ra tu sza, pro wa dzo na

by ła li cy ta cja ga dże tów, ta kich jak „fo tel
pre ze sa” Ban ku Spół dziel cze go w Kro to -
szy nie, ko szul ka li de ra ama tor skiej li gi ko -
lar skiej z au to gra fem Mai Włosz czow -
skiej, pły ta Lesz ka Moż dże ra & Hol land

Ba ro qe z pod pi sa mi wszyst kich ar ty stów,
kar net na pięć go dzin na uki jaz dy kat. B
w szko le jaz dy Ze no na Ma śnia ka, ka len -
darz Unii Lesz no z 1984 ro ku, 10 go dzin
na uki pły wa nia, ko szul ka z pod pi sa mi
Kon ra da Czer nia ka, Ra do sła wa Ba ra na
i Kon ra da Po wroź ni ka. 

Zwień cze niem dnia by ło tra dy cyj ne

„świa teł ko do nie ba”. Kro to szyń ski sztab
łącz nie ze brał 78 558 zł, co ozna cza, że
ze szło rocz ny re kord zo stał po bi ty. Co
wię cej, jest to nie peł na kwo ta, po nie waż
w mo men cie od da wa nia ga ze ty do dru ku
li czo ne by ły jesz cze ob ce wa lu ty.

W Zdu nach fi nał roz po czął się o go -
dzi nie 16.00 roz pa le niem ogni ska,
przy któ rym miesz kań cy mo gli się ogrzać.
Nie za bra kło oczy wi ście pysz nej gro chów -
ki, sfi nan so wa nej przez lo kal nych przed -
się bior ców. Na sce nie wy stą pi ły dzie ci
z Przed szko la Pu blicz ne go, Szko ły Pod sta -
wo wej w Zdu nach i I Zdu now skiej Dru ży -
ny Har cer skiej. Li cy to wa no m. in. zło te
ser dusz ko WOŚP, ciast ko w ka wiar ni Re -
tro czy po kaz klu bu Awa ryj ni 126p.
W Zdu nach ze bra no 15 tys. zł.

W Koź mi nie Wlkp. od ra na nie bra -
ko wa ło atrak cji. W ra mach WOŚP zor ga -
ni zo wa no Ha lo wy Tur niej Pił ki Noż nej.
Ochot ni cza Straż Po żar na przy go to wa ła
po kaz ra tow nic twa me dycz ne go, a gru pa
Koź min Bie ga – po ka zo wy tre ning. W sa -
li ki na Miesz ko moż na by ło obej rzeć
przed sta wie nia w wy ko na niu dzie ci
z Przed szko la Par ko we Skrza ty i uczniów
ze szkół pod sta wo wych nr 1 i 3. Po tem za -
gra ły ze spo ły The Sen ders, Pod Ty tu łem,

#Gra na Śmie ta na, Ra sta Bro thers, a tak że
koź miń scy har ce rze. W zbiór kę pie nię -
dzy za an ga żo wa ło się 100 wo lon ta riu szy
z Koź mi na i oko lic. Nie za bra kło oczy wi -
ście li cy ta cji ga dże tów. Koź miń ski sztab
łącz nie uzbie rał 37 390,69 zło tych plus
wa lu ty ob ce. Dzień za koń czył się tra dy -
cyj nym „świa teł kiem do nie ba”. 

W Sul mie rzy cach w miej sco wym do -
mu kul tu ry wy stą pi ły m. in. Or kie stra
Dę ta, ze spo ły ta necz ne z przed szko la pu -
blicz ne go, SDK i szko ły pod sta wo wej.
W li cy ta cjach moż na by ło na być np. ko -

szul kę z au to gra fem lek ko atle ty To ma sza
Ma jew skie go, ka len da rze czy ze gar.
W Sul mie rzy cach ze bra no 9671,36 zł. 

W Ko by li nie Fi nał WOŚP roz po czął
się od me czu pił ki noż nej po mię dzy Gre -
en Dra gons a Ju nio ra mi Pia sta. Z ko lei
w sa li szkol nej na sce nie wy stą pi ły m. in.
Or kie stra Dę ta OSP, ze spół Ga rash oraz
gru py ta necz ne z MG New Lo ok i Cen -
trum Tań ca Show Dan ce. W Ko by li nie
uda ło się ze brać 17 422,82 zł.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI & KIN GA KOST KA 

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

3Temat Tygodnia

XXVI FINAŁ WOŚP

Rekord został pobity!
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Na gru dnio wej se sji Ra dy Miej skiej
w Zdu nach wi ce bur mistrz Mi łosz
Zwie rzyk wrę czył Ha li nie Ju no ry Od -
zna kę Ho no ro wą „Za słu żo ny dla Kul -
tu ry Pol skiej”. Przy znał ją, na wnio -
sek dy rek tor miej sco wej bi blio te ki,
mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro -
do we go Piotr Gliń ski.

Ha li na Ju no ry to wie lo let nia pra -
cow ni ca Bi blio te ki Pu blicz nej w Zdu -
nach, któ ra z dniem 29 grud nia prze -
szła na za słu żo ną eme ry tu rę. Od 1995

ro ku pro wa dzi ła od dział dla dzie ci
i mło dzie ży.

– Przez ca ły czas z za an ga żo wa niem
dą ży ła do pod no sze nia kwa li fi ka cji, by
w pra cy z naj bar dziej wy ma ga ją cym czy -
tel ni kiem dzie cię cym osią gnąć jak naj lep -
sze wy ni ki. Mia ła do sko na ły kon takt
z dzieć mi i za wsze przy go to wy wa ła róż -
no rod ne for my pra cy, po pu la ry zu ją ce
czy tel nic two wśród dzie ci i mło dzie ży,
wy ka zu jąc po nad prze cięt ne za an ga żo wa -
nie i wzo ro we wy ko rzy sty wa nie obo wiąz -
ków służ bo wych – mó wi ła Mi ro sła wa
Szym czak, dy rek tor zdu now skiej bi blio -
te ki, któ ra wy sto so wa ła do mi ni stra kul -
tu ry wnio sek o uho no ro wa nie H. Ju no ry.

(NO VUS)

10 stycz nia ucznio wie Tech ni kum
im. Ja na Ki liń skie go w Zdu nach
wzię li udział w szkol nych eli mi na -
cjach XXXIII Olim pia dy Wie dzy Eko -
lo gicz nej. Naj lep si za kwa li fi ku ją się
do eta pu wo je wódz kie go.

Dzie wię cio ro uczniów od po wia da ło
na 50 py tań z eko lo gii. Ce lem olim pia dy
jest kształ to wa nie świa do mo ści eko lo gicz -
nej oraz wła ści wych po staw mło dzie ży
wo bec śro do wi ska przy rod ni cze go, bu -
dze nie i roz wi ja nie za in te re so wań przy -

rod ni czych, wy zwa la nie ak tyw no ści ba -
daw czej mło de go po ko le nia, po pu la ry za -
cja pro ble ma ty ki eko lo gii w aspek cie sku -
tecz ne go prze ciw dzia ła nia za nie czysz cze -
niu i de gra da cji śro do wi ska.

OPRAC. (AN KA)

ZDUNY

Zasłużona dla kultury
ZSP ZDUNY

Ekologiczna olimpiada

Cen trum Kro to szyń skich Ini cja tyw
i Kro to szyn Nie zwy kły or ga ni zu ją
zbiór kę sta rych fo to gra fii z te re nu
na sze go mia sta i oko lic. 

Wie le osób, szcze gól nie star szych, po -
sia da pie czo ło wi cie pie lę gno wa ne al bu my
fo to gra ficz ne, któ re przed sta wia ją lo kal ne
bo gac two hi sto rycz ne i kul tu ro we. Zda -
rza się, że nie któ rzy nie przy kła da ją więk -
szej wa gi do lo kal nej hi sto rii, w związ ku
z czym sta re al bu my fo to gra ficz ne czy po -
szcze gól ne zdję cia lą du ją, za po mnia ne,

na stry chu lub w piw ni cy. Dzie je się tak
czę sto z bra ku miej sca czy nie moż li wo ści
roz po zna nia osób ze zdjęć. 

Aby na sze dzie dzic two nie ode szło
w za po mnie nie, pro wa dzo na jest ca ło -
rocz na ak cja o na zwie „Zbiór ka sta rych fo -
to gra fii”. W ra mach tej ini cja ty wy część
fo to gra fii bę dzie dy gi ta li zo wa na i od da -
wa na, po ze ska no wa niu, wła ści cie lom.
Od miesz kań ców, któ rzy wy ra żą na to
zgo dę, or ga ni za to rzy ak cji przyj mo wać
bę dą le ci we fo to gra fie i je ar chi wi zo wać. 

Ze bra ne i zdy gi ta li zo wa ne zdję cia bę -

dą pu bli ko wa ne na in ter ne to wej stro nie
Kro to szyn Nie zwy kły, aby od na wia ły
wspo mnie nia, pro mo wa ły mia sto i pod -
no si ły świa do mość spo łecz ną na szych
miesz kań ców oraz po zwa la ły uzu peł nić
wie dzę hi sto rycz ną o na szym mie ście i re -
gio nie. 

Je śli po sia dasz sta re zdję cia ob ra zu ją -
ce ar chi tek tu rę, miej sca, ży cie co dzien ne
i wy da rze nia pu blicz ne i chcesz oca lić je
od za po mnie nia – przy nieś je do Cen -
trum Kro to szyń skich Ini cja tyw przy ul.
Zdu now skiej 12 (nr tel. 62 725 06 23).
Pro jekt współ fi nan so wa ny jest przez gmi -
nę Kro to szyn w ra mach Otwar te go Kon -
kur su Ofert Bur mi strza Kro to szy na. 

OPRAC. (AN KA)

FOTOGRAFIE

Ocalić od zapomnienia

Szko ła Pod sta wo wa nr 3 im. Kor -
ne la Ma ku szyń skie go w Koź mi nie
Wlkp. już po raz trze ci by ła lau re -
atem kon kur su gran to we go i
otrzy ma ła 5 tys. zł w ra -
mach IV edy cji Pro gra mu „mPo tę -
ga”, któ re go or ga ni za to rem jest
Fun da cja mBan ku. Pro jek ty koź -
miń skiej pla ców ki zo sta ły dwa ra -
zy wy so ko oce nio ne przez ka pi tu -
łę kon kur su i zna la zły się w gro -
nie 15 naj wy żej oce nio nych.

Po zy ska ne w ten spo sób pie nią dze
po zwo li ły w tym ro ku szkol nym na za kup
dwóch ta ble tów do pra cow ni ma te ma -
tycz nej, wie lu gier i po mo cy wspo ma ga ją -
cych na ucza nie ma te ma ty ki. Część z nich
zo sta ła prze zna czo na na na gro dy w kon -
kur sach. Pro jekt był re ali zo wa ny od wrze -
śnia do grud nia 2017 ro ku. Je go ko or dy -
na tor ką by ła Ali cja Gaw roń ska. 

W ra mach pro gra mu zor ga ni zo wa -
no za ję cia Klu bu Gier Plan szo wych,
warsz ta ty „Ma te ma ty cy na tro pie brył”

oraz „Bry ły wo kół nas”, spo tka nie dla ro -
dzi ców „Jak po móc dziec ku w na uce
ma te ma ty ki?”, ob cho dy VII Świa to we go
Dnia Ta blicz ki Mno że nia, kon kur sy
„Mistrz ra chun ku pa mię cio we go kla sy
i szko ły”, „Mistrz gier lo gicz nych”
i „Świą tecz ne za da nia” oraz Mię dzysz -
kol ny Kon kurs Mi ko łaj ko wy, grę miej -
ską, Eu ro pej ski Ty dzień Ko do wa nia,
warsz ta ty „Ko do wa nie ze Scot tie Go”
czy „Ma te ma tycz ne śledz two z TIK -
-iem”. Po nad to ucznio wie przy go to wy -

wa li de se ry ma te ma tycz ne z ga la ret ki,
owo ców i śmie ta ny oraz wcie la li się w ro -
le de tek ty wów i roz wią zy wa li ma te ma -
tycz ną ta jem ni cę ukry tą w książ kach.

Dzie ci pod czas za jęć pra co wa ły
w gru pach, ucząc się od sie bie na wza jem.

Do strze gły uży tecz ność ma te ma ty ki
w ży ciu co dzien nym. No we gry i po mo ce
oka za ły się bar dzo atrak cyj ne i po ka za ły
uczniom, że ma te ma ty ki moż na uczyć
się po przez za ba wę. 

(NO VUS) 

SP NR 3 KOŹMIN WLKP.

Matematyka nie taka straszna
F

O
T
. 

w
w

w
.k

o
z
m

in
w

lk
p
.p

l



5Na Bieżąco

Gmi na Zdu ny otrzy ma po nad 40 tys.
zł. na wy bu do wa nie pla cu za baw
na osie dlu Ma da liń skie go. Miesz -
kań cy te go naj gę ściej za lud nio ne go
(z ra cji znaj du ją cych się tam blo ków
miesz kal nych) osie dla od lat pro si li
o mo der ni za cję zde mo lo wa nych jor -
da nek, któ re po wsta ły w la tach 70.
ubie głe go wie ku. 

Już w 2016 ro ku sa mo rząd Zdun
wy stą pił do Wspól no ty Miesz ka nio wej

o udo stęp nie nie te re nu pod bu do wę
pla cu za baw. Po uzy ska niu zgo dy zło -
żo no wnio sek na do fi nan so wa nie in -
we sty cji. De cy zje za pa dły na po cząt ku
te go ro ku. 

Te raz zo sta nie ogło szo ny prze targ
i wy bra ny wy ko naw ca. Tak więc do koń -
ca ro ku plac za baw bę dzie wy bu do wa ny.
W na stęp nej ko lej no ści bur mistrz pla nu -
je w tam tej oko li cy bu do wę bo iska
do gry w pił kę. 

(NO VUS)

ZDUNY

Dofinansowanie do placu zabaw

10 stycz nia w Urzę dzie Mia sta i Gmi -
ny Koź min Wlkp. od by ło się spo tka -
nie bur mi strza Ma cie ja Brat bor skie -
go z soł ty sa mi. Wło darz po dzię ko -
wał go ściom za do brą współ pra cę
z sa mo rzą dem w mi nio nym ro ku,
a po nad to przed sta wił naj waż niej -
sze za ło że nia bu dże tu i kie run ki
dzia ła nia gmi ny na ten rok.

W trak cie spo tka nia po ru szo no te -
mat usu wa nia i uty li za cji od pa dów, in -
nych niż ko mu nal ne, w go spo dar stwach
rol nych, ta kich jak opa ko wa nia po na wo -
zach, sznur ki, opo ny itp. – Do cie ra ją
do nas sy gna ły, że na ra sta pro blem z usu -
wa niem te go ro dza ju od pa dów z go spo -
darstw rol nych na te re nie na szej gmi ny.
Po sta no wi li śmy wyjść na prze ciw rol ni -
kom i pro wa dzi my roz mo wy z fir ma mi,
któ re w naj bliż szych mie sią cach prze pro -
wa dzą nie od płat ną zbiór kę tych od pa dów
w gmi nie – za po wie dział wi ce bur mistrz
Ja ro sław Ra taj czak. Jak za pew nił, wkrót -
ce soł ty si zo sta ną po in for mo wa ni o ter mi -
nie, for mie i za kre sie zbiór ki. 

Wło da rze po in for mo wa li soł ty sów
o wy od ręb nie niu w te go rocz nym bu dże cie
pu li środ ków na do fi nan so wa nie wy mia ny

sys te mów grzew czych na eko lo gicz ne oraz
bu do wę przy do mo wych oczysz czal ni ście -
ków. Obec nie urzęd ni cy opra co wu ją kry te -
ria przy zna wa nia do ta cji z gmi ny na te go
ty pu przed się wzię cia. Miesz kań cy bę dą
mo gli wnio sko wać o do ta cję w wy so ko -
ści 50 pro cent in we sty cji, jed nak nie więk -
szą niż 3 tys. zł. Od po wied nie wnio ski zo -
sta ną wkrót ce udo stęp nio ne. 

Mó wiąc o naj waż niej szych za ło że -
niach bu dże tu, bur mistrz oznaj mił, iż
prio ry te tem jest in fra struk tu ra dro go wa,
a naj bar dziej kosz to wym za da niem,
na któ re gmi na za pla no wa ła 1,5 mln zł,

bę dzie bu do wa, wspól nie z po wia tem
kro to szyń skim, uli cy Cie szyń skie go
w Koź mi nie Wlkp. 

W związ ku z set ną rocz ni cą od zy ska -
nia nie pod le gło ści i wy bu chu po wsta nia
wiel ko pol skie go zo sta nie opra co wa ny
har mo no gram gmin nych ob cho dów. Za -
chę co no do przed sta wia nia po my słów
i ini cjo wa nia im prez ju bi le uszo wych.
O pla nach zwią za nych ze spor to wym
współ za wod nic twem so łectw po in for mo -
wał ze bra nych Sła wo mir Gru cha ła, dy -
rek tor Gmin ne go Ośrod ka Spor tu.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Spotkanie z sołtysami
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8 stycz nia na skrzy żo wa niu ulic
Mic kie wi cza, Flo riań skiej i Kon sty -
tu cji 3 Ma ja w Kro to szy nie sa mo -
chód oso bo wy po trą cił ro we rzyst -
kę. Ko bie ta zo sta ła prze wie zio na
do szpi ta la.

Do zda rze nia do szło oko ło go dzi -
ny 10.30. Jak usta lo no, kie ru ją cy po -
jaz dem mar ki Fiat Bra va miesz ka -
niec gmi ny Zdu ny, wy ko nu jąc ma -
newr skrę tu w le wo, nie udzie lił
pierw szeń stwa prze jaz du i do pro wa -

dził do zde rze nia z ro we rzyst ką.
– Po szko do wa na miesz kan ka Kro to -

szy na tra fi ła do szpi ta la. Stwier dzo no
ob ra że nia po ni żej dni sied miu. Uczest -
ni cy wy pad ku by li trzeź wi. Spraw cę uka -
ra no man da tem w wy so ko -
ści 500 zł – 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)
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POŻAR

Ogień w budynku gospodarczym

KROTOSZYN

Zalana piwnica i tlenek węgla

W pierw szych mi nu tach no we go ro -
ku stra ża cy zo sta li we zwa ni do po ża -
ru bu dyn ku go spo dar cze go w miej -
sco wo ści Go rzu pia. Na szczę ście ni -
ko mu nic się nie sta ło.

Do dzia łań za dys po no wa no dwa za -
stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz po jed nym z OSP Kro -
to szyn i OSP Rosz ki. Na da chu bu dyn ku
go spo dar cze go wi docz ne by ły pło mie nie,
pa no wa ło du że za dy mie nie. We wnątrz
nie by ło żad nych osób. 

– Stra ża cy, za bez pie cze ni w sprzęt

ochro ny dróg od de cho wych, ko rzy sta jąc
z dra bin prze no śnych, po da li dwa prą dy
ga śni cze wo dy w na tar ciu na pa lą ce się
pod da sze bu dyn ku go spo dar cze go oraz
je den do po miesz czeń na par te rze obiek -
tu – in for mu je To masz Pa try as z Ko men -
dy Po wia to wej PSP w Kro to szy nie. 

Po zlo ka li zo wa niu za gro że nia stra ża -
cy usu wa li z bu dyn ku ma te riał pal ny
na ze wnątrz i suk ce syw nie do ga sza li.
Po od dy mie niu i prze wie trze niu spraw -
dzi li obiekt po now nie ka me rą ter mo wi -
zyj ną – za gro żeń nie stwier dzo no.

(NO VUS)

7 stycz nia stra ża cy z Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie zo sta -
li za dys po no wa ni do dzia łań
w związ ku z za la ną piw ni cą w jed -
nym z bu dyn ków na uli cy Młyń skiej.

W prze pro wa dzo nym roz po zna niu
usta lo no, że za la ne są po miesz cze nia piw -
nicz ne bu dyn ku wie lo ro dzin ne go. Jed na
z lo ka to rek są sied nie go obiek tu po in for mo -
wa ła stra ża ków pra cu ją cych przy wy pom -
po wy wa niu wo dy, że w jej bu dyn ku włą -
czy ła się czuj ka tlen ku wę gla. Ra tow ni cy
nie zwłocz nie za re ago wa li na tę in for ma cję.

O za ist nia łej sy tu acji po wia do mio no
SK KP PSP Kro to szyn. Na miej sce skie ro -

wa no cięż ki sa mo chód ga śni czy z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie. Stra ża cy, wy po sa że ni w apa ra ty
ochro ny dróg od de cho wych, we szli
do bu dyn ku i przy stą pi li do ewa ku acji
osób znaj du ją cych się w miesz ka niach.
Przy po mo cy czuj ni ka wie lo ga zo we go
zba da li stę że nie ga zów, a na stęp nie prze -
wen ty lo wa li po miesz cze nia. 

W wy ni ku zda rze nia po szko do wa ne
zo sta ły trzy oso by, któ rym udzie lo no
kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy.
Po przy jeź dzie Ze spo łu Ra tow nic twa Me -
dycz ne go dwój kę po szko do wa nych za bra -
no do szpi ta la. 

(NO VUS)

NA DRODZE

Potrącenie rowerzystki

W pią tek, 5 stycz nia, w go dzi nach
wie czor nych w jed nym z blo ków
na ul. Ko by liń skiej w Kro to szy nie
do szło do groź ne go wy pad ku. Męż -
czy zna wy padł z okna na trze cim
pię trze. 

Na miej sce skie ro wa no Ze spół Ra -
tow nic twa Me dycz ne go, któ ry prze -
wiózł po szko do wa ne go do szpi ta -
la. – O zda rze niu za wia do mił nas je den
z miesz kań ców, któ ry za uwa żył męż czy -
znę le żą ce go na traw ni ku, wzy wa ją ce go

po mo cy – mó wi Piotr Szcze pa niak, ofi -
cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li -
cji w Kro to szy nie. – Po li cjan ci usta li li,
że męż czy zna wy padł z okna pod czas
pró by na pra wie nia an te ny sa te li tar nej.
Po szko do wa ny tra fił do szpi ta la. We -
dług in for ma cji, ja kie ma my, je go stan
na ten mo ment jest cięż ki – do da je
funk cjo na riusz. 

(NO VUS)

KROTOSZYN

Wypadł z trzeciego piętra

Funk cjo na riu sze z Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go Ko men dy Po wia to wej Po li -
cji w Kro to szy nie za trzy ma li spraw cę
roz bo ju, do któ re go do szło 12 grud -
nia na sta cji pa liw w Ko by li nie
przy ul. Strze lec kiej. Męż czy zna
w ko mi niar ce i z bro nią w rę ku za żą -
dał wy da nia pie nię dzy. Gro zi mu ka -
ra do 12 lat wię zie nia.

12 grud nia oko ło go dzi ny 3.30 dy -
żur ny kro to szyń skiej ko men dy otrzy mał
zgło sze nie o na pa dzie na sta cji pa liw
w Ko by li nie. Na miej sce na tych miast wy -
sła no pa tro le po li cyj ne, jed nak spraw cy
nie uda ło się zła pać na go rą cym uczyn ku. 

W roz mo wie z pra cow ni kiem sta cji
pa liw po li cjan ci do wie dzie li się, że za ma -
sko wa ny męż czy zna wszedł do po miesz -
cze nia i – gro żąc bro nią – za żą dał wy da -
nia pie nię dzy. Skradł wów czas
ok. 2400 zł. 

– Po li cjan ci na tych miast pod ję li od -
po wied nie czyn no ści. Ana li zo wa li lo kal -
ne śro do wi sko prze stęp cze, zbie ra jąc
wszel kie in for ma cje. Za bez pie czy li miej -
sce, do ko na li je go oglę dzin i spraw dzi li

szcze gó ło wo wszyst kie śla dy, któ re po zo -
sta wił po so bie na past nik – in for mu je
Bar tosz Kar wik z Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie. 

Prze stęp cę zgu bi ła pew ność sie -
bie. 29 grud nia pod jął bo wiem ko lej ną
pró bę na pa du, tym ra zem na mar ket
w Be ni cach. Wszedł szy w ko mi niar ce
do skle pu i gro żąc bro nią przy po mi na ją cą
pi sto let, za żą dał od eks pe dient ki pie nię -
dzy. Ta jed nak od mó wi ła, po czym na -
past nik wy biegł ze skle pu. Po zo sta wił jed -
nak po so bie śla dy, któ re zo sta ły wy kry te
przez funk cjo na riu szy. 

Czyn no ści pod ję te przez po li cjan tów
do pro wa dzi ły do te go, że 2 stycz nia męż -
czy zna zo stał za trzy ma ny. Spraw ca przy -
znał się do za rzu ca nych mu czy nów.
Za po peł nio ne prze stęp stwa gro zi mu ka -
ra do 12 lat po zba wie nia wol no ści.

– 33-let nie mu miesz kań co wi gmi ny
Ko by lin po sta wio no dwa za rzu ty roz bój -
ni cze – na pa du na sta cję pa liw w Ko by li -
nie i na mar ket w Be ni cach. Za sto so wa no
wo bec nie go do zór po li cji – we dług
art. 259, któ ry mó wi, że w uza sad nio -
nych przy pad kach nie wno si się o tym cza -
so we aresz to wa nie. Po stę po wa nie jest
w to ku – mó wi Mar cin Me ler, rzecz nik
pra so wy Pro ku ra tu ry Okrę go wej
w Ostro wie Wlkp.

(NO VUS)

Z POLICJI

Sprawca napadów zatrzymany
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POLITYKA

Noworoczne spotkanie ludowców

W sa li wiej skiej w Or pi sze wie od by ło
się spo tka nie no wo rocz ne człon ków
i sym pa ty ków po wia to wych struk tur
Pol skie go Stron nic twa Lu do we go.
Roz ma wia no o ostat nich wy da rze -
niach po li tycz nych i o pla nach par tii
w związ ku z te go rocz ny mi wy bo ra mi
sa mo rzą do wy mi.

De le ga cje PSL -u z Kro to szy na, Ko by -
li na, Koź mi na Wlkp., Zdun, Sul mie rzyc
i Roz dra że wa po wi tał sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka. Na stęp nie przy po mniał osią -
gnię cia sa mo rzą du po wia to we go w 2017
ro ku i wspo mniał o pla nach na ten rok. 

– Mo gę ogło sić, że po wia to wi uda ło
się wy cią gnąć szpi tal z za pa ści fi nan so wej.
Jesz cze dwa -trzy la ta te mu pla ców ka ge -
ne ro wa ła stra ty w gra ni cach 4-6 mln zł.
Po dzie wię ciu mie sią cach urzę do wa nia
no wej dy rek cji nie wy pra co wa no stra ty,
lecz 1,7 mln zł zy sku – pod kre ślił S.
Szczot ka. 

Sta ro sta po ru szył też te mat bra ków
ka dro wych wśród le ka rzy i pie lę gnia rek.
Przy znał, że nie ro zu mie po stę po wa nia
mi ni stra zdro wia, któ ry oskar żył le ka rzy
re zy den tów o „upo li tycz nia nie” swo je go
pro te stu. – Je śli się nie za pew ni go dzi -
wych wa run ków ży cia w Pol sce, to oni
wy ja dą za gra ni cę – stwier dził S. Szczot -
ka. 

Ja ko naj waż niej szą in we sty cję tej ka -
den cji wy mie nio no roz bu do wę kro to -
szyń skie go szpi ta la. Koszt wy nie sie ok. 25
mln zł. Pierw szy prze targ w tej spra wie
zo stał unie waż nio ny, po nie waż je dy na
wnie sio na ofer ta by ła o 4 mln zł wyż sza
od kosz to ry su. Wła dze po wia tu ma ją na -
dzie ję, że w na stęp nym roz da niu uda się
wy ło nić wy ko naw cę, któ ry speł ni okre ślo -
ne kry te ria. 

Sta ro sta oznaj mił, że przy tak po waż -
nej in we sty cji za brak nie środ ków na bu -
do wę dróg. – Re gio nal na Izba Ob ra chun -
ko wa przy sła ła pi smo z wąt pli wo ścia mi
do ty czą cy mi przy szło rocz ne go bu dże tu.
W la tach 2020-2021 bę dzie my na gra ni -
cy moż li wo ści za dłu że nia po wia tu. Jest
rów nież kwe stia po li tycz na. Po wer sji ran -

kin go wej, kie dy me ry to rycz nie roz pa try -
wa no wnio ski, uli ca Cie szyń skie go
w Koź mi nie Wlkp. by ła na 11. miej scu.
Po we ry fi ka cji po li tycz nej wo je wo dy ta in -
we sty cja spa dła na 16. po zy cję i jest pew -
ne, że nie uzy ska do ta cji – wy ja śniał S.
Szczot ka. 

Mó wiąc o wy bo rach sa mo rzą do wych,
sta ro sta ży czył, by wy bra ni zo sta li do brzy
lu dzie, któ rzy bę dą bacz nie przy glą dać się
spo so bo wi ich prze pro wa dze nia. – Bę dzie
ko mi sja przy gło so wa niu, a in na bę dzie li -
czyć gło sy. My ślę, że na sza pra ca po win na
zo stać do ce nio na i te go ży czę wszyst kim
pań stwu – za koń czył sta ro sta. 

Z ko lei Fran ci szek Mar sza łek, bur -
mistrz Kro to szy na, omó wił dzia łal ność
struk tur Pol skie go Stron nic twa Lu do we -
go. – Na sza or ga ni za cja li czy 250 człon -
ków, sku pio nych w 19 ko łach. Na te re nie
Kro to szy na dzia ła Fo rum Mło dych Lu do -
wców i Zwią zek Mło dzie ży Wiej skiej. Po -
sta wi łem so bie za cel przy ję cie mo de lu za -
rzą dza nia po przez współ dzia ła nie. Mam
na my śli współ pra cę z Ra dą Miej ską, jed -
nost ka mi po moc ni czy mi, so łec twa mi, ra -
da mi osie dlo wy mi i or ga ni za cja mi po za -
rzą do wy mi. Cie szę się z du żej ak tyw no ści
miesz kań ców. Dla przy kła du – oso bi ście
wzią łem udział w 29 wi gi liach – po wie -
dział wło darz Kro to szy na.

F. Mar sza łek wspo mniał o jed no gło -
śnym przy ję ciu bu dże tu, któ ry za kła da
re kor do we in we sty cje. – Rok 2018 jest ro -
kiem wy bor czym. Po przed nio wy gra li -
śmy w gmi nie, po wie cie i sej mi ku. Za da -
niem par tii jest wy gry wać wy bo ry i zdo -
by wać wła dzę. Ci, co ma ją wła dzę, mu szą
ją utrzy mać i to jest na sze za da nie. Ape lu -
ję o ak tyw ność. To jest cięż ka pra ca przez
ca łą ka den cję. Je śli cho dzi o rzą dzą cych
na szym kra jem, na stę pu je cen tra li za cja
pań stwa, po wo li przy po mi na ją ca cza sy
słusz nie mi nio ne. Nie uwa żam te go
za do brą dro gę. Po wsta ła na przy kład
Spół ka Wo dy Pol skie, któ ra bę dzie za -
twier dzać – a nie ra dy miej skie! – ta ry fy
wo dy i ście ków – oznaj mił bur mistrz
Kro to szy na.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI



24 go dzi ny trwa ła ak cja cha ry ta tyw -
na na rzecz Wiel kiej Or kie stry Świą -
tecz nej Po mo cy, zor ga ni zo wa na
przez Uczniow ski Klub Spor to wy
Del fin 4, we współ pra cy z kry tą pły -
wal nią Wod nik w Kro to szy nie. Mi ło -
śni cy pły wa nia z ca łe go po wia tu kro -
to szyń skie go po ko na li w su mie po -
nad 576 ki lo me trów!

Ak cja po le ga ła na nie ustan nym pły wa -
niu dzie ci i do ro słych przez ca łą do bę.
W tym wy da rze niu udział wzię ło dwóch
świet nych pły wa ków – Kon rad Czer niak
oraz Kon rad Po wroź nik. Pierw szy z nich jest
trzy krot nym me da li stą mi strzostw świa ta,
dwu krot nym mi strzem Eu ro py oraz wie lo -

krot nym re kor dzi stą kra ju. Na to miast K. Po -
wroź nik to me da li sta XXIII Let nich Igrzysk
Olim pij skich Głu chych w Sam su nie. 

– Ak cja roz po czę ła się w so bo tę o go -
dzi nie 16.00. Wte dy to na si dwaj mi strzo -
wie sko kiem do wo dy roz po czę li pły wac ki
ma ra ton. W tym mo men cie na stą pi ło
zde rze nie dwóch świa tów, gdzie – jak się
oka za ło – pły wa się tak sa mo – oznaj mia
Ja cek Miel ca rek, po my sło daw ca ak cji. 

Za nim roz po czął się ma ra ton pły wac -
ki, K. Czer niak prze pro wa dził za ję cia po -
ka zo we dla dzie ci tre nu ją cych w UKS Del -
fin 4. – Wi dok po nad 60 dzie ci w ba se nie
jest czymś nie sa mo wi tym. Mistrz był
praw dzi wym wzo rem dla naj młod szych,
któ rzy z wiel ką ra do ścią wy ko ny wa li je go

po le ce nia – pod kre śla J. Miel ca rek. 
W ak cję włą czy ło się wie le kro to szyń -

skich sto wa rzy szeń oraz grup za wo do -
wych. Każ de dziec ko bio rą ce udział w ma -
ra to nie mo gło wejść na ba sen za dar mo.
Do ro śli na to miast mu sie li za pła cić sym bo -
licz ną zło tów kę. Oczy wi ście każ dy mógł
wrzu cić do wol ną kwo tę do pusz ki WOŚP. 

W ra mach ma ra to nu pły wac kie go
uda ło się ze brać łącz nie 10,808,77zł.
Wiel ka w tym za słu ga sa mych uczest ni -
ków, ale tak że lo kal nych spon so rów, któ -
rzy wspar li ak cję UKS Del fin 4 na rzecz
WOŚP. W ma ra to nie po pły nę ło 400
osób, któ re przez 24 go dzi ny po ko na ły
w su mie dy stans 576 km i 550 m. 

(GRZE LO)
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NASZA AKCJA

Weź udział w KONKURSIE
WALENTYNKOWYM!
W piątek ru szył KON KURS WA LEN -
TYN KO WY, któ ry or ga ni zu je my we -
spół z Przed się bior stwem Go spo -
dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej.
Za ba wa za koń czy się 9 lu te go.
Do wy gra nia są atrak cyj ne na gro dy.

Aby wziąć udział w kon kur sie, na le -
ży do 2 lu te go prze słać zdję cie sa mo cho -
du z lo go ty pem PGKiM na ad res re dak -
cja@glo kal na.pl, a w tre ści wia do mo ści
wpi sać ad re sy dwóch sie dzib PGKiM
w Kro to szy nie. 2 lu te go opu bli ku je my
wszyst kie zdję cia wraz z imie niem i na -
zwi skiem au to ra na na szym Fa ce bo oku.
Wy gra 13 osób, któ rych zdję cia zdo bę dą

naj więk szą licz bę laj ków. Wy ni ki ogło si -
my 9 lu te go na Fa ce bo oku i por ta lu
www.glo kal na.pl, 13 lu te go na ła mach
Ga ze ty Lo kal nej KRO TO SZYN.

Ja kie są na gro dy? Do wy gra nia jest ta -
blet ufun do wa ny przez PGKiM. Re stau -
ra cje Pod Szysz ka mi, An trej ka, Ka mie ni -
ca, Le śni czów ka oraz Im puls spre zen tu ją
ro man tycz ne ko la cje dla pię ciu par.
Od KOK -u sześć par otrzy ma po dwój ne
bi le ty do ki na Przed wio śnie w Kro to szy -
nie. Se sję zdję cio wą dla za ko cha nej pa ry
ufun do wa ło stu dio Fo to Se bol. 

Re gu la min kon kur su do stęp ny
na www.glo kal na.pl

KIN GA KOST KA 

POD NASZYM PATRONATEM

Całodobowe pływanie dla WOŚP!
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Przed ty go dniem ru szy ła 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. 

Obec nie na cze le kla sy fi ka cji spor -
tow ców znaj du je się trój bo ist ka Agniesz -
ka No wak, któ ra ma 53,1% gło sów (stan
na 15 stycz nia, godz. 11.00). Dru ga jest

dar ter ka Mar ta Paw lic ka – 34,4%,
a na trze ciej lo ka cie pla su je się za pa śnik
Ma te usz Fi lip czak – 6,3%.

W ka te go rii OSO BO WOŚĆ SPOR -
TO WA na ra zie zde cy do wa nie pro wa dzi
pił kar ka ręcz na pla żo wa Syl wia Bart ko -
wiak – 84,9%, wy prze dza jąc pły wa ka
Kon ra da Po wroź ni ka – 8,7% i lek ko atle tę

Cze sła wa Rosz cza ka – 6,4%. 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 720511 (koszt 2,46 zł z VAT) o tre ści SPRT. lub OSB. lub IMP.,
po da jąc nu mer kan dy da ta we dług wzo ru: 
SPRT.16 
OSB.16
IMP.4
Zwiększ licz bę gło sów jed nym sms -em!
Oddaj 5 głosów na swojego faworyta. na swo je go fa wo ry ta. Wy ślij sms o tej sa -
mej tre ści na nu mer 74567 (koszt 4,92 zł z VAT).
Od daj 10 gło sów! Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 76567
(koszt 7,38 zł z VAT).

NASZA AKCJA

Głosuj na swoich faworytów!

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl
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6 stycz nia w Lu to gnie wie po raz
czwar ty, a w Sul mie rzy cach po raz
trze ci zor ga ni zo wa no Or szak Trzech
Kró li. Jest to tra dy cja roz po wszech -
nio na w wie lu mia stach i wsiach
na te re nie całego kra ju. 

Uro czy sto ści w Lu to gnie wie roz -
po czę ły się po ran ną mszą w Sank tu -
arium Mat ki Bo żej Po cie sze nia, któ rą
od pra wił ku stosz świą ty ni, ksiądz pro -
boszcz Łu kasz Żu raw ski. Oko ło go dzi -
ny 11.30 za czę ło się for mo wa nie or sza -

ku. Każ dy uczest nik otrzy mał sym bo -
licz ną pa pie ro wą ko ro nę i śpiew nik
z ko lę da mi. 

W or sza ku oczy wi ście nie mo gło za -
brak nąć trzech Kró li – Ka spra, Mel chio ra
i Bal ta za ra, a tak że po sta ci Ma ryi Pan ny
i Jó ze fa wraz z Dzie ciąt kiem Je zus. Dzie -
ci na to miast prze bra ne by ły za anioł ki,
dia bły i pa stusz ków. Po nad to w or sza ku
zna la zły się wiel kie anio ły na szczu dłach
oraz dia bły na mo to rach. 

Or szak prze ma sze ro wał uli ca mi Lu -
to gnie wa, śpie wa jąc ko lę dy. Obok szop ki,

umiej sco wio nej przy grzyb ku, mia ła miej -
sce krót ka in sce ni za cja wrę cze nia przez
trzech Kró li da rów dla Dzie ciąt ka – zło ta,
mir ry i ka dzi dła. Po tem wszy scy uda li się
do ogro dów przy pro bo stwie, gdzie
przy ogni sku pie czo no kieł ba ski. W tym
sa mym cza sie w miej sco wym Do mu Lu -
do wym zor ga ni zo wa no Mu zycz ną Ka -
wia ren kę Or sza ko wą. Moż na tam by ło
po śpie wać i po słu chać ko lęd, zjeść cia sto
czy na pić się cze goś cie płe go.

Or ga ni za to ra mi or sza ku by ły Sto wa -
rzy sze nie TE RAZ Lu to gniew, Pa ra fia Św.

Trój cy – Sank tu arium Mat ki Bo żej Po cie -
cze nia w Lu to gnie wie pod prze wod nic -
twem pro bosz cza Łu ka sza Żu raw skie go,
so łec twa Lu to gniew, Wró że wy, Dzier ża -
nów, Bo ża cin, Osusz i Sal nia, Sto wa rzy -
sze nie Ro dzi na Ułań ska -Lu to gniew, LZS
Orzeł Lu to gniew, OSP Lu to gniew, ze spół
lu do wy Lu to gnie wia cy, KGW Bo ża cin,
KGW Dzier ża nów, ZMW Bo ża cin oraz
Ze spół Cha ry ta tyw ny i Ak cja Ka to lic ka,
dzia ła ją ce przy miej sco wej pa ra fii. 

W Sul mie rzy cach by ło po dob nie,
or szak utwo rzył się przy ośrod ku zdro -

wia i prze ma sze ro wał uli ca mi na ry -
nek mia sta. Tam cze ka ła na uczest ni -
ków za ba wa ta necz na w ryt mie po lo -
ne za. Na stęp nie wszy scy uda li się
do Sul mie rzyc kie go Do mu Kul tu ry,
gdzie miej sco we przed szko la ki z gru py
Ty gry ski za in sce ni zo wa ły bo żo na ro -
dze nio we ja seł ka. Ogło szo no tak że wy -
ni ki kon kur su na na naj pięk niej szą
Gwiaz dę Be tle jem ską. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

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

16-18 stycznia

godz. 15.00 – PADDINGTON 2 – Francja/Wlk.

Brytania, komedia familijna, 103' - 2D dubbing 

godz. 17.00 – PADDINGTON 2 – Francja/Wlk.

Brytania, komedia familijna, 103' - 2D dubbing 

godz. 19.00 – GOTOWI NA WSZYSTKO.

EXTERMINATOR - Polska, komedia, 105' - 2D 

godz. 21.00 – GOTOWI NA WSZYSTKO.

EXTERMINATOR - Polska, komedia, 105' - 2D 

Wtorki-czwartki

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w

wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali

sportowej przy ulicy Olimpijskiej. 

20 stycznia
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 26.

Ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego „Autoportret
Jesienny” o godz. 19.00 w sali kameralnej KOK-u.  Od
godz. 20.00 koncert zespołu Babu Król. 

20-21 stycznia
III Turniej Halowy o Puchar Prezydenta Lions

Club Krotoszyn pod patronatem burmistrza
Krotoszyna w SP nr 3.

21 stycznia

Koncert karnawałowy w wykonaniu solistów

Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej o godz.

18.00 w sali kina 3D Przedwiośnie. 

Do 26 stycznia

Wystawa malarstwa, grafiki cyfrowej oraz

instalacji interaktywnej autorstwa Dominika

Janyszka w galerii Refektarz KOK-u. 

LUTOGNIEW / SULMIERZYCE

Orszaki Trzech Króli 



W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu -
blicz nej od był się kon kurs czy tel ni -
czy dla gim na zja li stów pod ha słem
„Tro pem nie sa mo wi tych istot”, do -

ty czą cy twór czo ści Su zan ny Col -
lins. Uczest ni cy mie li za za da nie
prze czy tać książ kę „Igrzy ska
śmier ci”.

W szran ki sta nę ło 14 uczniów.
W ju ry kon kur so wym zna la zły się
Han na Sztu ka -Fo nau (prze wod ni czą -
ca), Aga ta Rus si nek (bi blio te kar ka -na -
uczy ciel ka ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 1), Ewa Kmieć (bi blio te kar ka -na -
uczy ciel ka z Ze spo łu Szkół Po nad gim -
na zjal nych nr 3), Mar le na Na bz dyk
(kie row nik Od dzia łu dla Dzie ci i Mło -
dzie ży). 

Zwy cię ży ła Oli wia Wo siek ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 3, dru gie miej sce za ję ła
ko lej na przed sta wi ciel ka tej pla ców -
ki – Ame lia Ko nar ska, a trze cia by ła Mo -
ni ka Ku sza ze Szko ły Pod sta wo wej w Or -
pi sze wie.

(NO VUS)

13Kultura
KONKURS

Tropem niesamowitych istot

5 stycz nia w ga le rii Re fek tarz od by -
ło się otwar cie wy sta wy Do min ka
Ja nysz ka, po cho dzą ce go z Kro to szy -
na ar ty sty, któ ry zaj mu je się m. in.
ma lar stwem i gra fi ką cy fro wą, two -
rzy in sta la cje in te rak tyw ne, ani ma -
cje i map pin gi. 

To je go pierw sza in dy wi du al na wy -
sta wa. Moż na ją oglą dać do 26 stycz nia.

Do mi nik Ja ny szek ukoń czył Aka de -
mię Sztuk Pięk nych im. Wła dy sła wa Strze -
miń skie go w Ło dzi na Wy dzia le Gra fi ki

i Ma lar stwa. W 2017 ro ku uzy skał dy plom
w Pra cow ni Pro jek to wa nia Gra fi ki Mul ti -
me dial nej pod kie run kiem dra hab. Ja ku ba
Ba lic kie go, anek sy wy ko nał w pra cow ni
Tech ni ki Cy fro wej pod kie run kiem prof.
Grze go rza Choj nac kie go. Jest lau re -
atem I na gro dy kon kur su „Bu si ness Me ets
Arts” oraz trzy krot nym lau re atem kon kur -
su im. Wła dy sła wa Strze miń skie go, w tym
na gro dy spe cjal nej za pra cę mul ti me dial ną
„Prze kształ ce nia geo me trycz ne”. 

Pra ca dy plo mo wa oraz aneks zo sta ły
no mi no wa ne do kon kur su Pri me -Ti me,

po ka zu naj lep szych prac dy plo mo wych
łódz kiej ASP. Pra ce pla stycz ne pre zen to -
wał na Mię dzy na ro do wym Bien na le Gra -
fi ki Stu denc kiej „Gra phics Open 2”
w Bu da pesz cie oraz na wy sta wie,, Szkic -
mi strze” w Ga le rii Po li tech ni ki Łódz kiej.

W swo jej twór czo ści ma lar skiej in spi -
ru je się pra ca mi kon struk ty wi stów. Sto su jąc
pod sta wo we kształ ty oraz geo me trycz ne
po dzia ły, dzię ki wy ko rzy sta niu trój wy mia -
ro wych pół ko li stych punk tów i pła skich
mo no chro ma tycz nych li nii, uda je mu się
uzy skać zmien ną w od bio rze, „ru cho mą”
po wierzch nię, któ ra, w za leż no ści od in ten -
syw no ści świa tła pa da ją ce go na fak tu ral ne
for my, wzmac nia je lub osła bia.

(NO VUS)

WYSTAWA

Debiut młodego artysty
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Z Ka ro lem Kryst kiem, ka pi ta nem
Astry Kro to szyn, na te mat po sta wy
ze spo łu w ka li skiej okrę gów ce
w run dzie je sien nej roz ma wiał Grze -
gorz No wak. 

Trze cie miej sce ze stra tą dzie się ciu
punk tów do li de ra to chy ba nie jest
szczyt ma rzeń, bio rąc pod uwa gę skład
Wa sze go ze spo łu. Jak oce niasz Wa szą
po sta wę w mi nio nej run dzie? 

– Na sza gra wy glą da ła do brze.
Przede wszyst kim sta ra my się grać pił ką
i do te go dą ży my na tre nin gach i w każ -
dym spo tka niu. Nasz plan na każ dy mecz
to zdo mi no wać ry wa la na bo isku, co
w więk szo ści po je dyn ków zre ali zo wa li -
śmy. Ogól nie run dę je sien ną oce niam
na plus, ale mo gli śmy zdo być pa rę punk -
tów wię cej.

Do zna li ście w li dze za le d wie dwóch
po ra żek, a czte ry me cze zre mi so wa li -
ście. W któ rym z tych po je dyn ków moż -
na by ło zgar nąć kom plet punk tów? 

– Naj bar dziej bo li po raż ka w Trę ba -
czo wie (1: 2), gdzie przez ca ły mecz prze -
wa ża li śmy i mie li śmy swo je oka zje bram -
ko we. Prze ciw nik stwo rzył dwie sy tu acje,
któ re za mie nił na go le. Nie mo gę też od ża -
ło wać spo tka nia w Skar sze wie. Po pierw -
szej po ło wie prze gry wa li śmy 0: 2. Po zmia -
nie stron do pro wa dzi li śmy do re mi su,
a na wet strze li li śmy na 3: 2, ale sę dzia nie -
słusz nie te go go la nie uznał. 

Pra cu je cie już dru gi se zon z tre ne -
rem Lesz kiem Kru ti nem. Jak od bie ra cie
Wa sze go szko le niow ca, któ ry wcze -
śniej osią gał do bre re zul ta ty z Odo la no -
vią Odo la nów? 

– Nasz tre ner ca ły czas się szko li.
W tym ro ku ukoń czył kurs UEFA A. Ma
swój po mysł na ze spół. Wspól nie stwo rzy -
li śmy nasz mo del gry, a co waż ne – szat -
nia bar dzo do brze od bie ra Lesz ka Kru ti -
na. Da rzy my go ogrom nym za ufa niem. 

Na wła snym bo isku gra li ście re we -
la cyj nie, nie do zna jąc żad nej po raż ki.
Nie co go rzej spi su je cie się na wjaz dach... 

– Na bo isku ry wa la za wsze trud niej
roz gry wa się spo tka nia. W nie któ rych
mo men tach bra ko wa ło nam kon cen tra cji
i po peł nia li śmy in dy wi du al ne błę dy. My -
ślę, że gra jąc na na szym obiek cie, by li śmy
bar dziej sku pie ni i skon cen tro wa ni, co
prze ło ży ło się na se rię do brych wy ni ków. 

W prze rwie zi mo wej du żo mó wi ło
się, że naj lep szy strze lec ze spo łu, Mi ko -

łaj Mar ci niak, ma wró cić do Ja ro ty Ja -
ro cin. Krą ży ły też po gło ski, że Ty rów -
nież chcesz wró cić na wyż szy szcze bel
roz gryw ko wy. Jak sko men tu jesz te do -
nie sie nia? 

– La tem za de kla ro wa łem, że bę dę za -
wod ni kiem Astry przez ca ły se zon i sło wa

do trzy mam. Od no śnie in nych klu bów, to
ża den się ze mną nie kon tak to wał, a ja nie
szu ka łem in ne go miej sca do gry. Ktoś
stwo rzył nie praw dzi wą hi sto rię, któ ra
roz prze strze ni ła się w śro do wi sku lo kal -
nym. 

Za kła da jąc, że do obec ne go skła du
do da li by śmy dwóch, trzech no wych za -
wod ni ków – czy stać Was na wal kę
o koń co wy triumf w li dze? 

– Oczy wi ście, że tak. Przed na mi
ca ła run da wio sen na i li czę, że ma ły mi
krocz ka mi od ro bi my stra tę do Opa -
tów ka. Ma my z ni mi mecz na wła snym
bo isku, a na ko niec se zo nu, przy do -
brych wy ni kach, prze sko czy my ich
w ta be li. 

Cze go ży czył byś ki bi com Astry, któ -
rzy z roz rzew nie niem wspo mi na ją kro -
to szyń ski te am z cza sów wy stę pów
w trze ciej li dze? 

– Przede wszyst kim ży czę na szym ki -
bi com, aby nas wspie ra li na każ dym me -
czu i by li z na mi na do bre i na złe.

WYWIAD

Czasem brakowało koncentracji 

Z Igo rem Skow ro nem, ka pi ta nem
Bia łe go Or ła Koź min Wiel ko pol ski,
na te mat po sta wy ze spo łu w run dzie
je sien nej roz ma wiał Grze gorz No -
wak. 

Pierw sza część re wo lu cyj ne go se -
zo nu 2017/2018 za na mi. Na pół met ku
pla su je cie się wśród dru żyn, któ re mo -
gą przejść do tzw. li gi mię dzy okrę go wej.
Jak oce niasz po sta wę Wa sze go te amu
w mi nio nej run dzie? 

– Run dy je sien nej nie ste ty nie mo że -
my za li czyć do uda nych. Po sta wi li śmy so -
bie ja sny cel – utrzy ma nie w IV li dze,
a na pół met ku roz gry wek znaj du je my się
w dol nej czę ści ta be li. Na szczę ście stra ty
punk to we nie są zbyt du że i cią gle jest
o co wal czyć. Kil ka oczek wię cej i mie li by -
śmy więk szy kom fort przy go to wań
do run dy wio sen nej. 

Za no to wa li ście naj wię cej re mi sów
spo śród wszyst kich ze spo łów li go -
wych...

– Za wsze zdo by cie cho ciaż punk tu
to ja kaś ko rzyść, acz kol wiek wo lał bym,
że by śmy czę ściej zgar nia li peł ną pu lę.
Mu si my do ło żyć wszel kich sta rań, aby
strat punk to wych by ło jak naj mniej, po -
nie waż w koń co wym roz ra chun ku jed no
oczko mo że być klu czo we w kon tek ście
utrzy ma nia.

Z try bun czę sto pa da ły ko men ta rze,
że Or ły nie po tra fi ły za grać dwóch czę ści
me czu na wy so kim po zio mie. Ja ko przy -
kład moż na po dać spo tka nie z Tur kiem.
Jak od niósł byś się do ta kich opi nii? 

– Praw dą jest, że w wie lu me czach
po ka zy wa li śmy dwa ob li cza. Z do brej gry
na gle scho dzi my na bar dzo ni ski po ziom.
We wspo mnia nym po je dyn ku z Tur kiem
przez pięt na ście mi nut za po mnie li śmy,
jak się gra w pił kę noż ną. Wpły wa na to
wie le czyn ni ków, ta kich jak brak kon cen -
tra cji czy do świad cze nia. To po ka zu je, że
jest spo ro aspek tów, nad któ ry mi mu si my
się sku pić pod czas przy go to wań.

Wraz z odej ściem tre ne ra Ma cie ja
Do la ty do LKS -u Go łu chów za koń czył się
pe wien etap w Koź mi nie Wlkp. Jak oce -
niasz pra cę szko le niow ca w Wa szym
ze spo le? 

– Moż na po wie dzieć, że z tre ne rem
Do la tą współ pra cu ję od naj młod szych lat.
Na sze dro gi scho dzi ły się w Ja ro cie, Bia -
łym Or le czy na wet na lek cjach wy cho wa -

nia fi zycz ne go w li ceum. Jest to czło wiek
z cha ry zmą, któ ry bar dzo an ga żu je się
w swo ją pra cę. Śmia ło mo gę stwier dzić,
że w cią gu dwóch lat tre ner Do la ta wy ko -
nał w Bia łym Or le nie oce nio ną pra cę. Po -
ukła dał klub pod wzglę dem pił kar skim,
jak i or ga ni za cyj nie. Ży czę Mu jak naj -
więk szych suk ce sów w dal szej pra cy tre -
ner skiej.

Przed tym se zo nem dru ży nę opu ścił
ów cze sny ka pi tan, Da wid Guź ni czak.
Czy ki bi ce Bia łe go Or ła mo gą oba wiać
się stra ty in nych waż nych gra czy?

– Nie da się ukryć, że klub tra ci klu -
czo we oso by, co na pew no jest od czu wal -
ne. Jed nak ru chy ka dro we za wsze bę dą
i trze ba sta rać się uzu peł niać bra ku ją ce
ogni wa. Co do mo jej oso by – za czy nam
przy go to wa nia z Bia łym Or łem. Nie po ja -
wi ła się żad na pro po zy cja, więc kon cen -
tru ję się na tre nin gach w Koź mi nie. 

Do bez piecz nej stre fy bra ku je Wam
dzie wię ciu punk tów. Na ja kich po zy -
cjach po trze bo wa li by ście wzmoc nień,
by w run dzie re wan żo wej re al nie po wal -
czyć o miej sce w gór nej czę ści ta be li? 

– Po trzeb ny jest ktoś, któ ra roz ru sza
ze spół w ofen sy wie – za wod nik, któ ry bę -
dzie na pę dzał na sze ak cje. Mam na dzie ję,
że Ma rek Wi ła wró ci po kon tu zji do peł -
nej dys po zy cji. Je że li cho dzi o zdo by wa -
nie bra mek, je stem spo koj ny, po nie waż
Szy mon Gał czyń ski to na past nik o spo -
rym po ten cja le i wie rzę, że run da re wan -
żo wa bę dzie na le ża ła do nie go. Je stem
prze ko na ny, że Bia ły Orzeł po zo sta nie
w gro nie IV -li gow ców. 

WYWIAD

To nie była udana runda

W pią tek od był się dru gi z pię ciu za -
pla no wa nych tur nie jów w ra mach
Otwar tych Mi strzostw Po wia tu Kro -
to szyń skie go w Sza chach Szyb kich.
Tym ra zem trium fa to ra mi za wo dów
by li Na ta lia Grzo na oraz Krzysz tof
Ma te la. 

Otwar te mi strzo stwa w sza chach
prze zna czo ne są dla uczniów szkół pod sta -
wo wych, uro dzo nych w 2004 ro ku oraz
młod szych. W trak cie pię ciu tur nie jów
obo wią zu je sys tem szwaj car ski na dy stan -
sie sied miu rund. Na kla sy fi ka cję koń co wą
zło ży się su ma punk tów zdo by tych w czte -
rech naj lep szych tur nie jach, a przy rów nej
licz bie oczek de cy do wać bę dzie miej sce za -
wod ni ka w ostat nich za wo dach.

W pierw szym tur nie ju ry wa li zo wa -
ło 40 uczest ni ków. Do dru gie go przy stą pi ło
już 48 mi ło śni ków sza chów. Wśród dziew -
cząt tym ra zem naj lep sza oka za ła się Na ta -
lia Grzo na (SP Sul mie rzy ce), któ ra na dru -
gie miej sce ze pchnę ła do tych cza so wą li der -
kę – Zu zan nę Zie le ziń ską (SP Sul mie rzy -
ce). Bar dzo moż li we, że po mię dzy ty mi za -

wod nicz ka mi to czyć się bę dzie ba ta lia
o koń co wy triumf. Na trze ciej lo ka cie upla -
so wa ła się Wik to ria Łu ko wiak (SP Smo li ce). 

W gru pie chłop ców pierw sze miej sce
za jął Krzysz tof Ma te la (UKS Sko czek Mi -
licz), wy prze dza jąc To bia sza Przy by ło (SP
Biad ki) oraz Emi lia na Trze cia ka (UKS
Sko czek Mi licz). 

Ko lej ny tur niej za pla no wa no na 9 lu -
te go, tak że w Kro to szyń skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej. Uro czy ste za koń cze nie mi -
strzostw od bę dzie się na ostat nich za wo -
dach – w czerw cu. Naj lep si sza chi ści
otrzy ma ją pu cha ry, me da le oraz na gro dy
rze czo we. 

Udział w mi strzo stwach jest bez płat -
ny, a każ dy, kto chciał by spraw dzić się za -
wo dach, pro szo ny jest o kon takt te le fo nicz -
ny z Prze my sła wem Gu stow skim
(503 004 919). Ry wa li za cja to czy się
pod me dial nym pa tro na tem Ga ze ty Lo kal -
nej KRO TO SZYN, a pa tro nat ho no ro wy
nad wy da rze niem ob jął Bank Spół dziel czy
w Kro to szy nie. 

(GRZE LO)
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Z Szy mo nem Woś kiem, obroń cą
Pia sta Ko by lin, na te mat run dy je -
sien nej w roz gryw kach ka li skiej kla -
sy okrę go wej roz ma wiał Grze gorz
No wak.

Dru gie miej sce ze stra tą dzie wię ciu
punk tów do li de ra – to do bry czy zły wy nik? 

– Wy so kie miej sce w ta be li i zdo bycz
punk to wa są – mo im zda niem – za do wa la -
ją ce, lecz dzie wię cio punk to wa stra ta do li -
de ra po ro ze gra niu 15 ko le jek nie mo że cie -
szyć. KS Opa tó wek za grał świet ną run dę
i wy pra co wał so bie spo rą prze wa gę, jed nak
ma my do pie ro pół me tek roz gry wek i wio -
sna mo że być jesz cze bar dzo cie ka wa.

Pod wzglę dem stra co nych bra mek
Piast jest trze cią naj lep szą dru ży ną w li -
dze. Na tre nin gach przy wią zu je cie du żą
wa gę do od po wied nie go usta wie nia czy
ra czej wy ni ka to z do świad cze nia, ja kie
po sia da cie? 

– Mo im zda niem jest to efekt sta bil -
no ści skła du. Trzon ze spo łu, w tym de fen -
sy wy, jest od dwóch se zo nów nie zmien ny,
co prze kła da się na zgra nie i umie jęt ność
za cho wa nia się w kon kret nych sy tu -
acjach. Te ce chy plus do świad cze nie po -
szcze gól nych za wod ni ków ma ją de cy du ją -
cy wpływ na ma łą licz bę tra co nych go li.

Ma cie bar dzo do bry bi lans spo tkań
na wła snym bo isku. Dla cze go tak trud no
zdo być twier dzę Ko by lin? 

– Gra jąc u sie bie, sta ra my się od ra zu
za ata ko wać i na rzu cić swój styl gry, co czę -
sto przy no si efek ty. W me czach wy jaz do -
wych nie kie dy gra my zbyt za cho waw czo
i zda rza się nam tra cić punk ty. Ale wie -
rzę, że w wio sen nej run dzie bę dzie my
zdo by wać ty le sa mo punk tów u sie bie
i na wy jaz dach.

W run dzie je sien nej bez pro ble mów
wy gry wa li ście z ze spo ła mi ni żej skla sy -
fi ko wa ny mi, ale w me czach z trze ma
głów ny mi ry wa la mi do awan su zdo by li -
ście za le d wie je den punkt. Z cze go to
wy ni ka? 

– My ślę, że to aku rat świad czy do -
brze o cha rak te rze ze spo łu. Czę sto zda -
rza się, że teo re tycz nie lep sze dru ży ny
lek ce wa żą prze ciw ni ka i tra cą cen ne
punk ty z ry wa la mi z dol nej czę ści ta be -
li. My do każ de go me czu pod cho dzi my
na le ży cie skon cen tro wa ni i zmo ty wo -
wa ni, dla te go ta kich wpa dek nie no tu -

je my. Jed nak w po je dyn kach z ze spo ła -
mi teo re tycz nie moc niej szy mi nie
wszyst kie bra ki moż na nad ro bić am bi -
cją i wte dy trze ba uznać wyż szość prze -
ciw ni ka.

Ry wa le zna ją wła ści wie pod sta wo -
wą je de nast kę Pia sta. Czy zbyt krót ka
ław ka nie spo wo du je kry zy su w run dzie
wio sen nej? 

– Jest to moż li we, jed nak do strze -
gam po zy tyw ne stro ny ta kiej sy tu acji.
To świet na oka zja do ła pa nia mi nut
i zbie ra nia do świad cze nia przez młod -
szych za wod ni ków. W po przed nim se -
zo nie by li to M. Wa cho wiak i B. Wie le -
biń ski. Gra ją spo ro, co na tym eta pie
ich roz wo ju jest bar dzo waż ne. Ich po -
sta wa cie szy i waż ne, że by w każ dym
ko lej nym se zo nie po ja wia ło się ze
dwóch ta kich gra czy.

Ja kie ce le sta wiasz so bie i ze spo ło -
wi na naj bliż sze mie sią ce? 

– Dla ze spo łu ce lem mi ni mum jest
za ję cie miej sca pre mio wa ne go grą w no -
wej li dze mię dzy okrę go wej. My ślę, że
w obec nym ze sta wie niu stać nas
na utrzy ma nie miej sca na po dium. Ce le
in dy wi du al ne cięż ko zde fi nio wać.
Chciał bym tyl ko, że by każ dy z za wod ni -
ków czer pał przy jem ność z gry, a każ dy
z ki bi ców – z oglą da nia na szych me -
czów, bo my ślę, że o to w tym wszyst -
kim cho dzi.

WYWIAD

Czerpać przyjemność z gry 

Po zi mo wym od po czyn ku do tre nin -
gów wra ca ją pił ka rze z klu bów z po -
wia tu kro to szyń skie go. Ze spo ły Bia -
łe go Or ła Koź min Wiel ko pol ski, Pia -
sta Ko by lin i Astry Kro to szyn wzno wi -
ły już za ję cia, by od po wied nio przy -
go to wać się do run dy wio sen nej. 

Spo ro dzie je się w koź miń skim klu -
bie. Po nie speł na trzech la tach z dru ży ną
po że gnał się Ma ciej Do la ta, któ ry swo ją
pra cę tre ner ską kon ty nu ować bę dzie
w LKS -ie Go łu chów. Pierw szym szko le -
niow cem Or łów zo stał Pa weł Ja nas, ma ją -
cy za so bą po nad dwu let nią przy go dę
w WKS -ie Wi ta szy ce. Ce lem koź mi nian
jest utrzy ma nie się IV li dze. Or ły ro ze gra -
ją spo tka nia kon tro l ne z KS Lu boń, Unią
Swa rzędz, Wi słą Bo rek, Lwem Po go rze la,
Or li kiem Mi ło sław, KS Opa tó wek i Astrą
Kro to szyn. 

Astra wzno wi ła tre nin gi 12 stycz nia.
Ca ły czas pod zna kiem za py ta nia stoi
przej ście Mi ko ła ja Mar ci nia ka do Ja ro ty Ja -
ro cin, po nie waż klu by nie mo gą się do ga -

dać. Pod opiecz ni tre ne ra Lesz ka Kru ti na
za gra ją spa rin gi z Odo la no vią Odo la nów,
Or lą Ju tro sin, Vic to rią Ostrze szów, Wi słą
Bo rek, Bia łym Or łem i Lwem Po go rze la. 

Na 16 stycz nia prze wi dzia no pierw -
szy tre ning pił ka rzy Pia sta Ko by lin. Tre -
ner Ma rek No wic ki za pla no wał na dwa
mie sią ce przy go to wań 30 jed no stek tre -

nin go wych oraz sześć gier kon tro l nych.
Ry wa la mi Pia sta bę dą Or la Ju tro sin, Kro -
bian ka Kro bia, Sar no wian ka Sar no wa,
Rasz ko wian ka Rasz ków, Ka nia Go styń
i Ra wia Ra wicz. Na tę chwi lę więk szość
spo tkań za pla no wa no na sztucz nym bo -
isku w Ple sze wie. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Przygotowania do wiosny 

Trwa ją roz gryw ki Su per li gi Dar ta.
Na po zy cji li de ra na dal znaj du je się
Se ba stian Szo stak. Po siód mej se rii
spo tkań tuż za nim są Prze my sław
Paw lic ki oraz Ja cek Cie ślak. 

Pro wa dzą cy w ta be li Se ba stian Szo -
stak wy grał po 5: 2 z Mar tą Paw lic ką i Ka -
ro lem Pie trza kiem. Naj cie ka wiej za po -
wia dał się po je dy nek dru gie go w kla sy fi -
ka cji Jac ka Cie śla ka z trze cim Prze my sła -
wem Paw lic kim. Po pu lar ny Sa li po ko nał
wi ce li de ra 5: 1. To zwy cię stwo oraz wy -
gra na 5: 0 z Krzysz to fem Ba na sza kiem
da ły mu awans na dru gą lo ka tę. J. Cie ślak,
któ ry po za po raż ką za no to wał zwy cię -

stwo 5: 0 z Grze go rzem No wa kiem, spadł
na trze cie miej sce. 

Czwar tą po zy cję utrzy mał Ma te usz
Woj ta szek, któ ry zre mi so wał ze Sła wo mi -
rem Ol grzym kiem (4: 4) i po ko nał Da nie -
la Bor skie go (5: 1). Da lej pla su je się K. Pie -
trzak, któ ry wy grał z Ewą Paw lic ką (5: 0).
Du żym za sko cze niem by ło zwy cię stwo
Ilo ny Ku zno wicz nad Łu ka szem Ko la -
now skim (5: 0). Dla dar ter ki by ła to dru -
ga wy gra na w obec nych roz gryw kach. 

Na uwa gę za słu gu je też pną cy się w ta -
be li Mar cin Wojt ko wiak, któ ry po ko nał E.
Paw lic ką (5: 2) i Ad ria na Ja siń skie go (5: 2).
Do pią te go miej sca tra ci tyl ko trzy punk ty. 

(GRZE LO)

DART 

Pawlicki ograł Cieślaka



10 stycz nia na Sta dio nie Na ro do -
wym w War sza wie pre zy dent An -
drzej Du da poświęcił swój czas
wszyst kim związ kom spor to wym
w na szym kra ju. Oka zją do zor ga ni -
zo wa nia te go nie co dzien ne go wy da -
rze nia są te go rocz ne ob cho dy set nej
rocz ni cy od zy ska nia przez Pol skę
nie pod le gło ści.

Na uro czy stość z ra mie nia Pol skie go
Związ ku Su mo uda li się pre zes Da riusz
Ro zum, wi ce pre zes Da riusz Fa bia now ski
oraz se kre tarz An drzej Woj da. – Je stem
bar dzo szczę śli wy, że za pro si ła nas naj -
waż niej sza oso ba w kra ju. Po tym spo tka -
niu mam bar dzo po zy tyw ne od czu cia od -
no śnie pre zy den ta An drze ja Du dy, choć -
by ze wzglę du na je go po dej ście i tro skę
o roz wój pol skie go spor tu – przy zna je D.
Ro zum. 

Pre zy dent po dzię ko wał spor tow com
za „sto lat spor to wych ra do ści i wiel kiej
du my”. Jak stwier dził, wła dze każ de go ze
związ ków są fi la ra mi sil ne go pol skie go
pań stwa na prze strze ni tych stu lat. An -
drzej Du da zwró cił też uwa gę na ści słą za -
leż ność spor tu i po li ty ki. – Każ de pań -
stwo, któ re chce ist nieć na are nie mię dzy -
na ro do wej, in we stu je w sport. Przez ostat -
nie la ta pol scy spor tow cy roz sła wi li Pol -
skę. Ma zu rek Dą brow skie go gra ny był
na wie lu wy da rze niach spor to wych – po -
wie dział pre zy dent. 

Gło wa pań stwa prze ka za ła związ -
kom i or ga ni za cjom spor to wym Pu cha ry

Pre zy den ta RP, któ re bę dą wrę cza ne w ro -
ku set nej rocz ni cy od zy ska nia nie pod le -
gło ści w uzna niu wy bit nych osią gnięć
w da nej dys cy pli nie spor tu. – An drzej
Du da za ape lo wał do nas, aby w tym ro ku
każ da z im prez spor to wych mia ła cha rak -
ter pa trio tycz ny. Otrzy ma li śmy Pu char
Pre zy den ta RP, któ ry znaj du je się te raz
w sie dzi bie Pol skie go Związ ku Su mo
w Kro to szy nie – pod kre śla D. Ro zum. 

Przy oka zji spo tka nia wła dze PZS
prze ka za ły pre zy den to wi oraz nie któ rym
go ściom spe cjal nie przy go to wa ny ka len -
darz z wi ze run ka mi za wod ni ków su -
mo. – Pre zy dent bar dzo po zy tyw nie za -
re ago wał. Pod czas uro czy sto ści miał czas,
aby po roz ma wiać bądź zro bić so bie zdję -
cie z każ dym z za pro szo nych go ści – opo -
wia da pre zes PZS. – Wie le mi łych słów
usły sza łem cho ciaż by od An drze ja Kra -

śnic kie go – pre ze sa PKOL, Oty lii Ję drzej -
czak czy To ma sza Ma jew skie go. Co cie ka -
we, Ro bert Ko rze niow ski kom ple men to -
wał uro dę na szych za wod ni czek, któ rych
fo to gra fie znaj du ją się w ka len da rzu.

W War sza wie oczy wi ście mó wio no
o Kro to szy nie. – Dzien ni karz TVP Prze -
my sław Ba biarz nie miał żad nych pro ble -
mów ze wska za niem mia sta, w któ rym
na ro dzi ło się pol skie su mo. My ślę, że
dzię ki ta kim spo tka niom Kro to szyn zna -
ny bę dzie z za mi ło wa nia do spor tu na te -
re nie ca łe go kra ju – stwier dza D. Ro zum. 

Kro to szyń ski dzia łacz ma też pe wien
po mysł na Pu char Pre zy den ta RP. – Mam
plan, aby każ dy z za wod ni ków przez ca ły
rok zbie rał punk ty na za wo dach. Pod su -
mo wa niem se zo nu był by tur niej 11 li sto -
pa da w na szym mie ście, gdzie naj lep szy
su mo ka ro ku otrzy mał by w na gro dę ten
oka za ły pu char. Bę dzie my jesz cze roz ma -
wiać na ten te mat na naj bliż szym po sie -
dze niu PZS – za po wia da szef związ ku. 

(GRZE LO)
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WARSZAWA

Władze PZS na spotkaniu z prezydentem

Mi mo po raż ki z MTV w siód mej ko lej -
ce Żu bry utrzy ma ły fo tel li de ra Kro to -
szyń skiej Li gi Ha lo wej Pił ki Noż nej.
Ich po tknię cie wy ko rzy sta ła eki pa
A Se ree Tee, po ko nu jąc Pro -Met Koź -
min Wiel ko pol ski, dzię ki cze mu
zrów na ła się punk ta mi z pro wa dzą -
cym ze spo łem.

Po pierw szej od sło nie po je dyn ku Pro -
-Me tu z obroń ca mi ty tu łu koź mi nia nie
by li mi ni mal nie lep si. Po tem jed nak AST
wy szło na pro wa dze nie 3: 1, aby za chwi -
lę znów re mi so wać 3: 3. Koń ców ka spo -
tka nia to po pis M. Gru cha ja, któ ry dwo -
ma tra fie nia mi za pew nił mi strzom zwy -
cię stwo 5: 3. Dwa go le w tym me czu zdo -
był tak że M. No wak. 

Dru ży na MTV po bar dzo za cię tej
wal ce do prze rwy re mi so wa ła bez bram -
ko wo z Żu bra mi. Po zmia nie stron te am
z Roz dra że wa pro wa dził już 2: 0. Ry wa le
od po wie dzie li rów nież dwo ma tra fie nia -
mi. Wy nik kon fron ta cji usta lił Adam
Szcze pa nik, za pew nia jąc eki pie MTV
zwy cię stwo. 

Pierw sze zwy cię stwo w tym se zo nie
od nio sły Lun tru sy, któ re po ko na ły Dre -
am Te am 6: 3. Na po chwa ły za słu gu je
szcze gól nie zdo byw ca dwóch bra mek dla
zwy cięz ców – O. Ku szaj. Za dwie żół te
kart ki bo isko mu siał opu ścić M. Haj gen -
bart. 

Czer wo ną kart kę otrzy mał też bram -
karz Ju nio rów Astry – N. Ko zieł. Je go te -
am nie miał zbyt wie le do po wie dze nia
w me czu z LZS -em Ko bier no, ule ga jąc
aż 1: 9. Pięć ra zy do siat ki tra fił K. Kry -
stek. 

Ka pi tal ne wi do wi sko stwo rzy ły Igloo
i Eki pa z Sul mie rzyc. Dru ży na Igloo pro -
wa dzi ła już 5: 1, ale ry wa le się nie pod da -
li i by li bli scy wy wal cze nia re mi su. Osta -
tecz nie Igloo wy gra ło, po ner wo wej koń -
ców ce, 6: 5. Trzy go le dla wy gra nych strze -
lił S. Jan kow ski. 

Naj wyż sze zwy cię stwo w tej ko lej ce
od niósł Octa gon, gro miąc Tor na do
aż 14: 0. Czte ry ra zy na li stę strzel ców
wpi sał się M. Szym czak. 

(GRZE LO) 
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Pierwsza porażka Żubrów

Ma riusz Wal ko wiak
Chi ro prak ty -

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

ce nie pra wi dło wej ru cho mo ści krę gów,
pra cy ukła du ner wo we go, funk cji fi zjo -
lo gicz nych oraz wy rów na nie mied ni cy.

Me to da Pier ce'a wy róż nia się bez -
pie czeń stwem ze wzglę du na wy ko rzy -
sta nie spe cy ficz nej tech ni ki na sta wie -
nia – bez ro ta cji gło wy. Dia gno za opie ra
się na wni kli wej ana li zie zdjęć RTG, ba -
da niu neu ro lo gicz nym mię śni i czu cia
skór ne go, ba da niu pal pa cyj nym ca łe go
krę go słu pa i mied ni cy oraz szcze gó ło -
wym wy wia dzie i hi sto rii cho ro by. sto rii
cho ro by.


