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� EDUKACJA

Nowa siedziba
książnicy
pedagogicznej

Czytaj na str. 2

� HISTORIA

Zduny upamiętniły
powstańców
wielkopolskich

Czytaj na str. 5

� NASZA AKCJA

KONKURS
WALENTYNKOWY
rozstrzygnięty!

Czytaj na str. 8

� DODATEK

TWOJE DZIECKO
Czytaj na str. 10-11

� PLEBISCYT

Prezentujemy
SPORTOWE
OSOBOWOŚCI

Czytaj na str. 14

� SPORT

Klub bokserski 
już działa

Czytaj na str. 15

Czytaj str. 3

KONCERT CHARYTATYWNY

Walentynka dla Hani!

Czytaj str. 16

POD NASZYM PATRONATEM

Żubry mistrzem halówki!



2 lu te go od by ło się ofi cjal ne otwar -
cie no wej sie dzi by kro to szyń skiej fi lii
Książ ni cy Pe da go gicz nej w Ka li szu,
któ ra przez wie le lat funk cjo no wa ła
w za byt ko wym pa ła cu Ga łec kich. Te -
raz bi blio te ka mie ści się w bu dyn ku
na le żą cym do Ze spo łu Szkół Po nad -
gim na zjal nych nr 1 przy uli cy Mic kie -
wi cza 11.

De cy zja o prze nie sie niu książ ni cy zo -
sta ła pod ję ta w związ ku z pra ca mi re mon -
to wy mi w pa ła cu Ga łec kich. Z pla ców ki
ko rzy sta ją głów nie ucznio wie oraz stu -
den ci, któ rzy mo gą zna leźć tam spe cja li -
stycz ne opra co wa nia na uko we w róż nych
dzie dzi nach, jak na przy kład pe da go gi ka,
psy cho lo gia czy po li to lo gia.

W uro czy stym otwar ciu no wej sie -
dzi by udział wzię li Do ro ta Ki nal – dy rek -
tor De par ta men tu Edu ka cji i Na uki
przy Urzę dzie Mar szał kow skim Wo je -

wódz twa Wiel ko pol skie go, Fran ci szek
Mar sza łek – bur mistrz Kro to szy na, Pa -
weł Ra do jew ski – wi ce sta ro sta, Ma rek
Olej nik – dy rek tor Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej I st. w Kro to szy nie, Ewa Bu -
kow ska – dy rek tor Kro to szyń skiej Bi blio -
te ki Pu blicz nej, Ju sty na Bie gań ska – p. o.
dy rek to ra PBP Książ ni cy Pe da go gicz nej
w Ka li szu, Piotr Mi ko łaj czyk – dy rek tor
Mu zeum Re gio nal ne go w Kro to szy nie,
Mi ro sła wa Ci chow las – dy rek tor Ze spo łu
Szkół Po nad gim na zjal nych nr 1, Ro man
Olej nik – dy rek tor Ze spo łu Szkół Po nad -
gim na zjal nych nr 2 oraz przed sta wi cie le
in nych fi lii ka li skiej książ ni cy. 

Be ata Urbań ska, kie row nik kro to -
szyń skiej fi lii, po przy wi ta niu go ści, za -
pro si ła do prze cię cia sym bo licz nej wstę gi.
Po tem wszy scy obej rze li po miesz cze nia
peł ne ksią żek cze ka ją cych na czy tel ni ków.

Bur mistrz Kro to szy na prze ka zał
książ ni cy bon o war to ści 600 zło tych

na wspar cie wy po sa że nia pla ców ki. – Cie -
szę się z do brej współ pra cy władz gmi ny,
sta ro stwa i wo je wódz twa, co za owo co wa ło
otwar ciem bi blio te ki w no wym miej -
scu – mó wił bur mistrz. – Pa łac Ga łec kich
prze cho dzi wła śnie pro ces re wi ta li za cji
i pla ców ka nie mo gła tam da lej funk cjo no -
wać. No we miej sce jest rów nie za cne i za -
byt ko we. Mam na dzie ję, że bę dzie słu żyć
przez la ta. Bu dy nek był wy bu do wa ny
przez Niem ców ja ko ko sza ry pru skie. 

Wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski do dał,
że de cy zję o prze no si nach książ ni cy pod ję -
to po roz mo wie z pra cow ni ca mi. Dzię ki
wspar ciu sze re gu in sty tu cji i urzę du mar -
szał kow skie go oraz życz li wo ści dy rek cji
ZSP nr 1 uda ło się po zy skać środ ki po -
trzeb ne do za adap to wa nia no wej sie dzi by.
W gro nie spon so rów wspie ra ją cych pla -
ców kę zna la zły się m. in. Bank Spół dziel -
czy w Kro to szy nie oraz fir ma JOT KEL.

(NO VUS)
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Wy dział Ochro ny Śro do wi ska, Rol -
nic twa i Le śnic twa Sta ro stwa Po wia -
to we go w Kro to szy nie zwra ca się
z proś bą do miesz kań ców po wia tu
o skła da nie w urzę dach na te re nie
swo ich gmin wnio sków na wy ko na -
nie usłu gi de mon ta żu i usu nię cia
bądź tyl ko usu nię cia wy ro bów za -
wie ra ją cych azbest.

Zgod nie z za twier dzo nym re gu la mi -
nem wnio ski bę dą przyj mo wa ne przez
po szcze gól ne gmi ny do koń ca sierp nia
każ de go ro ku. W ro ku 2017 ze bra no po -
nad 727 ton azbe stu, któ ry zo stał zu ty li -
zo wa ny na skła do wi sku od pa dów. 

W tym ro ku po wiat otrzy ma do ta cję
z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Po -

zna niu oraz do dat ko wo par ty cy po wać bę -
dą po szcze gól ne gmi ny po wia tu kro to -
szyń skie go w kwo cie 155 tys. zł. 

Do wnio sku na le ży do łą czyć: wy ra że -
nie zgo dy na prze twa rza nie da nych oso -
bo wych; do ku ment po twier dza ją cy ty tuł
praw ny do dys po no wa nia nie ru cho mo -
ścią lub pi sem ną zgo dę wła ści cie la nie ru -
cho mo ści do udzia łu w pro gra -
mie – w przy pad ku umo wy naj mu, dzier -
ża wy bądź in nej; ko pię zło żo ne go wnio -
sku o zgło sze nie ro bót nie wy ma ga ją cych
po zwo le nia na bu do wę (wy mia na po kry -
cia da cho we go lub roz biór ka) bądź ko pię
po zwo le nia na bu do wę lub roz biór kę, wy -
da ne go przez sta ro stę kro to szyń skie go,
w przy pad ku zgło sze nia wnio sku na de -
mon taż, trans port i uty li za cję. 

(NO VUS)

POWIAT

Usuwanie azbestu

We wto rek na kro to szyń skim ryn ku
spo tka li śmy czło wie ka, któ ry sie dział
na ław ce, grał na gi ta rze i śpie wał.
Pod czas krót kiej roz mo wy opo wie dział
nam kil ka hi sto rii ze swo je go ży cia.

Pan Mi chał po cho dzi z oko lic Wro cła -
wia. Do Kro to szy na przy je chał w od wie -
dzi ny do przy ja ciół. Opo wie dział o tym,
jak nie gdyś wcią gnął go kon sump cyj ny
styl ży cia i jak po ja kimś cza sie po sta no wił
po rzu cić ta ką eg zy sten cję. Zre zy gno wał
z pra cy i za czął po dró żo wać. Zwie dził
więk szość kra jów Unii Eu ro pej skiej. 

– Wie dzia łem, że pie nią dze nie ma ją
zna cze nia, ale do pie ro na Ukra inie do -
świad czy łem te go w stu pro cen to -
wych – opo wia dał pan Mi chał. – Miej sco -
wość mie ści ła się w gó rach. Wo kół pięk ne
wi do ki, a ja sta łem w miej scu, które było
przy stan kiem au to bu so wym 20 lat te mu,
a te raz zo sta ła tyl ko za rdze wia ła bla cha.
Bu dyn ki by ły w opła ka nym sta nie. By łem
bar dzo zmę czo ny. Nie wie dzia łem, co ro -
bić, nie mia łem przy so bie pie nię dzy
na noc leg. Na przy stan ku au to bu so wym
sta ła oko ło 70-let nia ko bie ta, któ ra trzy -
ma ła w rę ce far bę. Z cie ka wo ści spy ta łem,
po co jej far ba. Od po wie dzia ła, że ro bi re -
mont. Jej mąż umarł 12 lat te mu, a ona
mu si po ma lo wać okna i drzwi, że by zi mą

wiatr nie wdarł się do do mu. Po wie dzia -
łem, że prze śpię się gdzie kol wiek, a ra no
przyj dę i zro bię to za nią. Od po wie dzia ła
mi „a cze mu nie dzi siaj?”. Więc po sze -
dłem z nią do do mu. 

Na Ukra inę wy je chał z my ślą, że spę dzi
tam ty dzień, mo że dwa, a zo stał
na rok. – Tam pie nią dze nie ma ją zna cze -
nia – wspo mi nał. – Sta rusz ka z far bą – mo -
ja przy ja ciół ka Wa len ty na – nie by ła by w sta -
nie prze żyć za swo ją eme ry tu rę, któ ra
w prze li cze niu na pol skie zło tów ki to oko -
ło20zł. Mu sia ła ob ro bić po le, że by mieć zbo -
że, sa dzi ła ziem nia ki, mia ła świ nie i ku ry.

Pan Mi chał mó wił też o po wro tach
lu dzi z woj ny. O tym, że pod czas woj ny
nie li czy się po dział na ja kie kol wiek ka te -
go rie – na ra sę czy wy zna wa ną wia -
rę. – W ob li czu woj ny wszy scy są rów -
ni – stwier dził. – Nie za leż nie od wia ry,
któ rą wy zna ją, pod czas bom bar do wa nia
wszy scy krzy cze li: Je zus. Nie ste ty, do do -
mów wró ci li nie licz ni, ale emo cje, ja kie
im wte dy to wa rzy szy ły, są nie do opi sa nia. 

– Z po dró ży przy wo żę coś, co jest
bar dzo cen ne – wspo mnie nia. I przede
wszyst kim po zna ję wspa nia łych lu dzi,
któ rzy czę sto zo sta ją mo imi wie lo let ni mi
przy ja ciół mi – do dał na ko niec na szej po -
ga węd ki. 

(KOST KA)

LUDZIE

Z podróży przywożę wspomnienia

KROTOSZYN

Książnica pedagogiczna w nowej siedzibie



3Temat Tygodnia

W mi nio ny czwar tek w re stau ra cji
Per ła w Or li od był się kon cert cha ry -
ta tyw ny „Wa len tyn ka dla Ha ni”. Uda -
ło się ze brać spo rą kwo tę, bo
aż 18 750,24 zło tych. Środ ki te zo -
sta ną prze ka za ne na le cze nie Han ny
Fran kow skiej.

Han na Fran kow ska jest na uczy ciel ką
w Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi nie

Wlkp. Zma ga się z po waż ną cho ro -
bą. – Ha nia od wie lu lat jest na uczy ciel ką
w na szej szko le, ucząc wy cho wa nia fi zycz -
ne go i pro wa dząc po za lek cyj ne za ję cia
spor to we z pił ki ręcz nej. Da ła się po znać
ja ko oso ba z pa sją i wy cho waw czy ni dzie -
ci i mło dzie ży – mó wił Ja cek Za wod ny,
dy rek tor SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.,
a jed no cze śnie re pre zen tant Spo łecz ne go
Ko mi te tu „Wa len tyn ka dla Ha ni”, w któ -

rym zna leź li się tak że Mał go rza ta Le wan -
do wicz (SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.),
Agniesz ka Flej sie ro wicz (Urząd Mia sta
i Gmi ny w Koź mi nie Wlkp.), Wie sław
Głu szek (Klub Ho no ro wych Daw ców
Krwi w Koź mi nie Wlkp.). 

H. Fran kow ska za wsze an ga żo wa ła
się w dzia ła nia spo łecz ne, m. in. w Klu bie
Ho no ro wych Daw ców Krwi. Te raz sa ma
po trze bu je po mo cy. Koź miń ska spo łecz -
ność po sta no wi ła więc zor ga ni zo wać kon -
cert cha ry ta tyw ny, by wes przeć na uczy -
ciel kę z SP nr 1.

Dzie ci i mło dzież wy stą pi li we wła -
snych in ter pre ta cjach ta kich pio se nek jak
„Nie zna jo my” Da wi da Pod sia dły, „Mi mo
wszyst ko” Ka si No sow skiej, „Na ku la wej
na szej bar ce” Ma ry li Ro do wicz, „By łam
ró żą” Kay ah i wie lu in nych. Pro wa dzą cy
kon cert – Ma rze na Adam kie wicz, Mał -
go rza ta Le wan do wicz i Ma rek Wiecz -
ny – za po wia da li każ dy wy stęp, opo wia -
da jąc cie ka we hi sto rie mi ło sne. 

– Kon cert cha ry ta tyw ny „Wa len tyn -
ka dla Ha ni” to po moc spo łecz no ści lo kal -
nej dla na szej Ko le żan ki, któ ra roz po czę ła

naj waż niej szy mecz w swo im ży ciu.
Przed kon cer tem i w je go trak cie uda ło się
ze brać kwo tę 18 750,24 zł. Do chód zo -
sta nie prze zna czo ny na dal sze le cze nie
Ha ni – po wie dział J. Za wod ny.

KIN GA KOST KA

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

KONCERT CHARYTATYWNY

Walentynka dla Hani!
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W sa li Wiej skie go Do mu Kul tu ry
w Ko bier nie od by ło się spo tka nie
z rol ni ka mi po wia tu kro to szyń skie go
pod ha słem ,,Wspól nie dla wiel ko -
pol skiej wsi”. Or ga ni za to rem wy da -
rze nia był An drzej Skrzyp czak, kie -
row nik Biu ra Po wia to we go Agen cji
Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol -
nic twa w Kro to szy nie.

W spo tka niu uczest ni czy li m. in.
Grze gorz Maj chrzak – kie row nik sek cji
za miej sco wej Kra jo we go Ośrod ka Wspar -
cia Rol nic twa w Przy go dzi cach, Ewa Ko -
nys – za stęp ca Wo je wódz kie go In spek to -
ra Ochro ny Śro do wi ska i Na sien nic twa
w Po zna niu, Zbi gniew Król – za stęp ca
dy rek to ra Wy dzia łu In fra struk tu ry i Rol -
nic twa Wiel ko pol skie go Urzę du Wo je -
wódz kie go w Po zna niu, Li dia Cze -
chak – za stęp ca dy rek to ra Wiel ko pol skie -
go Od dzia łu Re gio nal ne go AR MiR w Po -
zna niu, An na Lis -Wla zły – po wia to wy le -
karz we te ry na rii w Kro to szy nie, Adam
Min kow ski – dy rek tor Wiel ko pol skie go
Od dzia łu Re gio nal ne go Ka sy Rol ni cze go
Ubez pie cze nia Spo łecz ne go w Po zna niu,
Wie sła wa Wi ta szak – za stęp ca dy rek to ra
Wiel ko pol skie go Ośrod ka Do radz twa
Rol ni cze go w Po zna niu, Ja cek Stru żyń -
ski – ko men dant po wia to wy Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie.

Jed nym z po ru szo nych te ma tów był
stan wy pła ca nia do płat bez po śred nich
dla rol ni ków. To za gad nie nie omó wi ła Li -
dia Cze chak z AR MiR. Do koń ca 2017
ro ku do wiel ko pol skich rol ni ków w ra -
mach wy pła ty za li czek na po czet do płat
bez po śred nich tra fi ło po nad 3 mld zł.
Na po cząt ku te go ro ku re ali zo wa na jest
wy pła ta 10 pro cent za li czek, któ re po zo -
sta ły. Jest to zwią za ne z pro wa dzo ny mi
kon tro la mi do ku men tów i oce ną sta nu
go spo darstw rol nych. Dla rol ni ków
w tym ro ku przy go to wa no rów nież moż -
li wość 11 na bo rów wnio sków na re ali za -
cję in we sty cji i re struk tu ry za cję ma łych
go spo darstw rol nych, w tym za kup sprzę -

tu rol ni cze go. Są prze wi dzia ne rów nież
pre mie dla mło dych rol ni ków i dla osób
roz po czy na ją cych dzia łal ność na wsi. Wy -
so ko ści do fi nan so wa nia wa ha ją się
od 200 do 900 tys. zł. 

Na spo tka niu przed sta wio no rów nież
za ło że nia no wej apli ka cji AR MIR, czy li
eW nio sek Plus. Od 2018 ro ku wszyst kie
wnio ski o do pła ty bez po śred nie czy wnio -
ski o do ta cje z PROW, zwią za ne z po -
wierzch nią go spo dar stwa, ma ją być skła -
da ne na elek tro nicz nym for mu la rzu geo -
prze strzen ne go wnio sku (GSAA). Ma to
uła twić rol ni kom wy peł nia nie wnio sków
o do pła ty bez po śred nie. Dla te go te re no -
wym od dzia łom AR MiR zle co no zor ga ni -
zo wa nie szko leń dla rol ni ków, na któ rych
omó wio ne zo sta ną za sa dy przy zna wa nia
płat no ści ob sza ro wych w ro ku 2018 oraz
skła da nia wnio sków o przy zna nie płat no -
ści za po mo cą apli ka cji eW nio sek Plus.
Na te re nie na sze go po wia tu szko le nia za -
pla no wa no na ma rzec i kwie cień.

Przed sta wi ciel KRUS -u za pre zen to -
wał na to miast da ne za 2017 rok od no śnie
prze pły wu wnio sków o eme ry tu rę w wo -
je wódz twie wiel ko pol skim. O eme ry tu rę
w wie ku po wszech nym wpły nę ło 1491
wnio sków, w tym 42 wnio ski z Kro to szy -
na. Ubie ga ją cych się o wcze śniej szą eme ry -
tu rę by ło 1610, a z na sze go re gio nu 168. 

Mó wio no tak że o spo so bie za bez pie -
cze nia ho dow li zwie rząt przed ta ki mi cho -
ro ba mi jak gu zo wa ta skó ra by dła czy afry -
kań ski po mór świń. Rol ni kom za le co no, że -
by zwró ci li więk szą uwa gą na za bez pie cze -
nie wła snej ho dow li przed kon tak tem z ob -

cy mi zwie rzę ta mi oraz by re gu lar nie spraw -
dza li pa szę i stan zdro wia zwie rząt. Po dej -
rza ne ob ja wy na le ży zgła szać w try bie pil -
nym do naj bliż sze go le ka rza we te ry na rii.

Ko men dant Ja cek Stru żyń ski mó wił
z ko lei o sta nie bez pie czeń stwa prze ciw -
po ża ro we go na ob sza rach wiej skich.
Przed sta wił za le ce nia dla rol ni ków
w kwe stii za bez pie cze nia stert, sto gów
i bro gów sia na przed ewen tu al nym po ża -
rem. Jak po in for mo wał, w 2017 ro ku od -
no to wa no 1119 róż nych zda rzeń, z któ -
rych naj wię cej to po ża ry sa dzy w prze wo -
dach ko mi no wych. – Utrzy ma nie we
wła ści wym sta nie in sta la cji grzew czych
le ży w wa szym do brze po ję tym in te re -
sie – stwier dził. – Go spo dar stwa i miesz -
ka nia są ubez pie czo ne, ale trze ba pa mię -
tać, że za kła dy ubez pie cze nio we ży czą so -
bie po każ dym po ża rze do ku men tu po -
twier dza ją ce go ak tu al ny prze gląd tech -
nicz ny. Je śli nie do ko na no wła ści wej kon -
ser wa cji, o wy pła cie od szko do wa nia moż -
na za po mnieć – za zna czył J. Stru żyń ski.

Na wy stą pie nie ko men dan ta za re ago -
wał je den z rol ni ków, któ ry po in for mo wał,
że syl we stro we fa jer wer ki wy wo łu ją pa ni -
kę w je go ho dow li by dła. Ape lo wał do są -
sia dów, że by ma te ria ły pi ro tech nicz ne by -
ły od pa la ne w od po wied niej od le gło ści,
lecz spo tka ło się to z bra kiem re ak cji. Ko -
men dant po in for mo wał, że ta kie zda rze -
nia trze ba na tych miast zgła szać od po -
wied nim służ bom, by sta now czo i szyb ko
mo gły za re ago wać i uka rać spraw ców.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 

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

ROLNICTWO

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi
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6 lu te go stra ża cy z Ko men dy Po wia -
to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie po mo gli przy mar z nię -
tym ła bę dziom na zbior ni ku wod -
nym przy uli cy Spor to wej. 

Po ode bra niu zgło sze nia na miej sce
skie ro wa no dwa za stę py z Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie, wy po -

sa żo ne w sprzęt gwa ran tu ją cy sku tecz ne
pod ję cie dzia łań. Stra ża cy w peł nym za bez -
pie cze niu przy stą pi li do ak cji w ce lu oswo -
bo dze nia przy mar z nię tych pta ków. Gdy
zbli ży li się na od le głość oko ło 20 me trów,
ła bę dzie sa me po de rwa ły się do lo tu i opu -
ści ły zbior nik wod ny. Z uwa gi na brak za -
gro że nia ra tow ni cy za koń czy li dzia ła nia. 

(NO VUS)

STRAŻ POŻARNA

Ruszyli z pomocą dla łabędzi

6 lu te go w Ko men dzie Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro -
to szy nie od by ło się spo tka nie
z przed sta wi cie la mi jed no stek
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych z te -
re nu po wia tu.

Spo tka niu prze wod ni czył ko men -
dant po wia to wy PSP st. bryg. Ja cek Stru -
żyń ski, w asy ście st. kpt. To ma sza Po la -
ka – swo je go za stęp cy. Oso bom funk cyj -
nym z jed no stek OSP prze ka za ne zo sta ły
waż ne in for ma cje, do ty czą ce dzia łal no ści
ochot ni czych for ma cji. 

Oprócz no wych za sad In spek cji Go to -

wo ści Ope ra cyj nej zwró co no uwa gę na po -
praw ność udo stęp nia nia in for ma cji w me -
diach spo łecz no ścio wych, stan dard wy -
szko le nia jed no stek, za sa dy dys po no wa -
nia, kwe stię bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy pod czas dzia łań oraz za sa dy łącz no ści. 

Spo tka nie w tak sze ro kim gro nie za -
owo co wa ło me ry to rycz ną dys ku sją na po -
ru szo ne te ma ty i by ło oka zją, aby przy po -
mnieć o bie żą cej re ali za cji za dań.

Na ko niec ko men dant po dzię ko wał
za do brą współ pra cę oraz wspól ne dzia ła -
nia na rzecz bez pie czeń stwa miesz kań -
ców po wia tu.

(NO VUS)

STRAŻ POŻARNA

Spotkanie z przedstawicielami OSP
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W nie dzie lę, 4 lu te go, od by ły się uro -
czy sto ści, w trak cie któ rych uczczo no
po wstań ców wiel ko pol skich, wal czą -
cych na Zie mi Zdu now skiej. W or ga -
ni za cję wy da rze nia za an ga żo wa ły się
Urząd Miej ski w Zdu nach i Zdu now -
ski Ośro dek Kul tu ry, we współ pra cy
z har ce rza mi, stra ża ka mi z OSP
i Fun da cją ,,Po mysł na ju tro”.

Uro czy sto ści roz po czę ły się Mszą św.
w ko ście le pa ra fial nym pw. Św. Ja na
Chrzci cie la, któ rą ce le bro wał ks. pro -
boszcz Krzysz tof Ślicz ny. Opra wę mu -
zycz ną za pew nił chór Har mo nia. Po tem
de le ga cje i przed sta wi cie le władz sa mo -
rzą do wych zło ży li wią zan ki kwia tów
pod po mni kiem Ofiar II Woj ny Świa to -
wej i Ko mu ni zmu oraz przy po mni ku
i mo gi le Po wstań ców Wiel ko pol skich.
War tę ho no ro wą w tych miej scach peł ni -
ła I. Zdu now ska Dru ży na Har cer ska.
Skła da niu kwia tów to wa rzy szy ła Or kie -
stra Dę ta z Ko by li na, któ ra za gra ła hymn
Pol ski i „Ro tę”.

Mi łosz Zwie rzyk, za stęp ca bur mi -
strza Zdun, po dzię ko wał wszyst kim
za udział w tej czę ści uro czy sto ści i za pro -
sił do jej kon ty nu acji na zdu now skim ryn -
ku. Go ście prze szli na par king przed ra tu -
szem, gdzie pod czuj nym okiem stra ża -
ków z miej sco wej OSP pło nę ło ogni sko.
Moż na by ło po si lić się sma żo ną kieł ba ską
czy skosz to wać ka wy i słod ko ści w ka wiar -
ni Re tro, gdzie wspól nie śpie wa no pie śni
pa trio tycz ne. Wszyst kim roz da no fla gi
po wstań cze, prze ka za ne przez zdu now -
ski urząd. 

Pod czas po wsta nia wiel ko pol skie go
oko li ce Zdun i po bli skich miej sco wo ści

by ły ob ję te naj cięż szy mi wal ka mi w lu -
tym 1919 ro ku. 6 lu te go woj ska nie miec -
kie za ata ko wa ły Zdu ny, bro nio ne przez
kom pa nię po wstań czą z Roz dra że wa.
W trak cie obro ny mia sta zgi nę ło 17 żoł -
nie rzy kom pa nii oraz Ka rol Ma słow -
ski – miesz ka niec Zdun i czło nek Stra ży
Lu do wej. Pod Dą brów ką zgi nął tak że Sta -
ni sław Ko to wiak – pierw szy po le gły po -
wsta niec z Po go rze li. 

Zdu ny zo sta ły osta tecz nie za ję te
przez od dzia ły nie miec kie. W ce lu obro -
ny Kro to szy na i od zy ska nia utra co ne go
mia sta na front zdu now ski skie ro wa no 3.
kom pa nię po wstań czą z Koź mi na w si -
le 118 żoł nie rzy, pod do wódz twem sierż.
Sta ni sła wa So wiń skie go. Kro to szyn obro -
nio no, jed nak że żad na z kil ku pod ję tych
prób od bi cia Zdun nie po wio dła się
w dniach 7 i 9 lu te go. Po mię dzy 18 a 21
lu te go mia ła miej sce he ro icz na, ale nie -
uda na obro na Bo row ni cy, pod czas któ rej

po le gło kil ku na stu po wstań ców (w tym 5
za tru tych ga za mi). Niem cy uży li ar ty le -
rii, ga zów bo jo wych i mio ta czy min. 

W wal kach pod Zdu na mi bra ły
udział pod od dzia ły II ba ta lio nu 12 Puł ku
Strzel ców Wiel ko pol skich (kom pa nie:
kro to szyń ska, ko by liń ska i odo la now ska)
oraz wcho dzą ce w skład in nych od dzia -
łów kom pa nie: ja ro ciń ska, koź miń ska,
ostrow ska, ple szew ska i sul mie rzyc ka.
W star ciach zbroj nych uczest ni czy ły też
dru ży ny bo jo we z miast i wsi po wia tu
kro to szyń skie go (oko ło 500 osób), do wo -
dzo ne przez dra Wła dy sła wa Bo lew skie -
go. Do wód ca mi po szcze gól nych dru żyn
by li Mie czy sław Koń czak z Kro to szy na,
Igna cy Ga jow czyk z Ko by li na i Sta ni sław
Skrzyp czak ze Zdun. Łącz nie na fron cie
zdu now skim po le gło po nad 30 po wstań -
ców. Cześć ich pa mię ci!

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

HISTORIA

Zdunowianie upamiętnili powstańców

Któż z nas nie zna ta kie go ob raz ka:
week end, czas wol ny od pra cy, mąż (któ -
ry ma rzył w skry to ści o chwi li re lak su
przed te le wi zo rem, w któ rym po ka zu ją
mecz re pre zen ta cji Pol ski w pił ce noż -
nej – oczy wi ście mecz zwy cię ski dla Pol -
ski) ob wie szo ny za ku pa mi i po ko nu ją cy
ki lo me try ale jek za żo ną, któ ra z sza leń -
stwem w oczach ku pu je pięć dzie sią tą
pią tą su kien kę, bo „nie ma co za ło żyć…”
Któż z nas nie zna in ne go ob raz ka: umę -
czo na „go spo dy ni do mo wa”, każ dy włos
w in ną stro nę (i to nie dla te go, że ta ki
jest ostat ni krzyk mo dy), wrzesz czą ce
dziec ko przy pra wej no dze, wrzesz czą ce
dziec ko przy no dze le wej, a z rąk smęt -
nie zwi sa ją sia ty z za ku pa mi…

I tu na gle ci bied ni umę cze ni lu dzie
wcho dzą do ko lej nej ga le rii han dlo wej,
ale ta kiej wy jąt ko wej, któ ra jest czymś
wię cej niż cen trum han dlo wym… i do -
zna ją olśnie nia: „tu taj dam ra dę”. Mąż
za po mi na o bo żym świe cie, o wy ma rzo -
nym me czu, wrę cza swo jej żo nie wła sną
kar tę płat ni czą (jest to, co praw da, po su -
nię cie ry zy kow ne i wy ma ga do kład ne go
prze my śle nia) i za głę bia się w świat mo -
to ry za cji na dwóch kół kach, bo oto
w TEJ ga le rii od by wa się wy sta wa mo to -
cy kli, któ re ko cha od dziec ka. 

In nym ra zem, gdy oka zu je się, że su -
kien ka nu mer 55 „skur czy ła się w pra -
niu” i na le ży ją za stą pić nu me rem 56,
mąż za bie ra żo nę do TEJ ga le rii, któ ra
jest czymś wię cej niż cen trum han dlo -
wym, a w TEJ ga le rii są po roz sta wia ne
bież nie i ro wer ki… Wte dy w gło wie mę -
ża ro dzi się po mysł – na ma wia żo nę
do wy pró bo wa nia bież ni (mo że wresz -
cie schud nie) i roz bu dza w niej no wą pa -
sję – bie ga nie, dzię ki cze mu nie ma już
po trze by ku po wa nia su kien ki nu -
mer 56, bo na gle żo na mo że wejść w tę
nu mer 55.

Umę czo nej ma mie, ni czym oa za
na pu sty ni, ja wi się ką cik dla dzie ci,
gdzie jej roz krzy cza ne po cie chy gu bią

nad miar ener gii. Wra ca do TEJ ga le rii
in nym ra zem z nie śmia łą na dzie ją, że
i tym ra zem za ku py nie bę dą dro gą
przez mę kę i oto jej proś by zo sta ją wy słu -
cha ne – a to od by wa ją się warsz ta ty ar ty -
stycz ne dla naj młod szych, a to wła śnie
trwa ją po ka zy efek tow nych do świad -
czeń che micz nych i fi zycz nych, a to wy -
sta wa prac jej dzie ci...

Co jed nak naj bar dziej za ska ku ją -
ce – oka zu je się, że wszyst kie wy da rze nia
są przy go to wy wa ne z my ślą o Klien tach,
ale też po to, by po móc po trze bu ją cym.
Dla umi le nia cza su Klien tom, dla ich
zdro wia, za spo ko je nia gło du kul tu ry
i wie dzy or ga ni zo wa ne są kier ma sze
książ ki, wy sta wy fo to gra fii i ma lar stwa
oraz twór czo ści dzie ci i mło dzie ży, dar -
mo we pro fi lak tycz ne ba da nia wzro ku,
po mia ry ci śnie nia, po mia ry po zio mu cu -
kru we krwi, po ra dy die te tycz ne i le kar -
skie, tar gi pra cy, po ka zy mo dy, kon cer ty,
ak cje in for ma cyj ne o au ty zmie, o pro mo -
cji zdro we go ży wie nia i ak tyw no ści fi -
zycz nej, o za sa dach bez pie czeń stwa
na dro dze, o pierw szej po mo cy, warsz ta -
ty ar ty stycz ne dla dzie ci. Wie lu wy da rze -
niom to wa rzy szą zbiór ki cha ry ta tyw ne.
Wo lon ta riu sze z pusz ka mi (o dzi wo, dla
wie lu mi ja ją cych ich osób nie wi dzial ni)
prze ła mu ją skrę po wa nie – tak, skrę po -
wa nie, bo kwe sto wa nie jest na praw dę
trud ne – i zbie ra ją pie nią dze na le cze nie
czy re ha bi li ta cję cho rych dzie ci.

Dla te go też gdy wspo mnia na ma ma
lub wspo mnia ny mąż po now nie od wie -
dzą ga le rię, któ ra jest czymś wię cej niż
cen trum han dlo wym, spę dzą czas nie
tyl ko na za ku pach, ale tak że ko rzy sta jąc
z ofe ro wa nych tam atrak cji, a na ko niec
wrzu cą z uśmie chem tych kil ka mo net,
któ re wy da no im przy ka sie, a mo że
i wię cej, do pu szek kwe stu ją cych wo lon -
ta riu szy, któ rzy, mi mo że dzia ła ją
na rzecz in nych, dla wie lu na dal po zo sta -
ją nie wi dzial ni.

(AJ)

W świe tli cy wiej skiej w Sro kach
(gmi na Ko by lin) od by ło się ze bra nie
spra woz daw czo -wy bor cze Kół ka Rol -
ni cze go i Ko ła Go spo dyń Wiej skich,
dzia ła ją cych na te re nie wsi. 

Wśród za pro szo nych go ści zna leź li
się przed sta wi cie le ko by liń skie go sa mo -
rzą du: bur mistrz Ko by li na To masz Le siń -
ski i prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
w Ko by li nie Ta de usz Dży ga ła.

Z upły wem ka den cji, po 40 la tach
dzia łal no ści na rzecz roz wo ju rol nic twa
oraz peł nie nia funk cji pre ze sa Kół ka Rol -
ni cze go, zre zy gno wał Ta de usz Kry stek.

Na to sta no wi sko wy bra no Eu ge niu sza
Ra taj cza ka. 

Rów nież w Ko le Go spo dyń Wiej -
skich do szło do zmian per so nal nych. Wie -
lo let nią dzia łacz kę spo łecz ną i prze wod ni -
czą cą Ko ła Go spo dyń Wiej skich, Te re sę
Le śniak, za stą pi ła Ali cja Ra taj czak. 

Za rów no miesz kań cy wsi, jak i przed -
sta wi cie le władz sa mo rzą do wych po dzię -
ko wa li re zy gnu ją cym oso bom za wie lo let -
nią dzia łal ność spo łecz ną na rzecz śro do -
wi ska wiej skie go i rol nic twa, a tak że
za kul ty wo wa nie daw nych oby cza jów, tra -
dy cji, kul tu ry i ob rzę dów re gio nal nych.

(NO VUS)

FELIETON

Twoja Galeria

SROKI

Personalne zmiany
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Tu ry ści zrze sze ni w kro to szyń skim
Od dzia le PTTK 27 stycz nia za in au -
gu ro wa li ko lej ny se zon, bio rąc udział
w 52. Zi mo wym Raj dzie Tu ry stycz -
nym im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka. Or -
ga ni za to ra mi im pre zy by ły kro to -
szyń ski od dział PTTK i Od dzia ło wa
Ko mi sja Tu ry sty ki Pie szej PTTK,
przy fi nan so wym wspar ciu Urzę du
Miej skie go i Sta ro stwa Po wia to we -
go w Kro to szy nie. 

W raj dzie udział wzię ło 78 tu ry stów
z SP Go rzu pia, SP Chwa li szew, SOSW
Bo rzę cicz ki, ZSS Kro to szyn, Ko ła PTTK
nr 3, KTG „Ko li ba” i KTR „Pe le ton”. Tra -
sa ro we ro wa wio dła do Cha chal ni, da lej
przez Ujazd, Wę żo wi ce do Trze bic ka. Po -
zo sta li, nie ro we ro wi, uczest ni cy uda li się
au to ka rem do ko ścio ła pw. św. Ma cie ja
w Trze bic ku Gór nym. 

Po wy słu cha niu re la cji prze wod nicz -

ki i obej rze niu wnę trza za byt ko wej świą -
ty ni ko la rze ru szy li w dro gę po wrot ną,
do me ty usy tu owa nej w Szko le Pod sta -

wo wej nr 5 w Kro to szy nie. Po zo sta li tu -
ry ści pod wie zie ni zo sta li do re stau ra cji
„Świa teł ko” gdzie wy sia dła część z nich,
a resz ta po zo sta ła w oko li cy re stau ra cji
„Le śni czów ka”. – Przy Szań cu Pa mię -
ci 56 Puł ku Pie cho ty rzu ca no przy sło -
wio we ka mie nie na sza niec, a Ju liusz
Pocz ta opo wie dział o hi sto rii te go miej -
sca. Na stęp nie tu ry ści uda li się uli ca mi
Kro to szy na pod po mnik Po wstań ców
Wiel ko pol skich. Tu w ro li prze wod ni ka
wy stą pił Wła dek Szym czyk – opo wia da
An to ni Azgier. 

Po tem gru pa uda ła się do Szko ły
Pod sta wo wej nr 5. Tam prze pro wa dzo no
dwa kon kur sy – pio sen ki tu ry stycz nej
i rzu tów kół ka mi do ce lu. W tym pierw -
szym zwy cię ży ła Mi le na Bie law ska
(ZSS), a ko lej ne miej sca za ję li Do ro ta
Miel ca rek (SP Go rzu pia) i Mi ko łaj
Szpur tacz (ZSS). W kon kur sie rzu tów
naj lep szy był To masz Kost ka (SP Chwa -
li szew), a za nim upla so wa li się Klau dia
Snad na (SP Chwa li szew) i Mi chał Miel -
ca rek (SP Go rzu pia). 

(NO VUS)

W sa li Do mu Lu do we go w Lu to gnie -
wie od by ło się spo tka nie soł ty sów
z po wia tu kro to szyń skie go. Je go ini -
cja to rem był wi ce mar sza łek wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go Krzysz tof
Gra bow ski. 

W spo tka niu uczest ni czy li tak że sta -
ro sta Sta ni sław Szczot ka, bur mistrz Fran -
ci szek Mar sza łek, a tak że wło da rze po zo -
sta łych gmin po wia tu. Po ru szo ne zo sta ły
ta kie te ma ty jak po zy ski wa nie środ ków fi -
nan so wych przez gmi ny, so łec twa oraz or -
ga ni za cje po za rzą do we z Pro gra mu Roz -
wo ju Ob sza rów Wiej skich w ro ku 2018,
za sa dy przy dzie la nia środ ków z bu dże tu
wo je wódz twa wiel ko pol skie go, prze zna -
czo nych na pra ce zwią za ne z ochro ną, re -
kul ty wa cją i po pra wą ja ko ści grun tów rol -
nych oraz fi nan so wa nie pro jek tów na ob -
sza rach wiej skich w 2018 ro ku. 

Po wyż sze za gad nie nia omó wi li

przed sta wi cie le po szcze gól nych de par ta -
men tów Urzę du Mar szał kow skie go Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go w Po zna niu.
Z ko lei stan wdra ża nia za dań Lo kal nych
Grup Dzia ła nia przed sta wi li Ka mi la Ro -
ba szyń ska – re pre zen tu ją ca LGD „Okno
Po łu dnio wej Wiel ko pol ski”, oraz Sła wo -
mir Szysz ka, re pre zen tu ją cy LGD „Wiel -
ko pol ska z Przy szło ścią”. 

(NO VUS)

LUTOGNIEW

Spotkanie sołtysów z powiatu
REKREACJA

Zimowy rajd turystyczny
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Sy mu la tor to urzą dze nie do od twa -
rza nia wa run ków rze czy wi stych
w ce lu szko le nia i tre nin gu pi lo tów,
astro nau tów, kie row ców sa mo cho -
dów, czoł gi stów, strzel ców, ope ra to -
rów ra da ro wych i in nych. Oso by dzia -
ła ją ce w bran ży szko le nio wej, a ści -
ślej mó wiąc – pro wa dzą ce ośrod ki
szko le nia (tzw. OS -y), szko lą ce kie -
row ców za wo do wych zna ją po ję cie
sy mu la to ra ja ko urzą dze nia wy ko -
rzy sty wa ne go do re ali za cji za jęć
w wa run kach spe cjal nych pod czas
pro wa dze nia kur su kwa li fi ka cji
wstęp nej. 

W trak cie kur su kwa li fi ka cji wstęp -
nej lub wstęp nej przy spie szo nej każ da
oso ba szko lo na re ali zu je pro gram za jęć
teo re tycz nych, jak rów nież prak tycz nych.
Szko le nie prak tycz ne po dzie lo ne jest
na dwie czę ści – jaz dę sa mo cho dem cię -
ża ro wym lub au to bu sem w ru chu dro go -
wym oraz jaz dę w wa run kach spe cjal -
nych. Dru ga część mo że być pro wa dzo na
w ośrod kach do sko na le nia tech ni ki jaz dy
(ODTJ), po tocz nie na zy wa nych pły tą po -
śli zgo wą, lub z wy ko rzy sta niem urzą dze -
nia do sy mu lo wa nia jaz dy, speł nia ją ce go
wa run ki usta wy z dnia 6 wrze śnia 2001 r.
o Trans por cie Dro go wym, na zy wa ne go
sy mu la to rem.

Jak to by wa w sy tu acji, kie dy do pusz -
cza się wy bór po mię dzy dwo ma wa rian -
ta mi, za wsze po ja wia ją się zwo len ni cy
i prze ciw ni cy w/w moż li wo ści. Ide al nym
roz wią za niem by ło by po łą cze nie obu roz -
wią zań, jed nak usta wo daw ca da je moż li -
wość wy bo ru OS -om, dla te go część

przed się bior ców wy bie ra za ję cia
w ODTJ, a in ni na sy mu la to rze. 

Na pol skim ryn ku szko le nio wym
dzia ła kil ka sztuk sy mu la to ra speł nia ją ce -
go wy ma ga nia usta wo daw cze. Jed nym
z ta kich urzą dzeń jest sy mu la tor Jaz dy
Sa mo cho du Cię ża ro we go i Au to bu su ty -
pu Pro gress, wy pro du ko wa ny przez fir mę
Au to comp Ma na ge ment sp. z o.o. (ACM)
dla ODZ Pa te rek z Koź mi na Wiel ko pol -
skie go.

Sy mu la tor jaz dy umoż li wia bli skie
rze czy wi sto ści sy mu lo wa nie jaz dy cię ża -
rów ką i au to bu sem. Wy po sa że nie ka bi ny
skła da się z ory gi nal nych kom po nen tów
po jaz du, jed nak sil nik i ele men ty na pę do -
we zo sta ły usu nię te.

Znaj du ją ce się w ka bi nie po jaz du ory -
gi nal ne wskaź ni ki i ele men ty ob słu gi, ko -
niecz ne do dzia ła nia sy mu la to ra, są w peł -
ni spraw ne i od po wia da ją stan dar do we mu
wy po sa że niu sa mo cho du cię ża ro we go.

By uzy skać re al ne wra że nie dy na -
micz nej jaz dy, ka bi na po jaz du zo sta ła za -
mon to wa na na ru cho mej plat for mie, któ -
ra sy mu lu je ruch ka bi ny pod czas jaz dy.
Przez od po wied nie na gło śnie nie do kie -
row cy do cie ra ją od gło sy jaz dy i spe cjal ne
efek ty dźwię ko we.

By osią gnąć wra że nie re al nej jaz dy,
w ka bi nie kie row cy za in sta lo wa no sys tem
pro jek cji, opar ty na wiel ko for ma to wych
mo ni to rach LCD wy so kiej roz dziel czo -
ści 4K. Ist nie je moż li wość sy mu la cji jaz dy
w dzień czy no cą, jak rów nież zmia ny wa -
run ków po go do wych, któ re re al nie
wzmac nia ją wra że nie jaz dy. 

Sta no wi sko pra cy ope ra to ra (in struk -
to ra) znaj du je się w po miesz cze niu ope ra -

to ra, skąd mo że on ste ro wać sy mu la cją i ją
kon tro lo wać. Zin te gro wa ny sys tem vi deo
umoż li wia ope ra to ro wi ob ser wa cję kie -
row cy w ka bi nie po jaz du oraz po miesz -
cze nia sy mu la to ra. Mię dzy ka bi ną po jaz -
du a sta no wi skiem ope ra to ra ist nie je cią -
gła ko mu ni ka cja.

Oso ba zaj mu ją ca sta no wi sko ope ra -
to ra to in struk tor tech ni ki jaz dy. To on
do bie ra sy mu la cję od po wied nio do pro -
gra mu szko le nia lub we dług za mó wie nia
klien ta. 

Jed ną z wie lu za let sy mu la to ra jest
moż li wość wie lo krot ne go po wta rza nia
ćwi cze nia bez ko niecz no ści po no sze nia
kosz tów np. na pra wy sa mo cho du, nie
wspo mi na jąc o kosz tach spo łecz nych wy -
pad ków dro go wych. Każ da oso ba szko lo -
na mo że nie ogra ni czo ną licz bę ra zy
spraw dzać swój czas re ak cji w sy tu acji za -
gro że nia, „roz bi jać się” czy pró bo wać po -
ko nać nie bez piecz ny za kręt na wą skiej
gór skiej dro dze pod czas opa dów desz czu
czy śnie gu. 

In struk tor za po śred nic twem ka mer
ma moż li wość pod glą du, na któ rym ob -
ser wu je oso bę szko lo ną i na bie żą co mo że
ko ry go wać po sta wę kur san ta, od wła ści -
we go za ję cia miej sca kie row cy, po przez
od po wied nie uło że nie rąk, aż po sa mo po -
czu cie kur san ta. W każ dym mo men cie
moż na prze rwać sy mu la cję. Do dat ko -
wym atu tem te go ro dza ju urzą dze nia jest
moż li wość wy bo ru kon fi gu ra cji po jaz du
szko le nio we go, co ozna cza, że jed na oso -
ba pod czas szko le nia mo że ćwi czyć jaz dę
sa mo cho dem cię ża ro wym, jak rów nież
cią gni kiem sio dło wym z na cze pą, cy ster -
ną itp., uwzględ nia jąc róż ne spo so by roz -

ło że nia ła dun ku. Sy mu la tor moż na rów -
nież skon fi gu ro wać ja ko au to bus. 

Po za koń cze niu za da nia moż na wy -
dru ko wać ra port z prze bie gu za jęć w ce lu
ana li zy cza sów re ak cji, dro gi ha mo wa nia
czy spa la nia. Roz bu do wa ny i wy god ny
w ob słu dze edy tor ćwi czeń oraz du ża ela -
stycz ność w kon fi gu ro wa niu sce na riu szy
po wo du ją, że każ dy mo że zgło sić się na ta -
kie szko le nie i spraw dzić swo je umie jęt -
no ści, jak rów nież okre ślić pre dys po zy cje
do kie ro wa nia po jaz da mi w za kre sie
kat. C, CE lub D, nie za leż nie od wie ku,
płci czy po sia da nych już upraw nień
do kie ro wa nia po jaz da mi.

ODZ Pa te rek współ pra cu je z pro du -
cen tem sy mu la to ra w za kre sie dal sze go
udo sko na la nia je go funk cjo nal no ści.
Wza jem na wy mia na do świad czeń po -
mię dzy in ży nie ra mi, któ rzy stwo rzy li
urzą dze nie, a in struk to ra mi pro wa dzą cy -
mi szko le nia owo cu je wpro wa dza niem
no wych wer sji opro gra mo wa nia tak, aby
za ję cia by ły atrak cyj niej sze i umoż li wia ły
jesz cze wię cej róż ne go ro dza ju sy mu la cji,
któ re kie row cy mo gą spo tkać w rze czy wi -
sto ści.

W mia rę, jak ro śnie po pu lar ność sy -
mu la to rów, po ja wia ją się rów nież no wi
od bior cy te go ro dza ju usłu gi szko le nio -
wej. Co raz czę ściej szko le nia z wy ko rzy -
sta niem sy mu la to ra za ma wia ją wła ści cie -
le firm trans por to wych, służ by mun du ro -
we, np. Pań stwo wa Straż Po żar na, jak
rów nież or ga ni za to rzy even tów i róż ne go
ro dza ju im prez ple ne ro wych. Przy świe ca -
ją im róż ne ce le, w za leż no ści od po trze by.
Dla jed nych jest to chęć zwięk sze nia świa -
do mo ści za gro żeń wy ni ka ją cych z wy ko -
ny wa nia za wo du kie row cy, dla in nych
wzglę dy eko no micz ne, np. za pre zen to -
wa nie pra cow ni kom, w ja ki spo sób pra wi -
dło wo ko rzy stać z wy po sa że nia i no wych
tech no lo gii słu żą cych opty ma li za cji zu ży -
cia pa li wa itp. 

Nie mniej jed nak nie za leż nie od ce lu,
dla któ re go ktoś tra fia na te go ro dza ju
szko le nie, jest to nie po wta rzal na oka zja,
aby spraw dzić się w no wej sy tu acji i z bli -
ska zo ba czyć roz wój do stęp nych, wy so ko
roz wi nię tych tech no lo gii, wy ko rzy sty wa -
nych w pro ce sie szko le nio wym, któ re
do tej po ry wi dzie li śmy tyl ko na fil mach. 

(RED)

ODZ PATEREK

Zalety symulatora jazdy



We wto rek, 6 lu te go, na te re nie
sta cji trans for ma to ro wej w miej -
sco wo ści No wa Ob ra do szło
do po ża ru.

Na miej sce za dys po no wa no za stę -
py z OSP Koź min Wlkp. i Jed nost ki
Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie,
jak rów nież Po go to wie Ener ge tycz ne. 

Jak się oka za ło, pa lił się prze kład -
nik prą do wy w roz dziel ni 110kW.
Z uwa gi na wy stę pu ją ce na pię cie
w urzą dze niu, po twier dzo ne de tek to -

rem na pię cia AC HOT -STICK, do cza -
su przy by cia służb ener ge tycz nych
dzia ła nia stra ża ków po le ga ły na za bez -

pie cze niu te re nu wo kół prze kład ni ka
prą do we go.

– Po do jeź dzie na miej sce Po go to -
wia Ener ge tycz ne go i odłą cze niu prą du
w sek cji ob ję tej po ża rem stra ża cy przy -
stą pi li do ak cji ga śni czej. Po cał ko wi tym
uga sze niu po ża ru prze kład nię prą do wą
spraw dzo no ka me rą ter mo wi zyj ną, któ -
ra nie wy ka za ła pod wyż szo nej tem pe ra -
tu ry – in for mu je kpt. To masz Pa try as
z Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie.

(NO VUS)

7Na Sygnale

NA DRODZE

Pościg za piratem drogowym
NOWA OBRA

Pożar na terenie stacji transformatorowej
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Funk cjo na riu sze z Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie za trzy ma li w po ści -
gu 51-let nie go męż czy znę, któ ry w ob sza -
rze za bu do wa nym je chał z pręd ko ścią 105
km/h. Po nad to był pod wpły wem al ko ho lu. 

Mun du ro wi, któ rzy peł ni li służ bę ra dio -
wo zem ozna ko wa nym na dro dze wo je wódz kiej
nr 444, za uwa ży li po jazd po ru sza ją cy się z nad -
mier ną pręd ko ścią. Po miar wy ka zał, że sa mo -
chód oso bo wy mar ki Mer ce des je dzie z pręd ko -
ścią 105 km/h w ob sza rze za bu do wa nym.

Po li cjan ci da li kie row cy sy gnał do za trzy ma -
nia. Ten jed nak zi gno ro wał po le ce nie, przy spie -

szył i za czął ucie kać. Funk cjo na riu sze ru szy li
w po ścig. Uży wa li sy gna łów bły sko wych i dźwię -
ko wych, jed nak nie przy nio sło to skut ku. 

Męż czy zna wje chał na te ren jed nej z po se sji
i za czął ucie kać pie szo. Mun du ro wi nie od pu ści -
li i kil ka set me trów da lej za trzy ma li kie row cę.
Wy czu li u nie go woń al ko ho lu. Ba da nie wy ka -
za ło 0,70 mg/l w wy dy cha nym po wie trzu. Za -
pew ne więc to był głów ny po wód pod ję cia
uciecz ki przed po li cjan ta mi. Kie row cy za trzy -
ma no pra wo jaz dy. Tra fił do po miesz cze nia dla
osób za trzy ma nych, a gdy wy trzeź wiał, usły szał
za rzu ty. Gro zi mu ka ra do pię ciu lat wię zie nia. 

(NO VUS)
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Do biegł koń ca nasz KON KURS
WA LEN TYN KO WY. W mi nio ny pią -
tek po zna li śmy lau re atów na szej
za ba wy, któ rzy zdo by li atrak cyj ne
na gro dy. Głów ną na gro dą był ta -
blet ufun do wa ny przez Przed się -
bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie,
któ re by ło współ or ga ni za to rem
kon kur su.

Przy po mnij my, że na sza za ba wa
po le ga ła na prze sła niu na ad res ma ilo -
wy re dak cji zdję cia sa mo cho du
PGKiM, okle jo ne go przez Ga ze tę Lo -
kal ną KRO TO SZYN, wraz z po da niem
dwóch ad re sów sie dzib PGKiM w Kro -
to szy nie.

Zdję cia na de sła ne do 5 lu te go,
do go dzi ny 15.00, udo stęp ni li śmy
na na szym pro fi lu fa ce bo oko wym wraz
po da niem z imion i na zwisk ich au to -
rów. Po tem przez czte ry dni (do 9 lu te -
go, godz. 14.00) moż na by ło „laj ko wać”
po szcze gól ne fo to gra fie. Zdję cia prze -
sła ne po 5 lu te go nie bra ły udzia łu
w wal ce o głów ną na gro dę, ale ich au to -
rzy mie li szan se na wy gra nie bi le tów
do ki na. 

Głów ną na gro dę – ta blet ufun do -
wa ny przez PGKiM – zdo by ła Go sia
Kło poc ka, któ rej zdję cie uzy ska ło
aż 330 laj ków. Po zo sta łe na gro dy wy -
gra li Jo an na Pie ru nek (ko la cja), Ka ro li -
na Pie trzak (ko la cja), Syl wia Kar liń ska
(ko la cja), Na ta lia Pie ru nek (ko la cja),
Re na ta Ja ku bek (ko la cja), Jo an na Ja rus
(se sja zdję cio wa), Ka mi la Tar naw ska
(po dwój ne bi le ty do ki na), Syl wia No -
wac ka (po dwój ne bi le ty do ki na), Mar -
ta Ma te la (po dwój ne bi le ty do ki na).
Wrę cze nie na gród za pla no wa ne by ło

na wto rek ra no w sie dzi bie PGKiM
przy ul. Ra wic kiej 41 w Kro to szy nie. 

Lau re atom gra tu lu je my i dzię ku je my
za udział w kon kur sie, za chę ca jąc jed no -
cze śnie na szych Czy tel ni ków do uczest -
nic twa w in nych na szych ak cjach. 

Fun da to ra mi na gród w na szym
KON KUR SIE WA LEN TYN KO WYM
są: PGKiM, re stau ra cje Pod Szysz ka mi,
Im puls, Le śni czów ka, An trej ka i Ka -
mie ni ca Caf fe, Fo to Se bol oraz Kro to -
szyń ski Ośro dek Kul tu ry. 

KIN GA KOST KA

KONKURS

Walentynkowe nagrody dla Czytelników!

To zdjęcie, wykonane przez Gosię Kłopocką, zdobyło największą liczbę
lajków. Tym samym jego Autorka wygrała główną nagrodę!
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Do bie ga koń ca gło so wa nie w trze ciej
edy cji 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 zpo 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.

UWA GA – gło so wa nie po trwa do18 lu -
te go, do go dzi ny 23.59. Zgod nie z re gu la mi -
nem do stęp do kla sy fi ka cji on li ne zo sta nie
wy łą czo ny 48 go dzin przed za koń cze niem
gło so wa nia, tj. 16 lu te go o godz. 23.59. 
Dla gło su ją cych prze wi dzie li śmy 
atrak cyj ne na gro dy. Bę dą to m. in.: 

– dwa bo ny dla 10-oso bo wej gru py na pa -
int ball plus 100 ku lek na oso bę – o war to -
ści 500 zł każ dy, ufun do wa ne przez fir mę
Sni per Pa int ball

– bon owar to ści100zł nausłu gi fi zjo te ra -
peu tycz ne, ufun do wa ny przez Ga bi net Te -
ra pii Ma nu al nej i Re ha bi li ta cji Lecz ni -
czej mgr Pa weł Owczarz – trzy bo ny
na usłu gi fi zjo te ra peu tycz ne o war to ści 170

każ dy, ufun do wa ne przez Fi zjo te ra pię
Oste opa tię Bar tło miej No wak

– czte ry bo ny o war to ści 100 zł każ dy
na za ję cia z pły wa nia, ufun do wa ne przez
UKS Je dyn ka Kro to szyn

– dwa bo ny owar to ści250zł każ dy na ser -
wis sa mo cho do wy, ufun do wa ne przez Me -
cha ni kę Po jaz do wą Sła wo mir Au gu sty -
niak

– pięć bo nów na za ję cia dla dzie ci owar to -
ści 100 zł każ dy, ufun do wa nych przez Aka -
de mię Pił kar ską Re is sa 

– dwa kar ne ty na za ję cia owar to ści120 zł
każ dy, ufun do wa ne przez Fa mi ly Fit.

O na gro dy bę dą mo gli ubie gać się
uczest ni cy, któ rzy od da dzą mi ni mum je den
głos wdo wol nej ka te go rii iwy ślą naad res re -
dak cji (re dak cja@glo kal na.pl) ma ila z ar gu -
men ta cją wy bo ru do 18 lu te go,

do godz. 23.59. W tre ści ma ila na le ży tak że
po dać nu mer te le fo nu, zktó re go od da no głos. 

W kla sy fi ka cji spor tow ców ma my no we -
go li de ra. Obec nie (stan na 12 lu te go,
godz.10.00) pro wa dzi su mo ka Aron Ro zum,
któ ry ma 32,5% gło sów. Dru ga jest bi lar dzist -
ka We ro ni ka Kar wik – 19,2%, a trze cia dar -
ter ka Mar ta Paw lic ka – 17,4%. Ko lej ne po zy -
cje zaj mu ją Ju sty na Olej ni czak (bie gi), Ja go da
Po śled nik (su mo), Agniesz ka No wak (trój bój
si ło wy), Olim pia Ro ba kow ska (su mo), Ka ta -
rzy na Tra fan kow ska (ka ra te), Krzysz tof Ku -
bik (ko lar stwo) i Ro bert Ba ran (za pa sy).

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 – 50,3%. Na dru gą lo ka tę
wsko czy ła tre ner ka bi lar da, Ilo na Ga le -
ja – 29,8%. Trze ci jest lek ko atle ta Cze sław
Rosz czak – 11,3%. Zapo dium pla su ją się pły -
wak Kon rad Po wroź nik, siat kar ka Da ria Pa -
szek, siat karz Łu kasz Kacz ma rek. 

Je śli cho dzi o im pre zy spor to we, to pó ki
co naj więk sze uzna nie Czy tel ni ków zy sku je
LO Gin LAB, któ re wy prze dza IV Kro to szyń -
skie Igrzy ska w Su mo i Sum mer Cup.

Re gu la min PLE BI SCY TU do stęp ny jest
nawww.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           

Ostatnie dni głosownia!

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl
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W so bo tę, 3 lu te go, Kro to szyń skie
Cen trum Bi lar do we „Bi la” świę to wa -
ło swo je pię cio le cie. Z oka zji ju bi le -
uszu zor ga ni zo wa no im pre zę,
na któ rą przy był tłum go ści. Nie za -
bra kło tor tu uro dzi no we go. 

W cią gu tych pię ciu lat Bi la prze -
cho dzi ła du że zmia ny – od cen trum dla
mi ło śni ków bi lar da, a póź niej dar ta, aż
po kon cer ty lo kal nych kro to szyń skich

ze spo łów. Czę sto or ga ni zo wa ne są za ba -
wy – tzw. pub qu izy czy spo tka nia z cie -
ka wy mi ludź mi. Do tra dy cji te go miej -
sca z pew no ścią za li czyć moż na de gu -
sta cje pol skich piw i wy kła dy na ten te -
mat. 

Na im pre zie ju bi le uszo wej wszy scy
ba wi li się zna ko mi cie. Dla przy by łych za -
gra li Pan Prze ci nek & Ze spół De pre syj ny
oraz Jar son i Przy ja cie le.

(NO VUS)

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

W stycz niu koź miń ski Te atr Se nio ra
świę to wał 5-le cie dzia łal no -
ści. Z oka zji ju bi le uszu w ki nie Miesz -
ko ak to rzy wy stą pi li w spe cjal nym
uro dzi no wym re per tu arze. Na wy -
stęp pod ha słem „To już 5 lat” skła -
da ły się frag men ty róż nych spek ta kli
i pro gra mów Te atr Se nio ra.

Koź miń ski Te atr Se nio ra po wstał
wgrud niu2012 ro ku. Po wo ła nie ama tor skie -
go te atru by ło speł nie niem ma rze nia wie lu
osób, a przede wszyst kim Jo lan ty Cy un -
czyk – eme ry to wa nej po lo nist ki, któ ra jest re -
ży se rem i sze fo wą koź miń skie go ze spo łu. 

Pierw sze kro ki na sce nie ak to rzy sta -
wia li w „lek kim” re per tu arze. By ły to

wier sze, pio sen ki i ske cze w pro gra mach
„Kon cert je sien ny”, „Czy ten Pan i Pa ni”,
„Ro bić czy nie ro bić? – oto jest py ta nie”.
Każ de ko lej ne przed sta wie nie przy cią ga ło
tłu my wi dzów, a te atr był co raz bar dziej
roz po zna wal ny w lo kal nym śro do wi sku. 

W 2015 ro ku gru pa się gnę ła po am -
bit niej szy re per tu ar – wy sta wi ła swój
pierw szy spek takl – „Drew nia ny ta lerz”,
za któ ry zdo by ła I na gro dę na 17. Ogól no -
pol skim Prze glą dzie Ar ty stycz nym Ru -
chu Se nio rów „ARS 2016” we Wło cław -
ku. W ro ku 2017 ser ca wi dzów pod bi ły
in sce ni za cja frag men tów „We se la” S. Wy -
spiań skie go oraz mo no dram w wy ko na -
niu Mie czy sła wa Grysz ki. 

(NO VUS)

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
16-22 lutego
godz. 10.00 – GNOMY ROZRABIAJĄ – Kanada,
animowany, 89' - 2D dubbing 
godz. 16.00 – GNOMY ROZRABIAJĄ – Kanada,
animowany, 89' - 2D dubbing 
godz. 18.00 – NOWE OBLICZE GREYA - USA,
melodramat, 105' - 2D 
godz. 20.15 – NOWE OBLICZE GREYA - USA,

melodramat, 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. 
12-16 lutego
Warsztaty kreatywnej przeróbki odzieży dla
młodzieży od 14. roku życia w Krotoszyńskim
Ośrodku Kultury. Zapisy pod numerem telefonu
509 282 972.
Do 16 lutego
Konkurs wiedzy z zakresu obrony cywilnej. Ankiety

konkursowe przyjmowane są w starostwie oraz

urzędzie miejskim. 

Do 23 lutego

Wystawa malarstwa Aleksandry Adamczak w galerii

Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.

3 marca

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Krotoszynie zaprasza na rajd turystyczny

„Szukanie wiosny”. Zgłoszenia przyjmowane będą do

27 lutego w biurze PTTK. 

Koź min Wlkp.

14 lutego 

Koncert Blues Makers pt. „Historia pewnej miłości” w

sali kameralnej koźmińskiego Ośrodka Kultury o

godz. 19.00. Bilety w cenie 15 zł. 

24 lutego 

Turniej Halowej Piłki Nożnej Orlików (rocznik 2007

i młodsi) w hali przy ulicy Strzeleckiej. 

JUBILEUSZ

Pięciolecie Bili

KOŹMIN WLKP

Jubileusz Teatru Seniora
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W mi nio ną śro dę od by ły się VI Mi -
strzo stwa Szko ły Pod sta wo wej nr 4
w Kro to szy nie w Sko ku Wzwyż.

W szran ki sta nę ło bli sko czter dzie -
stu uczniów, któ rzy ry wa li zo wa li
w czte rech ka te go rii wie ko wych. 

Or ga ni za to rem za wo dów był UKS
Del fin 4, dzia ła ją cy przy SP nr 4. W ka te -
go rii klas IV zwy cię ży li Alek san dra Chle -
bow ska (107 cm) i Kry stian Sta niek (107
cm). Wśród uczniów klas V naj lep si by li
Zo fia Ci chow las (117 cm) i Ka mil Bie sia -
dec ki (111 cm). W gro nie szó sto kla si -
stów trium fo wa li Mar ty na Wa sie lak
(120 cm) i Al len Ro zum (135 cm).
W gru pie uczniów VII klas naj wy żej sko -
czy li Nad ia Ba chórz (125 cm) oraz Da -
wid Grzą ka (150 cm). 

Zwy cięz cy otrzy ma li pa miąt ko we dy -
plo my i na gro dy ufun do wa ne przez UKS
Del fin 4. Nad prze bie giem za wo dów czu -
wał se kre ta riat, pro wa dzo ny przez
uczniów kla sy VII oraz na uczy cie li wy -
cho wa nia fi zycz ne go – Jac ka Miel car ka
i Mo ni kę Czu bak -Sne lę. 

(GRZE LO)

Eki pa Pro -Me tu wy gra ła IX Otwar te
Ama tor skie Mi strzo stwa Koź mi na
Wiel ko pol skie go w Ha lo wej Pił ce
Noż nej. W fi na le po ko na ła, po se rii
rzu tów kar nych, MTV Roz dra żew. 

O mi strzo stwo Koź mi na wal czy ło 14
ze spo łów, któ re po dzie lo ne zo sta ły na trzy
gru py. W pierw szej naj lep szy był Pro -Met,
któ ry po ko nał Al ba tro sy II (1: 0), Stu dio
Bar ber (2: 0) i Sta niew (5: 1) oraz zre mi so -
wał z Kro to szy nem (0: 0). W gru pie B
pierw sze miej sce za ję ła dru ży na MTV, wy -
gry wa jąc z BNOT -em (2: 0), Czar ny mi
Brzo stów (3: 1), Szyb ko strzel ny mi (3: 0)
i re mi su jąc ze Skrzy dla ty mi Wie lo wieś
(1: 1). Gru pę C wy grał pierw szy ze spół Al -
ba tro sów – po zwy cię stwach z eki pa mi

Ma gic (4: 1) i Bar te sko (3: 0) oraz re mi sie
z Szyb ki mi Tramp ka mi (0: 0). 

W ćwierć fi na łach Pro -Met wy -
grał 1: 0 z Szyb ki mi Tramp ka mi, MTV
ogra ło 2: 0 Kro to szyn, Al ba tro sy I po ko -
na ły 3: 0 BNOT, a Al ba tro sy II od pra wi ły
Skrzy dla tych Wie lo wieś (2: 0). 

W pół fi na łach Pro -Met, po rzu tach
kar nych, zwy cię żył Al ba tro sy I, a MTV
wy gra ło 3: 1 z dru gim te amem Al ba tro -
sów, któ ry póź niej, w me czu o trze cie
miej sce, uległ 1: 4 pierw szej dru ży nie. 

Fi nał w re gu la mi no wym cza sie nie
przy niósł roz strzy gnię cia, więc znów po -
trzeb ne by ły rzu ty kar ne. Le piej eg ze kwo -
wa li je pił ka rze Pro -Me tu i to oni zo sta li
mi strza mi Koź mi na. 

(GRZE LO) 

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Pro-Met mistrzem Koźmina
LEKKA ATLETYKA

Szkolne mistrzostwa w skoku wzwyż 

W dwóch ko lej nych me czach run dy
re wan żo wej V li gi ka li sko -ko niń skiej
te ni sa sto ło we go UKS Im puls Zdu ny
wy wal czył dwa punk ty. Eki pa pro wa -
dzo na przez Eu ge niu sza Ko czo row -
skie go ule gła Kro to szo wi II i wy gra ła
z Ża ka mi III Ta cza nów. 

W spo tka niu ro ze gra nym w Zdu nach
go spo da rze prze gra li z Kro to szem II Kro -

to szyn 6: 10. Dla Im pul su punk to wa li
Wik tor Ma lec (4) i Ma te usz Sta niew ski
(2), a dla go ści – Krzysz tof Ko wal ski (3,5),
Ad rian Kos sman (2,5), Szy mon Drze -
wiec ki (2,5) i Adam Pa bich (1,5).

W ko lej nym me czu zdu no wia nie
ogra li UKS Ża ki III Ta cza nów 10: 7. Dla
Im pul su pun ty zdo by wa li W. Ma lec
(3,5), M. Sta niew ski (3,5), Ka ta rzy na
Swo ra (2) i To masz Ka sprzak (1). (AN KA)

TENIS STOŁOWY

Krotosz lepszy od Impulsu



Plebiscyt14 WTOREK, 13 lutego 2018



W re stau ra cji Cri stal od by ło się spo -
tka nie, w trak cie któ re go za wią za -
no sto wa rzy sze nie pod na zwą Spor -
to wy i Pa trio tycz ny Kro to szyn. Głów -
nym je go ce lem ma być pro pa go -
wa nie wśród dzie ci i mło dzie ży, ale
tak że osób do ro słych, spor to we go
sty lu ży cia i kul tu ry fi zycz nej, za sad
fa ir play, sza cun ku do tra dy cji i hi -
sto rii Pol ski, za sad pa trio tycz nych
i pra wo rząd no ści.

Sto wa rzy sze nie bę dzie swo je ce le re -
ali zo wa ło po przez pro wa dze nie klu bów
spor to wych, współ pra cę z biu ra mi par la -
men ta rzy stów, in sty tu cja mi rzą do wy mi
i po za rzą do wy mi, pla ców ka mi oświa to -
wy mi oraz wła dza mi sa mo rzą do wy mi.
W pla nach jest tak że or ga ni zo wa nie szko -
leń i ak cji spo łecz nych czy udział w ini cja -
ty wach cha ry ta tyw nych. 

Jed ną z pierw szych de cy zji by ło po -
wo ła nie Kro to szyń skie go Klu bu Bok ser -
skie go imie nia An drze ja Go ło ty oraz Thai
Bo xing Te am Kro to szyn. Pre ze sem sto wa -
rzy sze nia zo stał ad wo kat Grze gorz
Szwoch, któ ry jest peł no moc ni kiem An -
drze ja Go ło ty.

– Jest bar dzo sze ro kie za in te re so wa -
nie – za rów no bok sem, jak i dzia łal no ścią
sto wa rzy sze nia – mó wił Grze gorz

Szwoch. – Spo tka li śmy się z wie lo ma
życz li wy mi oso ba mi, któ re chcia ły by
wspo móc na szą ini cja ty wę. Tak jak za po -
wia da li śmy na pierw szym spo tka niu,
w grud niu ru szy li śmy z ko py ta. Li czy my,
że za in te re so wa nie bę dzie tyl ko ro -
sło – oznaj mił pre zes.

Prócz nie go w skład za rzą du sto wa -
rzy sze nia we szli Kry stian Kło poc ki (wi ce -
pre zes), Zbi gniew Bro dziak (wi ce pre zes),
Adam Ochmann, Ja ro sław Ku biak i Piotr
Pa te rek. W ko mi sji re wi zyj nej pra co wać
bę dą Sła wo mi ra Fe do ro wicz, Ja ro sław
Mróz i Ry szard Ko smal ski. Człon ka mi -

-za ło ży cie la mi sto wa rzy sze nia i klu bu
bok ser skie go są Łu kasz Kle pac ki, Łu kasz
Ci chy i Mar cin Szyn drow ski.

– Tre ne rem klu bu bok ser skie go zo -
stał Łu kasz Kle pac ki, a tre ne rem ko or dy -
na to rem bę dzie To masz Dy lak. Od by ły
się już pierw sze tre nin gi, na któ re przy -
szły 62 oso by w wie ku od 7 do 47 lat.
Na pew no bę dzie do ko ny wa na se lek cja.
Na ra zie tre nu je my w sa li przy uli cy Spor -
to wej w Kro to szy nie. Tre nin gi od by wa ją
się we wtor ki o 17.30 i czwart ki
o 18.30 – po wie dział Zbi gniew Bro dziak.

(NO VUS)

15Sport
SPORTY WALKI

Zwycięski debiut Gumiennej 

We Wro cła wiu od by ła się Ga la DFS
Kick bo xing Chal len ge 13, w trak cie
któ rej do szło do me czu mię dzy pań -
stwo we go po mię dzy Pol ską a Cze -
cha mi. Jed ną z walk sto czy ła po cho -
dzą ca z Ko by li na Ró ża Gu mien na.
Re pre zen tant ka Pun cher Wro cław
po ko na ła w ka te go rii 65 kg Lu cię
Mlejn ko vą. 

Przy po mnij my, że Ró ża Gu mien na
w mi nio nym ro ku re pre zen to wa ła fe de ra -
cję Fi ght Exc lu si ve Ni ght, a w paź dzier ni ku
sto czy ła wal kę z Mar tą Wa li czek. Wte dy
po dziw nej de cy zji sę dziów, któ rzy za rzą -
dzi li do gryw kę, stra ci ła pas mi strzow ski
na rzecz ry wal ki. – Spo sób, w ja ki po trak to -
wa ła mnie wte dy fe de ra cja, był jed nym
z głów nych po wo dów, dla któ rych ode -
szłam do DFS – wy ja śnia R. Gu mien -
na. – Do dat ko wo zda rza ły się pro ble my
z do bo rem od po wied nich ry wa lek. Jed no -
cze śnie śle dzi łam roz wój fe de ra cji DFS, któ -
ra ro sła ca ły czas w si łę. W koń cu zde cy do -
wa łam się wraz z po cząt kiem ro ku ka len da -
rzo we go za si lić ich bar wy – oznaj mia. 

Ga la DSF Kick bo xing Chal len ge 13
od by ła się w ha li Or bi ta we Wro cła -
wiu. – Lu cia Mlejn ko va jest uty tu ło wa ną
za wod nicz ką, któ ra wal czy w wyż szej ode
mnie ka te go rii. Przy go to wu jąc się do na -
szej kon fron ta cji, mu sia ła zrzu cić zbęd ne
ki lo gra my – mó wi na sza za wod nicz -

ka. – Po ana li zie jej wcze śniej szych walk
by li śmy przy go to wa ni na roż ne wa rian ty
dzia ła nia. Po pierw szej run dzie utwier -
dzi li śmy się w prze ko na niu, że mu szę
sku pić się na de fen sy wie i szu kać swo ich
oka zji w kon trach. 

Po trzech run dach sę dzio wie nie by li
jed no gło śni. Osta tecz nie R. Gu mien na po -
ko na ła ry wal kę –30: 28, 28: 30, 30: 28.  
– W zgod nej opi nii tre ne rów i fa chow ców
by łam lep szą za wod nicz ką i po win nam wy -
grać jed no gło śnie. Nie chcę oce niać jed ne go
z sę dziów, po cho dzą ce go – no ta be -
ne – z Czech. Cie szę się z po ko na nia mo jej
ry wal ki i uda ne go de biu tu w no wej fe de ra -
cji – po wie dzia ła Gu mien na. 

No wy rok ka len da rzo wy to no we
wy zwa nie przed re pre zen tant ką Pun -
cher Wro cław. – Chcia ła bym się sku pić
na wal kach dla or ga ni za cji DFS. Od by ły
się już pierw sze roz mo wy na te mat po je -
dyn ku w kwiet niu. Na chwi lę obec ną nie
jest to jesz cze po twier dzo ne, dla te go nie
chcę po da wać na zwi ska żad nej ry wal ki.
Chcia ła bym po dzię ko wać ki bi com z po -
wia tu kro to szyń skie go, któ rzy mnie
moc ną do pin gu ją w dzia ła niach. Uda ło
mi się wy grać wal kę dzię ki wspar ciu naj -
bliż szych, ro dzi ny, part ne rów oraz spon -
so rów, któ rzy po ma ga ją mi w przy go to -
wa niach do ko lej nych starć – pod su mo -
wa ła R. Gu mien na. 

(GRZE LO)

SPORTY WALKI

Powołano sportowo-patriotyczne stowarzyszenie

4 lu te go od by ła się Zi mo wa Spar ta -
kia da Spor to wa Miesz kań ców Mia -
sta i Gmi ny Koź min Wiel ko pol ski.
W VI edy cji za wo dów naj lep sza by ła
eki pa z Po go rza łek Wiel kich, któ ra
wy prze dzi ła Wał ków i Sta niew. 

Do zma gań w ra mach współ za wod -
nic twa spor to we go pod ha słem „Moc niej,
szyb ciej, cel niej” przy stą pi ło 15 ze spo łów.
Uczest ni cy ry wa li zo wa li w dzie się ciu
kon ku ren cjach. 

W rzu cie lot ką do tar czy naj lep si by li

Ju sty na Bisz czak (Po go rzał ki Wiel kie) i To -
masz No wa kow ski (Or la). Do bram ki naj -
cel niej strze la li Mag da le na Mar ci szak (Wy -
rę bin) i Nor bert Po raw ski (Mo kro nos). 

W rzu tach do ko sza zwy cię ży li Bar -
ba ra Sten cel (Wal ków) i Ma ciej Gę stwa
(Czar ny Sad). Od waż nik naj wię cej ra zy
pod niósł Prze my sław Ku zia (Wał ków),
a pił ką le kar ską naj da lej rzu cił Hu bert
Wuj kow ski (Ga łąz ki). 

W rzu tach do ce lu trium fo wa ła Pa -
try cja Sten cel (Wał ków). Sla lom z pił ką
ko szy ko wą naj szyb ciej wy ko na ła Agniesz -

ka Ku biak (Ga łąz ki), a z pił ką noż ną naj le -
piej poradziła so bie Da ria Trze ciak (Sta -
niew). W ry wa li za cji szta fet pierw sze
miej sce za jął Jó ze fów, a w prze cią ga niu li -
ny zwy cię żył Sta niew. 

Po zli cze niu punk tów oka za ło się, że
pierw sze miej sce za ję ła dru ży na z Po go rza -
łek Wiel kich (155 pkt.). Ko lej ne lo ka ty za -
ję ły Wał ków (134 pkt.), Sta niew (130,5
pkt.), Ga łąz ki (123,5 pkt.), Or la (116,5
pkt.), Czar ny Sad (113,5 pkt.), Jó ze fów
(112 pkt.), Koź min Wlkp. – Osie dle nr 3
(110 pkt.), Bia ły Dwór (107,5 pkt.), Wy rę -
bin (107,5 pkt.), Mo kro nos (104 pkt.), Sta -
ra Ob ra (95 pkt.), Koź min Wlkp. – Osie dle
nr 1 (91,5 pkt.), Bo rzę cicz ki (90 pkt.) i No -
wa Ob ra (89,5 pkt.). (GRZE LO)

SPARTAKIADA

Triumf Pogorzałek Wielkich
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W nie dzie lę za koń czy ła się VIII edy -
cja Kro to szyń skiej Li gi Ha lo wej Pił ki
Noż nej. No wym mi strzem zo sta ła
dru ży na Żu brów, któ ra w ostat nim
me czu se zo nu zde mo lo wa ła Ju nio -
rów Astry, wy gry wa jąc aż 20: 2!

Ostat nia kon fron ta cja w tym se zo nie
to sza leń czy po ścig Ja ku ba Kło bu ska
za ko ro ną kró la strzel ców. Gracz Żu brów
w star ciu z Ju nio ra mi Astry 17 ra zy (!)
po ko nał bram ka rza ry wa li. War to wspo -
mnieć, że wy nik mógł być jesz cze bar dziej
oka za ły, lecz Nor bert Ko zieł obro nił trzy
rzu ty kar ne, eg ze kwo wa ne przez wspo -
mnia ne go snaj pe ra. Star cie za koń czy ło się
zwy cię stwem no wych mi strzów 20: 2.

Je de na sta ko lej ka KLHPN roz po czę -
ła się od zwy cię stwa Eki py z Sul mie rzyc
nad Dre am Te amem 4: 1. Do prze rwy był
re mis 1: 1. Po zmia nie stron sul mie rzy -
cza nie wy ko rzy sta li swo je oka zje i zgar nę -
li peł ną pu lę. 

Pro -Met – dru gi raz z rzę du – mu siał
grać bez zmien ni ków. Mi mo to ze spół
z Koź mi na Wiel ko pol skie go po ko nał
Igloo 5: 4. Na po chwa ły za słu żył szcze gól -
nie Ar tur Bła żej czak, któ ry za no to wał
dwa go le i dwie asy sty.

Trze cie miej sce w li dze, dzię ki wy gra -
nej 11: 2 z Lun tru sa mi, za jął ze spół MTV
Roz dra żew. Pięć go li w tym me czu strze -

lił Fa bian Wo siek. Tuż za po dium se zon
za koń czył LZS Ko bier no -Tom ni ce. W po -
je dyn ku z Octa go nem do prze rwy eki pa
ta pro wa dzi ła 2: 1. W dru giej od sło nie
do LZS -u do łą czył Ka rol Kry stek, któ ry
roz ru szał ko le gów, w efek cie cze go po łą -
czo ne si ły Ko bier na i Tom nic zwy cię ży -
ły 11: 4. Naj lep szy gracz LZS -u strze lił
pięć go li i za jął dru gie miej sce w kla sy fi ka -
cji strzel ców.

A Se ree Tee za koń czy ło roz gryw ki
wy so ką wy gra ną z Tor na dem (19: 0). Dla
ubie gło rocz nych mi strzów pięć tra fień
za no to wał Mi ko łaj Gru chaj, a au to rem
czte rech był Da niel Olej nik. 

Po ostat nim spo tka niu or ga ni za to rzy,
wraz z bur mi strzem Fran cisz kiem Mar -
szał kiem, Wal de ma rem Wro nec kim ze
Sta ro stwa Po wia to we go, Ro ma nem Woś -
kiem z kro to szyń skie go ma gi stra tu
i Krzysz to fem Wnu kiem z fir my Mah le,
wrę czy li na gro dy in dy wi du al ne.

Kró lem strzel ców oraz MVP se zo nu
zda niem Wiel ko pol skiej Ga ze ty Lo kal nej
KRO TO SZYN zo stał J. Kło bu sek (Żu -
bry). Naj wię cej asyst za no to wał Piotr Ka -
lak (Żu bry). Za naj lep sze go gol ki pe ra
uzna no Se ba stia na Kmie ci ka (AST), na to -
miast naj lep szym za wod ni kiem – we dług
or ga ni za to rów – był F. Wo siek (MTV).

– Chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim spon so rom, dzię ki któ rym uda ło się

ro ze grać VIII edy cję KLHPN. Szcze gól ne
sło wa uzna nia kie ru ję w stro nę Urzę du
Miej skie go w Kro to szy nie, Ro ma na Woś -
ka, Wal de ma ra Wro nec kie go i Jac ka Cier -
niew skie go, któ rzy po mo gli w or ga ni za cji
li gi. Dzię ku ję rów nież sę dziom oraz Ga ze -
cie Lo kal nej KRO TO SZYN za uda ną
współ pra cę i ufun do wa nie na gród dla naj -
lep sze go gra cza, a tak że Ga le rii Kro to szyń -
skiej, któ ra po da ro wa ła czo ło wym za wod -
ni kom upo min ki. Na za koń cze nie po dzię -
ko wa nia skła dam mo je mu te amo wi – J.
Ba na sza ko wi, M. Kwie ciń skie mu, D. Gó -
ra lo wi i P. Fa bi sio wi, bez któ rych li ga nie
mo gła by się od być – po wie dział Ro bert
Sta wo wy, or ga ni za tor KLHPN.

(GRZE LO)
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Żubry mistrzem halówki!

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.


