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KULTURA FIZYCZNA

Stawiają na naukę pływania!
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Zamieszanie z ulicą 23 Stycznia
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W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej od by ło się spo tka nie osób za in te -
re so wa nych ge ne alo gią. Wy kład „Źró -
dła do ba dań ge ne alo gicz nych” pro -
wa dzi ła Ane ta Franc – hi sto ryk i ar chi -
wi sta z wy kształ ce nia i za mi ło wa nia.

Ane ta Franc wy da ła książ kę „Czas
mło do ści cza sem woj ny. Wspo mnie nia
z Gar stedt”, w któ rej opi sa ła dzie je swo jej
ro dzi ny, po cho dzą cej z Pa ca no wic. 

Na spo tka niu w bi blio te ce moż na by ło
do wie dzieć się, jak roz po cząć po szu ki wa nie

in for ma cji o na szych przod kach, gdzie się
udać, z ja kich pro gra mów, in ter ne to wych
baz da nych i stron do two rze nia drzew ge -
ne alo gicz nych mo że my sko rzy stać. 

Uczest ni cy do wie dzie li się też, dla -
cze go czy ta nie ksiąg me try kal nych jest nie
la da wy czy nem. Na ko niec Ane ta Franc
od po wia da ła na py ta nia.

Or ga ni za to ra mi wy kła du by ły kro -
to szyń ska bi blio te ka oraz To wa rzy stwo
Mi ło śni ków i Ba da czy Zie mi Kro to -
szyń skiej. Ko lej ne spo tka nie o ge ne alo -
gii od bę dzie się w kwiet niu i bę dzie

mia ło cha rak ter warsz ta tów szko le nio -
wych. Chęt ni mo gą za pi sać się na nie
dro gą ma ilo wą (tmibzk@o2.pl) lub

bez po śred nio w bi blio te ce (po kój
nr 20 – II pię tro). 

(NO VUS)

BIBLIOTEKA

W poszukiwaniu przodków

12 lu te go w Zdu nach ukon sty tu owa -
ła się Gmin na Ra da Po żyt ku Pu blicz -
ne go, któ ra bę dzie or ga nem do rad -
czym i opi niu ją cym – np. uchwa ły
Ra dy Miej skiej. Po mysł jej utwo rze -
nia wy szedł od pre zes Sto wa rzy sze -
nia „Ra zem dla Ko na rze wa”.

W skład ra dy we szli Syl wia Waw rzy -
no wicz (Sto wa rzy sze nie AD SUM), Bar -
ba ra Ła siń ska (Sto wa rzy sze nie „Ra zem
dla Ko na rze wa”), Ali cja Sta cho wiak (Sto -
wa rzy sze nie Wza jem nej Po mo cy w Zdu -
nach), Be ata Ptak (Klub Twór cze go Rę ko -
dzie ła w Zdu nach), Da riusz Dę bic ki
(Fun da cja „Iskier ka Na dziei”), Elż bie ta
Kur kie wicz i Eu ge niusz Ko czo row ski
(przed sta wi cie le Ra dy Miej skiej w Zdu -

nach), Wła dy sław Ula tow ski i Ali cja Drej -
karz -Ostój (przed sta wi cie le bur mi strza
Zdun).

Pierw sze po sie dze nie ra dy pro wa dził
bur mistrz To masz Chu dy. W trak cie spo -
tka nia wy ło nio no pre zy dium GRPP.
Prze wod ni czą cą zo sta ła Bar ba ra Ła siń ska,
jej za stęp cą – Eu ge niusz Ko czo row ski,
a pro to ko lant ką – Ali cja Drej karz -Ostój. 

Na za koń cze nie ob rad omó wio no spo -
so by dzia ła nia ra dy i jej głów ne za da nia.
Bur mistrz stwier dził, że po wo ła nie GRPP
to do wód na ro sną ce zna cze nie or ga ni za cji
po za rzą do wych w gmi nie Zdu ny. Wy ra ził
rów nież na dzie ję, że ra da uspraw ni – i tak
już bar dzo do bre – kon tak ty po mię -
dzy III sek to rem a sa mo rzą dem.

(NO VUS)

Kro to szyń ski Urząd Skar bo wy za pra -
sza wszyst kich po dat ni ków do swo jej
sie dzi by 24 lu te go na „Dzień otwar ty”.
Bę dzie to oka zja, by uzy skać po moc
we wszel kich spra wach zwią za nych
z rocz nym ze zna niem po dat ko wym.

Na czel nik Urzę du Skar bo we go
w Kro to szy nie za pra sza po dat ni ków
w tym dniu w go dzi nach 9.00-13.00. Bę -
dą oni mie li za pew nio ną po moc w wy peł -
nia niu ze znań oraz skła da niu PIT dro gą
elek tro nicz ną na każ dym sta no wi sku ob -
słu gi, po moc i po ra dy eks per tów, a tak że
moż li wość uzy ska nia te le fo nicz nej in for -
ma cji w za kre sie za sad roz li cza nia po dat -

ku. Pra cow ni cy skar bów ki bę dą cze kać
pod nu me ra mi te le fo nów 62 725 19 13
oraz 62 725 19 96.

W szcze gól ny spo sób skar bów ka za -
pra sza oso by nie peł no spraw ne i ich opie -
ku nów, któ rzy bę dą mo gli sko rzy stać
z do dat ko wej po mo cy w roz li cza niu ze -
znań rocz nych za 2017 rok. 

Po nad to te go sa me go dnia, rów nież
w go dzi nach 9.00-13.00, zor ga ni zo wa ne
bę dą dy żu ry w za kre sie pro mo cji bez płat -
nej apli ka cji „e -mi kro fir ma” i po twier dza -
nia pro fi lu za ufa ne go eGO. Urząd za pew -
ni klien tom moż li wość sko rzy sta nia ze
wspar cia eks per tów w za kre sie JPK.

OPRAC. (AN KA)

ZDUNY

Gminna Rada Pożytku Publicznego

FINANSE

Skarbówka zaprasza podatników
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W pią tek, 9 lu te go, uli ca mi Kro to szy -
na prze szedł III Marsz Pa mię ci Po -
wsta nia Wiel ko pol skie go. De le ga cje
szkół, or ga ni za cji spo łecz nych i sa -
mo rzą dów oraz miesz kań cy w ten
spo sób od da li hołd uczest ni kom
zwy cię skie go po wsta nia.

Uro czy stość roz po czę ła się
o godz. 17.00 przy bu dyn ku przed szko la
Baj ka, gdzie nie gdyś mie ścił się ho tel Ba -
zar, któ ry był ośrod kiem ży cia na ro do we -
go Po la ków w Kro to szy nie i miej scem ob -
rad Po wia to wej Ra dy Lu do wej. 

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 1
za pa li li zni cze pod ta bli cą upa mięt nia ją cą
dzie je Kro to szy na. O tym, jak kon sty tu -
owa ła się ów cze sna Po wia to wa Ra da Lu -
do wa oraz ja ki prze bieg mia ło for mo wa -

nie się od dzia łów po wstań czych, opo wie -
dział dr Edward Jo kiel. 

Swo ją opo wieść hi sto ryk kon ty nu -
ował przy ra tu szu, gdzie wy zna czo no
dru gi przy sta nek mar szu. Po tem uczest -
ni cy za trzy ma li się przy po mni ku Wol -
no ści, gdzie zło żo no wią zan ki kwia tów.
Po wstań cza fla ga zo sta ła wcią gnię ta
na maszt przy bu dyn ku sta ro stwa. 

Dal szą część walk po wstań czych
omó wił hi sto ryk An to ni Kor sak. Ostat -
nim eta pem uro czy sto ści był prze marsz
ca łej gru py pod po mnik Po wstań ców
Wiel ko pol skich. W tym miej scu głos za -
brał Piotr Mi ko łaj czyk, dy rek tor Mu zeum
Re gio nal ne go im. H. Ław ni cza ka. Na ko -
niec za pa lo no zni cze pa mię ci. 

(NO VUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

9 lu te go do szło do uro czy ste go prze -
ka za nia ko lej nych ra dio wo zów dla
Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro -
to szy nie. Za kup po jaz dów był moż li -
wy dzię ki do fi nan so wa niu lo kal nych
sa mo rzą dów i Ko men dy Wo je wódz -
kiej Po li cji w Po zna niu. 

Tym sa mym kro to szyń scy funk cjo na -
riu sze otrzy ma li do dys po zy cji dwa nie -
ozna ko wa ne ra dio wo zy mar ki Opel
Astra. W uro czy stym prze ka za niu udział
wzię li sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, wi ce -
sta ro sta Pa weł Ra do jew ski, Ma ciej Brat -
bor ski – bur mistrz Koź mi na Wiel ko pol -
skie go, Ma riusz Dy mar ski – wójt Roz dra -
że wa, insp. Ma riusz Ja śniak – ko men dant
po wia to wy po li cji w Kro to szy nie. 

Je den z po jaz dów ko men da otrzy ma -
ła dzię ki do fi nan so wa niu ze środ ków po -
wia tu oraz ko men dy wo je wódz kiej, a dru -
gi dzię ki wspar ciu sa mo rzą dów – koź -
miń skie go i roz dra żew skie go – oraz tak że

ko men dy wo je wódz kiej. 
Z sa mo cho dów ko rzy stać bę dą po li -

cjan ci z Wy dzia łu Kry mi nal ne go oraz
funk cjo na riu sze peł nią cy służ bę na ko mi -
sa ria cie w Koź mi nie Wlkp. Z uwa gi na to,
że te ren Koź mi na i Roz dra że wa jest bar -
dzo roz le gły, no wy na by tek z pew no ścią
uła twi pra cę tam tej szym mun du ro wym. 

Insp. Ma riusz Ja śniak za zna czył, że
ra dio wo zy ma ją słu żyć na rzecz bez pie -
czeń stwa miesz kań ców na sze go po wia tu.

Sa mo cho dy to nie zwy kle po trzeb ny i cen -
ny na by tek. By sku tecz nie nieść po moc
lu dziom znaj du ją cym się w okre ślo nym
za gro że niu, funk cjo na riu sze mu szą mieć
przy zwo ite środ ki lo ko mo cji oraz urzą -
dze nia wspar cia tech nicz ne go. Jed no cze -
śnie ko men dant po dzię ko wał za wspar -
cie, ja kie go na rzecz po pra wy bez pie czeń -
stwa udzie la ją lo kal ne sa mo rzą dy.

(NO VUS)

HISTORIA

Pamięć o powstaniu nie zginie

POLICJA

Dwa nowe pojazdy dla funkcjonariuszy



No wy pro gram na uki pły wa nia dla
uczniów szkół pod sta wo wych przed -
sta wio no na kon fe ren cji pra so wej,
któ ra nie daw no od by ła się w kro to -
szyń skim urzę dzie. W spo tka niu
udział wzię li bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek, wi ce bur mistrz Ry szard
Czusz ke, Ja cek Cier niew ski – dy rek -
tor CSiR Wod nik, Zbi gniew Ku rza wa,
dy rek tor SP nr 7 z OI. 

– Pół ro ku te mu na ro dzi ła się idea,
że by upo wszech nić na ukę pły wa nia dla
dzie ci, któ re nie są jesz cze ob ję te tym sys -
te mem szkol nym. Za uwa ży li śmy bo -
wiem du że za in te re so wa nie tą for mą ak -
tyw no ści spor to wej, dla te go chce my ją
bar dziej upo wszech nić – wy ja śnił wi ce -
bur mistrz Czusz ke. 

Po przed ni pro gram na uki pły wa nia
skie ro wa ny był do ogra ni czo nej licz by
uczniów, a za ję cia by ły płat ne. No wy

pro jekt za kła da, że w każ dej szko le
ucznio wie bę dą mo gli z tej moż li wo ści
sko rzy stać. W pierw szych trzech kla -
sach szkół pod sta wo wych pla nu je się
stwo rze nie od dzia łów dla dzie ci, któ re
chcą uczyć się pły wa nia. Za ję cia bę dą
od by wać się raz w ty go dniu, w cza sie
naj mniej sze go ob lę że nia ba se nu,
po lek cjach w szko łach, w go dzi -
nach 14.30-16.30. 

Pro jekt ru szy ty dzień po za koń cze -
niu fe rii zi mo wych. – Jest to pro gram pi -
lo ta żo wy, po nie waż do tąd na uka pły wa -
nia za czy na ła się do pie ro od kla sy czwar -
tej – mó wił R. Czusz ke. – Dla te go jest to
wy zwa nie lo gi stycz ne. Wej ście na ba sen,
kwe stia in struk to ra i do jazd uczniów ma -
ją być bez płat ne. Pro po no wa ny pro gram
da nam rów nież od po wiedź na py ta nie,
czy zejść z obo wiąz ko wą na uką pły wa nia
do kla sy trze ciej szko ły pod sta wo wej – za -
zna czył wi ce bur mistrz. 

Jak pod kre ślo no, wdro że nie te go pro -
gra mu przy nie sie wie lo stron ne ko rzy ści.
Pły wal nia bę dzie za peł nio na wte dy, gdy
ma ło kto z niej nie ko rzy sta. Zy ska ją rów -
nież na uczy cie le, któ rzy za pro wa dze nie
za jęć bę dą otrzy my wać wy na gro dze nie.
Po nad to do dat ko wy przy chód zy ska Miej -
ski Za kład Ko mu ni ka cji, któ ry bę dzie do -
wo ził dzie ci na ba sen. 

Na kon fe ren cji omó wio no tak że ofer -
tę na uki pły wa nia dla se nio rów pod na -

zwą „Pły wa nie 50 plus”. Oso by, któ re
ukoń czy ły 50. rok ży cia, bę dą mo gły
wcho dzić na ba sen po ce nach pre fe ren -
cyj nych, czy li ok. 10 zł za go dzi nę. Ce na
ta ma obej mo wać wej ście na ba sen i in -
struk to ra. – Za uwa ży li śmy, że w pew -
nym wie ku ak tyw ność fi zycz na u wie lu
osób się koń czy. Chce my tych lu dzi wy -
cią gnąć z do mów na kry tą pły wal nię. Są
dwie gru py – jed na, któ ra nie ma po ję cia
o pły wa niu, któ rą trze ba do te go prze ko -

nać, a dru ga to ci, któ rzy pły wa ją, ale ich
tech ni ka jest jesz cze nie po rad na – stwier -
dził wi ce bur mistrz. Na ta kie za ję cia ma ją
być prze zna czo ne dwie go dzi ny w cią gu
dnia – 7.00-8.00 i 21.00-22.00. 

Zbi gniew Ku rza wa za uwa żył, że no -
wa pod sta wa pro gra mo wa, po dob nie jak
wcze śniej sza, nie za wie ra na uki pły wa nia,
mi mo że w kro to szyń skich szko łach już
to funk cjo nu je. – Pły wa nie jest umie jęt -
no ścią uty li tar ną – po wie dział dy rek tor
szko ły na Par cel kach. – Ro dzi ce bar dzo
się cie szą, że rów nież aspekt bez pie czeń -
stwa jest za cho wa ny. Dzie ci świet nie pły -
wa ją i przy no si to do bre owo ce. Ta zmia -
na zwią za na jest z wdra ża ną re for mą edu -
ka cji, gdyż od pa da nam je den rocz nik. Za -
ję cia na ba se nie są bar dzo istot ne tak że
dla te go, że od cią ża ją ba zę spor to wą
w szko le.

Z ko lei Ja cek Cier niew ski, dy rek tor
Wod ni ka, za po wie dział za kup nie zbęd ne -
go sprzę tu, któ ry bę dzie po trzeb ny do na -
uki pły wa nia. Za pew nił też, że bę dą do dat -
ko wi ra tow ni cy do ob słu gi licz nych grup.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na Bieżąco4 WTOREK, 20 lutego 2018

Tuż przed roz po czę ciem fe rii zi mo -
wych w Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu -
blicz nej zor ga ni zo wa no tur niej w Co -
un ter Stri ke'a. Jest to po pu lar na sie -
cio wa gra kom pu te ro wa, w któ rej li -
czą się re fleks, spryt i współ pra ca
z part ne ra mi.

W szran ki sta nę ły 24 dwu oso bo we
dru ży ny. Jed na roz gryw ka trwa ła oko ło 3
mi nut. Je że li by ła ta ka po trze ba, za rzą dza -
no do gryw kę. Roz gryw ki moż na by ło śle -
dzić na du żym ekra nie. Ry wa li za cja bu -
dzi ła ży we re ak cje wśród mło dych lu dzi. 

Tur niej roz gry wa no dwa dni. Osta -
tecz nie zwy cię ży li Mi ko łaj Ku rzaw ski
i Se ba stian Biel ski. Dru gie miej sce za ję li

Mi chał Ola chow ski i Kac per Sta ni szew -
ski, a trze cia lo ka ta przy pa dła Re mi giu -
szo wi Ko tec kie mu i Mar ci no wi An drusz -
czy szy no wi.

Co un ter Stri ke to gra kom pu te ro wa.
Opie ra się na wal ce mię dzy so bą grup
an ty ter ro ry stów lub ter ro ry stów. Naj -
pro ściej rzecz uj mu jąc – jed na stro -
na mu si wy eli mi no wać dru gą. Tu taj
prze ciw ni cy sie dzą na prze ciw ko sie bie,
od gro dze ni, nie ma jąc moż li wo ści pa -
trze nia na swo je re ak cje. Gra po wsta ła
w 1999 ro ku i przez la ta zy ska ła du żą
po pu lar ność, któ ra nie ma le je do dzi siaj.
Sta ła się plat for mą tur nie jo wą na im pre -
zach e -spor to wych.

(NO VUS)

KOMPUTERY

Counter Strike w bibliotece

KULTURA FIZYCZNA

Stawiają na naukę pływania!
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W biu rze po wia to wym Pra wa i Spra -
wie dli wo ści od by ła się kon fe ren cja
pra so wa z udzia łem se na to ra Łu ka -
sza Mi ko łaj czy ka, je go asy sten -
ta – Ja ro sła wa Ku bia ka, a tak że me -
ce na sa Ja ku ba Ka la ka. Roz ma wia -
no przede wszyst kim na te mat wi zy -
ty par la men ta rzy sty w Urzę dzie Miej -
skim w Kro to szy nie i rozliczeń fi nan -
so wych klu bów spor to wych.

Te go dnia, a więc 9 lu te go, se na tor
wraz z peł no moc ni kiem uda li się do kro -
to szyń skie go ma gi stra tu w ce lu przej rze -
nia do ku men ta cji do ty czą cej do fi nan so -
wa nia bu do wy ha li spor to wej. Przy po -
mnij my, że spra wa to czy się od po nad ro -
ku, kie dy to par la men ta rzy sta na proś bę
jed ne go z miesz kań ców po sta no wił przyj -
rzeć się rze ko mym nie ści sło ściom fi nan -
so wym w kwe stii tej in we sty cji.

Naj pierw wy sy ła ne by ły za py ta nia
do bur mi strza Kro to szy na. Wło darz
wpraw dzie od po wie dział, lecz owe wy ja -
śnie nia nie by ły sa tys fak cjo nu ją ce dla se -
na to ra. Dla te go zde cy do wał oso bi ście
udać się do urzę du, że by wy ja śnić wszel -
kie nie ści sło ści i przej rzeć do ku men ta cję.

– Naj pierw by ła krót ka roz mo wa
z bur mi strzem, przy któ rej by li obec ni
pan wi ce bur mistrz Czusz ke, skarb nik
oraz me ry to rycz ni pra cow ni cy urzę -
du – opo wia dał Ł. Mi ko łaj czyk. – Część
do ku men ta cji otrzy ma li śmy dzi siaj. Po zo -
sta łe do ku men ty ma ją zo stać skse ro wa ne
i bę dzie moż li wość ich ode bra nia. Nie
ukry wam, że po ru szy li śmy spra wę pi sma
pa na bur mi strza z 10 sierp nia, w któ rym
za zna czo no, że peł no moc nik lub oso ba
wska za na prze ze mnie bę dzie mo gła
wejść do urzę du w ce lu otrzy ma nia do ku -

men ta cji. Nie ste ty, póź niej wy co fa no się
z tej de cy zji. Dzi siaj rów nież by ły co do te -
go wąt pli wo ści, ale na szczę ście zo sta ły
roz wia ne.

Me ce nas Ja kub Ka lak do dał, że nie
wpusz czo no ich do wła ści we go po miesz -
cze nia ze „sła wet ną sza fą” z do ku men ta -
mi. Pa pie ry by ły po pro stu przy no szo -
ne. – Pew nych do ku men tów nam nie
udo stęp nio no z róż nych przy czyn – wy ja -
śniał. – Je ste śmy na eta pie prze glą da nia
do ku men ta cji i nie ma my jesz cze sta no wi -
ska praw ne go. Nie wie my też, czy bę dzie
moż na wszyst ko upu blicz nić, po nie waż
nie któ re do ku men ty są ob ję te ta jem ni cą.

Ko lej ną omó wio ną spra wą był kon -
kurs ofert dla or ga ni za cji po za rzą do wych.
Se na tor zwró cił uwa gę na kwe stię klu bów
spor to wych. Wpły nę ło 13 ofert do ty czą -
cych wspie ra nia i upo wszech nia nia kul tu -
ry fi zycz nej i spor tu. Na ten cel prze zna -
czo no 310 ty się cy zło tych. Roz dzie lo -
no 296 tys. zł. Tyl ko jed na or ga ni za -
cja – Uczniow ski Klub Spor to wy Je dyn -
ka – nie otrzy ma ła środ ków z przy czyn
for mal nych. Klub ten wnio sko wał
o ok. 60 tys. zł. 

– Wcze śniej by ło tłu ma czo ne, że
z przy czyn in nych, a te raz mó wi się o for -
mal nych – stwier dził se na tor. – Dziw ne,
że tra fi ło aku rat na UKS Je dyn ka, któ re go
pre ze sem jest Bar tosz Ko siar ski. Oka zu je
się, że nie wy ra ził on zgo dy na upu blicz -
nie nie da nych dzie ci, któ re bę dą ko rzy sta -
ły z za jęć, po wo łu jąc się na ochro nę da -
nych oso bo wych. Uwa żam, że zro bił
słusz nie. Ko mi sja kon kur so wa, pod prze -
wod nic twem wi ce bur mi strza Ry szar da
Czusz ke, zde cy do wa ła, że klub nie otrzy -
ma pie nię dzy. Wcze śniej ni gdzie nie by ły
upu blicz nio ne kry te ria, mó wią ce o tym,

że do uzy ska nia środ ków ko niecz ne jest
do star cze nie ta kich da nych. 

Par la men ta rzy sta za po wie dział więc,
iż wy stą pi do Ge ne ral ne go In spek to ra Da -
nych Oso bo wych z proś bą o opi nię, czy
zgod ne z pra wem na ta kim eta pie skła da -
nia wnio sków jest wy ma ga nie da nych oso -
bo wych uczest ni ków za jęć. – Nie zro zu -
mia łe jest rów nież to, że klub miał tyl ko
dwa dni na do star cze nie tych do ku men -
tów – tłu ma czył da lej Ł. Mi ko łaj -
czyk. – W nor mal nym try bie po win no
być sie dem dni. Na wet je śli jest to zgod ne
z pra wem, trze ba mieć zgo dę ro dzi ca
na prze twa rza nie da nych oso bo wych
dziec ka, a w tak krót kim cza sie nie jest to
moż li we. Po przej rze niu do ku men tów
kon kur so wych oka za ło się, że na ta kie sa -
mo za da nie – czy li „pod no sze nie bez pie -
czeń stwa osób prze by wa ją cych nad wo -
dą” – in na or ga ni za cja otrzy ma ła środ ki,
a nikt od niej nie wy ma gał do star cze nia
po dob nych da nych. Za py ta łem rów nież
pra cow ni ka me ry to rycz ne go urzę du
o spo sób przy dzie la nia punk ta cji w kon -
kur sie ofert. Od po wie dział, że sam nie
wie, po co jest punk ta cja – do dał se na tor. 

Ł. Mi ko łaj czyk pod kre ślił, że nie mo -
że być zgo dy na to, by pu blicz ne środ ki
by ły roz dzie la ne nie uczci wie, nie zgod nie
z pra wem i w spo sób świad czą cy o stron -
ni czym, nie obiek tyw nym dzia ła niu
władz. – Oba wiam się, że spra wa ta mo że
być je dy nie wierz choł kiem gó ry lo do wej,
a kro to szyń ski UM mo że jak w so czew ce
sku piać wąt pli wo ści i pa to lo gie, któ re
cha rak te ry zo wa ły 8-let nie rzą dy ko ali cji
PO -PSL – tak se na tor sko men to wał tę
spra wę na swo im pro fi lu fa ce bo oko wym
we wpi sie z 10 lu te go.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Niejasności coraz więcej...
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W Zdu nach od by ło się spo tka nie ko -
or dy na cyj ne w spra wie przy szłe go za -
go spo da ro wa nia miej sco wej Ka flar -
ni. Po do ko na niu wi zji lo kal nej obiek -
tu omó wio no, już w ga bi ne cie bur mi -
strza, kon cep cje funk cjo no wa nia po -
szcze gól nych bu dyn ków po ich prze -
bu do wie, roz bu do wie lub re mon cie. 

Spo tka nie mia ło zwią zek ze zbli ża ją cym
się na bo rem wnio sków na do fi nan so wa -
nie – w kwo cie 85% kosz tów – ta kich przed -
się wzięć przez Unię Eu ro pej ską. Wzię li
w nim udział przed sta wi cie le Ce chu Zdu -
nów Pol skich, w tym Piotr Ba tu ra – star szy
Ce chu, Agniesz ka Mar ci niak -Ku char -
ska – pre zes Fun da cji In so li tas, or ga ni zu ją cej
w Zdu nach Mię dzy na ro do we Ple ne ry Ce ra -
micz ne, Wło dzi mie rze Ćwir – wi ce pre zes
tej że fun da cji, Jo lan ta Szy ma now ska – dy -
rek tor Zdu now skie go Ośrod ka Kul tu ry, bur -
mistrz To masz Chu dy, Da riusz Ka łuż ny,
któ ry bę dzie przy go to wy wał wnio sek o do fi -
nan so wa nie z Unii Eu ro pej skiej, a tak że inż.
Adam Go go lew ski – pro jek tant przy go to -
wu ją cy do ku men ta cję.

Jak stwier dzo no, kwe stia dzia łań re -
mon to wych w Ka flar ni Zdu ny pod le gać
bę dzie cią głe mu nad zo ro wi Wo je wódz -
kie go Kon ser wa to ra Za byt ków, z cze go
mo gą wy ni kać pew ne ogra ni cze nia. Roz -
mów cy zgo dzi li się co do te go, że obec ny
cha rak ter bu dyn ków, zwłasz cza tych wy -
bu do wa nych z ce gły, po wi nien zo stać za -
cho wa ny. Część pro duk cyj na z po -
nad 100-let ni mi urzą dze nia mi po win na
po zo stać w sta nie umoż li wia ją cym in cy -
den tal ne uru cho mie nie krót kich se rii
pro duk cyj nych. Przy uży ciu za cho wa -
nych ma szyn moż na by pro du ko wać uni -
ka to we ga dże ty z ce ra mi ki, pro mu ją ce
Zdu ny i oko li ce. 

Po śród licz nych po my słów za go spo -
da ro wa nia Ka flar ni po ja wia ją się ta kie jak:
miej sca warsz ta to we i kon fe ren cyj no -wi -
do wi sko we, nie wiel kie ki no na 30 osób
z moż li wo ścią prze kształ ce nia w sa lę kon -
fe ren cyj no -szko le nio wą, miej sca noc le go -
we o niż szym stan dar dzie ze sto łów ką, au -
to no micz ne pra cow nie pod wy na jem,
prze strzeń biu ro wa dla Zdu now skie go
Ośrod ka Kul tu ry, któ ry ma obiek tem za -
wia dy wać, po miesz cze nia dla or ga ni za cji
po za rzą do wych z gmi ny Zdu ny, szcze gól -
nie tych, któ re wła snej sie dzi by nie ma ją,
a tak że prze strzeń do or ga ni zo wa nia kon -
cer tów, po ka zów czy wy staw, w tym mu -
zeum kul tu ry ognia. 

Do ce lo wo Ka flar nia Zdu ny ma stać
się ośrod kiem ce ra micz no -ko min kar -
skim, w któ rym cy klicz nie od by wać się
bę dą wy da rze nia zwią za ne ze szko le niem
cze lad ni ków i mi strzów zduń skich, ple -
ne ry ce ra micz ne o roz ma itym za się gu,
warsz ta ty dla mło dzie ży li ce al nej i aka de -
mic kiej z uni wer sy te tów w Po zna niu
i Wro cła wiu, a tak że wie le im prez dla
miesz kań ców gmi ny. 

Rzeź bia rze chcą or ga ni zo wać warsz -
ta ty ce ra micz ne dla dzie ci, mło dzie ży
i do ro słych. Zdu ni na to miast za mie rza ją
urzą dzać wy pie ki do mo we go pie czy wa
i prze pro wa dzać za wo dy w pie cze niu piz -
zy czy warsz ta ty eko lo gicz ne go spa la nia
drew na w ko min kach. 

Pierw sze wy da rze nia, jesz cze
przed roz po czę ciem re mon tów, za pla no -
wa no na ten rok. Tra dy cyj nie w lip cu od -
bę dzie się ko lej ny fe sti wal „Po gra ni cze
Kul tur”. Spo tka nie za koń czy ło się wstęp -
ną de kla ra cją part ner stwa w przed się -
wzię ciu wszyst kich stron bio rą cych
w nich udział.

(NO VUS)

ZDUNY

Pomysłów na Kaflarnię nie brakuje
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Na nie daw nej kon fe ren cji pra so wej
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek za -
pre zen to wał za rzą dze nie wo je wo dy
wiel ko pol skie go w spra wie zmia ny
na zwy uli cy 23 Stycz nia w Kro to szy -
nie, przy jed no cze snym na rzu ce niu
no we go pa tro na w oso bie Kon stan -
te go Skąp skie go.

Sy tu acja ta ka to po kło sie przy ję tej
przez pol ski par la ment usta wy o za ka zie
pro pa go wa nia ko mu ni zmu lub in ne go
ustro ju to ta li tar ne go po przez na zwy jed -
no stek or ga ni za cyj nych, jed no stek po -
moc ni czych gmi ny, bu dow li, ulic, obiek -
tów i urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej
oraz po mni ków. 

– Przy po mi nam, że 29 czerw -
ca 2017 ro ku Ra da Miej ska pod ję ła
uchwa łę, że by uli ca 23 Stycz nia upa mięt -
nia ła da tę wy zwo le nia mia sta Kro to szy na
przez żoł nie rzy struk tur lo kal nych Ar mii
Kra jo wej pod do wódz twem Władysława
Kę dzier skie go – wy ja śniał Fran ci szek
Mar sza łek.

Ale po tem do szło w tej spra wie
do nie zro zu mia łe go za mie sza nia. Uchwa -
ła prze szła przez nad zór praw ny wo je wo -

dy, zo sta ła ogło szo na w Dzien ni ku Urzę -
do wym Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go.
Ale te raz, z nie zna nych po wo dów, wpły -
nę ło za rzą dze nie za stęp cze, któ re go uza -
sad nie nie bur mistrz przed sta wił na kon fe -
ren cji. – 29 czerw ca 2017 Ra da Miej ska
w Kro to szy nie pod ję ła uchwa łę w spra wie
zmia ny na zwy uli cy na te re nie Kro to szy -
na. Mi mo pod ję cia uchwa ły w usta wo -
wym ter mi nie ra da nie do ko na ła zmia ny
na zwy uli cy, a je dy nie nada ła no we uza -

sad nie nie do pier wot nej uchwa ły. Na zwa
uli cy w dal szym cią gu jest nie zgod na z ar -
ty ku łem 1 usta wy, co zo sta ło po twier dzo -
ne w opi nii In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej – czy ta my w owym uza sad nie niu. 

Po przy ję ciu czerw co wej uchwa ły wła -
dze Kro to szy na zwró ci ły się do In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej, któ ry stwier dził, że
w przy pad ku da ty 23 stycz nia na le ży okre -
ślić – w opar ciu o ma te ria ły ar chi wal -
ne – czy od no si się ona do fak tu za ję cia

mia sta przez Ar mię Czer wo ną, czy
do wcze śniej szej ak cji struk tur Ar mii Kra -
jo wej. Bur mistrz za zna czył, że spra wa na -
zew nic twa ulic by ła kon sul to wa na na po -
sie dze niu ze spo łu, w któ rym za sia da ją m.
in. Piotr Mi ko łaj czyk – dy rek tor kro to -
szyń skie go mu zeum czy dok tor Edward
Jo kiel. Przy go to wa no rów nież li stę z pro -
po zy cja mi ewen tu al nych pa tro nów, je śli by
za ist nia ła ko niecz ność zmia ny nazw ulic.

No wym pa tro nem uli cy zo stał Kon -
stan ty Skąp ski, któ ry – jak się oka zu -
je – nie ma bez po śred nio żad nych związ -
ków z Kro to szy nem, mi mo bo ga tej bio -
gra fii. Uro dził się 21 stycz nia 1894 ro ku
w Ka li szu. Zmarł 6 wrze śnia 1971 ro ku
w War sza wie. Po bie rał na ukę w Szko le
Han dlo wej w Ka li szu, póź niej w Ki szy -
nio wie. Od 1917 ro ku wal czył w sze re -
gach I Kor pu su Pol skie go w Ro sji, na stęp -
nie w 1919 ro ku w Ar mii Wiel ko pol skiej.
W 1920 ro ku uczest ni czył w woj nie pol -
sko -bol sze wic kiej. W la tach 1939-1945
wal czył w Pol sce, Fran cji i Wiel kiej Bry ta -
nii. Po tem ob jął 2 Kor pus Strzel ców i do -
wo dził sa pe ra mi pod Mon te Cas si no.
Po woj nie po zo stał na emi gra cji, a w 1964
ro ku awan so wa no go na ge ne ra ła bry ga dy.

W 1970 ro ku wró cił do kra ju i za osią -
gnię cia woj sko we zo stał od zna czo ny
Krzy żem Zło tym Or de ru Wo jen ne go
„Vir tu ti Mi li ta ri”, dwu krot nie Krzy żem
Wa lecz nych i Zło tym Krzy żem Za słu gi
z Mie cza mi.

Za rzą dze nie za stęp cze we szło w ży -
cie z dniem 14 lu te go. Bur mistrz Mar sza -
łek przy znał, że jest moż li wość od wo ła nia
się od tej de cy zji do Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go. – W tej chwi li opra -
co wu je my sta no wi sko praw ne. Spra wa
nie jest oczy wi sta i kla row na, po nie -
waż – jak wy ni ka z uza sad nie nia – za rzu -
ca nam się nie zgod ność z pra wem. Przed -
sta wi my sta no wi sko na ko mi sjach Ra dy
Miej skiej i po dej mie my sto sow ną uchwa -
łę, czy za skar żyć tę de cy zję – tłu ma czył
wło darz Kro to szy na. 

Do spra wy uli cy 23 Stycz nia od niósł
się tak że se na tor Łu kasz Mi ko łaj -
czyk. – Na spo tka niu z bur mi strzem rów -
nież o tym roz ma wia li śmy. Ja bym nie
wska zał kan dy da ta z Ka li sza na pa tro na
uli cy. To jest de cy zja wo je wo dy, któ ry dzia -
ła w ra mach swo ich kom pe ten cji. Bę dę
o tym z nim roz ma wiał. Przy kła do wo
w Ostro wie zo sta wio no plac 23 Stycz nia.
Być mo że uza sad nie nie by ło sła be me ry to -
rycz nie. Był bym za po zo sta wie niem na -
zwy 23 Stycz nia al bo ewen tu al nie za wska -
za niem bo ha te ra z Zie mi Kro to szyń -
skiej – sko men to wał par la men ta rzy sta.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Zamieszanie z ulicą 23 Stycznia

W ostat nich mie sią cach w na szym po wie cie po ja wił się pro blem
z na zew nic twem ulic. W związ ku z przy ję tą w sej mie usta wą de ko -
mu ni za cyj ną z prze strze ni pu blicz nej, czy li np. z po mni ków, ulic,
bu dow li itd., ma ją zni kać wszel kie śla dy pro pa gu ją ce ko mu nizm
lub in ne zbrod ni cze ustro je. Wy ko na nie usta wy nad zo ro wać ma wo -
je wo da. Ale na sze go „nad zor cę” do pa dła chy ba pew na do za nad gor -
li wo ści…

Sa ma idea ta kiej usta wy jest bez wąt pie nia słusz na. Prak ty ka po ka -
zu je jed nak, że to nie jest ta kie pro ste i oczy wi ste. Nasz wo je wo da uznał
za nie zgod ne z usta wą ist nie nie nazw dwóch ulic: 23 Stycz nia w Kro -
to szy nie i 25 stycz nia w Koź mi nie Wlkp. Uznał je za „glo ry fi ku ją ce Ar -
mię Czer wo ną”. 

Przy po mnij my so bie fak ty z prze szło ści. 23 stycz nia 1945 ro ku
do szło do wy zwo le nia Kro to szy na spod oku pa cji hi tle row skiej. Trze ba
pod kre ślić, że ja ko pierw sze mia sto wy zwo li ły od dzia ły Ar mii Kra jo wej
pod do wódz twem podporucznika AK Władysława Kędzierskiego ps.
Lech. Do pie ro po tym wy da rze niu wkro czy ła na ten te ren Ar mia Czer -
wo na, któ ra usta no wi ła swo ją „no wą oku pa cję”, trzy ma jąc się ter mi no -
lo gii po li ty ki hi sto rycz nej, ja ką pro wa dzi obec nie na sza wła dza.

Hi sto ry kiem z za wo du nie je stem, a je dy nie z za mi ło wa nia. I sta -
ram się za uwa żać pew ne fak ty, któ re w do bie obec nych tech no lo gii i In -
ter ne tu są ła twe do zwe ry fi ko wa nia. W przy pad ku uli cy 23 Stycz nia
nie moż na jed no znacz nie po wie dzieć, że glo ry fi ku je Ar mię Czer wo ną.
Z dzi siej szej per spek ty wy wi dzi my tyl ko skut ki pew nych wy da rzeń,
ma jąc do stęp do sze ro kiej wie dzy hi sto rycz nej, na to miast w tam tych
cza sach miesz kań cy nie mie li świa do mo ści, co na stą pi po tzw. wy zwo -
le niu. Wte dy wszy scy się ra do wa li, bo wresz cie skoń czył się czas po -
nad 5-let niej oku pa cji hi tle row skiej. Nie zda wa no so bie spra wy, że
po wkro cze niu Ar mii Czer wo nej doj dzie do gwał tów, mor dów, gra bie -

ży, aresz to wań pol skich żoł nie rzy pod zie mia przez UB i ra dziec kie od -
dzia ły bez pie czeń stwa, że Pol sce i jej miesz kań com zo sta nie na rzu co ny
no wy ustrój, ozna cza ją cy de fac to no wą oku pa cję. Ta kie jest mo je zda -
nie, je śli cho dzi o kwe stie hi sto rycz ne.

Kro to szyń scy sa mo rzą dow cy za pew ne chcie li oszczę dzić bez -
sen sow nej pa pie ro lo gii i biu ro kra cji miesz kań com uli cy 23 Stycz -
nia, co bę dzie nie unik nio ne przy zmia nie tej na zwy. Dla te go po sta -
no wio no, że na zwa uli cy po zo sta nie ta ka jak do tąd, uza sad nia jąc,
że jest to od da nie hoł du żoł nie rzom AK, któ rzy wy zwo li li Kro to -
szyn. Dla mnie by ła to wte dy spra wa oczy wi sta i roz wią zu ją ca pa lą -
cy pro blem. De cy zja prze szła bez echa na wyż szych szcze blach, co
uzna no za ak cep ta cję. 

A tym cza sem w tym ro ku wo je wo da stwier dził, że na zwa 23
Stycz nia ma znik nąć. „Za miast te go, dro dzy sa mo rzą dow cy, ma cie no -
we go pa tro na uli cy w oso bie Kon stan te go Skąp skie go; nie jest on
wpraw dzie z Kro to szy na, lecz z Ka li sza, ale to bo ha ter woj ny pol sko -
-bol sze wic kiej, po wsta nia wiel ko pol skie go i walk pod Mon te Cas si no.
A więc ma być po mo je mu i ko niec ga da nia” – mniej wię cej tak by
moż na prze ło żyć na nasz ję zyk za rzą dze nie z od le głe go Po zna nia, któ -
re wpły nę ło do Kro to szy na. 

Wspo mnia ny Kon stan ty Skąp ski ma – ow szem – bo ga tą bio gra fię
i za słu gu je na pa mięć oraz sza cu nek, ale po wią za nia z Kro to szy nem ja -
koś trud no zna leźć. Te raz nie wia do mo, jak ta ką de cy zję po trak to wać.
Ja ko wpad kę? Nie do pa trze nie? Brak wie dzy hi sto rycz nej? Czy mo że
świa do me dzia ła nie, być mo że mo ty wo wa ne zło śli wo ścią (o co, rzecz
oczy wi sta, nie po dej rze wa my wo je wo dy)? Moż na je dy nie gdy bać. Jak -
że pa ra dok sal ne jest to, że de cy zja ta mia ła wejść w ży cie 14 lu te go, czy -
li w rocz ni cę po wsta nia Ar mii Kra jo wej, o czym ostat nio przy po mniał
mi je den z ko le gów hi sto ry ków. 

Co do wpa dek – to z pew no ścią za ta ką moż na uznać de cy zję
w spra wie uli cy 25 Stycz nia w Koź mi nie Wlkp. Da ta ta upa mięt nia
rów nież wy zwo le nie mia sta spod hi tle row skiej oku pa cji, ale de cy zją
wo je wo dy no wym pa tro nem miał zo stać Ma ciej Bor ko wic. Ja kież by ło
mo je zdzi wie nie, gdy spraw dzi łem, kim by ła wspo mnia na po stać...

Otóż, Ma ciej Bor ko wic żył 700 lat te mu. To by ły wo je wo da i sta ro sta
po znań ski za Ka zi mie rza Wiel kie go. Kie dy zo stał od su nię ty ze swo je go
sta no wi ska, za wią zał i prze wo dził kon fe de ra cją wiel ko pol ską, trak to wa ną
ja ko jaw ny bunt moż no wład ców prze ciw ko kró lo wi. Spo wo do wa ło to wy -
buch woj ny do mo wej. W do dat ku Ma ciej Bor ko wic był za bój cą wo je wo dy
ka li skie go – Be nia mi na z Uza ze wa, przez co ska za no go na ba ni cję. Mi mo
ła ski udzie lo nej przez kró la i przy się gi wier no ści dum ny moż no wład ca nie
ugiął się przed wo lą pa nu ją ce go i spi sko wał da lej. Osta tecz nie zo stał uwię -
zio ny za swe czy ny na zam ku w Olsz ty nie i ska za ny na śmierć gło do wą. 

Naj traf niej kwe stię no we go pa tro na uli cy w Koź mi nie Wlkp. pod -
su mo wał ostat nio je den z na szych lo kal nych hi sto ry ków. – Se rio? Bun -
tow nik, mor der ca i zdraj ca ma być pa tro nem uli cy? Ja wiem, że mi nę -
ło bli sko 700 lat, ale se rio? – nie do wie rzał.

Z po wyż szych przy kła dów wy ni ka dziw na pra wi dło wość. Naj -
pierw na rzu ca się sa mo rzą dom zmia nę nazw ulic, a na stęp nie da je pa -
tro nów, nie do koń ca prze my śla nych i prze dys ku to wa nych. A prze cież
we dług in for ma cji pu blicz nych opi nie na te mat na zew nic twa wo je wo -
dzie przed kła da ze spół In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej… Tym go rzej dla
tej in sty tu cji. Wi dać, iż nikt nie jest nie omyl ny, na wet kom pe tent -
ni – wy da wa ło by się – hi sto ry cy po stu diach. 

Jak już ma my brać się za na pra wia nie błę dów, to rób my to na po -
waż nie i z sen sem. Czyż nie le piej by ło by po zo sta wić wy bór pa tro nów
ulic sa mo rzą dom i lo kal nym hi sto ry kom? Oszczę dzi ło by to z pew no -
ścią wie le cza su i pu blicz nych pie nię dzy. A tak na wia sem mó wiąc (nie
ob ra ża jąc ni ko go) – chy ba na sa mo rzą do wym szcze blu lu dzie le piej
orien tu ją się w lo kal nej hi sto rii niż wła dze wo je wódz kie, nie praw daż? 

Kon klu du jąc, oby fan ta zja wła dzy wo je wódz kiej w tym wzglę dzie
jesz cze bar dziej nie uro sła, bo do cze ka my się ko lej nych hi sto rycz nych
fa na be rii, na ra ża jąc się tym sa mym na śmiesz ność.

MI CHAL KO BU SZYŃ SKI
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Co wolno wojewodzie…



Na te re nie Kro to szy na do szło do wy -
pad ku z bro nią pal ną. Śmierć po -
niósł 52-let ni męż czy zna, któ ry – we -
dług nie ofi cjal nych in for ma cji – po -
strze lił się z bro ni my śliw skiej na jed -

nej z pry wat nych po se sji. 

Ze wzglę du na do bro po stę po wa nia
pro ku ra tu ra oraz po li cja nie ujaw nia ją
szcze gó ło wych in for ma cji na te mat te go

zda rze nia. – Po twier dza my, że zda rze nie
mia ło miej sce. Broń zo sta ła za bez pie czo -
na, a cia ło 52-lat ka bę dzie pod da ne sek cji.
Wy ni ki i wszel kie kom plek so we usta le nia
bę dą moż li we do pie ro po oko ło 4 ty go -
dniach – sko men to wał Ma ciej Me ler,
rzecz nik pra so wy Pro ku ra tu ry Okrę go -
wej w Ostro wie Wlkp. 

(NO VUS)

9 lu te go stra ża cy z Ko men dy Po wia -
to wej PSP w Kro to szy nie wraz z dru -
ha mi z OSP w Ko by li nie i przy współ -
udzia le miej sco wych po li cjan tów
prze pro wa dzi li na zbior ni ku wod nym
przy ul. Gro bla w Ko by li nie ak cję
edu ka cyj no -in for ma cyj ną dla
uczniów szko ły pod sta wo wej i gim -
na zjum. 

Dzia ła nia ob ser wo wa ło oko ło 200
uczniów. Przy wi tał ich ko men dant po -
wia to wy Ja cek Stru żyń ski, przy po mi na -
jąc jed no cze śnie, że wo da to ży wioł, rów -
nież zi mą. Ape lo wał, by uni kać nie strze -
żo nych, za mar z nię tych sta wów, rzek i je -
zior. Je śli chce my ko rzy stać z lo do wisk, to
tyl ko tych strze żo nych i bez piecz nych.
Wy star czy bo wiem chwi la nie uwa gi, by
do szło do tra ge dii.

Dla te go służ by mun du ro we po łą czy -
ły si ły i po za teo re tycz ny mi spo tka nia mi
pro fi lak tycz ny mi zor ga ni zo wa ły po kaz
ra tow nic twa na zbior ni ku wod nym.
Ucznio wie mie li oka zję prze ko nać się, co
mo że się stać, je śli wej dzie my na kru chy
lód. Do wie dzie li się, co na le ży zro bić
w ra zie za ła ma nia się ta fli lo du.

Każ de wej ście na za mar z nię ty zbior -
nik wod ny to na ra ża nie sie bie na nie bez -
pie czeń stwo. Gdy ukru szy się pod na mi
lód i wpad nie my do prze rę bla, bar dzo

cięż ko z nie go wyjść. Do te go do cho dzi
wy zię bie nie or ga ni zmu, a po ja kimś cza -
sie czło wiek mo że stra cić przy tom ność. 

W trak cie po ka zo wej ak cji przy po -
mnia no za sa dy po stę po wa nia, gdy zo ba -
czy my, że ktoś wpadł do lo do wa tej wo dy.
W pierw szej ko lej no ści trze ba we zwać po -
moc. Nie za wsze bo wiem sa mi zdo ła my
po móc oso bie, pod któ rą za ła mał się lód.

Stra ża cy za pre zen to wa li przy by łym
po zo ro wa ną ak cję ra tow ni czą, po cząw szy
od mo men tu za ła ma nia się lo du, aż
do cza su przy go to wa nia oso by po szko do -
wa nej do prze ka za nia służ bom me dycz -
nym. Po po ka zie przed sta wio no za sa dy
udzie la nia pierw szej po mo cy oso bom
w hi po ter mii. Ucznio wie i na uczy cie le

mie li rów nież oka zję przy po mnieć so bie
za sa dy udzie la nia pierw szej po mo cy
przed me dycz nej. Chęt ni mo gli sa mo -
dziel nie wy ko nać re su scy ta cję krą że nio -
wo -od de cho wą. 

(NO VUS)

7Na Bieżąco

KROTOSZYN

Śmiertelne postrzelenie

BEZPIECZEŃSTWO

Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii

KONKURS
Urząd Miej ski w Kro to szy nie już

po raz czwar ty or ga ni zu je kon kurs fo to -
gra ficz ny „Wa len tyn ka z Kro to szy nem”.

Wy star czy zro bić zdję cie, na któ rym
utrwa li my sym pa tycz ne chwi le z na sze go
ży cia na tle miejsc bli skich na szym ser -
com. Pra ce kon kur so we moż na nad sy łać

do 23 lu te go.  Na au to rów trzech naj cie -
kaw szych zdjęć cze ka ją ze sta wy miej skich
upo min ków, na po zo sta łych – na gro dy
po cie sze nia, a na wszyst kich – dy plo my
z po dzię ko wa niem.

Szcze gó ły oraz re gu la min kon kur su
do stęp ne na stro nie www.kro to szyn.pl.

(AN KA)

Stra ża cy po na wia ją apel!!!
Za mar z nię te zbior ni ki wod ne nie gwa ran tu ją bez pie czeń -
stwa, ni gdy nie ma my pew no ści, że po kry wa lo do wa
na ca łej po wierzch ni jest jed na ko wa. Ko rzy staj my 
z bez piecz nych lo do wisk w miej scach wy zna czo nych! 
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Pan Ra fał Mar ci niak z Koź mi -
na Wlkp. to barw na po stać, z sze ro -
ki mi za in te re so wa nia mi. Wy ko nu je
cu da z wi kli ny pa pie ro wej. Two rzy
z niej ko szy ki, kró li ki, bał wa ny, ser -
dusz ka i wie le in nych ozdób. De ko -
ru je me to dą de co upa ge'u. Kie dyś
ma lo wał na szkle.

Pan Ra fał zaj mu je się rę ko dzie łem
od 2008 ro ku. Na uczył się tech ni ki na te -
ra pii za ję cio wej w szpi ta lu. Ob ser wo wał
rów nież swo je go dziad ka, któ ry wy pla tał
ko szy ki z wi kli ny. – Moż na się te go bar -
dzo szyb ko na uczyć – twier dzi. – Pro wa -
dzi łem za ję cia w koź miń skim Ośrod ku
Kul tu ry i uczy łem te go dzie ci. Wy pla ta -
jąc na przy kład zwy kły ko szyk, naj le piej
zna leźć coś, co po słu ży nam za for mę.
W za leż no ści od wiel ko ści ja ko for my
uży wam sło ika lub wia der ka.

Oprócz pro stych ko szy ków i osło nek
na do nicz ki ro bi rów nież ko szy ki

w kształ cie kró li ków, świ nek czy ro we ru,
a tak że bał wa ny oraz ozdo by cho in ko -
we. – Two rząc ko szyk w kształ cie kró li ka,
za czy nam wy pla ta nie tak, jak bym wy ko -
ny wał zwy kły ko szyk – opo wia da. – Do -
pie ro póź niej do da ję gło wę i uszy. Na koń -
cu ma lu ję i do da ję oczy, wą sy i in ne szcze -
gó ły. Przy ozdo bach cho in ko wych, ser -
dusz kach lub gwiazd kach do wy mo de lo -
wa nia wy ko rzy stu ję drut, któ ry wkła dam
w wi kli nę. Do ma lo wa nia sto su ję far by
i la kie ry akry lo we, któ re nie uczu la ją i są

w peł ni bez piecz ne dla dzie ci czy aler gi -
ków. Je śli rę ko dzie ło ma być bia łe, nie ma -
lu ję go, a za miast ga zet uży wam pa pie ru
śnia da nio we go bądź ta kie go do ka sy fi -
skal nej.

Naj wię cej za mó wień jest w okre sach
przed świą tecz nych oraz przed Dniem
Mat ki czy Dniem Ko biet. – Za miast ku -
po wać zwy kłą tor bę, moż na za mó wić
u mnie ko szyk na wi no – za chę ca pan Ra -
fał. – Jest du żo me tod wy pla ta nia. Mo że
to być pro sty ko szyk, mo że być rów nież
bar dziej wy myśl ny. Ro bię rów nież róż ne
rę ko dzie ła na lo kal ne im pre zy, np. na Fe -
sti wal Wie przo wi ny w Koź mi nie. W tym
ro ku współ pra co wa łem z har ce rza mi
przy WOŚP -ie. Wy ko na łem ser ca, któ re
by ły li cy to wa ne.

Wy ko na nie ma łe go ko szycz ka zaj mu -
je pa nu Ra fa ło wi zwy kle od 15 do 20 mi -
nut. – Ko szy czek o śred ni cy 15 cm kosz -
tu je oko ło 12 zł. Ru rek nie łą czę żad nym
kle jem, po pro stu wkła dam jed ną w dru -
gą – wy ja śnia. – Nie uży wam zwy kłej wi -
kli ny, po nie waż jest trud niej sza w ob rób -
ce. Trze ba ją od po wied nio dłu go mo czyć,
a że by zro bić wi kli nę pa pie ro wą, wy star -
czy po pro stu zro lo wać pa pier.

Oprócz wi kli niar stwa pan Ra fał de -
ko ru je me to dą de co upa ge'u. – De co upa -
ge jest cza so chłon ny, ale bar dzo efek tow -
ny – stwier dza. – Tą me to dą ozda biam
rów nież swo je rę ko dzie ła. Kie dyś ma lo -
wa łem na szkle. Jest to bar dzo trud ne
i dro gie, ale nie zwy kle pięk ne. W wol -
nych chwi lach nasz bo ha ter rów nież węd -
ku je, a zło wio ne ry by sprze da je. – To mo -
je hob by – do da je.

Pa na Ra fa ła fa scy nu ją ba lo ny oraz
szy bow ce. – Kie dy mia łem dzie więć lat,
po raz pierw szy wi dzia łem, jak star to wa ły
szy bow ce na lot ni sku w Lesz nie – wspo -
mi na. – Spodo ba ło mi się to do te go stop -
nia, że póź niej sam po ma ga łem w star -
tach szy bow ców. Wy pro wa dza li śmy je
na start, za cze pia li śmy lin ki do spe cjal -
nych uchwy tów. Chwy ta ło się szy bo wiec
za skrzy dła i bie gło za nim, aż wy star to -

wał. Mia łem przy jem ność la tać szy bow -
cem – nie za po mnia ne wspo mnie nia. 

Po ma gał też przy za wo dach ba lo no -
wych. – Naj pierw roz kła da się cza szę ba -
lo nu, na stęp nie wy peł nia się ją po wie -
trzem przy uży ciu spe cjal ne go wen ty la to -
ra – mó wi pan Ra fał. – Po tem pod grze wa
się po wie trze – po trzeb ne są do te go spe -
cjal ne rę ka wicz ki, po nie waż moż na się
po pa rzyć. W koń cu od cze pia się lin ki za -
bez pie cza ją ce i ba lon star tu je. 

Koź mi nia nin przy zna je, że wi do ki
pod czas lo tu ba lo nem za pie ra ją dech
w pier si. – Dłu gość lo tu ba lo nu za le ży
od ilo ści pa sa że rów i bu tli. Naj więk sze ko -
sze tu ry stycz ne po miesz czą 9-12
osób – in for mu je.

Za in te re so wa ni kup nem rę ko -
dzie ła wy ko na ne go przez pa na Ra -
fa ła mo gą dzwo nić pod nu -
mer 691 736 007.

KIN GA KOST KA
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Ka dra wy cho waw cza Huf ca Pra -
cy 15-2 prze pro wa dzi ła kon kurs
wie dzy in for ma tycz nej. W szran ki
sta nę li ucznio wie współ pra cu ją cych
z jed nost ką pla có wek – Bran żo wej
Szko ły I St. w Ko by li nie i SPzOPdP
w Kro to szy nie. 

Oso by te zo sta ły za pro szo ne do ry wa -
li za cji, gdyż na de sła ły naj lep sze pre zen ta -
cje mul ti me dial ne. Kon kurs skła dał się
z czę ści teo re tycz nej, w któ rej ucznio wie
od po wia da li na 20 py tań za mknię tych
jed no krot ne go wy bo ru, oraz czę ści prak -
tycz nej, w któ rej trze ba by ło wy ka zać się
zna jo mo ścią pro gra mów Word czy Excel.

Zwy cięz cą zo stał Ma te usz Jar ka
(kl. IIb Szko ły Bran żo wej w Ko by li nie).
Dru gie miej sce za jął Pa weł So bań ski
(kl. IIb Szko ły Bran żo wej w Ko by li nie),
a trze cia by ła Wik to ria Szym czak
(kl. VII Szko ły Pod sta wo wej z Od dzia -
ła mi Przy spo sa bia ją cy mi do Pra cy
w Kro to szy nie).

Lau re aci otrzy ma li na gro dy ufun do -
wa ne przez Ko men dę Wo je wódz ką OHP
oraz dy plo my. Trium fa tor bę dzie re pre -
zen to wać kro to szyń ską jed nost kę na wo -
je wódz kim kon kur sie wie dzy in for ma -
tycz nej w Ko ni nie, któ ry od bę dzie się 28
lu te go.

(AN KA)

KONKURS

Informatyczne zmagania

LUDZIE

Człowiek z niejedną pasją
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Przed ty go dniem w sie dzi bie
Przed się bior stwa Go spo dar ki Ko -
mu nal nej i Miesz ka nio wej w Kro -
to szy nie od by ło się wrę cze nie na -
gród lau re atom na sze go KON KUR -
SU WA LEN TYN KO WE GO. Głów ną
na gro dą był ta blet, któ ry ufun do -
wał współ or ga ni za tor za ba -
wy – PGKiM.

Przy po mnij my, że kon kurs po le gał
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 li lau re aci wy gra li
ko la cje w re stau ra cjach – Pod Szysz ka -
mi, Im puls, Le śni czów ka, An trej ka i Ka -
mie ni ca Caf fe, se sję zdję cio wą od Fo to
Se bol oraz po dwój ne bi le ty do ki na
od Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry. 

KIN GA KOST KA

KONKURS

Wręczenie nagród w PGKiM
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9 lu te go w ga le rii Re fek tarz Kro to -
szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry od by ło
się otwar cie ko lej nej wy sta wy. Jej au -
tor ką jest ar tyst ka z Go sty nia – Alek -
san dra Adam czak, któ ra za pre zen to -
wa ła swo je ma lar stwo olej ne. 

Tra dy cyj nie pod czas wer ni sa żu prze -
pro wa dzo no lo te rię, w któ rej do wy gra nia
by ły pra ce ar tyst ki.

Alek san dra Adam czak ukoń czy ła
z wy róż nie niem pra cow nię ma lar stwa

prof. A. Nie kra sza w In sty tu cie Ar ty stycz -
no -Pe da go gicz nym w Ka li szu. Po stu diach
przez wie le lat pra co wa ła ja ko gra fik kom -
pu te ro wy, ale ni gdy nie po rzu ci ła ma lar -
stwa. Obec nie ma lar stwo jest dla niej je dy -
ną i słusz ną dro gą. Ar tyst ka naj czę ściej
upra wia ma lar stwo olej ne, nie stro niąc jed -
nak od eks pe ry men tu z tech ni ką i for mą. 

Głów nym te ma tem w jej dzie łach
jest na tu ra, w szcze gól no ści flo ra. To w tej
prze strze ni kreu je świat wła snych wi zji
i do znań es te tycz nych. 

– Ma lar stwo to nie jest tyl ko spo sób
na ży cie, to jest spo sób ży cia. To stan
umy słu. To po głę bio ne my śle nie i od czu -
wa nie ob ra za mi – mó wi ła au tor ka wy -
sta wy. – Cza sa mi czu ję się jak kro ni karz
no tu ją cy w po śpie chu prze strzeń, w któ -
rej znaj du je się świa do mość. Da ną chwi -
lę tu i te raz, któ ra trwa za wsze, a jed nak
jest tak nie uchwyt na. Ma lar stwo jest dla
mnie me dy ta cją, za każ dym ra zem, kie -
dy sto ję, sie dzę czy na wet le żę
przed płót nem. Wy ci szam my śli, po głę -
biam od dech, na chwi lę za my kam
oczy... i za czy nam ma lo wać. Za zwy czaj
ca łe płót no z eks pre sją po kry wam barw -
ny mi pla ma mi, by po chwi li, jak rzeź -
biarz, wy ci nać w nich, oświe tlać i cio sać
po ja wia ją ce się obiek ty. Te ma tem mo ich
ob ra zów naj czę ściej są mo ty wy bo ta -
nicz ne, któ re nie mal że sa me wy ła nia ją
się spod pędz la lub szpa chli. Nie wal czę
z tym i choć gło wa jest peł na in nych po -
my słów, wiem, że ten te mat mu szę wy -
ma lo wać do koń ca. To jak oczysz cze nie,
któ re jest pre tek stem do stwo rze nia
dzie ła sztu ki, gdzie prze ni ka ją się oso bi -
ste sfe ry my śle nia i od czu wa nia. Jed nak
co raz czę ściej, jak by w „mię dzy cza sie”,
po wsta ją ob ra zy in ne te ma tycz nie, za -
tem czas prze ło mu jest pew nie bli -
ski – oznaj mi ła ma lar ka. Wy sta wę moż -
na oglą dać do 23 lu te go.

(NO VUS)

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
20-22 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. 
Do 23 lutego
Wystawa malarstwa Aleksandry Adamczak w galerii
Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
24 lutego
Koncert klarnecisty Irvina Venysa oraz pianisty Ivo
Kahanka w sali kameralnej Krotoszyńskiego Ośrodku

Kultury o godz. 19.00. Wstęp bezpłatny, ilość miejsc

ograniczona. 

3 marca

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Krotoszynie zaprasza na Rajd Turystyczny

„Szukanie wiosny”. Zgłoszenia przyjmowane będą do

27 lutego w biurze PTTK. 

4 marca

Koncert Teda Nemetha w Krotoszyńskim Ośrodku

Kultury, o godz. 19.00. Bilety w cenie 15 zł. 

Koź min Wlkp.

24 lutego 

Turniej Piłki Nożnej Halowej Orlików z rocznika

2007 i młodszych w hali przy ulicy Strzeleckiej. 

10 marca

Otwarte Mistrzostwa Koźmina Wlkp. w Tenisie

Stołowym od godz. 9.00 w hali sportowej przy ulicy

Strzeleckiej.  

WYSTAWA

Malarstwo to stan umysłu
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Na po cząt ku lu te go ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej nr 8 wzię li udział w or -
ga ni zo wa nych przez Kro to szyń ską Bi -
blio te kę Pu blicz ną za ję ciach pro mu -
ją cych po zy tyw ne ko rzy sta nie z In ter -
ne tu. Spo tka nia od by wa ły się w ra -
mach Dnia Bez piecz ne go In ter ne tu. 

Ak cja ma na ce lu ini cjo wa nie i pro pa -
go wa nie dzia łań na rzecz bez piecz ne go
do stę pu dzie ci i mło dzie ży do za so bów in -
ter ne to wych, za zna jo mie nie ro dzi ców, na -
uczy cie li i wy cho waw ców z pro ble ma ty ką
bez pie czeń stwa on li ne oraz pro mo cję po -
zy tyw ne go wy ko rzy sty wa nia In ter ne tu. 

Ideą Dnia Bez piecz ne go In ter ne tu jest
zwró ce nie uwa gi na si łę współ dzia ła nia
w dba niu o cy fro we bez pie czeń stwo, za -
rów no na po zio mie mię dzy na ro do wym,

jak i lo kal nym, przy jed no cze snym za an ga -
żo wa niu wie lu in sty tu cji, ale tak że ro dzi ny,
czy li naj bliż sze go oto cze nia dziec ka. 

Te ma tem prze wod nim spo tkań był
tzw. hejt. Uczest ni cy mie li oka zję do wie -
dzieć się co to sło wo ozna cza, gdzie spo ty -
ka my się z tym po ję ciem, ja kie są przy czy -
ny i skut ki „hej to wa nia”. 

Dla uczniów przy go to wa no pre zen -
ta cję mul ti me dial ną i za da nia do sa mo -
dziel ne go wy ko na nia. Do dat ko wo każ da
gru pa bra ła udział w grze „Po staw na bez -
pie czeń stwo”. W za ję ciach wzię ło udział
łącz nie 153 uczniów. Pro wa dzi li je Klau -
dia Miel ca rek i Ma te usz Ję drze jak. 

Dy rek tor i pra cow ni cy KBP dzię ku ją
SP nr 8 w Kro to szy nie za udział w za ję -
ciach i za an ga żo wa nie uczniów. 

OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

O bezpieczeństwie w sieci

Nie daw no Szko łę Pod sta wo wą im.
Ja na Paw ła II w Be ni cach od wie dził
jej by ły uczeń, a obec nie bur mistrz
Kro to szy na – Fran ci szek Mar sza łek.
Wło darz spo tkał się z ucznia mi
klas VI i VII SP oraz II i III gim na zjum. 

Bur mistrz wspo mi nał cza sy, gdy
uczęsz czał do be nic kiej szko ły. Jak pod -
kre ślił, był to ra do sny i bez tro ski okres
w je go ży ciu. Opo wia dał rów nież o la tach
stu denc kich, o po dró żach po Eu ro pie czy
pierw szych do świad cze niach zwią za nych
z pra cą w sa mo rzą dzie. Ucznio wie do wie -
dzie li się, że wło darz lu bi jaz dę mo to cy -
klem oraz wy pra wy ro we ro we.

Oczy wi ście nie bra ko wa ło py tań,
na któ re F. Mar sza łek wy czer pu ją co
od po wia dał. W głów nej mie rze do ty -
czy ły one pla nów in we sty cyj nych gmi -
ny oraz przy szło ści Kro to szy na. Mło -
dych lu dzi szcze gól nie in te re so wał po -
mysł roz bu do wy sta dio nu oraz utwo -
rze nia ska te par ku. 

Bur mistrz pod kre ślał, jak waż ne
w ży ciu mło de go czło wie ka jest roz wi ja -
nie pa sji. Za chę cał tak że do na uki, czy ta -
nia ksią żek, otwie ra nia się na świat i in -
nych lu dzi. Po nad to za po wie dział start
w te go rocz nych wy bo rach sa mo rzą do -
wych. 

OPRAC. (AN KA)

SP BENICE

Gościli burmistrza Krotoszyna
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Na po cząt ku lu te go uczest nicz ki Klu -
bu Ak tyw nych z Huf ca Pra cy 15-2
w Kro to szy nie, wraz z wy cho waw czy -
nią Da rią Li siak, po raz ko lej ny uda ły
się do Pu blicz ne go Przed szko la Baj -
ka przy Pa ra fii pw. Św. Ja na Chrzci -
cie la z ak cją „Czy ta my dla Was”. 

Trzy gim na zja list ki, Dag ma ra Pół to -
ra czyk, Alek san dra Bart ko wiak i Kin ga
Sę dziak, za pro po no wa ły dzie ciom dwie
baj ki. Pierw sza opo wia da ła o pe ry pe tiach
li ska Ta dzia i bor su ka Józ ka, na to miast
w dru giej opo wie ści dziew czę ta wraz

z wy cho waw czy nią wcie li ły się w ro le bał -
wan ków i prze czy ta ły o re la cjach pa nu ją -
cych mię dzy ni mi. 

Słu cha cza mi by ły przed szko la ki
w wie ku 3-6 lat pod opie ką Klau dii Grę -
dy. Dzie ci w sku pie niu wy słu cha ły ba jek,
a na stęp nie z za an ga żo wa niem od po wia -
da ły na za da wa ne py ta nia. 

Po tem dziew czy ny z Klu bu Ak tyw -
nych za sia dły z ma lu cha mi do sto li ków,
by wspól nie wy ko ny wać pra ce pla stycz ne.
Na za koń cze nie po czę sto wa ły ma łych słu -
cha czy słod ki mi upo min ka mi.

(AN KA) 

HUFIEC PRACY

Bajki z morałem

W sa li Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Smo li cach od by ły się Mi strzo stwa
Po wia tu Kro to szyń skie go w War ca -
bach. W tur nie ju dziew cząt trium fo -
wa ła Wik to ria Łu ko wiak, a w gro nie
chłop ców naj lep szy był Da wid Gu -
stow ski. 

Do zma gań przy stą pi ło 40 osób
z dzie wię ciu szkół pod sta wo wych. Za -
wod ni cy ry wa li zo wa li na dy stan sie dzie -
wię ciu rund, a od po wied ni pro gram
do ko ja rze nia par czu wał nad spraw nym
prze bie giem za wo dów. 

W ka te go rii dziew cząt zwy cię ży ła
Wik to ria Łu ko wiak ze Smo lic, wy prze -
dza jąc Ju sty nę Łu ko wiak (SP Za le sie Ma -
łe), Mag da le nę Bryk czyń ską (SP 8 Kro to -
szyn) oraz Mar ce li nę Bu dzik (SP Ku kli -

nów). Te za wod nicz ki re pre zen to wać bę -
dą po wiat w wiel ko pol skim fi na le, któ ry
od bę dzie się 17 mar ca w Po zna niu. 

W roz gryw kach chłop ców pierw sze
miej sce za jął Da wid Gu stow ski (SP 4 Kro -
to szyn), a za nim upla so wa li się Mi chał
Pu ślec ki (SP Smo li ce), Bar tosz Wie rzo -
wiec ki (SP Ku kli nów) i Piotr Sne la (SP
Zdu ny). Ta czwór ka ry wa li zo wać bę dzie
w fi na le wo je wódz kim. 

Naj lep si za wod ni cy otrzy ma li me da -
le, pa miąt ko we sta tu et ki oraz na gro dy
rze czo we. Po nad to każ dy z uczest ni ków
otrzy mał po si łek oraz film DVD. Wszyst -
ko to by ło moż li we dzię ki wspar ciu fir my
Ho dow la Ro ślin w Smo li cach oraz To wa -
rzy stwu Gier Plan szo wych i Kar cia nych
BAŚ KA. 

(GRZE LO)

WARCABY

Walczyli o mistrzostwo powiatu  

Urząd Skar bo wy w Kro to szy nie or ga -
ni zu je dla eme ry tów i ren ci stów de -
dy ko wa ny Dzień Se nio ra, któ ry bę -
dzie po świę co ny roz li cze niom rocz -
nym PIT za 2017 rok.

W związ ku z trwa ją cą ak cją skła da nia
ze znań rocz nych za mi nio ny rok, ma jąc
na uwa dze po trze bę wspar cia swo ich
klien tów, w szcze gól no ści eme ry tów

i ren ci stów, na czel nik Urzę du Skar bo we -
go w Kro to szy nie za pra sza 27 lu te go,
w go dzi nach 8.00-14.00, do sie dzi by
skar bów ki – ul. Po lna 32 – na Dzień
Otwar ty. Je go ce lem bę dzie przy bli że nie
te ma ty ki ulg i od li czeń oraz spo so bów
skła da nia ze znań rocz nych przez eme ry -
tów i ren ci stów.

W tym dniu pra cow ni cy urzę du po -
świę cą czas se nio rom oraz po dzie lą się

wie dzą w za kre sie nie zbęd nym do pra wi -
dło we go spo rzą dze nia roz li cze nia. Przy -
go to wa ne zo sta ną sta no wi ska, na któ rych
bę dzie moż na za się gnąć po rad oraz zło -
żyć bądź wy słać ze zna nie po przez sys tem
e -De kla ra cje.

OPRAC. (AN KA)

KROTOSZYN

Dzień Seniora w skarbówce

W Koź mi nie Wiel ko pol skim od był
się IX Otwar ty Tur niej Ha lo wej Pił ki
Noż nej Za kła dów Pra cy. Zwy cię ży ła
dru ży na Bar te sko, któ ra w fi na le,
po rzu tach kar nych, po ko na ła Po kry -
cia Da cho we Ja ro sław Mar ci niak. 

W za wo dach ry wa li zo wa ło dzie sięć
ze spo łów, któ re po dzie lo no na dwie gru py.
Gru pę A wy grał ze spół Bar te sko, wy prze -
dza jąc Max -Pol, Sław -Piek Ja ro cin, Ad ros

Bo row ski i Hen mar. W gru pie B naj lep sza
by ła dru ży na Po kry cia Da cho we Ja ro sław

Mar ci niak, a ko lej ne po zy cje za ję ły Hu gon,
Stu dio Bar ber, ADAP i Spec gum Wał ków. 

W pół fi na łach Bar te sko po ko na ło 1: 0
Hu go na, a Po kry cia Da cho we ogra ły 2: 1
Max -Pol, któ ry na stęp nie, w me czu o trze cie
miej sce, wy grał, po se rii rzu tów kar nych,
z Hu go nem. W fi na le rów nież ko niecz ne
by ło eg ze kwo wa nie rzu tów kar nych, w któ -
rych pił ka rze Bar te sko oka za li się lep si od za -
wod ni ków ze spo łu Po kry cia Da cho we.

Ty tuł MVP przy zna no Pio tro wi
Ochma no wi czo wi (Bar te sko), a za naj lep -
sze go bram ka rza uzna no Mau ry ce go
Skow roń skie go (Bar te sko). 

(GRZE LO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Triumf ekipy Bartesko



Hu fiec Pra cy 15-2, we spół z KS Kro -
tosz, zor ga ni zo wał mi strzo stwa jed -
nost ki w te ni sie sto ło wym. Do ry wa -
li za cji przy stą pi ło 19 te ni si stów. 

Uczest ni cy re pre zen to wa li trzy pla -
ców ki – Szko łę Pod sta wo wą z Od dzia ła -

mi Przy spo sa bia ją cy mi do Pra cy w Kro to -
szy nie, Bran żo wą Szko łę I Stop nia w Ko -
by li nie i Ze spół Szkół Po nad gim na zjal -
nych w Zdu nach. Za wo dy mia ły na ce lu
po pu la ry za cję te ni sa sto ło we go, pro mo cję
ak tyw nych form spę dza nia wol ne go cza -
su i ak ty wi za cję spor to wą mło dzie ży. 

Za wod ni cy naj pierw ry wa li zo wa li
w czte rech gru pach, a do fa zy pu cha ro wej
awan so wa ło po dwóch naj lep szych.
W ćwierć fi na łach To biasz Ma ty siak ograł
Han nę Ja rus, Ma te usz Nie dzie la po ko nał
Ma te usza Sta cho wia ka, Mi chał Błasz czyk
wy grał z Kac prem Ja necz kiem, a Da wid
Kar bo wiak oka zał się lep szy od Kac pra
Szpur ta cza.

W pół fi na łach To biasz Ma ty siak po -
ko nał Mi cha ła Błasz czy ka, a Ma te usz Nie -
dzie la zwy cię żył Da wi da Kar bo wia ka.
Ten ostat ni za jął trze cie miej sce, po po ko -
na niu Mi cha ła Błasz czy ka. 

W fi na le spo tka li się dwaj przed sta -
wi cie le Bran żo wej Szko ły I Stop nia
w Ko by li nie. Trium fa to rem mi strzostw
zo stał To biasz Ma ty siak, któ ry w de cy -
du ją cym po je dyn ku ograł Ma te usza
Nie dzie lę. Zwy cięz ca bę dzie re pre zen -
to wał kro to szyń ską jed nost kę na mi -
strzo stwach wo je wódz kich, któ re od bę -
dą się w Próch no wie.

(AN KA)

15Sport

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Koźminianie zagrali najlepiej

W ha li spor to wej przy uli cy Strze lec -
kiej od był się XVIII Ha lo wy Tur niej Pił -
ki Noż nej Mło dzie żo wych Dru żyn Po -
żar ni czych z te re nu mia sta i gmi ny
Koź min Wlkp. Zwy cię ży li go spo da rze,
wy prze dza jąc Sta niew i Wrot ków. 

W szran ki sta nę ło sześć dru żyn, re -
pre zen tu ją cych jed nost ki OSP z Koź mi na
Wlkp., Wrot ko wa, Sta nie wa, Czar ne go
Sa du, Bo rzę cic i Go ście je wa. 

Naj le piej spi sa li się koź mi nia nie, a ko -
lej ne po zy cje za ję ły Sta niew, Wrot ków,
Czar ny Sad, Go ście jew i Bo rzę ci ce. Wszy -

scy uczest ni cy tur nie ju otrzy ma li drob ne
upo min ki, ufun do wa ne przez gmi nę
Koź min Wlkp., a po nad to trzy naj lep sze
dru ży ny na gro dzo no pu cha ra mi i dy plo -
ma mi. 

Nad prze bie giem tur nie ju czu wa li sę -
dzio wie – Da riusz Ma cie jew ski i Adam
Ku zia. Zwy cię ska dru ży na re pre zen to wać
bę dzie gmi nę Koź min w Ha lo wym Tur -
nie ju Pił ki Noż nej MDP OSP o Pu char
Pre ze sa Od dzia łu Po wia to we go ZOSP RP
w Kro to szy nie. Za wo dy od bę dą się 3 mar -
ca w Ko by li nie. 

OPRAC. (GN)

TENIS STOŁOWY

Mistrzostwa Hufca Pracy

F
O

T
. 

S
z
y
m

o
n
 S

ik
o
ra

 

Na po cząt ku lu te go od by ła się
pierw sza ko lej ka run dy re wan żo wej
Su per li gi Dar ta. Pro wa dzą cy w ta be -
li Se ba stian Szo stak, dzię ki dwóm
zwy cię stwom, po więk szył prze wa gę
nad ry wa la mi.

Li der po ko nał po 5: 2 Prze my sła wa
Paw lic kie go i Ilo nę Ku zno wicz. Trzy
punk ty stra ty do S. Szo sta ka ma po pu lar -
ny Pre zes, któ ry rów nież ograł I. Ku zno -
wicz (5: 0). 

Dwa me cze zre mi so wał trze ci
w staw ce Ma te usz Woj ta szek, któ ry po -
dzie lił się punk ta mi z Prze my sła wem Sa -

wic kim (4: 4) oraz To ma szem Ste fa nem
(4: 4). Na czwar te miej sce wsko czył Ja cek
Cie ślak. Ubie gło rocz ny trium fa tor po ko -
nał Łu ka sza Ko la now skie go (5: 0) i prze -
grał z Mar ci nem Wojt ko wia kiem (1: 5).
Pią ty w ta be li Ka rol Pie trzak nie dał ra dy
Ad ria no wi Ja siń skie mu (3: 5) i zre mi so -

wał ze Sła wo mi rem Ol grzym kiem (4: 4). 
War to też wspo mnieć wy gra ne T.

Ste fa na z Mar tą Paw lic ką (5: 1), Da nie la
Bor skie go ze S. Ol grzym kiem (5: 2)
czy M. Wojt ko wia ka z Ewą Paw lic ką
(5: 2). 

(GRZE LO)

DART 

Lider umocnił się na prowadzeniu

W pią tek, 2 lu te go, od by ła się IX Zi -
mo wa Spar ta kia da Spor to wa Szkół
Pod sta wo wych z te re nu mia sta
i gmi ny Koź min Wiel ko pol ski. Spo -
śród sze ściu pla có wek naj lep sza by -
ła dru ży na z SP nr 3. 

Każ da ze szkół de le go wa ła do za -
wo dów je de na sto oso bo wą re pre zen ta -
cję. Ry wa li zo wa no w dzie wię ciu kon -
ku ren cjach. W roz gryw kach te ni sa sto -
ło we go naj lep si oka za li się Zu zan na
Mi siak (SP Mo kro nos) oraz To masz
Sta niek (SP nr 1 Koź min Wlkp.).
W rzu tach do ce lu trium fo wa li Wik to -
ria Mać ko wiak (SP Bo rzę ci ce) i Bo rys
Grze siek (SP Bo rzę ci ce). 

W strza łach na bram kę naj sku tecz -
niej szy był Mi ko łaj Mu cha (SP Mo kro -
nos). Ze ska kan ką naj le piej po ra dzi ła so -
bie Ka ta rzy na Ku bac ka (SP nr 3 Koź min
Wlkp.). Pił ką le kar ską naj da lej rzu cił Nor -

bert Sze ląg (SP nr 1 Koź min Wlkp.),
a krę gle naj le piej zbi ja ła Ame lia Paw lak
(ZSP Bo rzę cicz ki). 

W ko zło wa niu pił ką ko szy ko wą
pierw sze miej sce za ję ła Ju lia Zdu nek
(SP nr 3 Koź min Wlkp.). W war ca bach
zwy cię ży li Ju sty na Wojt ko wiak (SP
nr 3 Koź min Wlkp.) i Sta ni sław Pest ka
(SP nr 1 Koź min Wlkp.).  Zma ga nia
szta fet wy gra ły Bo rzę cicz ki, przed Mo -

kro no sem i koź miń ską Trój ką. Po zli -
cze niu punk tów oka za ło się, że naj le -
piej spi sa ła się eki pa z SP nr 3 Koź min
Wlkp. (49 pkt.). Trzy oczka mniej
uzbie rał te am z ZSP Bo rzę cicz ki,
a na ko lej nych lo ka tach zna la zły się SP
Bo rzę ci ce (42 pkt.), SP nr 1 Koź min
Wlkp. (40 pkt.), SP Mo kro nos (38 pkt.)
i SP Sta ra Ob ra (37 pkt.). 

(GRZE LO)

SPARTAKIADA

Zwycięstwo koźmińskiej Trójki 
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Tuż przed fe ria mi zi mo wy mi od był się
trze ci 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. Wśród chłop ców dru -
gie zwy cię stwo z rzę du od niósł
Krzysz tof Ma te la. W gro nie dziew cząt
trium fo wa ła Zu zan na Zie le ziń ska. 

Otwar te mi strzo stwa prze zna czo ne
są dla uczniów szkół pod sta wo wych, uro -
dzo nych w 2004 ro ku oraz młod szych.
W tur nie jach obo wią zu je sys tem szwaj -
car ski na dy stan sie sied miu rund. Do kla -
sy fi ka cji koń co wej li czyć się bę dzie su ma
punk tów zdo by tych w czte rech naj lep -
szych tur nie jach, a przy rów nej licz bie
oczek zde cy du je miej sce za ję te na ostat -
nich za wo dach.

Do Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej przy by ło po nad 40 mi ło śni ków
sza chów. Wśród dziew cząt naj lep sza by -
ła Zu zan na Zie le ziń ska (SP Sul mie rzy -
ce), któ ra wy szła na pro wa dze nie w kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej. Na ko lej nych miej -
scach pla su ją się Na ta lia Grzo na (SP Sul -
mie rzy ce) i Wik to ria Łu ko wiak (SP
Smo li ce). 

W tur nie ju chłop ców po now nie zwy -
cię żył Krzysz tof Ma te la (UKS Sko czek
Mi licz), któ ry tym sa mym umoc nił się

na pro wa dze niu w „ge ne ral ce”. Za le d wie
dwa punk ty mniej ma ją To biasz Przy by ło
(SP Biad ki) oraz Da wid Gu stow ski (SP
nr 4 Kro to szyn). 

– Z każ dym tur nie jem przy jeż dża ją
do nas co raz lep si sza chi ści. Chciał bym
po dzię ko wać wszyst kim part ne rom
i spon so rom, któ rzy wspie ra ją nas w dzia -
ła niach oraz prze zna cza ją upo min ki dla
uczest ni ków – oznaj mił Prze my sław Gu -
stow ski, or ga ni za tor im pre zy. 

Uro czy ste za koń cze nie mi strzostw

od bę dzie się po ostat nim tur nie ju
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 za wo dach jest bez płat ny,
a każ dy, kto chciał by wziąć udział, pro szo -
ny jest o kon takt te le fo nicz ny z P. Gu stow -
skim (503 004 919). Pa tro nat ho no ro wy
nad mi strzo stwa mi ob jął Bank Spół dziel -
czy w Kro to szy nie, a pa tro nem me dial -
nym jest Ga ze ta Lo kal na KRO TO SZYN. 

(GRZE LO)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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Zacięta walka młodych szachistów 

Aka de mia Pił kar ska Re is sa ogła sza
na bór do swo jej lo ka li za cji w Zdu -
nach. Do szkół ki pił kar skiej mo gą
do łą czyć za rów no chłop cy, jak
i dziew czyn ki we wszyst kich ka te go -
riach wie ko wych, po cząw szy od 4.
ro ku ży cia, a na 15. skoń czyw szy. 

Nie ma lep sze go po my słu na wy peł -
nie nie wol ne go cza su dziec ka niż za pew -
nie nie mu ak tyw nych za jęć. Do ta kich na -
le żą tre nin gi pił kar skie, któ re pro wa dzi
Aka de mia Pił kar ska Re is sa. Uczest ni czy
w nich już po nad 8000 za wod ni ków
w bli sko 100 lo ka li za cjach w ca łej Pol sce. 

– Na po cząt ku chce my przede
wszyst kim prze ka zy wać dzie ciom ra dość
z ak tyw ne go spę dza nia cza su z ró wie śni -
ka mi – oznaj mia Piotr Ma tec ki, pre zes
Za rzą du APR. – W naj młod szych gru -
pach są to za ję cia ogól no ro zwo jo we, pił ka
jest do dat kiem do gier i za baw ru cho -
wych. W star szych ka te go riach wie ko -
wych na si pod opiecz ni za czy na ją tre nin gi
ukie run ko wa ne na roz wój pił kar ski. Po -
nad to na si za wod ni cy ma ją wie le oka zji
do pod no sze nia swo ich umie jęt no ści,
gdyż po za tre nin ga mi bio rą udział w roz -
gryw kach Wiel ko pol sko -Lu bu skich Lig
Pił kar skich, w obo zach spor to wych czy
tur nie jach pił kar skich.

To, co wy róż nia Aka de mię spo śród
in nych klu bów pił kar skich, to nie tyl ko
brak se lek cji, ale przede wszyst kim wła -
sna me to do lo gia szko le nia, opar ta na za -
gra nicz nych wzor cach. – Cie szę się, że
uda ło nam się stwo rzyć pro jekt, dzię ki
któ re mu ty le dzie ci po ko cha ło ak tyw ność
fi zycz ną. Pa mię taj my, że ruch to zdro wie,
a za ję cia spor to we po ma ga ją nie tyl ko
w roz wo ju spraw no ści ogól nej, ale uczą
sys te ma tycz no ści oraz pra cy w gru pie. Im

wcze śniej dziec ko za cznie tre no wać, tym
więk sza szan sa na od nie sie nie suk ce su
za kil ka bądź kil ka na ście lat – za zna cza
Piotr Re iss, za ło ży ciel APR.

Tre nin gi bę dą od by wać się
w Szko le Pod sta wo wej przy uli cy Łac -
no wej 26 w Zdu nach. Wię cej in for -
ma cji moż na uzy skać u ko or dy na to ra
lo ka li za cji, Alek san dra Sob czy ka – nr
tel. 600 747 466. 

(GRZE LO) 

POD NASZYM PATRONATEM

Akademia Reissa w Zdunach! 
BIEGI

Dobry start Justyny Olejniczak

Gru pa bie ga czy z na sze go po wia tu
star to wa ła 10 lu te go w XVI edy cji Zi -
mo we go Bie gu Trzech Je zior w Trze -
mesz nie. Zna ko mi cie spi sa ła się Ju -
sty na Olej ni czak, któ ra był naj lep sza
wśród ko biet. 

Bie ga cze mu sie li po ko nać dy -
stans 15 km. Tra sa wio dła wo kół trzech
po bli skich je zior – Przed wie śnia, Wie -
śnia te go oraz Łom na. Zi mo wy Bieg
Trzech Je zior jest jed nym z trzech skła da -
ją cych się na cykl Grand Prix Bie gów
OSiR w Trze mesz nie.

Naj szyb ciej 15-ki lo me tro wą tra sę po -
ko nał re pre zen tant Ukra iny, An drej Sta -
rzin skij (46: 26). Ko lej ne lo ka ty za ję li Ad -
ber ra him Ela sri (48: 14) oraz Ka mil Ma -

koś (48: 52). 
Świet nie spi sa ła się Ju sty na Olej ni -

czak. W swo im de biu cie w Trze mesz nie
uzy ska ła czas 59: 34 i by ła naj lep sza
wśród pań, wy prze dza jąc Ol gę Ka zi mi ro -
wą (1: 00: 44) i Pau li nę Sur ma ce wicz
(1: 01: 39). 

Do bry wy nik osią gnął też Cze sław
Sien kie wicz, któ ry z cza sem 1: 02: 59 za -
jął trze cie miej sce w ka te go rii wie ko wej
M60. Po nad to w Trze mesz nie star to wa li
An drzej Ma cie jew ski (196. miej -
sce – 1: 09: 17), Krzysz tof Ka sprzak
(211. miej sce – 1: 10: 08), Pa weł Pest ka
(434. miej sce – 1: 20: 20), Da riusz Pocz -
ta (441. miej sce – 1: 20: 36) i Piotr Ty -
czyń ski (455. miej sce – 1: 21: 23). 

(GRZE LO)


