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PAMIĘTAMY

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

De cy zją za stęp cy pro ku ra tu ra ge ne -
ral ne go wsz czę te zo sta ło śledz two
w spra wie fał szy wych we zwań do za -
pła ty za wpis do Cen tral nej Ewi den -
cji i In for ma cji o Dzia łal no ści Go spo -
dar czej. O te go ty pu przy pad kach pi -
sa li śmy już na ła mach na szej ga ze -
ty. Śledz two ma cha rak ter ogól no -
pol ski, a pro wa dzi je Pro ku ra tu ra
Okrę go wa w Gdań sku. 

We dług in for ma cji pu blicz nych ofia -
rą oszu stów pa dło ok. 17 tys. lu dzi. Fał szy -
we we zwa nia do za pła ty by ły wy sy ła ne
do sze re gu firm i or ga ni za cji po za rzą do -
wych, rów nież z te re nu po wia tu kro to -
szyń skie go. Ich nadaw cy in for mo wa li
o obo wiąz ku uisz cze nia opła ty w wy so ko -
ści 375 zł, bo – jak pi sa li – w prze ciw nym
ra zie ad re sat nie zo sta nie wpi sa ny do kra -
jo wej ewi den cji.

Sta no wi sko w tej spra wie wy ra zi ło Mi -
ni ster stwo In we sty cji i Roz wo ju, in for mu -
jąc, iż re je stra cja w Cen tral nej Ewi den cji i In -
for ma cji o Dzia łal no ści Go spo dar czej (CE -
IDG) jest bez płat na, a sys tem nie wy sy ła
żad nych we zwań do za pła ty na ad re sy ko re -
spon den cyj ne bądź elek tro nicz ne przed się -
bior ców. 

Fał szy we we zwa nia do za pła ty za wpis
do CE IDG oszu ści za zwy czaj pró bu ją wy łu -
dzić od przed się bior ców roz po czy na ją cych
dzia łal ność go spo dar czą. Oprócz te go
na ryn ku funk cjo nu ją fir my ko mer cyj ne,
prze sy ła ją ce przed się bior com ofer ty do ko -
na nia wpi su do pro wa dzo nych przez sie bie
re je strów, ale ów wpis nie upo waż nia do pro -
wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej na te ry -
to rium Pol ski i ma cha rak ter czy sto in for -
ma cyj ny bądź re kla mo wy. 

War to przy po mnieć, że każ da oso ba
za kła da ją ca kon to w sys te mie CE IDG
otrzy mu je ko mu ni kat o tym, że wpis
do ewi den cji jest bez płat ny. Po nad to ko -
mu ni kat ten znaj du je się na pa pie ro wym
for mu la rzu CE IDG -1 oraz w in struk cji
je go wy peł nia nia. Otrzy mu ją go tak że
elek tro nicz nie przed się bior cy wraz z po -
twier dze niem do ko na nia wpi su w sys te -
mie CE IDG.

Do przed się bior ców i urzęd ni ków
skie ro wa ne zo sta ły proś by o za cho wa nie
szcze gól nej ostroż no ści przy po dej mo wa -
niu współ pra cy z fir ma mi ofe ru ją cy mi od -
płat ne wpi sy do pro wa dzo nych przez nie
re je strów. Po nad to w sys te mie CE IDG
wpro wa dzo no zmia ny, któ re utrud nia ją
fil tro wa nie ba zy da nych we dług kry te riów,
któ ry mi po słu gi wa ły się pry wat ne re je stry. 

Pro ku ra tu ra Kra jo wa w ob wiesz cze -
niu in for mu je, że do prze pro wa dze nia
śledz twa Pro ku ra tu ra Okrę go wa w Gdań -
sku zo sta ła wy zna czo na w kwiet niu 2017
ro ku de cy zją za stęp cy pro ku ra to ra ge ne ral -
ne go. Czyn no ści wsz czę to 19 ma ja mi nio -
ne go ro ku i ma ją za sięg ogól no pol ski.
Do śledz twa włą czo ne są po stę po wa nia
pro wa dzo ne w pro ku ra tu rach re jo no -
wych, okrę go wych oraz re gio nal nych.
Do chwi li obec nej ujaw nio no po nad 700
spraw, w tym ta kie, w któ rych pię ciu oso -
bom po sta wio no za rzu ty do pro wa dze nia
bądź usi ło wa nia do pro wa dze nia po krzyw -
dzo nych do nie ko rzyst ne go roz po rzą dze -
nia mie niem, tj. po peł nie nia czy nów
z art. 286 § 1 k. k. oraz 13 § 1 k. k. w zw.
z art. 286 § 1 k. k. 

– Ujaw nio no po nad 17 ty się cy osób
po krzyw dzo nych – czy ta my w sta no wi -
sku Pro ku ra tu ry Kra jo wej. – Trwa ją czyn -

no ści pro ce so we z ich udzia łem. Re ali zo -
wa ne są w ra mach po mo cy praw nej przez
jed nost ki po li cji na te re nie kra ju. Ujaw -
nio no 258 ra chun ków ban ko wych,
na któ re oso by po krzyw dzo ne wpła ca ły
środ ki pie nięż ne. W spra wie re ali zo wa ne
są czyn no ści zmie rza ją ce do usta le nia ko -
lej nych osób, któ re spo rzą dza ły pi sma
wzy wa ją ce przed się bior ców do uisz cze -
nia opła ty oraz usta le nia po wią zań po -
mię dzy ty mi oso ba mi. De cy zją za stęp cy
pro ku ra to ra ge ne ral ne go z grud nia 2017
Pro ku ra tu ra Okrę go wa w Gdań sku zo sta -
ła rów nież wy zna czo na do prze pro wa dze -
nia śledz twa w spra wie ofe ro wa nia sze re -
gu pod mio tom od płat ne go wpi su do pry -
wat ne go re je stru utwo rzo ne go na wzór
Kra jo we go Re je stry Są do we go. Śledz two
w tej spra wie zo sta ło wsz czę te 25 stycz -
nia 2018 i jest rów nież śledz twem o za się -
gu ogól no pol skim.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

PROKURATURA

Śledztwo w sprawie fałszywych wyłudzeń
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W dniach 16-18 lu te go na te re nie
na sze go po wia tu mia ła miej sce ko -
lej na od sło na ogól no pol skie go pro -
gra mu pod na zwą „Chro ni my zwie -
rzy nę drob ną”. W ra mach ak cji zor -
ga ni zo wa no II Ło wy Po wia tu Kro to -
szyń skie go na Dra pież ni ki. 

Udział w tym przed się wzię ciu,
pod ho no ro wym pa tro na tem sta ro sty
kro to szyń skie go, wzię ły Nad le śnic two
Kro to szyn i dzie więć kół ło wiec kich, go -
spo da ru ją cych na ob wo dach ło wiec kich
na sze go po wia tu oraz gmi ny Odo la nów.
Ce lem ak cji jest po pu la ry za cja dzia łań
na rzecz śro do wi ska na tu ral ne go i za cho -
wa nia fau ny za gro żo nej dra stycz ną eks -
pan sją dra pież ni ków. 

Kon ty nu acja pro gra mu by ła od po -
wie dzią na licz ne ape le miesz kań ców po -
wia tu o po moc w ogra ni cze niu co raz
agre syw niej sze go roz prze strze nia nia się
dra pież ni ków na te re ny osie dli ludz kich
oraz przy go to wa nie śro do wi ska do sze ro -
ko za kro jo ne go pro jek tu za sie dla nia te re -
nów zwie rzy ną drob ną, aby przy wró cić
przy ro dzie ga tun ki by tu ją ce tu od za wsze,
a dziś za gro żo ne cał ko wi tym znik nię ciem
z na szych la sów i pól. 

Na le ży rów nież wspo mnieć, że w II Ło -
wach Po wia tu Kro to szyń skie go na Dra pież -
ni ki udział wzię ły no row ce – psy my śliw -
skie, któ re wraz ze swo imi prze wod ni ka mi
przy by ły do Kro to szy na z ca łej Pol ski. 

Uro czy ste pod su mo wa nie i za koń -
cze nie po lo wa nia od by ło się 18 lu te go
na strzel ni cy my śliw skiej w Kro to szy nie,
w obec no ści m. in. wi ce sta ro sty Paw ła Ra -
do jew skie go, wi ce bur mi strza Ry szar da
Czusz ke, za stęp cy nad le śni cze go Kro to -
szy na – Sła wo mi ra Tra wiń skie go, człon -
ków kół ło wiec kich, le śni ków Nad le śnic -

twa Kro to szyn, prze wod ni ków psów oraz
dzie ci i mło dzie ży uczest ni czą cej w kon -
kur sie pla stycz no -fo to gra ficz nym „Po ma -
ga my zwie rzy nie drob nej”. 

Spo śród 120 prac wy róż nio no dzie -
sięć. Lau re ata mi zo sta li Ju lia Pa szek (SP
Rosz ki), Mar ta Gu bań ska (SP Ku kli nów),
Ga bry sia Pocz ta (SP Biad ki), An na Ro ba -
czyk (Przed szko le nr 5 Kro to szyn), Na ta -
lia Głu szek (SP Rosz ki), Szy mon Ku sza
(SOSW Ko na rzew), Pau li na Ka sał ka (ZSP
Koź min Wlkp.), Ga bry sia Zmy ślo na (SP
Koź min Wlkp.), Oli wia Gał ka (SP Za le sie
Ma łe) i Oskar Bo row ski (MOW Koź min
Wlkp.). Po nad to wrę czo no po dzię ko wa -
nia wszyst kim pla ców kom oświa to wym,
któ re wzię ły udział w kon kur sie, a tym sa -
mym pod ję ły trud edu ka cji z za kre su
ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go Zie mi
Kro to szyń skiej. 

Pu char Sta ro sty Kro to szyń skie go
za po zy ska nie naj więk szej ilo ści dra pież -
ni ków w II Ło wach Po wia tu zdo by ły ko ła
ło wiec kie „Drop” z Po zna nia, „Po no wa”
z Bia dek i „Dzik” z Koź mi na Wlkp. 

Za kup zwie rzy ny drob nej – ba żan -
tów – dla trzech kół ło wiec kich sfi nan so -
wa li wło da rze gmin z po wia tu kro to szyń -
skie go oraz sta ro stwo. Wio sną pta ki zo sta -
ną wy pusz czo ne na te re ny, na któ rych go -
spo da ru ją te ko ła. 

Dzię ki ak cji, któ rej ce lem by ło
zmniej sze nie nad mier nej li czeb no ści dra -
pież ni ków, 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 speł nił naj waż -
niej szy wa ru nek i miał moż li wość zło że -
nia wnio sku do Wo je wódz kie go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej o do fi nan so wa nie za ku pu kil ku
ty się cy ku ro patw. 

(NO VUS)

ŚRODOWISKO

Chronimy zwierzynę drobną
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28 lu te go za in au gu ro wa no na te re -
nie na sze go po wia tu kwa li fi ka cję
woj sko wą. Sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka ży czył ko mi sji spraw ne go
jej prze pro wa dze nia, a ppłk. Ma rek
Ko sic ki z Woj sko wej Ko men dy Uzu -
peł nień w Ka li szu wy ra ził na dzie ję,
że dla nie jed ne go mło de go miesz -
kań ca bę dzie to za chę ta, by wstą pić
do czyn nej służ by woj sko wej. 

Przed Po wia to wą Ko mi sję Le kar ską
zo bo wią za ni są sta wić się męż czyź ni uro -
dze ni w ro ku 1999 oraz w la tach 1994-
1998, któ rzy nie po sia da ją okre ślo nej ka -
te go rii zdol no ści do czyn nej służ by woj -
sko wej. Wzy wa ne są rów nież ko bie ty uro -
dzo ne w la tach 1994-1999 i po sia da ją ce
kwa li fi ka cję przy dat no ści do czyn nej
służ by woj sko wej (pie lę gniar ki, ab sol -
went ki uczel ni me dycz nych i we te ry na -
ryj nych, kie run ków psy cho lo gicz nych). 

Po wia to wa Ko mi sja Le kar ska dzia ła
w obiek tach Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych nr 1 w Kro to szy nie (ul. Mic kie wi -
cza 11, tel. 508 049 123), w skła dzie: dr n.
med. Sta ni sław Ła zar ski (prze wod ni czą -
cy), He le na Jan kow ska (śred ni per so nel
me dycz ny), An drzej Wi chłacz (se kre tarz). 

Kwa li fi ka cja woj sko wa po trwa do 23
mar ca. W wy ka zach ko mi sji znaj du je się

pięć ko biet oraz 474 pa nów, któ rzy win ni
się przed nią sta wić. W dniach 28 lu te go -9
mar ca przed ko mi sją sta ną miesz kań cy
gmi ny Kro to szyn, 12 mar ca – miesz kań cy
Sul mie rzyc, 13 mar ca – gmi ny Roz dra -
żew, 14-15 mar ca – gmi ny Zdu ny, 15-19
mar ca – gmi ny Koź min Wlkp., 20-21 mar -
ca – gmi ny Ko by lin, a 22 mar ca – pa nie. 

(NO VUS)

POWIAT

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

W trak cie lu to wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie skarb nik Grze -
gorz Ga lic ki po in for mo wał rad nych
o pro ble mach w kwe stii do fi nan so -
wa nia utwo rze nia Dzien ne go Do mu
Se nio ra. Po wo dem kło po tów są wa -
run ki do ta cji na ten cel z pro gra mu
„Se nior+”. 

Pro gram „Se nior+” skie ro wa ny jest
do sa mo rzą dów pro wa dzą cych al bo za -
mie rza ją cych otwo rzyć na swo im te re nie
do my bądź klu by dzien ne go po by tu dla
se nio rów. Z ta kich pla có wek mo gą ko rzy -
stać oso by po wy żej 60. ro ku ży cia, któ re
są nie ak tyw ne za wo do wo, od po nie dział -
ku do piąt ku spę dzać tam co naj mniej 8
go dzin dzien nie, ko rzy stać z po miesz czeń
do wspól nych spo tkań, go to wa nia, ćwi -
czeń i re lak su. Se nio rzy bę dą też mie li za -
pew nio ny cie pły po si łek. 

W ra mach pro gra mu jed nost ki sa mo -
rzą du te ry to rial ne go mo gą ubie gać się
o środ ki na jed no ra zo we wspar cie fi nan -
so we na utwo rze nie lub wy po sa że nie pla -
ców ki oraz na za pew nie nie ich funk cjo no -
wa nia. Na utwo rze nie dzien ne go do mu
moż na otrzy mać 300 tys. zł,
a na klub – 150 tys. zł. Kro to szyn zna lazł
się w gro nie 12 gmin w Wiel ko pol sce,
któ rym przy zna no fun du sze wła śnie
na ten cel.

Przy po mnij my, że nie daw no sa mo -
rząd kro to szyń ski otrzy mał w ra mach da -
ro wi zny od Skar bu Pań stwa bu dy nek
przy ul. Ko bier skiej, w któ rym wła śnie
pla no wa no stwo rzyć dom se nio ra. Za rzą -
dza ją cą nim in sty tu cją ma być Miej sko -
-Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej
w Kro to szy nie. Pla ców ka mia ła za cząć
funk cjo no wać pod ko niec te go ro ku.

– Nie ra zie nie ro bi my żad nych
zmian bu dże to wych w tym za kre sie, ale
po ja wi ła się sy tu acja, któ ra mnie zdzi wi ła
i jed no cze śnie zmar twi ła – wy ja śniał
Grze gorz Ga lic ki, skarb nik gmi ny Kro to -
szyn. – Ja ko gmi na bez względ nie sta ra my
się utwo rzyć Dzien ny Dom Po by tu Se nio -

ra. Oprócz pro jek tu po ro zu mie nia o przy -
ję ciu do ta cji na ten cel w kwo cie 300 tys.
zł by ło rów nież do dat ko we oświad cze nie
o przy ję ciu do ta cji przez bur mi strza Kro -
to szy na.

Skarb nik wska zał, że po ro zu mie nie
po win no re gu lo wać wszel kie wa run ki
i zo bo wią za nia od no śnie te go, w ja kim
ter mi nie in we sty cja ma być wy ko na na,
dla te go do dat ko wy do ku ment wzbu dził
je go nie po kój. – Nie ma my jesz cze do ku -
men ta cji, a ry nek pro jek tan tów jest te raz
gor szy niż wy ko naw ców – mó wił G. Ga -
lic ki. – Trze ba in we sty cję za pro jek to wać,
wy bu do wać i roz li czyć w tym ro ku.
Na dzi siaj mo gę po wie dzieć, że nie wi dzę
szans na skoń cze nie pro jek tu w tym ro ku.
Na ze bra nie wszyst kich do ku men tów,
ogło sze nie prze tar gu i wy bu do wa nie
w tym ro ku cza su by star czy ło, ale na peł -
ne roz li cze nie już nie. Dzi siaj otrzy ma nie
do ku men ta cji wraz z po zwo le nia mi to,
opty mi stycz nie pa trząc, trzy mie sią -
ce – stwier dził skarb nik. 

Po ro zu mie nie za wie ra za pis, iż w cią -
gu 30 dni od za war cia umo wy o do ta cję
jest ona au to ma tycz nie prze sy ła na na re -
ali za cję in we sty cji. Ale w punk cie 5 pa ra -
gra fu 10 jest mo wa o tym, że do ta cja nie
w peł ni wy ko rzy sta na mu si zo stać zwró -
co na z od set ka mi 8-pro cen to wy mi, czy li
w kwo cie ok. 20 tys. zł. Prze pis ów ozna -
cza, że we dług umo wy gmi na mu sia ła by
za koń czyć wszyst kie pra ce zwią za ne z do -
mem se nio ra jesz cze w tym ro ku, a jest to
ma ło praw do po dob ne.

– Ja sam nie ro zu miem, o co w ca łej
tej spra wie cho dzi i dzię ku ję za ta kie po ro -
zu mie nie. Wy rzu ci my pie nią dze w bło to,
bo nie roz li czy my te go za da nia w tym ro -
ku. Mu siał by zda rzyć się cud. Nie wstrzy -
mu je my oczy wi ście ocze ki wa nej in we sty -
cji i bę dzie my sta ra li się wy star to wać
do dru gie go na bo ru – po wie dział Grze -
gorz Ga lic ki. Rad ni uzna li zgod nie, że
trze ba spró bo wać w ko lej nej edy cji kon -
kur su.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Kiedy powstanie 
Dzienny Dom Seniora?



W mi nio ną nie dzie lę w Zdu nach ob -
cho dzo no Na ro do wy Dzień Pa mię ci
Żoł nie rzy Wy klę tych. Głów nym
punk tem uro czy sto ści był II Zdu now -
ski Bieg Za goń czy ka, po przez któ ry
od da no hołd ma jo ro wi Fran cisz ko wi
Ja skul skie mu ps. Za goń czyk. Głów -
nym or ga ni za to rem ob cho dów był
Zdu now ski Ośro dek Kul tu ry.

Tra sa bie gu, o dłu go ści 1947 (upa -
mięt nie nie da ty za bój stwa Za goń czy ka)
me trów, wio dła przez zdu now ski ry nek,
uli ce Mic kie wi cza, Ostrow ską i Sul mie -
rzyc ką, plac Pio tra Skar gi i z po wro tem.
Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li oko licz -
no ścio we me da le i dy plo my. W związ ku
z 71. rocz ni cą śmier ci Za goń czy ka 71
czo ło wych bie ga czy na gro dzo no rów -
nież atrak cyj ny mi upo min ka mi – ga -
dże ta mi z Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go, Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji,
Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych, Sej -
mu Rzecz po spo li tej Pol skiej, Mu zeum
Hi sto rii Pol ski, Mi ni ster stwa Obro ny
Na ro do wej, In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej, udo stęp nio ny mi dzię ki sta ra niom
po słów Ja na Mo siń skie go i To ma sza
Ław ni cza ka.

Na gro dy prze ka zał rów nież KGHM
Pol ska Miedź. Pierw sza piąt ka bie ga czy
otrzy ma ła pu cha ry oraz książ ki hi sto rycz -
ne, któ re wrę cza li Jan Mo siń ski i To masz
Ław ni czak. 

Or ga ni za to rzy przy go to wa li punkt,
w któ rym moż na by ło na być ko szul ki z po -
do bi zną ma jo ra Fran cisz ka Ja skul skie go.
Na zdu now skim ryn ku sta nę ła kuch nia po -
lo wa z gro chów ką, by ły też sto iska Sa mo -
dziel nej Gru py Sztur mo wej. Po nad to zor ga -
ni zo wa no zbiór kę pu blicz ną na rzecz I Zdu -

now skiej Dru ży ny Har cer skiej – na za kup
sprzę tu i ekwi pun ku. Przy go to wa ło ją Sto -
wa rzy sze nie „Ra zem dla Ko na rze wa” w ra -
mach Ogól no pol skiej Do bro czyn nej Kam -
pa nii Spo łecz nej „Ki lo me try do bra”.

Fran ci szek Ja skul ski ps. Za goń czyk
uro dził się w ro dzi nie pol skich emi gran -
tów w West fa lii 16 wrze śnia 1913 ro ku.
W 1920 za miesz kał wraz z ro dzi ną
w Zdu nach. Przed woj ną pra co wał
w tam tej szym ma gi stra cie. Dzia łał ak tyw -
nie w Dru ży nie Har cer skiej im. Za wi szy

Czar ne go. Brał udział w woj nie obron nej
we wrze śniu 1939, a na stęp nie prze szedł
do kon spi ra cji. 

Je go pseu do nim par ty zanc ki, Za goń -
czyk, za czerp nię to od ty tu łu pi sma pod -
ziem ne go, któ re re da go wał w na szym re -
gio nie. W 1942 dzia łał w oko li cach wo je -
wódz twa lu bel skie go, gdzie zwią zał się
z Ke dy wem Ar mii Kra jo wej i do wo dził
du ży mi od dzia ła mi par ty zanc ki mi, któ re
m. in. bra ły udział w wy zwa la nia Pu ław

w 1944. Wkrót ce zo stał aresz to wa ny
przez NKWD. Po cząt ko wo ska za no go
na ka rę śmier ci, za mie nio ną póź niej
na 10 lat wię zie nia. Za goń czy ko wi uda ło
się zbiec z Wro nek. Za czął or ga ni zo wać
struk tu ry kon spi ra cyj ne prze ciw ko wła -
dzom ko mu ni stycz nym, rów nież w Kro -
to szy nie. 26 lip ca 1946 zo stał aresz to wa -
ny i ska za ny na ka rę śmier ci, któ rą wy ko -
na no 19 lu te go 1947. Był ma jo rem Woj -
ska Pol skie go, od zna czo nym Krzy żem
Wo jen nym Vir tu ti Mi li ta ri V kl., Krzy -
żem Wa lecz nych oraz Krzy żem Ofi cer -
skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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1 mar ca, w ra mach ob cho dów Świa to -
we go Dnia Obro ny Cy wil nej, usta no wio -
ne go przez Zgro ma dze nie Ogól ne Mię -
dzy na ro do wej Or ga ni za cji Obro ny Cy wil -
nej w 1990 ro ku, w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie od by ło się pod su mo wa -
nie kon kur su wie dzy z te go za kre su.

Na gro dy zwy cięz com wrę cza li sta ro -
sta Sta ni sław Szczot ka – szef obro ny cy -
wil nej w po wie cie oraz wi ce bur mistrz Jo -
an na Król -Trąb ka, re pre zen tu ją ca sze fa
obro ny cy wil nej gmi ny Kro to szyn. 

Sta ro sta po dzię ko wał za udział
w kon kur sie i pod kre ślił zna cze nie obro -
ny cy wil nej w ży ciu czło wie ka. Lau re -
atom po gra tu lo wał wie dzy. 

Ce lem kon kur su by ło pod trzy ma nie
wśród spo łe czeń stwa tra dy cji pa trio tycz -
no-obron nych oraz po sze rze nie wie dzy
i umie jęt no ści z za kre su bez pie czeń stwa,
ra tow nic twa i ochro ny lud no ści. Kon kurs
miał rów nież zwró cić uwa gę na zna cze nie
obro ny cy wil nej i pod nieść świa do mość
spo łe czeń stwa na te mat sa mo obro ny, za -
po bie ga nia i go to wo ści do dzia ła nia w ra -
zie wy pad ków oraz ka ta strof. 

Na kon kurs wpły nę ło 328 an kiet.
Po spraw dze niu stwier dzo no, że 149 an -
kiet by ło wy peł nio nych po praw nie, a 179
za wie ra ło błę dy.

Spo śród po praw nie wy peł nio nych
an kiet kon kur so wych 23 lu te go dzie ci
z Przed szko la nr 6 z Od dzia ła mi In te gra -
cyj ny mi „Ku buś”, w obec no ści ko mi sji, lo -

so wo wy bra ły 38. Ich au to rzy zo sta li na -
gro dze ni.

(NO VUS)

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

BEZPIECZEŃSTWO

Konkurs wiedzy o obronie cywilnej

HISTORIA

W Zdunach pobiegli ku czci Zagończyka

Nagrodzeni
Lidia Hechmann (Berdyczów), Weronika Grobelna (Zduny), Ewa Marszałek (Nowa
Wieś), Mikołaj Wojciechowski (Krotoszyn), Zuzanna Szulc (Wronów), Rafał Przybylski
(Krotoszyn), Weronika Kolenda (Rozdrażew), Mariusz Niedbała (Krotoszyn), Anna
Kozłowska (Biadki), Natalia Brodziak (Roszki), Milena Duda (Nowa Wieś), Jacek
Krzekotowski (Budy), Bogumiła Szymczak (Pogorzałki Wielkie), Małgorzata Szymczak
(Baszków), Martyna Skrzypczak (Roszki), Oliwier Kuszaj (Zduny), Katarzyna Płonka
(Perzyce), Tobiasz Jakubek (Wyki), Malwina Waldowska (Zduny), Mateusz Bała (Budy),
Julia Jankowiak (Kobylin), Marek Szymczak (Pogorzałki Wielkie), Julia Purczyńska
(Koźmin Wlkp.), Franciszek Krzekotowski (Budy), Igor Walczak (Konarzew), Nicol
Donczew (Krotoszyn), Halina Karwik (Krotoszyn), Mateusz Kapała (Krotoszyn), Łukasz
Sosiński (Krotoszyn), Dominika Dutkowiak (Brzoza), Mikołaj Cieślak (Krotoszyn),
Paulina Szymanek (Krotoszyn), Oliwia Frątczak (Krotoszyn), Mateusz Szwałek
(Kobierno), Weronika Poczta (Biadki), Aleksander Orpel (Wyki), Hubert Kaczmarek
(Krotoszyn), Agata Szczotka (Nowa Wieś).
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1 mar ca to Na ro do wy Dzień Pa mię -
ci Żoł nie rzy Wy klę tych. Te go dnia
w kro to szyń skim mu zeum jak co ro -
ku zor ga ni zo wa no wie czor ni cę,
w trak cie któ rej zło żo no hołd człon -
kom pol skie go pod zie mia an ty ko -
mu ni stycz ne go. Współ or ga ni za to -
rem wy da rze nia by ło I Li ceum Ogól -
no kształ cą ce w Kro to szy nie.

Te go dnia rów nież wła dze sa mo rzą -
do we gmi ny i po wia tu, przed sta wi cie le
roz ma itych or ga ni za cji oraz mło dzież
szkol na zło ży li sym bo licz ne wią zan ki
kwia tów w miej scach pa mię ci: przy ta -
bli cy upa mięt nia ją cej Żoł nie rzy Wy klę -
tych w Par ku Dwor co wym, przy po mni -
ku żoł nie rzy Od dzia łu Par ty zanc kie go
ppor. Zyg mun ta Bo ro stow skie go ps.
„Bo ry” w Be ni cach oraz przy po mni ku
Po le głych w Bi twie pod Be ni ca mi
w 1946 ro ku na cmen ta rzu pa ra fial nym
w Kro to szy nie. 

Bi twa pod Be ni ca mi by ła jed ną z naj -
więk szych bi tew sił bez pie czeń stwa
z wiel ko pol ski mi par ty zan ta mi. Od dział
Bo ro stow skie go, któ ry spo dzie wał się ata -
ku, za rzą dził po go to wie bo jo we w od dzia -
le kwa te ru ją cym w kil ku be nic kich go -
spo dar stwach. Par ty zan tom po zwo lił
odło żyć je dy nie broń dłu gą, a krót ką mie -
li mieć ca ły czas w po go to wiu. Ube cy, mi -
li cjan ci i żoł nie rze przy je cha li cię ża rów -
ka mi do Be nic i roz po czę li prze szu ki wa -
nia chłop skich za gród, a strze la ni na za -
czę ła się w chwi li, kie dy w jed nym z do -
mostw na tknę li się na par ty zan tów. 

Już na sa mym po cząt ku star cia „Bo ra”
zgi nął. Do wódz two po nim prze jął sier -
żant Ka zi mierz Szcze pa niak ps. „Bo rys”,
któ ry spraw nie wy co fał swo ich ze wsi, bio -
rąc przy tym dzie się ciu jeń ców (wy pu ścił
ich, kie dy by li już bez piecz ni). Par ty zan -
tom ca ły czas dep tał jed nak po pię tach po -
ścig i do pie ro po zmro ku uda ło im się
zmy lić ści ga ją cych. Jed nak kil ku na stu le -
śnych zgu bi ło dro gę nad rze ką Or lą, wpa -

da jąc w koń cu w ob ła wę. Więk szość zgi nę -
ła lub do sta ła się do nie wo li. 

Wy ro kiem Są du Okrę go we go
w Ostro wie na se sji wy jaz do wej w Kro to -
szy nie 5 czerw ca 1946 r. pię ciu uję tych
par ty zan tów ska za no na śmierć przez roz -
strze la nie. By li to Prze stac ki ps „Wro na”,
Sta ni sław ski ps. „Bas”, Idek ps. „Strza ła”,
Ho der ny ps. „Kret” i Dą bek ps. „Żbik”.
Wy ro ki śmier ci wy ko na no 7 czerw -
ca 1946 na dzie dziń cu wię zie nia w Kro to -
szy nie (dzi siej sza ul. Sien kie wi cza). Zwło -
ki par ty zan tów po le głych w bi twie
pod Be ni ca mi po cząt ko wo zło żo no w ka -
pli cy szpi ta la miej skie go przy dzi siej szej
ul. Bo lew skie go. Po tem ko mu ni stycz -
na bez pie ka wy wio zła cia ła par ty zan tów
i za grze ba ła w nie zna nym do dziś miej scu. 

Pod czas wie czor ni cy Piotr Mi ko łaj -
czyk, dy rek tor mu zeum, przy wi tał licz -
nie przy by łych go ści, po czym wpro wa -
dził ich w te mat spo tka nia. Na stęp nie
głos za brał Da niel Szcze pa niak, kro to -
szyń ski hi sto ryk, któ ry od wie lu lat zgłę -
bia te ma ty kę lo kal ne go pod zie mia an ty -
ko mu ni stycz ne go. Wy gło sił re fe rat na te -
mat mło dzie żo wej or ga ni za cji Pod zie mie
Har cer skie „Za wi sza” (1945-1947)
i przed sta wił bio gram człon ka tej że gru -

py – Edwar da Ma jew skie go, któ re go 70.
rocz ni ca za mor do wa nia mi nę ła w stycz -
niu te go ro ku. Wy stą pie niu to wa rzy szy ła
pre zen ta cja mul ti me dial na po ka zu ją ca
fo to gra fie człon ków or ga ni za cji i do ku -
men ty jej do ty czą ce. 

Ini cja to rem po wsta nia i or ga ni za to -
rem jed nost ki był 16-let ni Hen ryk Ju sko -
wiak, a pierw szy mi człon ka mi: Ste fan Bo -
dył, Hen ryk Kem pa, Edward Ma jew ski,
Sta ni sław Sta chow ski i Syl we ster Szcze pa -
niak. W stycz niu 1946 sze fem zo stał naj -
star szy – 18-let ni Edward Ma jew ski, je go
za stęp cą był Syl we ster Szcze pa niak, a do -
wód cą dru ży ny – Hen ryk Ju sko wiak. 

Jed ną z ak cji by ło za strze le nie ko -
men dan ta Mi li cji Oby wa tel skiej w Roz -
dra że wie, Fran cisz ka Nie wcza sa, pod czas
pró by roz bro je nia. Gru pa zo sta ła aresz to -
wa na, a dwóch człon ków – Edwar da Ma -
jew skie go i Syl we stra Szcze pa nia ka – ska -
za no na śmierć. Wy rok wy ko na no na Ma -
jew skim, na to miast Szcze pa niak zo stał
uła ska wio ny i ska za ny na do ży wo cie.
Z wię zie nia wy szedł w 1956 ro ku. 

Ucznio wie I Li ceum Ogól no kształ cą -
ce go im. Hu go na Koł łą ta ja w Kro to szy -
nie, pod kie row nic twem Mał go rza ty Wit -
czak, wy stą pi li w po ru sza ją cym pro gra -

mie ar ty stycz nym. Obok utwo rów mu -
zycz nych po ja wi ły się rów nież cy ta ty żoł -
nie rzy pod zie mia na te mat dzia łal no ści
nie pod le gło ścio wej, ze sta wio ne z tre ścia -
mi wy gła sza ny mi przez ko mu ni stycz ną
pro pa gan dę. 

Ostat nim punk tem wie czor ni cy by ło
wy stą pie nie Pio tra Mi ko łaj czy ka, któ ry
przed sta wił bio gram rot mi strza Wi tol da
Pi lec kie go z oka zji przy pa da ją cej w ma ju
te go ro ku 70. rocz ni cy mor du na tym bo -
ha te rze. Re fe ra to wi to wa rzy szy ła pre zen -
ta cja mul ti me dial na. 

Wi told Pi lec ki uro dził się 13 ma -
ja 1901 ro ku w Ołoń sku na te re nie Ro sji.
Po cho dził z ro dzi ny szla chec kiej, o tra dy -
cjach pa trio tycz nych. Uczył się i do ra stał
w Wil nie, gdzie na le żał do taj nych dru żyn
har cer skich. Ja ko 19-la tek brał udział
w woj nie pol sko -bol sze wic kiej. Bę dąc ka wa -
le rzy stą, wal czył w obro nie Grod na. Wstą -
pił do 211 Puł ku Uła nów i brał udział w bi -
twie war szaw skiej, bi twie w Pusz czy Rud -
nic kiej oraz w wy zwa la niu Wil na. 

W 1925 ro ku Pi lec ki od był prak ty kę
w 26 Puł ku Uła nów Wiel ko pol skich.
W 1926 otrzy mał pro mo cję na sto pień
pod po rucz ni ka re zer wy. W 1932 w po -
wie cie lidz kim utwo rzył z oko licz nych
osad ni ków woj sko wych Kon ne Przy spo so -
bie nie Woj sko we „Kra kus”. Mia no wa no
go do wód cą Lidz kie go I Szwa dro nu PW. 

W sierp niu 1939 zo stał zmo bi li zo -
wa ny do służ by w Woj sku Pol skim. Po wy -
bu chu II woj ny świa to wej wal czył w kam -
pa nii wrze śnio wej ja ko do wód ca plu to nu
w szwa dro nie ka wa le rii dy wi zyj nej 19
Dy wi zji Pie cho ty Ar mii „Pru sy”, a na stęp -
nie w 41 Dy wi zji Pie cho ty na przed mo -
ściu ru muń skim. Pod je go do wódz twem,
w trak cie pro wa dzo nych walk, uła ni
znisz czy li sie dem nie miec kich czoł gów
oraz dwa nie uzbro jo ne sa mo lo ty. Ostat -
nie wal ki je go od dział pro wa dził ja ko jed -
nost ka par ty zanc ka. 

Pi lec ki roz wią zał swój plu ton 17 paź -
dzier ni ka 1939, prze szedł do kon spi ra cji

i zo stał póź niej jed nym z bu dow ni czych
po wo ła nej 9 li sto pa da or ga ni za cji „Taj -
na Ar mia Pol ska”. 19 wrze śnia 1940, ja ko
To masz Se ra fiń ski, wszedł w ko cioł ła pan -
ki, aby do stać się do obo zu kon cen tra cyj -
ne go Au schwitz. Tam był głów nym or ga -
ni za to rem kon spi ra cji wśród więź niów.
Opra co wał pierw sze na świe cie ra por ty
o Ho lo kau ście, tzw. Ra por ty Pi lec kie go.
Or ga ni zo wał uciecz ki więź niów z obo zu,
a sam uciekł w no cy z 26 na 27 kwiet -
nia 1943. 

W la tach 1943-1945 słu żył w Ar mii
Kra jo wej. Zo stał awan so wa ny na sto pień
rot mi strza. W 1944 ro ku wziął udział
w po wsta niu war szaw skim, po cząt ko wo
ja ko zwy kły strze lec w kom pa nii „War -
sza wian ka”, a na stęp nie do wo dził jed -
nym z od dzia łów zgru po wa nia Chro -
bry II na tzw. Re du cie Wi tol da. Po klę sce
po wsta nia do stał się do nie wo li nie miec -
kiej w sta la gu 344 Lams dorf, a na stęp nie
Mur nau. 

Po wy zwo le niu sta la gu w 1945 ro ku
prze do stał się do San Gior gio we Wło -
szech, gdzie sta cjo no wał II Kor pus Pol ski
gen. An der sa. Na oso bi sty roz kaz ge ne ra -
ła rot mistrz wró cił do Pol ski, by pro wa -
dzić dzia łal ność wy wia dow czą. Zo stał
aresz to wa ny 8 ma ja 1947 ro ku przez
Urząd Bez pie czeń stwa. 

W po ka zo wym pro ce sie ska za no go
na ka rę śmier ci. Wy rok wy ko na no 25 ma -
ja 1948 w wię zie niu mo ko tow skim
na Ra ko wiec kiej, strze la jąc mu w tył gło -
wy. Miej sce po chów ku do dzi siej sze go
dnia po zo sta je nie zna ne.

Po wie czor ni cy jej uczest ni cy tra dy -
cyj nie uda li się pod gmach daw ne go
aresz tu śled cze go przy ul. Sien kie wi -
cza – miej sca kaź ni miesz kań ców na sze go
re gio nu. Tam po przez zło że nie wią za nek
kwia tów i za pa le nie zni czy od da no hołd
pol skim Pa trio tom, mę czo nym i mor do -
wa nym w okre sie ko mu ni zmu.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

PAMIĘTAMY

Żołnierze Wyklęci - żyli prawem wilka...
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Sto wa rzy sze nie  „Ra zem dla Ko na -
rze wa”  otrzy ma ło do fi nan so wa nie
z sa mo rzą du wo je wódz twa wiel ko -
pol skie go na re ali za cję pro jek tu
pod na zwą „Prze szłość klu czem
do przy szło ści”. Jest to kon ty nu acja
„Wiel ko pol skiej osi cza su”, re ali zo -
wa nej w ro ku ubie głym. 

Wy so kość do ta cji wy no si 7 tys. zło -
tych. Od mar ca do li sto pa da bę dą trwa -
ły pra ce nad opra co wa niem mo no gra fii

Ko na rze wa. We zmą w nich udział hi -
sto ry cy i re gio na li ści, za an ga żo wa ni

w pro jekt „Wiel ko pol ska oś cza su”.
Do ku ment zło żo ny ze wspo mnień

miesz kań ców wsi, za re je stro wa nych
w trak cie spo tkań wspo min ko wych, zo -
sta nie uwiecz nio ny w po sta ci fil mu do ku -
men tal ne go. Ko na rzew do cze ka się tak że
swo jej kro ni ki – „Zło tej księ gi Ko na rze -
wa”. Znaj dą się w niej zdję cia udo stęp nio -
ne przez miesz kań ców oraz ar chi wa lia
po zy ska ne w trak cie re ali za cji ze szło rocz -
ne go pro jek tu.

(NO VUS)

PROJEKT

Dotacja na monografię Konarzewa

26 lu te go w Urzę dzie Mar szał kow -
skim w Po zna niu bur mistrz Sul mie -
rzyc Da riusz Dę bic ki, przy kontr asy -
gna cie skarb nik mia sta Ur szu li Ju ra -
szyk, pod pi sał umo wę na re ali za cję
in we sty cji „Prze bu do wa ścież ki pie -
szo -ro we ro wej wraz z urzą dze niem
zie le ni na al. Klo no wi cza w Sul mie -
rzy cach”. Koszt przed się wzię cia wy -
nie sie 126 000 zł, przy do fi nan so -
wa niu w wy so ko ści 82 517 zł. 

In we sty cja bę dzie re ali zo wa na na alei
Klo no wi cza, na od cin ku mię dzy uli ca mi
Po znań ską a Wą ską. Pro jekt za kła da
wpro wa dze nie na tym te re nie ele men tów
ma łej ar chi tek tu ry oraz no wych na sa -
dzeń, któ re ma ją na ce lu uroz ma ice nie
ist nie ją cej już zie le ni – alei li po wej – krze -
wa mi kwit ną cy mi, o barw nym ulist nie -
niu i kwia tach, a tak że na sa dzeń se zo no -
wych. 

Z ko lei na ma łą ar chi tek tu rę skła dać
się bę dą głów nie ele men ty słu żą ce edu ka -
cji, wy po czyn ko wi i re kre acji oraz ta kie,
któ re nada dzą swo isty cha rak ter te mu
miej scu. Bę dą to urzą dze nia edu ka cyj -
ne – roz sz cze pie nie świa tła, wir wod ny,
echo oraz ta blicz ki opi su ją ce ro śli ny czy
przed sta wia ją ce hi sto rię Sul mie rzyc w pi -
guł ce. Po nad to za mon to wa ne zo sta ną

ław ki i ko sze na śmie ci. Wszyst kie ele -
men ty bę dą har mo nij nie wkom po no wa -
ne w po szcze gól ne wnę trza, któ re łą czy
ścież ka pie szo -ro we ro wa, po łą czo na okrą -
gły mi pla cy ka mi wy po czyn ko wy mi. 

Na po zo sta łym te re nie bę dzie zro bio -
ny traw nik. Zgod nie z wy tycz ny mi kon -
ser wa tor ski mi na ścież ce ro we ro wej po -
wsta nie na wierzch nia ty pu Han se Gran -
de, na to miast okrą głe pla cy ki wy ło żo ne
bę dą kost ką gra ni to wą. W trak cie prac od -
two rzo ny zo sta nie za rys kra węż ni ka gra -

ni to we go, a przy nim bę dzie opa ska
z kost ki gra ni to wej. 

Głów nym ce lem re ali za cji za da nia
jest stwo rze nie miej sca re kre acyj no -wy -
po czyn ko we go, gdzie bę dzie moż na mi ło
i ak tyw nie spę dzić czas. Po wsta nie przy -
jem ny te ren do spa ce ro wa nia, jaz dy ro we -
rem, a tak że wy po czyn ku wśród zie le ni.
Po zy ska nie do fi nan so wa nia moż li we by ło
dzię ki współ pra cy z Lo kal ną Gru pą Dzia -
ła nia „Okno Po łu dnio wej Wiel ko pol ski”. 

OPRAC. (NO VUS)

SULMIERZYCE

Umowa na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej

RY SZARD TEO DOR CZYK
– doradca
ubezpieczeniowy
Po go to wie 
Ubez pie cze nio we 24h!

Pra cu jesz do wie czo ra lub w de le ga cji?
Póź no ode bra łeś pa pie ry z re je stra cji?
Po trze bu jesz ubez pie cze nia? 
Za dzwoń – 601 174 891.

Ofe ru ję ubez pie cze nia in dy wi du al -
nie, do pa so wa ne do Two ich po trzeb,
za roz sąd ną ce nę – w więk szo ści firm
ubez pie cze nio wych! W sze ro kim za kre -
sie ubez pie czeń – ma jąt ko wych, ży cio -

wych, komunikacyjnych, rolnych,
medycznych i innych!
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Za po śred nic twem ser wi su „Za py taj
bur mi strza” na por ta lu in ter ne to -
wym gmi ny Kro to szyn je den z miesz -
kań ców po ru szył kwe stię moż li we go
pod nie sie nia opłat za wy wóz śmie ci
przez fir mę Eko z Ka li sza. Po wo dem
pod wyż ki ma być nie se gre go wa nie
od pa dów przez miesz kań ców.

Jak się do wie dzie li śmy, w ostat nim
cza sie do miesz kań ców kil ku osie dli w Kro -
to szy nie za czę ły na pły wać pi sma od Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej z in for ma cją, że fir -
ma Eko – w związ ku z no to rycz nym bra -
kiem pra wi dło wej se gre ga cji śmie ci – mo że
pod nieść opła ty za wy wóz śmie ci. Tak więc
nie jest to spra wa do ty czą ca jed nej uli cy czy
osie dla, lecz szer szy pro blem.

Py ta ją cy bur mi strza kro to szy nia nin
chciał się do wie dzieć, w ja ki spo sób fir ma
wy wo żą ca śmie ci mo że udo wod nić fakt,
że miesz kań cy – na przy kład uli cy Fa -
brycz nej – w więk szo ści nie se gre gu ją
śmie ci. – Na ja kiej pod sta wie ma ją za miar
udo wod nić, że 3/4 miesz kań ców nie se -
gre gu je śmie ci? Jest to te za krzyw dzą ca
tych, któ rzy se gre gu ją. I to oni ma ją po -
nieść kosz ty wy my ślo nej na no wo staw ki
za wy wóz śmie ci – jak za nie se gre go wa -
ne? Więc, pa nie bur mi strzu, do ko go się

zgło sić, aby obej rzeć do ku men ta cję udo -
wad nia ją cą (na gra nia mo jej oso by lub
zdję cia, re la cje świad ków itp.), że słusz nie
po wi nie nem po nieść ka rę za nie se gre go -
wa nie śmie ci? – do py ty wał męż czy zna. 

W od po wie dzi bur mistrz za zna czył,
że wszy scy ma ją obo wią zek se gre go wa nia
od pa dów i róż ni ca w wy so ko ści opłat
za od biór zbie ra nych se lek tyw nie i nie se -
lek tyw nie ma za chę cać do se gre ga cji
śmie ci. – Ale nikt nie bę dzie tro pił i szpie -
go wał miesz kań ców, bo nie ma ta kiej
moż li wo ści – stwier dził bur mistrz Fran -
ci szek Mar sza łek.

Wło darz opu bli ko wał tak -
że – do wia do mo ści miesz kań ców – sta -
no wi sko Związ ku Mię dzyg min ne go
EKO -Sió dem ka. Wy ni ka z nie go, że sto -
su je się od po wie dzial ność zbio ro wą. Je -
śli bo wiem na wet kil ku miesz kań ców
da ne go lo ka lu, uli cy czy osie dla nie se -
gre gu je wła ści wie od pa dów, od po wie -
dzieć za to ma ją wszy scy. EKO -Sió dem -
ka in for mu je rów nież, że w trak cie prze -
pro wa dzo nych kon tro li uzna no, że
w spo sób ma so wy na osie dlach se gre gu je
się od pa dy nie zgod nie z prze zna cze -
niem, mi mo wpro wa dze nia no we go sys -

te mu, któ ry funk cjo nu je od czte rech lat. 
– Zgod nie z obo wią zu ją cy mi za pi sa -

mi pra wa art. 5 ust. 1 pkt 3 usta wy
z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nach „wła ści -
cie le nie ru cho mo ści za pew nia ją utrzy -
ma nie czy sto ści i po rząd ku przez: zbie ra -
nie po wsta łych na te re nie nie ru cho mo ści
od pa dów ko mu nal nych, zgod nie z wy -
ma ga nia mi okre ślo ny mi w re gu la mi -
nie” – czy ta my w sta no wi sku EKO -Sió -
dem ki. – Obo wiąz kiem pod mio tu od -
bie ra ją ce go od pa dy jest m. in. we ry fi ka -
cja pra wi dło wo ści zbie ra nia od pa dów ko -
mu nal nych w spo sób okre ślo ny w re gu la -
mi nie utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku
na te re nie związ ku. W przy pad ku, gdy
ope ra tor stwier dzi, że w po jem ni ku/kon -
te ne rze do zbie ra nia od pa dów ko mu nal -
nych zmie sza nych znaj du ją się frak cje od -
pa dów, któ re pod le ga ją se lek tyw nej
zbiór ce, jest to pod sta wą do uisz cza nia
przez wła ści cie la nie ru cho mo ści opła ty
za zbie ra nie od pa dów w spo sób nie se gre -
go wa ny. W to ku pro wa dzo nych kon tro li
oraz po zwe ry fi ko wa niu do stęp nych ma -
te ria łów stwier dzo no, że pro wa dzo -
na zbiór ka od pa dów ko mu nal nych na te -
re nie nie ru cho mo ści tzw. wie lo lo ka lo -
wych w spo sób zna czą cy od bie ga od zbie -

ra nia od pa dów w spo sób se lek tyw ny,
okre ślo ny w re gu la mi nie. Po po nad czte -
rech la tach od wpro wa dze nia „no we go”
sys te mu go spo da ro wa nia od pa da mi ko -
mu nal ny mi wszy scy miesz kań cy po win -
ni znać za sa dy se gre ga cji od pa dów, na to -
miast pro wa dzo ne we ry fi ka cje po ka zu ją,
że nie na stę pu je ża den po stęp. Obec nie
zgod nie z obo wią zu ją cy mi za pi sa mi pra -
wa, je że li je den lub kil ku z lo ka to rów wy -
ła mie się i nie bę dzie se gre go wać od pa -
dów, to fi nan so wo od po wie dzą za to
wszy scy wła ści cie le lo ka li w blo ku. Kwe -
stia za bez pie cze nia po jem ni ków
przed np. pod rzu ca niem od pa dów po zo -
sta je w ge stii wła ści cie la nie ru cho mo ści.

Miesz kań cy ma ją róż ne opi nie w tej
kwe stii. Część uwa ża, że nie ma in ne go
spo so bu, że by ry go ry stycz nie uka rać tych,
któ rzy nie se gre gu ją. Z dru giej jed nak stro -
ny nie każ de mu się po do ba przyj mo wa nie
od po wie dzial no ści zbio ro wej i fakt, że
uka ra ni więk szy mi opła ta mi bę dą rów -
nież ci, któ rzy dzia ła ją eko lo gicz nie.

– Nie po do ba mi się wpro wa dze nie
od po wie dzial no ści zbio ro wej. Ja, pro szę
pa na, sta ram się se gre go wać śmie ci pra wi -
dło wo, a mnie chcą ka rać więk szy mi opła -
ta mi! Ocze ku je się od nas, że by śmy się na -
wza jem pil no wa li. To co? Ma my te raz za -
mie nić się w pań stwo po li cyj ne, gdzie są -
siad są sia da szpie gu je i do no si na nie go, że
źle śmie ci wy rzu ca..? – sko men to wał je -
den z miesz kań ców Kro to szy na.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

7Na Bieżąco

EKOLOGIA

Jeszcze nie nauczyliśmy się segregacji śmieci...
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Kro to szyń ski Hu fiec Pra cy 15-2
jak co ro ku zor ga ni zo wał dla swo -
ich uczest ni ków atrak cje w okre -
sie fe rii zi mo wych. Dzie się cio oso -
bo wa gru pa mia ła oka zję wziąć
udział w za ję ciach pod ha słem
„Baw my się”.

Mło dzież i dzie ci w trak cie prze rwy
od szko ły wy śmie ni cie ba wi ły się na tram -
po li nach w Ostro wie Wiel ko pol skim.
Po roz grzew ce z tre ne rem wszy scy mo gli
się wy sza leć do wo li i spo żyt ko wać nie -
ogra ni czo ne za so by ener gii. Za ba wa by ła
przed nia.

Ko lej nym punk tem zi mo wych fe rii
z Huf cem Pra cy by ły gry i za ba wy na krę -
giel ni. Zdro wa, spor to wa ry wa li za cja
i świet na za ba wa wpra wi ły wszyst kich
uczest ni ków w doskonały na strój. 

Zor ga ni zo wa no tak że wyj ście do kro -
to szyń skie go ki na na se ans fil mo wy. War -
to pod kre ślić, że dla mło dzie ży prze pro -
wa dzo no za ję cia te ma tycz ne, w trak cie
któ rych oma wia no ra cjo nal ne spo so by ży -
wie nia oraz ne ga tyw ne skut ki uza leż nień. 

Każ de go dnia uczest ni cy za jęć mie li
za pew nio ne wy ży wie nie. Fe rie upły nę ły
wszyst kim nie zwy kle szyb ko.

(AN KA)

ROZRYWKA

Ferie w krotoszyńskim hufcu
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Ostat nie go dnia lu te go ucznio wie
Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal -
nych w Zdu nach go ści li w Przed -

szko lu Ma ciuś w Kro to szy nie. By ła
to już ko lej na wi zy ta w ra mach ak -
cji „Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom”.

Ini cja tor ka mi spo tkań uczniów zdu -
now skiej ZSP w szko łach i przed szko lach
są pe da gog Ewe li na Ja skul ska -Dwo jak i bi -
blio te kar ka Ali na Szczu ra szek. Tym ra -
zem do przed szko la uda li się Kac per
Skrzę ta, To masz Za wa da i Da riusz Szy -
mań ski.

Ucznio wie czy ta li dzie ciom opo wia -
da nia do ty czą ce uczuć. Przed szko la ki
w sku pie niu słu cha ły, a na stęp nie an ga żo -
wa ły się w roz mo wy na te mat ko le żeń -
stwa, mi ło ści czy przy jaź ni. Gło śne mu
czy ta niu to wa rzy szy ły wspól ne za ba wy.
Za ra zem spę dzo ny czas mło dzież z Ki liń -
skie go otrzy ma ła po dzię ko wa nia od ma -
lu chów.

(AN KA) 

11Edukacja

ZSP ZDUNY

Z wizytą u przedszkolaków

Na scho dach w bu dyn kach A i B
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi nie
Wlkp. umiesz czo ne zo sta ły za sa dy
bez pie czeń stwa. Z ko lei w łącz ni ku
znaj du ją się nu me ry alar mo we, aby
dzie ciom ła twiej by ło je za pa mię tać
i za dzwo nić po po moc, gdy by jej po -
trze bo wa ły. 

Po mysł na pro wa dze nie za jęć
z pierw szej po mo cy przed me dycz nej zro -
dził się pod czas let nich obo zów spor to -
wo -re kre acyj nych w 2016 i 2017 ro ku,
któ rych or ga ni za to rem był Uczniow ski
Klub Spor to wy Je dyn ka. Dzie ci chcia ły
się uczyć, jak so bie ra dzić, kie dy znaj dą
się w sy tu acjach za gro że nia ży cia, a tak że

jak udzie lić po mo cy po szko do wa nym. 
– Dla te go też w tym ro ku szkol nym

ofer tę edu ka cyj ną wzbo ga ci li śmy o no we
ini cja ty wy i po my sły na te re nie na szej pla -
ców ki oświa to wej, a jed ną z nich jest Klub
Mło de go Ra tow ni ka – mó wi Ja cek Za -
wod ny, dy rek tor koź miń skiej Je dyn -
ki. – Dzie ci uczest ni czą w cy klicz nych za -
ję ciach, któ re pro wa dzą ra tow ni cy kwa li fi -
ko wa nej po mo cy przed me dycz nej z OSP
w Koź mi nie Wiel ko pol skim. Od bę dą się
rów nież za ję cia dla gro na pe da go gicz ne go. 

Ca łość sta no wi kom plek so wy pro jekt
„Bez piecz na Je dyn ka”, co ma przy czy nić
się do zwięk sze nia bez pie czeń stwa
w szko le i po za nią.

(AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Bezpieczna Jedynka

Na po cząt ku lu te go w Ze spo le Szkół
Po nad gim na zjal nych w Zdu nach
zor ga ni zo wa no „Dzień przy jaź ni i mi -
ło ści”. Ini cja to ra mi wy da rze nia by li
pe da gog, opie kun sa mo rzą du i bi -
blio te kar ka. 

Jak co ro ku mło dzież uczest ni czy ła
w tur nie ju „Ko cham Cię, Szko ło”,
na wzór te le wi zyj ne go pro gra mu „Ko -
cham Cię, Pol sko”. Ce lem przed się wzię -
cia by ła in te gra cja spo łecz no ści szkol nej
oraz prze ka za nie war to ści przy jaź ni i mi -

ło ści. Spo tka nie roz po czę ło się od wy słu -
cha nia pio sen ki wy ko na nej przez ab sol -
wen ta szko ły.

Li de ra mi ze spo łów by ły Pa try cja
Krusz czyń ska i Re na ta Bła żej czyk.
W dru ży nach zna leź li się przed sta wi -
cie le każ dej kla sy. Obie eki py, pod wo -
dzą ka pi ta nów, wspa nia le ba wi ły się,
uczest ni cząc w grach to wa rzy skich
i qu izach, od ga du jąc za gad ki mu zycz -
ne czy od po wia da jąc na py ta nia z wie -
dzy ogól nej. 

I nie jest waż ne, któ ra dru ży na zwy -
cię ży ła, al bo wiem naj istot niej sze by ły
w tym wszyst kim do bra za ba wa, przy jaźń
i in te gra cja. 

(AN KA)

ZSP ZDUNY

Dzień przyjaźni i miłości
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W so bo tę, 24 lu te go, w Kro to szyń -
skim Cen trum Bi lar do wym „Bi la” od -
był się kon cert dwóch lo kal nych ze -
spo łów. Dla licz nie przy by łej wi dow ni
wy stą pi ły roc ko wy aGa in i hip -ho po -
wy NUW. 

Ze spół aGa in po wstał w 2015 ro ku
i zna ny jest z moc ne go, ale me lo dyj ne go
roc ka, z cięż ki mi, gi ta ro wy mi rif fa mi,
opar te go na pro fe sjo nal nej i ży wio ło wej
sek cji ryt micz nej. Dla tej ka pe li cha rak -
te ry stycz ne jest po łą cze nie moc ne go

gło su wo ka list ki z dra pież nym brzmie -
niem gi tar. Człon ko wie ze spo łu otwar -
cie przy zna ją, że nie ucie ka ją od gra nia
co ve rów, ta kich wy ko naw ców jak Acid
Drin kers, Mil cze nie Owiec, Ania Ru so -
wicz, Led Zep pe lin, Gu ano Apes czy Fa -
ith No Mo re. 

Hip -ho po wy NUW od kil ku lat jest
obec ny na lo kal nej sce nie. Ostat nio ze -
spół za pre zen to wał się szer szej gru pie pu -
blicz no ści w 2016 pod czas du że go kon -
cer tu hip -ho po we go w Par ku Miej skim.

(NO VUS)

WY DA RZY SIĘ

Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
9-14 marca
godz. 16.00 – CZARNA PANTERA - USA, 
akcja/sci-fi, 134' - 2D dubbing
godz. 18.30 – KOBIETY MAFII - Polska, 
sensacyjny, 135' - 2D 
godz. 20.45 – CZARNA PANTERA - USA, 
akcja/sci-fi, 134' - 2D napisy

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. 

9 marca

Powiatowa Gala Sportu, organizowana przez

Wielkopolską Gazetę Lokalną KROTOSZYN, pod

patronatem starosty krotoszyńskiego, o godz. 18.00

w restauracji Leśniczówka.

Dzień Kobiet w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej

o godz. 17.00.

14 marca

III Powiatowe Targi Edukacyjne i Targi Pracy w godz.

10.00-14.00 w hali sportowo-widowiskowej przy

ulicy Olimpijskiej.

17 marca

Koncert fortepianowy Andrzeja Stefańskiego o godz.

17.00 w auli SP nr 5. 

23 marca 

Koncert Katarzyny Groniec w sali kina Przedwiośnie

o godz. 19.00. Bilety w cenie 35 zł. 

Koź min Wlkp.

10 marca

Otwarte Mistrzostwa Koźmina Wlkp. w Tenisie

Stołowym od godz. 9.00 w hali sportowej przy ulicy

Strzeleckiej. 

Warsztaty animacji plakatowej w godz. 11.00-13.00

w koźmińskim Ośrodku Kultury. 

KONCERT

Muzyczne manewry w Bili



13Na sygnale

23 lu te go w jed nym z bu dyn ków jed -
no ro dzin nych na ul. Sie niu to wej
w Zdu nach do szło do po ża ru sa dzy.
Na szczę ście ni ko mu nic się nie sta ło.

Na miej sce skie ro wa no za stę py OSP
z Basz ko wa, Kro to szy na i Zdun. W prze -

wo dzie ko mi no wym pa li ła się sa dza.
Po za bez pie cze niu te re nu stra ża cy, wy po -
sa że ni w apa ra ty ochro ny dróg od de cho -
wych, przy stą pi li do czysz cze nia ko mi na
i pa le ni ska oraz do ga sza nia po zo sta ło ści.
Dzia ła nia trwa ły bli sko dwie go dzi ny.

(NOVUS)

ZDUNY

Pożar sadzy w przewodzie
kominowym

1 mar ca na dro dze kra jo wej nr 36,
na od cin ku po mię dzy Ko by li nem
a Smo li ca mi, do szło do groź nej ko li -
zji z udzia łem trzech po jaz dów.
Na szczę ście oby ło się bez osób po -
szko do wa nych.

Na miej sce wy pad ku skie ro wa no za -
stę py OSP ze Smo lic i z Ko by li na oraz Ze -
spół Ra tow nic twa Me dycz ne go i po li cję.
Jak się oka za ło, zde rzy ły się trzy po jaz -
dy – BMW, Opel Cor sa i bus Mer ce des
Spin ter. 

Dzia ła nia stra ży po żar nej po le ga ły
na za bez pie cze niu tra sy prze jaz du, odłą -
cze niu aku mu la to rów w roz bi tych sa mo -
cho dach, po mo cy uczest ni kom zda rze nia
i usu nię ciu z dro gi po zo sta ło ści po ko li zji. 

– Kie row ca au ta BMW, miesz ka niec
Ostro wa Wlkp., nie do sto so wał pręd ko ści
do wa run ków pa nu ją cych na dro dze,

w wy ni ku cze go stra cił pa no wa nie nad po -
jaz dem i zde rzył się bocz nie z pra wi dło wo
ja dą cym z na prze ciw ka bu sem, któ rym je -
chał miesz ka niec po wia tu mi lic kie go – in -
for mu je Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy
Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy -
nie. – Na stęp nie BMW ude rzy ło w tył sa -

mo cho du Opel Cor sa, któ ry pro wa dził
miesz ka niec gmi ny Ko by lin. Wszy scy
uczest ni cy zda rze nia by li trzeź wi i nie
stwier dzo no osób ran nych. Spraw cę wy -
pad ku uka ra no man da tem w wy so ko -
ści 500 zło tych – do da je funk cjo na riusz.

(NO VUS)

NA DRODZE

Zderzenie trzech samochodów
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W sa li ka me ral nej Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry od był się kon cert
słyn ne go cze skie go klar ne ci sty Irvi -
na Ve nyša, któ ry wy stą pił w du ecie
z pia ni stą Ivo Kahánkiem. Wy da rze -
nie przy cią gnę ło kil ka dzie siąt osób.

Irvin Ve nyš jest wy jąt ko wym ar ty stą,
re pre zen tu ją cym mło de cze skie po ko le -
nie. Ze brał na gro dy na więk szo ści re no -
mo wa nych, mię dzy na ro do wych fe sti wa li
mu zycz nych, ta kich jak Pra ska Wio sna,
Pa cem in Ter ris w Bay reuth (Niem cy) czy
Kon kurs Eu ro pej skiej Unii Ra dio wej
(EBU) dla mło dych mu zy ków New Ta -
lent w Pa ry żu, Zu ry chu i na Ma de rze.
Wie lo krot nie udo wad niał swo ją po zy cję
na naj bar dziej pre sti żo wych fe sti wa lach:
Pa blo Ca sals Fe sti val Pra des, Fe sti val Mit -
te Eu ro pa, Mo zart der Eu ropäer – Man n -
he im, Pra gue Spring, Dvořák Pra gue. 

Nad zwy czaj ny jest za sięg je go mu -
zycz nych ak tyw no ści, się ga ją cy od kla -
sycz ne go re per tu aru, po przez eks tre mal -
nie wy ma ga ją ce, współ cze sne kom po zy -
cje, aż po tra dy cyj ny folk lor. Cy klicz nie
na gry wa dla cze skich oraz nie miec kich ra -
dia i te le wi zji czy ta kich wy twór ni pły to -
wych jak Ar co Di va, Na xos i Su pra phon.
Je go al bu my za wie ra ją róż no rod ną mu zy -
kę – od kla sycz ne go re per tu aru klar ne to -

we go po utwo ry in spi ro wa ne folk lo rem
i jaz zem.

Ivo Kahánek to z ko lei świa to wej sła -
wy pia ni sta, uwa ża ny za jed ne go z naj lep -
szych współ cze snych, cze skich pia ni stów
oraz za spe cja li stę w cze skiej mu zy ce for -
te pia no wej. Ivo ma rzad ki i szcze gól ny dar
stwa rza nia bez po śred nich kon tak tów
emo cjo nal nych ze swo ją pu blicz no ścią.
W 2004 ro ku wy grał Mię dzy na ro do wy
Kon kurs Mu zycz ny „Pra ska Wio sna”,
zdo by wał na gro dy na in nych waż nych
mię dzy na ro do wych kon kur sach pia ni -
stycz nych, m. in. Ma ria Ca nals Pia no
Com pe ti tion w Bar ce lo nie, Ven do me Pri -
ze w Wied niu, Sti ftung To mas so ni Wet t -
be werb w Ko lo nii, Fry de ryk Cho pin In -
ter na tio nal Pia no Com pe ti tion w Ma rien -
ba dzie, Con cer ti no w Pra dze.

(NO VUS)

KONCERT

Duet czeskich wirtuozów

Za na mi dru ga ko lej ka run dy re wan -
żo wej roz gry wek Su per li gi Dar ta.
Na po zy cji li de ra znaj du je się Se ba -
stian Szo stak. O miej sca na po dium
to czy się za cię ta wal ka. 

Se ba stian Szo stak w mi nio nej ko lej ce
pew nie po ko nał Ewę Paw lic ką (5: 0) oraz
trze cie go w ta be li Ma te usza Woj tasz ka
(5: 1). Ten ostat ni wy grał z Ilo ną Ku zno wicz
(5: 1). Ca ły czas szan sę na koń co wy triumf
ma dru gi w ta be li Prze my sław Paw lic ki. Po -
pu lar ny Sa li ograł Mar ci na Wojt ko wia ka
(5: 1) i Łu ka sza Ko la now skie go (5: 3). 

Po mię dzy czwar tym a ósmym za -
wod ni kiem w kla sy fi ka cji ge ne ral nej są
za le d wie czte ry punk ty róż ni cy. Znaj du -
ją cy się tuż za po dium Ja cek Cie ślak po ko -
nał Ad ria na Ja siń skie go (5: 1), ale nie

spro stał Sła wo mi ro wi Ol grzym ko wi
(3: 5). Pią ty w staw ce Ka rol Pie trzak uległ
znaj du ją ce mu się po zy cję ni żej Prze my sła -
wo wi Sa wic kie mu (3: 5), a Mar cin Wojt -
ko wiak wy grał z Mar tą Paw lic ką (5: 3). 

War to tak że od no to wać wy gra ne E.
Paw lic kiej z I. Ku zno wicz (5: 0), A. Ja siń -
skie go ze S. Ol grzym kiem (5: 2) czy Ł. Ko -
la now skie go z M. Paw lic ką (5: 2). 

Jak do tąd naj wię cej ra zy mak sy mal ną
licz bę oczek (180 pkt.) rzu ci li P. Paw lic ki
(ośmio krot nie) i S. Szo stak (sze ścio krot -
nie). Z ko lei mak sy mal ną ilo ścią punk tów
na „dzie więt nast kach” mo że po chwa lić
się Ł. Ko la now ski (trzy krot nie). Naj szyb -
ciej le ga 14. lot ką za koń czył S. Szo stak, na -
to miast naj wyż sze za koń cze nie par tii ma
na kon cie M. Wojt ko wiak (154 pkt.).

(GRZE LO)

DART 

Zacięta walka o podium

W trak cie fe rii zi mo wych Cen trum
Spor tu i Re kre acji WOD NIK zor ga ni -
zo wa ło pół ko lo nie dla naj młod szych.
Łącz nie wzię ło w nich udział 121
dzie ci. Atrak cji nie bra ko wa ło. 

Za ję cia od by wa ły się głów nie w ha -
li wi do wi sko wo -spor to wej. Uczest ni cy
pół ko lo nii mo gli spró bo wać swo ich sił
w su mo, ka ra te czy tań cu, po grać w pił -
kę noż ną, wy sza leć się na tram po li nach,

po pły wać oraz za grać na krę giel ni. Po -
nad to zor ga ni zo wa no dla nich wy ciecz -
ki – do Cen trum Bu dow la ne go Ba na -
szak, Stu dia Tań ca i Fit nes su Po wer
Jump, do ki na i na wy spę skar bów.

Or ga ni za to rzy za dba li tak że o edu ka cję
dzie ci. W tym ce lu zor ga ni zo wa no spo tka -
nia z har ce rza mi z ZHP Kro to szyn, Stra żą
Miej ską, funk cjo na riu szem Stra ży Ochro ny
Ko lei, któ ry jest ko or dy na to rem kam pa nii
spo łecz nej „Bez piecz ny prze jazd”, czy wi zy -
tę w kro to szyń skim mu zeum.

W trak cie wy ciecz ki kra jo znaw czo -tu -
ry stycz nej do Mu zeum Ada ma Mic kie wi -
cza w Śmie ło wie uczest ni cy pół ko lo nii
bra li udział w warsz ta tach te atral nych
oraz ba wi li się w pod cho dy po zam ku. 

Dzie ci z pierw sze go tur nu su obej rza -
ły też przed sta wie nie o te ma ty ce uza leż -
nień, na to miast w dru gim ty go dniu mia -
ły oka zję od wie dzić Mu zeum Pie kar nic -
twa w Ple sze wie.

(NO VUS)

ROZRYWKA

Atrakcyjne ferie z Wodnikiem

Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
oraz sto wa rzy sze nia Cen trum Wo -
lon ta ria tu Zie mi Kro to szyń skiej i Uni -
wer sy tet Trze cie go Wie ku za pra sza -
ją na prak tycz ny po kaz cię cia bo rów -

ki ame ry kań skiej. Po pro wa dzi go
Jan Paw lik. 

Po kaz od bę dzie się 10 mar ca (so -
bo ta), o go dzi nie 13.00, w Ro dzin nym

Ogro dzie Dział ko wym im. Sta ni sła wa
Sta szi ca przy ul. Zam ko wy Fol wark,
na dział ce nr 77. Oso by za in te re so wa -
ne pro szo ne są o przy by cie
na godz. 12.45 pod bra mę wjaz do wą
do ogro du i przy nie sie nie przy rzą dów
do po mia ru kwa so wo ści gle by (pe ha -
me trów) oraz se ka to rów.

Or ga ni za to rzy za pra sza ją dział kow -
ców z Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych, wła ści cie li ogro dów przy do mo -
wych i wszyst kich za in te re so wa nych tym
za gad nie niem.

Po kaz po pro wa dzi wo lon ta riusz, stu -
dent UTW, dział ko wiec sto wa rzy sze nia
ogro do we go Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców i pa sjo nat ksią żek – Jan Paw lik, któ ry
od po nad 20 lat upra wia bo rów kę ame ry -
kań ską na swo jej dział ce.

OPRAC. (AN KA)

PRZYRODA

Jak ciąć borówkę amerykańską



Je de na ście me da li wy wal czy li pol -
scy za pa śni cy w sil nie ob sa dzo nym
tur nie ju w Ki jo wie. Re pre zen tu ją cy
LKS Ce ra mik Kro to szyn Ro bert Ba -
ran sta nął na naj niż szym stop niu
po dium w ka te go rii 125 kg. 

Na sza re pre zen ta cja przy go to wu je się
do mi strzostw Eu ro py, któ re od bę dą się
w dniach 30 kwiet nia -6 ma ja w ro syj skim
Ka spij sku. Tur niej w Ki jo wie był więc do -
sko na łą oka zją do spraw dze nia for my. Po -
la cy zdo by li je den zło ty me dal, trzy srebr -
ne i sie dem brą zo wych. 

W ka te go rii 125 kg Ro bert Ba ran roz -
po czął od wy gra nej z brą zo wym me da li stą
ubie gło rocz nych ME do lat 23 – Ka mi -
lem Ko ściół kiem. Na stęp nie po ko nał re -
pre zen tan ta Sło wa cji, Geo r gie go No ade -
va. W ko lej nej wal ce uległ Ge no Pe triasz -
wi lie mu z Gru zji, któ ry jest brą zo wym
me da li stą olim pij skim z Rio de Ja ne iro. 

W re pa sa żach za wod nik Ce ra mi ka
tra fił na ko lej ne go uczest ni ka
igrzysk – Ko reya Ja rvi sa. R. Ba ran po ko -
nał re pre zen tan ta Ka na dy i zdo był brą zo -
wy krą żek. 

(GRZE LO)

15Sport

KARATE

Triumf Adamskiego w Niemczech 
Przed sta wi cie le UKS Sho dan Zdu ny
nie próż nu ją. Ja ro sław Adam ski wy -
grał za wo dy w nie miec kim Hal le,
a wy róż nia ją cy się ka ra te cy tre no wa -
li na zgru po wa niu ka dry Wiel ko pol -
ski w Wą grow cu. 

Tre ner UKS Sho dan otrzy mał za pro -
sze nie od za przy jaź nio ne go klu bu
z Ostro wa Wiel ko pol skie go i wraz z je go
re pre zen tan ta mi udał się na In ter na tio nal
East Open 2018 w nie miec kim Hal le. Ja -
ro sław Adam ski spi sał się zna ko mi cie,
zwy cię ża jąc w ka ta U40. 

Dwie za wod nicz ki zdu now skie go
klu bu, Ka ta rzy na Tra fan kow ska i We ro -
ni ka Bec ker, prze by wa ły w tym cza sie
na zgru po wa niu ka dry Wiel ko pol ski
w Wą grow cu. Ju nior ki szli fo wa ły for mę
przed no wym se zo nem. 

– Bar dzo dzię ku ję Pio tro wi Kuź mie
za za pro sze nie do udzia łu w za wo -

dach – mó wi Ja ro sław Adam ski. – Za -
wsze mi ło jest ry wa li zo wać w do bo ro -
wym to wa rzy stwie. Z ko lei zgru po wa nie
w Wą grow cu by ło za szczy tem i przy jem -
no ścią dla moi za wod ni czek. Świet ni tre -
ne rzy, za ję cia, ba sen oraz mnó stwo atrak -
cji. Te raz po zo sta je cze kać na efek ty tre -
nin gów pod czas za wo dów – do da je tre -
ner UKS Sho dan. 

(GRZE LO)

ZAPASY

Brąz Roberta Barana

Pod ko niec lu te go na si su mo cy ry -
wa li zo wa li w za wo dach Pu cha ru Pol -
ski Ju nio rów i Se nio rów w Dę bi cy.
Pierw szy w tym ro ku start przed sta -
wi cie li To wa rzy stwa Atle tycz ne go
Ro zum Kro to szyn i Uczniow skie go
Klu bu Spor to we go Sam son Ko by lin
oka zał się bar dzo uda ny. 

W zma ga niach ju nio rów naj lep si
w swo ich ka te go riach oka za li się Mar ta
Wie le biń ska (UKS Sam son Ko by lin – 75
kg), Piotr Si ko ra (UKS Sam son – 60 kg)
oraz Mi chał Fa bia now ski (TA Ro zum
Kro to szyn – open). 

Na dru gich miej scach za wo dy ukoń -
czy li Mo ni ka So wa (UKS Sam son – 65 kg

i 70 kg), Piotr Si ko ra (70 kg) i Kac per Mi ko -
łaj czyk (TA Ro zum – +100 kg i open).
Nanaj niż szym stop niu po dium sta nę li Ju lia
Cał ka (UKS Sam son – 50 kg), Alek san dra
Ma łec ka (UKS Sam son – 60 kg), Ja kub Ko -
bu siń ski (UKS Sam son – 60 kg), Pa weł Si ko -
ra (UKS Sam son – 60 kg), Kin ga Sro czan
(UKS Sam son – 70kg i75 kg), Mi ko łaj Kan -
dzier ski (UKS Sam son – 90 kg) oraz M. Fa -
bia now ski (TA Ro zum – +100 kg).

W gro nie se nio rów Olim pia Ro ba -
kow ska (TA Ro zum) nie da ła szans ry wal -
kom w ka te go rii 80 kg. Na dru gim miej -
scu w kat. 70 kg oraz na trze cim w 65 kg
upla so wa ła się Alek san dra Ro zum (TA
Ro zum). Alek san dra Bzo dek (UKS Sam -
son) by ła trze cia w kat. 73 kg. W kat. 85 kg
trium fo wał Pa tryk Swo ra (UKS Sam son).
Dru gą lo ka tę w open za jął Aron Ro zum
(TA Ro zum). Z ko lei Ma te usz Ko niecz ny
(TA Ro zum) sta nął na naj niż szym stop niu
po dium w kat. 77 kg. 

W kla sy fi ka cji dru ży no wej UKS Sam -
son Ko by lin był trze ci. Ko lej ne za wo dy se -
nio rów od bę dą się w dniach 10-11 mar ca
w Bia łym sto ku. (GRZE LO)

SUMO

Udane rozpoczęcie sezonu 

W nie dzie lę, 25 lu te go, w To po li ko ło
Ostro wa Wiel ko pol skie go od by ły się
za wo dy ko lar skie MTB. Wy ścig
ukoń czył kro to szy nia nin Krzysz tof
Ku bik, któ ry w koń co wej kla sy fi ka cji
za jął 17. miej sce. 

Za wo dy od by wa ły się przy do kucz li -
wym mro zie. Ko la rze mie li do po ko na nia
czte ry okrą że nia po 4 km. – Or ga ni za to rzy
przy go to wa li cie ka wą i uroz ma ico ną tra sę,
z wie lo ma pod jaz da mi, trud ny mi tech nicz -
nie i wą ski mi zjaz da mi – oznaj mia Krzysz -

tof Ku bik. – Dla mnie by ło to spraw dze nie
wła snej for my i miej sca, w któ rym ak tu al -
nie się znaj du ję. Ide al nie nie jest, ale bę dzie
z pew no ścią du żo le piej. Osią gną łem tu
swój stan dar do wy wy nik, pla su jąc się
w środ ku staw ki. Je stem za do wo lo ny, acz -
kol wiek mam na dzie ję, że do pie ro na szo -
sie – la tem – po ka żę, na co mnie stać. 

W gro nie 31 ko la rzy nasz za wod nik
upla so wał się na 17. po zy cji z cza -
sem 45: 50. – Mo je pla ny na ten se zon to
oczy wi ście Pu char Pol ski w Su per ma ra to -
nach Szo so wych, a tak że kla sy fi ka cja ge -
ne ral na w cy klu wy ści gów Via Dol ny
Śląsk. Do dat ko wo bę dę się przy go to wy -
wać do naj dłuż sze go ma ra to nu – Bał tyk
Biesz cza dy To ur, w któ rym do po ko na nia
bę dzie po nad ty siąc ki lo me trów – za po -
wia da kro to szyń ski ko larz. 

W tym ro ku od był się też To ur of Ba -
ga te la, w któ rym wy star to wa ło dwóch
kro to szy nian. Ar tur Pa te rek za jął 21.
miej sce z cza sem 44: 25, a K. Ku bik zna -
lazł się po zy cję ni żej z wy ni kiem gor szym
o 13 se kund. 

(GRZE LO)

KOLARSTWO

Ścigali się w mroźnej aurze
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Już 10 mar ca w po bli skim Pę po wie,
w ha li spor to wej przy ul. Po wstań ców
Wiel ko pol skich, od bę dzie się pierw szy
mecz no wo po wsta łej Eks tra li gi Bok su
Olim pij skie go! Dru ży na Wiel ko pol ski
zmie rzy się z głów nym fa wo ry tem li -
gi – szcze ciń ską Du mą Po mo rza. 

– To bę dzie pro fe sjo nal na ga la, z peł ną
otocz ką jak GSW. Bę dą la se ry, świa tła,
dźwięk czy ho stes sy. Dzień wcze śniej
w Go ściń cu Pę po wo za pla no wa no wa że nie
za wod ni ków. Chce my, ja ko go spo da rze, po -
ka zać, ja ka u nas jest wspa nia ła at mos fe ra

i ja ki w nas drze mie po ten cjał. W rin gu wy -
stą pią naj lep si pię ścia rze z na sze go re gio nu,
wie lo krot ni me da li ści mi strzostw Pol -
ski – za po wia da ją or ga ni za to rzy.

Me czo wi to wa rzy szyć bę dą trzy pre -
-wal ki – w kat. 81 kg Fi lip Ku ła ga z Kro to -
szy na, re pre zen tu ją cy Spor ty Wal ki Go -
styń (Sek cja Pę po wo), zmie rzy się z Krzysz -
to fem Wą sow skim ze Średz kie go Klu bu
Bok ser skie go (3 x 2 mi nu ty), Bar tosz No -
wa czyk z Thai Bo xing Te am Kro to szyn
skon fron tu je się z Pio trem Po kład kiem
z Le gio nu Gło gów (wal ka w for mu le
K1 – kat. 79 kg, 3 x 2 mi nu ty), a Ma rek

Szy mań ski (Spor ty Wal ki Go styń / Boks
Ra wicz) zmie rzy się z An drze jem Siej kiem
(Boks Śrem) w kat. 81 kg (3 x 2 mi nu ty).

W me czu bok ser skim zo ba czy my
osiem po je dyn ków w roż nych ka te go riach
wa go wych se nio rów. Zwień cze niem ga li
bę dzie wal ka wie czo ru – w kat. 91 kg Szy -
mon Ślą ski (SWG Sek cja Pę po wo) zmie -
rzy się z do świad czo nym Wik to rem Bo ry -
sie wi czem (War ta Śrem). Bę dzie to po je -
dy nek o Pu char Wój ta Gmi ny Pę po wo.

Bi le ty w ce nie 25 zł moż na na być
w Go sty niu Sklep S. O. S, w sie dzi bie klu bu,
w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Pę po wie
oraz w Kro to szy nie – w skle pie Pa triot Shop
przy ul. Zdu now skiej. Za pra sza my na to hi -
sto rycz ne wi do wi sko. (AN KA)

Sport16 WTOREK, 6 marca 2018

BOKS

Historyczne widowisko w Pępowie!

Po czą tek te go ro ku jest nie zwy kle
uda ny dla na szej naj lep szej bie gacz -
ki, Ju sty ny Olej ni czak. Tym ra zem re -
pre zen tant ka KS Kro tosz nie da la
szans ry wal kom w 5. Zi mo wej Za -
dysz ce na ostrow skich Pia skach. 

Uczest ni cy za wo dów, któ re od by ły
się 25 lu te go, mie li do wy bo ru bie gi
na 5 km i 10 km oraz z psem na dy stan -
sie 5 km. Wraz z owczar kiem nie miec -
kim, Sa rą, tra sę po ko nał Ka rol Olej ni czak,

uzy sku jąc czas 22: 49 i zaj mu jąc pią te
miej sce. Zwy cię żył Adam Ko ło dziej
(17: 41) z Ostro wa Wiel ko pol skie go. 

W bie gu in dy wi du al nym na 5 km
trium fo wał Grze gorz Ro ga la (17: 32), któ -
ry wy prze dził Ja na Kacz mar ka (18: 26)
i Da mia na Droz dow skie go (18: 38). Z ko -
lei dy stans 10 km naj szyb ciej po ko nał Bła -
żej Wy twer (34: 28). Z gro na za wod ni ków
z po wia tu kro to szyń skie go naj lep sza by ła
Ju sty na Olej ni czak, któ ra z cza sem 38: 45
za ję ła pierw szą lo ka tę wśród ko biet, tym
sa mym wy gry wa jąc już trze ci raz z rzę du
w ka te go rii pań. 

Po nad to nasz po wiat re pre zen to wa li
Pa weł Bła żu tycz (33. miej sce – 42: 55),
Ar ka diusz Ka rol czak (54. miej -

sce – 45: 22), Ire ne usz Czwoj dziń ski (63.
miej sce – 46: 04), Ja ro sław Mar ci niak
(92. miej sce – 48: 34), Łu kasz Za jąc
(107. miej sce – 49: 59), Ka ta rzy na Ry -
bac ka (114. miej sce – 50: 12) oraz Pa tryk
La chow ski (136. miej sce – 52: 28). 

Te go sa me go dnia, przy tem pe ra tu -
rze -12 stop ni Cel sju sza, ry wa li zo wa no
też pod czas Wro cław skiej Trzy dziest ki.
W gru pie po nad 300 star tu ją cych zna leź -
li się bie ga cze z na sze go po wia tu. Naj le -
piej po wio dło się Ka ro lo wi Mrocz kow -
skie mu, któ ry z cza sem 2: 17: 45 za jął 33.
miej sce. Za wo dy ukoń czy li tak że Ma rian
Pocz ta (43. miej sce – 2: 21: 24) i Da riusz
Pocz ta (161. miej sce – 3: 07: 54). 

(GRZE LO)

BIEGI

Kolejny sukces Justyny Olejniczak


