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� ROLNICTWO

Forum Rolnicze 
w Nowej Obrze

Czytaj na str. 2

� GOSPODARKA

Krotoszyńscy radni 
z wizytą w firmie
MAHLE

Czytaj na str. 5

� HISTORIA

Kolejny konkurs 
na temat powstania
wielkopolskiego

Czytaj na str. 7

� NA SYGNALE

Groźny wypadek 
na drodze w Biadkach

Czytaj na str. 10

� DODATEK

TWOJA EDUKACJA
Czytaj na str. 14-19

� SPORT

Koźmińskie Orły 
za pucharową burtą

Czytaj na str. 24 Czytaj str. 4

UROCZYSTOŚĆ

Krotoszyńskie Dęby wręczone
kolejnym zasłużonym!

W mi nio ny pią tek w re stau ra cji Le -
śni czów ka w Kro to szy nie od by ła się
Po wia to wa Ga la Spor tu, na któ rej
na gro dzi li śmy lau re atów na sze go
Ple bi scy tu „Spor to wiec Po wia tu Kro -
to szyń skie go 2017” pod pa tro na -
tem sta ro sty kro to szyń skie go. 

Zda niem na szych czy tel ni ków SPOR -
TOW CEM RO KU 2017 zo stał Aron Ro -
zum, któ ry re pre zen to wał nasz kraj pod -
czas The World Ga mes we Wro cła wiu.
War to przy po mnieć, że Aron trium fo wał
tak że przed dwo ma la ty. Ty tuł SPOR TO -
WEJ OSO BO WO ŚCI RO KU 2017 przy -
padł pla żo wej pił kar ce ręcz nej – Syl wii
Bart ko wiak. Na to miast spo śród im prez
spor to wych naj więk sze uzna nie dru gi rok
z rzę du zy skał LO Gin LAB.

Go ściem spe cjal nym im pre zy był
Piotr Re iss – le gen da po znań skie go Le -
cha. W trak cie piąt ko wej uro czy sto ści nie
za bra kło wzru szeń, za baw nych mo men -
tów i nie spo dzia nek.

Wię cej prze czy tasz 
na stro nach 12-13

WYDARZENIE

Aron Rozum SPORTOWCEM ROKU 2017, 
Sylwia Bartkowiak SPORTOWĄ OSOBOWOŚCIĄ!



7 mar ca w re stau ra cji Pod Szysz ka -
mi w No wej Obrze (gmi na Koź min
Wlkp.) zor ga ni zo wa no ko lej ne Fo rum
Rol ni cze Po wia tu Kro to szyń skie go.
Na spo tka nie przy by ło oko ło 200 rol -
ni ków z gmin Koź min Wlkp., Roz dra -
żew, Ko by lin, Kro to szyn, Zdu ny, Sul -
mie rzy ce. Głów nym or ga ni za to rem
wy da rze nia, nad któ rym pa tro nat ob -
jął mi ni ster rol nic twa, by ła Wiel ko -
pol ska Izba Rol ni cza.

Na fo rum przy by li tak że Piotr Wal -
kow ski – pre zes Wiel ko pol skiej Izby Rol -
ni czej, Sła wo mir Szysz ka – prze wod ni czą -
cy Ra dy Po wia to wej Wiel ko pol skiej Izby
Rol ni czej, Ma ciej Brat bor ski – bur mistrz
Koź mi na Wlkp., To masz Le siń ski – bur -
mistrz Ko by li na, Sta ni sław Szczot ka – sta -
ro sta kro to szyń ski, Ma rian Grze siak – kie -
row nik od dzia łu te re no we go KRUS

w Kro to szy nie, An drzej Skrzyp czak – kie -
row nik Biu ra Po wia to we go Agen cji Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa,
a tak że rad ni, przed sta wi cie le grup pro du -
cenc kich oraz dzia ła cze roz ma itych or ga -
ni za cji rol ni czych i lu do wych.

Fo rum po dzie lo ne by ło na blo ki te -
ma tycz ne – dzia ła nia uru cha mia ne w ra -
mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2014-2020, dzia łal ność
KOWR oraz moż li wo ści za go spo da ro wa -
nia nie ru cho mo ści z za so bów Skar bu
Pań stwa, dzia ła nia w za kre sie bio ase ku ra -
cji, w szcze gól no ści w go spo dar stwach
trud nią cych się ho dow lą trzo dy chlew nej
i dro biu, w tym za gro że nia zwią za ne
z ASF i gry pą pta ków, zmia ny wy ni ka ją ce
z usta wy o ochro nie zwie rząt, za da nia in -
sty tu cji dzia ła ją cych w oto cze niu rol nic -
twa na rok 2018, bie żą ce spra wy do ty czą -
ce funk cjo no wa nia rol nic twa. 

Naj go ręt sze dys ku sje wy wo ła ły kwe -
stie moż li we go za ka zu ubo ju ry tu al ne go
by dła, ro ga ci zny, dro biu oraz roz sze rza ją cej
się epi de mii afry kań skie go po mo ru świń,

któ ra skut ko wa ła wpro wa dze niem obo -
wią zu ją cych od 28 lu te go, ry go ry stycz nych
roz po rzą dzeń Mi ni ster stwa Rol nic twa
w spra wie bio ase ku ra cji go spo darstw zaj -
mu ją cych się ho dow lą trzo dy chlew nej. 

No we prze pi sy omó wi ła An na Liz -
-Wla zły, po wia to wy le karz we te ry na rii.
We dług tych za le ceń rol ni cy mu szą m. in.
kar mić świ nie pa szą za bez pie czo ną
przed do stę pem zwie rząt wol no ży ją cych,
pro wa dzić re je stry środ ków trans por tu
do prze wo zu świń wjeż dża ją cych na te ren
go spo dar stwa, cał ko wi cie od izo lo wać bu -
dyn ki in wen tar skie, w któ rych prze by wa ją
świ nie, wy ru go wać z prze strze ni ho dow la -
nej zwie rzę ta do mo we, ta kie jak ko ty i psy,
na bie żą co oczysz czać i od ka żać na rzę dzia
oraz sprzęt wy ko rzy sty wa ny do ob słu gi
świń, wy ło żyć ma ty de zyn fek cyj ne
przed wej ścia mi do po miesz czeń, w któ -
rych utrzy my wa ne są świ nie, za ło żyć po -
dwój ne ogro dze nia o wy so ko ści co naj -
mniej 1,5 me tra, spo rzą dzać spis świń z po -
dzia łem na pro się ta, war chla ki, tucz ni ki,
lo chy, losz ki, knu ry i knur ki, wpro wa dzić

od ręb ne sys te my usu wa nia obor ni ka wy -
twa rza ne go przez by dło i trzo dę chlew ną.
Od mo men tu wej ścia w ży cia roz po rzą -
dze nia wła ści ciel go spo dar stwa ma pół ro -
ku, że by do sto so wać się do tych za le ceń.

Le ka rze we te ry na rii bę dą prze pro wa -
dzać kon tro le w go spo dar stwach i spraw -
dzać, czy za cho wa ne są nor my i prze pi sy,
o któ rych mo wa w roz po rzą dze niu. Wy -
kry cie uchy bień bę dzie skut ko wać de cy -

zją ad mi ni stra cyj ną o na ka zie usu nię cia
wszel kich nie do cią gnięć. Sank cją mo że
być tak że wy da nie de cy zji o na ka zie przy -
mu so we go ubo ju lub za bi cia świ ni bądź
za ka zie ich utrzy my wa nia w go spo dar -
stwie. Za ubi te lub za bi te świ nie nie przy -
słu gu je od szko do wa nie ze środ ków bu -
dże tu pań stwa. 

No we roz wią za nia praw ne nie spo -
tka ły się z przy chyl no ścią ze stro ny rol ni -
ków, wy wo łu jąc obu rze nie, a nie kie dy na -
wet sal wy śmie chu. – Pro szę pań stwa, nie
trak tuj my le ka rzy we te ry na rii jak wro -
gów. Oni tyl ko re ali zu ją za da nia, któ re są
na rzu ca ne z gó ry, bez żad nych kon sul ta cji
spo łecz nych – ape lo wa li or ga ni za to rzy
Fo rum Rol ni cze go.

Mó wio no rów nież o zmia nach w pra -
wie ło wiec kim, dzię ki któ rym dzi kie zwie -
rzę ta mo gą pod cho dzić bli żej za bu do wań
go spo dar czych, co z pew no ścią wy ko rzy -
sta ją dzi ki, ucho dzą ce za głów nych no si -
cie li wi ru sa ASF. W zdu mie nie wpro wa -
dzi ła rol ni ków in for ma cja, że w myśl no -
we go pra wa ło wiec kie go za po lo wa nie
ucho dzą... prze pę dza nie, od ga nia nie i pło -
sze nie zwie rząt wol no ży ją cych, z czym
go spo da rze ma ją do czy nie nia na co dzień.

Jak za uwa żo no, w wy ni ku wej ścia
w ży cie usta wy o pra wie ło wiec kim wła -
dze Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go zo -
sta ną de fac to spa ra li żo wa ne, co jest in for -
ma cją o ty le fa tal ną, że my śli wi wy raź nie
za sy gna li zo wa li Mi ni ster stwu Rol nic twa,
iż nie są w sta nie wy ko nać na do tych cza -
so wych za sa dach po le ce nia zdzie siąt ko -
wa nia po pu la cji dzi ków, w związ ku
z czym od 1 kwiet nia wstrzy ma ją od -
strzał sa ni tar ny. Na tych miast od czu ją to
rol ni cy, bo na ich po lach dzi ki po czy nią
szko dy, któ rych nie zre kom pen su ją od -
szko do wa nia wy pła ca ne przez PZŁ.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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Nie ko rzyst ne wa run ki at mos fe rycz -
ne pa nu ją ce zi mą mo gły spo wo do -
wać po waż ne stra ty w upra wach ozi -
mych. Nad cho dzą ca wio sna bę dzie
wy ma ga ła od rol ni ków do ko na nia
wni kli wej lu stra cji pól, by od po wied -
nio wcze śnie pod jąć de cy zję o do ko -
na niu prze sie wów. 

Na le ży zwró cić przy tym uwa gę, że za -
rów no tzw. ko mi sje klę sko we, jak i li kwi da -
to rzy szkód to wa rzystw ubez pie cze nio -
wych, mu szą do ko nać oce ny za kre su szkód
przed prze ora niem uszko dzo nej plan ta cji.
Z te go wzglę du stwier dzo ne szko dy na le ży
nie zwłocz nie zgło sić ubez pie czy cie lo wi
oraz wój to wi czy bur mi strzo wi, by moż li -
we by ło jak naj szyb sze uru cho mie nie pro -
ce du ry sza co wa nia strat. 

Aby traf nie oce nić prze zi mo wa nie
upraw, za chę ca się rol ni ków do po bra nia
z plan ta cji kil ku ro ślin – ra zem z zie mią
wo kół ko rze ni – i prze nie sie nia ich

do po miesz cze nia o tem pe ra tu rze po ko -
jo wej. Po roz mro że niu zie mi opłu ku je się
ko rze nie i przy ci na li ście w od le gło ści 3-
4 cm od wę zła krze wie nia. Tak przy go to -
wa ne ro śli ny za wi ja się na li gni nę lub kil -
ka warstw ręcz ni ka pa pie ro we go i zwil ża
wo dą. Po ja wie nie się po kil ku na stu go dzi -
nach od ro stów z przy cię tych roz krze -
wień świad czy o do brym prze zi mo wa -
niu ro ślin. 

(NO VUS)

UPRAWY

Apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej

NOWA OBRA

Gorące dyskusje na Forum Rolniczym
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W mi nio ny pią tek do szło do zda rze -
nia dro go we go w miej sco wo ści Hen -
ry ków (gmi na Roz dra żew). Sa mo -
chód oso bo wy, któ rym kie ro wa -
ła 25-let nia roz dra że wian ka, pod -
czas wy prze dza nia wpadł w po ślizg.
Ko bie ta stra ci ła pa no wa nie nad po -
jaz dem, któ ry na stęp nie wje chał
do ro wu.

Na ak cję skie ro wa no dwa za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie i je den za stęp z OSP w Roz dra że wie,
a tak że Ze spól Ra tow nic twa Me dycz ne go
i po li cję. Jak się oka za ło, sa mo chód oso bo -
wy mar ki Kia Rio wy padł z dro gi i znaj do -
wał się po za jezd nią, w po bli skim ro wie.

Kie ru ją ca au tem 25-lat ka w chwi li
przy by cia stra ży po żar nej by ła już

pod opie ką Ze spo łu Ra tow nic twa Me -
dycz ne go. Le karz po prze ba da niu ko bie ty
uznał, iż nie wy ma ga ona ho spi ta li za cji.

Po za bez pie cze niu te re nu dzia ła nia
stra ża cy w roz bi tym po jeź dzie odłą czy -
li aku mu la tor. Z uwa gi na brak wy cie -

ków pły nów eks plo ata cyj nych oraz
brak in nych za gro żeń dzia ła nia za koń -
czo no, a za stę py po wró ci ły do miej sca
sta cjo no wa nia.

– Do zda rze nia do szło oko ło go dzi -
ny 7.20 – mó wi Piotr Szcze pa niak, ofi -
cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li -
cji w Kro to szy nie. – Przy czy ną ko li zji
by ło nie do sto so wa nie pręd ko ści do wa -
run ków pa nu ją cych na dro dze. W re -
zul ta cie po jazd wpadł w po ślizg, a kie -
ru ją ca stra ci ła pa no wa nie nad nim
i wje cha ła do przy droż ne go ro wu. Ko -
bie ta by ła trzeź wa. Zo sta ła uka ra na
man da tem w wy so ko ści 100 zło -
tych – do da je P. Szcze pa niak.

(NO VUS)

NA DRODZE

Wpadła w poślizg 
i wjechała do rowu



W mi nio ną śro dę w au li I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja
od by ła się uro czy sta ga la, w trak cie
któ rej po zna li śmy no mi no wa nych
i lau re atów w ko lej nej edy cji Na gro -
dy Sta ro sty Kro to szyń skie go „Kro to -
szyń ski Dąb”. 

Ideą te go przed się wzię cia jest uho no -
ro wa nie osób, or ga ni za cji bądź in sty tu cji,
któ re w szcze gól ny spo sób za słu ży ły się dla
roz wo ju i pro mo cji po wia tu kro to szyń skie -
go. Na gro dy przy zna no w pię ciu ka te go -
riach: na uka/kul tu ra, dzia łal ność go spo -
dar cza, dzia łal ność spo łecz na, oświa ta
i sport. No mi no wa nych i lau re atów wy ło -
ni ła ka pi tu ła, któ rej prze wod ni czył sta ro -
sta Sta ni sław Szczot ka, a w jej skła dzie zna -
leź li się tak że prze wod ni czą cy Ra dy Po wia -
tu Kro to szyń skie go, sze fo wie ko mi sji sta -
łych ra dy, przed sta wi cie le Za rzą du Po wia -
tu, re pre zen tan ci lo kal nych me diów oraz
lau re aci na gro dy z ro ku po przed nie go.

W ka te go rii na uka/kul tu ra zgło szo -
nych by ło dzie więć kan dy da tur. No mi na -
cje otrzy ma ły Ewa Bu kow ska – dy rek tor
Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej, Te -
atr Se nio ra w Koź mi nie Wlkp. oraz Ko ło
Śpie wa cze ,,Ce cy lia” z Sul mie rzyc, któ re
zo sta ło lau re atem.

Ko ło Śpie wa cze „Ce cy lia” za ło żo -
no 30 paź dzier ni ka 1892 ro ku. W 2017
ro ku ze spół ob cho dził ju bi le usz 125-le cia
ist nie nia. W la tach 1899-1968 or ga ni zo -
wał przed sta wie nia te atral ne dla miesz -
kań ców Sul mie rzyc. W swo im re per tu -
arze „Ce cy lia” ma utwo ry pa trio tycz ne,
bie siad ne i ko ściel ne. Wie lu chó rzy stów
uho no ro wa no zło ty mi, srebr ny mi i brą zo -
wy mi od zna ka mi Pol skie go Związ ku
Chó rów i Or kiestr, do któ re go na le ży sul -
mie rzyc ki ze spół. W 2017 ro ku „Ce cy lia”
otrzy ma ła Od zna kę Ho no ro wą „Za za słu -
gi dla Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go”.

Chór pod trzy mu je tra dy cję mu zy ko wa nia
oraz in te gru je ze spo ły mu zycz ne, dzia ła ją -
ce na te re nie po wia tu i wo je wódz twa.

W dzie dzi nie dzia łal ność go spo dar -
cza zgło szo no pięć kan dy da tur, spo śród
któ rych no mi no wa no Za kład Ak tyw no -
ści Za wo do wej Koź min Wlkp., ZUPH
Mech -Masz – Z. Śnie ciń ski – Kro to szyn
oraz Opty mar s. c. Za kład Optycz ny Bła -
że jew ski. Zwy cię żył koź miń ski Za kład
Ak tyw no ści Za wo do wej, któ ry po wstał
w 2007 ro ku. 

Od te go cza su ZAZ zaj mu je się ak ty -
wi za cją osób nie peł no spraw nych z te re nu

po wia tu po przez ich udział w re ha bi li ta -
cji lecz ni czej, spo łecz nej i za wo do wej.
W 2010 ro ku za kła do wi przy zna no cer -
ty fi kat „Za kład Ak tyw no ści Za wo do wej
Pro fe sjo nal nym Part ne rem”. Rok póź niej
ZAZ otrzy mał cer ty fi kat ,,Za kup Pro spo -
łecz ny”. Po 10 la tach dzia łal no ści za trud -
nia po nad 40 osób nie peł no spraw nych,
a je go klien ta mi są nie tyl ko miesz kań cy
po wia tu, ale tak że jed nost ki sa mo rzą du
te ry to rial ne go, in sty tu cje czy przed się -
bior cy.

W ka te go rii dzia łal ność spo łecz na
zgło szo no 12 kan dy da tur. No mi no wa ni
by li Ma ciej R. Hof f mann, To wa rzy stwo
Przy jaź ni Kro to szyn -Mej sza go ła oraz
Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie. Lau re -
atem zo stał Ma ciej R. Hof f mann, zna ny

wszyst kim le karz, spo łecz nik, fe lie to ni sta
oraz pro mo tor zdro wia. Wraz z żo ną Ewą
pro wa dzi Przy chod nię Pod sta wo wej
i Spe cja li stycz nej Opie ki Le kar skiej „Fa -
mi lia”. Pro pa gu je miej sco wych twór ców
kul tu ry i ko men tu je lo kal ne wy da rze nia
na swo im blo gu.

Spo śród pię ciu kan dy da tur w dzie -
dzi nie oświa ty no mi na cje otrzy ma ły Spe -
cjal ny Ośro dek Szkol no -Wy cho waw czy
w Ko na rze wie, Kro to szyń ska Izba Rze -
mieśl ni cza i Ma rio la Il nic ka. Dę bem uho -
no ro wa no SOSW w Ko na rze wie, w któ -
rym kształ cą się i ob ję te są opie ką dzie ci

i mło dzież z nie peł no spraw no ścią in te lek -
tu al ną w stop niu umiar ko wa nym, znacz -
nym i głę bo kim – od uro dze nia do 25. ro -
ku ży cia. Ka dra pe da go gicz na to spe cja li -
ści pe da go gi ki spe cjal nej, gim na sty ki ko -
rek cyj nej, hi po te ra pii, re wa li da cji me to dą
SI, wcze sne go wspo ma ga nia roz wo ju
dziec ka, a tak że ty flo pe da gog, sur do pe da -
gog, psy cho log, ky no te ra peu ta, lo go pe da.
Wszy scy na uczy cie le są spe cja li sta mi
w za kre sie al ter na tyw nych me tod ko mu -
ni ka cji, czy li ję zy ka mi go we go, przy sto so -
wa ne go do osób nie peł no spraw nych in te -
lek tu al nie.

W ka te go rii sport zgło szo no pięć
kan dy da tur. No mi na cje otrzy ma ły sek cja
bie gów dłu go dy stan so wych KS Kro tosz,
Da wid Ku jaw ki LAB. kro to szyn oraz

UKS Sho dan Zdu ny. Zwy cię ży ła sek cja
bie gów dłu go dy stan so wych, któ ra ist nie je
od 1997 ro ku, zrze sza ama to rów bie ga nia
z po wia tów kro to szyń skie go, mi lic kie go
i ostrow skie go w licz bie 40 osób. Bie ga cze
Kro to sza re pre zen tu ją nasz re gion w za -
wo dach w kra ju i za gra ni cą, nie rzad ko
zaj mu jąc w nich czo ło we po zy cje. 

Ga lę uświet nił wy stęp uczniów SP
nr 8 i Gim na zjum nr 4 w Kro to szy nie,
któ rzy wy ko na li utwo ry z re per tu aru
The Be atles. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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Krotoszyńskie Dęby wręczone kolejnym zasłużonym!
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2 mar ca kro to szyń scy rad ni, z prze -
wod ni czą cą Zo fią Jam ką na cze le,
oraz wi ce bur mistrz Jo an ną Król -
-Trąb ką go ści li w fir mie MAH LE Pol -
ska, naj więk szym za kła dzie w na -
szym po wie cie. 

Pierw szą część spo tka nia wy peł ni ła
pre zen ta cja fir my. Kon cern MAH LE,
któ re go czę ścią jest kro to szyń ska fir ma,
na le ży do trzy dzie stu naj więk szych do -
staw ców czę ści sil ni ko wych na świe cie.
Po sia da po nad 170 za kła dów pro duk cyj -

nych oraz 16 cen trów roz wo jo wych
na pię ciu kon ty nen tach, za trud nia oko -
ło 75 tys. pra cow ni ków, z cze go bli -
sko 3500 w Kro to szy nie. Obec ność
MAH LE w na szym mie ście da tu je się
od ro ku 1999. 

Od bior ca mi pro duk tów kon cer nu są
wszyst kie naj waż niej sze świa to we mar ki
mo to ry za cyj ne. Wła ści cie lem jest Fun da -
cja MAH LE z sie dzi bą w Stut t gar cie,
wspie ra ją ca swy mi środ ka mi roz ma ite
przed się wzię cia, waż ne ze spo łecz ne go
punk tu wi dze nia, tak że w Kro to szy nie,

jak choć by za kup to mo gra fu kom pu te ro -
we go dla szpi ta la.

Go ście mo gli bli żej po znać naj waż -
niej sze spra wy zwią za ne z co dzien nym
funk cjo no wa niem kro to szyń skie go
przed się bior stwa. Aby uła twić pra cow ni -
kom do jazd do za kła du, uru cho mio no
spe cjal ne li nie au to bu so we z Ja ro ci na,
Odo la no wa, Mi li cza, a wkrót ce tak że
z Ra wi cza. W re zul ta cie bar dziej eko no -
micz ne sta ło się go spo da ro wa nie miej sca -
mi par kin go wy mi. Do je go lep sze go wy -
ko rzy sta nia przy czy nia się trwa ją ca wła -
śnie ak cja po praw ne go par ko wa nia. 

Obec ni na spo tka niu dy rek to rzy za -
kła dów, wcho dzą cych w skład MAH LE
Kro to szyn, dr Ta de usz Ka rol czak
i Krzysz tof Wnuk, przed sta wi li pro duk -
cję fir my, pod kre śla jąc ko rzy ści pły ną ce
z jej obec no ści w Kro to szy nie, za rów no
dla pra cow ni ków, jak i in nych miesz -
kań ców gmi ny. W grud niu 2017 mia ło
miej sce uro czy ste otwar cie za kła du pro -
duk cji tło ków sta lo wych, a już wkrót ce
do użyt ku od da na zo sta nie ha la o po -
wierzch ni 9000 m2, w któ rej ru szy pro -
duk cja fil trów. Za trud nie nie w niej
znaj dzie kil ka set ko biet. 

Kro to szyń ska fir ma od lat znaj du je
się w ści słej czo łów ce kon cer nu, a to

za spra wą ja ko ści jej wy ro bów i tem pa roz -
wo ju. Wszyst kie in we sty cje do ko ny wa ne
są nie zwy kle spraw nie, szyb ko i so lid nie.
W trak cie ich re ali za cji oraz w co dzien -
nym funk cjo no wa niu MAH LE Kro to -
szyn współ pra cu je przede wszyst kim
z miej sco wy mi pod mio ta mi go spo dar -
czy mi. Nie któ re z nich ma ją na te re nie
fir my na wet swo ich sta łych przed sta wi -
cie li. Pla no wa ne in we sty cje osią gną war -
tość wie lu dzie sią tek mi lio nów eu ro. 

Fir ma wy róż nia się tak że dba ło ścią
o śro do wi sko na tu ral ne. Ale uzy ska ne
cer ty fi ka ty do ty czą nie tyl ko ochro ny śro -
do wi ska, lecz rów nież bez pie czeń stwa
pra cow ni ków, za rzą dza nia ja ko ścią i od -
zy ski wa nia ener gii. 

Pra cow ni cy fir my MAH LE Kro to -
szyn łą czą pra cę z in ten syw ny mi szko le nia -

mi w róż nych dzie dzi nach, któ re są nie -
zbęd ne do pod no sze nia ja ko ści wy ro bów.
Oko ło 140 osób uczest ni czy obec nie
w kur sach ję zy ka nie miec kie go, an giel skie -
go, fran cu skie go i hisz pań skie go, co wiąże
się z za kre sem dzia łal no ści MAH LE. Do -
brze ukła da się współ pra ca z po ło żo ną tuż
obok pły wal nią Wod nik. Fir ma prze ka zy -
wa ła dla ba se nu sprzęt i wy po sa że nie, a dla
swo ich pra cow ni ków wy ku pu je kar ne ty.

W dru giej czę ści wi zy ty sa mo rzą -
dow cy zwie dza li za kład. Rad nym po ka za -
no pra cę w od lew ni że li wa i ob rób kę tu -
lei, dział ob rób ki za wo rów i pro wad nic,
od lew nię tło ków alu mi nio wych i ich ob -
rób kę, a tak że dział pro duk cji za wo rów.
Na ko niec zo ba czy li naj now szą ha lę,
w któ rej wy twa rza ne są tło ki sta lo we.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Radni z wizytą w MAHLE
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Uwa ga – rol ni cy! Gmi na Koź min
Wlkp. wraz fir mą Jo pek Re cy -
kling or ga ni zu je bez płat ną zbiór -
kę fo lii, wor ków po na wo zach i in -
nych od pa dów zwią za nych z pro -
duk cją rol ną. 

Zbiór ka od pa dów z go spo darstw
na te re nie gmi ny Koź min Wlkp. od bę -
dzie się w dniach 13 i 14 mar ca. Chęć
prze ka za nia od pa dów na le ży zgło sić
do soł ty sa. Szcze gó ły ak cji na gra fi ce. 

(NO VUS)

W mi nio ny pią tek w Od dzia le Te re -
no wym Re gio nal ne go Cen trum
Krwio daw stwa i Krwio lecz nic twa
w Kro to szy nie dzie wię ciu stra ża ków
zde cy do wa ło po dzie lić się tym, co
naj cen niej sze – krwią. W su mie
uda ło się po zy skać 4050 ml „ży cio -
daj ne go pły nu”.

Kro to szyń scy stra ża cy tym sa -
mym roz po czę li pierw szy etap dru giej
edy cji ogól no pol skiej ak cji „spo -
KREW nie ni służ bą”. Pa tro nat nad nią

ob jął mi ni ster spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji Jo achim Bru dziń ski.
Ini cja ty wa ta zo sta ła za in au gu ro wa -

na 1 mar ca w dniu Na ro do wej Pa mię -
ci Żoł nie rzy Wy klę tych.

Ko lej ny etap ak cji za pla no wa no na 18
mar ca, w go dzi nach 09.00-12.00, w Od -
dzia le Te re no wym RCKiK w Kro to szy nie
(w bu dyn ku kry tej pły wal ni WOD NIK). 

(NO VUS)

AKCJA

Strażacy oddawali krew

2 mar ca od by ło się ze bra nie spra woz -
daw czo -wy bor cze To wa rzy stwa Mi ło -
śni ków Koź mi na Wiel ko pol skie go.
W za rzą dzie do szło do kil ku zmian.

Pre ze sem TMKW po zo stał An drzej
Jo achi miak, któ ry tę funk cję spra wu je
od paź dzier ni ka 2016 ro ku. Na wi ce pre -
ze sa wy bra no Mi ro sła wa Go liń skie go,
któ ry za stą pi Ma rian nę Ry chlik. Funk cję
se kre ta rza po wie rzo no An nie Li sek. Z ko -
lei obo wiąz ki skarb ni ka po Wła dy sła wie
Krę giel skim prze ję ła Fe li cja Opie le wicz.
No wym prze wod ni czą cym Ko mi sji re wi -
zyj nej zo stał An drzej Sar now ski. 

W trak cie ze bra nia pre zes To wa rzy -
stwa zło żył spra woz da nie z dzia łal no ści

Za rzą du w la tach 2014-2017. Mi nu tą ci -
szy uczczo no pa mięć zmar łych człon ków
or ga ni za cji. Po nad to Wła dy sła wo wi Krę -
giel skie mu i Cze sła wo wi Gru cho to wi
wrę czo no po dzię ko wa nia za od da ną pra -
cę na rzecz sto wa rzy sze nia. Pierw szy
z nich był przez 20 lat skarb ni kiem
TMKW, a Cz. Gru chot to pre zes od dzia -
łu ostrow skie go To wa rzy stwa. 

Po dzię ko wa nia wrę czo no rów nież
oso bom, któ re za koń czy ły pra cę w or ga -
nach sta tu to wych sto wa rzy sze nia: Ma rian -
nie Ry chlik – wi ce pre zes, Bo gu mi le Jan ko -
wiak – se kre ta rzo wi, Ma rii Ulce – człon ki -
ni za rzą du oraz Eu ge nii Choj nac -
kiej – prze wod ni czą cej Ko mi sji re wi zyj nej. 

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP

Zmiany personalne w TMKW 
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8 mar ca w kro to szyń skim Mu zeum
Re gio nal nym od był się fi nał po wia -
to wy IX edy cji Kon kur su Hi sto rycz ne -
go „Po wsta nie wiel ko pol skie w po -
wie cie kro to szyń skim – dzie je i tra -
dy cje”. W szran ki sta nę ła mło dzież
z sze ściu szkół po nad gim na zjal nych
(12 uczniów) i sze ściu od dzia łów
gim na zjal nych (14 uczniów). 

Or ga ni za to ra mi kon kur su by ły Mu -
zeum Re gio nal ne im. H. Ław ni cza ka
w Kro to szy nie, To wa rzy stwo Mi ło śni ków
i Ba da czy Zie mi Kro to szyń skiej, Sa mo -
rzą do wy Ośro dek Do sko na le nia Na uczy -
cie li, Sta ro sto Po wia to we oraz Urząd
Miej ski w Kro to szy nie. Im pre za od by ła
się pod ho no ro wym pa tro na tem sta ro sty
Sta ni sła wa Szczot ki i bur mi strza Fran -
cisz ka Mar szał ka. Py ta nia kon kur so we jak
co ro ku przy go to wa li An to ni Kor sak (dla

uczniów szkół po nad gim na zjal nych)
i Piotr Mi ko łaj czyk (dla gim na zja li stów). 

W ry wa li za cji uczniów szkół po nad -
gim na zjal nych pierw sze miej sce za ję ła
Alek san dra Gen de ra (I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. Hu go na Koł łą ta ja w Kro to -

szy nie; opie kun: Ju li ta Lu dwi czak),
a na ko lej nych lo ka tach upla so wa li się
Bar tosz Koń ce wicz (Ze spół Szkół Po nad -
gim na zjal nych nr 2 im. Ka ro la Fry de ry ka
Li bel ta w Kro to szy nie; opie kun: Lu cy na
Zię ba) i Ja go da So ko łow ska (Ze spół Szkół

Po nad gim na zjal nych im. Jó ze fa Mar ciń ca
w Koź mi nie Wlkp.; opie kun: Piotr
Osuch).

W gru pie gim na zja li stów trium fo -
wał Ar ka diusz Śnie ciń ski (Szko ła Pod sta -
wo wa nr 1 im. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich w Kro to szy nie; opie kun: Re na ta

Wit czak), wy prze dza jąc Ma cie ja So bań -
skie go (Szko ła Pod sta wo wa nr 1; opie -
kun: R. Wit czak) i Ja ku ba Ro ga lę (Szko ła
Pod sta wo wa im. Rot mi strza Wi tol da Pi -
lec kie go w Or pi sze wie; opie kun: Ewa
Wroń ska). 

Or ga ni za to rzy po gra tu lo wa li wszyst -
kim uczest ni kom osią gnię tych wy ni ków
oraz wie dzy na te mat po wsta nia wiel ko -
pol skie go. Jak przy zna li, by li pod wra że -
niem wy so kie go po zio mu zma gań. 

(NO VUS)

7Na Bieżąco

Od 13 lu te go do 6 mar ca, w każ dy
wto rek, se nio rzy z Uni wer sy te tu Trze -
cie go Wie ku w Kro to szy nie bra li
udział w szko le niu z ob słu gi smart fo -
nów. Spo tka nia zor ga ni zo wa ła Kro -
to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na.

W trak cie czte rech za jęć se nio rzy
uczy li się ob słu gi wać do ty ko we te le fo ny,
oczy wi ście po zna jąc ich moż li wo ści.
Na pierw szych za ję ciach wy ja śnio no, co
to w ogó le jest smart fon. Po nad to omó -
wio ne zo sta ły wszyst kie pod sta wo we
czyn no ści, zwią za ne z ko rzy sta niem z no -
wo cze snych te le fo nów. 

Ko lej ne za ję cia upły nę ły na pi sa niu
i od czy ty wa niu wia do mo ści SMS.
Uczest ni cy do wie dzie li się, jak uroz ma -
icić wia do mość po przez do da nie zdjęć

czy po pu lar nych, zwłasz cza wśród mło -
dych lu dzi, emo ti ko nów. Prze ko na li się
tak że, jak moż na wy słać wia do mość
do wie lu od bior ców oraz jak na pi sać ją
za po mo cą wła sne go gło su. 

Trze cie spo tka nie to na uka fo to gra fii
oraz na gry wa nia fil mów, na to miast
czwar te za ję cia po świę co ne by ły na uce
Go ogle Play – usłu gi po zwa la ją cej in sta lo -
wać apli ka cje w te le fo nie. 

Spo tka nia zo sta ły przy go to wa ne i prze -
pro wa dzo ne przez bi blio te ka rza – Ma te -
usza Ję drze ja ka. Ów cykl szko leń z pew no -
ścią po zwo lił se nio rom le piej po znać smart -
fo ny i na uczyć się ich ob słu gi. Ko rzy sta nie
z nich sta je się bo wiem po wo li nie unik nio -
ne, al bo wiem pro du cen ci wy co fu ją się
z two rze nia tzw. pro stych te le fo nów. 

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Seniorzy poznawali smartfony

HISTORIA

Konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim
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W dniach 19-24 lu te go Za rząd Po -
wia to wy Li gi Obro ny Kra ju w Kro to -
szy nie, przy fi nan so wym wspar ciu
Urzę du Miej skie go oraz spon so rów,
zor ga ni zo wał zi mo wi sko dla uczniów
szkół pod sta wo wych. 

W „Zi mie z LOK -iem” udział wzię ło
łącz nie 179 dzie ci. W pierw szym dniu
uczest ni cy uda li się z wi zy tą do Po wia to wej
Ko men dy Po li cji i Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Dzie ci do wie -
dzia ły się wie le na te mat pra cy tych służb
oraz za sad bez pie czeń stwa w róż nych sy tu -
acjach. Naj więk szym za in te re so wa niem
cie szy ły się sa mo chód do prze wo zu aresz -
tan tów oraz wy po sa że nie stra ża ków. Te go
dnia zor ga ni zo wa no tak że kon kur sy te ma -
tycz ne, strze la nie na oce nę i tur niej lo tek. 

Ko lej ny dzień upły nął pod zna kiem
spa ce ru po Kro to szy nie szla kiem miejsc
zwią za nych z po wsta niem wiel ko pol -
skim. W ro lę prze wod ni ka wcie lił się An -
to ni Azgier. – Wy ru szy li śmy ze strzel ni cy
do bu dyn ku Ba za ru – dziś jest to Przed -
szko le nr 3 – i do Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 im. Po wstań ców Wlkp. Po tem uda li -
śmy się na cmen tarz pod mau zo leum F.
So wiń skie go. Tam i przy Krzy żu Ka tyń -
skim za pa li li śmy zni cze pa mię ci – opo -
wia da An to ni Azgier. 

Da lej tra sa wio dła na dwo rzec
PKP – do pa miąt ko wej ta bli cy, po świę co -
nej wy da rze niom ze stycz nia 1919, a na -
stęp nie na uli cę Zdu now ską, gdzie
przy po mni ku Po wsta nia Wiel ko pol skie -
go za pa lo no sym bo licz ne zni cze. Po po -
wro cie na strzel ni cę na wszyst kich cze ka -
ły go rą ca her ba ta i droż dżów ki. Prze pro -
wa dzo no tak że kon kurs na te mat po wsta -
nia oraz za wo dy strze la nia z wia trów ki
i rzu tów lot ka mi.

Na za jutrz od był się tur niej spraw no ścio -
wy, na któ ry skła da ło się dzie sięć róż nych za -
baw ru cho wych. Su ma zdo by tych punk tów
de cy do wa ła o koń co wej ko lej no ści.

Na stęp ny dzień to wy ciecz ka au to ka -
rem do Po zna nia. Wzię ło w niej udział 23
dzie ci. Po byt w sto li cy Wiel ko pol ski rów -
nież po świę co ny był zwy cię skie mu po -
wsta niu i miej scom z nim zwią za nym.

Pią te go dnia w trak cie wi zy ty w Mu -

zeum Re gio nal nym w Kro to szy nie Piotr
Mi ko łaj czyk, dy rek tor in sty tu cji, ob ja śnił
dzie ciom za sa dy tu ry stycz nej gry mu ze al -
nej. Po nad to uczest ni cy ry wa li zo wa li
w kon kur sach przy rod ni czych, tur nie ju
war ca bo wym, strze la niu i rzu tach lot ka mi. 

Ostat ni dzień to Zi mo we Za wo dy
Strze lec kie i tur niej rzu ca nia lot ka mi. Zwy -
cięz cą tych pierw szych zma gań zo stał Ma -
te usz Ro ba czyk, wy prze dza jąc Wik to ra Go -
rec kie go i Kac pra Sne lę. W lot kach naj lep -
szy był An to ni Igna siak, a za nim upla so wa -
li się Pa weł Wi tek i Ju lia Po śpiech. Pu cha ry,
me da le, dy plo my i na gro dy rze czo we wrę -
czał Le szek Ostoj ski, pre zes ZP LOK. 

Or ga ni za to rzy ser decz nie dzię ku ją
za wspar cie zi mo wi ska Bar to szo wi Ka -
czyń skie mu i Zbi gnie wo wi Sój ce, fir mie
EWA S.A. oraz bur mi strzo wi Kro to szy na
i Urzę do wi Miej skie mu. 

(NO VUS)

LOK

Zimowisko z wieloma atrakcjami
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W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej
roz po czę ły się bez płat ne warsz ta ty dla
se nio rów pod ha słem „Po dró że ma łe
i du że”. Dzię ki nim moż na się do wie -
dzieć, jak ta nio i cie ka wie po dró żo wać. 

Warsz ta ty pro wa dzi Alek san dra
War czyń ska z Pra cow ni Tu ry stycz nej Wo -
je wódz kiej Bi blio te ki Pu blicz nej i Cen -
trum Ani ma cji Kul tu ry w Po zna niu. Za -
pla no wa no czte ry spo tka nia, na któ rych

uczest ni cy do wie dzą się, jak ta nio po dró -
żo wać, jak pla no wać wy pra wę i jak po zy -
ski wać in for ma cje po trzeb ne do zor ga ni -
zo wa nia cie ka wej po dró ży. 

Na za koń cze nie cy klu warsz ta tów
prze wi dzia no wy ciecz kę do Po zna nia
z pro gra mem kra jo znaw czym. 

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Podróże małe 
i duże Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz -

na za pra sza na cykl otwar tych wy -
kła dów z ele men ta mi warsz ta tów.
Za ję cia po świę co ne bę dą naj -
częst szym pro ble mom praw nym,
z któ ry mi każ dy z nas bo ry ka się
na co dzień. 

Pierw sze spo tka nie za pla no wa -
no na 20 mar ca w KBP i bę dzie ono
po świę co ne ochro nie praw kon su -
men tów. Pre le gent ką bę dzie rad ca
praw ny Ka ro li na Bart ko wiak -Du -

dzi. Omó wio ne zo sta ną ta kie za gad -
nie nia jak na przy kład skła da nie re -
kla ma cji w przy pad ku za ku pu to wa -
ru, któ ry oka zał się wa dli wy, czy
od stą pie nie od umo wy za war  tej
na od le głość lub po za lo ka lem
przed się bior stwa.

Z pew no ścią będą to przy dat ne in for -
ma cje, któ re po zwo lą na bar dziej świa do -
mą ochro nę wła snych praw i unik nię cie
ne ga tyw nych kon se kwen cji nie prze my -
śla nych za ku pów.

(NO VUS)

BIBLIOTEKA

Zapraszamy na cykl wykładów
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Ran kiem 8 mar ca na dro dze kra jo -
wej nr 36, w miej sco wo ści Biad ki,
do szło do zde rze nia sa mo cho du
oso bo we go z po jaz dem cię ża ro wym.
Jed na oso ba zo sta ła ran na.

Do dzia łań za dys po no wa no po dwa
za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni -
czej w Kro to szy nie i z OSP Biad ki, Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go oraz po li cję.
Jak się oka za ło, w Biad kach sa mo chód
oso bo wy mar ki Su zu ki Grand Vi ta ra zde -
rzył się z po jaz dem cię ża ro wym Ive co,
prze wo żą cym ar ty ku ły spo żyw cze. W zda rze niu uczest ni czy ły dwie oso -

by. W wy ni ku ude rze nia kie row ca oso -
bów ki wy padł z au ta i zna lazł się na po bli -
skim po lu w za głę bie niu wy peł nio nym
wo dą. Kie ru ją cy cię ża rów ką opu ścił po -
jazd o wła snych si łach i nie uskar żał się
na żad ne do le gli wo ści. Sa mo chód oso bo -
wy znaj do wał się na po lu, w od le gło ści
pię ciu me trów od jezd ni, na to miast po -
jazd cię ża ro wy le żał na bo ku w przy droż -
nym ro wie. 

– Po za bez pie cze niu miej sca zda rze -
nia stra ża cy przy stą pi li do na tych mia sto -
wej ewa ku acji nie przy tom nej oso by
w miej sce bez piecz ne, gdzie udzie li li jej
kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy – in -
for mu je kpt. To masz Pa try as z Ko men dy
Po wia to wej PSP w Kro to szy -
nie. – Po przy by ciu na miej sce Ze spo łu

Ra tow nic twa Me dycz ne go ran ne go kie -
row cę umiesz czo no w ka ret ce. W uszko -
dzo nym sa mo cho dzie oso bo wym stra ża -
cy odłą czy li aku mu la tor, na to miast cię ża -
rów ka zo sta ła za bez pie czo na przez kie -
row cę. Z uwa gi na śla do we ilo ści ole ju na -
pę do we go w ro wie pod cię ża rów ką za sto -
so wa no sło mę do sorp cji pa li wa. 

Szcze gó ło we oglę dzi ny po zwo li ły
usta lić, że wy ciek pa li wa praw do po dob -
nie na stą pił z kor ka wle wo we go w cza sie
prze chy łu po jaz du. Na stęp nie w ce lu za -
bez pie cze nia po ża ro we go pod cię ża rów ką
po ło żo no po dusz kę pia ny cięż kiej.
Po czyn no ściach do cho dze nio wych po li -
cji z jezd ni usu nię to ele men ty ka ro se rii
sa mo cho do wej.

– Kie row ca su zu ki, 39-let ni miesz ka -
niec po wia tu ostrow skie go, ja dąc w kie -
run ku Kro to szy na, stra cił pa no wa nie
nad po jaz dem, zje chał na prze ciw le gły
pas dro gi i do pro wa dził do czo ło we go
zde rze nia z sa mo cho dem cię ża ro wym
mar ki Ive co. Au to od bi ło się od cię ża rów -
ki i wy lą do wa ło w po lu. W wy ni ku ude -
rze nia kie row ca oso bów ki zo stał wy rzu -
co ny na ze wnątrz po jaz du. Na miej scu
pod ję to pró bę re ani ma cji i przy tom ne go
męż czy znę prze trans por to wa no do szpi -
ta la. Bę dzie od nie go po bra na krew w ce -
lu usta le nia sta nu trzeź wo ści. U kie row cy
cię ża rów ki nie stwier dzo no obec no ści al -
ko ho lu – mó wi Piotr Szcze pa niak z Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Czołowe zderzenie w Biadkach

6 mar ca ra no w jed nym z miesz kań
w Roz dra że wie od kry to zwło ki 39-let -
nie go męż czy zny. Od kil ku dni nie by -
ło z nim kon tak tu. Na wstęp nym eta -
pie po stę po wa nia po li cja wy klu cza
udział osób trze cich.

Oko ło go dzi ny 9.32 straż po żar na
wy sła ła za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej w Kro to szy nie i z OSP w Roz -
dra że wie do otwar cia miesz ka nia. Oso ba
zgła sza ją ca prze ka za ła bo wiem in for ma -
cję, że od kil ku dni nie wi dzia no miesz ka -

ją ce go tam męż czy zny i nie by ło z nim
żad ne go kon tak tu. 

W prze pro wa dzo nym roz po zna niu
usta lo no, że drzwi do miesz ka nia są za -
mknię te. Na miej scu był już pa trol po li cji.
W ce lu do tar cia do wnę trza stra ża cy wy bi li
szy bę w oknie na par te rze, po czym – wy -
po sa że ni w sprzęt ochro ny dróg od de cho -
wych – we szli do środ ka. Urzą dze nie po -
mia ro we wy eli mi no wa ło obec ność ga zów
nie bez piecz nych w po wie trzu. 

Po otwar ciu drzwi wej ścio wych stra -
ża cy wspól nie z po li cjan ta mi prze szu ka li

miesz ka nie. W sy pial ni zna le zio no zwło -
ki męż czy zny. Z uwa gi na wy stę pu ją ce
zna mio na pew nej śmier ci od stą pio no
od za bie gów re su scy ta cyj nych.

– Le karz z Ze spo łu Ra tow nic twa
Me dycz ne go stwier dził zgon męż czy zny.
Po wstęp nych czyn no ściach, pro wa dzo -
nych pod nad zo rem pro ku ra tu ry, nie
stwier dzo no udzia łu osób trze cich – in -
for mu je Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so -
wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to -
szy nie.

(NO VUS)

ROZDRAŻEW

W mieszkaniu znaleźli ciało mężczyzny



W trak cie dwóch ty go dni, wol nych
od za jęć szkol nych, Kro to szyń ska Bi -
blio te ka Pu blicz na zor ga ni zo wa ła
dla dzie ci w wie ku 6-12 lat „Fe rie
z pa sją”. Łącz nie we wszyst kich za ję -
ciach uczest ni czy ło aż 405 dzie ci. 

W ra mach ogól no pol skiej kam pa nii
„Bez piecz ny prze jazd – szla ban na ry zy -
ko!” od by ło się spo tka nie z Ja ro sła wem
Gra bią, przed sta wi cie lem PKP Pol skie Li -
nie Ko le jo we S.A. Za kład Li nii Ko le jo -
wych w Ostro wie Wlkp., oraz pra cow ni -
ka mi Stra ży Ochro ny Ko lei. Mło dzi słu -
cha cze do wie dzie li się, jak na le ży za cho -
wy wać się na prze jaz dach ko le jo wych
i dro go wych. 

Har ce rze z Huf ca ZHP im. Po wsta -
nia Wiel ko pol skie go w Kro to szy nie za po -
zna li dzie ci z gra mi i za ba wa mi har cer ski -
mi. Wszy scy świet nie się ba wi li w trak cie
za jęć z druh ną Zu zan ną Cza cho rek. 

Przed sta wi cie le Stra ży Miej skiej
w Kro to szy nie – za stęp czy ni ko men dan -
ta, Mo ni ka Wa sie lew ska, a tak że Ja nusz
La mel i Ma ciej Ba ran – za pre zen to wa li
uczest ni kom au to cho dzik i mó wi li o za -
sa dach bez piecz ne go za cho wa nia się pod -

czas fe rii zi mo wych. 
Dla mi ło śni ków gier kom pu te ro wych

fir ma Hard bit przy go to wa ła za ję cia
„Kom pu te ro wy świat”. Te go dnia kró lo -
wa ły więc lap to py, kon so le i ta ble ty. Chęt -
ni mo gli wziąć udział w za ba wach i kon -
kur sach, do ty czą cych no wych tech no lo -
gii. Na gro dy ufun do wa ne przez Hard bit
wrę czał wła ści ciel fir my, Prze my sław Po -
pra wa. Po nad to dzie ci do wie dzia ły się,
czym jest ko do wa nie oraz pro gra mo wa -
nie i mo gły sa mo dziel nie przy go to wać
wła sną ani ma cję kom pu te ro wą. 

Wie le ucie chy do star czy ło naj młod -
szym wyj ście do sa li za baw Baj ko wa Kra -

ina, gdzie mie li oka zję wy sza leć się w ba se -
nie z kul ka mi, na dmu cha nej zjeż dżal ni
czy in nych sprzę tach. Ani ma tor ki na to -
miast za aran żo wa ły wie le za baw dla dzie ci. 

W dru gim ty go dniu fe rii zor ga ni -
zo wa no za ję cia w LAB. kro to szyn, któ -

re pro wa dzi ła Agniesz ka Lep czyń ska.
In struk tor ka za pre zen to wa ła dzie -
ciom ćwi cze nia cross fi tu w for mie gier
i za baw oraz ćwi cze nia ko or dy nu ją ce
roz wój. 

Wie le emo cji przy spo rzy ły tur niej
gier plan szo wych oraz ukła da nie puz -
zli. Po za tym uczest ni cy sa mi wy ko ny -
wa li pro jek ty gier, w któ re w przy szło -
ści chcie li by grać. Z ko lei pod czas spo -
tka nia pod na zwą „Dzie cię ce ku chen -
ne re wo lu cje” Be ata Ble cha z re stau ra -
cji Czak Ca fe opo wia da ła i po ka zy wa -
ła, jak przy go to wy wać i de ko ro wać sa -
łat ki. Dzie ci na der chęt nie wcie la ły się
w ro lę ku cha rza. Wy ko naw cy naj lep -
szych sa ła tek otrzy ma li za pro sze nia
na du żą piz zę, któ re ufun do wa ła wła -
ści ciel ka Czak Ca fe. 

Przed sta wie nie Te atru Ma ska z Kra ko -
wa pt. „Na koń cu świa ta – przy go dy Mi sia
i Kac pra Pi ra ta” bar dzo po do ba ło się za rów -
no dzie ciom, jak i ro dzi com. Spek takl po ru -
szał te ma ty przy jaź ni i to le ran cji, a do fi nan -
so wa ny był przez SGB Bank Spół dziel czy. 

Na za koń cze nie fe rii od był się bal
prze bie rań ców. Wy bra no naj lep szy strój
baj ko wy, zor ga ni zo wa no wie le za baw
i kon kur sów. 

W trak cie wszyst kich spo tkań za pro -
sze ni go ście czy ta li frag men ty wier szy,
tym sa mym włą cza jąc się w ak cję „Ca ła
Pol ska czy ta dzie ciom”. W or ga ni za cję
„Fe rii z pa sją” w Kro to szyń skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej bar dzo za an ga żo wa ły się tak że
uczen ni ce Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych nr 2. 

OPRAC. (NO VUS)

11Kultura
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Ferie z pasją
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WYDARZENIE

Uhonorowaliśmy laureatów naszego sportowego PLEBISCYTU! 

W pią tek, 9 mar ca, w re stau ra cji Le -
śni czów ka w Kro to szy nie od by ła się
Po wia to wa Ga la Spor tu, na któ rej
uho no ro wa li śmy lau re atów na sze go
Ple bi scy tu „Spor to wiec Po wia tu Kro -
to szyń skie go 2017” pod pa tro na -
tem sta ro sty kro to szyń skie go. Na -
gro dzi li śmy tak że Czy tel ni ków, któ -
rzy od da wa li gło sy w na szej za ba -
wie. W trak cie uro czy sto ści nie za -
bra kło wzru szeń, za baw nych mo -
men tów i nie spo dzia nek. Po dob nie
jak rok i dwa la ta te mu go ściem
spe cjal nym im pre zy był Piotr Re iss,
le gen da Le cha Po znań. 

Po nad to na piąt ko wą uro czy stość
przy by li wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski,
Jo an na Król Trąb ka – wi ce bur mistrz
Kro to szy na, To masz Le siń ski – bur -
mistrz Ko by li na, Ma riusz Dy mar -
ski – wójt Roz dra że wa, Wła dy sław Ula -
tow ski – se kre tarz gmi ny Zdu ny, a tak że
Spon so rzy na gród i Czy tel ni cy. Bo ha te ra -
mi wie czo ru by ły oczy wi ście oso by zwią -
za ne ze spor tem – za wod ni cy, dzia ła cze,
tre ne rzy.

Ga lę pro wa dzi li Da niel Bor ski, wła -
ści ciel Ga ze ty Lo kal nej KRO TO SZYN,
oraz Wal de mar Wro nec ki z Wy dzia łu
Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu Sta ro stwa Po -
wia to we go w Kro to szy nie. Za nim roz po -
czę ło się ho no ro wa nie lau re atów, mi nu tą
ci szy wszy scy uczci li zmar łe go w mi nio -
nym ro ku Pio tra Fi gla ka, któ ry osią gał
świet ne wy ni ki w dar cie. 

We dług na szych Czy tel ni ków SPOR -
TOW CEM RO KU zo stał Aron Ro zum,
su mo ka re pre zen tu ją cy To wa rzy stwo

Atle tycz ne Ro zum Kro to szyn, któ ry
w ro ku 2017 upla so wał się na czwar tym
miej scu na The World Ga mes we Wro cła -
wiu. – Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy od da -
li na mnie gło sy. Uda ło mi się dru gi raz
wy grać ple bi scyt na spor tow ca ro ku po -
wia tu kro to szyń skie go – po wie dział
Aron Ro zum, prze py ty wa ny przez pro -
wa dzą cych ga lę. – Mi mo za ję cia naj gor -
sze go dla spor tow ca miej sca na The
World Ga mes, czy li czwar te go, swój start
oce niam po zy tyw nie. Obec nie sku piam
się na cięż kich tre nin gach, a mo im ce lem
jest po ka zać się z jak naj lep szej stro ny
na ko lej nych Igrzy skach Spor tów Nie -
olim pij skich – za nie ca łe czte ry la ta w Bir -
ming ham. Po nich za mie rzam za koń czyć
ka rie rę – za po wie dział lau re at. 

Za zwy cięz cą w koń co wej kla sy fi ka cji
upla so wa li się: Mar ta Paw lic ka (dart, Sto -
wa rzy sze nie Kro to szyń ska Li ga Dar ta),
Agniesz ka No wak (trój bój si ło wy, SAC
Ur sus Kro to szyn), We ro ni ka Kar wik (bi -
lard, UKS Bi la Zdu ny), Ju sty na Olej ni -
czak (bie gi, KS Kro tosz Kro to szyn),
Olim pia Ro ba kow ska (su mo, TA Ro zum
Kro to szyn), Ja go da Po śled nik (su mo,
UKS Sam son Ko by lin), Ka ta rzy na Tra -
fan kow ska (ka ra te, UKS Sho dan Zdu ny),
Krzysz tof Ku bik (ko lar stwo, OTR In ter -
kol Ostrów Wlkp.) oraz Ro bert Ba ran (za -
pa sy, LKS Ce ra mik Kro to szyn). 

No wo ścią w tej edy cji ple bi scy tu by ła
ka te go ria SPOR TO WA OSO BO WOŚĆ
RO KU. Zda niem na szych Czy tel ni ków
na to mia no naj bar dziej za słu ży ła Syl wia
Bart ko wiak, po cho dzą ca z Hen ry ko wa re -
pre zen tant ka kra ju w pił ce ręcz nej pla żo -
wej. – Pod wzglę dem spor to wym był to

naj lep szy rok w mo jej przy go dzie spor to -
wej – oznaj mi ła trium fa tor ka. – Wy wal -
cze nie pierw sze go w hi sto rii związ ku me -
da lu na mi strzo stwach Eu ro py uwa żam
za naj waż niej szy suk ces w ka rie rze. Dzię -
ku ję wszyst kim, któ rzy wspie ra ją mnie
w mo ich dzia ła niach. Dzię ku ję tak że
Wiel ko pol skiej Ga ze cie Lo kal nej KRO -
TO SZYN, któ ra szcze gó ło wo re la cjo no -
wa ła wszyst kie mo je star ty w mi nio nym
ro ku – pod kre śli ła Syl wia Bart ko wiak. 

Na dru gim miej scu zna lazł się Cze -
sław Rosz czak, re pre zen tant UKS Olim -
pij czyk Po go rze la. – Dzię ku ję zwłasz cza
tym lu dziom, któ rzy wspie ra ją mnie fi -
nan so wo w mo ich star tach. Dzię ku ję
szcze gól nie Sta ro stwu Po wia to we mu. Ja
ze swo jej stro ny da ję cięż kie tre nin gi, któ -
re po zwa la ją mi ry wa li zo wać z naj lep szy -
mi na świe cie – po wie dział we te ran aren
spor to wych. – Są tu taj mło dzi spor tow cy,
dla któ rych mam cen ną ra dę. Zo bacz cie
na mnie – mu sia łem cze kać po nad 50 lat,
aby osią gać naj waż niej sze suk ce sy w swo -
im ży ciu. Nie pod da waj cie się, cięż ko tre -
nuj cie, a efek ty przyj dą w swo im cza -
sie – za zna czył Cz. Rosz czak. Na trze cim
miej scu w ka te go rii SPOR TO WA OSO -
BO WOŚĆ RO KU zna la zła się Ilo na Ga le -
ja – tre ner ka UKS Bi la Zdu ny. Jej pod -
opiecz ni z mie sią ca na mie siąc zna czą co -
raz wię cej w kra ju.

Spo śród im prez spor to wych naj więk -
sze uzna nie, dru gi rok z rzę du, zy skał LO -
Gin Lab. Za wo dy cross fi tu, or ga ni zo wa ne
przez Da wi da Ku jaw skie go, cie szą się po pu -
lar no ścią wśród za wod ni ków z ca łe go kra ju
i po now nie przy cią gnę ły do na sze go mia sta
naj lep szych z tej dys cy pli nie. – Dzię ku ję

wszyst kim, któ rzy po ma ga ją przy or ga ni za -
cji tak du żej im pre zy. Chce my da lej się roz -
wi jać, aby speł nić wy ma ga nia na szych ki bi -
ców. Już te raz mo gę zdra dzić, że w Kro to -
szy nie po wsta nie no wa are na zma gań, któ -
ra po zwo li umoż li wić start bli sko 300 za -
wod ni kom. Mam na dzie ję, że w tym ro ku
do cze ka my się też pierw szych me da li re -
pre zen tan tów po wia tu kro to szyń skie -
go – po wie dział Da wid Ku jaw ski. 

W trak cie piąt ko wej ga li po zna li śmy
tak że SPOR TO WĄ NA DZIE JĘ PO WIA -
TU. Wy bo ru do ko na ła ka pi tu ła, po wo ła -
na przez sta ro stę kro to szyń skie go. Zna -
leź li się w niej przed sta wi cie le lo kal nych
me diów oraz oso by z po szcze gól nych
gmin, zaj mu ją ce się spor tem. Dla SPOR -
TO WEJ NA DZIEI PO WIA TU sta ro sta
kro to szyń ski ufun do wał rocz ne sty pen -
dium. No mi na cje otrzy ma li Ad rian
Grom ski (KS Kro tosz), Piotr Si ko ra (UKS
Sam son) oraz Ju lia Bie law na (KS Kro -
tosz). SPOR TO WĄ NA DZIE JĄ PO WIA -
TU zo stał A. Grom ski! Mło dy pły wak
i siat karz osią ga bar dzo do bre wy ni ki i tre -
ne rzy wró żą mu wiel ką ka rie rę. 

Sta ro stwo Po wia to we wraz z Ga ze tą
Lo kal ną KRO TO SZYN zde cy do wa ły tak -
że o wrę cze niu dwóch wy róż nień spe cjal -
nych. Za dłu go let nią dzia łal ność na rzecz
roz wo ju spor tu w po wie cie kro to szyń skim
spe cjal ne na gro dy otrzy ma li Bog dan Chy -
trow ski oraz Jó zef Jaś ko wiak. Obaj za słu że -
ni zgod nie stwier dzi li, że bez spor tu nie
po tra fią żyć i to sport na pę dza ich do dzia -
ła nia oraz speł nia wszyst kie ma rze nia. 

Po now nie na gro dzi li śmy Czy tel ni -
ków, któ rzy od da wa li gło sy w na szym
PLE BI SCY CIE. Na gro dy ufun do wa li Sni -

per Pa int ball (2 bo ny na pa int ball o war -
to ści 500 zł), Ga bi net Te ra pii Ma nu al nej
i Re ha bi li ta cji Lecz ni czej Pa weł Owczarz
(bon na usłu gi fi zjo te ra peu tycz ne o war -
to ści 100 zł), Fi zjo te ra pia – Oste opa tia
Bar tło miej No wak (3 bo ny na usłu gi fi zjo -
te ra peu tycz ne o war to ści 170 zł), UKS Je -
dyn ka Kro to szyn (4 bo ny na za ję cia pły -
wa nia o war to ści 100 zł), Me cha ni ka Po -
jaz do wa Sła wo mir Au gu sty niak (2 bo ny
na ser wis sa mo cho do wy o war to ści 250
zł), Aka de mia Pił kar ska Re is sa (5 bo nów
na za ję cia dla dzie ci o war to ści 100 zł każ -
dy), Fa mi ly Fit (2 kar ne ty na za ję cia
o war to ści 120 zł), Cer -Me dic (pa kiet la -
bo ra to ryj ny o war to ści 227 zł oraz 2 pa -
kie ty re ha bi li ta cyj ne o war to ści 160 zł).

Spon so ra mi na gród by li tak że Ga le -
ria Kro to szyń ska, Krris Fo to gra fia Ślub na
/ Krris In sta la cje, W Sta rym Sty lu, Spor -
tuj my. pl, Fi nes Ope ra tor Ban ko wy, Ener -
gy sped, Urząd Miej ski w Kro to szy nie,
Urząd Miej ski w Ko by li nie, Urząd Gmi ny
Roz dra żew i Urząd Miej ski w Zdu nach,
Soft Kom pu te ry, CSiR Wod nik oraz fir -
my Daf -Mal oraz Do mak.

Po czę ści ofi cjal nej wszy scy go ście
uda li się na wspól ny po si łek, w trak cie
któ re go wspo mi na no spor to we zma ga nia
z mi nio ne go ro ku. Już te raz za pra sza my
mi ło śni ków spor tu na przy szło rocz ną Po -
wia to wą Ga lę Spor tu, któ ra bę dzie po łą -
czo na z Ba lem Spor tow ca. Im pre za od bę -
dzie się 23 lu te go 2019 ro ku w re stau ra -
cji Le śni czów ka, a bi le ty już do stęp ne są
w re dak cji Wiel ko pol skiej Ga ze ty Lo kal -
nej KRO TO SZYN. 

(GRZE LO)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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W Bi blio te ce Pu blicz nej w Zdu nach
go ści ła Jo an na Hor nik. By ło to ko lej -
ne spo tka nie z cy klu „Mło dzi, zdol ni
i ze Zdun”. Wcze śniej zło ży ła wi zy tę
w miej sco wym gim na zjum. Jej ży cio -
wym mot tem jest stwier dze nie, że
świat jest pe łen moż li wo ści, któ re są
w za się gu rę ki.

Jo an na Hor nik ze Zdun wy je cha ła
w wie ku 13 lat, by uczęsz czać do gim na -
zjum w szko le mu zycz nej we Wro cła wiu.
Po tem wy bra ła li ceum w szko le z in ter na -

tem w Wiel kiej Bry ta nii, a stu dio wa ła
w Ho lan dii. W trak cie stu diów pra co wa ła
ja ko ani ma tor ka dla dzie ci na cam pin gu
na fran cu skim wy brze żu Atlan ty ku. 

W ra mach pro gra mu Era smus uczy ła
się we Fran cji o sto sun kach mię dzy na ro -
do wych. Pierw szy staż od by ła w Luk sem -
bur gu. Po ma ga ła przy pla no wa niu bu dże -
to wym w Mi ni ster stwie Spraw We -
wnętrz nych w War sza wie. By ła też sta -
żyst ką w biu rze pol skiej eu ro po słan ki
w Stras bur gu.

– Już czwar ty rok miesz kam w Bel -

gii – za czę łam od ro ku stu diów eko no mii
i pra wa eu ro pej skie go w prze pięk nej Bru -
gii, gdzie przez ko lej ne dwa la ta pra co wa -
łam ja ko asy stent aka de mic ki na uczel -
ni – opo wia da ła J. Hor nik. – Od wrze -
śnia je stem do rad cą eko no micz nym
do spraw kon ku ren cji w ame ry kań skiej
kor po ra cji w Bruk se li. W Zdu nach i oko -
li cach spę dzi łam pierw sze trzy na ście lat
swo je go ży cia. Wie le mo ich pa sji i za in te -
re so wań roz wi nę ło się wła śnie tu -
taj – na przy kład pierw sze lek cje an giel -
skie go mia łam wła śnie w zdu now skiej bi -
blio te ce – przy zna ła.

J. Hor nik lu bi po zna wać no we miej -
sca, lu dzi, in ne zwy cza je i ję zy ki. Jej ce -
lem jest od wie dzić sto li ce 28 kra jów Unii
Eu ro pej skiej. Sta ra się po sze rzać swo je
ho ry zon ty, czy ta jąc w róż nych ję zy kach
i na róż ne te ma ty – od bio gra fii i ksią żek
hi sto rycz nych, aż po li te ra tu rę po pu lar -
no nau ko wą i po wie ści. Śpie wa rów nież
w chó rze, z któ rym w ze szłym ro ku na -
gra ła pły tę z mu zy ką współ cze snych
kom po zy to rów bel gij skich. Po nad to
świet nie pły wa (na le ża ła kie dyś do kro to -
szyń skie go klu bu), jeź dzi na łyż wach
i na nar tach.

Obec ni na spo tka niach z Jo an ną
Hor nik mo gli wy grać słyn ne bel gij skie
cze ko lad ki, od po wia da jąc na fo to gra ficz -
ne za gad ki. Nie spo dzian ką dla pu blicz no -
ści by ło też za gra nie przez nią dwóch
utwo rów na pia ni nie.

(NO VUS)

WY DA RZY SIĘ

Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
16-28 marca

godz. 19.00 – PITBULL. OSTATNI PIES - Polska,
sensacyjny, 120' - 2D 
godz. 21.15 – PITBULL. OSTATNI PIES - Polska,
sensacyjny, 120' - 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. 
14 marca
III Powiatowe Targi Edukacyjne i Targi Pracy w godz.
10.00-14.00 w hali sportowo-widowiskowej przy
ulicy Olimpijskiej.
15 marca
Spotkanie w ramach programu „Krotoszyński Rower
Miejski” w bibliotece publicznej o godz. 17.00. 

17 marca
Koncert fortepianowy Andrzeja Stefańskiego o godz.
17.00 w auli SP nr 5. 
Drzwi otwarte dla przedszkolaków w SP nr 1 od godz.
17.00.
18 marca 
Pierwsza kolejka rundy wiosennej kaliskiej klasy
okręgowej – mecz pomiędzy Astrą Krotoszyn i
Raszkowianką Raszków o godz. 15.00. 
23 marca 
Koncert Katarzyny Groniec w sali kina Przedwiośnie
o godz. 19.00. Bilety w cenie 35 zł.

IV Turniej w ramach Otwartych Mistrzostw Powiatu

Krotoszyńskiego w Szachach Szybkich o godz. 16.00

w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. 

15 kwietnia

Koncert charytatywny, organizowany przez Lions

Club Krotoszyn. Wystąpi Grzegorz Turnau. Kino

Przedwiośnie - godz. 17.00.

ZDUNY

Świat jest pełen możliwości

F
O

T
. 

B
ib

lio
te

k
a
 P

u
b
lic

z
n
a
 w

 Z
d
u
n
a
c
h



21Dzieci



Sport22 WTOREK, 13 marca 2018

W pierw szy week end mar ca od by ła
się XX edy cja Ogól no pol skie go Tur -
nie ju Mi ni siat ków ki Dziew cząt o Pu -
char Bur mi strza Gmi ny Mi licz. W za -
wo dach za gra ły dru ży ny UKS Po lon
Kro to szyn, któ re tym sa mym ze bra ły
cen ne do świad cze nia w star ciach
z uty tu ło wa ny mi ry wa la mi. 

Roz gryw ki od by wa ły się w ka te go -
riach dwó jek, trój ek i czwó rek. W pierw -
szej z tych ka te go rii zwy cię ży ły dziew czę -
ta z UKS Bar nim Go le niów, wy prze dza -
jąc JKS SMS Ja strzę bie I oraz UKS Wil ki
Chwasz czy no. Na dal szych lo ka tach
upla so wa ły się dwa te amy z kro to szyń -
skie go klu bu. 

– W tej gru pie wie ko wej ry wa li zo wa -
ły za wod nicz ki z czo ło wych ze spo łów
w kra ju – Kra ko wa, Szcze ci na czy Po nie -
ca. Prze wyż sza ły wzro stem na sze dziew -

czę ta, któ re by ły od nich młod sze. Mi mo
to je ste śmy za do wo le ni, bo ze bra li śmy
cen ne do świad cze nia – oznaj mia Ka ta -
rzy na Bart ko wiak, tre ner ka kro to szyń -
skich siat ka rek. 

W ka te go rii trój ek (kla sy V) trium fo -
wał MKS Dwój ka Za wier cie, przed dwo ma
eki pa mi MKS MOS Wie licz ka. Ze spo ły

Po lo na zna la zły się w dru giej czę ści staw ki. 
W czwór kach naj lep sze by ły dziew -

czę ta z NO SiR No wy Dwór Ma zo wiec ki,
a ko lej ne miej sca za ję ły Glin ka Aca de my
UKS Vol ley Wałcz oraz MKS MOS Wie -
licz ka IV. Nasz ze spół zo stał skla sy fi ko wa -
ny na po zy cjach 17-26. 

(GRZE LO)

SIATKÓWKA

Nasze dziewczęta w Miliczu
Dwa krąż ki wy wal czy ła Mo ni ka Jad -
czak w Ogól no pol skich Za wo dach
Pły wac kich o Pu char Dy rek to ra ZSO -
iS w Zie lo nej Gó rze. 

Za wo dy na 25-me tro wym ba se nie
zgro ma dzi ły oko ło 300 za wod ni ków, re -
pre zen tu ją cych 19 klu bów z ca łej Pol ski.
Uczest ni cy mo gli star to wać w trzech kon -
ku ren cjach in dy wi du al nych oraz w szta fe -
tach. Naj licz niej sze re pre zen ta cje wy sta wi -
ły 3 Wod nik Wolsz tyn, Just Swim Je le nia
Gó ra, Piast Gło gów oraz Śląsk Wro cław.

KS Kro tosz re pre zen to wa ła Mo ni ka Jad -
czak, któ ra ry wa li zo wa ła w ka te go rii 2002
i star si. Na sza pły wacz ka by ła bez kon ku ren -
cyj na w wy ści gu na 200 me trów sty lem mo -
tyl ko wym, uzy sku jąc czas 3: 04: 64. 

Or ga ni za to rzy zmie ni li go dzi ny star -
tów na stęp nych kon ku ren cji, przez co
Mo ni ka od ra zu po zwy cię skim wy ści gu
mu sia ła star to wać na 100 me trów sty lem

kla sycz nym. Za wod nicz ka Kro to sza uzy -
ska ła wy nik 1: 27: 00 i za ję ła dru gą lo ka tę,
tra cąc do trium fa tor ki se kun dę.

(AN KA)

PŁYWANIE

Dwa medale zawodniczki Krotosza

W świe cie pił kar skim co raz więk szą
ro lę od gry wa ją pie nią dze, któ re za bi -
ja ją przy wią za nie do jed ne go klu bu
przez wie le lat. Ina czej jest w świe cie
ki bi cow skim. Świet nym przy kła dem
jest miesz ka niec Kro to szy na, To -
masz Ku rek. Dla ucznia Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Hu go na Koł -
łą ta ja już od pią te go ro ku ży cia Lech
Po znań jest uko cha nym klu bem. 

– Po raz pierw szy na me czu Le cha
by łem w sierp niu 2006 ro ku, kie dy mia -
łem za le d wie pięć lat – przy zna je To masz
Ku rek. – Mój ta ta, któ ry jest na uczy cie -
lem wy cho wa nia fi zycz ne go w Lu to gnie -
wie, za brał mnie na pa sjo nu ją ce spo tka nie
z Cra co vią. Pa mię tam, że mo ja dru ży na
zdo ła ła wy rów nać stan me czu z 0: 3
na 3: 3, a na wet, za spra wą Pio tra Re is sa,
wyjść na pro wa dze nie. Nie ste ty, ar bi ter
te go go la nie uznał, a chwi lę póź niej ry wa -
le zdo by li bram kę i wra ca łem do do mu ze
smut kiem. 

Mi łość do spor tu na sze mu bo ha te ro -
wi wpo ił Ra do sław Ku rek. – Ta ta za bie rał
mnie na róż ne za wo dy – wspo mi -
na. – Mia łem oka zję być na żuż lu, oglą da -
łem Unię Lesz no, by łem na Grand Prix
w To ru niu. Nie bra ko wa ło też siat ków ki,
któ ra sta ła się mo ją dru gą mi ło -
ścią – oznaj mia. To mek w pod sta wów ce
tre no wał u Ma cie ja Par czyń skie go,
a w gim na zjum, pod okiem Pio tra Ro ba -
kow skie go, grał w UKS Piast Kro to szyn.
Od wcze sne go dzie ciń stwa jed nak
na pierw szym miej scu by ła pił ka noż na. 

– Pierw szy mi suk ce sa mi, ja kie świę -
to wa łem z Le chem, by ły Pu char i Su per -
pu char Pol ski w 2009 ro ku. Rok póź niej,
po 17 la tach prze rwy, uda ło się wy wal -
czyć upra gnio ne mi strzo stwo kra -
ju – opo wia da T. Ku rek. – Każ de spo tka -
nie oglą da łem wte dy w te le wi zji w ko -
szul ce z na pi sem „Od ma łe go tyl ko Lech”.
Do dat ko wo cho dzi łem po do mu i śpie wa -
łem przy śpiew ki ki bi ców. Te raz znam je
wszyst kie na pa mięć. 

Z upły wem lat za mi ło wa nie do Le -
cha ro sło i oglą da nie me czów w te le wi -
zji już nie wy star cza ło. – Na po cząt ku
jesz cze uda wa ło mi się za chę cić ta tę
do wy jaz dów na me cze – mó wi nasz
roz mów ca. – Ale po tem jeź dzi łem co -
raz czę ściej sam. Du ży udział w mo jej
dal szej dro dze ki bi cow skiej miał kro to -
szyń ski fan klub Ko le jo rza, któ ry za bie -
rał mnie na spo tka nia, rów nież wy jaz -
do we.

To wła śnie po je dyn ki na wy jaz dach
mło dy ki bic wspo mi na ja ko naj cie kaw -
sze. – Me cze z FK Pe li ster Bi to la czy FC
Utrecht za li czam do naj lep szych wy praw
w swo im ży ciu. Przy oka zji pierw sze go
z nich mia łem oka zję zwie dzić Bel grad,
Gre cję i Ma ce do nię. Po zna łem no wą kul -
tu rę, re gio nal ną kuch nię, co by ło dla
mnie czymś zu peł nie no wym. Z ko lei
w Ho lan dii zo ba czy łem pięk ny sta dion,
a my – ki bi ce Le cha – za pre zen to wa li śmy
się zna ko mi cie – stwier dza To mek. 

Wie le prze żyć by ło tak że w trak cie
wy jaz dów na te re nie kra ju. – Prze marz
z dwor ca głów ne go w Kra ko wie na sta -
dion Wi sły utkwił mi moc no w pa mię -
ci – kon ty nu uje fan Le cha. – Na to miast
bar dzo źle wspo mi nam prze gra ne fi na ły
Pu cha ru Pol ski z Ar ką Gdy nia i Le gią
War sza wa. Czte ry go dzi ny cze ka nia
na po ciąg po wrot ny w ci szy by ły cięż kim
prze ży ciem – przy zna je. 

Uczeń I LO w Kro to szy nie nie trak -
tu je ki bi co wa nia tyl ko w ka te go riach oglą -
da nia me czów pił kar skich. – Fa ni Le cha
gra ją na po zio mie li gi okrę go wej, tre nu ją
sztu ki wal ki czy przy go to wu ją opra wy,
aby po ka zać świa tu coś, na co się pra co wa -
ło tak dłu go – mó wi. – Co ro ku 27 grud -
nia jeź dzi my po ca łym po wie cie sprzą tać
i za pa lać zni cze na na grob kach po wstań -
ców. Pierw sze go li sto pa da zbie ra my fun -
du sze na re no wa cje po mni ków w każ -
dym mie ście w Wiel ko pol sce. Te raz zbie -
ra my ar ty ku ły szkol ne dla bied nych dzie -
ci czy tych z do mów dziec ka. Wszyst ko to
ro bi my z chę ci po mo cy in nym. Nie po -
trze bu je my do te go roz gło su, a mó wi
się – nie ste ty – tyl ko o za dy mach i bur -
dach. Od kąd jeż dżę na me cze, nie przy -
tra fi ło mi się nic złe go – pod kre śla. 

By cie ki bi cem Le cha nie na le ży
do naj ła twiej szych ról. T. Ku rek przez te

wszyst kie la ta, mi mo słab szej po sta wy
swo je go uko cha ne go klu bu, ni gdy w nie -
go nie zwąt pił. – Naj go rzej by ło, gdy Ko le -
jorz znaj do wał się w środ ku staw ki, a ja
jesz cze nie mia łem żad nych wła snych
fun du szy. Mu sia łem wte dy pro sić ro dzi -
ców o po moc przy za ku pie bi le tu. Mam
za so bą 22 wy jaz dy ki bi cow skie. Nie ste ty,
za le d wie dwa z nich uda ło się Le cho wi
wy grać. Je że li cze goś so bie ży czę, to wła -
śnie te go, aby ze mną na try bu nach Ko le -
jorz od no sił jak naj wię cej zwy -
cięstw – oznaj mia ki bic po znań skie go
klu bu. 

To mek przy go to wu je się te raz do ma -
tu ry, a po nad to tre nu je naj młod szych
adep tów fut bo lu w Aka de mii Pił kar skiej
Re is sa. – Dla mnie pra ca w klu bie to nie
tyl ko moż li wość uzy ska nia środ ków fi -
nan so wych, któ re po zwa la ją na wy jaz dy
do Po zna nia. Dzię ki tur nie jo wi w Kro to -
szy nie mia łem oka zję oso bi ście spo tkać
mo je go ido la – Pio tra Re is sa. My ślę, że to
wła śnie ta kich pił ka rzy, z któ ry mi mo gli -
by utoż sa miać się ki bi ce z Wiel ko pol ski,
bra ku je obec nie w Ko le jo rzu – twier dzi
li ce ali sta.

Po za zda niem ma tu ry To mek po sta -
wił so bie jesz cze je den cel. – Mam na dzie -
ję, że jak naj szyb ciej uda mi się prze kro -
czyć licz bę 100 spo tkań wy jaz do wych
wraz z Le chem. Li czę, że dzię ki wspar ciu
fa nów Ko le jorz zdo bę dzie mi strzo stwo
kra ju, a na je sień do Po zna nia przy ja dą
naj lep sze klu by pił kar skie w Eu ro -
pie – koń czy wier ny ki bic Le cha. 

(GRZE LO)

PASJA

Z Kolejorzem na dobre i na złe!
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Po zi mo wej prze rwie wzno wio ne zo -
sta ły roz gryw ki kro to szyń skiej Play -
are ny. Po je de na stu ko lej kach
na szczy cie znaj du je się eki pa A Se ree
Tee, wy prze dza jąc MTV Roz dra żew, Al -
ba tro sy i LZS Ko bier no -Tom ni ce. 

W pierw szym me czu po prze rwie
pew ne zwy cię stwo od niósł ze spół MTV,

gro miąc osła bio ny ka dro wo LZS Ko bier -
no -Tom ni ce. Już do prze rwy te am z Roz -
dra że wa pro wa dził czte re ma bram ka mi.
Po zmia nie stron MTV nie zwol ni ło tem -
pa i wy gra ło 9: 1, dzię ki cze mu wsko czy ło
na dru gie miej sce w ta be li.

Z za cię te go po je dyn ku Żu brów
z Igloo zwy cię sko wy szli ci pierw si.
Świet nie w bram ce spi sy wał się Ire ne usz

Czu bak. Nie wy star czy ło to jed nak
do zdo by cia punk tów, a Żu bry wy gra -
ły 5: 4. W zwy cię skiej dru ży nie war to
po chwa lić Ma cie ja Kwie ciń skie go i Mi -
ko ła ja Ka la ka. 

Al ba tro sy po ko na ły Pan com 7: 3.
Dzię ki te mu zwy cię stwu mistrz ha lo wej
li gi w Koź mi nie Wlkp. wsko czył na naj -
niż szy sto pień po dium. 

Pierw szą wy gra ną za no to wał ze spół
Hor nets, po ko nu jąc Bro dzia ków 5: 4. Bez
pro ble mów kom plet punk tów zgar nął li -
der. Ze spół A Se ree Tee nie dał szans
Straż ni kom Za chod niej Bra my, zwy cię ża -
jąc 8: 3. Za ten mecz war to po chwa lić do -
świad czo ne go Pio tra Fa bi sia, któ ry dwu -
krot nie po ko nał bram ka rza. 

W ostat nim spo tka niu tej ko lej ki
Dre am Te am ograł Tor na do 4: 2. Nie ste -
ty, ze spół Tor na da od ubie gło rocz ne go
wy jaz du na mi strzo stwa Pol ski pre zen tu -
je się co raz go rzej. Nie za chwy cał już
w run dzie je sien nej oraz w li dze ha lo wej,
a te raz w der bach osie dla Sza re Sze re gi
mu siał uznać wyż szość ry wa la. 

(GRZE LO) 
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Na po cząt ku mar ca w ha li przy uli cy
Olim pij skiej w Kro to szy nie od by ły się
eli mi na cje klu bo we Mi strzostw Wiel -
ko pol ski Dziew cząt w Mi ni siat ków ce
Kin der Plus. W tur nie ju ry wa li zo wa ły
kro to szyń skie ze spo ły – UKS Trój ka,
UKS Po lon i UKS Piast. 

Do za wo dów przy stą pi ły dru ży ny
dwu oso bo we, trzy oso bo we i czte ro oso bo -
we. W dwój kach trium fo wał UKS Olimp
Wrze śnia I, wy prze dza jąc dwa ze spo ły
UKS Spar ta kus Wrze śnia. Tuż za po dium
upla so wa ły się dziew czę ta z kro to szyń -
skie go Pia sta. 

W zma ga niach trój ek dwie pierw sze
lo ka ty za ję ły eki py UKS Śmi giel, a trze ci
był MKS MOS Śrem I. Na ósmym miej -

scu zma ga nia za koń czył UKS Trój ka II.
W ka te go rii czwó rek ry wa li zo wa -

ło 11 dru żyn. Naj lep szy był UKS Ka nia -
siat ka Go styń I, dru gie miej sce za jął UKS
Śmi giel I, a dwie ko lej ne po zy cje przy pa -
dły kro to szyń skim te amom – Trój ce i Pia -
sto wi I. Z ko lei Po lon był siód my. 

Za wo dy prze pro wa dzo ne zo sta ły
dzię ki dzia ła niom Trój ki Kro to szyn.
Nad prze bie giem wy da rzeń czu wa ły mło -
de siat kar ki z SP nr 3, pod czuj nym okiem
sę dzie go głów ne go – Paw ła Hasz ka. Or ga -
ni za to rzy dzię ku ją fir mie Ro don Wit
Cars, któ ra wspar ła tur niej, i już te raz za -
pra sza ją na dru gi etap – 18 mar ca w ha li
przy uli cy Olim pij skiej. 

(GRZE LO)

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

POD NASZYM PATRONATEM

Siatkarska rywalizacja dziewcząt
POD NASZYM PATRONATEM

Playarena wraca do gry

Aka de mia Pił kar ska Re is sa ogło si ła
na bór do swo jej no wej lo ka li za cji
w Zdu nach. Pierw sze tre nin gi już
w naj bliż szy czwar tek, tj. 15 mar ca.

Do Aka de mii 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: 4-6 lat
(skrzat), 7-9 lat (żak), 10-11 lat (or -
lik), 12-13 lat (mło dzik), 14-15 lat
(tramp karz), 16-17 lat (ju nior młod szy).
Tym sa mym mło dzi adep ci fut bo lu ma ją
za pew nio ną nie zbęd ną cią głość szko le nia. 

Tre nin gi pił kar skie Aka de mia Pił kar -
ska Re is sa pro wa dzi dla po nad 8000 za -
wod ni ków w po nad 100 lo ka li za cjach w ca -
łej Pol sce. Szkół ka nie pro wa dzi se lek cji.

– 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. 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. Ta ki sys tem szko le -
nia dzia ła zna ko mi cie – dzię ki nie mu mło -
dzi pił ka rze ma ją za pew nio ną cią głość roz -
wo ju, gdyż mo gą płyn nie prze cho dzić
przez ko lej ne szcze ble Aka de mii, za czy na -
jąc od spor to wych przed szko li, a koń cząc
na dru ży nie se nio rów. 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 Wiel ko pol sko -Lu bu skich Li -
gach Pił kar skich, obo zach spor to wych oraz
tur nie jach. Wy róż nia ją cy się pił ka rze ma ją
na to miast szan se do łą czyć do Re pre zen ta cji
Aka de mii – mó wi Piotr Ma tec ki, pre zes
Za rzą du Aka de mii Pił kar skiej Re is sa.

To, co wy róż nia APR 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. Wszyst ko po to, by za -
pew nić pro fe sjo nal ny roz wój pił kar ski.

Jak za uwa ża Piotr Re iss, pa tron klu bu,
Aka de mia po sia da dłu go fa lo we ce le,
z cze go naj waż niej szym jest wy cho wa nie
przy szłych re pre zen tan tów Pol ski.

– 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 – stwier dza P. Re iss.

Pierw sze tre nin gi w Zdu nach od bę -
dą się już 15 mar ca (czwar tek) – o go dzi -
nie 17.00 dla naj młod szych za wod ni ków,
a o go dzi nie 18.00 dla dzie ci od 7 do 10
lat. Za pra sza my do ha li Ze spo łu Szkół
z Zdu nach przy ul. Łac no wej 26. 

Wię cej in for ma cji moż na uzy skać,
dzwo niąc pod nu mer tel. 502 741 749.

OPRAC. (AN KA)

POD NASZYM PATRONATEM

Pierwsze treningi APR w Zdunach

W Bo ża ci nie od by ły się Miej sko -
-Gmin ne Mi strzo stwa LZS w Te ni -
sie Sto ło wym. Uczest ni cy za wo -
dów ry wa li zo wa li w sze ściu ka te -
go riach.

W zma ga niach mło dzi czek naj lep -
sza by ła Ka ro li na Ko ściel na, a za nią
upla so wa ły się We ro ni ka Pia secz na,
Alek san dra Kon ra dy i Mag da le na Pia -
secz na. W gro nie mło dzi ków bez kon -
ku ren cyj ny oka zał się Mi ko łaj No wa -
kow ski, wy prze dza jąc Krzysz to fa
Szym le ta, Mi ko ła ja Li twi na i Ja ku ba
Kon ra de go. Roz gryw ki ju nio rów wy -
grał Bar tosz No wa kow ski, a ko lej ne po -
zy cje za ję li Mar cin Ga bry el czyk, Ma te -
usz Ja gła i Se ba stian Ba na szek.

W ka te go rii se nio rek pierw sze

miej sce za ję ła Lau ra Li twin, dru ga by -
ła Da ria Kon ra dy, a trze cia Do ro ta Lu -
dwi czak. Wśród se nio rów trium fo wał
To masz Kon ra dy, przed Do mi ni kiem
Dry ga sem, Zbi gnie wem Si ko rą i An -
drze jem Wa łę są.

Naj lep szym we te ra nem oka zał się
Ma rek Sój ka, a za nim zna leź li się
Hen ryk Ku rzaw ski, Pa weł Ro bak i Ma -
rek Szczu ra szek.

Zwy cięz cy po szcze gól nych ka te go -
rii otrzy ma li pu cha ry, za wod ni cy
z miejsc 1-3 – me da le, a wszyst kim
uczest ni kom wrę czo no upo min ki,
ufun do wa ne przez gmi nę Kro to szyn.
Pu cha ry i na gro dy wrę czał Ma riusz
Kar bo wiak, prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia to wej Zrze sze nia Lu do we Spor to we.

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Mistrzostwa LZS
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Na me czu wy jaz do wym z Or łem
Mro czeń za koń czy ła się przy go da
Bia łe go Or ła Koź min Wlkp. z Okrę go -
wym Pu cha rem Pol ski. Pod opiecz ni
tre ne ra Da riu sza Ma cie jew skie go
prze gra li z go spo da rza mi 1: 4. 

Go ście w prze rwie zi mo wej prze szli
per so nal ną re wo lu cję. War to wspo mnieć,
że z gro na za wod ni ków gra ją cych w po -
przed niej run dzie po zo sta ło nie wie lu.
W so bo tę swo je uro dzi ny ob cho dził Da -
riusz Ma cie jew ski, dla te go pił ka rze chcie -
li spra wić swo je mu tre ne ro wi pre zent
w po sta ci awan su. 

Nie ste ty, spo tka nie roz po czę ło się fa -
tal nie dla przy jezd nych, któ rzy już w dru -
giej mi nu cie me czu stra ci li go la. Nie for -
tun ną in ter wen cję za no to wał Fa bian Wo -
siek, pa ku jąc fut bo lów kę do wła snej bram -
ki. W 23. mi nu cie koź mi nia nie wy rów na -
li. Po po da niu z le wej stro ny do brym ude -

rze niem po pi sał się Mi ko łaj Szulc. 
Jesz cze przed prze rwą miej sco wi po -

now nie pro wa dzi li. Po wy bi ciu pił ki z li nii
bram ko wej przez Łu ka sza Ko nop kę sę dzia
zde cy do wał się od gwiz dać go la. Jed -
nak – zda niem gra czy z Koź mi na
Wlkp. – obroń ca zdą żył wy bić fut bo lów kę,
za nim ta prze kro czy ła ca łym ob wo dem li nię. 

Po prze rwie miej sco wi do ło ży li dwa ko -
lej ne tra fie nia. Naj pierw pił kę dosiat ki gło wą
skie ro wał Wik tor Łu czak, a wy nik spo tka nia
usta lił Mar cin Gó rec ki, wy ko rzy stu jąc nie -

zde cy do wa nie de fen so rów Bia łe go Or ła. 
Już w naj bliż szy week end koź mi nia -

nie roz pocz ną li go wą wio snę po je dyn kiem
na wła snym bo isku z Vic to rią Wrze śnią. 

(GRZE LO)

W pierw szą nie dzie lę mar ca na po -
znań skiej Mal cie od był się Bieg
Tro pem Wil czym, któ re go ce lem
by ło uczcze nie pa mię ci Żoł nie rzy
Wy klę tych. Zna ko mi cie spi sa ła się
Mo ni ka Jad czak, uczen ni ca LO
w Kro to szy nie.

Bie gi Tro pem Wil czym, któ re sta no wi -
ły od da nie hoł du Żoł nie rzom Wy klę tym,
od by wa ły się w ca łym kra ju – w 280 mia -
stach star to wa ło oko ło 70 ty się cy bie ga czy.

W Po zna niu moż na by ło po biec
na dy stan sach 5,4 i 10,8 km, a tak że
na ho no ro wym dy stan sie 1963 me trów,
od wo łu ją cym się do da ty śmier ci ostat nie -
go Żoł nie rza Wy klę te go – Jó ze fa Fran cza -
ka ps. „La lek”.

W bie gu na 10,4 km wy star to wa ła
Mo ni ka Jad czak, uczen ni ca I LO w Kro to -
szy nie. Na sza za wod nicz ka spi sa ła się re -
we la cyj nie, osią ga jąc czas 50: 30, któ ry

dał jej trze cie miej sce w kla sy fi ka cji open
i pierw sze w ka te go rii wie ko wej K16.

(AN KA)

BIEGI

Świetny występ Moniki Jadczak

PIŁKA NOŻNA

Koniec pucharowej przygody Orłów

Bez wzglę du na au rę bie ga cze z po -
wia tu kro to szyń skie go star tu ją w za -
wo dach nie tyl ko w na szym kra ju, ale
też na te re nie Eu ro py. Na si za wod ni cy
za pre zen to wa li się w Bie gu Tro pem
Wil czym we Wro cła wiu oraz 20. Lo gi -
com Ma ra thon na Cy prze. 

Im pre za w sto li cy Dol ne go Ślą ska
po świę co na by ła pa mię ci Żoł nie rzy Wy -
klę tych. Uczest ni cy mie li do wy bo ru
bieg na 5 km lub na 10 km. Na krót -
szym dy stan sie naj lep szy oka zał się Wit
Gro sic ki z wy ni kiem 17: 37, a nasz po -

wiat re pre zen to wa li Szy mon Szyr ner
(43. miej sce – 25: 24), Bar tosz Mać ko -
wiak (58. miej sce – 26: 52) i Agniesz ka
Mać ko wiak (59. miej sce – (26: 54), któ -
ra dru gi raz z rzę du zwy cię ży ła w ka te -
go rii K40, po pra wia jąc o bli sko dwie mi -
nu ty swój ze szło rocz ny czas. Na dłuż -
szym dy stan sie wy grał Da riusz Jam ro
(35: 34). 

Na sło necz nym Cy prze ry wa li zo -
wał Cze sław Sien kie wicz. Do świad -
czo ny bie gacz w ma ra to nie upla so wał
się na 34. miej scu w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej z cza sem 3: 28: 54. Ten wy nik

dał mu dru gą lo ka tę w je go ka te go rii
wiekowej.

(GRZE LO)

BIEGI

Udane starty naszych zawodników 

Ma riusz Wal ko wiak
Chi ro prak -

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

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

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

Orzeł Mroczeń - Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. 4:1 (2:1)

BRAMKI: 1:0 – Fabian Wosiek (2’
samobójcza), 1:1 – Mikołaj Szulc (23’),
2:1 – Łukasz Konopka (32’
samobójcza), 3:1 – Wiktor Łuczak (50’
głową), 4:1 – Marcin Górecki (60’)

BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Juskowiak
(55’ Lis), Konopka, Kaczmarek,
Bastrzyk – Jędrkowiak (75’
Jędrkowiak), Oleśków, Kamiński,
Błażejczak, Wosiek (55’ T. Miedziński)
– M. Szulc 
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