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� INWESTYCJE

W Krotoszynie
powstaną 
kolejne ronda

Czytaj na str. 3

� POLITYKA

Senator Mikołajczyk
na temat 
lokalnych spraw

Czytaj na str. 4

� SAMORZĄD

Rower Miejski 
- reaktywacja

Czytaj na str. 5

� NA SYGNALE

Piątkowa aura
sparaliżowała ruch 
na drogach

Czytaj na str. 7

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 8-9

� WYWIADY

Rozmawiamy 
z Sylwią Bartkowiak 
i Dawidem Kujawskim

Czytaj na str. 15-16
Czytaj str. 5

INWESTYCJA

Umowa na rozbudowę 
szpitala podpisana

Już ju tro ru sza nasz kon kurs pod ha -
słem „Przy wi taj wio snę z Evit tą!”. Za pra -
sza my na Fa ce bo ok na fan pa ge Evit ty.

21 mar ca na fan pa ge'u Evit ty
http://www.fa ce bo ok.com/evit ta.wpro st zna -
tu ry/ star tu je dwu eta po wy kon kurs. Pierw -
szy etap po trwa od 21 mar ca do 3 kwiet nia. 

Aby wziąć udział w kon kur sie, na le ży
w wia do mo ści pry wat nej na fa ce bo oko we
kon to Evit ty wy słać na zwę pro du cen ta
cu kier ków i cia stek o ta kiej na zwie. Wszy -
scy, któ rzy po da dzą pra wi dło wą od po -
wiedź, przej dą do II eta pu. W wia do mo ści
z od po wie dzią pro si my po dać imię, na -
zwi sko i nu mer tel., aby śmy mo gli skon -
tak to wać się z Pań stwem. 

Dru gi etap po trwa od 4 do 15 kwiet -
nia. Py ta nie kon kur so we zo sta nie opu bli -
ko wa ne 4 kwiet nia na fan pa ge'u Evit ty. 

Ja kie są na gro dy? Do zdo by cia są: wy -
so kiej kla sy ta blet o war to ści 600 zł oraz 9
ko szy z pro duk ta mi Evit ta o war to -
ści 30 zł każ dy, a tak że 3 kar ne ty na mie -
sięcz ne tre nin gi dla dzie ci od Aka de mii
Pił kar skiej Re is sa (o war to ści 120 zł każ -
dy), 3 mie sięcz ne kar ne ty na za ję cia
w Cen trum Tań ca Show Dan ce (o war to -
ści 80 zł każ dy) i 3 mie sięcz ne kar ne ty
na tre nin gi w Fa mi ly Fit (o war to ści 120 zł
każ dy). Kon kurs zo sta nie roz strzy gnię -
ty 17 kwiet nia. Re gu la min do stęp ny jest
na www.glo kal na.pl.

KIN GA KOST KA

KONKURS

Wygraj tablet 
od Evitty!



Fi nan se są bar dzo waż ną dzie dzi ną
ży cia sa mo rzą do we go. 28 grud -
nia 2017 ro ku Ra da Miej ska w Kro -
to szy nie uchwa li ła bu dżet
na rok 2018. Za je go re ali za cję od -
po wia da bur mistrz. 

Z pew no ścią wie lu miesz kań ców
gmi ny Kro to szyn chcia ło by się do wie -
dzieć, na co są wy da wa ne pie nią dze
z ich po dat ków. Z my ślą o tym przy go -
to wa no spe cjal ne ze sta wie nie, któ re
w przej rzy sty spo sób po ka zu je źró dła

przy cho du oraz wy dat ki z po dzia łem
na ka te go rie. 

Każ dy mo że spraw dzić in dy wi du al -
nie, ja ka część wy na gro dze nia tra fia
do bu dże tu sa mo rzą do we go i na co zo sta -
nie prze zna czo na. Wy star czy za zna czyć
na su wa ku wy so kość swo je go do cho du.
Moż na to zro bić za po śred nic twem stro -
ny in ter ne to wej http://kro to szyn.na co -
ida mo je pie nia dze.pl/. Jak in for mu ją
na stro nie au to rzy ini cja ty wy, pro jekt ma
na ce lu pre zen ta cje bu dże tów miast
i gmin. Przyj mu je się punkt wi dze nia
miesz kań ca i po ka zu je, w ja kim stop niu
przy czy nia się on do roz wo ju mia sta, pła -
cąc w nim po dat ki.
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10 mar ca w Rosz kach miej sco wa
Ra da So łec ka zor ga ni zo wa ła im pre -
zę z oka zji Dnia Ko biet. W sa li wiej -
skiej ze bra ło się po nad sto pań, by
wspól nie spę dzić so bot ni wie czór.

Naj pierw jed nak w miej sco wym ko -
ście le od by ła się Msza świę ta w in ten cji
wszyst kich ko biet. Im pre za w sa li wiej -
skiej ob fi to wa ła w sze reg atrak cji.

Tra dy cyj nie ży cze nia zło żył Ma rek
Mo tyl, pre zes LZS Rosz ki. Z ko lei wi ce -
bur mistrz Jo an na Król -Trąb ka od pa ko -
wa ła ogrom ny pre zent, w któ rym ukry ci
by li pa no wie. Każ dej z pan wrę czy li
ślicz ne ró że.

O ar ty stycz ną opra wę wy da rze nia za -
dba ło Ko ło Go spo dyń Wiej skich w Rosz -
kach. Pod kie row nic twem Jo lan ty Bro -
dziak wy ko na no kil ka po pu lar nych pio se -
nek. Nie któ re z nich okra szo ne by ły wy -
stę pa mi ka ba re to wy mi. Zor ga ni zo wa no
tak że wy bo ry miss Dnia Ko biet w Rosz -
kach. Ty tu łem tym mo że po szczy cić się
Mał go rza ta Mły narz. 

Wśród uczest ni czek im pre zy roz lo so -
wa no cie ka we na gro dy, m. in. ta lo ny

na sprzą ta nie sa li oraz wo zów stra żac kich,
a tak że kar net na fit ness – no wo otwar tą
si łow nię na świe żym po wie trzu. 

Nie za po mnia no rów nież o uwi ja ją -
cych się w kuch ni, przy sto łach i w ka ba re -
cie pa nach, al bo wiem 10 mar ca przy pa -
dał Dzień Męż czy zny. Spe cjal nie dla nich
wy ko na no pio sen kę, od śpie wa no „Sto
lat”, a każ dy otrzy mał ma ły upo mi nek.
W związ ku z przy pa da ją cym na za jutrz
Dniem Soł ty sa ży cze nia zło żo no tak że
soł tys Ma rze nie No wa kow skiej, któ ra czę -
sto wa ła wy śmie ni tym tor tem. W ra mach
nie spo dzian ki mu sia ła się wy spo wia dać
ze wszyst kich swo ich „soł ty sow skich”
grzesz ków, a w uzna niu jej sta rań i pra cy
na rzecz wsi oraz lo kal nej spo łecz no ści
usły sza ła grom kie „Sto lat”, „fru wa jąc”
na krze śle pod sam su fit...

Na za koń cze nie od był się bra wu ro wy
po kaz mo dy w wy ko na niu ka ba re tu. Mo -
del ki -mo de le pre zen to wa li się w roz ma -
itych stro jach.

Oczy wi ście ca ły czas trwa ła bie sia da
przy sto łach, a pysz ne po tra wy i go rą ce na -
po je ser wo wa li stra ża cy. 

OPRAC. (AN KA)

ROSZKI

Impreza dla pań

FINANSE

Sprawdź, na co idą Twoje pieniądze! 
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W ostat nim cza sie Przed się bior stwo
Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka -
nio wej w trak cie kon tro li wy kry ło
dwa przy pad ki kra dzie ży wo dy
w kro to szyń skich miesz ka niach.
O tym fak cie po in for mo wa na zo sta -
ła po li cja i obec nie ob li cza na jest
wy so kość strat, ja kie mo gła po nieść
spół ka na sku tek te go pro ce de ru.

Pierw szy przy pa dek wy kry to 28 lu -
te go, kie dy pra cow ni cy PGKiM przy je -
cha li do bu dyn ku wie lo ro dzin ne go
przy ul. Więź niów Po li tycz nych w Kro to -
szy nie na ru ty no wą wy mia nę wo do mie -
rza głów ne go. – Pra cow ni cy za uwa ży li
przy wo do mie rzu do cze pio ny ma gnes,
któ ry po wo do wał za kłó ce nia pra cy urzą -
dze nia, za ni ża jąc je go pra wi dło wy od -

czyt – in for mu je Mar cin Jam ry (na zdję -
ciu), pre zes PGKiM.

Dwa dni póź niej, pod czas mon ta żu
no we go licz ni ka wo dy w do mu jed no ro -
dzin nym przy ul. Ma słow skie go, za uwa -
żo no nie le gal ne przy łą cze za głów nym
wo do mie rzem, dzię ki cze mu moż li we
by ło cał ko wi te omi nię cie pła ce nia ra -
chun ków za wo dę. Po dej rze wa się, iż
w tym przy pad ku nie le gal ny pro ce der
mógł trwać wie le lat.

– Otrzy ma li śmy po wia do mie nie oprzy -
pad kach kra dzie ży wo dy. Cze ka my na wy ce -
nę strat, ja kie mo gło po nieść PGKiM, po nie -
waż odte go za le ży kwe stia kwa li fi ka cji czy nu,
któ ry mo że być po trak to wa ny ja ko prze stęp -
stwo lub wy kro cze nie – wy ja śnia Piotr Szcze -
pa niak, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie.

We dle wstęp nych sza cun ków w obu
przy pad kach kra dzie ży wo dy stra ty moż -
na li czyć na 5-10 ty się cy zło tych, bio rąc
pod uwa gę ilość miesz kań ców za miesz ku -
ją cych po szcze gól ne do mo stwa oraz to, że
pro ce der trwał od kil ku lat.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Wykryto kradzież wody 

W sie dzi bie Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg
Kra jo wych i Au to strad w Po zna niu od -
by ło się spo tka nie w spra wie do ku -
men ta cji prze bu do wy dróg kra jo wych
nr 15 i 36 na te re nie Kro to szy na. 

Wzię ło w nim udział kil ka dzie siąt
osób, w tym przed sta wi cie le biu ra pro jek -
to we go, któ rzy za pre zen to wa li kon cep cję
prze bu do wy ukła du ko mu ni ka cyj ne go. 

Mo der ni za cja obej mo wać bę dzie od -
ci nek od skrzy żo wa nia ul. Ko by liń skiej
z ul. Mic kie wi cza, po przez ul. Mic kie wi -
cza, Rasz kow ską, Wi to sa, do skrzy żo wa -
nia ul. Wi to sa z ul. Staw ną. Pra ce bę dę też
pro wa dzo ne od skrzy żo wa nia ul. Mic kie -
wi cza z ul. Sien kie wi cza, po przez ul. Sien -
kie wi cza, Koł łą ta ja, do łu ku przy Li ceum

Ogól no kształ cą cym, a tak że frag ment
do ul. Ko by liń skiej – od Net to przy ul.
Tar go wej do skrzy żo wa nia ze świa tła mi
przy ul. Sien kie wi cza. 

Przy ję to wstęp ne roz wią za nia ko mu -
ni ka cyj ne, po le ga ją ce m. in. na zbu do wa -
niu na te re nie Kro to szy na trzech no wych
rond: w oko li cy tar go wi ska – na skrzy żo -
wa niu ul. Ko by liń skiej z ul. Mic kie wi cza,
ko ło szpi ta la – na skrzy żo wa niu ul. Mic -
kie wi cza z ul. Kon sty tu cji 3 Ma ja oraz ul.
Flo riań ską, przy cmen ta rzu – na skrzy żo -
wa niu ul. Rasz kow skiej z ul. Wi to sa. 

Za koń cze nie prac pro jek to wych
prze wi dzia ne jest na ten rok, na to miast
in we sty cja re ali zo wa na bę dzie w la -
tach 2019-2020. 

(NO VUS)

INWESTYCJE

Będą trzy kolejne ronda



Przed kil ko ma dnia mi w biu rze Pra -
wa i Spra wie dli wo ści w Kro to szy nie
od by ła się kon fe ren cja pra so wa
z udzia łem se na to ra Łu ka sza Mi ko -
łaj czy ka, je go asy sten ta – Ja ro sła wa
Ku bia ka oraz me ce na sa Ja ku ba Ka -
la ka. W głów nej mie rze mó wio no
o spra wach lo kal nych, któ re wy wo łu -
ją spo ry nie po kój par la men ta rzy sty.

Po raz ko lej ny se na tor po ru szył spra -
wę ha li wi do wi sko wo -spor to wej w Kro to -
szy nie. Gwo li przy po mnie nia – na po -
przed niej kon fe ren cji Łu kasz Mi ko łaj -
czyk in for mo wał o swo jej wi zy cie wraz
z peł no moc ni kiem w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie, któ rej ce lem by ło przej -
rze nie do ku men ta cji bu do wy ha li. 

Par la men ta rzy sta przy znał, że nie
otrzy mał wszyst kich do ku men tów, o któ -
re pro sił. – Nie do sta li śmy wszyst kich do -
ku men tów, m. in. po zwo le nia na bu do wę
i po zwo le nia na użyt ko wa nie na po szcze -
gól ne za da nia, któ re wcho dzi ły w ra my
po życz ki, uzy ska nej przez gmi nę z Ban ku
Go spo dar stwa Kra jo we go – tłu ma czył Ja -
kub Ka lak. – Wło da rze mia sta od trą bi li
suk ces pod ty tu łem „od zy ska nie VAT -u”,
na to miast fak tycz nie kwo ty po dat ków,
od zy ska ne w ra mach po życz ki, są na leż ne
po życz ko daw cy, a nie po życz ko bior cy,
któ rym by ła gmi na. A za tem nie wy glą da -
ło to tak, jak gło szo no – że gmi na od zy -
ska ła kil ka mi lio nów. Gmi na bo wiem ca -
ły czas od zy ska ne kwo ty VAT -u bę dzie
spła ca ła. Naj zwy czaj niej w świe cie BGK
zgo dził się na po sze rze nie za kre su pro jek -

tu o re wi ta li za cję cen trum mia sta, ale
gmi na ni gdy nie zy ska ła do dat ko wych
środ ków. Wszyst kie te środ ki od po cząt -
ku by ły skre dy to wa ne w umo wie po życz -
ki – wy ja śniał J. Ka lak. 

Kwe stie te se na tor Mi ko łaj czyk ma
za miar omó wić wkrót ce z „od po wied ni -
mi in sty tu cja mi” w War sza wie. Za py ta ny,
ja kie kon kret nie in sty tu cje ma na my śli,
nie od po wie dział. Jak stwier dził, chce, że -
by spra wa zo sta ła wy ja śnio na jak naj le -
piej, że by wszel kie wąt pli wo ści zo sta ły
roz wia ne.

Ko lej ną spra wą, po ru szo ną na kon fe -
ren cji, by ło nie uczci we – zda niem se na -
to ra – roz strzy gnię cie kon kur su ofert dla
klu bów spor to wych. Je den z ofe ren tów,
Uczniow ski Klub Spor to wy Je dyn ka, pro -
wa dzo ny przez Bar to sza Ko siar skie go, nie

otrzy mał do ta cji na za ję cia na uki pły wa -
nia. – Za nie po ko iło mnie to – mó wił par -
la men ta rzy sta. – De cy zję ta ką ar gu men -
to wa no tym, że nie zło żył on li sty uczest -
ni ków, któ rzy bę dą bra li udział w za ję -
ciach. Dla te go po sta no wi łem skon sul to -
wać się w tej spra wie z Ge ne ral nym In -
spek to rem Da nych Oso bo wych. Chcia -
łem się do wie dzieć, czy ta ki wy móg
na tym eta pie kon kur su był za sad ny. Te le -
fo nicz nie po in for mo wa no nas, że nie ma
żad nych prze sła nek, aby na eta pie skła da -
nia ofert pro sić o ta kie da ne, a za tem nie
by ło to zgod ne z pra wem – oznaj mił Ł.
Mi ko łaj czyk, do da jąc, iż opi nia ta ma być
po twier dzo na pi sem nie.

Se na tor za po wie dział, że w związ ku
z po wyż szym zło ży za wia do mie nie do Naj -
wyż szej Izby Kon tro li, że by wsz czę ła po stę -

po wa nie w tej spra wie. – Nie mo że być tak,
że ktoś za od mien ne po glą dy po li tycz ne
czy nie oka zy wa nie przy jaź ni bur mi strzo -
wi i nie zga dza nie się z je go zda niem nie
otrzy mu je do ta cji na dzia łal ność swo je go
klu bu. Tak na praw dę nie skrzyw dzo no te -
go pa na, a dzie ci, któ re mo gły by się uczyć
pły wa nia – pod kre ślił Ł. Mi ko łaj czyk.

Trze cim waż nym te ma tem by ła spra -
wa zwią za na z oświa tą. Nie daw no bo -
wiem se na tor otrzy mał ano ni mo wy list,
na pi sa ny praw do po dob nie przez na uczy -
cie la z jed nej ze szkół, któ rych or ga nem
pro wa dzą cym jest Urząd Miej ski w Kro -
to szy nie. Nadaw ca li stu twier dzi, że na -
uczy cie le są oszu ki wa ni przy roz li cza niu
nad go dzin, nie spra wie dli wie trak to wa ni
przy okre śla niu wy so ko ści pen sji, że nie
bie rze się pod uwa gę sta żu pra cy. 

– To jest oszu ki wa nie na uczy cie li,
trze ba to wprost po wie dzieć – oświad -
czył Ł. Mi ko łaj czyk. – Na uczy ciel w pen -
sum pod sta wo wym ma 18 go dzin. Je że li
po dzie li my to przez pięć dni w ty go dniu,
to dzien nie wy cho dzi 3,6 h, któ re po wi -
nien prze pra co wać. Je że li na uczy ciel da -
ne go dnia ma pięć go dzin, to śred nio wy -
li cza się, że prze pra co wał 1,4 nad go dzi ny.
Za okrą gla jąc – ma jed ną nad go dzi nę.
W Kro to szy nie ma my do czy nie nia z sy -
tu acją ku rio zal ną i dziw ną. Oto bo wiem
w ta kich dniach jak roz po czę cie i za koń -
cze nie ro ku szkol ne go, re ko lek cje, dzień
na uczy cie la czy spraw dzia ny i eg za mi ny
na uczy cie le ma ją na kaz wpi sy wa nia w tę
ru bry kę: ze ro. Co się w tym mo men cie
dzie je? To, że nie wy pra co wa li na wet 3,6,

czy li wszyst kie nad go dzi ny z ca łe go ty go -
dnia są im ze ro wa ne, bo wiem nie są w sta -
nie wy pra co wać już żad nej do dat ko wej
go dzi ny – tłu ma czył se na tor. 

Jak za zna czył, w Ostro wie, kie dy był
dy rek to rem szko ły, ta ka sy tu acja by ła by
nie do po my śle nia. – Nor mal nie, we dług
sy te mu, któ ry funk cjo nu je w Ostro wie
i w wie lu in nych mia stach, tam wpi su je
się po pro stu 3,6. Na wet je śli ma pięć go -
dzin, to nie wpi su je się pięć, ale 3,6, czy li
że wy ro bił nor mę, bo on przy szedł
do pra cy 1 wrze śnia. Je śli wpi su je się ze ro,
to zna czy, że nie sta wił się w pra cy. Ze ro
jest wte dy, kie dy na uczy ciel ma L4 – kon -
ty nu ował par la men ta rzy sta. Je śli te do -
nie sie nia się po twier dzą, po wia do mio na
zo sta nie Pań stwo wa In spek cja Pra cy, po -
nie waż na uczy cie le w ta kich przy pad -
kach tra cą na wet kil ka set zło tych mie -
sięcz nie. Gmi na mo że też zo stać po cią -
gnię cia do od po wie dzial no ści, gdyż moż -
li we są zbio ro we rosz cze nia po krzyw dzo -
nych na uczy cie li.

W na de sła nym ano ni mie nadaw ca
na pi sał, że tzw. pra cow ni cy ob słu gi
w oświa cie w gmi nie Kro to szyn ma ją naj -
niż sze wy na gro dze nie, czy -
li 2100 zł. – W to wy na gro dze nie jest wli -
czo ne za sad ni cze i sta żo we. Woź ny czy
sprzą tacz ka, któ ra pra cu je w szko le od 25
lat, ma 2100 – niż sze za sad ni cze, że by
wy rów nać sta żo wym do naj niż szej. Mło -
da oso ba też ma 2100 zł. Dla mnie to
prze ra ża ją ce. Gdzie sza cu nek do czło wie -
ka, sko ro ro bi my coś ta kie go? Nie moż na
oszczę dzać w ten spo sób na lu dziach. Po -
win no być 2100 wy na gro dze nia za sad ni -
cze go plus do da tek sta żo wy i pre mia, któ -
ra ma być mo ty wa cją do roz wo ju i pra -
cy – spu en to wał se na tor Mi ko łaj czyk, do -
po wia da jąc, że te raz cze ka na od po wiedź
od bur mi strza Kro to szy na w tej spra wie. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na Bieżąco4 WTOREK, 20 marca 2018
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W koź miń skim ma gi stra cie od by ło
się ko lej ne spo tka nie Spo łecz ne go
Ko mi te tu Gmin nych Ob cho dów Set -
nej Rocz ni cy Od zy ska nia Nie pod le -
gło ści i Set nej Rocz ni cy Wy bu chu
Po wsta nia Wiel ko pol skie go. Lo go
ob cho dów za pro jek to wa ła koź miń -
ska pla stycz ka, Iwo na Cy un czyk. 

Na spo tka niu usta lo no wstęp ny har -
mo no gram gmin nych im prez w ra mach
set nych rocz nic tych do nio słych wy da -
rzeń. 

W stycz niu bur mistrz Koź mi na Wlkp.,
po wo łu jąc spo łecz ny ko mi tet ob cho dów
rocz ni co wych, zwró cił się z ape lem do or ga -
ni za cji po za rzą do wych oraz osób pry wat -
nych o zgła sza nie ini cja tyw w ce lu uczcze nia
rocz nic. W od po wie dzi zgło szo no po nad 30
po my słów, któ re pod da ne zo sta ły pod ob ra -
dy ko mi te tu. Ka len darz gmin nych ob cho -
dów wkrót ce bę dzie opu bli ko wa ny na stro -
nie in ter ne to wej Koź mi na Wlkp. 

W pla nach są m. in. spo tka nie
„W hoł dzie Po wstań com Wiel ko pol skim”
w miej sco wej bi blio te ce, wy sta wy te ma -

tycz ne, gmin ny kon kurs pla stycz ny dla
dzie ci i mło dzie ży, al bum na 100-le cie
po wsta nia wiel ko pol skie go na Zie mi Koź -
miń skiej, gmin ny kon kurs gra ficz no -fil -
mo wy „Koź miń skie śla dy po wsta nia wiel -
ko pol skie go”, za mon to wa nie ta bli czek
na gro bach po wstań ców, gmin ny prze -
gląd ma łych form te atral nych dla szkół
o te ma ty ce pa trio tycz nej „... bo to Pol ska
wła śnie”, kon cert pie śni pa trio tycz nych
na 966 gło sów, pik nik po wstań czy, rajd
ro we ro wo -pie szy, oko licz no ścio wy kon -
cert Ku by Mi chal skie go „Śpie wa ją ca hi -
sto ria Pol ski”, tur nie je pił ki ha lo wej, od -
sło nię cie po mni ka i ta bli cy, wy ko na nie
pa trio tycz ne go graf fi ti czy gra miej ska. 

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Wielkie plany na 100-lecie

POLITYKA

Coraz więcej niejasności
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W bi blio te ce pu blicz nej od by ło się
spo tka nie, na któ rym omó wio no
pla ny re ak ty wa cji pro jek tu „Kro to -
szyń ski Ro wer Miej ski”. Tym ra zem
ma ją być za sto so wa ne pro fe sjo nal -
ne ro we ry z za bez pie cze nia mi fir my
Ro oves S. A z sie dzi bą w War sza wie. 

Przed sta wi cie le fir my za pre zen to wa -
li swój ro wer i ob ja śni li za ło że nia sys te mu,
na któ rym miał by się opie rać „Kro to szyń -
ski Ro wer Miej ski”. – Ro we ry są w ca ło ści
za pro jek to wa ne przez na szą fir mę. Sta ra -
li śmy się, że by pa so wa ły do wie lu osób,
któ re bę dą z nich ko rzy stać. Ta ki po jazd
ma być wy god ny dla lu dzi o róż nym
wzro ście i ga ba ry tach – po wie dział przed -
sta wi ciel fir my Ro oves.

Sys tem ma być ob słu gi wa ny za po mo -
cą spe cjal nej apli ka cji na smart fo ny. Dzię ki
niej moż na bę dzie ła two usta lić, gdzie znaj -
du je się naj bliż szy wol ny ro wer, za re zer wo -
wać go, ode brać po przez ze ska no wa nie te -
le fo nem ko du umiesz czo ne go na jed no śla -
dzie, a po tem zo sta wić w prze zna czo nym
do te go sto ja ku. Apli ka cja jest zin te gro wa -
na z za mon to wa nym na ro we rze urzą dze -
niem elek tro nicz nym, na daj ni kiem GPS
i blo ka dą. Aby ją po brać, wy star czy po dać
nu mer te le fo nu, e -ma il, imię i na zwi sko.
Na stęp nie otrzy mu je się zwrot ne go smsa
z ha słem re je stra cji do sys te mu. 

Pro jekt wraz z ca łym opro gra mo wa -
niem zo stał stwo rzo ny w Pol sce. Ist nie je też
je go elek trycz na wer sja. Jest tak skon stru -
owa ny, że użyt kow nik ma za pew nio ne mak -
si mum bez pie czeń stwa, a po nad to gwa ran -
tu je bez pie czeń stwo te le in for ma tycz ne i ma
bar dzo du że moż li wo ści ada pta cji do wa -
run ków sta wia nych przez ro we rzy stę.

– Dzię ki sys te mo wi wie my, co się z ro -
we rem dzie je – tłu ma czył przed sta wi ciel

fir my Ro oves. – Je śli do szło by do kra dzie ży
po jaz du, któ ry nie jest w trak cie wy po ży -
cze nia, od ra zu zo sta nie to wy kry te, a agen -
cja ochro ny wy sła na bę dzie do je go od na le -
zie nia i od sta wie nia na miej sce. Na sza fir -
ma bę dzie rów nież od po wia da ła za ob słu -
gę i ewen tu al ny ser wis ro we rów. Oczy wi -
ście, je śli ktoś je umyśl nie uszko dzi, bę dzie
po cią gnię ty do od po wie dzial no ści.

Ce na jed ne go ro we ru to ok. 2500 zł.
Je śli umo wa zo sta nie pod pi sa na, to wła -
dze Kro to szy na pla nu ją za kup 50 sztuk,
czy li łącz ny koszt wy niósł by 125 tys. zł
plus kosz ty ob słu gi i ser wi so wa nia.

Do no wej kon cep cji „Kro to szyń skie go
Ro we ru Miej skie go” od niósł się Krzysz tof
Ku bik, któ ry od daw na ape lo wał o wdro -
że nie pro fe sjo nal ne go pro jek tu. – Bar dzo
się cie szę z re ali za cji mo je go po my słu,
z któ rym do bur mi strza przy sze dłem trzy
la ta te mu – sko men to wał. – Od po cząt ku
by łem prze ko na ny co do słusz no ści te go
pro jek tu. Ma on wie le plu sów. Cie szę się,
że od by ła się pu blicz na pre zen ta cja sys te -
mu i choć wnio sko wa łem o to już trzy la ta
te mu, w koń cu „Ro wer Miej ski” sta nie się
fak tem. Za pro po no wa łem tak że wdro że -
nie te go pro jek tu w in nych miej sco wo -
ściach – Zdu nach, Biad kach, Roz dra że -
wie czy Koź mi nie Wlkp. Ma my już wie le
ście żek ro we ro wych, bę dą no we, więc dla -
cze go nie roz sze rzać suk ce syw nie tej ini -
cja ty wy? Stro na na Fa ce bo oku https://fa ce -
bo ok. com/kro trm/, któ rą pro wa dzę, po -
zo sta je do dys po zy cji bur mi strza i mam
na dzie ję, że w myśl je go ha sła – „współ -
dzia ła my” – bę dzie my mo gli za jej po śred -
nic twem in for mo wać miesz kań ców o róż -
nych no win kach, a przede wszyst kim
o star cie sys te mu i je go użyt ko wa niu oraz
o dal szym roz wo ju – po wie dział K. Ku bik.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

PROJEKT

Rower miejski – odsłona druga

W pią tek w Sta ro stwie Po wia to wym
w Kro to szy nie pod pi sa no umo wę
na roz bu do wę szpi ta la. Jest to za -
sad ni czy etap pro jek tu re wi ta li za cyj -
ne go, re ali zo wa ne go przez po wiat
w ra mach ini cja ty wy JES SI CA 2. In -
we sty cja ma być za koń czo na do 30
wrze śnia 2019 ro ku.

Umo wę na roz bu do wę głów nej sie dzi -
by szpi ta la po wiat pod pi sał z kon sor cjum
firm – Kom pu tro nik Biz nes Sp. z o. o. (li -
der) oraz In fra con Sp. z o. o. Sp. k. (czło nek
kon sor cjum). W swo im wy stą pie niu sta ro -
sta Sta ni sław Szczot ka przy po mniał, iż bę -
dzie to naj więk sza w dzie jach po wia tu in -
we sty cja. – To naj waż niej sza in we sty cja
i naj droż sza. Li czy my, że uda nam się skoń -
czyć ją do we wrze śnia przy szłe go ro -
ku – stwier dził Sta ni sław Szczot ka.

Kon trakt sy gno wa li: w imie niu po -
wia tu kro to szyń skie go – sta ro sta S.
Szczot ka i wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski,
a w imie niu wy ko naw cy – pre zes Za rzą -
du Kom pu tro nik Biz nes Sp. z o. o., Woj -
ciech Bucz kow ski.

Sta ro sta nie krył sa tys fak cji z pod pi sa -
nej umo wy i – jak za zna czył – za mie rza
być czę stym go ściem na bu do wie. Wy ra -
ził też na dzie ję, że in we sty cja prze bie gnie
zgod nie z za ło żo ny mi kosz ta mi i ter mi na -
mi. Pod kre ślił, iż umo wa na roz bu do wę
szpi ta la nie by ła by moż li wa, gdy by nie
stra te gicz na de cy zja Ra dy Po wia tu o re -
struk tu ry za cji SPZOZ w Kro to szy nie
oraz wspar cie ze stro ny sa mo rzą du wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go i Ban ku Go spo -
dar stwa Kra jo we go w War sza wie, wy ra -
żo ne w for mie pre fe ren cyj nej po życz ki
w ra mach ini cja ty wy JES SI CA 2, któ rą
po wiat otrzy mał na re ali za cję pro jek tu. 

Po życz ka opie wa na kwo tę 20 mln zł,
ko lej ne 3 mln zł po wiat po zy ska z emi sji
ob li ga cji ko mu nal nych, a po zo sta łe środ ki
po cho dzić bę dą z wła sne go bu dże tu. War -
tość umo wy pod pi sa nej z głów nym wy ko -
naw cą – na kwo tę 24 501 447 zł – jest
zbli żo na do war to ści za pi sa nej w pro jek cie
po wia tu. Sta ro sta zwró cił uwa gę na ten

fakt, ja ko na der istot ny w kon tek ście sy tu -
acji na ryn ku, na któ rym po pyt na usłu gi
bu dow la ne prze wyż sza po daż. 

Woj ciech Bucz kow ski, pre zes Za rzą -
du Kom pu tro nik Biz nes Sp. z o. o., wy ra -
ził za do wo le nie z no we go za da nia, ja kim
bę dzie mo der ni za cja kro to szyń skie go
szpi ta la. Wspo mniał, iż przed się bior stwo
re ali zu je już po dob ną in we sty cję w po -
wie cie słu pec kim.

Krzysz tof Ku row ski, dy rek tor
SPZOZ w Kro to szy nie, wspie ra jąc się pre -
zen ta cją mul ti me dial ną, omó wił za ło że -
nia tech nicz ne i or ga ni za cyj ne aspek ty re -
ali za cji in we sty cji. Jej za sad ni czym ce lem
jest kon cen tra cja usług me dycz nych
świad czo nych przez szpi tal w jed nej lo ka -
li za cji – przy uli cy Mic kie wi cza 21. Do -
bu do wa na część bę dzie mia ła po wierzch -
nię ok. 4 tys. me trów kwa dra to wych.

– Po śred nie ce le tej in we sty cji to włą -
cze nie spo łecz ne i za wo do we miesz kań -
ców ob sza ru, do tknię tych ubó stwem, dłu -
go trwa łym bez ro bo ciem i ni ską ak tyw no -
ścią spo łecz ną oraz ochro na dzie dzic twa
kul tu ro we go śród mie ścia i je go ada pta cja
pod no we funk cje pu blicz ne i ko mer cyj -
ne – wy ja śniał K. Ku row ski. – Roz bu do -
wa szpi ta la ma po pra wić bez pie czeń stwo
zdro wot ne miesz kań ców oraz ja kość
udzie la nych świad czeń, zmniej szyć nie -
rów no ści w za kre sie do stę pu do świad -
czeń zdro wot nych i ich ja ko ści, a tak że po -
pra wić or ga ni za cję pra cy i zwięk szyć efek -
tyw ność funk cjo no wa nia SPZOZ. 

Par ter no we go bu do wa ne go skrzy dła
szpi tal ne go bę dzie w bez po śred nim są -
siedz twie z ist nie ją cym od dzia łem cho -
rób we wnętrz nych. Ja ko prze dłu że nie te -
go od dzia łu za pro jek to wa no po miesz cze -
nia na 12 łó żek szpi tal nych. Du żą część
par te ru prze zna czo no na od dział pe dia -
trycz ny na 20 łó żek, w tym 6 dla dzie ci
młod szych. Po nad to za pro jek to wa no 5 łó -
żek dla ro dzi ców/opie ku nów. Bez po śred -
nio przy wej ściu na kon dy gna cję par te ru
prze wi dzia no Izbę Przy jęć, wspól ną dla
wszyst kich od dzia łów. Obok niej bę -
dzie 14-łóż ko wy od dział che mio te ra pii
dzien nej. Na par te rze znaj dą się tak że po -
miesz cze nia dla ap te ki szpi tal nej. Część
po miesz czeń za pro jek to wa no ja ko wspól -
ne: ma ga zy ny czy stej i brud nej bie li zny,
pro mor te i po miesz cze nia ca te rin gu. 

Na pię trze no we go skrzy dła za sad ni -
czą część prze zna czo no na od dział gi ne -
ko lo gicz no -po łoż ni czy z blo kiem po ro do -
wym. Za pro jek to wa no 19 łó żek po łoż ni -
czych w sys te mie mat ka + dziec ko
oraz 20 łó żek gi ne ko lo gicz nych. Do od -
dzia łu gi ne ko lo gicz no -po łoż ni cze go przy -
le gać bę dzie 4-sta no wi sko wy od dział neo -
na to lo gicz ny. Przy głów nym trak cie ko -
mu ni ka cyj nym zlo ka li zo wa no od dział
ane ste zjo lo gii i in ten syw nej te ra pii
na sześć sta no wisk, co uła twi do stęp
do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we go,
blo ku ope ra cyj ne go i ob sza ru dia gno -
stycz ne go.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

INWESTYCJA

Umowa na rozbudowę szpitala podpisana



W so bo tę w ha li wi do wi sko wo -spor -
to wej w Kro to szy nie Cen trum Spor tu
i Re kre acji WOD NIK zor ga ni zo wa ło
Ak tyw ny Dzień dla Ko biet. Atrak cji
nie bra ko wa ło.

Dla przy by łych pań or ga ni za to rzy
przy go to wa li wie le roz ma itych za jęć. Ko -
bie ty mia ły oka zję po ćwi czyć z pro fe sjo -
nal nym tre ne rem fit nes su z Ac ti ve Zo ne,
wziąć udział w warsz ta tach ta necz nych

czy tre nin gach si ło wych bo dy kil ler, po -
ska kać na tram po li nie z Po wer Jump, po -
jeź dzić na ro wer ku czy sko rzy stać z po rad
eks perc kich przy sto iskach firm Na tur
Ho use, Dom Zdro wia, Fa mi ly Fit – Two -
je Cen trum Fit ness i Fit ness K10. 

Przed sta wi cie le przy chod ni „Fa mi -
lia” ofe ro wa li za in te re so wa nym zmie rze -
nie ci śnie nia i po zio mu cu kru we krwi.
Po nad to sto iska, z prób ka mi ko sme ty -
ków, przy go to wa ły fir my Avon i So uvre.

Czas wszyst kim uroz ma ica ły wy stę py ta -
necz ne w wy ko na niu uczen nic Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 w Kro to szy nie oraz ze -
spo łu z Cen trum Tań ca Show Dan ce. 

Dla dzie ci przy go to wa no gry i za ba -
wy. Bu fet ser wo wał ciast ka i ka wę,
a ucznio wie ZSP nr 3 przy rzą dza li smacz -
ne owo co we na po je.

– Wy da rze nie spo tka ło się z du żym
za in te re so wa niem ze stro ny pań, co nas
mi le za sko czy ło – mó wi Ja cek Cier niew -
ski, pre zes CSiR WOD NIK Sp. z o.
o. – My śli my, że by w przy szło ści roz sze -
rzyć for mu łę im pre zy, np. na Po wia to we
Tar gi Fit nes su, by to dzia ła ło na ta ką ska lę
jak Po wia to we Tar gi Edu ka cyj ne i Tar gi
Pra cy. Na prze ło mie wrze śnia i paź dzier -
ni ka spró bu je my po wtó rzyć Ak tyw ny
Dzień dla Ko biet. Dzię ku je my wszyst kim
za du że za an ga żo wa nie i udział w or ga ni -
za cji tej im pre zy. Za chę ca my do ko rzy sta -
nia ze wszyst kich obiek tów spor to wych,
że by zdro wo i ak tyw nie spę dzać wol ny
czas – do da je J. Cier niew ski.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Za na mi ósma edy cja Wiel ko pol skie -
go Zlo tu Wę drow ni ków – wZlot. Tym
ra zem go spo da rzem im pre zy był Kro -
to szyn. Or ga ni za to rzy go ści li 500
har ce rzy z ca łe go wo je wódz twa.

Naj praw do po dob niej by ła to jak do -
tąd naj więk sza im pre za har cer ska na Zie -

mi Kro to szyń skiej. Go ście zo sta li przy ję ci
w Szko le Pod sta wo wej nr 1 im. Po wstań -
ców Wiel ko pol skich oraz w po bli skiej ha -
li wi do wi sko wo -spor to wej. Ca ły obiekt
wy peł ni li mło dzi lu dzie, któ rzy co ro ku
spo ty ka ją się na zlo cie. Jest to im pre za dla
har ce rzy w wie ku 16-21 lat. 

Pierw sze go dnia ofi cjal nie otwar to

wZlot, jed no cze śnie dzię ku jąc wszyst kim
tym, któ rzy wspar li je go or ga ni za cję. Po tem
od był się po kaz w wy ko na niu Te atru Ognia
In fer nal z Kro to szy na. Póź niej uczest ni cy
zlo tu mie li czas na in te gra cję i roz mo wy. 

Na dru gi dzień za pla no wa no wie le
róż no rod nych za jęć. Har ce rze zwie dza li
mia sto, pró bo wa li swo ich sił we wła da niu
mie czem, wzię li udział w grze miej skiej,
uczy li się ry so wać ko mik sy, skła dać ori ga -
mi czy po słu gi wać sprzę tem li no wym.
Po po łu dniu mo gli wy słu chać jed nej
z ośmiu pre lek cji na róż ne te ma ty. Wie -
czór to kon cert Paw ła Cze kal skie go i sce na
otwar ta, na któ rej uczest ni cy mo gli pre -
zen to wać wła sne umie jęt no ści wo kal ne. 

Ostat nie go dnia har ce rze sta nę li
do ape lu, po któ rym za wią za li krąg i ru -
szy li w dro gę po wrot ną do do mów, bo gat -
si o ko lej ne cie ka we prze ży cia i do świad -
cze nia.

OPRAC. (NO VUS) 

In ten syw ne opa dy śnie gu, w po łą cze -
niu z sil nym wia trem i ujem ną tem -
pe ra tu rą, da ły się moc no we zna ki
kie row com w piąt ko we po po łu dnie
i wie czór. Na na szych dro gach od no -
to wa no czte ry zda rze nia dro go we.

Już oko ło go dzi ny 16.40 na dro dze kra -
jo wej nr 36, po mię dzy Kro to szy nem a Lu to -
gnie wem sa mo chód oso bo wy wy padł z dro -
gi i wy lą do wał w ro wie. Kie row ca zna lazł
schro nie nie w in nym po jeź dzie do cza su
przy jaz du służb ra tun ko wych. Przy by li
na miej sce stra ża cy udzie li li uczest ni ko wi
wy pad ku kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy
i za bez pie czy li uszko dzo ny po jazd. 

– Kie ru ją cy po jaz dem mar ki Se at Ibi -
za miesz ka niec Ko by li na wpadł w po ślizg
i wje chał do przy droż ne go ro wu. Uka ra -
ny zo stał man da tem w wy so ko -
ści 50 zł – in for mu je Piotr Szcze pa niak,

ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po -
li cji w Kro to szy nie.

W tym sa mym od no to wa no ko lej ne
zda rze nia w miej sco wo ści Czar ny Sad
(gmi na Koź min Wlkp.). Tam do szło
do ko li zji dwóch sa mo cho dów oso bo -
wych, któ ry mi po dró żo wa ły łącz nie trzy
oso by. Jed na zo sta ła po szko do wa na i za jął

się nią Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go.
Stra ża cy odłą czy li aku mu la to ry w roz bi -
tych au tach.

– Kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Vo -
lvo miesz ka niec Odo la no wa nie do sto so -
wał pręd ko ści do wa run ków na dro dze
i ude rzył w tył au ta mar ki Ford Fie sta,
któ rym je cha ła ko bie ta w cią ży, miesz -

kan ka gmi ny Koź min Wlkp. Spraw cę
uka ra no man da tem w wy so ko -
ści 300 zł – oznaj mia P. Szcze pa niak. 

Kil ka set me trów da lej sa mo chód oso -
bo wy wje chał do ro wu. W po jeź dzie znaj -
do wa ła się ko bie ta z dziec kiem. Stra ża cy
po mo gli im opu ścić po jazd i za pew ni li
schro nie nie w sa mo cho dzie po żar ni czym.
Dziec ko uskar ża ło się na nie wiel ki ból gło -
wy, dla te go na miej sce we zwa no rów nież
służ by me dycz ne. Le karz prze ba dał
uczest ni ków zda rze nia, nie stwier dza jąc
ob ra żeń wy ma ga ją cych ho spi ta li za cji.

– Kie ru ją ca sa mo cho dem mar ki Opel

Astra miesz kan ka gmi ny Koź min Wlkp.
nie do sto so wa ła pręd ko ści do wa run ków
na dro dze i wpa dła do przy droż ne go ro -
wu. Zo sta ła uka ra na man da tem w kwo -
cie 250 zł – mó wi funk cjo na riusz z KPP. 

Nie co póź niej w miej sco wo ści Sta ra
Ob ra (gmi na Koź min Wlkp.) do szło
do ko lej ne go wy pad ku. – Kie ro wa ny
przez miesz kan kę Ja ro ci na sa mo chód
mar ki Volks wa gen Pas sat wpadł w po ślizg
i zde rzył się z po jaz dem mar ki Au di.
Spraw czy ni otrzy ma ła man dat w wy so ko -
ści 250 zł – in for mu je P. Szcze pa niak.

(NO VUS)
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Ru szy ła bu do wa ko lej ne go od cin ka
ka na li za cji w Zdu nach. Zgod nie z za -
ło że nia mi i pro jek tem bu dow la nym
ru ra ka na li za cyj na po bie gnie wzdłuż
rze ki Bo row ni cy. Obec nie pra ce są
pro wa dzo ne w po bli żu prze pu stu
na Bo row ni cy przy ul. Ko by liń skiej
w Zdu nach. 

W przy pad ku py tań i wąt pli wo ści
miesz kań cy pro sze ni są o kon takt z pra -
cow ni ka mi fir my wy ko nu ją cej czyn no ści,
z kie row ni kiem bu do wy bądź z Urzę dem
Miej skim w Zdu nach. 

Zgod nie z har mo no gra mem ro bót
na uli cach Ko per ni ka i Łac no wej pra ce
po win ny za koń czyć się w ma ju. Po nad to
ka na li za cja bę dzie po pro wa dzo na wzdłuż
Bo row ni cy, na uli cach Ko by liń skiej, Ce -
giel skie go, Sie niu to wej, Ogro do wej, Pia -
sko wej, Ostrow skiej, Strze lec kiej i Wro -
cław skiej. Koszt in we sty cji
to 6 352 089,71 zł brut to. 

W pla nach jest tak że bu do wa ka na li -
za cji na uli cach Ja na Ka zi mie rza i Kro to -
szyń skiej. W cią gach dróg kra jo wych jed -

no cze śnie GDD KiA bę dzie bu do wać
bądź re mon to wać ka na li za cję desz czo wą. 

Przy po mnij my, że zło żo ny przez
gmi nę Zdu ny do Urzę du Mar szał kow -
skie go w Po zna niu wnio sek o do fi nan so -
wa nie in we sty cji zo stał po zy tyw nie oce -
nio ny i za kwa li fi ko wa ny do wspar cia fi -
nan so we go. Tym sa mym na wy bu do wa -
nie po nad 7 ki lo me trów sie ci ka na li za -
cyj nej w mie ście sa mo rząd otrzy ma 3,7
mln zło tych. War tość ca łe go pro jek tu fi -
nan so wa ne go ze środ ków eu ro pej skich
wy no si 5,4 mln zło tych. Pro jekt jest
współ fi nan so wa ny ze środ ków Wiel ko -
pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go, Pod dzia ła nie 4.3.1. Go spo -
dar ka wod no -ście ko wa. 

War to do dać, że po wy bu do wa niu
ka na li za cji dro gi zy ska ją no wą na wierzch -
nię. Do dat ko wo za ku pio na bę dzie sta cja
zlew na, za bez pie cza ją ca przed na pły wem
za nie czysz czeń me cha nicz nych
do oczysz czal ni. Do te go eta pu prac bu do -
wy ka na li za cji zo sta ły rów nież włą czo ne
uli ce Kro to szyń ska i 1 Ma ja.

OPRAC. (NO VUS)

ZDUNY

Kolejny etap kanalizacji

HARCERSTWO

Wędrownicy na zlocie w Krotoszynie
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Przed kil ko ma dnia mi w Urzę dzie
Mia sta i Gmi ny w Koź mi nie Wiel ko -
pol skim go ści li trze cio kla si ści ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 3 pod opie ką
wy cho waw czy ni Da nu ty Waw rzy niak. 

Dzie ci spo tka ły się w sa li se syj nej
z bur mi strzem Ma cie jem Brat bor skim,
któ ry opo wie dział go ściom o funk cjo no -
wa niu gmi ny i wrę czył im – na pa miąt kę
spo tka nia – za kład ki do ksią żek. 

Z ko lei se kre tarz gmi ny Ire na Ma ro -

szek ob ja śni ła uczniom Trój ki za sa dy
dzia łal no ści urzę du, opo wie dzia ła o pra cy
urzęd ni ków i opro wa dzi ła po ma gi stra cie.
Dzie ci do cie kli wie do py ty wa ły o to, ja kie

spra wy moż na za ła twić w urzę dzie, gdzie
moż na wy ro bić do wód oso bi sty i co trze -
ba zro bić, by zo stać bur mi strzem.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Dzieci z wizytą 
w urzędzie

Z oka zji Świę ta Ko biet Za rząd Po -
wia to wy LOK w Kro to szy nie zor ga ni -
zo wał za wo dy strze lec kie. Uczest ni -
cy im pre zy ry wa li zo wa li w czte rech
ka te go riach wie ko wych. 

W gru pie mło dzi czek / ju nio rek
młod szych zwy cię ży ła Mar ty na Wa sie lak
(SP nr 4 – 108 pkt.), wy prze dza jąc Ja go -
dę Ję dru lak (SP Or pi szew – 78 pkt.) i Ga -
brie lę Paw lik (SP nr 4 – 61 pkt.). Wśród
mło dzi ków / ju nio rów młod szych naj lep -
szy był Ma te usz Sro ka (SP nr 4 – 81 pkt.),
a za nim upla so wa li się Kac per Skrzyp -
czak (SP Or pi szew – 75 pkt.) i Ja kub
Dziu ba (SP Or pi szew – 65 pkt.). 

W ka te go rii ju nio rek / se nio rek
pierw sze miej sce za ję ła Ju sty na Sta sier ska
(SP Or pi szew – 109 pkt.), po ko nu jąc Na -
ta lię Sta sik (ZSP nr 3 – 71 pkt.). W gro nie
ju nio rów / se nio rów trium fo wał Ro bert
Wa sie lak (CSiR – 142 pkt.), przed Mar -
kiem Fur ma nem (ZSP nr 3 – 140 pkt.)
i Ma riu szem Min tą (CSiR – 126 pkt.). 

Kon ku ren cję do dat ko wą – strze la nie
z pi sto le tu pneu ma tycz ne go – wy grał R.
Wa sie lak (79 pkt.), dru gi był M. Min ta
(75 pkt.), a trze ci Ma riusz Czu bak (71
pkt.). W tur nie ju lo tek zwy cię ży ła M. Wa -
sie lak, któ ra w fi na le po ko na ła swo je go ta -
tę, Ro ber ta. 

(GRZE LO)

STRZELANIE

Zawody z okazji Dnia Kobiet 
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W Szko le Pod sta wo wej nr 8 w Kro to -
szy nie zor ga ni zo wa no kon kurs „Opo -
wia da my ba śnie i le gen dy”. W szran -
ki sta nę li ucznio wie klas trze cich.
Zwy cię ży ła Zo fia Wojt czak.

Kon kurs miał na ce lu wy ra bia nie
wraż li wo ści es te tycz nej przez kon takt
z twór czo ścią li te rac ką oraz kształ to wa nie
umie jęt no ści wy po wia da nia się w roz wi -
nię tej i upo rząd ko wa nej for mie z za sto so -
wa niem tech ni ki ję zy ka mó wio ne go. 

Nad prze bie giem czu wa ła ko mi sja
w skła dzie: Mał go rza ta Ma cie jew ska, Do -
ro ta Kacz ma rek i Mar ty na Zie liń ska.
Do ry wa li za cji przy stą pi ło 12 uczniów
z klas trze cich. 

Pierw sze miej sce przy zna no Zo fii
Wojt czak z IIIe, dru ga by ła Ka ja Mar sza -
łek z IIIb, a na trze ciej lo ka cie zna lazł się
Bru no Dec kert z IIIb. Lau re aci otrzy ma li
na gro dy książ ko we, a po zo sta li uczest ni cy
pa miąt ko we dy plo my i sło dy cze. 

(GRZE LO)

SP NR 8 KROTOSZYN

Zofia Wojtczak laureatką
konkursu literackiego 

W sie dzi bie Huf ca Pra cy 15-2 w Kro -
to szy nie zor ga ni zo wa no kon kurs
z wie dzy o dzia łal no ści i hi sto rii OHP.
Zwy cię ży ła San dra No wak, któ ra kil -
ka dni póź niej re pre zen to wa ła kro to -
szyń ską jed nost kę w eta pie wo je -
wódz kim.

Ce lem kon kur su jest kul ty wo wa nie
tra dy cji Ochot ni czych Huf ców Pra cy, się -
ga ją cej Ju nac kich Huf ców Pra cy, a tak że
upo wszech nie nie wśród mło dzie ży wie -
dzy o dzia łal no ści in sty tu cji i o jej pa tro -

nie. 
Do ry wa li za cji przy stą pi ło 11

uczniów, któ rzy roz wią zy wa li test skła da -
ją cy się z py tań do ty czą cych hi sto rii OHP
oraz świę te go Ja na Paw ła II – pa tro na
OHP.

Naj lep sza oka za ła się San dra No wak,
któ ra o je den punkt wy prze dzi ła Alek san -
drę Bart ko wiak. Trze cie miej sce za ję ła
Mar ty na Kliszcz.

Na gro dy dla lau re atek ufun do wa ła
Ko men da Wo je wódz ka HP w Po zna niu. 

(AN KA) 

HUFIEC PRACY 15-2

Konkurs z wiedzy o OHP

W mi nio ną śro dę w ha li wi do wi sko -
wo -spor to wej w Kro to szy nie od by ły
się III Po wia to we Tar gi Edu ka cyj ne
i Tar gi Pra cy. Or ga ni za to ra mi wy da -
rze nia by ły Urząd Miej ski i Sta ro stwo
Po wia to we w Kro to szy nie.

Ce lem tar gów by ło za pre zen to wa nie
mło dzie ży, któ ra w tym ro ku koń czy na -
ukę w gim na zjach, sze re gu moż li wo ści
dal sze go kształ ce nia i ofer ty edu ka cyj nej
szkół po nad gim na zjal nych z te re nu na -
sze go po wia tu oraz po ka za nie wie lu moż -
li wo ści wspar cia w bu do wa niu wła snej
ka rie ry za wo do wej i dro gi edu ka cyj nej. 

Do naj więk szej ha li spor to wej w oko -
li cy przy by li ucznio wie klas gim na zjal -
nych z 15 pla có wek. Przy go to wa no sto -
iska wy sta wien ni cze – głów nie szkół po -
nad gim na zjal nych, ale tak że lo kal nych za -
kła dów pra cy, Kro to szyń skiej Izby Rze -
mieśl ni czej, or ga ni za cji do rad czych
i wspie ra ją cych ry nek pra cy czy kształ ce -
nie na po zio mie po nad gim na zjal nym. 

Ofi cjal ne otwar cie tar gów po prze dza -
ły wy stą pie nia bur mi strza Fran cisz ka
Mar szał ka i sta ro sty Sta ni sła wa Szczot -

ki. – Cie szę się, że tak licz na mło dzież
z ca łe go po wia tu kro to szyń skie go przy by -
ła na dzi siej sze wy da rze nie – mó wił wło -
darz Kro to szy na. – Trze ba rów nież po -
dzię ko wać obec nym tu taj lo kal nym
przed się bior com, któ rzy współ pra cu ją
z na szy mi szko ła mi, kształ cąc mło dą ka -
drę pra cow ni ków. Ce lem tej ini cja ty wy
jest da nie jak naj więk sze go wy bo ru kształ -
ce nia mło dym lu dziom, że by mo gli re ali -
zo wać się w swo ich pre dys po zy cjach, za in -
te re so wa niach i dzia łal no ści za wo do wej.

S. Szczot ka pod kre ślał pro fe sjo na -
lizm wszyst kich szkół po nad gim na zjal -
nych w kształ ce niu i przy go to wa niu mło -
dzie ży do do ro słe go ży cia. – Wie rzę, że
moc no za chę ca my mło dzież do dal sze go
kształ ce nia się na te re nie po wia tu. Na sze
pla ców ki pre zen tu ją bar dzo wy so ki po -
ziom, je śli cho dzi o przy go to wa nie mło -
de go czło wie ka do do ro sło ści – oznaj mił
sta ro sta. 

(NO VUS)

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

TARGI

Wybrać dalszą drogę kształcenia
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W pią tek, 9 mar ca, w Kro to szyń skiej
Bi blio te ce Pu blicz nej im. Ar ka de go
Fie dle ra od by ła się im pre za z oka zji
Dnia Ko biet. Współ or ga ni za to rem
wy da rze nia by ło Sto wa rzy sze nie
„Ra zem”. 

Ewa Bu kow ska, dy rek tor bi blio te ki,
po wi ta ła przy by łych go ści, a w szcze gól -
no ści czy tel nicz ki, człon ki nie Sto wa rzy -
sze nia „Ra zem” oraz słu chacz ki Uni wer -
sy te tu Trze cie go Wie ku. Wła dze sa mo -
rzą do we re pre zen to wa ła wi ce bur mistrz
Jo an na Król -Trąb ka.

W pierw szej czę ści od był się wer ni -
saż wy sta wy ma lar stwa kro to szy nian ki,
Da nu ty Stę pień, któ ra swo ją przy go dę
z ma lo wa niem za czę ła po przej ściu
na eme ry tu rę. Chcąc wy peł nić swój
wol ny czas, za pi sa ła się na za ję cia z ce ra -
mi ki ar ty stycz nej, or ga ni zo wa ne w Kro -
to szyń skim Ośrod ku Kul tu ry w ra mach
UTW. Na stęp nym kro kiem by ło uczest -
nic two w za ję ciach pla stycz nych. Za chę -
co na przez pro wa dzą cą Be atę Ulbrych,
wzię ła udział w ple ne rze ar ty stycz nym.
Obec nie jest uza leż nio na od ma lo wa -
nia, o czym moż na się prze ko nać, oglą -
da jąc eks po zy cję. 

Z za wo du D. Stę pień jest che mi kiem
i za mi ło wa nie do eks pe ry men to wa nia

prze nio sła na płót no. Ma lu jąc far ba mi
olej ny mi, ba wi się ko lo ra mi i róż ny mi
struk tu ra mi, przed sta wia jąc głów nie te -
ma ty kę przy rod ni czą. Ma lar stwo wy peł -
nia jej ca ły wol ny czas. Tę in te re su ją cą wy -
sta wę moż na oglą dać do 29 mar ca. 

Po tem wszyst kich za pro szo no
na słod ki po czę stu nek. Na stęp nie dy rek -
tor KBP omó wi ła hi sto rię rów no upraw -
nie nia ko biet w róż nych kra jach. Z ko lei
dr Ja cek Kę pa przed sta wił afo ry zmy i cy -
ta ty z li te ra tu ry na te mat płci pięk nej,
po czym na rę ce dy rek tor E. Bu kow skiej

oraz Elż bie ty Garszt ki – pre zes Sto wa rzy -
sze nia „Ra zem”, prze ka zał w imie niu wło -
da rzy mia sta kwia ty wraz z naj lep szy mi
ży cze nia mi. 

W ko lej nej czę ści im pre zy ze swo im
au tor skim pro gra mem ka ba re to wym pt.
„Ko chać ba bę to nie jest tak ajn fach” wy -
stą pił Wal de mar Wierz ba, po lo ni sta, re -
gio na li sta, ga wę dziarz i au tor słow ni ków
gwa ry po znań skiej (m. in. „Słow ni ka
Gwa ry Po znań skiej”) oraz licz nych pu bli -
ka cji pi sa nych gwa rą.

(NO VUS)

WY DA RZY SIĘ

Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
20-28 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. 

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. 

Konkurs czytelniczy ze znajomości „Ani z Zielonego

Wzgórza” o godz. 11.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece

Publicznej. 

Zebranie mieszkańców Rady Osiedla nr 2 o godz.

19.00 w świetlicy SP nr 5.  

4 kwietnia

250. rocznica Konfederacji Barskiej – V spotkanie z

historią o godz. 17.00 w krotoszyńskim Muzeum

Regionalnym. 

7-8 kwietnia

Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w

sumo w hali przy ul. olimpijskiej. 

15 kwietnia

Koncert charytatywny, organizowany przez Lions

Club Krotoszyn, Wystąpi Grzegorz Turnau. O godz.

17.00 w kinie Przedwiośnie. 

UROCZYSTOŚĆ

Panie świętowały w bibliotece
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9 mar ca w kro to szyń skiej ga le rii Re -
fek tarz od by ło się otwar cie wy sta wy
fo to gra ficz nej ,,Stre fy Wi dze nia” au -
tor stwa Grze go rza J. Ko sma li
z Ostrze szo wa. Eks po zy cję moż na
oglą dać do 30 mar ca.

– Pre zen to wa ne fo to gra fie wy ko na ne
zo sta ły na róż ne go ty pu ma te ria łach fo to -
gra ficz nych, czar no -bia łych i barw nych,
ne ga ty wo wych lub po zy ty wo wych, sta -
rych czy też no wych. Obok stan dar do -
wych pro ce sów sto so wa łem rów nież me -
to dę wy wo ły wa nia cros so we go prze źro -
czy w pro ce sie ne ga ty wo wym. Efekt osta -
tecz ny uzy ska ny zo stał na dro dze na świe -
tla nia róż no rod nych ma te ria łów świa tło -
czu łych w ka me rze wiel ko for ma to wej
na ła wie optycz nej (moż li wość se lek tyw -
ne go wy bo ru stref ostro ści) oraz kla sycz -
nych me tod ob rób ki che micz nej – mó wił
o swo ich pra cach Grze gorz Ko smal ski.

Fo to graf uro dził się w 1975 ro ku,
ukoń czył Szko łę Pod sta wo wą nr 2 w Ostrze -
szo wie, Tech ni kum Me cha nicz ne

przy FUM Ostrze szów i Wy dział Ko mu ni -
ka cji Mu li ti me dial nej, kie ru nek fo to gra fia
na ASP w Po zna niu. Je go pa sja w na uce fo to -
gra fii po ja wi ła się już od naj młod szych la t,
kie dy ja ko 11-la tek ter mi no wał u An to nie go
Ba jer le ina w Ostrze szow skim Klu bie Fo to -
gra ficz nym. 

W wie ku 13 lat był naj młod szym fo -
to re por te rem w Zlo cie Har cer skim z oka -
zji 80-le cia har cer stwa pol skie go na po -
lach Grun wal du. W 1996 wziął udział
w pierw szej swo jej wy sta wie fo to gra fii pt.
„Por tret..., pej zaż...”, któ ra zo sta ła za pre -
zen to wa na w Mu zeum Re gio nal nym
w Ostrze szo wie. W 2005 na stą pi ła in au -
gu ra cja dzia łal no ści je go wła sne go Stu -
dia 6x6, spe cja li zu ją ce go się w fo to gra fii
re por ter skiej i do ku men tal nej, ale przede
wszyst kim w por tre cie i pej za żu fo to gra -
fo wa nym apa ra tem wiel ko for ma to -
wym 4x5 inch na ła wie optycz nej. Te ma -
tem je go prac są obiek ty z prze szło ści, jak
na przy kład sta re wia tra ki, mły ny, dwo ry,
cmen ta rze róż nych wy znań.

(NO VUS)

FOTOGRAFIA

Strefy widzenia

W czwar tek, 8 mar ca, w sa li gim na -
stycz nej ZSP nr 3 im. Ja na Paw -
ła II w Kro to szy nie od by ła się im pre -
za z oka zji Dnia Ko biet. Na uro czy -
stość za pro szo ne zo sta ły pra co daw -
czy nie, na uczy ciel ki oraz ma my
uczniów pla ców ki. 

Im pre zę roz po czę ła Iza be la Kos sa -
kow ska, dy rek tor szko ły, któ ra ży czy ła
wszyst kim pa niom uda ne go wie czo ru
i wszel kiej po myśl no ści. Ucznio wie
przy po mnie li hi sto rię świę ta oraz
przed sta wi li syl wet ki naj bar dziej zna -
nych ko biet. Nie za bra kło frag men tów

sta rych kro nik z cza sów PRL -u.
Wszyst kim pa niom obo wiąz ko wo
wrę czo no le gen dar ne czer wo ne goź -
dzi ki, co przy po mnia ło daw ne cza sy.
Tę część zwień czył wy stęp Ga brie li Si -
wek, któ ra wy ko na ła utwór „Gdzie ci
męż czyź ni”. 

Miej sco wi kel ne rzy za pre zen to -
wa li sza blo wa nie wi na oraz po da wa -
nie go ściom ape ri ti fów. Du że wra że -
nie wy war ła na wszyst kich pre zen ta -
cja fry zur kok taj lo wych, pro mu ją ca
no wy kie ru nek kształ ce nia – tech nik
usług fry zjer skich z in no wa cją ko sme -
tycz ną. Po nad to moż na by ło sko rzy -
stać z usług i po rad ko sme tycz no -fry -
zjer skich, na sto iskach pro wa dzo nych
przez mło dzież kształ cą cą się w tych
za wo dach. 

Szko ła dzię ku je uczniom za za an ga -
żo wa nie i po moc w przy go to wa niu im -
pre zy. Z ko lei wszyst kim ko bie tom ży czy
sa mych ra do ści oraz tro ski i opie ki ze stro -
ny ich czu łych męż czyzn. 

(GRZE LO)

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

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Święto pań w Trójce

9 mar ca w sie dzi bie Huf ca Pra cy 15-
2 w Kro to szy nie roz strzy gnię to kon -
kurs krót ko me tra żo wych fil mów ko -
mór ko wych mło dzie ży OHP. W szran -
ki sta nę ło pię cio ro uczest ni ków.

Kon kurs miał na ce lu za chę ce nie
dzie ci i mło dzie ży do ak tyw no ści spo łecz -
nej, roz wi ja nia swo ich pa sji i war to ścio we -
go spę dza nia cza su wol ne go. 

Po prze ana li zo wa niu ma te ria łów fil -

mo wych ko mi sja kon kur so wa za naj lep -
szy uzna ła film „Ta niec – mój spo sób
na szczę ście”, bę dą cy efek tem pra cy Nor -
ber ta Ko wal skie go, Wik to rii Szmaj i Na ta -
lii Ste fań skiej. Zwy cięz cy otrzy ma li na -
gro dy ufun do wa ne przez Ko men dę Wo -
je wódz ką HP w Po zna niu oraz dy plo my.
Etap huf co wy był eli mi na cja mi do eta pu
wo je wódz kie go, któ re go roz strzy gnię cie
od bę dzie się w sto li cy Wiel ko pol ski.

(AN KA) 

HUFIEC PRACY 15-2

Filmowy konkurs
10 mar ca w Do mu Rol ni ka w Bo ża -
ci nie od by ła się uro czy stość z oka zji
Dnia Ko biet. Or ga ni za to ra mi by ły
Ra da So łec ka oraz Ko ło Go spo dyń
Wiej skich. 

Na uro czy stość przy by li wi ce bur -
mistrz Jo an na Król -Trąb ka oraz przed sta wi -
cie le or ga ni za cji wiej skich: PZE RiI re pre -
zen to wa ła Ire na Kacz ma rek, ZMW – Do -
mi ni ka Wojt ko wiak, OSP – Ka rol Bie larz,
Kół ko Rol ni cze – Re mi giusz Ka lak. 

Soł tys wsi Li lian na Se ku la -Łą kow ska
oraz za pro sze ni go ście zło ży li wszyst kim
pa niom ży cze nia. Po to a ście przy szedł czas
na po czę stu nek. Uczest ni cy im pre zy zje -
dli pysz ny obiad, póź niej by ła ka wa z cia -
stem i ko la cja. Uro czy stość uatrak cyj ni ły
wy stę pu miej sco wych przed szko la ków. 

Po nad to pa nie mo gły sko rzy stać
z po rad ko sme tycz nych, któ rych

udzie la ły kon sul tant ki z fir my AVON.
Or ga ni za to rzy przy go to wa li też lo so -
wa nie na gród dla przed sta wi cie lek płci
pięk nej. Do wy gra nia by ły m. in. su -
szar ka, ta lon do fry zje ra, ze sta wy li te -
ra tek, po jem ni ki na cia sto, far tusz ki
czy ko sme ty ki. 

Te go dnia nie za po mnia no tak że
o pa ni soł tys. Z oka zji Ogól no pol skie go
Dnia Soł ty sa, przy pa da ją ce go 11 mar ca,
przed sta wi cie le Ra dy So łec kiej zło ży li jej
ży cze nia oraz po dzię ko wa li za do tych cza -
so wą pra cę na rzecz wsi.

(NO VUS)

UROCZYSTOŚĆ

Święto Kobiet w Bożacinie
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Ze spół mło dych siat ka rzy Astry Kro -
to szyn wy stą pił w tur nie ju to wa rzy -
skim w Lesz nie. Te am tre ne ra Grze -
go rza Wier tlew skie go zbie ra do -
świad cze nia, aby od no we go se zo nu
przy stą pić do roz gry wek ju nior skich
w na szym wo je wódz twie. 

Or ga ni za to rem za wo dów był UKS 9
Lesz no. Prócz go spo da rzy w tur nie ju za -
gra li ju nio rzy Astry Kro to szyn, SL Sa los
Ostrów Wiel ko pol ski oraz se nio rzy Trans -
for mers Te am Work, ry wa li zu ją cy w lesz -
czyń skiej li dze pił ki siat ko wej. Gra no sys -
te mem każ dy z każ dym. 

Astra po ko na ła eki pę z Ostro wa

Wlkp. 2: 1 (25: 27, 25: 18, 25: 22) i za no to -
wa ła dwie po raż ki – 0: 3
(22: 25, 24: 26, 19: 25) z UKS 9 Lesz no
i 1: 2 (23: 25, 25: 20, 12: 25) z Trans for -
mers Te am Work. 

Trium fo wa li go spo da rze, któ ry lep -
szym bi lan sem ma łych punk tów wy prze -
dzi li Trans for mer sów. Trze cią lo ka tę za ję -
li kro to szy nia nie, a staw kę za mknął te am
z Ostro wa Wlkp. 

W kro to szyń skim ze spo le za gra li Do mi -
nik Król, Mak sy mi lian Grząd ka, Piotr Czwoj -
dziń ski, Pa tryk Śnie ciń ski, Wik tor Grześ ko -
wiak, Ma te usz Sro czan, An drzej Ro ba kow -
ski, Jo nasz Ką kol oraz To biasz Ku bic ki. 

(GRZE LO)

SIATKÓWKA

Trzecie miejsce juniorów Astry

W ha li spor to wej przy uli cy Strze lec -
kiej w Koź mi nie Wlkp. od był
się I Me mo riał im. Ry szar da Ka miń -
skie go. Im pre za by ła jed no cze śnie
Otwar ty mi Mi strzo stwa mi Koź mi na
w Te ni sie Sto ło wym. 

Na po cząt ku przy po mnia no syl -
wet kę Ry szar da Ka miń skie go i uczczo -
no je go pa mięć sym bo licz ną mi nu tą ci -
szy. Bur mistrz Ma ciej Brat bor ski i Ju -
styn Za rad niak – prze wod ni czą cy Ra -
dy Miej skiej w Koź mi nie Wlkp. – wrę -
czy li bu kiet kwia tów wdo wie po świę -

tej pa mię ci R. Ka miń skim. 
Za wod ni cy ry wa li zo wa li w 13 ka te -

go riach. Pierw sze miej sca zaj mo wa li Ju lia
Gniaz dow ska (Bo ża cin), Emi lia Woź niak
(Ko by lin), Aga ta Szczot ka (Bo ża cin), Ka -
ta rzy na Swo ra (Zdu ny), Do min ka Szczot -
ka (Bo ża cin), Szy mon No wa kow ski
(Rosz ki), Eryk Sar bi now ski (Bo dze wo),
Piotr Kli mek (Mię dzy bórz), Wik tor Ma -
lec (Zdu ny), Łu kasz Ło piń ski (Ta cza -
nów), Ma ciej No wac ki (Bo dze wo), Ka rol
Mar cin kow ski (Roz dra żew) i Ze non Mar -
cin kow ski (Roz dra żew).

(GRZE LO)

TENIS STOŁOWY

Zawody ku czci Ryszarda Kamińskiego

11 mar ca od by ła się 14. edy cja Ma -
niac kiej Dzie siąt ki. W po znań skim bie -
gu in au gu ru ją cym se zon star tów ulicz -
nych w Pol sce nie za bra kło za wod ni -
ków z na sze go po wia tu, m. in. przed -
sta wi cie li KS Kro tosz i Koź min Bie ga.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło po nad 5
ty się cy bie ga czy, co jest re kor dem w Ma -
niac kiej Dzie siąt ce. Zgod nie z za po wie -
dzia mi or ga ni za to rów bieg był wy jąt ko -
wy, gdyż uczest ni cy mie li do po ko na nia
no wą, szyb szą tra sę. Mi mo że nie uda ło
się po bić re kor du im pre zy (29: 00), to

wie lu za wod ni ków osią gnę ło naj lep sze
wy ni ki ży cio we. 

Do sto li cy Wiel ko pol ski uda ło się po -
nad 50 bie ga czy z po wia tu kro to szyń skie -
go. Spo śród nich naj lep sze re zul ta ty uzy -
ska li Ka rol Olej ni czak (239. miej -
sce – 37: 58), Piotr Grzem pow ski (313.
miej sce – 38: 49), Ju sty na Olej ni czak
(359. miej sce – 39: 14), Ar tur Ma rek
(392. miej sce – 39: 33), Mi chał Wło dar -
czyk (395. miej sce – 39: 34), Adam Ku zia
(437. miej sce – 39: 51), Pa weł Bła żu tycz
(442. miej sce – 39: 53), Ka rol Mrocz kow -
ski (529. miej sce – 40: 39), Ma ciej Na -

mysł (620. miej sce – 41: 29) i Mar cin
Wojt ko wiak (682. miej sce – 41: 56). 

– Nie ste ty, nie mo gę tych za wo dów
za li czyć do uda nych – przy zna je Ju sty na
Olej ni czak. – Po do brych star tach zi mo -
wych li czy łam na znacz nie wię cej. My ślę
jed nak, że nie tyl ko mnie za sko czy ły wa -
run ki – wy so ka jak na ma rzec tem pe ra tu -
ra i dość sil ny wiatr bar dzo utrud ni ły wal kę
o do bry czas. Ten start trak tu ję ja ko na ucz -
kę na przy szłość. Mam na dzie ję, że w ko lej -
nym bie gu od bi ję so bie ten gor szy wy -
nik – do da je kro to szyń ska za wod nicz ka. 

(GRZE LO)

BIEGI

Rekordowa edycja Maniackiej Dziesiątki

W nie dzie lę, 11 mar ca, na strzel ni cy
ZP LOK w Kro to szy nie od by ły się
otwar te za wo dy strze lec kie z bro ni
pneu ma tycz nej w ra mach XXV Me -
mo ria łu Alek san dra Ta lar czy ka. 

Or ga ni za to rem zma gań był ZP
LOK, przy wspar ciu fi nan so wym Sta ro -
stwa Po wia to we go i Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie. Sę dzią był An to ni
Azgier. Po raz pierw szy ju nio rzy młod si

mie li oka zję strze lać z no wo za ku pio -
nych ka ra bin ków FWB pro duk cji nie -
miec kiej. 

W naj młod szej ka te go rii naj lep szy
oka zał się Kac per Sne la (SP nr 4 – 53
pkt.), wy prze dza jąc Łu ka sza Li sa (SP Or -
pi szew – 33 pkt.) oraz Ala na Jo cha nia ka
(SP nr 4 – 33 pkt.). W kla sy fi ka cji dru -
ży no wej trium fo wa ła kro to szyń ska
Czwór ka (97 pkt.), przed szko łą z Or pi -
sze wa (62 pkt.).

W ka te go rii gim na zja li stów
i uczniów klas VII wy gra ła SP nr 4 w Kro -
to szy nie (182 pkt.), a ko lej ne lo ka ty za ję -
ły SP Or pi szew (124 pkt.) i SP nr 1 w Kro -
to szy nie (116 pkt.). 

W strze la niu uczniów szkół po nad -
gim na zjal nych w kpn -10 trium fo wał
Bar tło miej Ka zow ski (ZSP nr 2 – 70
pkt.), któ ry wy prze dził Mar ka Fur ma na
(ZSP nr 3 – 58 pkt.) i Do mi ni ka Hyb sza
(ZSP nr 2 – 54 pkt.). Z ko lei w ppn -10
zwy cię żył D. Hybsz (72 pkt.), dru gi
był M. Fur man (70 pkt.), a trze cia – Mar -
ty na Wa sie lak (59 pkt.). 

Wśród se nio rów w kpn -10 pierw sze
trzy lo ka ty za ję li Ma rek Król (66 pkt.),
Iwo na Kar że wicz (60 pkt.) i Ju sty na Sta -
sier ska (60 pkt.). W ppn -10 na po dium
sta nę li Ma riusz Min ta (83 pkt.), M. Król
(83 pkt.) i An to ni Azgier (72 pkt.).

Tur niej pierw sze go strza łu wy grał
Ro bert Wa sie lak, na to miast lot ka mi naj -
le piej rzu ca ła Mar ty na Wa sie lak. 

(GRZE LO)

STRZELANIE

Memoriał Talarczyka
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SIATKÓWKA

Ze zmiennym szczęściem

Po raz pierw szy w hi sto rii kro to szyń -
skie klu by UKS Trój ka oraz UKS Po lon
po łą czy ły si ły, aby ry wa li zo wać w roz -
gryw kach o mi strzo stwo Wiel ko pol -
ski w siat ków ce w ka te go rii mło dzi -
czek. Te am pro wa dzo ny przez Paw ła
Hasz ka upla so wał się na 21. miej scu. 

War to wspo mnieć, że w ka te go rii mło -
dzi czek w Wiel ko pol sce wal czy ło po nad 30
ze spo łów. – Sys tem roz gry wek był ta ki, że
już popierw szej run dzie nasz ze spół nie miał
moż li wo ści ry wa li zo wać o wy so kie miej -
sca – wy ja śnia Pa weł Ha szek. – Po dwóch
zwy cię stwach i czte rech po raż kach po zo sta -
ło nam wal czyć co naj wy żej o 19. po zy cję. 

Dru ga run da to bar dzo do bra po sta -
wa po łą czo ny sił Trój ki i Po lo na. Dziew -
czę ta zgra ły się i w efek cie za koń czy ły ten
etap na pierw szym miej scu w gru -
pie. – Od nie śli śmy pięć zwy cięstw i za no -
to wa li śmy za le d wie jed ną po raż kę – opo -
wia da tre ner kro to szyń skie go ze spo -
łu. – Suk ce sem za koń czył się też nasz
udział w trze cim eta pie, gdyż za ję li śmy
dru gie miej sce.

Dzię ki ta kim wy ni kom kro to szy nian -
ki awan so wa ły, spo śród ze spo łów wal czą -
cych o miej sca 19-32, do fi na ło we go eta -
pu. – Nie ste ty, mie li śmy pla gę kon tu -
zji – kon ty nu uje P. Ha szek. – Tyl ko je den
tur niej za gra li śmy w peł nym skła dzie. Po -
zo sta łe dwa mu sie li śmy ra dzić so bie bez
jed nej środ ko wej blo ku. W tej sy tu acji szu -
ka li śmy róż nych roz wią zań tak tycz nych.
Od nie śli śmy dwa zwy cię stwa i za no to wa -
li śmy czte ry po raż ki. Za to, że mie li śmy
moż li wość udzia łu w roz gryw kach
i za wspar cie chciał bym po dzię ko wać Ma -
rio li Kaź mier czak, dy rek tor SP nr 3 z OI,
oraz Urzę do wi Miej skie mu w Kro to szy -
nie – do da je opie kun kro to szy nia nek. 

W na szym ze spo le za gra ły Ma ria Bie -
gań ska, Oli wia Wo siek, Alek san dra
Szczot ka, Zu zan na Mu siał, Ni na Sta szew -
ska, Zu zan na So bań ska, Pa try cja Gme rek,
Zu zan na Ochmann, Wik to ria Woź niak
i Wik to ria Fa biś. 

W roz gryw kach ry wa li zo wa ła tak że
dru ży na UKS Piast Kro to szyn. Dziew czę -
ta z Par ce lek za ję ły 15. miej sce. 

(GRZE LO)

Z Syl wią Bart ko wiak, Spor to wą Oso -
bo wo ścią ro ku 2017 we dług Czy tel -
ni ków Ga ze ty Lo kal nej KRO TO SZYN,
roz ma wiał Grze gorz No wak. 

W na szym ple bi scy cie za ję łaś
pierw sze miej sce w ka te go rii SPOR TO -
WA OSO BO WOŚĆ RO KU 2017. Jak ten
suk ces oce nia ka pi tan re pre zen ta cji
kra ju w pił ce ręcz nej pla żo wej? 

– By łam bar dzo mi le za sko czo na,
kie dy zo sta ło wy czy ta ne mo je na zwi sko.
To wy róż nie nie trak tu ję w ka te go riach
na gro dy za ca ły rok cięż kiej pra cy na tre -
nin gach. Suk ce sy na are nie mię dzy na ro -
do wej i kra jo wej zo sta ły za uwa żo ne i do -
ce nio ne, co mnie ogrom nie cie szy. Z dru -
giej stro ny czu ję rów nież, że po raz ko lej ny
zo sta łam ob da rzo na spo rym kre dy tem
za ufa nia ze stro ny wszyst kich wspie ra ją -
cych mnie osób.

Po raz pierw szy w na szym ple bi scy -
cie za ist nia ła za wod nicz ka upra wia ją ca
pił kę ręcz ną pla żo wą. Czy w związ ku
z tym wzro śnie za in te re so wa nie tą dys -
cy pli ną spor tu? 

– My ślę, że dzia ła nia Wiel ko pol skiej
Ga ze ty Lo kal nej KRO TO SZYN już moc -
no przy czy ni ły się do wzro stu za in te re so -
wa nia pił ką ręcz ną pla żo wą. Dzię ki wa -
szym sta ra niom opi sa ne zo sta ły naj waż -
niej sze wy da rze nia ze mną w ro li głów nej,
dla te go co raz wię cej osób z po wia tu kro -
to szyń skie go wie, na czym po le ga mo ja
uko cha na dys cy pli na. Lu dzie nie my lą jej
już z siat ków ką pla żo wą. Je śli ta na gro da
wpły nie jesz cze bar dziej na wzrost za in te -
re so wa nia pił ką ręcz ną pla żo wą, to dla
mnie bę dzie to do dat ko wa przy jem ność. 

W dro dze do koń co we go trium fu po -
ko na łaś wie le za słu żo nych po sta ci
spor tu. Ko go wy róż ni ła byś za osią gnię -
cia z po przed nie go ro ku? 

– Na Po wia to wej Ga li Spor tu by ło
wie lu spor tow ców, za rów no tych młod -
szych, jak i bar dziej do świad czo nych. Dla
mnie ich suk ce sy po ka zu ją, że sport nie

ma ba rier i jest prze zna czo ny dla wszyst -
kich, nie za leż nie od wie ku. My ślę, że każ -
dy z no mi no wa nych za słu żył na wy róż -
nie nie. Już sa mo zna le zie nie się w tym
gro nie wy ma ga ło wie lu po świę ceń, wy -
rze czeń i pra cy pod czas cięż kich tre nin -
gów, dla te go wszy scy mo gą czuć się zwy -
cięz ca mi. 

Za To bą rok pe łen suk ce sów. Opo -
wiedz o nich na szym Czy tel ni kom. 

– Zde cy do wa nie naj waż niej sze dla
mnie jest wi ce mi strzo stwo Eu ro py w Za -
grze biu. War to wspo mnieć, że jest to
pierw szy me dal w hi sto rii Związ ku Pił ki
Ręcz nej, za rów no wśród męż czyzn, jak
i ko biet. Do tych czas uda wa ło nam się sta -
nąć na po dium w ha lo wej od mia nie tyl ko
na mi strzo stwach świa ta, dla te go ten krą -
żek jest dla mnie tak cen ny. Dru gim suk -
ce sem by ła pią ta po zy cja na The World
Ga mes we Wro cła wiu. Po nad to zdo by -

łam zło to z BHT Gru Piotr ków Try bu nal -
ski na are nie kra jo wej. Każ de z tych osią -
gnięć nie sie ze so bą zu peł nie in ne wra że -
nia i emo cje. W pe wien spo sób ni gdy
do koń ca nie da się ich war to ścio wać.

Ja kie ce le spor to we sta wiasz so bie
na naj bliż sze mie sią ce?

– Trwa okres przy go to waw czy.
Od 17 mar ca mam zgru po wa nie re pre -
zen ta cji w Spa le. Głów nym ce lem w tym
ro ku są mi strzo stwa świa ta w ro syj skim
Ka za niu, któ re od bę dą się w lip cu. Z ko lei
w klu bie chce my obro nić ty tuł mi strzyń
kra ju oraz po wal czyć w Pu cha rze Mi -
strzów na Wy spach Ka na ryj skich. Oczy -
wi ście re la cje z tych im prez prze czy tać bę -
dą mo gli Pań stwo w Ga ze cie Lo kal nej
KRO TO SZYN. 

Od no si cie co raz wię cej suk ce sów
na are nie mię dzy na ro do wej. Czy moż li -
we jest, by ki bi ce w na szym po wie cie
mo gli zo ba czyć na przy kład po ka zo wy
mecz pił ki ręcz nej pla żo wej al bo by mia -
sto zor ga ni zo wa ło ta ki tur niej?

– Przede wszyst kim mu sia ła by się
zna leźć oso ba, któ ra by ła by or ga ni za to -
rem ta kie go przed się wzię cia. Pol ski Zwią -
zek Pił ki Ręcz nej da je du że wspar cie
przy or ga ni za cji ta kich wy da rzeń. Z mo jej
stro ny mo gę za pro sić ki bi ców do ku ror -
tów nad mor skich, gdzie za pla no wa ne już
są let nie zma ga nia. 

Ko rzy sta jąc z oka zji, chcia ła bym po -
dzię ko wać wszyst kim oso bom, któ re
od lat we mnie wie rzą i wspie ra ją mnie.
Bez nich nie by ło by suk ce sów, cho ciaż by
ta kich jak zwy cię stwo w ple bi scy cie.
Tych osób jest zbyt du żo, aby wy mie nić
je wszyst kie z imie nia i na zwi ska, ale my -
ślę, że one o tym wie dzą. Jak już wspo -
mnia łam, po raz ko lej ny zo sta łam ob da -
rzo na spo rym kre dy tem za ufa nia. Po sta -
ram się zro bić wszyst ko, że by w tym ro -
ku ten kre dyt spła cić po przez do brą grę
w klu bie i re pre zen ta cji. Dzię ku ję też
wa szej re dak cji, któ ra za wsze re la cjo nu je
mo je wy stę py na pla ży. 

WYWIAD

Otrzymałam kredyt zaufania

Bar dzo do brze spi sa li się za wod ni cy
z na sze go po wia tu na za wo dach Pu -
cha ru Pol ski Se nio rek i Se nio rów,
Ju nio rek i Ju nio rów w Su mo w Bia -
łym sto ku. Wi dać więc, iż re pre zen -
tan ci TA Ro zum Kro to szyn i UKS
Sam son Ko by lin są w do brej for mie
przed mi strzo stwa mi Pol ski, któ re
na po cząt ku kwiet nia od bę dą się
w Kro to szy nie. 

W kla sy fi ka cji ju nio rów naj lep sza by -
ła eki pa TA Ro zum Kro to szyn, a w zma -

ga niach ju nio rek prym wiódł ko by liń ski
Sam son. 

Zło te me da le wy wal czy li Ju lia Jan -
ko wiak (50 kg – Sam son), Pa weł Si ko ra

(60 kg – Sam son), Mo ni ka So wa
(65 kg – Sam son). Alek san dra Bzo dek
(70 kg – Sam son), Mar ta Wie le biń ska
(75 kg – Sam son) i Kac per Mi ko łaj czyk
(open – TA Ro zum). Na dru gim stop niu
po dium sta nę li Ar tur Pau ter
(70 kg – TA Ro zum), Mi ko łaj Kan dzier -
ski (90 kg i 100 kg – Sam son), Mi chał Fa -
bia now ski (+100 kg i open – TA Ro zum)
oraz Mar ta Wie le biń ska (open). Brąz
zdo by li Wik to ria Prze woź na
(60 kg – Sam son), Zo fia Pioch
(55 kg – Sam son), Piotr Si ko ra
(60 kg – Sam son), Alek san dra Ma łec ka
(60 kg – Sam son), Mo ni ka So wa (70 kg),
Kin ga Sro czan (75 kg – Sam son) i Kac -
per Mi ko łaj czyk (+100 kg). 

Kla sy fi ka cję dru ży no wą se nio rek wy -
grał kro to szyń ski klub. Alek san dra Ro -
zum upla so wa ła się na dru gim miej scu
w kat. 60 kg i na trze cim w kat. 65 kg.
Z ko lei Olim pia Ro ba kow ska wy wal czy ła
sre bro w kat. 80 kg i brąz w kat. 95 kg.
W tej ostat niej ka te go rii naj lep sza by ła
Na ta lia Brzyk cy (KS Aka de mia Ju do Po -
znań). Po nad to A. Ma łec ka (55 kg) i A.
Bzo dek (73 kg) zdo by ły brą zo we krąż ki.

W kat. 85 kg zło to zgar nął Ma te usz
Ko niecz ny (TA Ro zum), któ ry po nad to
był dru gi w kat. 77 kg. Dwa me da le wy -
wal czył tak że Pa tryk Swo ra (UKS Sam -
son) – zło to w kat. 92 kg i brąz
w kat. 85 kg. 

(GRZE LO)
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Te ni si ści sto ło wi UKS Im puls Zdu ny
nie próż nu ją. Na In dy wi du al nych Mi -
strzo stwach Okrę gu Po łu dnio wej
Wiel ko pol ski Ża ków i Ża czek zdo by -
li dwa zło te me da le. 

In dy wi du al ne Mi strzo stwa Okrę gu
Po łu dnio wej Wiel ko pol ski Ża ków i Ża -
czek, któ re od by ły się 10 mar ca w Go łu -
cho wie, roz po czę ły cykl tur nie jów pod su -
mo wu ją cych se zon te ni sa sto ło we go.
W za wo dach ry wa li zo wa li za wod ni cy i za -
wod nicz ki wy ło nie ni w tur nie jach eli mi -
na cyj nych z rocz ni ka 2007 lub młod si.
W tym gro nie zna leź li się Ka sia Rosz czak
i Mi łosz Ko ło dziej ski z Im pul su. 

W sin glu spo rą nie spo dzian kę spra wił
Mi łosz, zdo by wa jąc zło ty me dal. Z ko lei Ka -
sia za ję ła siód mą po zy cję. W grach mie sza -
nych zdu now ska pa ra nie mia ła so bie rów -

nych i sta nę ła na naj wyż szym miej scu po -
dium. Przy po mnij my, że dzia łal ność UKS
Im puls wspie ra fi nan so wo gmi na Zdu ny.

(AN KA)

Sport16 WTOREK, 20 marca 2018

Z Da wi dem Ku jaw skim, or ga ni za -
to rem LO Gin LAB – naj lep szej, we -
dług na szych Czy tel ni ków, spor to -
wej im pre zy ro ku 2017 w po wie cie
kro to szyń skim, roz ma wiał Grze -
gorz No wak. 

Dru gi raz z rzę du zma ga nia cross -
fi tow ców zy ska ły naj więk sze uzna nie
Czy tel ni ków Ga ze ty Lo kal nej KRO TO -
SZYN w na szym spor to wym ple bi scy -
cie. Jak Ty oce niasz od biór swo jej im -
pre zy? 

– Przede wszyst kim to spo łe czeń -
stwo moc no przy czy nia się do te go, co
two rzy my. Pro szę przy po mnieć so bie tłu -
my na ba se nie, na tar ta ku w Odo la no wie
czy kro to szyń skim ryn ku. Mó wiąc też
o spo łe czeń stwie, mam na my śli lo kal ne
wła dze, pry wat ne fir my oraz miesz kań -
ców Kro to szy na. Wszy scy oni przy czy ni li
się do roz wo ju LO Gin LAB. 

Trze cia edy cja LO Gin LAB, po dob nie
jak wcze śniej sza, od by wa ła się na ba se -
nie i na ryn ku w Kro to szy nie oraz na tar -
ta ku w Odo la no wie. To głów ne po do -

bień stwa. By ło jed nak wie le róż nic.
Przy po mnij na szym Czy tel ni kom, czym
wy róż nia ła się ze szło rocz na edy cja im -
pre zy.

– Za cznij my od te go, że licz ba osób
star tu ją cych zwięk szy ła się dwu krot nie.
W 2017 ro ku w LO Gin LAB ry wa li zo wa -
ło 177 za wod ni ków, w tym czo łów ka pol -
skie go cross fi tu. War to pod kre ślić, że pol -
scy za wod ni cy od gry wa ją zna czą cą ro lę
rów nież w Eu ro pie. No wo ścią w mi nio -
nym ro ku by ły zma ga nia dru ży no -
we – w te amach dwu - i trzy oso bo wych. 

Jak wia do mo, LO Gin LAB od by wa się
nie tyl ko w na szym po wie cie. Za wo dy
ma ją już bo wiem cha rak ter kra jo wy
i mo gą je obej rzeć ki bi ce w róż nych za -
kąt kach Pol ski. 

– LO Gin LAB przy bra ło for mę im -
prez cy klicz nych w ca łym kra ju. Za mel -
do wa li śmy się w sto li cy oraz na po łu dniu

Pol ski – w Kra ko wie. Otrzy ma li śmy pro -
po zy cje zor ga ni zo wa nia za wo dów LO -
Gin LAB w Po zna niu i w Trój mie ście. Mi -
mo tak du że go za in te re so wa nia dla mnie
prio ry te tem jest im pre za w Kro to szy nie
i to ona ma być ko ja rzo na ja ko głów na
z ca łe go cy klu LO Gin LAB. Nie moż na
za po mnieć też o in nych na szych pro jek -
tach. W okre sie let nim na Mie rzei Hel -
skiej stwo rzy li śmy z fir mą HES stre fę
świa do me go fit ness.

Przy or ga ni za cji tak du żej im pre zy
po trze ba wie lu osób. Jak uda je Ci się
na mó wić do po mo cy tak licz ne gro no
wo lon ta riu szy? 

– Chce my, aby wo lon ta riu sze po -
czu li się czę ścią two rze nia cze goś wy jąt -
ko we go. Każ dy z nich jest spor tow cem,
dla te go po przez po ma ga nie sta je się tak -
że uczest ni kiem ta kie go wy da rze nia.
Pod sta wa to chęć oraz ra dość z te go, co
się ro bi w da nym mo men cie. Sta ra my się
przy cią gnąć lu dzi po przez swo ją wy jąt ko -
wość, ale w czym tkwi se kret – te go nie
wie nikt. 

Ja ki masz plan dzia łań na naj bliż szy
czas w kon tek ście te go rocz nej edy cji
LO Gin LAB?

– Je ste śmy w trak cie pod pi sy wa nia
umów ze spon so ra mi, przy go to wu je my
rów nież sprzęt. W lip cu chce my za sko czyć
uczest ni ków no wo ścia mi, dla te go w Kro -
to szy nie po wsta nie no wa are na, na któ rej
bę dzie mo gło ry wa li zo wać bli sko 300
osób. Spe cja li stycz ny sprzęt już cze ka
na za wod ni ków. Wzo ru je my się na Cross -
fit Ga mes w USA, ale jed no cze śnie nie tra -
ci my nic na na szej ory gi nal no ści.

Czy do cze ka my się trium fu miesz -
kań ca po wia tu kro to szyń skie go w któ -
rejś z ka te go rii LO Gin LAB? 

– W tym ro ku ma my moc ną eki pę
i śmia ło ob sta wiam, że je den z nich
mo że sta nąć na po dium. Pla nu je my
no wość w ka te go rii dru ży no wej ma -
sters. W tej gru pie ma my do brych za -
wod ni ków, któ rzy by li bli sko po dium
w po przed nich im pre zach. My ślę, że
jak po łą czą si ły, to wy wal czą me dal
w ro dzin nym mie ście. 
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Nie spoczniemy na laurach 
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