
W mi nio ny pią tek przy Krzy żu Ka tyń -
skim na kro to szyń skim cmen ta rzu
od by ła się uro czy stość upa mięt nia -
ją ca 78. rocz ni cę zbrod ni ka tyń skiej.
Wła dze sa mo rzą do we, ucznio wie
szkół i licz na gru pa miesz kań ców
uczci li ty sią ce po mor do wa nych
w 1940 ro ku przez od dzia ły NKWD
w oko li cach Ka ty nia.

Uro czy stość roz po czął Piotr Mi ko łaj -
czyk, dy rek tor Mu zeum Re gio nal ne go
im. H. Ław ni cza ka. O zbrod ni ka tyń skiej
opo wie dział An to ni Kor sak, pre zes To wa -
rzy stwa Mi ło śni ków i Ba da czy Zie mi Kro -

to szyń skiej. Apel ku czci po le głych ofi ce -
rów Woj ska Pol skie go po pro wa dził dr
Edward Jo kiel. De le ga cje sa mo rzą dów,
szkół, sto wa rzy szeń zło ży ły sym bo licz ne
wią zan ki kwia tów pod Krzy żem Ka tyń -
skim. Od śpie wa no hymn pań stwo wy.

Do zbrod ni w Ka ty niu do szło wio -
sną 1940 ro ku. Do ko na ła jej po li cja po li -
tycz na NKWD ów cze sne go Związ ku Ra -
dziec kie go. W miej sco wo ściach Ko zielsk,
Ka tyń, Ostasz ków, Mied no je, Sta ro bielsk
i Char ków zgi nę li przed sta wi cie le woj ska
i elit in te lek tu al nych. By li wśród nich tak -
że miesz kań cy na sze go po wia tu, m. in.
żoł nie rze ba ta lio nu 56 Puł ku Pie cho ty

Wiel ko pol skiej. Sza cu je się, że z rąk
opraw ców z NKWD śmierć po nio sło oko -
ło 22 tys. pol skich oby wa te li, w tym po -
nad 10 tys. ofi ce rów woj ska i po li cji. 

Przez wie le lat wła dze Związ ku Ra -
dziec kie go nie przy zna wa ły się do tej
zbrod ni. Do pie ro w 1990 r. zo sta ły otwar -
te ra dziec kie ar chi wa i wte dy ofi cjal nie po -
twier dzo no wy da nie roz ka zu za mor do wa -
nia pol skich ofi ce rów przez Biu ro Po li tycz -
ne Ko mu ni stycz nej Par tii Związ ku Ra -
dziec kie go, na cze le któ rej stał Jó zef Sta lin.

(NO VUS)
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� INWESTYCJE

Dofinansowanie 
dla krotoszyńskiego
PGKiM

Czytaj na str. 4

� MOTORYZACJA

Egzamin na prawo
jazdy w Krotoszynie?

Czytaj na str. 4

� WYDARZENIE

Otwarcie Centrum
Tańca Show Dance!

Czytaj na str. 11

� DODATEK

TWOJA EDUKACJA
Czytaj na str. 12-17

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 18-21

� SPORT

Mistrzostwa Polski 
w Sumo 
w Krotoszynie

Czytaj na str. 23

HISTORIA

Katyń – pamiętamy!
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W mi nio ny czwar tek w sa li gim na -
stycz nej ZSP nr 2 od był się fi nał dru -
giej edy cji Kon kur su „Bi twa o ka sę”,
zor ga ni zo wa ne go przez Bank Spół -
dziel czy w Kro to szy nie. W de cy du ją -
cej roz gryw ce zmie rzy ło się 36
uczniów ze szkół pod sta wo wych i po -
nad gim na zjal nych. 

Do kon kur su przy stą pi li przed sta wi -
cie le aż 19 szkół z po wia tu kro to szyń skie -
go – 12 pod sta wó wek i 7 pla có wek po nad -
gim na zjal nych. W pierw szym eta pie ry -
wa li zo wa ło po nad stu uczest ni ków, spo -
śród któ rych 36 awan so wa ło do fi na łu.

W czwar tek fi na li stów do pin go wa li
przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych:
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, wi ce sta ro sta
Pa weł Ra do jew ski, bur mi strzo wie: Kro to -
szy na – Fran ci szek Mar sza łek, Ko by li -
na – To masz Le siń ski, Sul mie rzyc – Da -
riusz Dę bic ki, Zdun – To masz Chu dy,
na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry
i Spor tu w Sta ro stwie Po wia to -
wym – Prze my sław Wój cik, a tak że dy -
rek to rzy szkół i od dzia łów Ban ku Spół -
dziel cze go i na uczy cie le.

W ka te go rii szkół pod sta wo wych zwy -
cię ży ła Alek san dra Po li to wicz (Szko ła Pod -
sta wo wa nr 1 w Kro to szy nie), dru gie miej -
sce za ję ła Alek san dra Szwar czyń ska (Szko -
ła Pod sta wo wa w Smo li cach), a trze cia by ła
Ju lia Kwiat kow ska (Szko ła Pod sta wo wa
nr 8 w Kro to szy nie). W gru pie uczniów
szkół po nad gim na zjal nych naj lep szy oka -
zał się Da mian Ja błoń ski (Ze spół Szkół Po -

nad gim na zjal nych nr 2 w Kro to szy nie),
wy prze dza jąc Ka ta rzy nę Cza cho rek (I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce w Kro to szy nie)
i Mar ka Fur ma na (Ze spół Szkół Po nad gim -
na zjal nych nr 3 w Kro to szy nie).

Zwy cięz cy otrzy ma li na gro dy pie -
nięż ne w wy so ko ści 700 zło tych, za dru -
gie miej sca przy zna no po 600 zł, a za trze -
cie – po 500 zł. Po nad to na gro da w wy so -
ko ści 700 zł tra fi ła do szkół, któ rych
ucznio wie za ję li pierw sze lo ka ty. Oprócz
te go na uczest ni ków cze ka ły jesz cze na -
gro dy rze czo we. Wszy scy, któ rzy ak tyw -
nie ko rzy sta li z kon ta w ban ku czy też
wzię li udział w po pu la ry za cji oszczę dza -
nia, nie tyl ko za gwa ran to wa li so bie pew -
ne punk ty w kon kur sie, ale i wy wal czy li
dla sie bie do dat ko wą na gro dę.

Nad prze bie giem fi na łu „Bi twy o ka -
sę” czu wa ła ko mi sja kon kur so wa w skła -
dzie: Ka ro li na Grze lak (dy rek tor od dzia łu
Ban ku Spół dziel cze go w Zdu nach), Ro -
mu ald Na wroc ki (dy rek tor od dzia łu ban -
ku w Kro to szy nie), Mo ni ka Fi gie lek (Ze -
spół Szkół Po nad gim na zjal nych nr 2
w Kro to szy nie), Ewa Pocz ta -Szcze pań ska
(Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych w Koź -
mi nie Wlkp.), Jo an na Ro ba czyk (I Li ceum
Ogól no kształ cą ce w Kro to szy nie).

Gdy ko mi sja spraw dza ła po praw -
ność te stów i li czy ła punk ty, uczest ni cy
oraz za pro sze ni go ście ko rzy sta li z po -
czę stun ku, któ ry spe cjal nie na tę oka zję
przy go to wa li ucznio wie ZSP nr 2
w Kro to szy nie.

OPRAC. (AN KA)

BANK SPÓŁDZIELCZY

Stoczyli bitwę o kasę!

26 mar ca w koź miń skim par ku ro ze -
bra no po mnik upa mięt nia ją cy żoł nie -
rzy ra dziec kich, któ rzy po le gli w wal -
kach o wy zwo le nie Koź mi na 23 stycz -
nia 1945 ro ku. Na zle ce nie urzę du lo -
kal na fir ma ka mie niar ska od krę ci ła
ta bli cę i ze szli fo wa ła wy ry te w ka mie -
niu na zwi ska żoł nie rzy. 

Urząd zo stał zo bo wią za ny do pod ję cia
te go kro ku w związ ku z obo wią zu ją cą usta -
wą o za ka zie pro pa go wa nia ko mu ni zmu
lub in ne go ustro ju to ta li tar ne go przez na -

zwy jed no stek or ga ni za cyj nych, jed no stek
po moc ni czych gmi ny, bu dow li, obiek tów
i urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej oraz
po mni ki z dnia 1 kwiet nia 2016 r., zmie -
nio nej Usta wą z dnia 14 grud nia 2017 r. 

Zde mon to wa na ta bli ca z po mni ka tra -
fi ła do Mu zeum Zie mi Koź miń skiej. Sa mo -
rząd przy mie rza się do te go, by po stu ment
w par ku wy ko rzy stać do bu do wy po mni ka
upa mięt nia ją ce go 100. rocz ni cę od zy ska -
nia nie pod le gło ści i wy bu chu po wsta nia
wiel ko pol skie go, któ re go uro czy ste od sło -
nię cie za pla no wa no na 11 li sto pa da. 

Bur mistrz Ma ciej Brat bor ski kon sul to -
wał już ten po mysł ze Spo łecz nym Ko mi te -
tem 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. Osta tecz na de cy zja
jest uza leż nio na od opi nii kon ser wa to ra za -
byt ków i in nych sto sow nych in sty tu cji. 

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Rozebrano pomnik w parku
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W Li ceum Ogól no kształ cą cym im.
Hu go na Koł łą ta ja w Kro to szy nie
od był się etap po wia to wy XIV Wiel -
ko pol skiej Olim pia dy Wie dzy Kon -
su menc kiej. Do ry wa li za cji przy -
stą pi ło 13 uczniów szkół po nad -
gim na zjal nych.

Eli mi na cje przy go to wał po wia to wy
rzecz nik kon su men tów w Kro to szy nie Mi -
ko łaj Lech man. Ho no ro wy pa tro nat
nad olim pia dą ob ję li pre zes Urzę du Ochro -
ny Kon ku ren cji i Kon su men tów oraz mar -

sza łek wo je wódz twa wiel ko pol skie go. Ce -
lem przed się wzię cia jest upo wszech nia nie
wśród mło dzie ży wie dzy o pra wach kon su -
men tów, któ rych zna jo mość jest nie zbęd na
w co dzien nym ży ciu oraz we współ cze snej
go spo dar ce ryn ko wej. 

Uczest ni cy roz wią zy wa li test skła da -
ją cy się z 60 py tań z za kre su m. in. ustaw
o ochro nie kon ku ren cji i kon su men tów,
o po za są do wym roz wią zy wa niu spo rów
kon su menc kich, o usłu gach tu ry stycz -
nych, o kre dy cie kon su menc kim i pra wie
te le ko mu ni ka cyj nym. 

Etap po wia to wy wy gra ła Pa try cja Jac -
ko wiak z I LO im. H. Koł łą ta ja w Kro to -
szy nie, któ ra uzy ska ła 47 pkt. Dru gie
miej sce za ję ła Ewa Ku biak z Ze spo łu
Szkół Po nad gim na zjal nych im. Jó ze fa
Mar ciń ca w Koź mi nie Wlkp. – 39 pkt.,
a trze cia by ła An na Cza cho rek
z I LO – 38 pkt. Lau re aci otrzy ma li na -
gro dy rze czo we i awan so wa li do fi na łu
wo je wódz kie go olim pia dy, któ ry od bę -
dzie się 11 kwiet nia w Urzę dzie Mar szał -
kow skim w Po zna niu. 

(NO VUS)

LO KROTOSZYN

Olimpiada wiedzy konsumenckiej



Tuż przed świę ta mi w sie dzi bie
Przed się bior stwa Go spo dar ki Ko mu -
nal nej i Miesz ka nio wej w Kro to szy -
nie od by ła się kon fe ren cja pra so wa,
w trak cie któ rej po in for mo wa no
o do fi nan so wa niu unij nym na bu do -
wę ka na li za cji i wo do cią gu na uli -
cach Wie wió row skie go i Klem cza ka.
Po wsta nie też in sta la cja do prze twa -
rza nia osa dów ście ko wych.

– To waż na i szcze gól na chwi la dla
tej spół ki. Jest to już dru gie do fi nan so -
wa nie ze środ ków ze wnętrz nych, któ re
uda ło nam się uzy skać. Pierw sze otrzy -
ma li śmy z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich i wy ło ni li śmy dwóch wy -
ko naw ców. Je den ro bi sie ci wo do cią go -
we w Lu to gnie wie, a dru gi zaj mu je się
bu do wą no wej sta cji uzdat nia nia wo dy
w Chwa li sze wie. In we sty cje są w trak -
cie re ali za cji. Fi nał pla no wa ny jest

na paź dzier nik – mó wił Mar cin Jam ry,
pre zes PGKiM. 

Dru gie do fi nan so wa nie spół ka uzy -
ska ła na re ali za cję pro jek tu pod na zwą
„Mo der ni za cja oczysz czal ni ście ków
w Kro to szy nie etap II wraz z upo rząd ko -
wa niem go spo dar ki wod no -ście ko wej

na te re nie ca łej aglo me ra cji Kro to szyn”.
Cał ko wi ty koszt pro jek tu to 5 329 000,
z cze go do fi nan so wa nie wy nie sie 2,7 mln
zł. Pro jekt obej mu je bu do wę sie ci wo do cią -
go wej, ka na li za cji sa ni tar nej i desz czo wej
na uli cach Wie wió row skie go, Świę to krzy -
skiej, Sło wiań skiej oraz prze bu do wę wo do -

cią gu i ka na li za cji na uli cy Klem cza ka.
Dru gą część pro jek tu sta no wi bu do -

wa in sta la cji do prze twa rza nia osa dów
na eko lo gicz ny gra nu lat na te re nie oczysz -
czal ni ście ków na ul. Sło necz nej. Zo sta nie
tam wy bu do wa na mul da, gdzie gro ma -
dzo ne bę dą od pa dy z mniej szych oczysz -
czal ni, któ rym nie opła ca się bu do wać ta -
kiej in sta la cji. W ra mach za da nia zo sta nie
tam za mon to wa nych 166 pa ne li fo to wol -
ta icz nych do wy twa rza nia ener gii elek -
trycz nej, co za pew ni za si la nie no wej in -
sta la cji.

– Cie szy my się z do fi nan so wa nia, ale
na tym nie po prze stań my – za zna czył M.
Jam ry. – Pa trzy my rów nież w przy szłość,
nie tyl ko na rok obec ny, ale i na stęp ny.
Ob ser wu je my, ja kie środ ki bę dzie moż na
po zy skać. War to do dać, że w ro ku ubie -
głym na ten sam cel zło ży li śmy dwa wnio -
ski o do fi nan so wa nie do PROW -u i In -
spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska. Oba
prze szły po zy tyw ną we ry fi ka cję.

Spół ka li czy, że pra ce na ul. Wie wió -
row skie go i Klem cza ka roz pocz ną się jak
naj szyb ciej, by in we sty cję za koń czyć jesz -

cze w tym ro ku, po nie waż na te re nie Di -
no przy ul. Ostrow skiej ma po wstać za -
kład prze twór stwa mię sne go. Ów za kład
bę dzie mógł ko rzy stać i być za si la ny z bu -
do wa ne go wo do cią gu oraz ka na li za cji, co
za pew ni no we miej sca pra cy. 

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek po -
dzię ko wał kie row nic twu spół ki i jej pra -
cow ni kom za suk ces w po sta ci po zy ska -
nia do fi nan so wa nia, na czym na pew no
sko rzy sta ją miesz kań cy. – Jak pań stwo
wie cie, gmi na Kro to szyn jest stu pro cen -
to wym udzia łow cem PGKiM – po wie -
dział F. Mar sza łek. – Jed nym z za dań po -
sta wio nych przed no wym za rzą dem spół -
ki by ło uzy ski wa nie środ ków ze wnętrz -
nych. Mo że my po wie dzieć, że się to do ko -
nu je, więc gra tu lu ję spół ce do brych wy ni -
ków. Dzię ki in we sty cji na ul. Klem cza ka
po ja wi się rów nież moż li wość jej prze bu -
do wy (o złym sta nie tej dro gi po wia to wej
pi sa li śmy już la tem ze szłe go ro -
ku – przyp. red.) – pod su mo wał bur -
mistrz.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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KROTOSZYN

PGKiM otrzymało dofinansowanie

EKOLOGIA

Krotoszyńska woda jest najlepsza!
Na nie daw nej kon fe ren cji pra so wej
Mar cin Jam ry, pre zes Przed się bior -
stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie, za -
pre zen to wał pro jekt wpro wa dze nia
w pla ców kach oświa to wych i za kła -
dach pra cy tzw. po ideł ka, bo wiem
wo da pły ną ca w na szych kra nach
jest zdro wa i bo ga ta w skład ni ki mi -
ne ral ne. 

– Zło ży li śmy wnio sek od no śnie
pro jek tu eko lo gicz ne go, pro mu ją ce go
na szą kro to szyń ską wo dę – wy ja śniał
Mar cin Jam ry. – Oka zu je się, że jest
ona bar dzo bo ga ta w skład ni ki po zy -
tyw ne. Dzie ci skła nia ją się ku in nym
na po jom, w związ ku z po wyż szym
po sta no wi li śmy pro mo wać zdro wą
wo dę od naj młod szych lat. I chce my
za in sta lo wać po ideł ka w przed szko -
lach, szko łach, ale tak że w za kła dach
pra cy.

Wnio sek tra fił już do Urzę du Mar -
szał kow skie go. De cy zja za pad nie
w pierw szej po ło wie te go ro ku. Koszt pro -
jek tu sza cu je się na oko ło pół mi lio na zło -
tych, z cze go do fi nan so wa nie mo że wy -
nieść 85 pro cent. 

Do tej kon cep cji przy chyl nie od -
niósł się Fran ci szek Mar sza łek, bur -
mistrz Kro to szy na, przy zna jąc, że
od lat pi je kro to szyń ską wo dę z kra -
nu. – Zdzi wi łem się, że nie któ rzy
stwier dzi li, że na szą wo dę moż na spo -
ży wać tyl ko prze go to wa ną. To mnie za -
in spi ro wa ło, aby kro to szyń ską wo dę
spo pu la ry zo wać i my ślę, że bę dzie to
faj nie funk cjo no wać. Wszel kie te go ty -
pu dzia ła nia są zwią za ne z bu do wa -
niem tzw. smart ci ty, mia sta czy ste go
i przy ja zne go dla miesz kań ców i śro do -
wi ska. Jest to jed na z wie lu ini cja tyw, ja -
kie po dej mu je my w Kro to szy nie – po -
wie dział bur mistrz.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MOTORYZACJA

Czy w Krotoszynie będzie można zdawać na prawko?
Na mar co wej se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go mó wio no o moż li wo ści po -
wsta nia w na szym mie ście od dzia łu
Wo je wódz kie go Ośrod ka Ru chu Dro go -
we go. Dzię ki te mu moż na by ło by zda -
wać eg za min teo re tycz ny i prak tycz ny
na pra wo jaz dy. Wła dze po wia tu po pie -
ra ją ten po mysł, po nie waż Kro to szyn
speł nia wszel kie wa run ki. Osta tecz na
de cy zja na le ży do władz wo je wódz twa.

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka wspo -
mniał, że nie daw no od by ło się spo tka nie
w tej spra wie. Uczest ni czy ły w nim wła dze
sta ro stwa i kro to szyń skie go Urzę du Miej -
skie go oraz dy rek tor Wo je wódz kie go
Ośrod ka Ru chu Dro go we go w Ka li -
szu. – Je śli po wstał by ta ki ośro dek w Kro to -
szy nie, bę dzie moż li wość zda wa nia eg za mi -
nów na pra wo jaz dy w ka te go riach
A i B – mó wił S. Szczot ka. – W spra wę
moc no za an ga żo wał się rów nież rad ny Sej -
mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, Ju -

lian Jokś. Na szą ini cja ty wę po par li dy rek tor
ka li skie go WORD -u i wi ce mar sza łek wo je -
wódz twa, Krzysz tof Gra bow ski. Osta tecz -
na de cy zja na le ży jed nak do człon ka Za rzą -
du Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, wi ce -
mar szał ka Woj cie cha Jan ko wia ka, któ re mu
pod le ga ją ośrod ki ru chu dro go we -
go – oznaj mił sta ro sta, pod kre śla jąc
przy tym, iż miesz kań cy na sze go po wia tu
mie li bar dzo wy so ką zda wal ność na eg za -
mi nach na pra wo jaz dy, co świad czy o do -
brym przy go to wa niu przez in struk to rów.

Po mysł uru cho mie nia WORD -
-u w Kro to szy nie po ja wił się w mo men cie,
kie dy po dob ne sta ra nia za czął czy nić są -
sied ni Mi licz. – Spra wa mi lic kie go od dzia -
łu je le nio gór skie go WORD -u nie jest prze -
są dzo na, bo mu si wy dać na to zgo dę sa mo -
rząd Dol ne go Ślą ska. Je śli do szło by to
do skut ku, z ca łą pew no ścią sko rzy sta li by
z te go przy szli kie row cy z są sied nich po wia -
tów. Trze ba jed nak wspo mnieć, że wie lo -
krot nie o utwo rze nie od dzia łu za bie ga ły

już Ostrów Wlkp. i Gnie zno, ale bez sku -
tecz nie – wy ja śnił sta ro sta.

Je śli w Kro to szy nie po wsta nie ośro dek
ru chu dro go we go, wła dze po wia to we
i gmin ne ma ją już po mysł, gdzie mo gły by
od by wać się eg za mi ny teo re tycz ne i prak -
tycz ne. – Po stro nie sa mo rzą dów by ło by za -
bez pie cze nie pla cu ma new ro we go do eg za -
mi nu z praw dzi we go zda rze nia. Te ren
o wy mia rach 20 na 50 m mu siał by zo stać
ogro dzo ny. Naj bar dziej od po wied ni wy da je
się plac tar go wy. Trze ba by by ło też za in we -
sto wać w po ło że nie no wej na kład ki as fal to -
wej. W przy pad ku eg za mi nu prak tycz ne go
na ka te go rię A ten plac mu siał by być dłuż -
szy. Je że li by śmy od stra szy li WORD ce ną
za użyt ko wa nie, to na wet po kosz tach czy
przy mi ni mal nym zy sku, ja ko rad ni po wia -
to wi, po win ni śmy się nad tym po chy lić. Eg -
za min teo re tycz ny mógł by od by wać się
w bu dyn kach Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych nr 1 – pod su mo wał S. Szczot ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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W czwar tek, 29 mar ca, na uli cy Kar -
ło wi cza w Kro to szy nie do szło do po -
ża ru wia ty ga ra żo wej. Na szczę ście
ni ko mu nic się nie sta ło.

Na ak cję wy sła no trzy za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz je den z miej sco wej
OSP. We wnątrz wia ty, przy le ga ją cej
do bu dyn ku miesz kal ne go, znaj do wał
się sa mo chód oso bo wy oraz drew no
opa ło we. 

– Stra ża cy, wy po sa że ni w sprzęt
ochro ny dróg od de cho wych, po da li dwa
prą dy ga śni cze pia ny sprę żo nej do wia -
ty. Po uzy ska niu do stę pu do wnę trza
po miesz cze nia skie ro wa no prąd ga śni -
czy pia ny na pa lą cy się po jazd. Na stęp -
nie po da no je den prąd ga śni czy wo dy
w ce lu schło dze nia na grza nych ele men -
tów kon struk cji i ele wa cji bu dyn -
ku – in for mu je kpt. To masz Pa try as
z Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie. 

Po od dy mie niu wia ty oka za ło się,
że ogień roz prze strze nił się przez
okno do przy le ga ją ce go po miesz cze -
nia. W pra cow ni kra wiec kiej pa no wa -
ło du że za dy mie nie. Stra ża cy wy nie śli
tlą ce się tek sty lia na ze wnątrz i tam
zo sta ły do ga szo ne. W trak cie pro wa -
dzo nych dzia łań na bie żą co mo ni to ro -
wa no po ziom tem pe ra tu ry w po miesz -
cze niach. 

Po cał ko wi tym uga sze niu po ża ru
spraw dzo no ca ły bu dy nek urzą dze niem
wie lo ga zo wym. Z uwa gi na obec ność
tlen ku wę gla otwar to okna. Po now ne
spraw dze nie po miesz czeń nie wy ka za ło
obec no ści ga zów nie bez piecz nych.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Pożar wiaty garażowej

PUP

Spotkanie dla pracodawców
Po wia to wy Urząd Pra cy w Kro to szy -
nie wraz z Urzę dem Skar bo wym i Za -
kła dem Ubez pie czeń Spo łecz nych
za pra sza ją pra co daw ców do udzia łu
w spo tka niu in for ma cyj no -szko le nio -
wym „Ubez pie cze nia spo łecz ne,
zdro wot ne, obo wiąz ki po dat ko -
we – zmia ny 2018”. 

Spo tka nie od bę dzie się 25 kwiet nia,
wgo dzi nach9.00-14.00, wCe chu Rze miosł
Róż nych przy ul. Flo riań skiej w Kro to szy nie. 

Omó wio ne zo sta ną na stę pu ją ce za -
gad nie nia: zwol nie nie le kar skie od 1 lip -

ca 2018 (e -ZLA), świad cze nia krót ko ter -
mi no we z sys te mu ubez pie cze nia spo łecz -
ne go, pra wo przed się bior ców – zmia ny
w usta wie o sys te mie ubez pie czeń spo łecz -
nych, układ ra tal ny – do god na for ma spła -
ty za dłu że nia z ty tu łu skła dek, Jed no li ty
Plik Kon tro l ny, re je stra cja po dat ni ków,
kam pa nia Szyb ki PIT, ak cja „Weź pa ra gon”.

Uwa ga – ilość miejsc ogra ni czo na.
Za pi sy przyj mu je Po wia to wy Urząd Pra cy
pod nu me ra mi tel. 62 725 13 83,
62 721 35 17. Szcze gó ło we in for ma cje
moż na uzy skać w po ko ju nr 12. 

(AN KA)
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W pierw szy dzień wio sny ucznio -
wie kla sy VI SP nr 1 w Koź mi nie
Wlkp., wraz z wy cho waw czy nią
i dy rek to rem pla ców ki, go ści li
na Kon kur sie Po ezji Pa trio tycz nej,

któ ry od był się w Mło dzie żo wym
Ośrod ku Wy cho waw czym.

Ucznio wie ośrod ka re cy to wa li wier -
sze Ada ma Mic kie wi cza, Ju liu sza Sło wac -

kie go, Cy pria na Ka mi la Nor wi da, Ada ma
Asny ka, Wła dy sła wa Bro niew skie go czy
Ta de usza Ró że wi cza. Pre zen ta cje mło -
dzie ży przy go to wa ne by ły pod kie run -
kiem Do na ty Wi tek -Dłuż niak, po lo nist ki
i wy cho waw czy ni.

Po wy stą pie niach re cy ta tor skich,
wzbo ga co nych pre lek cją na te mat hi -
sto rii na ro du pol skie go, głos za brał Ja -
cek Za wod ny, dy rek tor Je dyn ki, dzię -
ku jąc za za pro sze nie i jed no cze śnie za -
pra sza jąc mło dych re cy ta to rów w mu ry
SP nr 1. Ucznio wie pod sta wów ki otrzy -
ma li tak że za pro sze nie na spek takl „Ro -
meo i Ju lia”, któ ry przy go to wu je mło -
dzież ośrod ka.

(AN KA)

W mar cu Sto wa rzy sze nie Ra zem
Dla Ko na rze wa, we współ pra cy z Ze -
spo łem Szkół Po nad gim na zjal nych
w Zdu nach, zor ga ni zo wa ło spo tka -
nie mło dych wo lon ta riu szy z Wiel ko -
pol ski pod ha słem „Na sze spra wy
w na szych rę kach”.

Szko ła go ści ła mło dzież m. in. z Basz -
ko wa, Mu ro wa nej Go śli ny, Kasz te la nii
Ostrow skiej, Ble cho wa czy Zdun. Te mat
spo tka nia brzmiał: „Mło dzież – współ pra -
ca, mo ty wo wa nie oraz ini cjo wa nie dzia łań

z mło dzie żą na przy kła dzie mło dzie żo -
wych rad oraz grup nie for mal nych”.

Wo lon ta riu sze pra co wa li w gru pach
pod kie run kiem mo de ra to ra. Roz ma wia -
no o współ pra cy mło dych lu dzi z urzę da -

mi gmin. Sta wia ją cy pierw sze kro ki
w dzia łal no ści wo lon ta riac kiej ucznio wie
ZSP Zdu ny rów nież ak tyw nie uczest ni -
czy li w dys ku sji. 

(AN KA)

KOŹMIN WLKP.

Wysłuchali pięknych recytacji

W no cy ze śro dy na czwar tek zmarł
Jan Wa leń ski, by ły bur mistrz Ko by li -
na. Po grzeb od był się w mi nio ną so -
bo tę. Że gna ły Go tłu my miesz kań -
ców gmi ny i nie tyl ko.

Jan Wa leń ski przez wie le lat stał
na cze le gmi ny Ko by lin. Naj pierw był na -
czel ni kiem, a po tem, już po trans for ma cji
ustro jo wej, peł nił funk cję bur mi strza Ko -
by li na. Po nad to był wie lo let nim pre ze sem
Od dzia łu Miej sko -Gmin ne go ZOSP RP
w Ko by li nie. Miał 79 lat.

(AN KA)

WSPOMNIENIE

Odszedł Jan Waleński

ZSP ZDUNY

Nasze sprawy w naszych rękach
W mar cu bur mistrz Fran ci szek Mar -
sza łek pod pi sał umo wę na bu do wę
uli cy Ja snej w Kro to szy nie. War tość
umow na ro bót wy no si po nad trzy
mi lio ny zło tych. Wy ko naw ca ma
czas do 28 wrze śnia.

W ra mach in we sty cji prze wi dzia no
bu do wę od pod staw dro gi o dłu go ści
ok. 765 mb (od skrzy żo wa nia z uli cą Zdu -
now ską do ron da przy uli cy Łą ko wej),
o sze ro ko ści 6 m, z na wierzch nią z be to nu
as fal to we go. Zro bio ne zo sta ną tak że

chod nik, ścież ka ro we ro wa, zjaz dy, od -
wod nie nia (ka nał desz czo wy, wpu sty
desz czo we, ro wy, prze pu sty), przy łą cza
ka na li za cji desz czo wej, sa ni tar nej i wo do -
cią go we, oświe tle nie dro go we. Po nad to
wy cię te zo sta ną drze wa i krze wy i za mon -
to wa ne ozna ko wa nie.

Za da nie jest do fi nan so wa ne z rzą do -
we go Pro gra mu Roz wo ju Gmin nej i Po -
wia to wej In fra struk tu ry Dro go wej
w kwo cie 1,3 mln zł, co sta no wi 50%
kosz tów kwa li fi ko wa nych. 

(NO VUS)

INWESTYCJE

Podpisano umowę 
na budowę ul. Jasnej

Przed się bior stwo Bu dow la ne MO -
NO BET wy gra ło prze targ na bu do wę
bo iska wie lo funk cyj ne go przy Ze spo -
le Szkół w Or pi sze wie. In we sty cja
ma być zre ali zo wa na do koń ca lip ca.

Pra ce po le gać bę dą na zbu do wa niu
bo iska wie lo funk cyj ne go o na wierzch ni
po li ure ta no wej, wy ko na niu ele men tów
ma łej ar chi tek tu ry w po sta ci si łow ni ze -
wnętrz nej (skła da ją cej się z sze ściu urzą -
dzeń), bież ni spor to wej i skocz ni do sko ku
w dal, bu do wie chod ni ka i ogro dze nia.

Po nad to pro wa dzo ne bę dą ro bo ty na ro -
wie me lio ra cyj nym. War tość pro jek tu
opie wa na po nad 856 tys. zł.

(NO VUS)

ORPISZEW

Umowa na budowę boiska
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20 mar ca w Au li im. Bi sku pa Ja na
Lu brań skie go w Col le gium Mi nus
UAM w Po zna niu od by ła się kon fe -
ren cja na uko wa „Ma rzec'68 w Po -
zna niu”. Uczest ni czył w niej kro to szy -
nia nin Hen ryk Ko toń ski. Kon fe ren cję
zor ga ni zo wa ły In sty tut Pa mię ci Na ro -
do wej, In sty tut Hi sto rii UAM oraz Ar -
chi wum Pań stwo we w Po zna niu.

Za pro sze ni pre le gen ci wy gło si li re fe -
ra ty, oma wia jąc w sze ro kim za kre sie pa -
mięt ne wy da rze nia z mar ca 1968 ro ku.
Przed sta wi li je za rów no z per spek ty wy
ogól no pol skiej, jak i lo kal nej. Przy po -
mnia no re pre sje, ja kie spo tka ły uczest ni -
ków pro te stów, a tak że po sta wę po znań -
skie go ko ścio ła. 

Prócz hi sto ry ków ba da ją cych hi sto rię
Pol ski XX wie ku w kon fe ren cji wzię li
udział uczest ni cy pro te stów sprzed 50
lat. W tym gro nie zna lazł się me ce nas
Hen ryk Ko toń ski z Kro to szy na, wów czas
stu dent pra wa III ro ku na uni wer sy te cie
po znań skim. Po wy gło sze niu re fe ra tów
uczest ni cy dys ku to wa li o wy da rze niach
z cza sów ich mło do ści. Przed sa lą ob rad
moż na by ło obej rzeć wy sta wę plan szo wą
„Ma rzec'68 w Po zna niu” au tor stwa prof.
Sta ni sła wa Jan ko wia ka.

Pierw szym z pre le gen tów był pro fe sor
Je rzy Eisler, któ ry omó wił te mat w per -
spek ty wie ogól no pol skiej. – Mie li śmy
do czy nie nia z bun tem mło dzie ży, któ ry
za czął się w szko łach wyż szych wśród stu -
den tów. Błęd nie był przed sta wia ny przez
wie le lat ja ko pro test jed nej gru py, al bo -
wiem ro bot ni cy rów nież przy łą cza li się
do stu den tów – stwier dził pro fe sor Eisler. 

Pro te sty w mar cu 1968 ro ku roz po -
czę ły się po wy co fa niu z afi szów przez
wła dze ko mu ni stycz ne spek ta klu „Dzia -
dy”, wy sta wia ne go przez Te atr Na ro do wy
w War sza wie. Przed sta wie nie wy re ży se -
ro wa ne przez Ka zi mie rza Dejm ka, z Gu -
sta wem Ho lo ub kiem w ro li Gu sta wa -
-Kon ra da, mia ło swo ją pre mie rę pod ko -
niec li sto pa da 1967 ro ku. Spek takl spo -

tkał się z ostrą kry ty ką kie row nic twa Pol -
skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej,
któ re uzna ło go za prze jaw po sta wy an ty -
ra dziec kiej i nad to re li gij nej. 30 stycz -
nia 1968 ro ku od by ło się osta nie przed -
sta wie nie. Po nim do szło do ma ni fe sta cji
stu den tów, któ rzy wzno si li okrzy ki: „Nie -
pod le głość bez cen zu ry”, „Chce my kul tu -
ry bez cen zu ry!”, „Żą da my znie sie nia cen -
zu ry”, „Mic kie wicz – Dej mek”. Pro test
przy go to wa li „Ko man do si”, czy li gru pa
zbun to wa nej mło dzie ży, opo wia da ją cej
się za roz sze rze niem swo bód oby wa tel -
skich, przede wszyst kim za znie sie niem
lub przy naj mniej ogra ni cze niem cen zu ry
oraz za więk szą au to no mią na uki i szkół
wyż szych, a tak że stu den ci  Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Te atral nej. 

Mi li cja in ter we nio wa ła po za koń cze -
niu mar szu, roz pę dza jąc tłum pał ka mi
i aresz tu jąc 35 ma ni fe stan tów, z któ rych
dzie wię ciu po cią gnię to do od po wie dzial -
no ści przed ko le gium kar no -ad mi ni stra -
cyj nym i uka ra no grzyw na mi. Wśród
nich by li dwaj stu den ci – Adam Mich nik
i Hen ryk Szlaj fer. Oni to po in for mo wa li
o prze bie gu ma ni fe sta cji ko re spon den ta
fran cu skie go dzien ni ka „Le Mon de”.
Wia do mo ści te na stęp nie roz po wszech ni -
ła Roz gło śnia Pol ska Ra dia Wol na Eu ro pa. 

Zo sta li za to re le go wa ni z uczel ni,
a póź niej aresz to wa ni. 8 mar ca 1968 r.

na dzie dziń cu Uni wer sy te tu War szaw -
skie go od był się pro te sta cyj ny wiec w ich
obro nie. Ze bra ło się na nim kil ka ty się cy
stu den tów. Przez akla ma cję przy ję to re -

zo lu cję, w któ rej po tę pio no za cho wa nie
władz w spra wie wy co fa nia „Dzia dów”
i żą da no przy wró ce nia praw stu denc kich
Mich ni ko wi i Szlaj fe ro wi oraz umo rze nia
po stę po wań prze ciw ko in nym uczest ni -
kom de mon stra cji. 

Pod ko niec wie cu, już po przy ję ciu re -
zo lu cji, na te ren uni wer sy te tu wje cha ło
kil ka au to ka rów wy peł nio nych „ak ty wem
ro bot ni czym”, mi li cją i OR MO. Roz po -
czę ło się roz pę dza nie ze bra nych. Wy da -
rze nia, któ re mia ły miej sce 8 mar ca

na Uni wer sy te cie War szaw skim, obu rzy ły
śro do wi ska aka de mic kie i sta ły się po wo -
dem wie lu pro te sta cyj nych wie ców i ulicz -
nych de mon stra cji, po cząt ko wo w sa mej
War sza wie, a na stęp nie tak że w in nych
mia stach w Pol sce, rów nież w Po zna niu. 

O po znań skim mar cu'68 opo wia dał
na kon fe ren cji pro fe sor Sta ni sław Jan ko -
wiak. – In for ma cje o tym, co się dzie je
w War sza wie, do tar ły do Po zna nia sto -
sun ko wo szyb ko, bo już w so bo tę, 9 mar -
ca – po wie dział. Naj waż niej sze wy da rze -
nia mia ły miej sce w dniach 12-16 mar ca.
Dwie naj więk sze de mon stra cje stu den -
tów od by ły się 13 mar ca. Pierw sza roz po -
czę ła się ok. go dzi ny 15.00 na pla cu Mic -
kie wi cza, a dru ga w go dzi nach wie czor -
nych na Wi no gra dach. 

Pier wot nie pro te stu ją cy gro ma dzi li się
przed do ma mi stu denc ki mi, a póź niej de -

mon stra cje ru szy ły w kie run ku cen trum
mia sta. Do stu den tów uni wer sy te tu do łą -
czy li mło dzi lu dzie z in nych po znań skich
uczel ni, zwłasz cza z Po li tech ni ki Po znań -
skiej, Wyż szej Szko ły Eko no micz nej i Wyż -
szej Szko ły Rol ni czej. Skan do wa no ha sła:
„Pra sa kła mie”, „Po par cie dla War sza wy
od Po zna nia”, „Żą da my „Dzia dów”„. 

Obie de mon stra cje zo sta ły spa cy fi ko -
wa ne przez od dzia ły ZO MO. Wy sła ny zo -
stał rów nież list do Ko mi te tu Wo je wódz -
kie go PZPR z żą da niem za ję cia ja sne go

sta no wi ska i po tę pie nia pra sy po znań -
skiej, któ ra mil cza ła na te mat wy da rzeń
w War sza wie, ostrze ga jąc jed no cze śnie
przed po wtór ką czerw ca’56.

We dług Biu le ty nu In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej do 28 mar ca za udział w ma -
ni fe sta cjach za trzy ma no w Po zna niu 207
osób. Wśród nich by ło 95 stu den tów, 42
pra cow ni ków fi zycz nych, 31 pra cow ni -
ków umy sło wych, 27 uczniów szkół śred -
nich, 5 osób nie pra cu ją cych i 7 okre ślo -
nych w do ku men cie ja ko „in ne”. Naj wię -
cej ma ni fe stan tów za trzy ma no 13 mar ca
pod czas dwóch naj więk szych de mon stra -
cji, ja kie od by ły się wów czas w Po zna niu.

Do dal szych za trzy mań, prze waż nie
za spo rzą dza nie i kol por to wa nie ulo tek,
do cho dzi ło w kwiet niu i ma ju 1968 r.
Do te go cza su ogól na licz ba za trzy ma nych
wy no si ła 220. Z tej gru py 164 oso by zo -
sta ły zwol nio ne w cią gu 48 go dzin. Wśród
nich był kro to szy nia nin Hen ryk Ko toń ski,
któ ry zo stał za trzy ma ny w bu dyn ku
uczel ni przez służ bę bez pie czeń stwa.

– Zor ga ni zo wa no spo tka nie władz
uni wer sy tec kich ze stu den ta mi, że by
zdła wić te pro te sty – wspo mi na H. Ko -
toń ski. – Wła dza chcia ła się do wie dzieć,
ja kie są na sze ce le i po stu la ty, dla te go
chcie li, że by śmy przed sta wi li par tii na sze
pro jek ty, w któ rych wy ja śni my, o co nam
cho dzi. Wszy scy za czę li gło śno się za sta -
na wiać, kto bę dzie na ty le od waż ny, by za -
nieść tę pe ty cje do władz wo je wódz kich.
Dok tor An to ni Ro ga, ad iunkt pra wa fi -
nan so we go, zo bo wią zał się ode brać tę pe -
ty cję i po śred ni czyć po mię dzy wła dza mi
rek tor ski mi a par tyj ny mi w Po zna niu.
Wte dy ja zgło si łem chęć opra co wa nia na -
szych po stu la tów, mó wiąc, że na za jutrz
do star czę je przed go dzi ną 9.00 do Col le -
gium Mi nus. Ra no w ob sta wie stu den -
tów sta wi łem się tam i spo tka łem się
z dok to rem An to nim Ro gą. Ale oprócz
nie go zo ba czy łem mu sku lar ne go, wy so -
kie go męż czy znę, któ ry nie wy glą dał
na stu den ta. Zo rien to wa łem się, że to za -
sadz ka. Szyb ko więc uda łem się do to a le -
ty, gdzie po dar łem do ku ment i spu ści łem
z wo dą. Chwi lę póź niej zo sta łem za trzy -
ma ny przez służ bę bez pie czeń stwa.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

POZNAŃ

Marzec’68 - zryw polskiej młodzieży
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Uczen ni ce LO przy Ze spo le Szkół Po -
nad gim na zjal nych im. J. Mar ciń ca
w Koź mi nie Wlkp. za ję ły dru gie miej -
sce w mię dzy na ro do wym kon kur sie,
zor ga ni zo wa nym dla czte rech re gio -
nów w Eu ro pie przez nie miec ką Fun -
da cję Na gro dy Mło dzie żo wej.

Eki pa z koź miń skiej szko ły, we
współ pra cy z miej sco wym Za kła dem Ak -
tyw no ści Za wo do wej, na gra ła film i pio -
sen kę o wal ce z wy klu cze niem spo łecz -
nym. W ma ju lau re aci wraz z opie ku na -
mi po ja dą do Wies ba den, gdzie na stą pi
uro czy ste wrę cze nie na gro dy w po sta -
ci 650 eu ro. W skła dzie ze spo łu zna leź li
się: Agniesz ka Bru der, Jo an na Bryl, Do -
mi ni ka Bry lew ska, Jo an na Czaj ka, Ja go da
Gaw roń ska, Ad rian na Gro ma dziń ska,
Ali cja Gro ma dziń ska, Ka ta rzy na Ka rol -
czak, Ju lia Kaź mier czak, Pa try cja Kaź -
mier czak, Agniesz ka Ku biak, We ro ni ka
Ku biak, Ju lia Ma lesz ka, Mar ty na Paw łow -
ska, We ro ni ka Po raw ska, Na ta lia Rzep ka
i Alek san dra Szcze pa niak oraz Ma te usz
Hand ke – słu chacz Kwa li fi ka cyj ne go
Kur su Za wo do we go A. 20.

Kon kurs miał na ce lu roz wi ja nie
kom pe ten cji ję zy ko wych oraz pro mo wa -
nie po ro zu mie nia na po zio mie eu ro pej -
skim i mię dzy na ro do wym. Skie ro wa ny

był dla mło dzie ży w wie ku 12-23 la ta,
miesz ka ją cej na sta łe w czte rech re gio -
nach – w He sji i okrę gu Schmal kal den -
-Me inin gen (Tu ryn gia), Akwi ta nii (Fran -
cja), Emi lii -Ro ma nii (Wło chy) i Wiel ko -
pol sce. Pa tro nat nad kon kur sem ob ję li
mar sza łek wo je wódz twa wiel ko pol skie go
Ma rek Woź niak i je go od po wied ni cy
w po zo sta łych re gio nach.

Do kon kur su moż na by ło zgła szać pra -
ce w for mie gra fi ki, ese jów, ob ra zów, zdjęć,
na grań vi deo czy słu cho wisk. Na le ża ło od -
nieść się do grup naj bar dziej na ra żo nych
na wy klu cze nie spo łecz ne (np. oso by nie -
peł no spraw ne, ko bie ty sa mot nie wy cho -
wu ją ce dzie ci, sa mot ne star sze oso by, dzie -

ci wy cho wu ją ce się po za ro dzi ną, imi gran -
ci, człon ko wie mniej szo ści na ro do wych). 

Koź miń scy ucznio wie na krę ci li film
i na gra li pol sko -nie miec ką pio sen kę „Auf
der an de ren Straßen se ite” – „Po dru giej
stro nie uli cy”. W fil mie za pre zen to wa ne
zo sta ły ty py re ha bi li ta cji, ja kie świad czy
ZAZ, a tak że dzia ły, w któ rych pra cu ją m.
in. oso by nie peł no spraw ne. W pio sen ce
jest mo wa o tym, że mi mo trud no ści ży -
cio wych tak na praw dę to ci lu dzie są „sil -
niej si”. Te le dysk ma na ce lu po ka za nie,
jak waż ne w spo łe czeń stwie są te go ty pu
za kła dy i ile do bre go mo gą wnieść w ży cie
in nych. 

(NO VUS)

28 mar ca w Ko men dzie Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro -
to szy nie od by ła się na ra da ope ra cyj -
no -szko le nio wa dy żur nych ope ra cyj -
nych po wia tu oraz do wód ców Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej po -
szcze gól nych szcze bli. Spo tka niu
prze wod ni czył st. bryg. Ja cek Stru -
żyń ski, ko men dant po wia to wy PSP.

W trak cie na ra dy roz ma wia no o re ali -
za cji za opa trze nia wod ne go na znacz ne
od le gło ści przy wy ko rzy sta niu zbior ni -

ków wod nych, kon cep cji po wia to wych
plu to nów ra tow ni czych, zda rze niach

na dro gach pu blicz nych i za sa dach two -
rze nia ko ry ta rza ży cia, pro ce du rach awa -
ryj ne go za si la nia in fra struk tu ry te le in for -
ma tycz nej kro to szyń skiej ko men dy.
Omó wio no tak że wnio ski z dzia łań ra -
tow ni czo -ga śni czych.

Na ra da ope ra cyj no -szko le nio wa mia -
ła je den cel – pod nie sie nie stan dar dów
dzia łań re ali zo wa nych na rzecz spo łe czeń -
stwa przez funk cjo na riu szy PSP w Kro to -
szy nie. Spo tka nie spu en to wa no stwier -
dze niem, iż wy mia na do świad czeń
i wspól nie wy pra co wa ne pro po zy cje
na pew no wpły ną po zy tyw nie na dzia ła -
nia stra ża ków i ugrun tu ją do brą współ -
pra cę mię dzy wy dzia ło wą. 

(NO VUS)

ZSP KOŹMIN WLKP.

Drugie miejsce w międzynarodowym konkursie

BEZPIECZEŃSTWO

Podnoszą standardy działań
F

O
T
. 

Z
S

P
 K

o
ź
m

in
 W

lk
p
. 

F
O

T
. 

P
S

P
 K

ro
to

s
z
y
n

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

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

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

ży cio wych, komunikacyjnych,
rolnych, medycznych i innych!



9Rozrywka

Pierw sze go dnia wio sny Szko ła Pod -
sta wo wa w Sta rej Obrze zor ga ni zo -
wa ła II Bieg po Zdro wie pod ha słem
„Kto bie ga po Obrze, ten czu je się
do brze”. W tym ro ku po sta wio no
na... sza lo ne fry zu ry. 

Wszy scy więc ra do śnie, ko lo ro wo,
w wy jąt ko wych fry zu rach i w zdro wym
sty lu po wi ta li wio snę. W bie gu wzię li
udział ucznio wie, przed szko la cy, pra -
cow ni cy szko ły, ro dzi ce, miesz kań cy
wio ski, a tak że koź miń ska eki pa Jum -
ping Frog. Im pre zę zor ga ni zo wa li Re na -
ta Pra czyk, Na ta lia Ko wal i Ma te usz Lis. 

Po krót kiej roz grzew ce oko ło 70

uczest ni ków sta nę ło na star cie bie gu.
Mie li do po ko na nia dy stans ok. 1 ki lo me -
tra uli ca mi Sta rej Ob ry. Na me cie na każ -
de go za wod ni ka cze ka ły me dal, od blask
oraz jo gurt pit ny, ufun do wa ne przez Ra -
dę Ro dzi ców. Nad bez pie czeń stwem czu -
wa ła koź miń ska po li cja. 

Or ga ni za to rzy przy zna li pu cha ry,
ufun do wa ne przez Gmin ny Ośro dek
Spor tu w Koź mi nie Wlkp., w na stę pu -
ją cych ka te go riach: naj szyb szy
uczeń – Ja kub Prze nicz ny (kla sa V),
naj szyb szy na uczy ciel – Ire na Ja skół -
ka, naj szyb szy ro dzic – An na Ro szak,
naj bar dziej sza lo na fry zu ra – Iza be la
Ro szak (klas VI), wy róż nie nia – Bar -

tosz Teo dor czyk i Jo an na Woj cie szyń -
ska (kla sa III), naj bar dziej sza lo na bie -
go wa fry zu ra – Na ta lia Grześ ko wiak,
naj bar dziej sza lo na fro go wa fry zu -
ra – eki pa Jum ping Frog. 

OPRAC. (NO VUS)

Po siód mym tur nie ju Kro to szyń skiej
Li gi Dar ta ma my no we go li de ra
wśród męż czyzn. Nor bert Pe cy na
wy prze dził w ta be li kro to szy nia ni na,
Jac ka Cie śla ka. W roz gryw kach ko -
biet pierw szy triumf w tym se zo nie
od nio sła Mar ta Paw lic ka. 

War to przy po mnieć, że po szó stym
tur nie ju Nor bert Pe cy na miał ty le sa mo
punk tów co pro wa dzą cy Ja cek Cie ślak.
Dar ter z Ja ro ci na roz po czął od wy gra nych
z Wło dzi mie rzem Skal skim (3: 0) i Zdzi -

sła wem Ju sia kiem (3: 2). Na stęp nie prze -
grał z Bar to szem Der wi chem (2: 3), a po le -
wej stro nie dra bin ki po ko nał Prze my sła wa
Sa wic kie go (2: 0), J. Cie śla ka (2: 0) oraz
Wal de ma ra Ka łuż ne go (2: 1). W fi na le po -
now nie uległ B. Der wi cho wi (2: 5). 

Czwar te miej sce za jął J. Cie ślak, któ -
ry te go dnia po ko nał Hu ber ta Paw lic kie -
go (3: 1) i P. Sa wic kie go (3: 0), a nie spro -
stał W. Ka łuż ne mu (1: 3) i wspo mnia ne -
mu N. Pe cy nie. Po nad to nasz po wiat re -
pre zen to wa li Prze my sław Sa wic ki (5-6
miej sce), Ka rol Pie trzak (7-8), Ad rian Ja -

siń ski (7-8), H. Paw lic ki (9-12), Grze gorz
Paw lic ki (9-12), Łu kasz Ko la now ski (9-
12), Da niel Bor ski (9-12), P. Paw lic ki (13-
16) i W. Skal ski (13-16). War to od no to -
wać, że mak sy mal ną licz bę punk tów
w tur nie ju rzu cił B. Der wich. 

W zma ga niach pań nie obec ność pro -
wa dzą cej An ny Ko wal czyk wy ko rzy sta ła
Mar ta Paw lic ka, któ ra by ła w tym tur nie -
ju nie po ko na na i obec nie tra ci do li der -
ki 12 punk tów (o trzy oczka wy prze dza ją
tak że Ewa Paw lic ka). M. Paw lic ka ogra ła
Ilo nę Ku zno wicz (3: 2), E. Paw lic ką (3: 1)

oraz Da nu tę Paw lic ką (3: 2). Dru gie miej -
sce za ję ła I. Ku zno wicz, któ ra po ko na ła E.

Paw lic ką (3: 0) i D. Paw lic ką (3: 0).
(GRZE LO)

SP STARA OBRA

Pobiegli po zdrowie

Tuż przed świę ta mi wiel ka noc ny -
mi w Ze spo le Szkół Po nad gim na -
zjal nych nr 3 od był się I Tur niej
Sza cho wy o Pu char Bur mi strza
Kro to szy na i Sta ro sty Kro to szyń -
skie go. Naj lep szy wśród gim na zja -
li stów był Ma te usz Ko śció łek,

a w star szej ka te go rii trium fo wał
Kac per Skrzyp czak. 

Za wo dy zor ga ni zo wa ły ZSP nr 3
i Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im. Po wstań -
ców Wlkp. Ho no ro wy pa tro nat nad im -
pre zą ob ję li bur mistrz Kro to szy na i sta ro -

sta. W szran ki sta nę ło 40 za wod ni ków. 
W gru pie gim na zja li stów pierw sze

miej sce za jął Ma te usz Ko śció łek (SP Be ni -
ce), wy prze dza jąc Ma cie ja So bań skie go
(SP nr 1 Kro to szyn) oraz Jo an nę Plu tę (SP
nr 8 Kro to szyn). W ry wa li za cji uczniów
szkół po nad gim na zjal nych naj lep szy oka -
zał się Kac per Skrzyp czak (ZSP nr 2 Kro -
to szyn), a za nim upla so wa li się Da mian
Au gu sty niak (ZSP nr 1 Kro to szyn) i Mi -
chał Wojt ko wiak (ZSP nr 3 Kro to szyn). 

Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li pa -
miąt ko we dy plo my, a naj lep si w swo ich
ka te go riach na gro dy i pu cha ry ufun do -
wa ne przez sta ro stę Sta ni sła wa Szczot kę,
bur mi strza Fran cisz ka Mar szał ka, dy rek -
tor ki SP nr 1 oraz ZSP nr 3 – Sła wo mi rę
Ka lak i Iza be lę Kos sa kow ską, a tak że Bank
Spół dziel czy w Kro to szy nie. Tur niej przy -
go to wa li i prze pro wa dzi li na uczy cie -
le – Piotr Mo raś i Ju sty na Po li to wicz. 

(GRZE LO)

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

SZACHY

Królewska gra w Trójce

DART 

Norbert Pecyna nowym liderem

4 kwiet nia ru szył dru gi etap Kon kur -
su „Przy wi taj wio snę z Evit tą”. Do wy -
gra nia jest wy so kiej kla sy ta blet.

Wszy scy uczest ni cy, któ rzy prze szli
do ko lej ne go eta pu, zo sta li przez nas po -
wia do mie ni. Te raz ich za da niem jest od -
po wie dzieć na py ta nie: dla cze go po le casz
cu kier ki Evit ta? Od po wiedź na le ży wy -
słać, do 15 kwiet nia, w wia do mo ści pry -
wat nej na fa ce bo oko wym pro fi lu Evit ty. 

KIN GA KOST KA
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NASZA AKCJA

Wiosenny 
konkurs z Evittą!
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W Ko men dzie Po wia to wej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej prze pro wa dzo no
eli mi na cje po wia to we Ogól no pol skie -
go Tur nie ju Wie dzy Po żar ni czej „Mło -
dzież za po bie ga po ża rom”. W szran ki
sta nę ły 44 oso by, re pre zen tu ją ce
wszyst kie od dzia ły OSP.

Ry wa li za cja to czy ła się w trzech ka te -
go riach wie ko wych. Zwy cięz cy bę dą re -
pre zen to wać nasz po wiat w eta pie wo je -
wódz kim, któ ry od bę dzie się 14 kwiet nia
w Bor ku Wiel ko pol skim. 

W prze rwie kon kur su funk cjo na riu -
sze PSP, w ra mach pre wen cji, prze pro wa -
dzi li za ję cia edu ka cyj ne dla uczest ni ków
tur nie ju i ich opie ku nów. Za pre zen to wa li

sprzęt prze ciw po ża ro wy oraz za sa dy
udzie la nia po mo cy przed me dycz nej. 

W ka te go rii szkół pod sta wo wych
zwy cię ży ła Alek san dra Fra la (OSP Ko -
bier no, Od dział M -G ZOSP RP Kro to -
szyn), wy prze dza jąc Mi ko ła ja Za dwor ne -
go (OSP Bo ża cin, Od dział M -G ZOSP RP
Kro to szyn) i Na ta lię Ja rus (OSP Smo li ce,
Od dział M -G ZOSP RP Ko by lin).

W gru pie uczniów z klas VII SP
oraz II -III gim na zjów naj lep sza by ła Ju lia
Ja rus (OSP Smo li ce, Od dział M -G ZOSP
RP Ko by lin), a za nią upla so wa ły się Zu -
zan na Ba grow ska (OSP Ko bier no, Od -
dział M -G ZOSP RP Kro to szyn) i Kin ga
Gro bel na (OSP Perzy ce, Od dział M -G
ZOSP RP Zdu ny).     

W gro nie mło dzie ży ze szkół po -
nad gim na zjal nych pierw sze miej sce za -
jął Łu kasz Fur man (OSP Ko bier no, Od -
dział M -G ZOSP RP Kro to szyn), dru ga
by ła Ali cja Jac ko wiak (OSP Ko by lin,
Od dział M -G ZOSP RP Ko by lin), a trze -
cia lo ka ta przy pa dła Fi li po wi Dzier gwie
(OSP Biad ki, Od dział M -G ZOSP RP
Kro to szyn).                     

W kla sy fi ka cji ze spo ło wej zwy cię żył
i zdo był Pu char Sta ro sty Kro to szyń skie go
od dział ZOSP RP Kro to szyn, przed od -
dzia łem ZOSP RP Ko by lin (Pu char Pre ze -
sa Od dzia łu Po wia to we go ZOSP RP) i od -
dzia łem ZOSP RP Zdu ny (Pu char Ko -
men dan ta Po wia to we go PSP). 

(NO VUS)

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
13-19 kwietnia

godz. 14.30 – GNOMEO I JULIA. TAJEMNICA

ZAGINIONYCH KRASNALI – USA/Wlk.

Brytania, animowany, 86' - 2D dubbing

godz. 16.00 – PLAYER ONE – USA,

przygodowy/sci-fi, 140' - 2D dubbing

godz. 18.30 – PACIFIC RIM: REBELIA –
USA/Chiny, akcja/sci-fi, 111' - 2D dubbing 
godz. 20.45 – PLAYER ONE – USA,
przygodowy/sci-fi, 140' - 3D napisy
Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w I LO.  
12 kwietnia
Wernisaż wystawy haftu Marii Politowicz pt.
„Kobiety i ...” w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej
o godz. 18.00. 

15 kwietnia

Koncert charytatywny, organizowany przez Lions

Club Krotoszyn. W kinie Przedwiośnie wystąpi

Grzegorz Turnau - godz. 17.00. 

21 kwietnia 

Festiwal Zawodów w Trójce - „Drzwi otwarte” w

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3; od godz.

10.00. 

29 kwietnia

Koncert operetkowy „Od czardasza do kankana” w

sali kina 3D Przedwiośnie o godz. 18.00. Bilety w

cenie 35 zł. 

27 maja

XXXIX edycja Biegu Krotosa na dystansie 10 km.

Osoby, które zarejestrują się wcześniej, mają mniejszą

kwotę wpisową. 
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BEZPIECZEŃSTWO

Turniej wiedzy pożarniczej



W mi nio ną so bo tę od by ło się uro czy -
ste otwar cie no wej sie dzi by Cen trum
Tań ca Show Dan ce. Obiekt umiej -
sco wio ny przy ul. Tu wi ma 2b pre zen -
tu je się bar dzo oka za le, za rów no
pod ką tem wi zu al nym, jak i tre nin -
go wym.

– Zmia na lo kum to przede wszyst -
kim speł nie nie ma rzeń. Od lat ma rzy łam
o tym, że by stwo rzyć w peł ni pro fe sjo nal -
ne miej sce – mó wi Ka ta rzy na Wi cen ciak -
-Du da, wła ści ciel ka Cen trum Tań ca
Show Dan ce. – Chcia łam, by dzie ci mo -
gły roz wi jać się w ide al nych wa run kach.

No wa szko ła do słow nie pach nie
świe żo ścią. – Wszyst ko jest do kład nie
prze my śla ne – do po wia da wła ści ciel -
ka. – W no wym Cen trum jest przede
wszyst kim więk sza sa la. Zor ga ni zo wa li -
śmy osob ną po wierzch nię na po czet re -
cep cji, za ple cza z szat nia mi, ła zie nek
z prysz ni ca mi. Stan dar dy są w peł ni do -
sto so wa ne do te go ty pu dzia łal no ści. 

Ka ta rzy na Wi cen ciak -Du da uczy
tań ca od 13 lat. Za czę ła w wie ku 14 lat
i kon ty nu uje to do dziś. Jak sa ma mó wi,

po mysł na otwar cie szko ły zro dził się la ta
te mu, gdy jesz cze by ła nie peł no let -
nia. – Tre no wa łam wówczas z jed nym
z chło pa ków z Kro to szy na, któ ry miał
przy jem ność uczest nic twa w You Can
Dan ce – opo wia da. – To był po mysł, któ -
ry wpadł nam jed ne go dnia do gło wy,
a dru gie go już go re ali zo wa li śmy. 

Do Show Dan ce uczęsz cza mnó -
stwo dzie ci, ale nie tyl ko. Ilość tan ce rzy
moż na li czyć w set kach. Moż na za pi sać
się na za ję cia tań ca hip -hop, tań ca dys ko -
te ko we go i che er le ade rek, pierw sze go
tań ca ślub ne go, tań ca użyt ko we go, to -
wa rzy skie go, a na wet ba le tu. Po za tym
pa nie mo gą spa lać ka lo rie na tram po li -
nach, od by wa ją się rów nież za ję cia stre -
achin gu dla do ro słych. 

Na za ję cia mo że zapisać się każ dy po -
wy żej dru gie go ro ku ży cia. – Wy cho dzę
z za ło że nia, że tre ning czy ni mi -

strza – twier dzi K. Wi cen ciak -Du -
da. – Mo że się wy da wać, że ktoś nie ma
więk sze go ta len tu ta necz ne go, a przez
cięż ką pra cę do cho dzi du żo da lej niż ktoś,
kto ten ta lent po sia da. Cięż ką pra cą każ -
dy mo że na uczyć się tań czyć. Do bry
słuch po ma ga w tań cu, ale to też moż na
wy tre no wać. 

Im wcze śniej dziec ko za cznie tre no -
wać, tym le piej. Najlepszy wiek to 5-6
lat. – Wte dy u dziec ka kształ tu ją się

wszyst kie ce chy, nie tyl ko fi zycz ne, ale
rów nież psy chi ka – mó wi wła ści ciel ka
Show Dan ce. – Je że li dziec ko za czy na tre -
no wać ja ki kol wiek sport w mło dym wie -
ku, moż na za szcze pić w nim te naj waż -
niej sze rze czy. Z dru giej stro ny każ dy wiek
jest do bry, wie lu spor tow ców za czy na du -
żo póź niej i osią ga mnó stwo suk ce sów.
Nie ma re gu ły – oznaj mia. – Naj bar dziej
lu bię pra co wać z dzieć mi, bo to jest
wdzięcz na pra ca. Nie ma słab szych dni
z dzieć mi. Na wet, gdy mam zły dzień,
przy cho dzę do szko ły, moi pod opiecz ni
da ją mi mnó stwo po zy tyw nej ener gii
i dzień ze złe go zmie nia się w do bry. Nie
za mie ni ła bym te go na nic in ne go. Naj -
więk szą przy jem ność w pra cy z dzieć mi
i mło dzie żą spra wia mi to, że mo gę prze lać
na nich mo ją pa sję i cze goś ich na uczyć.
W Cen trum Tań ca Show Dan ce pa nu je
ro dzin na at mos fe ra. – Dzie ci są zży te ze

mną, nie tyl ko ta necz nie, ale też ży cio -
wo – my się po pro stu ko cha my – przy -
zna je K. Wi cen ciak -Du da. – Wszy scy two -
rzy my ta ką jed ną show dan co wą rodzinę
i to mi da je naj więk szą ra dość. 

Ka ta rzy na Wi cen ciak -Du da oso bi -
ście oraz z tan ce rza mi z Cen trum Tań ca
Show Dan ce od nio sła wie le suk ce -
sów. – Je śli je dzie my na ja kieś za wo dy, ni -
gdy nie wra ca my z pu sty mi rę ka mi – mó -
wi z du mą. – Są dwie gru py, któ re od no -
szą suk ce sy na are nie ogól no pol skiej – Ka -
Da klizm i Po Ko kar dę. Dzie cia ki so bie
świet nie ra dzą. Są też gru py spo za Kro to -
szy na, któ re pre zen tu ją się na lo kal nych
prze glą dach.

Na za ję cia moż na się za pi sać po przez
przyj ście do Cen trum, dzwo niąc, a tak że
po przez kon takt z fa ce bo oko wym pro fi -
lem Cen trum Tań ca Show Dan -
ce. – Pierw sze za ję cia za wsze są dar mo -
we – za chę ca wła ści ciel ka. – Każ dy mo że
przyjść, spró bo wać, wy brać gru pę i styl,
któ ry mu naj bar dziej od po wia da. Wszyst -
ko jest do sto so wa ne wie ko wo. 

– Mo ja przy go da z tań cem za czę ła się
od te go, że mia łam wa dę po sta wy. Or to -
pe da w ra mach re ha bi li ta cji po le cił ta niec
lub pły wa nie – wspo mi na pa ni Ka ta rzy -
na. – Mój ta ta chciał, aby to by ło pły wa -
nie, a ma ma wo la ła ta niec. Pew ne go dnia
za bra ła mnie na za ję cia. We szłam do sa li
i wpa dłam jak przy sło wio wa śliw ka
w kom pot. Ta necz ny świat po chło nął
mnie na ty le, że już nie by ło od wro tu. Nie
ma lep sze go spo so bu na ży cie niż to, by
pa sja sta ła się two im za wo dem. Nie idę
do pra cy, tyl ko po pro stu spę dzam dzień
w po zy tyw ny spo sób. 

Show Dan ce ca ły czas się roz wi -
ja. – No wa szko ła da je moż li wość, by
uczniów by ło wię cej. Ma my wspa nia łych
in struk to rów, dla te go mam na dzie ję, że
ko lej ne gru py wkro czą na ogól no pol skie
par kie ty i bę dą mo gły w przy szło ści re pre -
zen to wać na sze mia sto i przede wszyst -
kim Show Dan ce. Ma rzę o tym, aby moi
tancerze by li w przy szło ści in struk to ra mi

w szko le, że by mo gli pa sję prze le wać
na ko lej ne po ko le nia. Aby lu dzie wie dzie -
li, że to jest to ro dzin ne miej sce – naj lep -
sze w mie ście. Mój oso bi sty plan za kła da,
by tań czyć do koń ca mo ich dni. Zo ba czy -

my, czy mi na to zdro wie po zwo -
li – uśmie cha się pa ni Ka ta rzy na.

Cen trum Tań ca Show Dan ce jest lu -
bia ną i chwa lo ną szko łą przez tan ce -
rzy. – Je stem w gru pie Ka Da klizm od paź -
dzier ni ka 2015 ro ku i ni gdy nie po my śla ła -
bym, że po znam tak wspa nia łych lu -
dzi – mó wi Ame lia Ko staś, jed na z tan ce -
rek Show Dan ce. – Pa ni Ka sia jest naj sil -
niej szą ko bie tą na świe cie! Za wsze sta wia
na swo im i dą ży do swo ich ce lów. Dba
o na sze bez pie czeń stwo, trak tu je nas jak
wła sne dzie ci. Bar dzo ją ko cha my, jak i ca ły

Show Dan ce. 
– Do Pa ni Ka si tra fi li śmy, gdy Pa try -

cja mia ła 6 lat – mó wi Mo ni ka Gro cho -
wic ka, ma ma jed nej z uczen nic Show
Dan ce. – Te raz ma 12 lat i tań czy w gru -
pie dla za awan so wa nych. Pa try cja jest bar -
dzo za do wo lo na. Te raz wy jeż dża rów nież
na za wo dy ta necz ne i spra wia jej to fraj dę.
Mi mo spo rej od le gło ści, bo miesz ka my
w Mi li czu, wo żę cór kę dwa ra zy w ty go -
dniu na za ję cia. Szko ła jak naj bar dziej
na plus.

So bot nie otwar cie Cen trum przy cią -
gnę ło wie lu przy ja ciół wła ści ciel ki. Nie
za bra kło przed sta wi cie li firm ma ją cych
udział w bu do wie, jak i lu dzi ze śro do wi -
ska ta necz ne go. W trak cie prze mo wy,
po któ rej do ko na no uro czy ste go prze cię -
cia wstę gi, K. Wi cen ciak -Du da dzię ko wa -
ła tym, któ rzy mie li wkład w re ali za cję jej
wy ma rzo ne go pro jek tu. – Nie spo sób wy -

mie nić wszyst kich, któ rzy uczest ni czy li
w wy ko na niu in we sty cji – oznaj mi -
ła. – Chcę, by ście wie dzie li, że każ dy
z was do ło żył ce gieł kę do te go suk ce su.
Pra gnę w spo sób szcze gól ny po dzię ko wać
oso bie, któ ra nie do cze ka ła tej chwi li. My -
ślę o na szym przed wcze śnie zmar łym ar -
chi tek cie, Pio trze Przy byl skim. Chwi lę
póź niej mo dlo no się za śp. Pio tra Przy byl -
skie go, do ko na no po świę ce nia obiek tu
i przez wie le mi nut roz ma wia no o tań cu.

KIN GA KOST KA

11Wydarzenie
TANIEC

Show Dance w nowej odsłonie!
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W ha li spor to wej przy uli cy Olim pij -
skiej w Kro to szy nie od był się dru gi
tur niej eli mi na cji klu bo wych Mi -
strzostw Wiel ko pol ski Dziew cząt
w Mi ni siat ków ce Kin der Plus. Ry wa li -
za cja to czy ła się w ka te go riach dru -
żyn dwu -, trzy - oraz czte ro oso bo wych. 

W dwój kach naj lep sza oka za ła się
UKS Ka nia siat ka Go styń I, któ ra po ko na -
ła UKS Spar ta kus Wrze śnia I. Po pod su -
mo wa niu dwóch tur nie jów awans do dal -
szej fa zy uzy ska ło sześć naj lep szych
ekip – UKS Spar ta kus Wrze śnia I (18
pkt.), UKS Ka nia siat ka Go styń I (15 pkt.),
Olimp Wrze śnia I (14 pkt.), UKS Spar ta -
kus Wrze śnia II (11 pkt.), MOS Śrem I (10
pkt.) oraz UKS Piast Kro to szyn I (7 pkt.).
Za tą gru pą upla so wa ły się dziew czę ta
z UKS Po lon Kro to szyn (5 pkt.). 

W zma ga niach trój ek po now nie
trium fo wał UKS Śmi giel I, któ ry w fi na le
ograł MKS MOS Śrem I. Prócz tych
dwóch ze spo łów (od po wied nio: 22 i 16
pkt.) z awan su do ko lej nej fa zy mo gą się

cie szyć UKS Śmi giel II (16 pkt.), UKŻPS
Ko ścian (10 pkt.), UKS Śmi giel III (8
pkt.) i MKS MOS Śrem II (5 pkt.). Na dal -
szych miej scach zna la zły się UKS Po lon
(3 pkt.) oraz UKS Trój ka (1 pkt.). 

W naj star szej ka te go rii czwó rek znów
zwy cię żył UKS Śmi giel I, wy gry wa jąc w fi -
na le z Ka nia siat ką Go styń I (obie eki py
zgro ma dzi ły po 20 pkt.). Awans do ko lej nej
run dy wy wal czy ły tak że UKS Piast I (12
pkt.), UKS Trój ka (11 pkt.) i UKŻPS Ko -

ścian (9 pkt.). Ni żej upla so wa ły się UKS Po -
lon (5 pkt.) oraz UKS Piast II (1 pkt.). 

Tur niej mógł się od być dzię ki dzia ła -
niom UKS Trój ka Kro to szyn. Nad prze -
bie giem zma gań czu wa ły mło de siat kar ki
ze szko ły na Bło niu, 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 za wspar cie za wo dów. 

(GRZE LO)

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

POD NASZYM PATRONATEM

Trzy nasze zespoły grają dalej

Już tyl ko je den tur niej ma ją do ro ze -
gra nia uczest ni cy Otwar tych Mi -
strzostw Po wia tu Kro to szyń skie go
w Sza chach Szyb kich. W mar co wych
roz gryw kach trium fo wa li Krzysz tof
Ma te la i Zu zan na Zie le ziń ska. 

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

23 mar ca po nad 40 mi ło śni ków sza -
chów po now nie sta nę ło w szran ki w Kro -
to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej. W gro -
nie dziew cząt na po dium sta nę ły te sa me
za wod nicz ki co w po przed nim tur nie ju.

Naj lep sza by ła Zu zan na Zie le ziń ska (SP
Sul mie rzy ce), a za nią upla so wa ły się Na -
ta lia Grzo na (SP Sul mie rzy ce) i Wik to ria
Łu ko wiak (SP Smo li ce). 

W ry wa li za cji chłop ców znów zwy -
cię żył Krzysz tof Ma te la (UKS Sko czek
Mi licz), któ ry oczy wi ście po więk szył
prze wa gę nad ry wa la mi. Dru gie miej sce
za jął Ka mil Grze siek (Ostrów Wlkp.),
a trze ci był Da wid Gu stow ski (SP nr 4
Kro to szyn). 

Uro czy ste za koń cze nie mi strzostw
od bę dzie się po ostat nim tur nie ju, któ -
ry za pla no wa no na 6 czerw ca. Naj lep si
sza chi ści otrzy ma ją pu cha ry, me da le
oraz na gro dy rze czo we. Pa tro nat ho no -
ro wy nad wy da rze niem ob jął Bank
Spół dziel czy w Kro to szy nie, a pa tro -
nem me dial nym jest Ga ze ta Lo kal na
KRO TO SZYN. 

(GRZE LO)

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

W mar cu re pre zen tan ci pol skiej ka -
dry na ro do wej su mo za pre zen to wa li
się w za wo dach Pu cha ru Eu ro py
w Es to nii. Olim pia Ro ba kow ska,
Alek san dra Ro zum i Aron Ro zum
wró ci li z tur nie ju z me da la mi.

Olim pia Ro ba kow ska za ję ła dru gie
miej sce w ka te go rii 80 kg, Aron Ro zum
wy wal czył sre bro w kat. 115 kg, a Alek -
san dra Ro zum by ła trze cia w open. Me dal

Oli w tej ka te go rii był spo rym za sko cze -
niem. Mło da za wod nicz ka TA Ro zum
Kro to szyn wy gry wa ła swo je wal ki nie
dzię ki si le fi zycz nej, lecz dzię ki szyb ko ści
i spry to wi. 

W za wo dach ry wa li zo wa li tak że Pa -
tryk Swo ra i Ma te usz Ko niecz ny. Obaj
upla so wa li się tuż za po dium w swo ich
ka te go riach wa go wych. Jed nym z sę -
dziów był Ke win Ro zum. 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Coraz bliżej końcowych rozstrzygnięć 

SUMO

Trzy medale w Estonii

Jak co ro ku na za koń cze nie se zo nu
LZS Bły ska wi ca Bo ża cin w dru gi
dzień świąt wiel ka noc nych zor ga ni -
zo wał tur niej te ni sa sto ło we go.
W szran ki sta nę li za wod ni cy i za wod -
nicz ki z dzie wię ciu miej sco wo ści.

W gru pie se nio rów naj lep szy był
Grze gorz Woj cie chow ski (Ba rycz Przy go -
dzi ce), któ ry w na gro dę otrzy mał Pu char
Fir my EM -MIR Kro to szyn. Na ko lej nych
miej scach zna leź li się Da mian Fi li piak (Ja -
ro cin), Ma rek Sój ka (Go rzu pia), Hen ryk
Ku rzaw ski (Piw ni czan ka Kro to szyn)
i Wi told Szwaj kow ski (Ba rycz).

Pa nie wal czy ły o Pu char Fir my ZUE
Sta ni sław Gdy nia Kro to szyn. Tra fił on
do Aga ty Szczot ki (No wa Wieś), któ ra

wy prze dzi ła Lau rę Li twin (Bo ża cin) i Na -
ta lię Szwa łek (Sta ra Ob ra).

W ry wa li za cji ka de tów trium fo wał
Krzysz tof Szym let (Bo ża cin), zdo by wa jąc
tym sa mym Pu char Prze wod ni czą ce go Ra -
dy Po wia to wej Zrze sze nia LZS Kro to szyn.
Za zwy cięz cą upla so wa li się Mi ko łaj Li twin
(Bo ża cin), An to ni Szczu ra szek (Kro to szyn)
i Se ba stian Ba na szek (Bo ża cin). W ka te go rii
ża ków pierw sze miej sce za jął Fi lip Ber nat
(Bo ża cin), wy prze dza jąc Ada ma Ko wal czy -
ka (Bo ża cin), Ma tyl dę Szczu ra szek (Kro to -
szyn) i Ka ro li nę Ko ściel ną (Bo ża cin). 

LZS Bły ska wi ca dzię ku ję soł tys Bo ża -
ci na Li lian nie Se ku li -Łą kow skiej za słod -
kie na gro dy i wszyst kim dar czyń com
za współ fi nan so wa nie sek cji.

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Tradycyjny turniej w Bożacinie

Ko lej ny suk ces od niósł siat kar ski ze -
spół UKS Piast Kro to szyn. Pod -
opiecz ni tre ne rów Pio tra Ro ba kow -
skie go i Ce za re go Gren dy oka za li się
naj lep si w wo je wódz twie wiel ko pol -
skim w ka te go rii mło dzi ków. 

Do za wo dów w Kro to szy nie przy stą -
pi ły, prócz go spo da rzy, Enea Ener ge tyk
Po znań, UKS Piąt ka Tu rek, IUKS Je dyn -
ka Po znań, UKS SMS Jo ker Pi ła i UKS
Sza mo tu la nin Sza mo tu ły.

W fa zie gru po wej kro to szy nia nie wy -
gra li wszyst kie spo tka nia. W pół fi na le
Piast po ko nał Je dyn kę Po znań 2: 1. Fi na -

ło wym ry wa lem był ze spół z Sza mo tuł.
Pierw szą par tię go spo da rze wy gra -
li 25: 23. W dru gim se cie lep si by li go ście,
po ko nu jąc kro to szy nian 25: 21. Tie -bre ak
na le żał do Pia sta, któ ry zwy cię żył do 11.
Tym sa mym po trzech la tach prze rwy ze -
spół z Par ce lek po now nie oka zał się naj -
lep szy wśród mło dzi ków w Wiel ko pol sce. 

Tra dy cyj nie po tur nie ju wrę czo no na -
gro dy in dy wi du al ne. Wy róż nio no trzech
gra czy Pia sta. Za naj lep sze go za wod ni ka
uzna no Pa try ka Grom skie go, naj lep szym
roz gry wa ją cym zo stał Kac per Pod sad ny,
a li be ro – Bar tło miej Ostój. 

(GRZE LO)

SIATKÓWKA

UKS Piast mistrzem Wielkopolski! 
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Za le d wie dwa punk ty w trzech me -
czach na wła snym obiek cie wy wal -
czył w run dzie wio sen nej Piast Ko by -
lin. W nie dzie lę znów zre mi so wał,
choć po pierw szej po ło wie pro wa dził
z Vic to rią Skar szew. Go ście jed nak
zdo ła li wy rów nać.

Naj więk szym po zy ty wem nie dziel ne go
spo tka nia był po wrót do skła du Mi cha ła Rej -
ka, któ ry przez dłu gi czas zma gał się z kon tu -
zją ko la na. Miej my na dzie ję, iż je go po wrót
zwia stu je lep sze cza sy dla dru ży ny zKo by li na. 

Tuż przed koń cem pierw szej od sło ny
Piast ob jął pro wa dze nie. Le wą stro ną

przedarł się Ka mil Ku biak i zna lazł do brze
usta wio ne go Ma te usza Wa cho wia ka. Na -
past nik Pia sta, bę dąc na 11. me trze, nie miał
pro ble mów zpo ko na niem gol ki pe ra Vic to rii. 

Go ście wy rów na li w 60. mi nu cie.
Błąd po peł nił Do mi nik Sne la, któ ry stra -
cił pił kę na rzecz Ja ku ba Jóż wia ka, a ten
prze rzu cił ją nad wy cho dzą cym z bram ki
Ja ku bem Po śled ni kiem. 

Piast mógł wy grać ten mecz, ale do -
god nych oka zji nie wy ko rzy sta li Edwin
Mar chew ka oraz Pa tryk Ka miń ski. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Piast znów bez zwycięstwa

W nie dzie lę w ha li spor to wej przy uli -
cy Olim pij skiej w Kro to szy nie od by ły
się Mi strzo stwa Pol ski Se nio rów
i Mło dzie żow ców w Su mo. Z bar dzo
do brej stro ny po ka za li się przed sta -
wi cie le To wa rzy stwa Atle tycz ne go
Ro zum Kro to szyn oraz UKS Sam son
Ko by lin, a to do bry pro gno styk
przed zbli ża ją cy mi się mi strzo stwa -
mi świa ta.

Na do hyo wal czy li mło dzie żow cy
do 21 i do 23 lat oraz se nio rzy. W zma ga -
niach se nio rek mi strzow skie ty tu ły wy -
wal czy ły Alek san dra Ro zum (TA Ro -
zum – 60 kg) i Olim pia Ro ba kow ska (TA
Ro zum – 80 kg). Srebr ny krą żek zdo by ła
po cho dzą ca z Ko by li na Na ta lia Brzyk cy
(KS Aka de mia Ju do Po znań – 95 kg),
a na trze cim stop niu po dium sta nę ły Mo -
ni ka So wa (UKS Sam son – 65 kg) i Mar -
ta Wie le biń ska (UKS Sam son – 80 kg). 

W gro nie se nio rów po zło to się gnę li
Pa tryk Swo ra (UKS Sam son – 85 kg) oraz

Aron Ro zum (TA Ro zum – 115 kg
i open). Wi ce mi strza mi kra ju zo sta li Ma -
te usz Ciół ko (UKS Sam son – 115 kg)
i Ste fan Kle jew ski (UKS Sam son +115
kg), a brą zo we me da le wy wal czy li Ma te -
usz Ko niecz ny (TA Ro zum – 77 kg) i Ar -
tur Ciół ko (TA Ro zum – 92 kg). 

Me da li nie za bra kło rów nież dla na -
szych mło dzie żow ców. Za rów no w gru -
pie do 21 lat, jak i do 23 lat na naj wyż -
szym stop niu po dium sta nął Mi chał Fa -
bia now ski (TA Ro zum – od po wied nio:
+115 kg i open oraz +115). Dwa srebr ne
me da le zgar nę ła M. Wie le biń ska (UKS
Sam son – 75 kg, M -21 i 80 kg, M -23).
Z ko lei Alek san dra Ro zum (TA Ro zum)
zdo by ła zło to (60 kg, M -23) i sre bro
(60 kg, M -21). Na dru gim miej scu zma -
ga nia ukoń czył też Mi ko łaj Raź niak (TA
Ro zum – 60 kg, M -21). 

Po nad to na trze cim stop niu po dium
sta nę li M. So wa (UKS Sam -
son – 65 kg, M -23), Ja cek Mać ko wiak
(UKS Sam son – 85 kg, M -23) i Mi ko łaj
Ma łec ki (UKS Sam son – 115 kg, M -23),
któ ry po nad to nie dał szans ry wa lom
w open M -23. 

(GRZE LO)

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

SUMO

Worek medali na mistrzostwach kraju
W dniach 19-25 mar ca w Ma dry cie
od by wa ły się Ha lo we Mi strzo stwa
Eu ro py Ma sters w Lek kiej Atle ty ce.
W gro nie za wod ni ków z ca łe go kon -
ty nen tu zna lazł się tak że Cze sław
Rosz czak z Ła giew nik. Re pre zen tant
UKS Olim pij czyk Po go rze la wy wal -
czył sre bro w pchnię ciu ku lą. 

Do sto li cy Hisz pa nii po je cha ło 62
lek ko atle tów z Pol ski. Cze sław Rosz czak
ry wa li zo wał w czte rech kon ku ren cjach
rzu to wych. Naj le piej po wio dło mu się
w pchnię ciu ku lą. W ka te go rii M75 wy -
wal czył bo wiem srebr ny me dal, osią ga jąc
wy nik 11,53 m. Naj lep szy oka zał się Nie -
miec Ro land He iler (12,31 m).

Pierw sze go dnia nasz za wod nik star -
to wał w rzu cie mło tem. – Start był wła ści -
wie kon ku ren cją te sto wą, po nie waż dzień
wcze śniej przy le cie li śmy do Ma dry -
tu – oznaj mia Rosz czak. – Do dat ko wo
po roz po czę ciu kon kur su za czął pa dać
deszcz, przez co ko ło do rzut ni by ło śli -
skie, co nie sprzy ja ło uzy ski wa niu do -
brych wy ni ków. 

Ła giew ni cza nin z re zul ta -
tem 31,16 m za jął szó ste miej sce. – Pierw -
szych czte rech ry wa li by ło po za za się -
giem. Na wet fa wo ryt tej kon ku ren cji,
Esko Pa la via inen z Fin lan dii, za jął do pie ro
trze cią po zy cję z wy ni kiem 38,29 m – ko -
men tu je lek ko atle ta. 

W rzu cie dys kiem Rosz czak upla so -
wał się tuż za po dium. – Przed kon kur -
sem spa dły mi oku la ry i wy pa dło z opra -
wy szkło, co moc no wy bi ło mnie z ryt -
mu – przy zna je. – W dru gim rzu cie uzy -
ska łem 26,69 m. Na szczę ście w trze cim
po dej ściu rzu ci łem na 32,01 m i do sta -

łem się do ści słe go fi na łu. Miesz ka niec Ła -
giew nik nie po pra wił już swo je go wy ni ku,
zaj mu jąc osta tecz nie czwar te miej sce. 

Po jed nym dniu od po czyn ku przy -
szedł czas na rzut cię żar kiem. W pierw -
szej se rii Rosz czak osią gnął 13,13 m, za -
pew nia jąc so bie awans do ści słe go fi na łu.
Po tem po pra wił swój wy nik na 14,76 m
i znów za jął miej sce tuż za po dium. – Za -
bra kło tro chę szczę ścia spor to we -
go – pod kre śla nasz za wod nik. – Dzię ku -
ję za wspar cie i po moc fi nan so wą sta ro -
ście kro to szyń skie mu Sta ni sła wo wi
Szczot ce i bur mi strzo wi Ko by li na To ma -
szo wi Le siń skie mu. Po zo sta je mi te raz
przy go to wy wać się do wrze śnio wych MŚ
w Ma la dze – do da je wi ce mistrz Eu ro py
w pchnię ciu ku lą. 

(GRZE LO)

LEKKA ATLETYKA 

Srebro w pchnięciu kulą

Piast Kobylin – Victoria Skarszew 
1:1 (1:0)

BRAMKI: 1:0 – Mateusz
Wachowiak (40’), 1:1 – Jakub Jóźwiak
(60’)

PIAST: Poślednik – A. Kurzawa,
Snela, Kokot – M. Kurzawa, Kubiak
(75’ Kowalski), Marchewka (60’
Bzodek), Kamiński, Szymanowski –
Rejek, Mat. Wachowiak (85’ Mac.
Wachowiak) 



Sport24 WTOREK, 10 kwietnia 2018

Bez bram ko wym re mi sem za koń czy -
ło się so bot nie wy jaz do we spo tka nie
Bia łe go Or ła Koź min Wlkp. z Odo la -
no vią Odo la nów. Tym sa mym pod -
opiecz ni tre ne ra Da riu sza Ma cie jew -
skie go zdo by li pierw szy punkt w run -
dzie wio sen nej. 

Przy jezd ni naj lep szą oka zję mie li
po in dy wi du al nej ak cji Do mi ni ka Ję dr ko -
wia ka. Skrzy dło wy mi nął obroń cę, a na -

stęp nie w sy tu acji sam na sam z bram ka -
rzem po słał fut bo lów kę obok bram ki.
Na po chwa ły za słu żył Pa tryk Szulc, któ ry
kil ka krot nie w tym me czu po pi sy wał się
uda ny mi in ter wen cja mi, ra tu jąc koź miń -
ski ze spół przed stra tą go la. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Pierwszy punkt Orłów 

Dru gie zwy cię stwo w run dzie wio -
sen nej od nio sła Astra Kro to szyn.
Pod opiecz ni Lesz ka Kru ti na wy gra li
na wy jeź dzie z Ba ry czą Jan ków Przy -
godz ki 2: 1. Dzię ki te mu od ro bi li trzy
punk ty stra ty do li de ra roz gry wek
z Opa tów ka, któ ry prze grał z Or łem
Mro czeń. 

Mecz roz po czął się ide al nie dla przy -
jezd nych. Już w 5. mi nu cie ka pi tal nym
ude rze niem po pi sał się Ma te usz Mi zer ny.
Skrzy dło wy Astry z po nad 20 me trów sil -
nym strza łem po ko nał gol ki pe ra Ba ry czy.
Miej sco wi wy rów na li do pie ro w 77. mi -
nu cie. Po do środ ko wa niu z rzu tu roż ne go
pił kę przed po lem kar nym prze jął by ły
gracz kro to szy nian – Mi chał Ja noś, któ ry
spryt nym ude rze niem umie ścił pił kę
w siat ce. 

Kro to szy nia nie od po wie dzie li po pię -
ciu mi nu tach. Po in dy wi du al nej ak cji

Szy mon Jusz czak strza łem le wą no gą
zmu sił bram ka rza do ka pi tu la cji. – Był to
bar dzo cięż ki mecz, po nie waż obu ze spo -
łom grę utrud niał wiatr – oznaj mia Ma -
riusz Ra taj czak, kie row nik Astry. – Je -
stem dum ny z za wod ni ków, bo wal czy li
o każ dą pił kę na bo isku. Dzię ki te mu od -
nie śli śmy dru gie zwy cię stwo na wio snę
i od ro bi li śmy trzy punk ty do li de ra. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Astra odrabia stratę do lidera 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.

Odolanovia Odolanów - Biały Orzeł

Koźmin Wlkp. 0:0

BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Konopka,

Kaczmarek, Bastrzyk (85’ A. Leoniak),

Lis (70’ Miedziński) – Jędrkowiak,

Oleśków, Kamiński (90’ Konradowski),

Wosiek, Juskowiak (55’ Kaczyński) –

Błażejczak 

Barycz Janków Przygodzki 
- Astra Krotoszyn 1:2 (0:1)

BRAMKI: 0:1 – Mateusz Mizerny
(5’), 1:1 – Michał Janoś (77’), 1:2 –
Szymon Juszczak (82‘)

ASTRA: Jarysz – Olejnik,
Jankowski, Wawrocki, Stach – Mizerny
(70’ Juszczak), Kuźnicki (60’ Kuszaj),
Krystek, Ratyński (50’ Kuświk),
Czołnik (90’ Piwowar) - Paczków
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