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Grzegorz Turnau 
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Czytaj na str. 12

� SPORT

Awans siatkarzy UKS
Piast do półfinału
mistrzostw Polski!

Czytaj na str. 15
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KROTOSZYN

Burzliwie na spotkaniu
Rady Osiedla nr 5

Na czwart ko wym tre nin gu Kro to szyń -
skie go Klu bu Bok ser skie go im. An drze -
ja Go ło ty go ścił To masz Dy lak, tre ner
ka dry wiel ko pol skiej w bok sie, a jed no -
cze śnie tre ner ko or dy na tor w miej sco -
wym klu bie. W za ję ciach wzię li udział
tak że adep ci bok su z Go sty nia, któ rzy
dzie li li się swo im do świad cze niem
z kro to szyń ski mi za wod ni ka mi.

– To już mój trze ci tre ning w Kro to szy -
nie – po wie dział T. Dy lak. – Kie dy tyl ko
mo gę, przy jeż dżam po ćwi czyć z mło dzie -
żą. Mam bar dzo do bry kon takt z tre ne rem
Łu ka szem Kle pac kim i z pa nem Zbi gnie -
wem Bro dzia kiem. Za le ży mi, że by za wod -
ni cy się roz wi ja li i w przy szło ści po ka za li się
na wiel ko pol skich rin gach – stwier dził. 

Do Kro to szy na przy je cha ło też kli ku
za wod ni ków z Go sty nia, któ rzy przy go to -
wu ją się do mi strzostw Pol ski. – Na tre -
nin gu za uwa ży łem, że jest pa rę zdol nych

osób, któ re już coś po tra fią – przy znał T.
Dy lak. – Wi dać do brą rę kę tre ne ra Kle -
pac kie go, któ ry ro bi świet ną ro bo tę. My -
ślę, że do wrze śnia pierw si za wod ni cy
z kro to szyń skie go klu bu bę dą go to wi.

– Wy se lek cjo no wa ła się już pew na
sta ła gru pa adep tów bo sku. Już wkrót ce
cze ka nas re je stra cja w KRS -ie – od po wia -
da Zbi gniew Bro dziak, wi ce pre zes klu bu,
za py ta ny o pierw sze ty go dnie dzia łal no -
ści. – Za ku pi li śmy sprzęt spor to wy. Trzy
wor ki ufun do wał se na tor Łu kasz Mi ko łaj -
czyk, któ ry pa tro nu je na szym dzia ła niom.
Cie szę się, że za wod ni cy ma ją na czym tre -
no wać. Tre ning z To ma szem Dy la kiem to
bar dzo waż ne wy da rze nie, po nie waż jest
on wy so ko ce nio ny w świe cie bok ser skim.
U kil ku na szych za wod ni ków za uwa ży -
łem po ten cjał, któ ry war to wy ko rzy -
stać – pod su mo wu je Z. Bro dziak. 

(NO VUS)

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

10 kwiet nia ru szy ła ko lej na edy cja Ple bi scy tu na Ulu bio -
ny Sklep w Ga le rii Kro to szyń skiej. Gło so wać bę dzie
moż na do 27 kwiet nia.

Na uczest ni ków za ba wy cze ka ją atrak cyj ne na gro dy, ufun -
do wa ne przez Ga le rię Kro to szyń ską – eks pres do ka wy, ta blet
i smart fon. Gło so wa nie sms -owe roz po czę ło się 10 kwiet nia

i po trwa do godz. 12.00 dnia 27 kwiet nia.
Pod su mo wa nie ple bi scy tu oraz roz da nie na gród za pla no -

wa no na 28 kwiet nia w Ga le rii Kro to szyń skiej. 
Aby wziąć udział w kon kur sie, na le ży wy słać wia do mość

tek sto wą pod nr 7248 o tre ści: GA LE RIA. NR i na pi sać krót ką ar -
gu men ta cję, np. GA LE RIA. 34 Bar dzo przy stęp ne ce ny.
Je den sms to koszt 2,46 z VAT. (AN KA)

BOKS

Trening z Tomaszem Dylakiem
PLEBISCYT
Zagłosuj na ulubiony sklep w Galerii Krotoszyńskiej!



Przed kil ko ma dnia mi w Szko le Pod -
sta wo wej nr 8 w Kro to szy nie od by ło
się spo tka nie miesz kań ców Osie dla
nr 5. Oprócz te ma tów zwią za nych z bu -
dże tem uczest ni cy mie li wie le py tań
do władz po wia to wych i gmin nych.

Wie sław Soł ty siak, prze wod ni czą cy
Ra dy Osie dla nr 5, po in for mo wał ze bra -
nych o zmia nie spo so bu na li cza nia środ -
ków przez Urząd Miej ski dla jed no stek po -
moc ni czych gmi ny. – Do tej po ry ra dom
osie dli przy dzie la na by ła sta ła kwo ta 7 ty -
się cy zło tych – wy ja śniał W. Soł ty -
siak. – Skie ro wa li śmy do bur mi strza
wnio sek, że by zmie nić spo sób na li cza nia.
Uzna li śmy bo wiem, iż wiel kość środ ków
po win na być przy dzie la na na pod sta wie
licz by miesz kań ców da ne go osie dla. U nas
miesz ka pra wie 5 ty się cy osób. Nasz wnio -
sek zo stał za ak cep to wa ny, dla te go przy -
dzie lo no nam do dat ko we środ ki, więc cał -

ko wi ty te go rocz ny bu dżet wy nie sie 10 ty -
się cy zło tych.

Te mat bez pie czeń stwa na uli cy 23
Stycz nia po ru szył rad ny Ja nusz Bar to szew -
ski. – Zgła szam proś bę w imie niu więk szo -
ści ro dzi ców o moż li wość bez piecz ne go
przej ścia dla pie szych ze szko ły na osie dle
Kor cza ka i in ne osie dla – mó wił. – Za uwa -
ży łem, że na tej uli cy jest kiep skie ozna ko -
wa nie. Głów ną pro po zy cją jest po sta wie -
nie sy gna li za cji świetl nej, że by dzie ci mia ły
bez piecz ne przej ście. Te po mysł nie spo tkał
się ze zro zu mie niem Po wia to we go Za rzą -
du Dróg, któ ry uznał, iż wszyst ko jest
w po rząd ku. 

Rad ny Sła wo mir Au gu sty niak stwier -
dził, że moż na by prze su nąć przej ście dla
pie szych, gdyż znaj du je się zbyt bli sko
skrzy żo wa nia ulic. Stwa rza to za gro że nie,
po nie waż kie row cy sa mo cho dów skrę ca ją -
cych z uli cy Koź miń skiej w ul. 23 Stycz nia
ma ją ogra ni czo ną moż li wość re ago wa nia.
Zda rzy ły się w tym miej scu po trą ce nia. Za -
stęp ca dy rek to ra Po wia to we go Za rzą du
Dróg zwró cił uwa gę, że po sta wie nie sy gna -
li za cji świetl nej to koszt rzę du 60-80 tys.
zł, ale war to jesz cze roz wa żyć tę kwe stię. 

Rad ny Bar to szew ski za uwa żył, że
po raz ko lej ny na spo tka niu Ra dy Osie dla
nie ma pre ze sa Kro to szyń skiej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej. – Nie ma rów nież na spo -
tka niu człon ków spół dziel ni, że by mo gli
się usto sun ko wać do pla no wa nej no we li za -
cji par kin gów od stro ny uli cy Ma słow skie -
go – oznaj mił J. Bar to szew ski. – Nie wiem,
czy pań stwo wie cie, jak bę dzie wy glą dać
par king, z któ rej stro ny bę dzie moż na wje -
chać i kto bę dzie mógł z nie go sko rzy stać?
Nie wiem, czy bę dzie on po więk szo ny
kosz tem zie le ni. Wjazd na du ży par king

od uli cy Ma słow skie go bę dzie nie do stęp -
ny. Moż li we, że sta nie tam płot. Wjazd
na par king znaj dzie się po mię dzy szko łą
a blo kiem nr 3. W naj bliż szym cza sie bę dą
or ga ni zo wa ne wal ne ze bra nia człon ków
spół dziel ni, dla te go ape lu ję o ak tyw ne
uczest nic two, bo bę dą po dej mo wa ne waż -
ne dla miesz kań ców de cy zje – po wie dział
J. Bar to szew ski.

Je den miesz kań ców po ru szył te mat
de ko mu ni za cji, przy po mi na jąc, że wo je -
wo da na ka zał zmia nę na zwy uli cy 23
Stycz nia na Kon stan te go Skąp skie -
go. – W tej kwe stii nas nikt nie py ta o zda -
nie – od po wie dział bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek. – Pań stwo wi dzi cie, że te raz
usta wy są prze pro wa dza ne bar dzo szyb ko.
Na pod sta wie usta wy wo je wo da prze jął
nad zór. My zmie ni li śmy uza sad nie nie na -
zwy 23 Stycz nia, wy ja śnia jąc, że jest to
upa mięt nie nie rocz ni cy wy zwo le nia Kro -
to szy na przez Ar mię Kra jo wą. Wo je wo da
te go nie uznał i wy brał Kon stan te go Skąp -
skie go, któ ry nie jest zwią za ny z na szym
mia stem. Od wo ła li śmy się do są du w tej
spra wie.

Po wró cił rów nież te mat trwa ją ce go
od daw na kon flik tu miesz kań ców ul. Pół -
noc nej z fir mą Stol rus, któ rej za rzu ca się
nad mier ny ha łas, za nie czysz cze nie po wie -
trza oraz sa mo wo le bu dow la ne. – Chciał -
bym pro sić bur mi strza Kro to szy na o kon -
kret ną od po wiedź na mo je py ta nia – głos
za brał Ja cek Miel ca rek. – W la tach 2010-
2014 był pan sze fem De par ta men tu In ży -
nie rii Miej skiej. Czy po przed ni bur mistrz
miał wie dzę na te mat te go, co się dzie je
na ul. Pół noc nej? A je że li wie dział, to ja kie
dzia ła nia pod jął w ce lu wy pro sto wa nia
sta nu praw ne go fir my Stol rus? Czy by ły

wy da wa ne wa run ki za bu do wy? Jak pan
już zo stał bur mi strzem, to miał pan wie -
dzę o sta nie praw nym fir my, o tym, że są
tam sa mo wo le bu dow la ne. W związ ku
z tym czy po wia do mił pan pro ku ra tu rę
i in ne in sty tu cje? Dla cze go bur mistrz za -
ka zał straż ni kom miej skim kon tro lo wa nia
te go przed się bior stwa? – do py ty wał J.
Miel ca rek.

Bur mistrz od po wie dział, że straż ni cy
miej scy są prze szko le ni do kon tro lo wa nia
bu dyn ków miesz kal nych, ale nie mo gą
wkra czać do pod mio tów go spo dar -
czych. – Od te go są in ne or ga ny – tłu ma -
czył wło darz. – Nie wie dzia łem, ja ka jest
sy tu acja pod mio tów go spo dar czych, bo
bur mistrz nie jest or ga nem nad zo ru do ba -
da nia sy tu acji praw nej kon kret ne go pod -
mio tu. Zro bi łem to, co le ży w ge stii bur mi -
strza. Pro po no wa łem pań stwu roz wią za -
nie w po sta ci uchwa le nia pla nu za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go. Pań stwo mie li -
ście in ne zda nie i nic z te go nie wy szło. Bur -
mistrz nie bę dzie się ba wił w ja kie goś śled -
cze go. Je że li bur mistrz wy da je wa run ki za -
bu do wy, ni gdy nie mo że za ło żyć z gó ry, że
coś jest nie tak. To jest ab surd. Naj le piej jest
po wie dzieć, że bur mistrz jest wi nien. Je śli
bur mistrz z gó ry by stwier dził, że z da nym
pod mio tem bę dzie źle, to po ja wi ły by się
gło sy, że nie ma ta kich upraw nień. Je że li
jest spór, to dru ga stro na się od wo łu je. Gdy
zo sta łem bur mi strzem, to nie wie dzia łem
o spra wie sa mo wo li bu dow la nej.

Ja cek Miel ca rek nie da wał za wy gra ną
i po wie dział, że wcze śniej by ły kie ro wa ne
pi sma do bur mi strza w tej kwe stii. – Dro -
gi pa nie, je śli ma pan ta kie pi smo, przyj -
dzie do urzę du i się za sta no wi my. Nie
wiem, o ja kim okre sie mó wi my. Pan swo je,
a ja swo je. Pan ma swo je pi sma, ja mam
swo je – oświad czył F. Mar sza łek.

J. Miel ca rek stwier dził też, że nie jest
praw dą, iż straż miej ska nie ma pra wa kon -
tro lo wa nia pod mio tów go spo dar -
czych. – Mam ar ty kuł 379 Usta wy
o ochro nie śro do wi ska o or ga nach ad mi ni -
stra cji do spraw ochro ny śro do wi ska – ar -
gu men to wał kro to szy nia nin. – Or ga ny,
o któ rych mo wa, czy li wójt, bur mistrz,
pre zy dent mia sta, sta ro sta, spra wu ją kon -
tro lę nad prze strze ga niem i sto so wa niem
prze pi sów ochro ny śro do wi ska w za kre sie
ob ję tym wła ści wo ścią tych or ga nów. Mo gą
więc upo waż nić do wy ko ny wa nia funk cji
kon tro l nych pra cow ni ków pod le głych im
urzę dów lub funk cjo na riu szy stra ży miej -
skich. Kon tro lu ją cy jest upraw nio ny
do wstę pu na te ren nie ru cho mo ści, obiek -
tu lub ich czę ści, na któ rych pro wa dzo na
jest dzia łal ność go spo dar cza, wraz z rze czo -
znaw ca mi i nie zbęd nym sprzę tem przez
ca łą do bę.

Bur mistrz jed nak upie rał się przy swo -
im sta no wi sku, za zna cza jąc, że straż miej -
ska nie mo że kon tro lo wać pod mio tów go -
spo dar czych. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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3Aktualności

We wto rek, 10 kwiet nia, gru pa
przed szko la ków z Bia dek, wraz z pa -
nia mi Ane tą i Ewe li ną, od wie dzi ła
Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie.
Dzie ciom to wa rzy szył tak że soł tys
wsi – Ma riusz Kar bo wiak.

Ma łych go ści po wi ta ła Bar ba ra
Wia trak i na po cząt ku prze pro wa -
dzi ła z ni mi roz mo wę o ro li, ja ką
pie niądz od gry wa w ży ciu każ de go
czło wie ka. Wszyst kie dzie ci by ły
zgod ne co do te go, że pie nią dze są

bar dzo po trzeb ne w na szym ży ciu.
Z ko lei Ma rio la To rzec ka opo wie -

dzia ła przed szko la kom, skąd w ban ku
bio rą się pie nią dze, jak się je trans por tu je,
gdzie i jak się prze cho wu je i jak moż na je
szyb ko po li czyć. 

Dzie ci mia ły oka zję przyj rzeć się pra -
cy ban ko we go ochro nia rza, któ ry opo wie -
dział im o swo jej ro li w ban ku. Po tem
przed szko la ki z Bia dek obej rza ły ko lej ne
po miesz cze nia. 

Do tar ły też do dzia łu księ go wo ści,
gdzie Ka mil la Ka rol czak opo wie dzia ła

im baj kę, któ rej głów ny mi bo ha te ra mi
by ły oczywiście dzie ci i pie nią dze. Przy -
go to wa ła tak że za da nie do wy ko na -
nia – bank no to we puz zle by ły nie la da
atrak cją dla każ de go ma lu cha. Po dob -
nie jak ban ko we urzą dze nia. Wszy scy
chcie li zo ba czyć, jak wy glą da ją ban ko -
we do ku men ty.

Na ko niec wi zy ty dzie ci otrzy ma ły
pre zen ty i jed no cze śnie po dzię ko wa ły
pra cow ni kom Ban ku Spół dziel cze go
za na der in te re su ją ce spo tka nie.

(AN KA)

KROTOSZYN

Przedszkolaki z wizytą w Banku Spółdzielczym
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Na mar co wej se sji Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go Mał go rza ta Grzem -
pow ska, dy rek tor Po wia to we go
Urzę du Pra cy, przed sta wi ła ra port
z dzia łal no ści in sty tu cji za 2017 rok.
We dług ogól no pol skie go ran kin gu
oce nia ją ce go pra cę pu blicz nych
służb za trud nie nia kro to szyń ski PUP
zna lazł się na pierw szym miej scu
w Wiel ko pol sce i na dru gim w ska li
ca łe go kra ju.

W 2017 ro ku w kra ju sto pa bez ro bo -
cia wy nio sła 6,6 pro cent (o 1,1 punk tu
pro cen to we go mniej niż w po przed nim
ro ku). We dług da nych z Eu ro sta tu Pol ska
zna la zła się na siód mej po zy cji wśród kra -
jów eu ro pej skich o naj niż szej sto pie bez -
ro bo cia. W Wiel ko pol sce za no to wa no
naj mniej szą ilość osób bez ro bot -
nych – na po zio mie 3,7 pro cent. 

W po wie cie kro to szyń skim w koń ców -
ce 2017 ro ku sto pa bez ro bo cia wy no si ła 3,9
pro cent (1304 oso by), o je den pro cent
mniej niż rok wcze śniej. W gro nie bez ro bot -
nych by ło 839 ko biet i 465 męż czyzn. Je śli
cho dzi o po ziom wy kształ ce nia, to naj wię -
cej osób po szu ku ją cych pra cy mia ło ukoń -
czo ną za sad ni czą szko łę za wo do wą (429).
Nie co mniej bez ro bot nych to lu dzie z wy -
kształ ce niem pod sta wo wym i śred nim.

W 2017 ro ku Po wia to wy Urząd Pra cy
w Kro to szy nie miał aż 4015 ofert pra cy.
W pierw szej piąt ce naj bar dziej po szu ki wa -
nych za wo dów zna la zły się: sprze daw ca -
ka sjer, kie row ca, ku charz, ope ra tor ob rób ki
skra wa niem i ro bot nik bu dow la ny. 

W na szym po wie cie wzro sła rów nież
licz ba za trud nie nia cu dzo ziem ców. Za si la -
ją oni kro to szyń ski ry nek pra cy przede

wszyst kim w sek to rach usług ad mi ni stro -
wa nia, rol nic twa, prze twór stwa prze my sło -
we go, bu dow nic twa, trans por tu i han dlu.
Więk szość jest przyj mo wa na na umo wę
o pra cę. Cu dzo ziem cy naj czę ściej za trud -
nia ni są do wy ko ny wa nia pro stych prac (68
pro cent), ale tak że w cha rak te rze ro bot ni -
ków prze my sło wych (20 pro cent) czy ope -
ra to rów ma szyn i urzą dzeń (9 pro cent). 

Od 11 wrze śnia do 3 li sto pa da 2017
ro ku PUP re ali zo wał pro gram „Ak ty wi za -
cja i In te gra cja”, któ rym ob ję to osiem
osób. Pro gram ów za kła da ta kie dzia ła nia
jak pra ce spo łecz nie uży tecz ne na te re nie
gmi ny, w któ rej bez ro bot ny za miesz ku je
lub prze by wa – 2 ra zy w ty go dniu po 5
go dzin. Oso bie bez ro bot nej nie po sia da ją -
cej pra wa do za sił ku przy słu gu je świad -
cze nie z ty tu łu wy ko ny wa nia prac spo -
łecz nie uży tecz nych min. 8,10 zł za każ dą
go dzi nę, z cze go sta ro sta re fun du je do 60
pro cent tej kwo ty. Pro gram za kła da rów -
nież in te gra cję spo łecz ną, czy li gru po we
po rad nic two spe cja li stycz ne, warsz ta ty
tre ner skie i gru py wspar cia w wy mia rze
co naj mniej 10 go dzin ty go dnio wo. 

Kro to szyń ski urząd pra cy otrzy mał
w 2017 ro ku po moc fi nan so wą w wy so -
ko ści 200 tys. zł na dy gi ta li za cję 12 tys. te -
czek bez ro bot nych, któ rą prze pro wa dzo -
no od wrze śnia do grud nia ze szłe go ro ku. 

Za do brą współ pra cę z Mi ni ster -
stwem Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, na po -
lu sze ro ko ro zu mia nej in for ma ty za cji,
PUP do ce nio no w czerw cu 2017, kie dy
to zo stał uho no ro wa ny sym bo licz ną sta -
tu et ką, pod pi sa ną przez mi ni stra Szwe da,
za kre owa nie no wo cze snych roz wią zań.
Kro to szyń ski urząd otrzy mał rów nież na -
gro dę spe cjal ną od re sor tu w kwo -
cie 151 700 zł za wy so kie wy ni ki w ska li
kra ju i wo je wódz twa. Do kry te riów
umoż li wia ją cych otrzy ma nie na gro dy za -
li czo no licz bę osób ogó łem uczest ni czą -
cych w for mach ak ty wi za cji za wo do wej
i w po szcze gól nych gru pach, ilość osób
ak ty wo wa nych w ra mach środ ków eu ro -
pej skich, do dat ko wo po zy ska ne środ ki fi -
nan so we, licz bę osób ob ję tych po rad nic -
twem za wo do wym i śred nią mie sięcz ną
sto pę bez ro bo cia w po wie cie.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POWIAT

Krotoszyński urząd pracy w czołówce 

4 kwiet nia w Mu zeum Re gio nal nym
im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy -
nie od by ło się pią te spo tka nie z cy klu
„Mu ze al nych spo tkań z hi sto rią”. Tym
ra zem by ło ono po świę co ne kon fe de -
ra cji bar skiej.

Spo tka nie roz po czę ło się od kon cer tu
pro fe so ra po znań skie go UAM, dra hab. Jac -
ka Ko wal skie go – po ety i pie śnia rza, hi sto ry -
ka sztu ki oraz tłu ma cza li te ra tu ry sta ro fran -
cu skiej. Po przez daw ne pie śni opo wia dał ze -
bra nej pu blicz no ści dzie je kon fe de ra cji bar -
skiej, zwłasz cza w od nie sie niu do Wiel ko -
pol ski. Ko lej nym punk tem spo tka nia by ła
de ba ta z udzia łem hi sto ry ków pt. „Kon fe de -
ra ci – czy żoł nie rze wy klę ci XVIII wie ku?”.

Kon fe de ra cję bar ską utwo rzo no na Po -
do lu 29 lu te go 1768 ro ku, w obro nie wia ry
ka to lic kiej i nie pod le gło ści Rze czy po spo li -
tej, a prze ciw kon tro li Ro sji i kró lo wi Sta ni -

sła wo wi Au gu sto wi Po nia tow skie mu,
wspie ra ne mu przez woj ska ro syj skie.

Ce lem te go zbroj ne go związ ku by ło
znie sie nie ustaw na rzu co nych przez Ro sję,
zwłasz cza tych da ją cych rów no upraw nie nie
in no wier com. Wal ka kon fe de ra tów trwa ła aż
do ro ku 1772 i przez nie któ rych hi sto ry ków
uwa ża na jest za pierw sze pol skie po wsta nie
na ro do we. Ogól ną na zwą kon fe de ra cji bar -
skiej okre śla się 66 lo kal nych kon fe de ra cji,
utwo rzo nych na te re nie Ko ro ny i Li twy, któ -

rych przed sta wi cie le stwo rzy li, zor ga ni zo wa -
ny pod ko niec paź dzier ni ka 1769, na czel ny
or gan wła dzy, zwa ny Ge ne ral no ścią. 

Wy da rze nia z cza sów kon fe de ra cji mia -
ły rów nież wpływ na Kro to szyn i oko li ce.
Jesz cze w ro ku 1767 w ko ście le klasz tor -
nym oo. try ni ta rzy od był się sej mik szlach ty
wo je wódz twa po znań skie go i ka li skie go,
pod czas któ re go 27 ma ja za wią za no pro ro -
syj ską kon fe de ra cję, prze kształ co ną w Ra do -
miu w kon fe de ra cję ge ne ral ną. Bez po śred -

nim na stęp stwem za aran żo wa nej przez Ro -
sjan kon fe de ra cji ra dom skiej by ło za wią za -
nie kon fe de ra cji w Ba rze. 

Kon fe de ra ci bar scy pod do wódz twem
re gi men ta rza Woj cie cha Ry dzyń skie go przy -
stą pi li do dzia łań zbroj nych. Wcze snym ran -
kiem 14 czerw ca 1768 ro ku zmie rza ją cy
na po łu dnie od dział Ry dzyń skie go zo stał
pod Kro to szy nem za sko czo ny przez atak
wojsk ro syj skich ppłk. Kon stan ty no wa i mjr.
Dre wi cza. Po krót kim opo rze, wo bec li czeb -
nej prze wa gi Ro sjan (1500 żoł nie rzy), kon fe -
de ra ci zde cy do wa li się na od wrót, któ ry szyb -
ko prze kształ cił się w uciecz kę. Ro sja nie ści ga -
li żoł nie rzy Ry dzyń skie go aż do Zdun, gdzie
miej sco wi in no wier cy za blo ko wa li uli ce wo -
za mi i sa mi rzu ci li się do wal ki z Po la ka mi. 

W 1769 ro ku do Kro to szy na, Ko by li na
i Zdun wdar ły się od dzia ły ko za ków mjr.
Dre wi cza w po szu ki wa niu ukry wa ją cych
się kon fe de ra tów bar skich. Z tym wła śnie
wy da rze niem zwią za na jest le gen da o kro to -
szyń skim klasz to rze oo. try ni ta rzy. Je sie nią
te go sa me go ro ku do wód ca jed ne go z od -
dzia łów kon fe de rac kich – Onu fry Gnie wo -
mir Bę klew ski – ścią gał kon try bu cję z dóbr

kro to szyń skich. W tym sa mym cza sie
na mia sta wiel ko pol skie na ło żo no obo wią -
zek wy sta wie nia i wy ekwi po wa nia 3000 re -
kru tów, dla wzmoc nie nia wojsk kon fe de rac -
kich. Kro to szyn miał wy sta wić 30 żoł nie rzy,
Koź min 15, Ka lisz 50, a Zdu ny i oko li -
ce – 100. Wzmoc nio ne w ten spo sób od -
dzia ły kon fe de ra tów ze zmien nym szczę -
ściem to czy ły wal ki dopo cząt ku1771 ro ku,
kie dy w gra ni ce Wiel ko pol ski za czę ły prze -
ni kać co raz sil niej sze od dzia ły pru skie. Woj -
ska te uprze dza ły przy go to wy wa ny już
pierw szy roz biór Pol ski. 

Do Kro to szy na Pru sa cy wkro czy li ze
Ślą ska, naj praw do po dob niej w li sto pa -
dzie 1771 ro ku, lecz zo sta li wy par ci przez
sta cjo nu ją cy w mie ście gar ni zon, na le żą cy
do dzie dzi ców mia sta – Po toc kich. Prze pro -
wa dzo na nie dłu go póź niej po now na pró ba
opa no wa nia Kro to szy na praw do po dob nie
rów nież się nie po wio dła, choć we dług prze -
ka zów hi sto ry ków Jó ze fa Łu ka sie wi cza i Ka -
zi mie rza Kro to skie go woj ska pru skie gen.
Alven sle be na sta cjo no wa ły w mie ście
do 1773 ro ku. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

HISTORIA

250. rocznica konfederacji barskiej



5Na Bieżąco

F
O

T.
w

w
w

.z
d
u
n
y.

p
l

11 kwiet nia bur mistrz Zdun, To masz
Chu dy, pod pi sał umo wy z wy ko naw -
ca mi na re ali za cję re mon tów miej sco -
we go przed szko la pu blicz ne go oraz
od dzia łu w Be stwi nie. Łącz ny koszt in -
we sty cji wy nie sie oko ło 2 mln zł. 

Przed szko le w Zdu nach grun tow nie
wy re mon tu je fir ma z Sie ra dza. Na ten cel
prze wi dzia no kwo tę 1 342 596,59 zł. Mo -
der ni za cja tej pla ców ki za kła da mię dzy in -
ny mi do sto so wa nie bu dyn ku przed szko la
do prze pi sów prze ciw po ża ro wych, wy po -
sa że nie go w win dę dla osób z nie peł no -
spraw no ścią (przed szko le ma od dzia ły,
któ re przyj mu ją dzie ci nie peł no spraw ne),
ada pta cję pod da sza na spe cjal ne po miesz -
cze nie do dzia łań re wa li da cyj no -kom pen -
sa cyj nych (pra ca z dzieć mi z dys funk cja -
mi), jak rów nież grun tow ny re mont kuch -
ni przed szkol nej. Po zre ali zo wa niu tej in -

we sty cji przed szko le bę dzie mo gło przyj -
mo wać wię cej dzie ci, gdyż przy bę dzie do -
dat ko wy od dział.

Od dział przed szkol ny w Be stwi nie
bę dzie re mon to wać fir ma z po bli skie go
Ko by li na. Koszt te go za da nia
to 533 354,65 zł. Bu dy nek zo sta nie ocie -
plo ny, od wil go co ny, wy po sa żo ny w no we
in sta la cje. Na po trze by dzia łal no ści

przed szko la za adap to wa ne zo sta ną nie -
wy ko rzy sty wa ne do tej po ry po miesz cze -
nia. Dzię ki te mu rów nież w Be stwi nie bę -
dzie moż na otwo rzyć no wy od dział. Re -
mon tem bę dą ob ję te tak że po miesz cze -
nia so cjal ne i to a le ty. Pra ce mo der ni za cyj -
ne w po miesz cze niach przed szkol nych
ma ją się za koń czyć do 24 sierp nia.

(NO VUS)

ZDUNY

Przedszkola będą wyremontowane

Gmi na Kro to szyn i Cen trum Kro to szyń skich Ini cja tyw za -
pra sza ją do udzia łu w kon kur sie na Naj lep szą Ini cja ty wę
Lo kal ną 2017. Do wy gra nia są war to ścio wie na gro dy. 

W kon kur sie mo gą wziąć udział or ga ni za cje po za rzą do we,
ra dy osie dlo we i so łec kie oraz gru py nie for mal ne z te re nu gmi ny

Kro to szyn. W kon kur sie moż na zdo być sta tu et ki „Współ dzia ła -
my” oraz na gro dy rze czo we o war to ści 1500, 1000 i 500 zł.

W te go rocz nej edy cji ini cja ty wy lo kal ne bę dą roz pa try wa ne
w jed nej ka te go rii, a zgło sze nia do ko nać mo że rów nież pod miot
lub oso ba nie za an ga żo wa na w re ali za cję ini cja ty wy. Zgło sze nia
na le ży skła dać do 7 ma ja na od po wied nim for mu la rzu, któ ry
zna leźć moż na na stro nie www.kro to szyn.pl. Tam też znaj du je
się re gu la min kon kur su.

(AN KA)

GMINA KROTOSZYN

Konkurs na najlepszą inicjatywę



W pią tek, 13 kwiet nia, na dro dze po -
wia to wej z Kro to szy na do Do brzy cy,
w miej sco wo ści Wy ki (gmi na Roz dra -
żew) do szło do zde rze nia dwóch sa -
mo cho dów. Dwie po szko do wa ne oso -
by zo sta ły prze wie zio ne do szpi ta la. 

Po przy ję ciu zgło sze nia o wy pad ku
na miej sce wy sła no trzy za stę py z Jed nost ki
Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie i je -
den z OSP Roz dra żew, jak rów nież po li cję
i Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go. Z uwa -
gi na lo ka li za cję zda rze nia – na gra ni cy po -
wia tu kro to szyń skie go z ple szew skim – jed -
no cze śnie na ak cję wy je cha ły służ by ra tow -
ni cze JRG w Ple sze wie i OSP Do brzy ca. 

Jak się oka za ło, na skrzy żo wa niu dróg
w Wy kach zde rzy ły się sa mo cho dy oso bo -
we Sko da Octa via i Ci tro en C3, któ ry mi
po dró żo wa ły w su mie trzy oso by. Po za -
bez pie cze niu te re nu dzia łań stra ża cy

przy go to wa li li nię ga śni czą, za koń czo ną
prą dow ni cą pia no wą, a tak że odłą czy li
aku mu la to ry w roz bi tych po jaz dach. 

– Po prze ba da niu osób bio rą cych
udział w zda rze niu pod ję to de cy zję o prze -
wie zie niu dwój ki po szko do wa nych
do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we go.
Trze ci uczest nik wy pad ku nie wy ma gał ho -
spi ta li za cji – in for mu je To masz Pa try as
z Ko men dy Po wia to wej PSP w Kro to szy nie.
Na ko niec dzia łań z jezd ni usu nię to pły ny

eks plo ata cyj ne oraz ele men ty ka ro se rii. 
– Kie ru ją ca sa mo cho dem mar ki Sko -

da Octa via miesz kan ka Ka li sza nie ustą pi -
ła pierw szeń stwa prze jaz du i do pro wa -
dzi ła do zde rze nia z pra wi dło wo ja dą cym
ci tro enem C3. Wszy scy uczest ni cy zda -
rze nia by li trzeź wi. Spraw czy nię wy pad -
ku uka ra no man da tem w wy so ko -
ści 500 zł – mó wi Bar tosz Kar wik z Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)
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NA DRODZE

Nie ustąpiła pierwszeństwa

11 kwiet nia na dro dze kra jo wej nr 15,
po mię dzy miej sco wo ścia mi Bo ża cin
a Wo le ni ce, do szło do groź ne go wy -
pad ku. Bi lans to dwie po szko do wa ne
oso by i trzy uszko dzo ne po jaz dy. 

Na ak cję skie ro wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz je den z OSP Be ni ce, Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go i po li cję. Gdy
służ by ra tow ni cze do tar ły na miej sce,
w ro wie znaj do wał się cią gnik rol ni czy
z agre ga tem upra wo wym, kil ka me trów
da lej, na jed nym pa sie dro gi, stał roz bi ty
sa mo chód oso bo wy Ford Mon deo,
a na dru gim sa mo chód Ci tro en Ber lin go. 

Kie row cy sa mo dziel nie opu ści li po -
jaz dy. Stra ża cy udzie li li kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy kie row com for da i cią -
gni ka rol ni cze go. Oso ba kie ru ją ca ci tro -
enem nie uskar ża ła się na żad ne do le gli -
wo ści. Po tem po szko do wa nych prze ka za -

no pod opie kę Ze spo łu Ra tow nic twa Me -
dycz ne go. Po wy ko na niu ba dań le karz
pod jął de cy zję o prze wie zie niu ich
do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we go. 

Stra ża cy odłą czy li aku mu la to ry
w roz bi tych po jaz dach, usu nę li z dro gi
pla mę ole ju i czę ści ka ro se rii. – Kie ru ją cy
po jaz dem mar ki Ford Mon deo miesz ka -
niec Koź mi na Wlkp. ude rzył w tył agre ga -
tu upra wy, któ ry był pod cze pio ny
pod cią gnik rol ni czy mar ki Ur sus, pro wa -
dzo ny przez miesz kań ca gmi ny Kro to -
szyn – mó wi Piotr Szcze pa niak, ofi cer

pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. – W wy ni ku ude rze nia
cią gnik wraz z agre ga tem zo stał we -
pchnię ty do przy droż ne go ro wu. Jak się
oka za ło, ja dą cy w kie run ku Koź mi na
Wlkp. sa mo chód Ci tro en Ber lin go, któ -
rym kie ro wał miesz ka niec gmi ny Roz dra -
żew, na je chał na le żą ce na jezd ni ele men -
ty jed ne go z wcze śniej wy mie nio nych po -
jaz dów. Trwa ją czyn no ści zmie rza ją ce
do usta le nia spraw cy te go zda rze nia dro -
go we go – do da je P. Szcze pa niak.

(NO VUS)

NA DRODZE

Zderzenie osobówki z ciągnikiem

Or ga ny ści ga nia wy sto so wa ły apel
do miesz kań ców, zwłasz cza do osób
star szych, o za cho wa nie szcze gól nej
ostroż no ści przed oszu sta mi, któ rzy
sto su ją róż ne for my ma ni pu la cji
w ce lu wy łu dze nia pie nię dzy. Naj po -
pu lar niej sza z nich to tzw. me to da
na wnucz ka.

– Nie ste ty na te re nie na sze go po wia -
tu do szło do oszu stwa na oso bie star szej
pod po zo rem po zo sta wie nia pacz ki dla są -
sia da. W związ ku z po wyż szym aby unik -
nąć te go ty pu sy tu acji po li cja ostrze ga.
Zbli ża ją cy się okres wio sen ny to czas, kie -
dy mo że wy stą pić zwięk sze nie dzia łal no -
ści prze stęp czej, po le ga ją cej na oszu ki wa -
niu i okra da niu osób star szych i sa mot nie
miesz ka ją cych. Oszu ści wy ko rzy stu ją uf -
ność, do bre ser ca, a cza sa mi nie po rad ność
star szych osób. Z te go po wo du po li cjan ci
pro szą o ostroż ność – czy ta my w ape lu.

Po my sło wość oszu stów jest nie ogra ni -
czo na. Mo gą po da wać się za człon ków ro -
dzi ny (oszu stwa do ko ny wa ne tzw. me to dą
na wnucz ka, po le ga ją ce na wy łu dza niu
od ofiar środ ków fi nan so wych po przez
kon takt te le fo nicz ny), pra cow ni ków ad -
mi ni stra cji, ga zow ni, elek trow ni, in ka sen -
tów opłat, hy drau li ków, przed sta wi cie li

ban ku, sprze daw ców, ob co kra jow ców, jak
rów nież za oso by skrzyw dzo ne przez los,
a na wet po li cjan tów. Spraw cy czę sto pod -
szy wa ją się pod pra cow ni ków róż nych
firm i in sty tu cji oraz sprze daw ców.
Po wpusz cze niu ich do miej sca za miesz ka -
nia do ko nu ją kra dzie ży war to ścio wych
przed mio tów, bi żu te rii, pie nię dzy.

Oszu ści wy ko rzy stu ją do bre ser ce,
uf ność i go ścin ność swo ich ofiar. Mi ła po -
wierz chow ność spraw cy po ma ga mu zdo -
być ich za ufa nie. Łu pem na past ni ków
mo gą paść oszczęd no ści ca łe go ży cia.

By nie stać się ofia rą prze stęp stwa, naj -
le piej sto so wać się do na stę pu ją cych za le -
ceń: nie wpusz czaj my do miesz ka nia nie -
zna jo mych osób – nie każ dy jest tym, za ko -
go się po da je; upew niaj my się ko go wpusz -
cza my do do mu – za nim to uczy ni my, żą -
daj my oka za nia le gi ty ma cji, iden ty fi ka to -
rów, za dzwoń my do in sty tu cji, na któ re nie -
zna jo mi się po wo łu ją; spraw dzaj my toż sa -
mość dzwo nią ce go, któ ry po da je się
za człon ka ro dzi ny i chce od nas pie nią dze;
nie wierz my w ,,ży cio we oka zje”, ofe ro wa ne
przez nie zna jo mych; gdy po dej rze wa my, że
ma my do czy nie nia z oszu stwem, nie wa -
haj my się za dzwo nić na po li cję pod bez płat -
ny nu mer 997 lub 112.

OPRAC. (NO VUS)

Wie czo rem 10 kwiet nia w miej sco -
wo ści Brzo za (gmi na Kro to szyn) wy -
buchł po żar. Na szczę ście stra ża cy
szyb ko za że gna li nie bez pie czeń stwo.

Na miej sce skie ro wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz je den z OSP Kro to szyn.
W dzia ła niach bra li udział rów nież dru -
ho wie z miej sco wej OSP. 

Po żar mógł mieć po waż niej sze skut -
ki, gdyż roz prze strze niał się po su chej tra -
wie w kie run ku drew nia ne go bu dyn ku
go spo dar cze go, w któ rym prze cho wy wa -
ne by ło mie nie znacz nej war to ści. 

Stra ża cy po da li dwa prą dy ga śni cze
wo dy w na tar ciu na pa lą cą się ster tę ga -
łę zi i tra wę, sku tecz nie li kwi du jąc za -
gro że nie.

(NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Policja ostrzega przed oszustami!

BRZOZA

Ogień mógł się rozprzestrzenić
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Pro mo cja zdro wia jest waż nym ele -
men tem pra cy Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 im. Straj ku Dzie ci Koź miń -
skich 1906/1907. W tym ro ku
szkol nym w pla ców ce wdro żo no pro -
jekt edu ka cyj ny „Na sze wy zwa -
nie – jem dru gie śnia da nie”, któ ry
pod su mo wa no 10 kwiet nia.

W koź miń skiej Je dyn ce od daw na
prio ry te tem jest kształ to wa nie na wy ków
świa do me go dba nia o swo je zdro wie i bez -
pie czeń stwo. Każ de go ro ku prze pro wa -
dza ne są róż no ra kie pro jek ty edu ka cyj ne,
w któ rych zwra ca się uwa gę na okre ślo ne
aspek ty zwią za ne ze zwięk sze niem świa -
do mo ści zdro wot nej i dba nia o zdro wie. 

W tym ro ku szkol nym Je dyn ka re ali -
zo wa ła pro jekt edu ka cyj ny „Na sze wy -
zwa nie – jem dru gie śnia da nie”, któ re go
ko or dy na tor ką by ła Gra ży na Le śniak. Je -
go za ło że nia zwią za ne by ły z ideą spo ży -
wa nia dru gie go śnia da nia i do bro dziejstw
pły ną cych z ra cjo nal ne go od ży wia nia się.
Dzię ki roz ma itym ini cja ty wom pod ję -
tym w ra mach te go przed się wzię cia dzie -
ci po zna ły róż ne pro po zy cje dru gie go
śnia da nia, skład ni ki od żyw cze po szcze -
gól nych pro duk tów, a tak że roz wi ja ły wy -
obraź nię, umie jęt no ści ma nu al ne, pra wi -
dło we na wy ki za cho wa nia się w róż nych

sy tu acjach, jak rów nież umie jęt ność przy -
go to wy wa nia po sił ków.

W trak cie re ali za cji pro jek tu ucznio -
wie wy ko ny wa li róż ne za da nia kon kur so -
we. Two rzy li pre zen ta cje mul ti me dial ne
czy krót kie fil my za chę ca ją ce do re gu lar ne -
go spo ży wa nia dru gie go śnia da nia, wy ko -
ny wa li pla ka ty pt. „Sło iko we śnia da nie” al -
bo książ ki ku char skie z cie ka wy mi prze pi -
sa mi na dru gie śnia da nie. Prze pro wa dzo no
tak że po ga dan ki na te mat do bro dziejstw
pły ną cych z wła ści we go od ży wia nia się. 

10 kwiet nia od by ło się uro czy ste
pod su mo wa nie pro jek tu, w trak cie któ re -
go miał miej sce po kaz zdro wej żyw no ści.
Ucznio wie każ dej kla sy przy go to wa li naj -
smacz niej sze po tra wy, któ re moż na zjeść
pod czas śnia da nia. Po czę ści ofi cjal nej,

ogło sze niu wy ni ków kon kur sów i wrę cze -
niu na gród na stą pi ła de gu sta cja przy go to -
wa nych po traw. By ło pysz nie, ko lo ro wo,
ale przede wszyst kim zdro wo.

– Ko lej ny już raz w na szej pla ców ce
od by wa się pro jekt edu ka cyj ny, do ty czą cy
zdro we go ży wie nia, przy go to wa ny przez
ze spół ds. pro mo cji zdro wia – ko men tu je
Ja cek Za wod ny, dy rek tor SP nr 1 w Koź -
mi nie Wlkp. – Dzie ci przez ca ły rok bio -
rą udział w pre lek cjach, kon kur sach i po -
ka zach żyw no ści. Ma ją w ten spo sób moż -
li wość do wie dzieć się, jak pra wi dło wo się
od ży wiać. Jest to bar dzo waż ny ele ment
edu ka cyj ny, tym bar dziej że na co dzień
ma ją też stycz ność z żyw no ścią prze two -
rzo ną ty pu „fast fo od”.

OPRAC. (AN KA)
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W I Li ceum Ogól no kształ cą cym im.
H. Koł łą ta ja od by ła się VI Re gio nal na
Olim pia da Me dycz na pod pa tro na -
tem sta ro sty kro to szyń skie go i wiel -
ko pol skie go ku ra to ra oświa ty.
W szran ki sta nę ło 16 uczniów li ce -
ów z Wiel ko pol ski i Dol ne go Ślą ska.

Mło dzież roz wią zy wa ła te sty zło żo -
ne z za dań otwar tych i za mknię tych.
Pra ce by ły za ko do wa ne. Nad pra wi dło -
wym prze bie giem olim pia dy czu wa li na -
uczy cie le z Koł łą ta ja – Wal de mar Ple -
wiń ski, Ju li ta Szał, Iwo na No wa czyk,
Ali na Szwar czyń ska, Ilo na Ko cel, An na
Si kor ska. 

Uro czy ste pod su mo wa nie kon kur su
od by ło się w obec no ści Ra fa ła Pa ter -
ka – star sze go wi zy ta to ra z Ku ra to rium
Oświa ty w Po zna niu oraz Elż bie ty Płó -
cien nik – dy rek tor I LO im. H. Koł łą ta ja.
To wła śnie oni wrę cza li lau re atom na gro -
dy książ ko we, ufun do wa ne przez sta ro stę. 

Pierw sze miej sce za ję ła We ro ni ka Ko -
stu siak (Li ceum Ogól no kształ cą ce nr 1
im. Ma jo ra H. Su char skie go w Kęp nie),
wy prze dza jąc Mał go rza tę Je zio rek (II Li -
ceum Ogól no kształ cą ce im. W. Rey mon -
ta w Ostro wie Wlkp.) i Mar tę Wę cłaś
(I Li ceum Ogól no kształ cą ce im. J. Dą -
brow skie go Ra wi czu).

(NO VUS)

LO KROTOSZYN

Olimpiada medyczna w Kołłątaju

Uczest ni cy Huf ca Pra cy 15-2, wraz
z wy cho waw czy nia mi – Agniesz ką
Kwiat kie wicz i Da ria Li siak, wzię li
udział w 24. Ogól no pol skim Tur nie ju
Wie dzy Sa mo cho do wej w Po zna niu.
Kro to szyń ską jed nost kę re pre zen to -
wa ło pię ciu uczniów. 

W tur nie jo we szran ki sta nę li Ar tur
Kie roń ski, Ar tur Siep siak i Ma te usz
Cwi na ro wicz z kla sy III Ze spo łu Szkół
Po nad gim na zjal nych w Zdu nach oraz
Se ba stian Ka sprzak z kl. III i Wik tor

Kliszcz z kl. II Szko ły Bran żo wej w Ko -
by li nie. 

Uczestnicy roz wią zy wa li test skła da -
ją cy się z 50 py tań, któ ry obej mo wał wie -
dzę pod sta wo wą i spe cja li stycz ną z za kre -
su mo to ry za cji. Ko mi sja kon kur so wa wy -
bie ra ła do eta pu prak tycz ne go po pię ciu
naj lep szych w ka te go riach szkół za wo do -
wych i szkół tech nicz nych. Ce lem im pre -
zy by ło pro pa go wa nie wie dzy sa mo cho -
do wej, po sze rza nie jej po przez śle dze nie
pra sy mo to ry za cyj nej i no wych po zy cji
wy daw ni czych w tym ob sza rze, a tak że

do sko na le nie umie jęt no ści prak tycz nych. 
Mi mo iż żad ne mu z uczest ni ków

kro to szyń skie go Huf ca nie uda ło się za -
kwa li fi ko wać do eta pu prak tycz ne go, to
wszy scy uzna li, że ta ki test dał im moż li -
wość spraw dze nia swo jej wie dzy. Po kon -
kur sie mło dzież uda ła się na Tar gi Mo tor
Show 2018, gdzie nie za bra kło atrak cji ze
świa ta no wo cze snej mo to ry za cji.

Wy jazd do Po zna nia i udział w 24.
Ogól no pol skim Tur nie ju Wie dzy Sa mo -
cho do wej był moż li wy dzię ki Wiel ko pol -
skiej Wo je wódz kiej Ko men dzie Ochot ni -
czych Huf ców Pra cy w Po zna niu, któ ra
sfi nan so wa ła kosz ty do jaz du na tur niej
i wy ży wie nia mło dzie ży.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Turniej wiedzy samochodowej

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Nasze wyzwanie – drugie śniadanie
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W kwiet niu ko ła ło wiec kie „Ku ro pa -
twa”, „Dzik” i „Ba żant” prze pro wa dzi -
ły ak cję za sie dle nia no we go ba żan ta
w swo ich ob wo dach. Do ło wisk
wpusz czo no 60 sztuk, w tym 10 ko -
gu tów i 50 kur. 

Ak cja in tro duk cji ba żan ta zo sta ła
prze pro wa dzo na w ra mach pro gra mu
„Chro ni my zwie rzy nę drob ną” na te re nie
ca łe go po wia tu kro to szyń skie go. Pta ki po -
cho dzi ły z ho dow li ba żan tów w Klo nie,
a ich za kup zo stał sfi nan so wa ny przez
wło da rzy gmin oraz po wiat. 

Wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski wraz

Za rzą dem Ko ła Ło wiec kie go „Ku ro pa -
twa” oraz dzieć mi ze Szko ły Pod sta wo wej
w Lu to gnie wie 5 kwiet nia na te re nie Lu -
to gnie wa wpro wa dzi li no wą krew do ist -
nie ją cej po pu la cji ba żan ta, wpusz cza -
jąc 20 sztuk pta ków – 3 ko gu ty i 17 kur.
Wcze śniej so lid nie przy go to wa no te ren
za sie dleń: prze pro wa dzo no re mon ty pod -
sy pów, wy ko szo no tra wy, za sy pa no pod -
sy py ziar nem oraz uzu peł nio no po idła
dla pta ków. Ini cja to rzy ak cji są prze ko na -
ni, że no we ba żan ty do brze za akli ma ty zu -
ją się na tym te re nie i wy da dzą pięk ne po -
tom stwo w tym ro ku.

OPRAC. (NO VUS)

PRZYRODA

Zasiedlanie bażanta
W Ze spo le Szkół Po nad gim na zjal -
nych nr 3 im. Ja na Paw ła II w Kro to -
szy nie od był się I Po wia to wy Kon -
kurs Ga stro no micz ny „Mło dy kre ator
sztu ki ku li nar nej”. Pa tro nat nad im -
pre zą ob ję li sta ro sta kro to szyń ski
oraz pre zes Kro to szyń skiej Izby Rze -
mieśl ni czej.

Kon kurs skie ro wa ny był do uczniów
klas gim na zjal nych i szkół po nad gim na zjal -
nych o pro fi lu ga stro no micz nym z te re nu
po wia tu kro to szyń skie go. Im pre za mia ła
na ce lu za chę ce nie mło dych ku cha rzy
do do sko na le nia swo ich umie jęt no ści po -
przez otwar tość i ak tyw ny udział w ży ciu
śro do wi ska kul tu ral ne go oraz kul ty wo wa -
nie i po głę bia nie wie dzy i sztu ki ku li nar nej
w bran ży ga stro no micz nej, a tak że pod nie -
sie nie po zio mu kształ ce nia za wo do we go. 

Kon kurs prze pro wa dzo no pod ha -
słem „Ży je my przy jem nie i zdro wo, oto -
cze ni twór czym pięk nem”. Ju ro rzy oce -
nia li przy go to wa nie sta no wi ska pra cy,
czy stość pra cy, pro fe sjo na lizm, zu ży cie
su row ców, wy gląd i aran ża cję wy ro bów,
do bór skład ni ków, wa lo ry sma ko we, ory -
gi nal ność oraz spo sób i es te ty kę po da nia.
W su mie od każ de go oce nia ją ce go moż na
by ło zdo być mak sy mal nie 100 punk tów.

W ka te go rii szkół po nad gim na zjal -
nych wy gra ła Alek san dra Woj cie chow ska
(ZSP w Koź mi nie Wlkp.), wy prze dza jąc
Do mi ni ka Ka pa łę (ZSP nr 3 w Kro to szy -
nie) oraz Pio tra Ol szew skie go (ZSP w Zdu -
nach). W gro nie gim na zja li stów zwy cię żył
du et Lau ra Ka spe rek i Aga ta Po wa lisz
(Gim na zjum nr 2 w Kro to szy nie), a ko lej -
ny po zy cje za ję ły Wik to ria Ma ty ba i Ni ko la
Ste fa niak (Gim na zjum nr 1 w Kro to szy -
nie) oraz Oli wia No wa kow ska i An na War -
koc ka (Gim na zjum w Koź mi nie Wlkp.). 

Każ dy z uczest ni ków otrzy mał dy -
plom oraz drob ne upo min ki. Naj lep szym

wrę czo no tak że na gro dy rze czo we. Pod -
czas kon kur su opie ku no wie oraz za pro sze -
ni go ście mie li oka zję obej rzeć po kaz tram -
po lin w wy ko na niu An dże li ki Szy dlak. 

Punk tem kul mi na cyj nym im pre zy
był po kaz ku li nar ny To ma sza Pta ka, któ ry
przy go to wał da nie kuch ni sta ro pol skiej
w no wo cze snej aran ża cji – kacz kę w wy -
traw nym purée jabł ko wym i że lu brzo -
skwi nio wym, pra żo ną ka szę gry cza ną
oraz emul sję na ba zie ty mian ku i wi na.

(GRZE LO)

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

POD NASZYM PATRONATEM 

Kreatorzy sztuki kulinarnej 
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W nie dzie lę w kro to szyń skim ki nie
Przed wio śnie od był się kon cert cha -
ry ta tyw ny, na któ rym wy stą pił Grze -
gorz Tur nau. Do chód z im pre zy zo sta -
nie prze zna czo ny na le cze nie Mai
i Oli wii Droń skich. Or ga ni za to rem był
Lions Club Kro to szyn, we współ pra cy
z Kro to szyń skim Ośrod kiem Kul tu ry.

Sa la ki no wa by ła za peł nio na
do ostat nie go miej sca. Przed słyn nym ar -
ty stą na sce nie po ja wił się lo kal ny ze spół
Ta cy Nie In ni pod kie row nic twem Ma -
riu sza Kaź mier cza ka, w skła dzie: Fran ci -
szek Ro sik (in stru men ty kla wi szo we),
Kry stian Tom za (gi ta ra ba so wa), Ma te -
usz Kaź mier czak (trąb ka), Mi łosz Ma cie -
jew ski (per ku sja) i Sta ni sław Swo ra (wo -
kal, gi ta ra). Po tem dla licz nej pu blicz no -
ści wy stą pi ły sio stry Ma ja i Oli wia Droń -
skie, któ re za śpie wa ły spe cjal nie przy go -
to wa ną pio sen kę.

Gwiaz dą im pre zy był oczy wi ście
Grze gorz Tur nau, zna ny z ta kich utwo -
rów jak „Znów wę dru je my”, „Na praw dę
nie dzie je się nic”, „Ci cho sza”, „Mię dzy ci -
szą a ci szą”, „Pa mięć”, „Brac ka”, „To tu, to
tam”. W swo ich kom po zy cjach Tur nau
wy ko rzy stu je tek sty czo ło wych pol skich
po etów XX wie ku. Za swo ją dzia łal ność
ar ty stycz ną zo stał od zna czo ny Zło tym

Krzy żem Za słu gi i srebr nym Me da lem
„Za słu żo ny Kul tu rze Glo ria Ar tis”.

– To był nasz ko lej ny kon cert cha ry -
ta tyw ny. W tym ro ku za szczy cił nas swo -
ją obec no ścią zna mie ni ty ar ty sta – Grze -
gorz Tur nau – oraz ze spół Ta cy Nie In ni.
Dzię ku je my miesz kań com po wia tu kro -
to szyń skie go, że ze chcie li być z na mi
na tym kon cer cie i wes przeć szczyt ny cel.
Do chód w ca ło ści zo sta nie prze zna czo ny
na le cze nie Mai i Oli wi Droń skich. Uda ło
się po zy skać po nad 10 ty się cy zło tych.
Prze ka że my tę kwo tę ma łym miesz kan -
kom Kro to szy na, aby po móc im w dal -
szym le cze niu – pod su mo wał Ja cek Za -
wod ny z Lions Clu bu Kro to szyn.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
20-26 kwietnia
godz. 15.00 – LUIS I OBCY –
Dania/Luksemburg/Niemcy, animowany, 86' - 2D
dubbing
godz. 16.30 – HURAGAN – USA, katastroficzny
film akcji, 103' - 2D napisy
godz. 18.30 – TOMB RIDER – USA/Wlk. Brytania,
przygodowy, 118' - 2D napisy

godz. 20.45 – TWARZ – Polska, dramat, 91' - 2D

Wtorki-czwartki

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w

wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w I LO.  

21 kwietnia 

Festiwal Zawodów w Trójce - „Drzwi otwarte” w

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 od godz.

10.00. 

23 kwietnia 

Turniej Przedszkolaków u Puchar Burmistrza

Krotoszyna w hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej. 

25 kwietnia

Spotkanie dla pracodawców z zakresu ubezpieczeń

społecznych, zdrowotnych oraz obowiązków

podatkowych w godz. 9.00-14.00 w Cechu Rzemiosł

Różnych przy ulicy Floriańskiej.

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, płacą mniejszą

kwotę wpisową. ' 

CHARYTATYWNIE

Grzegorz Turnau na koncercie Lions Clubu
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Przed sta wi cie le UKS Sho dan Zdu ny
na po cząt ku kwiet nia ry wa li zo wa li
w jed nym z naj więk szych tur nie jów
ka ra te WKF w Niem czech – Ara wa za
Cup 2018. W for mu le roz gry wek olim -
pij skich brą zo we me da le wy wal czy li
Ja ro sław Adam ski i Nor bert Ty siak. 

W tur nie ju udział wzię ło 1350 za -
wod ni ków z 24 kra jów. W tym gro nie
zna la zło się trzech re pre zen tan tów UKS
Sho dan Zdu ny. Nor bert Ty siak upla so wał
się na trze cim miej scu w ku mi te U'21
w ka te go rii 84 kg. Brąz wy wal czył tak że
Ja ro sław Adam ski, któ ry ry wa li zo wał
w ka ta ma sters +40 lat. 

Nie źle spi sa ła się rów nież Ka ta rzy na
Tra fan kow ska, któ ra w ka ta U'16 za ję ła
pią te miej sce. – Mo ja pod opiecz na mia ła
w swo jej gru pie 32 ry wal ki – mó wi Ja ro -
sław Adam ski, tre ner UKS Sho dan. – By -
ła to dla niej cen na lek cja. Je że li prze gry -
wa ła, to mi ni mal nie. Mam na dzie ję, że
dal sze tre nin gi przy nio są w naj bliż szym
cza sie efek ty w po sta ci me da li. Chciał -
bym po dzię ko wać w szcze gól no ści ro dzi -
com oraz na szym spon so rom – Du nya
Do ner Ke bab i gmi nie Zdu ny. To dzię ki
ich wspar ciu mo że my ry wa li zo wać
na naj waż niej szych im pre zach ka ra te
w Eu ro pie – stwier dza. 

(GRZE LO)

KARATE

Zawodnicy Shodana 
w Niemczech

W nie dzie lę, 8 kwiet nia, w ha li spor -
to wej przy uli cy Młyń skiej w Kro to szy -
nie od był się Wiel ka noc ny Tur niej Pił -
ki Siat ko wej Chłop ców w ka te go rii ju -
nio rów. Wy gra ła Astry Kro to szyn, któ -
ra od nio sła kom plet zwy cięstw. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ły dru ży -
ny Astry Kro to szyn, UKS Sa los
Ostrów Wiel ko pol ski oraz UKS 9
Lesz no. W pierw szym me czu go spo -
da rze po ko na li 2: 1 UKS Sa los Ostrów
Wlkp. Na stęp nie z ostro wia na mi roz -
pra wił się ze spół z Lesz na, wy gry wa -
jąc 3: 0. W ostat nim po je dyn ku Astra

ogra ła 2: 1 UKS 9 Lesz no. 
Nad prze bie giem zma gań czu wał sę -

dzia An to ni Py rzew ski. W Astrze za gra li
Mak sy mi lian Grząd ka, Ad rian Ple wa, Pa -
tryk Śnie ciń ski, Wik tor Grześ ko wiak, Da -
niel Po mir ski, An drzej Ro ba kow ski, Piotr
Czwoj dziń ski i Ma te usz Sro czan. 

– Za wo dy sta ły na do brym po zio -
mie – za uwa ża Grze gorz Wier tlew ski,
tre ner Astry. – Spo tka nia ob fi to wa ły
w wie le cie ka wych za grań, efek tow nych
ata ków i ak cji w obro nie. Dla nas by ła to
szan sa spraw dze nia dys po zy cji przed ko -
lej nym se zo nem li go wym – do da je. 

(GRZE LO)

SIATKÓWKA

Triumf juniorów Astry 

Pod ko niec mar ca bie ga cze z po wia -
tu kro to szyń skie go po ka za li się
na ko lej nych im pre zach. Na si za -
wod ni cy star to wa li w V Ostrow skim
ICE MAT Pół ma ra to nie, XI Pa nas
Pół ma ra to nie Ślę żań skim i XIII PZU
Pół ma ra to nie War szaw skim. 

Do ostrow skie go pół ma ra to nu zgło si -
ło się 487 mi ło śni ków bie ga nia. Naj lep szy
był Ma te usz Łań duch z cza sem 1: 13: 52.
Wśród pań trium fo wa ła Iza be la Wierz -
chow ska z wy ni kiem 1: 26: 38. Nasz po -

wiat re pre zen to wa li Ar tur Ma rek (70.
miej sce – 1: 32: 38), Cze sław Sien kie wicz
(90. miej sce – 1: 35: 21), Mar cin Obal
(101. miej sce – 1: 36: 12), Ra fał Ku las
(130. miej sce – 1: 39: 08), Ja cek Ka sprzak
(170. miej sce – 1: 41: 57), Ja cek Mo drzyń -
ski (171. miej sce – 1: 41: 58), Ire ne usz
Czwoj dziń ski (174. miej sce – 1: 42: 11),
To masz Gło wac ki (205. miej -
sce – 1: 44: 07), Sła wo mir Ja rosz (343.
miej sce – 1: 54: 34), Ka mil Klar czyk (362.
miej sce – 1: 56: 04), Wal de mar Mrzyw ka
(378. miej sce – 1: 57: 36) oraz Wie sław

Urba niak (449. miej sce – 2: 12: 03).
Pół ma ra ton Ślę żań ski wy grał To masz

Gryc ko z cza sem 1: 08: 12, a w gro nie ko -
biet pierw sza by ła Te ty ana Ver ny gor
(1: 18: 48). W tym bie gu star to wa li Pa weł
Bła żu tycz (780. miej sce – 1: 39: 23), Ma -
rian Pocz ta (892. miej sce – 1: 40: 59),
Piotr Gro bel ny (1341. miej -
sce – 1: 46: 29), To masz Gło wac ki (1506.
miej sce – 1: 48: 18), Szy mon Kar bo wiak
(1718. miej sce – 1: 50: 28), Ma rek Przy -
war ty (1971. miej sce – 1: 53: 20), Pa weł
Rud nic ki (2291. miej sce – 1: 56: 50),
Lech Król (2887. miej sce – 2: 04: 10) i Ja -
ro sław Ka lak (3045. miej sce – 2: 06: 25). 

W XIII edy cji PZU Pół ma ra to nu
War szaw skie go naj szyb szy był Ke nij czyk
Ezrah Sang Ki pro tich z cza sem 1: 01: 37.
W sto li cy kra ju rów nież nie za bra kło bie -
ga czy z po wia tu kro to szyń skie go. W im -
pre zie wzię li udział Ar tur Ma rek (774.
miej sce – 1: 28: 02), Le szek Ko kot (4594.
miej sce – 1: 47: 47), Da riusz Ryb ka
(5063. miej sce – 1: 49: 32) oraz An na
Szó stak (12378. miej sce – 2: 50: 37). 

(GRZE LO)

BIEGI

Nasi zawodnicy na trasach 

Tuż przed świę ta mi wiel ka noc ny mi
na uczy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go
w Szko le Pod sta wo wej nr 4 w Kro to -
szy nie zor ga ni zo wa li dla uczniów
klas trze cich Wio sen ne Igrzy ska
Mło dych Lek ko atle tów. 

Na uczy cie le przy go to wa li dla
uczniów kil ka kon ku ren cji – skok w dal
z miej sca, sia dy z le że nia oraz skło ny tu ło -
wia w przód. Nie ste ty, po go da nie po zwo -
li ła na prze pro wa dze nie bie gów na 50
oraz 600 me trów. 

Spo śród dziew cząt na po dium zna la -
zły się Nad ia Frik, Zu zan na Mły narz i Zo -
fia Klu ba. Ry wa li za cję chłop ców wy grał
Mi łosz Płó cien ni czak, wy prze dza jąc Fi li -
pa Sza flar skie go i Ad ria na He ide ra.

Wszyst kim uczest ni kom wrę czo no
pa miąt ko we dy plo my, a po dzie się ciu naj -
lep szych w gro nie chłop ców i dziew cząt
otrzy ma ło na gro dy rze czo we. Po nad to
roz lo so wa no 30 na gród, w tym ta blet. Ich
fun da to ra mi by ły UKS Del fin 4 oraz Sto -
wa rzy sze nie Woj sko wej Czwór ki.
Nad prze bie giem igrzysk czu wa li Mo ni ka

Czu bak -Sne la, Ja cek Miel ca rek, Ja cek Ła -
zar ski i Ry szard Choj nic ki. 

(GRZE LO)

LEKKA ATLETYKA

Igrzyska w Czwórce 
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8 kwiet nia od był się XXXI Mię dzy na -
ro do wy Wy ścig Ko lar ski „Ślę żań ski
Mnich” – Me mo riał Ro ma na Rę ge -
ro wi cza w So bót ce. W pierw szych te -
go rocz nych za wo dach szo so wych
star to wa li Ar tur Pa te rek i Krzysz tof
Ku bik. 

– Na Ślę żań skim Mni chu by łem
pierw szy raz, nie zna łem wcze śniej tra -
sy – przy zna je Ar tur Pa te rek. – By ła wy -
ma ga ją ca i bar dzo szyb ka. Prze je cha li śmy

trzy pę tle po 18 km ze śred nią pręd ko ścią
ok. 37 km/h.

A. Pa te rek po ko nał tra sę w cza -
sie 1: 27: 31, zaj mu jąc osta tecz nie 250.
miej sce. Tuż za nim upla so wał się Krzysz -
tof Ku bik z cza sem 1: 27: 42. – Trak tu ję
ten wy ścig w ka te go riach spraw dze nia
swo jej do tych cza so wej for my, a nie wal ki
o kon kret ne miej sce. Z każ dym ko lej nym
star tem pla nu ję zwyż kę for my i po pra wę
wy ni ków – ko men tu je K. Ku bik. 

(GRZE LO)

Na po cząt ku kwiet nia w klu bie Bi la
od był się ósmy tur niej Kro to szyń -
skiej Li gi Dar ta. W fi na le męż czyzn
spo tka ło się dwóch kro to szy -
nian – Prze my sław Paw lic ki ograł
Jac ka Cie śla ka. W gro nie pań znów
trium fo wa ła An na Ko wal czyk. 

W roz gryw kach ko biet wal czy ło
sześć za wod ni czek. Zwy cię ży ła po cho -
dzą ca z Ostro wa Wlkp. An na Ko wal czyk,
któ ra nie do zna ła żad nej po raż ki. Li der ka
kla sy fi ka cji pań po ko na ła Ali nę Szo stak

(3: 0), Ar le tę Wie rzyk (3: 0) oraz dwu -
krot nie Ilo nę Ku zno wicz (3: 1 i 4: 0), któ -
ra upla so wa ła się na dru gim miej scu, wy -
gry wa jąc z Ewą Paw lic ką (3: 1 i 2: 1) i Da -
nu tą Paw lic ką (3: 0). Na ko lej nych miej -
scach zna la zły się E. Paw lic ka, D. Paw lic -
ka, A. Wie rzyk oraz A. Szo stak. 

W tur nie ju mę skim pierw szy tur niej
w tym se zo nie wy grał Prze my sław Paw lic -
ki. Pre zes Sto wa rzy sze nia Kro to szyń ska
Li ga Dar ta nie dał szans ry wa lom, od no -
sząc sa me zwy cię stwa. Po pu lar ny Sa li po -
ko nał Prze my sła wa Sa wic kie go (3: 1), Ad -

ria na Ja siń skie go (3: 2), Wal de ma ra Ka -
łuż ne go (3: 0), Nor ber ta Pe cy nę (3: 0)
oraz – w fi na le – Jac ka Cie śla ka (5: 3). 

Dzię ki za ję ciu dru gie go miej sca
do dwóćh punk tów zma la ła stra ta J. Cie -

śla ka do li de ra. Kro to szy nia nin w tym
tur nie ju ograł Prze my sła wa Mi sia ka
(3: 0), Łu ka sza Ko la now skie go (3: 1),
Mar ci na Wojt ko wia ka (3: 0) i Se ba stia na
Szo sta ka (3: 0). Ostat ni z wy mie nio nych

za koń czył zma ga nia na czwar tej po zy cji. 
Po za wspo mnia ny mi dar te ra mi nasz

po wiat re pre zen to wa li A. Ja siń ski (5-6
miej sce), Grze gorz Paw lic ki (7-8), Wło dzi -
mierz Skal ski (7-8), Ł. Ko la now ski (9-
12), M. Wojt ko wiak (9-12), Hu bert Paw lic -
ki (13-16), Grze gorz Mi ze ra (13-16), Mar -
tin Wie rzyk (13-16), Da niel Bor ski (17-18)
i Prze my sław Sa wic ki (17-18). War to od no -
to wać, że mak sy mal ną licz bę punk tów
w tur nie ju rzu ci li P. Paw lic ki i D. Bor ski. 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej N. Pe cy na
(64 pkt.) wy prze dza J. Cie śla ka (62 pkt.),
B. Der wi cha (46 pkt.), P. Paw lic kie go (34
pkt.), P. Sa wic kie go (29 pkt.) i W. Ka łuż -
ne go (28 pkt.). 

(GRZE LO)

KOLARSTWO

Inauguracja sezonu szosowego

DART 

Krotoszyński finał

Dru ży ny ry wa li zu ją ce w roz gryw kach
kro to szyń skiej Play are ny nad ro bi ły
za le gło ści. Ro ze gra ły bo wiem za le -
głą szó stą ko lej kę oraz bie żą cą 15.
se rię spo tkań. Na szczy cie ta be li na -
dal znaj du je się eki pa A Se ree Tee.

Li der od niósł dwa zwy cię stwa, od -
pra wia jąc z kwit kiem Hor nets (6: 2) oraz
Igloo (12: 3). W tym dru gim me czu dzie -
sięć go li by ło dzie łem ter ce tu Fa biś – Wo -
siek – Gru chaj. 

Kom plet punk tów zgar nął tak że roz -

dra żew ski MTV, ogry wa jąc Bro dzia ków
(5: 3) i Dre am Te am (11: 5), dla któ re go
czte ry bram ki zdo był Ty siak. 

Spo rą nie spo dzian kę spra wi li Straż -
ni cy, któ rzy – wzmoc nie ni gra cza mi Pia -
sta Ko by lin – po ko na li, po pa sjo nu ją cym
bo ju, Al ba tro sy 8: 7. Eki pa z Bud prze gra -
ła tak że z LZS -em Ko bier no -Tom ni ce
(2: 3). W na stęp nym po je dyn ku Straż ni cy
wy gra li z Bro dzia ka mi 11: 4. 

Co raz le piej spi su ją się mi strzo wie
kro to szyń skiej ha lów ki. Żu bry wy gra ły
z Dre am Te amem (6: 4) oraz roz gro mi ły
Tor na do (12: 0). Po ło wę z 12 go li strze lił P.
Ci chow las, a trzy ra zy do siat ki tra fił M.
Kwie ciń ski. 

Żu bry ma ją jesz cze spo re szan se
na awans do mi strzostw Pol ski, po nie waż
cią gle nie za pa dła de cy zja od no śnie te go,
ile miejsc otrzy ma Kro to szyn w tych eli -
tar nych roz gryw kach. 

Dwie wy gra ne za no to wał rów nież
Pan com. Zdu no wia nie po ko na li Tor na do
(13: 3) i Hor nets (16: 3). Mecz LZS -
-u z Igloo zo stał prze ło żo ny. 

(GRZE LO) 

POD NASZYM PATRONATEM

AST nadal na czele

Pod ko niec mar ca re pre zen tan ci KS
Kro tosz ry wa li zo wa li w IV Pu cha rze
Bur mi strza Gmi ny Mi licz w Pły wa -
niu. Na si za wod ni cy wy wal czy li
aż 26 me da li.

Do zma gań przy stą pi li pły wa cy
z Kro to szy na, Wro cła wia, Ole śni cy,

Trzeb ni cy, Kro śnic, Ostrze szo wa, Ostro -
wa Wiel ko pol skie go i Mi li cza. Spo śród
kro to szyń skich za wod ni ków zło te me da -
le zdo by li Zo fia Niż niow ska (25 m sty -
lem do wol nym), Piotr Kraw czyń ski
(25 m sty lem do wol nym), Ja kub Wil czu -
ra (25 m sty lem grzbie to wym), Ni ko dem
Przy by ło (50 m sty lem kla sycz nym),

Piotr Niż niow ski (50 m sty lem do wol -
nym i grzbie to wym), Ali cja So bie raj czyk
(25 m sty lem do wol nym i grzbie to wym),
Mo ni ka Brys (50 m sty lem grzbie to -
wym), Mar ty na Jan kow ska (25 m sty lem
kla sycz nym) oraz Ju lia Bie law na (50 m
sty lem kla sycz nym). 

Na dru gim stop niu po dium sta nę li
Aga ta Śro da (25 m sty lem do wol nym),
Ja kub Wil czu ra (25 m sty lem do wol -
nym), Ni co las Ję drze jak (50 m sty lem
do wol nym i grzbie to wym), Olaf Sój ka
(50 m sty lem kla sycz nym i grzbie to -
wym), Ga brie la Urban (50 m sty lem
grzbie to wym), Bian ka Bręk (50 m sty lem
kla sycz nym) i Mo ni ka Jad czak (50 m sty -
lem kla sycz nym). 

Brąz wy wal czy li Krzysz tof Go liń ski
(25 m sty lem do wol nym), Oli wier Mu -
szyń ski (50 m sty lem kla sycz nym), Le na
Klu ba (50 m sty lem kla sycz nym), Mo ni -
ka Jad czak (50 m sty lem mo tyl ko wym),
Do mi ni ka Bar to szek (50 m sty lem kla -
sycz nym) i Mał go rza ta Hen dry siak (50 m
sty lem mo tyl ko wym). 

(GRZE LO)

PŁYWANIE

Krotosz z workiem medali 
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PIŁKA NOŻNA

Orzeł zgarnął pełną pulę

Orzeł Mro czeń oka zał się lep szy
od Astry Kro to szyn, wy gry wa jąc 1: 0.
Go la na wa gę trzech punk tów strze -
lił Łu kasz Ga jew ski. Dzię ki te mu
zwy cię stwu Orzeł wy prze dził w ta be li
kro to szyń ski te am.

Był to bar dzo za cię ty po je dy nek. Jak
prze wi dział Ma riusz Ra taj czak, kie row -
nik Astry, wy grał ze spół, któ ry pierw szy
zdo był bram kę. Nie ste ty, nie by li to go -
spo da rze. 

By ła 65. mi nu ta me czu, kie dy Łu -
kasz Ga jew ski otrzy mał pił kę na le wym
skrzy dle. Po moc nik Or ła zła mał ak cję
do środ ka, a na stęp nie, bę dąc na 20. me -
trze, od dał pre cy zyj ny strzał, nie da jąc

szans na sku tecz ną in ter wen cję Bart ko wi
Ja ry szo wi. 

Astra naj bli żej wy rów na nia by ła
po ak cji Ar ka diu sza Ku świ ka. Pił ka po je -
go ude rze niu zmie rza ła w świa tło bram -
ki, lecz w po rę zdą żył ją wy bić je den z de -
fen so rów Or la. 

W na stęp nej ko lej ce kro to szy nia nie
na wła snym bo isku za gra ją z Ko ro ną Po -
goń Sta wi szyn. 

(GRZE LO)

W mi nio ny week end w ha li Szko ły
Pod sta wo wej nr 7 w Kro to szy nie ro -
ze gra no tur niej ćwierć fi na ło wy Mi -
strzostw Pol ski w Pił ce Siat ko wej
Mło dzi ków. Zna ko mi cie spi sał się
ze spół go spo da rzy. UKS Piast Kro to -
szyn od niósł kom plet zwy cięstw
i awan so wał do pół fi na łu mi -
strzostw. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło sześć
ekip, któ re po dzie lo ne zo sta ły na dwie
gru py. W swo jej gru pie UKS Piast wy -

grał z UKS -em OPP Po wiat Ko ło brze -
ski 2: 0 (25: 17, 25: 10), a na stęp nie
ograł SKS Sta ro gard Gdań ski 2: 0
(26: 24, 25: 18). Ta ostat nia dru ży -
na po ko na ła Po wiat Ko ło brze ski 2: 0
(25: 15, 25: 16). 

Gru pę B wy grał LMKS Żak Espa don
Py rzy ce, po zwy cię stwach nad TS Ko set
Gru dziądz 2: 0 (25: 20, 25: 16) i KS
Ener ge tyk Po znań 2: 0 (25: 23, 25: 23).
Eki pa ze sto li cy Wiel ko pol ski za ję ła dru gą
lo ka tę, gdyż by ła lep sza od ze spo łu z Gru -
dzią dza – 2: 0 (28: 26, 25: 20). 

Po pierw szej fa zie tur nie ju dru ży ny
z trze cich miejsc w gru pach sto czy ły po je -
dy nek o pią tą lo ka tę. Eki pa z Gru dzią dza
po ko na ła UKS Po wiat Ko ło brze ski 2: 0
(25: 21, 25: 17).

W de cy du ją cej fa zie kro to szy nia nie
za gra li z Espa do nem Py rzy ce i Ener ge ty -
kiem Po znań. Mecz z tą dru gą dru ży ną był
bar dzo za cię ty. Po zna nia cy wy gra li pierw -
szą par tię do 21. W dru gim se cie do gło su
do szli chłop cy z kro to szyń skiej Sió dem ki,
zwy cię ża jąc do 22. W tie -bre aku na to miast
wy gra li 17: 15. W dru gim spo tka niu siat -

ka rze z Py rzyc ogra li, rów nież po tie -bre -
aku, ry wa li ze Sta ro gar du Gdań skie go. 

Dwa klu czo we me cze ro ze gra no trze -
cie go dnia. Ener ge tyk w dwóch par tiach
po ko nał SKS Sta ro gard Gdań ski, a go spo -
da rze wy gra li 2: 1 z ze spo łem z Py rzyc, tym
sa mym za pew nia jąc so bie pierw sze miej -
sce i awans do pół fi na łu mi strzostw Pol ski. 

Na gro dy mło dym siat ka rzom wrę -
cza li bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek, wi -
ce bur mistrz Jo an na Król -Trąb ka, rad -
na Na ta lia Ro ba kow ska oraz Zbi gniew
Ku rza wa, dy rek tor SP nr 7. Za naj lep sze -

go przyj mu ją ce go uzna no Wik to ra Kos -
sman na, a spo śród ata ku ją cych wy róż nio -
no Woj cie cha Wa łę sia ka. 

Prócz tej dwój ki ze spół Pia sta two rzy -
li Ja kub Bie liń ski, Ja kub Cza cho rek, Kac -
per Gło wac ki, Kry stian Gme rek, Pa tryk
Grom ski, Ma te usz Kaj, Da wid Król, Gra -
cjan La chow ski, Mi chał Mię kus, Bar tło -
miej Ostój, Kac per Pod sad ny, Igor Ty siak.
Tre ne ra mi dru ży ny są Ce za ry Gren da
i Piotr Ro ba kow ski. 

(GRZE LO)

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

SIATKÓWKA

UKS Piast w półfinale mistrzostw Polski!

Na sie bie ga cze na po cząt ku kwiet -
nia star to wa li w ko lej nych za wo -
dach. Tym ra zem ry wa li zo wa li
w XVI Bie gu Eu ro pej skim w Gnieź -
nie, 45. Ma ra to nie w Dęb nie, Cros -
sie Ostrze szow skim oraz V Bie gu
Na sza Dy cha w Go sty niu. 

Im pre za w Dęb nie za li cza na jest
do Ko ro ny Ma ra to nów Pol skich. Na li nii
star tu po ja wi li się czo ło wi za wod ni cy
z kra ju i za gra ni cy. Jed no cze śnie prze pro -
wa dzo no 16. Mi strzo stwa Pol ski Po li cjan -
tów, 5. Mi strzo stwa Pol ski Stra ża ków i 5.
Mi strzo stwa Pol ski Na uczy cie li. 

Z gro na na szych za wod ni ków naj le -
piej spi sał się Krzysz tof Ma cie jew ski, któ -
ry za jął 47. miej sce z wy ni kiem 2: 57: 50.
Bar dzo do bry re zul tat osią gnął tak że Ka -
rol Olej ni czak, któ ry z cza sem 3: 01: 13
upla so wał się na 63. po zy cji w open i był
szó sty w gru pie na uczy cie li. Tuż za po -
dium w ka te go rii K20 zna la zła się Ju sty -
na Olej ni czak (3: 05: 39). Po za tą trój ką
w Dęb nie star to wał rów nież Pa weł Bła żu -
tycz (275. miej sce – 3: 29: 38). 

W XVI Bie gu Eu ro pej skim w Gnieź -
nie ry wa li zo wał Grze gorz Paw lik i ukoń -
czył zma ga nia na 596. lo ka cie, osią ga jąc
czas 49: 28 na dy stan sie 10 km.

W Cros sie Ostrze szow skim za wod -
ni cy mie li do wy bo ru dwie tra sy. Na dy -
stan sie 5 km trze cie miej sce za jął To masz
Owcza rek (18: 05), szó sty był Ser giusz
Sój ka (18: 45), a na 54. po zy cji upla so wa -
ła się Ur szu la Paw lic ka (35: 26). W pół -
ma ra to nie star to wa li Piotr Grzem pow ski
(35. miej sce – 1: 34: 44), Ra fał Sój ka (59.
miej sce – 1: 41: 14), An drzej Ma cie jew -
ski (69. miej sce – 1: 42: 14), Ma ciej Ka ro -
lew ski (85. miej sce – 1: 44: 39), Bo gu mi -
ła Ta naś (100. miej sce – 1: 46: 18), Ar tur
Kon ra dy (127. miej sce – 1: 50: 20) oraz
Sła wo mir Ja rosz (186. miej -
sce – 1: 59: 24). 

W V Bie gu Na sza Dy cha w Go sty niu
świet nie spi sał się Cze sław Sien kie wicz
(42: 17), któ ry był naj lep szy w ka te go rii
M60. Po za nim bieg na 10 km ukoń czy li

Adam Ku zia (21. miej sce – 38: 48), Ire -
ne usz Czwoj dziń ski (103. miej -
sce – 45: 25), Mi chał Wło dar czyk (111.
miej sce – 45: 36), Krzysz tof Ka sprzak
(120. miej sce – 45: 54), Pa weł Ja wor ski
(160. miej sce – 48: 34), Ka ta rzy na Ry -
bac ka (194. miej sce – 49: 52), Lech Król
(197. miej sce – 49: 55), Ja ro sław Ka lak
(198. miej sce – 49: 56), Wal de mar
Mrzyw ka (239. miej sce – 52: 18), Da -
riusz Pocz ta (279. miej sce – 54: 32), Mi -
cha li na Wa li gó ra (290. miej sce – 55: 15),
Piotr Ty czyń ski (360. miej sce – 1: 02: 30)
i Va le ry Mać ko wiak (391. miej -
sce – 1: 11: 52).

W Eko no micz nej Piąt ce nad Je zio -
rem Mal tań skim w Po zna niu za pre zen to -
wa li się Woj ciech i Aga ta Ry ba. 

(GRZE LO)
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Astra Krotoszyn – Orzeł Mroczeń 0:1
(0:0)

BRAMKA: 0:1 – Łukasz Gajewski
(65’)

ASTRA: Jarysz – Juszczak, Olejnik,
Wawrocki, Stach (46’ Kuszaj) –
Mizerny, Kuźnicki, Krystek, Kuświk
(50’ Ratyński), Czołnik - Paczków



Bar dzo do brze za pre zen to wa li się za -
wod ni cy UKS Olim pij czyk Sul mie rzy -
ce w XV Ogól no pol skim Tur nie ju Za -
pa śni czym Ka de tów, Mło dzi ków
i Dzie ci w Ciesz ko wie. Na si za pa śni -
cy zdo by li pięć me da li.

W za wo dach ry wa li zo wa ło 116 za -
wod ni ków z 16 klu bów. Na po dium sta -
nę ło pię cio ro sul mie rzy czan. Gra cjan
Wie czo rek, Ni ko la Kro ma rek, Do mi ni ka
Gro bel na i Mar ty na Płon ka zdo by li sre -
bro, a Szy mon Gi ba sie wicz wy wal czył
brą zo wy krą żek. W kla sy fi ka cji dru ży no -
wej Olim pij czyk za jął siód me miej sce.
Zwy cię ży ła Olim pia Ciesz ków.

(AN KA)

Sport16 WTOREK, 17 kwietnia 2018

Ko lej ny raz ze spusz czo ny mi gło wa -
mi bo isko opusz cza li za wod ni cy Bia -
łe go Or ła Koź min Wiel ko pol ski. Tym
ra zem pod opiecz ni tre ne ra Da riu sza
Ma cie jew skie go prze gra li na wła -
snym obiek cie z SKP Słup ca 0: 2. 

Go ście, któ rzy przy je cha li do Koź mi na

Wiel ko pol skie go z jed nym re zer wo wym,
mie li w pierw szej od sło nie jed ną oka zję
do ob ję cia pro wa dze nia. Szy ku ją ce go się
do od da nia strza łu za wod ni ka SKP w po lu
kar nym sfau lo wał Fi lip Oleś kow i sę dzia po -
dyk to wał je de nast kę. Przy rzu cie kar nym
pięk ną in ter wen cją po pi sał się Pa tryk Szulc,
ra tu jąc swój te am przed utra tą go la. 

Ale w dru giej od sło nie przy jezd ni
zna leź li spo sób na koź miń skie go bram ka -
rza. Naj pierw po do środ ko wa niu z bocz -
ne go sek to ra bo iska pił kę w po lu kar nym
otrzy mał To masz Ja rec ki i tech nicz nym
ude rze niem skie ro wał ją do siat ki. Póź niej
po skład nej ak cji w po lu kar nym naj przy -
tom niej za cho wał się Ja kub Kwa śny, usta -
la jąc re zul tat me czu. 

Już w śro dę Or ły za gra ją na wła snym
bo isku z li de rem IV li gi – Vic to rią Wrze -
śnia. Po czą tek spo tka nia o go dzi nie 17.00. 

(GRZE LO)

Pierw sze li go we zwy cię stwo w tym
ro ku od niósł Piast Ko by lin. Pod -
opiecz ni tre ne ra Mar ka No wic kie go
po ko na li na wy jeź dzie Zie lo nych
Koź mi nek 3: 0. 

Przy po mnij my, że w trzech spo tka -
niach na wła snym bo isku ko by li nia nie
zdo ła li zdo być za le d wie dwa punk ty.
O wie le le piej spi sa li się w wy jaz do wym
po je dyn ku z Zie lo ny mi Koź mi nek. 

W 22. mi nu cie go ście wy szli na pro -
wa dze nie. Do pił ki za gra nej ze środ ka po la
wy star to wał Pa tryk Ka miń ski, prze pchnął
de fen so rów i – bę dąc już w po lu kar -
nym – po ko nał gol ki pe ra miej sco wych. 

Krót ko przed prze rwą czer wo ną kart -
kę otrzy mał Ka mil Ku biak, któ ry nie prze -
pi so wo po wstrzy mał ry wa la wy cho dzą ce -
go na po zy cję sam na sam z bram ka rzem.
Mi mo gry w osła bie niu przy jezd ni w dru -

giej od sło nie strze li li jesz cze dwa go le. 
W 66. mi nu cie ka pi tal nym strza łem

po pi sał się To masz Ko kot. Gracz Pia sta
po słał ato mo we ude rze nie pra wie z po ło -
wy bo iska, nie da jąc żad nych szans na sku -
tecz ną in ter wen cję gol ki pe ro wi Zie lo -
nych. Pił ka wy lą do wa ła w sa mym okien -
ku bram ki miej sco wych. 

W koń ców ce spo tka nia go spo da rzy
do bił wra ca ją cy do zdro wia po kon tu zji

ko la na Mi chał Re jek. Na past nik Pia sta
wy ko rzy stał do środ ko wa nie Ada ma Ku -
rza wy. 

W na stęp nej ko lej ce Piast za gra
na wła snym obiek cie z li de rem okrę gów -
ki – KS Opa tó wek. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Orly znów na tarczy

PIŁKA NOŻNA

Piast wypunktował Zielonych

ZAPASY

Olimpijczyk z pięcioma medalami

Ma riusz Wal ko wiak
W le cze niu

bó lu krę go słu pa
po le cam te ra pię
Dr. Co xa. Po zwa la
ona bo wiem
na bez ope ra cyj ne
z m n i e j  s z e  n i e
prze pu kli ny dys -
ku i je go re ge ne ra -
cję na wet do 30 pro cent. To me to da bez -
piecz na i ła god na, a przede wszyst kim
sku tecz na. Mo gą z niej sko rzy stać pa cjen -
ci z ta ki mi do le gli wo ścia mi jak rwa kul -

szo wa i bar ko wa, drę twie nie, mro wie nie
koń czyn itp. Wcze śniej je dy nym wyj -
ściem był za bieg chi rur gicz ny, lecz dzię ki
te ra pii Dr. Co xa ope ra cji moż na unik nąć.

Me to da ta da je efekt w po sta ci po -
mniej sze nia się prze pu kli ny dys ku, dzię -
ki cze mu zmniej sza się ucisk na ko rze nie
ner wo we, co przy no si ulgę w bó lu. Po -
nad to do cho dzi do po więk sze nia się
otwo rów mię dzy krę go wych i przy wra ca -
ny jest ruch w sta wach krę go słu pa. Naj -
waż niej szy efekt to re ge ne ra cja krąż ków
mię dzy krę go wych, któ re sta ją się bar -
dziej na wod nio ne, od ży wio ne i więk sze.

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. – SKP Słupca
0:2 (0:0)

BRAMKI: 0:1 – Tomasz Jarecki (53’),
0:2 – Jakub Kwaśny (72’)

BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Kaczmarek,
Maciejewski (46’ Juskowiak), Konopka,
Błażejczak, Kamiński (85’ T. Miedziński),
Oleśków, Wosiek (70’ Leoniak), Bastrzyk,
Lis, Jędrkowiak (55’ M. Miedziński)

Zieloni Koźminek - Piast Kobylin 0:3
(0:1)

BRAMKI: 0:1 – Patryk Kamiński
(22’), 0:2 – Tomasz Kokot (66’), 0:3 –
Michał Rejek (83’)

CZERWONA KARTKA: Kamil Kubiak
(43’)

PIAST: Poślednik – A. Kurzawa,
Snela, Kokot – M. Kurzawa, Kubiak,
Marchewka (60’ Bzodek), Kamiński,
Szymanowski – Rejek (84’ Kowalski),
Mat. Wachowiak (65’ Mac. Wachowiak) 


