
W ca łym po wie cie kro to szyń skim w pierw szych dniach ma ja zor ga ni zo wa no sze reg uro czy sto ści w związ ku ze Świę -
tem Fla gi oraz ko lej ną rocz ni cą uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja. Ob cho dzo no tak że Dzień Stra ża ka. (NOVUS)
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� WYDARZENIE

Szóste urodziny
Galerii
Krotoszyńskiej!

Czytaj na str. 5

� POLITYKA

Konferencja prasowa
senatora Mikołajczyka

Czytaj na str. 6

� POWIAT

Pierwszy etap Rajdu 
po Ziemi
Krotoszyńskiej

Czytaj na str. 7

� DODATEK

TWOJA EDUKACJA
Czytaj na str. 10-15

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 16-19

� SPORT

Cztery medale
naszych zawodników
na ME w Sumo

Czytaj na str. 23

Czytaj str. 20

UROCZYSTOŚCI

Majówka w powiecie

WYWIAD

Awanturnik, chuligan 
i bananowiec z 1968 roku

Krotoszyn. W Święto Flagi na rynku Krotoszyńska Orkiestra Dęta zagrała koncert pieśni patriotycznych.

Koźmin Wlkp. Oprócz uroczystości patriotycznych
zorganizowano miejsko-gminne obchody Dnia Strażaka.

Sulmierzyce. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja złożono kwiaty pod  pomnikiem Wdzięczności 
na sulmierzyckim rynku.

Zduny. W Święto Konstytucji 3 Maja odbyła się 
Zdunowska Majówka pod hasłem „Na harcerską nutę”.

Kobylin. 3 maja delegacja samorządu złożyła wiązankę
kwiatów przy pomniku Poległym i Pomordowanym za Ojczyznę i
Wolność.
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Z Hen ry kiem Ko toń skim, jed -
nym z czo ło wych uczest ni ków
wy da rzeń mar co wych z 1968
w Po zna niu, zna nym kro to -
szyń skim ad wo ka tem, roz -
ma wiał Mi chał Ko bu szyń ski.
Nasz roz mów ca za pre zen to -
wał nam rów nież ar chi wal ne
zdję cia ze swej mło do ści oraz
do ku men ty opi su ją ce prze -
bieg zda rzeń wiel kie go zry wu
mło dzie ży przed 50 la ty.
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W nie dzie lę, 22 kwiet nia, wy buchł
po żar al tan ki ogro do wej na te re nie
Ro dzin nych Ogród ków Dział ko wych
im. Kon stan te go Koń cza ka przy uli cy
Zam ko wy Fol wark w Kro to szy nie.
Pod czas ak cji ga sze nia stra ża cy od -
kry li zwę glo ne zwło ki męż czy zny.

Na ak cję za dys po no wa no dwa za stę -
py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie. Al tan ka ogro do wa pa li ła
się w ca łej ob ję to ści. Stra ża cy za bez pie czy -
li oraz oświe tli li te ren dzia łań. Ro ta wy po -
sa żo na w apa ra ty ochro ny dróg od de cho -
wych po da ła je den prąd pia ny sprę żo nej
w na tar ciu na al ta nę, do pro wa dza jąc
do stłu mie nia pło mie ni. 

Na stęp nie ra tow ni cy przy stą pi li
do prze szu ki wa nia i do ga sza nia po -
miesz czeń. – W trak cie pro wa dze nia
czyn no ści pod zglisz cza mi kon struk cji
da chu i spa lo nych ele men tów wy po sa że -
nia po miesz cze nia stra ża cy od na leź li
spa lo ne cia ło ludz kie. Z uwa gi na ich
zwę gle nie nie przy stę po wa no do re su -
scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej – 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 czyn no ściach pro wa dzo nych
przez pro ku ra tu rę, po li cję oraz bie głe go
z za kre su ba da nia przy czyn po ża ru dzia -
ła nia za koń czo no.

– Po li cjan ci skon tak to wa li się z prze -
wod ni czą cym ogród ków dział ko wych
w ce lu usta le nia wła ści cie la spa lo nej al -
tan ki, po czym uda li się do miej sca za -
miesz ka nia męż czy zny – mó wi Piotr
Szcze pa niak z Ko men dy Po wia to wej Po li -
cji w Kro to szy nie. – Od ro dzi ny do wie -
dzie li się, iż nie miesz ka tam od kil ku ty -
go dni, a przebywa wła śnie w al tan ce
na ogród kach dział ko wych. Po uga sze niu
po ża ru do ko na no do kład nych oglę dzin
i od kry to do szczęt nie zwę glo ne zwło ki
męż czy zny, więc na ra zie przy pusz cza my,
że jest to wła ści ciel tej al tan ki. Na miej scu
zda rze nia był pro ku ra tor pro wa dzą cy
śledz two. Prze słu cha no świad ków. We -
zwa no rów nież bie głe go po żar nic twa,
któ ry wstęp nie stwier dził, że przy czy ną
po ża ru by ło za pró sze nie ognia. Pod ję to
de cy zję o za bez pie cze niu zwłok do oglę -
dzin i ba dań DNA. Śledz two jest pro wa -
dzo ne na pod sta wie Art. 160 Ko dek su
kar ne go – nie umyśl ne go na ra że nia ży cia
lub zdro wia – wy ja śnia P. Szcze pa niak. 

(NO VUS)

KROTOSZYN

Tragiczny finał pożaru

Pod czas kwiet nio wej se sji Ra dy Miej -
skiej Kro to szy na uho no ro wa no dwie
oso by, któ rym przy zna no ty tuł ,,Za -
słu żo ny dla Kro to szy na”. Wy róż nie ni
to Ire na Mar sza łek i Je rzy Woj ta szek. 

Ty tuł „Za słu żo ny dla Kro to szy na”
jest wy ra zem uzna nia, nada wa nym
za wy bit ne za słu gi dla roz wo ju mia sta.
Na da je się go oso bom, któ re w spo sób nie -
pod wa żal ny przy czy ni ły się do za spo ka ja -
nia zbio ro wych po trzeb wspól no ty sa mo -
rzą do wej. Uro czy stość uświet nił wy stęp

chó ru Izy dor ki z Bia dek pod kie row nic -
twem Klau dii Szu bert.

Ire na Mar sza łek otrzy ma ła wy róż nie -
nie za wie lo let nią pra cę w Pol skim Związ -
ku Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów,
za pro jek ty i przed się wzię cia w dzie dzi -
nie kul tu ry i tu ry sty ki, po zwa la ją ce za -
cho wać ak tyw ność spo łecz ną oso bom
star szym, za przy wią za nie do zie mi ro -
dzin nej i jej pro mo wa nie. 

Je rzy Woj ta szek zo stał uho no ro wa ny
za osią gnię cia w dzie dzi nie mu zy ki chó -
ral nej, dy ry gen tu ry i pra cy dy dak tycz nej,

wspie ra nie chó rów kro to szyń skich oraz
przy wią za nie do ro dzin nej miej sco wo ści

i jej pro mo wa nie.  (NO VUS)

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

Z SESJI

Zasłużeni dla Krotoszyna
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14 kwiet nia w Biad kach od by ła się
uro czy stość z oka zji po trój ne go ju bi le -
uszu – 60-le cia kół ka rol ni cze go, 60-
le cia Ko ła Go spo dyń Wiej skich
oraz 30-le cia ze spo łu Biad ko wian ki. 

Naj pierw w Ko ście le pw. św. Izy do ra
Ora cza w Biad kach od pra wio na zo sta ła
uro czy sta Msza świę ta. Po tem świę to wa no
w świe tli cy Ochot ni czej Stra ży Po żar nej.
Pod czas wy stę pu ar ty stycz ne go Biad ko wia -
nek przed sta wio no krót ki rys hi sto rycz ny

ze spo łu, kół ka rol ni cze go oraz KGW.
Ze spół Biad ko wian ki to jed na

z naj bar dziej uty tu ło wa nych grup śpie -
wa czych w po łu dnio wej Wiel ko pol sce.
Po wstał w 1988 r. w trak cie przy go to -
wań do ju bi le uszu 30-le cia Kół ka Rol -
ni cze go i Ko ła Go spo dyń Wiej skich
w Biad kach. Zro dził się sa mo ist nie ja -
ko od po wiedź na po szu ki wa nia od po -
wied niej opra wy ar ty stycz nej uro czy -
sto ści. Oka za ło się, że człon ki nie miej -
sco we go KGW tak że po tra fią śpie wać

i zna ją pie śni lu do we, prze ka zy wa ne
od po ko leń. 

Pierw szą kie row nicz ką zo sta ła Mie -
czy sła wa Czech, na stęp nie funk cję tę peł -
ni ła He le na Flaj szer (obie zwią za ne
z KGW), a obec nie, od 2001 ro ku, ze spo -
łem kie ru je Be ata Czech. Gru pa Biad ko -
wian ki na dal w spo sób na tu ral ny prze pla ta
swo ją ak tyw ność ar ty stycz ną z dzia łal no -
ścią KGW. Pa nie ma ją stro je re gio nal ne,
uszy te na wzór lu do we go stro ju kro to szyń -
skie go. Przy ze spo le funk cjo nu je tak że ka -
pe la, któ rej skład zmie nił się kil ka krot nie
w cią gu dłu giej hi sto rii Biad ko wia nek. 

W dal szej czę ści uro czy sto ści by ły
prze mó wie nia, po dzię ko wa nia, gra tu la cje
i ży cze nia. Nie za bra kło też kwia tów

od władz gmi ny i po wia tu, Ban ku Spół -
dziel cze go, sto wa rzy szeń czy in sty tu cji

zwią za nych z rol nic twem. (NO VUS)

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

BIADKI

Potrójny jubileusz



20 kwiet nia na skrzy żo wa niu ul. So -
wiń skie go z ul. Ki liń skie go w Kro to -
szy nie do szło do ko li zji trzech po jaz -
dów. Na szczę ście ni ko mu nic po -

waż ne go się nie sta ło.

Oso by bio rą ce udział w zda rze niu sa -
mo dziel nie opu ści ły sa mo cho dy. Stra ża cy

odłą czy li aku mu la to ry w po jaz dach,
a na ko niec dzia łań przy uży ciu sor ben tu
oraz pod ręcz ne go sprzę tu bu rzą ce go usu -
nę li z dro gi pla mę pły nów eks plo ata cyj -
nych i czę ści ka ro se rii.

– Kie ru ją ca po jaz dem mar ki Opel
Za fi ra miesz kan ka Kro to szy na nie udzie -
li ła pierw szeń stwa prze jaz du, do pro wa -
dza jąc do zde rze nia z sa mo cho da mi Fiat
Se icen to i Mer ce des 124. W efek cie te go
opel i mer ce des ude rzy ły w ogro dze nie
po se sji. Uczest ni cy zda rze nia by li trzeź -
wi. Ko bie tę uka ra no man da tem w wy so -
ko ści 300 zł – in for mu je Piotr Szcze pa -
niak z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie.

(NO VUS)

Cho ro by ukła du od de cho we go sta ły
się jed ną ze współ cze snych cho rób
cy wi li za cyj nych i z tym fak tem na le -
ży wią zać re ali zo wa ną po raz dru gi
pod ha słem „Mo ja de cy zja – mo je
ży cie” ini cja ty wę Sto wa rzy sze nia PO -
MÓŻ MY SO BIE w Kro to szy nie. 

Po dej mu jąc ja kie kol wiek dzia ła nia
proz dro wot ne, or ga ni za tor za wsze za sta -
na wia się, czy są one od po wie dzią
na spo łecz ne po trze by, czy spo tka ją się
z za in te re so wa niem ad re sa tów, a tak że
czy zo sta ną osią gnię te za ło żo ne w da -
nym pro jek cie efek ty. 

Po szcze gól ne dzia ła nia pro fi lak tycz -
ne są bo wiem kie ro wa ne głów nie pod ad -
re sem osób zdro wych, czę sto na ba zie po -
sia da nej wie dzy zdro wot nej nie od czu wa -
ją cych po trze by ba dań kon tro l nych i za -
po bie gaw czych, czę sto nie zna ją cych ist -
nie ją cych w da nej dzie dzi nie za gro żeń.
Stąd po dej mo wa ne dzia ła nia pro fi lak -
tycz ne, sta no wią ce w prze ko na niu or ga -
ni za to ra spo sób kształ to wa nia od po wied -
nich na wy ków zdro wot nych, sze rze nia
wie dzy i ucze nia umie jęt no ści ko rzy sta -
nia z niej w co dzien nym ży ciu.

Jed ną z prób kształ to wa nia wła ści -
wych po staw zdro wot nych miesz kań ców
po wia tu kro to szyń skie go jest za koń czo na

wła śnie dru ga edy cja pro jek tu z za kre sie
wcze sne go wy kry wa nia cho rób ukła du
od de cho we go. Zgod nie z za ło że nia mi
w ra mach po wyż szej ak cji prze ba da no
w ro ku bie żą cym 60 osób po wy żej 40. ro -
ku ży cia, za miesz ka łych na te re nie gmin:
Kro to szyn – 36 miesz kań ców, Roz dra -
żew – 5 miesz kań ców, Koź min
Wlkp. – 15 osób, Zdu ny – 3 oso by.
W trak cie kon sul ta cji wy ni ków ba dań
(prze świe tle nia klat ki pier sio wej, spi ro -
me trii i ba da nia osłu cho we go) stwier dzo -
no pięć przy pad ków cho ro bo wych, co sta -
no wi 8,3% wszyst kich prze ba da nych pa -
cjen tów. 

W tym ro ku stwier dzo ne za gro że nia
to dwa przy pad ki po dej rze nia cho ro by re -
fluk so wej i po jed nym przy pad ku po dej -
rze nia ast my oskrze lo wej, za pa le nia płuc
oraz za ciem nie nia w pra wym dol nym po -
lu płuc nym.

W związ ku z po wyż szym spe cja li sta
pul mo no log wy dał pięć skie ro wań do po -
rad ni le ka rza ro dzin ne go z za le ce niem
dal szej dia gno sty ki i pro wa dze nia pro ce -
su le cze nia.

Dwie edy cje pro jek tu „Mo ja de cy -
zja – mo je ży cie” umoż li wi ły 135 oso -
bom spraw dze nie sta nu swe go zdro wia
w przed mio to wym za kre sie, a 21 be ne fi -
cjen tów otrzy ma ło szan sę szyb kiej po mo -

cy zdro wot nej. Dzia ła nia te po ka zu ją, że
ini cja ty wy te go ty pu są cen ne, a bez po -
śred ni kon takt ze spe cja li stą i kom plek so -
wość pro wa dzo nych ba dań za chę ca
miesz kań ców Zie mi Kro to szyń skiej
do ko rzy sta nia z te go ty pu ak cji. 

Po zy tyw nie na le ży tak że oce nić fakt,
że w gru pie bez po śred nich be ne fi cjen tów
ro śnie sys te ma tycz nie licz ba osób z ma -
łych miej sco wo ści (so łectw), a w ro ku bie -
żą cym wy wo dzą cy się z te go śro do wi ska
pa cjen ci sta no wi li już 23,3% wszyst kich
osób prze ba da nych.

Z uwa gi na ogra ni czo ne moż li wo -
ści, mi mo fi nan so we go wspar cia po wia -
tu kro to szyń skie go, po dob nie jak w ro -
ku ubie głym nie wszy scy za in te re so wa -
ni mo gli sko rzy stać z pro wa dzo nych ba -
dań. Ak cja za tem zo sta nie po wtó rzo na
w ko lej nym ro ku ka len da rzo wym.
Do te go cza su ob ser wuj my swój or ga -
nizm, zwra caj my uwa gę na sy gna ły, ja -
kie nam wy sy ła (prze wle kły ka szel,
dusz no ści, od ksztu sza nie wy dzie li ny
z za war to ścią krwi, ból w klat ce pie rsio -
wej, na wra ca ją ce in fek cje dróg od de cho -
wych, chryp ka, uczu cie zmę cze nia itp.)
i ko rzy staj my w ra zie po trze by z po mo -
cy le ka rza ro dzin ne go, któ ry po kie ru je
na szym dal szym po stę po wa niem.

(AO)
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ZDR0WIE

Profilaktyka chorób układu oddechowego

EKOLOGIA

Odnawialne źródła energii
szansą dla Krotoszyna?
Pod ko niec kwiet nia w ha li wi do wi -
sko wo -spor to wej w Kro to szy nie od -
by ło się spo tka nie, na któ rym miesz -
kań com przy bli żo no pro jekt „Od na -
wial ne źró dła ener gii szan są po pra -
wy po wie trza na te re nie mia sta
i gmi ny Kro to szyn”. Za kła da on mon -
taż ko lek to rów sło necz nych i pa ne li
fo to wol ta icz nych.

Na spo tka nie przy by ło wie lu miesz -
kań ców Kro to szy na. Szcze gó ły tech nicz -
ne pro jek tu omó wił Krzysz tof Lip ka, dy -
rek tor ds. in we sty cyj nych od na wial nych
źró deł ener gii w fir mie Sem per Po wer. 

Pro jekt ów w mar cu zna lazł się na 16.
miej scu opu bli ko wa nej przez Urząd Mar -
szał kow ski Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go li sty po zy tyw nie oce nio nych pro jek tów
o do fi nan so wa nie w ra mach Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne -
go – Wiel ko pol ski Re gio nal ny Pro gram
Ope ra cyj ny na la ta 2014-2020, Oś prio ry -
te to wa 3 Ener gia, Dzia ła nie 3.1 Wy twa -
rza nie i dys try bu cja ener gii ze źró deł od na -
wial nych, Pod dzia ła nie 3.1.1 Wy twa rza -
nie ener gii z od na wial nych źró deł ener gii. 

Uzy ska nie do fi nan so wa nia po zwo li
na re ali za cję pro jek tu pa ra so lo we go, po le -

ga ją ce go na mon ta żu in sta la cji źró deł
ener gii od na wial nej, a mia no wi cie: in sta -
la cji fo to wol ta icz nych, wy twa rza ją cych
ener gię elek trycz ną o łącz nej mo cy
ok. 1,31 MW w 349 in dy wi du al nych go -
spo dar stwach do mo wych, in sta la cji so lar -
nych, wy twa rza ją cych ener gię ciepl ną
na po trze by przy go to wa nia cie płej wo dy
użyt ko wej o łącz nej mo cy ok. 0,66 MW
w 149 in dy wi du al nych go spo dar stwach
do mo wych. Łącz nie w pla nach jest mon -
taż 498 in sta la cji wy ko rzy stu ją cych od na -
wial ne źró dła ener gii w 392 lo ka li za cjach
na te re nie gmi ny Kro to szyn. 

Cał ko wi ta war tość pro jek tu opie wa
na kwo tę ok. 8 mln zł, a do fi nan so wa nie
ma wy nieść ok. 6,2 mln zł, czy li 85% kosz -
tów kwa li fi ko wal nych. Po stro nie miesz -
kań ców po zo sta nie wkład wła sny w wy so -
ko ści 15% war to ści net to plus po da tek
VAT (8% lub 23% od ca ło ści da nej in we -
sty cji, w za leż no ści od miej sca mon ta żu).

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

NA DRODZE

Kolizja trzech samochodów

Łu kasz Ra ben da
Ochro na da nych w fir mie

W związ ku z licz ny mi py ta nia mi
na szych obec nych i przy szłych Klien tów,
do ty czą cy mi ochro ny da nych oso bo -
wych i zmie nia ją cych się w ma ju 2018
ro ku w tym za kre sie prze pi sów, in for -
mu ję, że zaj mu je my się po wyż szy mi
obo wiąz ka mi.

Współ pra ca po mię dzy na szy mi fir -
ma mi mo że po le gać na nad zo ro wa niu
ochro ny da nych w fir mie. Współ udział
ten po le ga na ochro nie da nych w Pań -
stwa dzia łal no ści, a tak że nad zo ro wa niu
In spek to ra Ochro ny Da nych Oso bo -

wych (pra cow ni ka Pań stwa fir my), je śli
ta ko wy zo stał po wo ła ny. Po nad to mo że -
my prze jąć obo wiąz ki ze wnętrz ne go In -
spek to ra Ochro ny Da nych Oso bo wych.
W jed nym i dru gim przy pad ku pod pi su -
je my umo wę o współ pra cy.

Skon tak tuj się z na mi:
608 677 636
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W ostat nią so bo tę kwiet nia Ga le ria
Kro to szyń ska zor ga ni zo wa ła im pre -
zę z oka zji swo ich szó stych uro dzin.
Dla przy by łych przy go to wa no sze reg
atrak cji. Po nad to ogło szo no wy ni ki
Ple bi scy tu na Ulu bio ny Sklep w Ga -
le rii Kro to szyń skiej i wrę czo no na -
gro dy gło su ją cym Czy tel ni kom.

W ple bi scy cie, któ ry or ga ni zo wa li śmy
we spół z Ga le rią Kro to szyń ską, zwy cię żył
sklep Pio nier, wy prze dza jąc Mo nEw oraz
Eso tiq. Na gro dzo no rów nież trój kę osób
spo śród Czy tel ni ków, któ rzy wy sy ła li gło sy
na swój ulu bio ny sklep. Ad rian Olej ni czak
otrzy mał wy so kiej ja ko ści eks pres do ka wy,
Be ata Olej ni czak zdo by ła ta blet, a Na ta lię
Bzdę gę na gro dzo no smart fo nem.

Wy da rze niu to wa rzy szy ły wy stę py
mu zycz no -ta necz ne. Przed pu blicz no ścią
za pre zen to wa li się Da mian Woź niak
z Ko na rze wa i Na tan Kru pa ze Smo sze wa
oraz ze spół ta necz ny Gwiaz dy ze Zdun.

Przy go to wa no trzy stre fy – pięk na,
zdro wia oraz ak tyw no ści. W pierw szej
stre fie pa niom ofe ro wa no pro fe sjo nal ny
ma ki jaż, ko sme ty ki, po ra dy fir my
AVON, usłu gi fry zjer skie uczen nic Ze -
spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych w Zdu -

nach. By ła rów nież moż li wość uwiecz nie -
nia swo jej „me ta mor fo zy” na fo to -por tre -
cie, wy ko na nym przez pro fe sjo nal ne go
fo to gra fa, Paw ła Ka sprza ka.

W stre fie zdro wia, u le ka rza Ma cie ja
R. Hof f man na, moż na by ło za się gnąć po -
ra dy proz dro wot nej, zmie rzyć ci śnie nie
i po ziom cu kru we krwi. W kwe stiach
die te ty ki i ba da nia ma sy cia ła do ra dzał
Piotr Kaź mier czak.

W stre fie ak tyw no ści ką cik ani ma cyj -

ny dla dzie ci pro wa dzi ła 1 Zdu now ska
Dru ży na Har cer ska.

Na im pre zie po ja wi li się rów nież
przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia ,,Ra zem
dla Ko na rze wa”, któ rzy za chę ca li
do wspie ra nia ak cji Ki lo me try Do bra,
z któ rej środ ki zo sta ną prze zna czo ne
na za kup sprzę tu, wy po sa że nia i ekwi -
pun ku dla har ce rzy ze Zdun.

(NO VUS)

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

WYDARZENIE

Szóste urodziny Galerii Krotoszyńskiej!
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Pod ko niec kwiet nia w biu rze Pra wa
i Spra wie dli wo ści w Kro to szy nie od -
by ła się ko lej na kon fe ren cja pra so -
wa z udzia łem se na to ra Łu ka sza Mi -
ko łaj czy ka. Par la men ta rzy sta po ru -
szył wie le te ma tów ogól no pol skich
oraz lo kal nych.

Łu kasz Mi ko łaj czyk roz po czął spo -
tka nie od przed sta wie nia swo jej no wej
asy stent ki spo łecz nej, Mar le ny Ru do -
wicz, 33-let niej miesz kan ki Ko by li na
i stu dent ki pra wa. – Jest to oso ba nie zwy -
kle skrom na, ale też bar dzo me ry to rycz na
i chęt na do dzia ła nia. Moc no an ga żu je się
w spra wy pra wi cy. Jej ser ce jest na pew no
po pra wej stro nie. Chce my po ka zać, że je -
ste śmy otwar ci na roz mo wy z ludź mi
i słu cha nie ich pro ble mów – stwier dził
se na tor. Mar le na Ru do wicz ma spo re do -
świad cze nie w ro li asy sten ta no ta rial ne -
go.

Par la men ta rzy sta po ru szył te mat no -
we go cmen ta rza – nie da le ko Kro to szy na,
w Du rzy nie. Był moc no zdzi wio ny fak -
tem, że jest już daw no wy bu do wa ny, a na -
dal nie funk cjo nu je. – Z te go, co wiem,
mia sto bę dzie mu sia ło wy dać jesz cze
ok. 300 ty się cy zło tych na prze su nię cie li -
nii ener ge tycz nej, z któ rą cmen tarz ko li -
du je. Mo że my dys ku to wać, czy ta in we -
sty cja jest uza sad nio na – sko men to wał Ł.
Mi ko łaj czyk.

Wspo mniał rów nież o gło śnej spra -
wie wy so kich na gród dla mi ni strów.
Kwo ty ujaw ni ła Kan ce la ria Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów w od po wie dzi na in ter pe la cję
po sła PO, Krzysz to fa Brej zy. Łącz nie
na na gro dy dla mi ni strów prze zna czo no

w ze szłym ro ku 1,5 mln zło tych. Naj bar -
dziej „do ce nio ny” zo stał Ma riusz Błasz -
czak, by ły szef MSW, obec nie kie ru ją cy
MON -em. Otrzy mał bo wiem 82,1 tys. zł.
By ły wi ce pre mier, a te raz szef rzą du Ma -
te usz Mo ra wiec ki, do stał 75,1 tys. zł. Ta -
ka sa ma na gro da przy pa dła mi ni ster edu -
ka cji, An nie Za lew skiej. Wśród naj hoj niej
na gro dzo nych zna leź li się tak że Piotr
Gliń ski, Wi told Bań ka, An na Stre żyń ska,
Wi told Wasz czy kow ski i Zbi gniew Zio -
bro – oni otrzy ma li po 72,1 tys. zł. 

Z ko lei ów cze sna pre mier Be ata Szy -
dło przy dzie li ła so bie ok. 65 tys. zł. Nie -
ma łe obu rze nie czę ści spo łe czeń stwa wy -
wo ła ły jej sło wa: „Tak, rze czy wi ście, mi ni -
stro wie i wi ce mi ni stro wie w rzą dzie Pra -
wa i Spra wie dli wo ści otrzy my wa li na gro -
dy. Za cięż ką i uczci wą pra cę! I te pie nią -
dze im po pro stu się na le ża ły.”

Jed nak de cy zją pre ze sa PiS, Ja ro sła wa
Ka czyń skie go, wszyst kie na gro dy mi ni -
ste rial ne ma ją zo stać prze zna czo ne

na Ca ri tas. Za po wie dzia no rów nież ob ni -
że nie upo sa żeń po sel skich, se na tor skich
oraz władz sa mo rzą do wych. – W związ -
ku z za ist nia łą sy tu acją, zwią za ną z na gro -
da mi mi ni ste rial ny mi, na le ży też przy glą -
dać się wy dat kom lo kal nym – mó wił se -
na tor Mi ko łaj czyk. – Z ze sta wień, któ re
po sia dam, wy ni ka, iż w kro to szyń skim
sta ro stwie na gro dy wy pła ca ne co rocz nie
po za wy na gro dze nia mi prze kra cza ją
kwo tę 200 tys. zł. W mie ście wy glą da to
po dob nie. Urzęd ni cy nie otrzy my wa li
żad nych pre mii, lecz na gro dy uzna nio we.
Mam ta kie ze sta wie nie li czo ne śred nio
mie sięcz nie w ska li ro ku, w prze li cze niu
na jed ne go za trud nio ne go. I tak pierw szy
za stęp ca bur mi strza w 2015 ro ku mie -
sięcz nie otrzy mał 559 zł, co da je ok. 7 tys.
zł na rok. W 2016 by ło to 431 zł,
a w 2017 aż 588 zł. W przy pad ku dru gie -
go za stęp cy są to kwo ty porównywalne,
a w 2017 na wet wyż sza – 630 zł. War to
za tem py tać tak że o to, co w kwe stii na -

gród dzie je się na szcze blach lo kal -
nych – wy ja śnił par la men ta rzy sta. 

Na kon fe ren cji mó wio no też o spra -
wie wy rów ny wa nia upo sa że nia za sad ni -
cze go do naj niż szej pen sji kra jo wej, któ rą
otrzy mu ją pra cow ni cy ob słu gi szkół i jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. – To
fak tycz nie ma miej sce w Kro to szy nie
i jest to prze ra ża ją ce – oznaj mił Ł. Mi ko -
łaj czyk. – Na zwał bym to dys kry mi na cją
ze wzglę du na staż pra cy. Od wie dzi łem
Pań stwo wą In spek cję Pra cy. Oczy wi ście
moż na tak ro bić, ale do cho dzi do sy tu acji,
że oso ba z 20-let nim sta żem za ra bia do -
kład nie ty le sa mo, ile ta, któ ra zo sta ła do -
pie ro przy ję ta do pra cy. Tym sta żo wym
wy rów nu je się upo sa że nie, a więc no wy
pra cow nik na dzień do bry, przy pod pi sa -
niu umo wy, ma wyż sze wy na gro dze nie
za sad ni cze niż ten, któ ry pra cu je 20 lat.
W ra zie po trze by ofe ru je my dar mo wą po -
moc oso bom, któ re zna la zły się w ta kiej
sy tu acji. Dys kry mi na cja ze wzglę du
na staż pra cy nie po win na mieć miej -
sca – za zna czył se na tor.

Po li tyk od niósł się rów nież do pro te -
stu opie ku nów osób nie peł no spraw nych,
któ rzy do ma ga ją się speł nie nia swo ich po -
stu la tów. Po ukoń cze niu 18. ro ku ży cia
nie peł no spraw ny ma pra wo je dy nie
do ren ty so cjal nej 865 zł oraz za sił ku pie -
lę gna cyj ne go 153 zł. Ko mi tet pro te sta cyj -
ny chce 500 zł co mie sięcz ne go do dat ku
dla do ro słych osób nie peł no spraw nych,
nie zdol nych do sa mo dziel nej eg zy sten cji.
Ro dzi ce do ro słych osób nie peł no spraw -
nych do ma ga ją się rów nież pod nie sie nia
co mie sięcz nej ren ty so cjal nej do kwo -
ty 1030 zł.

– Wie lo krot nie pod kre śla łem, że je -
stem ser cem z ty mi oso ba mi – po wie -
dział se na tor. – Po moc im się po pro stu
na le ży. Mam nadzieję, że bę dzie to
wszyst ko szyb ko za ła twio ne. Za bie ga łem
o tę po moc od wie lu lat. Ja ko czło nek se -
nac kiej Ko mi sji Praw Czło wie ka, Pra wo -
rząd no ści i Pe ty cji za wsze pod no si łem
głos w spra wach wspie ra nia osób nie peł -
no spraw nych. Na pro blem trze ba spoj -
rzeć glo bal nie, po nie waż są róż ne śro do -
wi ska opie ku nów osób nie peł no spraw -
nych, któ re ma ją zróż ni co wa ne po trze by
i żą da nia. Te go nie roz wią że się w mie siąc
lub dwa. Każ dy pro gram pro spo łecz ny,
jak np. 500+, bę dzie po wo do wał ko lej ne
rosz cze nia na stęp nych grup. Za uwa żam
też tu taj bar dzo du ży dy so nans, kie dy
przy tym pro te ście w sej mie wi dzę przed -
sta wi ciel ki No wo cze snej, któ re cho dzą
na czar ne mar sze, mó wiąc, że te oso by
nie peł no spraw ne nie po win ny się uro -
dzić, a na gle te raz są z ni mi i po ma ga ją.
Bar dzo ża łu ję, że przed sta wi cie le pro te -
stu ją cych nie wzię li udzia łu w roz mo -
wach w Cen trum Dia lo gu z pa nią mi ni -
ster Ra fal ską, gdzie za war to wstęp ne po -
ro zu mie nie or ga ni za cji na rzecz osób nie -
peł no spraw nych.

Ł. Mi ko łaj czyk do dał, że rząd już zo -
bo wią zał się do pod nie sie nia ren ty so cjal -
nej do po zio mu naj niż szej eme ry tu ry
oraz ogłoszenia pro gra mu „Do stęp -
ność+”. Zwró cił uwa gę, że po moc dla
osób nie peł no spraw nych jest bar dzo zło -
żo nym pro ble mem, po nie waż bo ry ka ją
się one z wie lo ma ba rie ra mi w róż nych
sfe rach ży cia. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Pod ko niec kwiet nia w Par ku im.
Woj ska Pol skie go w Kro to szy nie ofi -
cjal ne otwar ta zo sta ła wo lie ra. Koszt
przed się wzię cia wy niósł oko ło 330
tys. zł brut to. 

W ra mach za da nia wy ko na no me ta lo -
wą kon struk cję, osa dzo ną na fun da men -
tach, któ ra po łą czo na jest z bu dyn kiem go -
spo dar czym w par ku. Po wierzch nia wo lie -
ry wy no si ok. 100 m2. Wo kół za bu do wy
wy ko na no ścież ki z na wierzch ni Han -

se – Grand, na pod bu do wie z tłucz nia. 
W wo lie rze za miesz ka ły pa wie, ba -

żan ty, pa pu gi nim fy i pa puż ki nie roz łącz -
ki. No wy obiekt na pew no za chę ci do ro -
dzin nych spa ce rów. Skrzy dla ci miesz kań -
cy na wią zu ją do hi sto rii par ku, w któ rym
miesz ka ły kie dyś ozdob ne pta ki. Wo lie ra
peł na pta ków to rów nież speł nie nie obiet -
ni cy bur mi strza Fran cisz ka Mar szał ka,
któ ry nie gdyś za po wie dział ta ką atrak cję
par ko wą. (NO VUS)

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

KROTOSZYN

Przyrodnicza atrakcja w parku 

POLITYKA

Senator Mikołajczyk o sprawach lokalnych i nie tylko
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W ostat nią so bo tę kwiet nia od był
się pierw szy etap Raj du po Zie mi
Kro to szyń skiej z oka zji set nej rocz ni -
cy od zy ska nia nie pod le gło ści
oraz 20-le cia po wia tu kro to szyń skie -
go. Tra sa wio dła ze Zdun do Sul mie -
rzyc. Na star cie po ja wi ło się po -
nad 120 uczest ni ków.

Ini cja tor ką raj du jest rad na po wia to -
wa Ire na Rę ko sie wicz. Z ko lei or ga ni za to -
ra mi trzech eta pów są Sta ro stwo Po wia to -
we oraz urzę dy miej skie w Kro to szy nie,
Ko by li nie, Sul mie rzy cach i Zdu nach,
UMiG w Koź mi nie Wlkp, oraz Urząd
Gmi ny w Roz dra że wie i Klub Tu ry sty ki
Ro we ro wej PE LE TON.

Przed się wzię cie ma na ce lu uho no ro -
wa nie bo ha te rów po le głych za oj czy znę
po przez zło że nie wią za nek kwia tów
w miej scach pa mię ci, upa mięt nie nie po -
wsta nia sa mo rzą du po wia to we go po przez
pre zen to wa nie wspól ne go do rob ku oko -
licz nych gmin, uka za nie pięk na Zie mi
Kro to szyń skiej, pro pa go wa nie zdro we go
i eko lo gicz ne go sty lu ży cia i tu ry sty ki ro -
we ro wej, jak rów nież in te gra cję sa mo rzą -
dów z miesz kań ca mi ca łe go po wia tu.

Tra sa pierw sze go eta pu wio dła ze
Zdun do Sul mie rzyc, Ko lej ne za pla no wa -
no na 23 czerw ca: Dzie li ce -Koź min
Wlkp. (przez Roz dra żew) i 22 wrze śnia:

Kro to szyn -Ko by lin (przez Basz ków).
Na star cie w Zdu nach po ja wi ło się

po nad 120 osób, a po śród nich m. in. sta -
ro sta Sta ni sław Szczot ka, rad ny sej mi ku
Ju lian Jokś, bur mi strzo wie Ko by li na
i Sul mie rzyc, rad ni, dy rek to rzy pla có wek
oświa to wych, pra cow ni cy sa mo rzą do wi
i pra cow ni cy jed no stek pod le głych sa mo -
rzą do wi czy człon ko wie Klu bu Tu ry sty ki
Ro we ro wej PE LE TON. 

Gru pa ro we rzy stów naj pierw ru szy ła
na plac 700-le cia, by pod po mni kiem Po -
le głych za Wol ność Oj czy zny zło żyć wią -
zan kę kwia tów i uczcić Ich pa mięć.
W miej sco wym ZSP przy go to wa no po -
czę stu nek. Tam wszyst kich przy wi tał
bur mistrz Zdun, To masz Chu dy, któ ry
opo wie dział o swo im mie ście, o je go hi -

sto rii i osią gnię ciach. Po tem uczest ni cy
po je cha li uli cą Sul mie rzyc ką w kie run ku
Ujaz du i da lej do Wod ni ko wa Gór ne go,
a stam tąd dro gą grun to wą – kro to szyń -
skim czar nym szla kiem ro we ro -
wym – do Sul mie rzyc.

Na sul mie rzyc kim ryn ku zło żo no
kwia ty pod po mni kiem Wdzięcz no ści.
Na stęp nie gru pa uda ła się do wia tra ka no -
szą ce go imię Ja kub, a po tem do Sul mie -
rzyc kie go Do mu Kul tu ry, gdzie przy go to -
wa ne by ły na po je i stra wa. O Sul mie rzy -
cach opo wie dział bur mistrz Da riusz Dę -
bic ki. Po nad to na uczest ni ków raj du cze -
ka ły nie spo dzian ki, któ re ufun do wał
spon sor im pre zy – Bank Spół dziel czy
w Kro to szy nie. 

OPRAC. (AN KA) 

W kwiet niu od by ły się Mi strzo stwa Huf -
ca Pra cy 15-2 w Pił ka rzy kach. Ce lem

za wo dów by ła pro mo cja spor tu i ak tyw -
nych form spę dza nia cza su wol ne go. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło osiem du -
etów, któ re po dzie lo no na dwie gru py.
Po dwie naj lep sze pa ry awan so wa ły
do pół fi na łów. 

Osta tecz nie w fi na le za gra ły dwa te amy
ze Szko ły Pod sta wo wej z Od dzia ła mi Przy -
spo sa bia ją cy mi do Pra cy. Po nie zwy kle za cię -
tym po je dyn ku Ka mil Go la i Mi chał Błasz -
czyk po ko na li 10: 9 Da wi da Kró la i Szy mo -
na Szwe dzia ka. Trze cie miej sce za ję ły Jo an na
Jan ko wiak i Pa try cja Szper lik (Bran żo wa
Szko ła I stop nia w Ko by li nie), a czwar ta lo ka -
ta przy pa dła Ja ku bo wi Ka mal skie mu i Mi -
cha ło wi Brdy so wi (SPzOPdP). 

Trzy naj lep sze pa ry otrzy ma ły na gro -
dy ufun do wa ne przez Ko men dę Wo je -
wódz ką. (AN KA)

POWIAT

Rajd po Ziemi Krotoszyńskiej – etap pierwszy

HUFIEC PRACY 15-2

Grali w piłkarzyki

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!F
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W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej im. Ar ka de go Fie dle ra od by ła się
pro mo cja XIV to mu książ ki „Kro to -
szyn i oko li ce”, wy da wa ne go przez
To wa rzy stwo Mi ło śni ków i Ba da czy
Zie mi Kro to szyń skiej pod re dak cją
dok to ra Jó ze fa Zdun ka.

Pre zes TMiBZK, An to ni Kor sak,
po dzię ko wał zgro ma dzo nym go ściom
za przy by cie, a tak że au to rom tek stów

oraz gru pie spon so rów, któ rzy wspar li
fi nan so wo wy da nie książ ki, m. in. bur -
mi strzo wi Fran cisz ko wi Mar szał ko wi,
Ban ko wi Spół dziel cze mu w Kro to szy -
nie czy Kro to szyń skiej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej. 

Dok tor Jó zef Zdu nek po krót ce
przed sta wił za war tość XIV to mu
,,Kro to szyn i oko li ce”. Na stęp nie wszy -
scy au to rzy tek stów i spon so rzy zo sta li
uro czy ście wy róż nie ni po przez wrę -

cze nie im no wo wy da nej pu bli ka cji. 
Książ ka za wie ra pięć opra co wań te -

ma tycz nych, dzie sięć bio gra fii oraz czte ry
ma te ria ły źró dło we. Opi sa ne zo sta ły m.
in. hi sto ria kro to szyń skich ewan ge li ków
(ar ty kuł au tor stwa Pio tra Mi ko łaj czy ka),
Bez par tyj ny Blok Współ pra cy z Rzą dem
w po wie cie kro to szyń skim w la -
tach 1928-1935 (ar ty kuł au tor stwa Ja na
Grzy wa czew skie go), kształ to wa nie się
wła dzy lu do wej i dzia łal no ści kul tu ral no -
-oświa to wej w Sul mie rzy cach w la -
tach 1945-1975 (ar ty kuł au tor stwa Ka zi -
mie rza Ko bu siń skie go), przy czy nek
do po wsta nia 56 puł ku Pie cho ty Wiel ko -
pol skiej (ar ty kuł au tor stwa Ja na Grzy wa -
czew skie go). W pu bli ka cji znaj dzie my też
ka len da rium z dzia łal no ści TMiBZK
w la tach 2013-2017 (au tor stwa Grze go -
rza Śnie ciń skie go). 

A. Kor sak przy po mniał też o zbli ża ją -
cej się set nej rocz ni cy od zy ska nia nie pod -
le gło ści i wy bu chu po wsta nia wiel ko pol -
skie go. Z te go po wo du TMiBZK pla nu je
wy da nie słow ni ka po wstań ców wiel ko -
pol skich z na sze go po wia tu. – Mam wiel -
ką proś bę, że by miesz kań cy nie prze spa li
te go cza su. Cze kać na 200-le cie po wsta -
nia to tro chę da le ko. Dla te go je śli miesz -
kań cy ma ją wia do mo ści, in for ma cje
o swo ich krew nych, dziad kach, pra dziad -
kach, któ rzy by li po wstań ca mi wiel ko pol -
ski mi, to pro sił bym, że by je nam do star -
cza li – ape lo wał A. Kor sak. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
11-16 maja
godz. 15.00 – KACZKI Z GĘSIEJ PACZKI –
USA/Chiny, animowany, 91' - 2D dubbing
godz. 16.45 – RAMPAGE: DZIKA FURIA – USA,
film akcji, 107' - 3D dubbing
godz. 18.45 – RAMPAGE: DZIKA FURIA – USA,
film akcji, 107' - 2D dubbing

godz. 20.45 – CICHE MIEJSCE – USA, horror, 95' -
2D
Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w obiektach
I LO.  
8-15 maja
Tydzień Bibliotek pod hasłem „(Do)wolność
czytania”.
9 maja
Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką o godz. 17.00 w
Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego
Fidlera w ramach Tygodnia Bibliotek. 

11 maja

Nauka tworzenia grafiki 3D dla uczniów klas
podstawowych oraz gimnazjalnych w KBP. 
Do 15 maja 

Wystawa prac Marty Szymczakowskiej w ramach
współpracy z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych
w galerii Refektarz. 
19 maja

VIII Rajd Rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”. Start
o godz. 9.00 z parkingu przy KBP. 

26 maja 

VI edycja KrotoFESTU w parku miejskim. 

27 maja

XXXIX edycja Biegu Krotosa na dystansie 10 km.

Osoby, które zarejestrują się wcześniej, zapłacą

mniejszą kwotę wpisową. 

PUBLIKACJE

To już XIV tom
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Dzia ła nia Sto wa rzy sze nia PO MÓŻ -
MY SO BIE na bie ra ją tem pa. Wła -
śnie ru sza ko lej ny, do fi nan so wa ny
przez po wiat kro to szyń ski, pro jekt
pod ha słem „Ma mo, ta to – li czę
na Was”. 

Tym ra zem bez po śred ni mi be ne fi -
cjen ta mi są za miesz ka łe na te re nie gmi ny
Roz dra żew dzie ci w prze dzia le wie ko -
wym od 5 do 7 lat, a ad re sa ta mi po śred ni -
mi to wa rzy szą cy swym po cie chom pod -
czas ba da nia ro dzi ce. Dla ob ję tych pro jek -
tem dzie ci, wzo rem ubie gło rocz nych ba -
dań, prze pro wa dzo nych na te re nie Sul -
mie rzyc, za pla no wa no prze sie wo we ba da -
nia pro fi lak tycz ne, wy chwy tu ją ce wa dy
po sta wy cia ła w tej wła śnie gru pie wie ko -
wej miesz kań ców.

Wa dy po sta wy cia ła u dzie ci, ze
wzglę du na czę stość ich wy stę po wa nia,
stał się po wszech nym pro ble mem spo -
łecz nym, a ich źró deł upa tru je się przede
wszyst kim w ma łej ak tyw no ści ru cho wej
naj młod szych, któ rzy spę dza ją zbyt du żo
cza su przed ekra nem te le wi zyj nym
i kom pu te rem, a tak że w bra ku nad zo ru
ro dzi ców ko ry gu ją cych na bie żą co za cho -
wa nia i nie pra wi dło we na wy ki w utrzy -
ma niu wła ści wej po sta wy cia ła. Stąd co -
raz więk sza gru pa dzie ci w okre sie in ten -

syw ne go roz wo ju mło de go or ga ni zmu
wy ma ga spe cja li stycz nej dia gno zy i dzia -
łań ko rek cyj nych, za po bie ga ją cych wie lu
cho ro bom i do le gli wo ściom wie ku póź -
niej sze go.

W przy pad ku wad po sta wy waż na
jest pro fi lak ty ka, a zwłasz cza po sia da na
przez mło dych ro dzi ców wie dza zdro -
wot na, po zwa la ją ca na wcze sne wy chwy -
ce nie wy stę pu ją cych w tym okre sie ży cia
u dziec ka od chy leń od nor my i sku tecz ne
ich eli mi no wa nie. Zna jo mość pod sta wo -
wych za sad po stę po wa nia i świa do me,
sys te ma tycz ne dzia ła nia ko ry gu ją ce na -
rzę dzia ru chu i sta ty ki cia ła po zwa la ją bo -
wiem w więk szo ści przy pad ków cof nąć
wy kry te u dziec ka w tym okre sie wa dy
po sta wy. 

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, Sto wa -
rzy sze nie PO MÓŻ MY SO BIE, roz po -
czy na jąc ko lej ną ak cję ba dań pro fi lak -
tycz nych, za chę ca ro dzi ców ob ję tych
pro jek tem dzie ci do sko rzy sta nia z szan -
sy po zna nia sta nu zdro wia wła snej po -
cie chy, po zna nia ewen tu al nych, za gra ża -
ją cych pra wi dło we mu roz wo jo wi dziec -
ka nie pra wi dło wo ści i spo so bów ich eli -
mi no wa nia. 

Ba da nia pro fi lak tycz ne zo sta ną prze -
pro wa dzo ne w dwóch ter mi nach – 19
ma ja w Szko le Pod sta wo wej w No wej Wsi
oraz 9 czerw ca w Szko le Pod sta wo wej
w Roz dra że wie. Na ba da nia na le ży się
zgło sić w tych dniach w go dzi nach 9.00-
12.00. W trak cie ba da nia uzy ska cie nie -
zbęd ne in for ma cje na te mat zdro wia swo -
je go dziec ka oraz wska zów ki do ty czą ce
pra wi dło we go roz wo ju.

W ce lu spraw ne go prze pro wa dze nia
ak cji or ga ni za to rzy pro szą o te le fo nicz ne
po twier dze nie wi zy ty na nr 695 954 326,
co dzien nie w go dzi nach 16.00-19.00.

Za pla no wa na ak cja ba dań pro fi lak -
tycz nych to szan sa na wcze sne wy kry cie
wad po sta wy dzie ci i po zna nia przez ro -
dzi ców pod sta wo wych, moż li wych
do sto so wa nia w wa run kach do mo wych
ćwi czeń ko rek cyj nych. 

(AO)

Na te ma ty fi nan so we roz ma wia my
z Ane tą Bud ną 
z Cen trum Kre dy to we go AJ Fi nan se. 

O ja kich pro ble mach z uzy ska niem
kre dy tu roz ma wia my?

– Cho dzi o co raz czę ściej zda rza ją ce
się sy tu acje, gdy bank od ma wia udzie le -
nia nam kre dy tu, mi mo do brej hi sto rii
kre dy to wej i do dat niej zdol no ści kre dy to -
wej. Przy czy ną są zo bo wią za nia po za ban -
ko we, ja kie po sia da my. Mam na my śli nie
ty le ich wy so kość czy co mie sięcz ne ra ty,
co sam fakt po ży cza nia pie nię dzy po za
sys te mem ban ko wym!

A skąd ban ki wie dzą o na szych po -
życz kach po za ban ko wych?

– Od pew ne go cza su wszyst kie te po -
życz ki są ra por to wa ne do na sze go BIK -u.
Wi dać już w nim więc nie tyl ko kre dy ty
ban ko we, ale rów nież wszyst kie in ne zo -
bo wią za nia fi nan so we, rów nież te bra ne
przez In ter net lub np. tyl ko na mie siąc.

Czy du żo osób mo że mieć z tym pro -
blem?

– Osób ko rzy sta ją cych z usług firm
po za ban ko wych jest bar dzo du żo. Szyb -
kość i ła twość po ży cza nia pie nię dzy bez

wy cho dze nia z do mu, prze lew w 15 mi -
nut i peł na ano ni mo wość to ar gu men ty
prze ma wia ją ce za po życz ka mi. Skut kiem
te go jest fakt, że co raz więk sza gru pa osób
ko rzy sta ją cych z po ży czek po za ban ko -
wych to oso by do brze sy tu owa ne, o do -
cho dach wy kra cza ją cych po za prze cięt ną.

Ja kie jest więc roz wią za nie?
– Naj lep szym roz wią za niem jest

spła ta tych po ży czek, np. kre dy tem kon -
so li da cyj nym, a na stęp nie usu nię cie z na -
szej hi sto rii kre dy to wej in for ma cji o nich.
Dzię ki te mu w przy szło ści ban ki nie bę dą
ro bi ły nam pro ble mów z uzy ska niem kre -
dy tu.

Czy in for ma cje z BIK -u da się ła two
i szyb ko usu nąć?

– Z re gu ły tak, ale są wy jąt ki. To bar -

dzo in dy wi du al na kwe stia i aby móc to
oce nić, mu szę znać kon kret ny przy pa -
dek. Nie skrom nie po wiem, że ma my
w tym naj więk sze do świad cze nie na lo -
kal nym ryn ku, a osób, któ rym po mo gli -
śmy w te ma cie czysz cze nia BIK -u, jest już
po nad ty siąc.

Ale jak uzy skać kre dyt kon so li da -
cyj ny, sko ro ma my tzw. chwi lów ki i ban -
ki nam od ma wia ją?

– Jest co raz trud niej, ale ta ki kre dyt
da się jesz cze uzy skać, czę sto na na praw -
dę do brych wa run kach. Trze ba wie dzieć,
cze go ocze ku je my i do ko go ma my się
zwró cić. Kre dy ty kon so li da cyj ne to na sza
spe cjal ność, zaj mu je my się za rów no stan -
dar do wy mi spra wa mi, jak i „trud ny mi
przy pad ka mi”.

Co ozna cza „trud ny przy pa dek”?
– Oso bę, któ ra teo re tycz nie mo że

mieć pro blem z uzy ska niem kre dy tu ban -
ko we go, np. z po wo du opóź nień w spła -
cie, bra ku zdol no ści kre dy to wej czy fi gu -
ro wa nia w ba zach dłuż ni ków ty pu KRD.
Te go ro dza ju trud no ści da się obejść, to
tyl ko kwe stia wie dzy i do świad cze nia do -
rad cy kre dy to we go.

Oso by chcą ce do wie dzieć się
wię cej, za pra szam do kon tak tu:
tel. 690 879 100 – lub do na sze go
biu ra w Ostro wie Wiel ko pol skim,
przy ul. Rasz kow skiej 12, od po nie -
dział ku do piąt ku od 9.00 do 17.00
i w so bo ty od 10.00 do 14.00.
Wszyst kie na sze kon sul ta cje są
CAŁ KO WI CIE BEZ PŁAT NE i nie zo -
bo wią zu ją ce.

ZDROWIE

Zadbaj o prawidłowy rozwój swojego dziecka

WYWIAD

Korzystasz z pożyczek pozabankowych przez Internet? 
Niedługo możesz mieć kłopot z uzyskaniem kredytu!
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Pro szę na po czą tek po wie dzieć na -
szym Czy tel ni kom, gdzie Pan się kształ cił.

– Szko łę Pod sta wo wą ukoń czy łem
w Ża rach w wo je wódz twie zie lo no gór -
skim (obec nie woj. lu bu skie – przyp. red),
a po tem Tech ni kum Me cha nicz ne w Zie -
lo nej Gó rze na Wy dzia le Elek trycz nym.
W la tach 1965-1970 stu dio wa łem na Wy -
dzia le Pra wa Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu. Na stęp nie by -
łem na 2-let niej apli ka cji pro ku ra tor skiej
w Ko sza li nie, za koń czo nej eg za mi nem
pro ku ra tor skim w War sza wie. Od 1 lip -
ca 1972 ro ku do mar ca 1973 ro ku by łem
ase so rem pro ku ra tu ry re jo no wej dla dziel -
ni cy Wil da – No we Mia sto w Po zna niu.
W la tach 1973-1975 pra co wa łem w Zjed -
no cze niu Prze my słu Me blar skie go ja ko
praw nik, po nie waż nie do sta łem się
na apli ka cje ad wo kac ką, a mu sia łem z cze -
goś żyć. Od 1975 ro ku by łem na 2-let niej
apli ka cji ad wo kac kiej w Po zna niu i Ja ro ci -
nie. W 1979 by łem już ad wo ka tem w Ja ro -
ci nie, a od 3 wrze śnia 1983 – człon kiem
ze spo łu ad wo kac kie go w Kro to szy nie.
Od 1991 do dziś pro wa dzę rów nież w tym
mie ście wła sną kan ce la rię ad wo kac ką 

Ja kie by ło Pa na spoj rze nie na PRL
przed tzw. wy da rze nia mi mar co wy mi?

– W okre sie rzą dów Wła dy sła wa Go -
muł ki by łem be ne fi cjen tem sys te mu, bo
mia łem po cho dze nie ro bot ni czo -chłop -
skie, co da wa ło do dat ko we punk ty
przy sta ra niu się o przy ję cie na stu dia
praw ni cze. Na le ża łem wte dy do Pol skiej
Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej, są dząc, że
przy świe ca ją ce jej my śli, pro gra my i idee są
słusz ne i ko rzyst ne dla czło wie ka. Po wy da -
rze niach mar co wych nie mo głem po go -
dzić się z kłam stwa mi ze stro ny władz,
prze ka zy wa ny mi po przez środ ki ma so we -
go przy ka zu. Co in ne go mó wio no, a co in -
ne go ro bio no. Lu dzie we wła dzach PZPR
wy ko śla wi li idee, do pro wa dza jąc do po -
wszech ne go obu rze nia. Mło dzież stu denc -
ka sprze ci wi ła się ka gań co wi, któ ry na ło żo -
no ca łe mu spo łe czeń stwu. Dzia ła ła po -
wszech na cen zu ra, nie by ło de mo kra cji
i wol no ści sło wa, szy ka no wa no oso by, któ -
re mia ły in ne zda nie. Z po wo du wy da rzeń
mar co wych w 1968 ro ku, kie dy sprze ci wi -
łem się po li ty ce PZPR, zo sta łem usu nię ty,
po nie waż by łem nie for mal nym przy wód -
cą mło dzie ży stu denc kiej, or ga ni zu jąc wie -
ce i pe ty cje prze ciw ko rzą dom cen zu ry
i za kła ma nia, ja kie wte dy za pa no wa ły.

W ja kich oko licz no ściach stu den ci
po znań scy, w tym rów nież Pan, do wie dzie -
li się o wy da rze niach w War sza wie, czy li
o zdję ciu „Dzia dów”, roz pę dza niu pro te -
stów mło dzie ży i pierw szych aresz to wa -
niach?

– Pierw sze sy gna ły o tym, co się dzia ło
w War sza wie w dniach 8-9 mar ca, do tar ły
do nas sto sun ko wo szyb ko. Do wie dzie li -
śmy się o tym na sto łów ce stu denc kiej, na -
zy wa nej w tam tych cza sach „Han ką”.

Trak to wa li śmy to ja ko iskrę za pal ną w spra -
wach wol no ścio wych i pa trio tycz nych,
w spra wach sprze ci wu wo bec cen zu ry i ca -
łe go te go za fał szo wa nia, ja kie ser wo wa no
nam w me diach.

Wła dze PZPR, chcąc uci szyć ma so we
pro te sty stu denc kie, wy ło ży ły na stół kar -
tę an ty se mic ką, oskar ża jąc lu dzi o po cho -
dze niu ży dow skim o dzia łal ność an ty pań -
stwo wą i dy wer syj ną, na zy wa jąc ich czę -
sto „V ko lum ną”. Jak Pan za re ago wał
na te go ty pu ar gu men ta cję, wy gło szo ną
w wy stą pie niu pierw sze go se kre ta rza KC
PZPR, Wła dy sła wa Go muł ki?

– Dla mnie to by ła czy sta pro pa gan -
da. Nie zna łem oso bi ście żad ne go stu den -
ta po cho dze nia ży dow skie go. W Po zna -
niu nie uży wa no kar ty an ty se mic kiej. Po -
trak to wa li śmy to ja ko wy stą pie nie bar dzo
ne ga tyw ne. By ło to po dyk to wa ne bra -
kiem ro ze zna nia i roz gryw ka mi w War -
sza wie. Nie mia ło to nic wspól ne go z tym,
co się w Pol sce dzia ło. Wszyst ko zro bio no
na po kaz, a rze czy wi stość by ła cał kiem in -
na. Lu dziom źle się ży ło i dla te go wy szli
pro te sto wać.

Jak roz po czął się Ma rzec'68 w Po zna -
niu?

– Lu dzie od ra zu spon ta nicz ne wy szli
na uli cę Św. Mar ci na, przy po mni ku Ada -
ma Mic kie wi cza (wów czas ul. Ar mii Czer -
wo nej – przyp. red.), już 12 mar ca o go dzi -
nie 15.00. Nie któ rzy przy nie śli pla ka ty
z żą da nia mi ty pu: „Wol no ści sło wa”,
„Precz z cen zu rą”. Ta ki mi wy róż nia ją cy mi
się stu den ta mi by li Ma rek Ko śmi der, któ ry
zo stał póź niej za trzy ma ny, oraz Ste fan Ol -
szow ski. Do pie ro na stęp ne go dnia, na ko -
lej nym wie cu, uży to prze ciw ko pro te stu ją -
cym si ły w po sta ci od dzia łów mi li cji, któ ra
mia ła roz pę dzić ca łe zgro ma dze nie.

Ja kie by ły ko lej ne dzia la nia śro do wi -
ska stu denc kie go?

– Wie czo rem 13 mar ca 1968 ro ku
zor ga ni zo wa no spo tka nie stu den tów

z wła dza mi uczel ni – w aka de mi ku, tzw.
Brat nia ku, na Wi no gra dach. Po wie dzia no
nam, że by śmy spo rzą dzi li pe ty cję i na pi sa li
pro gram na szych po stu la tów, któ re mia ły
być po tem przed sta wio ne wła dzom par tyj -
nym. Pa dło py ta nie: „kto to na pi sze i za nie -
sie do władz par tii?”. Nikt się nie chciał
zgo dzić, oba wia jąc się aresz to wa nia. Wte -
dy ja pod nio słem rę kę i zo bo wią za łem się
do opra co wa nia i do star cze nia pe ty cji.
Wszy scy po pa trzy li na mnie jak na ska zań -
ca lub stra ceń ca. Wte dy w du chu zda łem
so bie spra wę, że być mo że prze kre śli łem
ca łe swo je ży cie. Nie są dzi łem wów czas, że
ko mu na mo że upaść, a wy stą pi łem otwar -
cie prze ciw ko niej. Sta łem się póź niej czar -
ną owcą, gdzie kol wiek się po ka zy wa -
łem – by łem boj ko to wa ny i kon tro lo wa ny
przez wła dzę i Służ bę Bez pie czeń stwa.

Wkrót ce zo stał Pan za trzy ma ny...
– Po opra co wa niu do ku men tu, co

trwa ło pra wie ca łą noc, o go dzi nie 9.00
uda łem się, w asy ście stu den tów, do bu -
dyn ku Col le gium Mi nus. Za po śred nic -
twem dok to ra An to nie go Ro gi, ad iunk ta
pra wa fi nan so we go, 13 na szych żą dań
mia ło zo stać prze ka za ne wła dzom uczel ni
i pań stwo wym. Jak na tam te cza sy by ły to
bar dzo ra dy kal ne po stu la ty, jak choć by
znie sie nie cen zu ry, wpro wa dze nie wol no -
ści sło wa, ogło sze nie wol nych wy bo rów, to -
le ran cji, uwol nie nie za trzy ma nych stu den -
tów, roz li cze nie osób za to od po wie dzial -
nych czy za prze sta nie szy ka no wa nia za in -
ne po glą dy po li tycz ne. W Col le gium Mi -
nus zo rien to wa łem się, że to za sadz ka.
Ktoś dał sy gnał, że opra co wy wa łem w no cy
na sze po stu la ty. Z akt, któ re po sia dam, wy -
ni ka, iż Służ ba Bez pie czeń stwa już
przed roz ru cha mi w Po zna niu ulo ko wa ła
wszę dzie swo ich agen tów. Dla te go wie -
dzie li do kład nie, co na stą pi. Wszyst ko, co
mó wi łem na spo tka niu w aka de mi ku, by ło
już spi sa ne. By po zbyć się do wo dów na wy -
pa dek pro wa dzo ne go śledz twa, uda łem się
do to a le ty, gdzie po dar łem do ku ment
i spu ści łem z wo dą. Po wyj ściu po de szło

do mnie dwóch człon ków Służ by Bez pie -
czeń stwa – zo sta łem za trzy ma ny i prze -
wie zio ny na ul. Ko cha now skie go w Po zna -
niu, gdzie wcze śniej mie ści ła się sie dzi ba
Służ by Bez pie czeń stwa.

Jak wy glą da ło Pa na prze słu cha nie?
– Nie sto so wa no prze mo cy fi zycz nej.

By ła wy wie ra na na mnie pre sja psy chicz -
na. Pew na mło da ko bie ta uczest ni czą ca
w prze słu cha niu mó wi ła do mnie: „my ci
wszyst ko da li śmy, a ty wy stą pi łeś prze ciw -
ko nam – to my cie bie za ła twi my”. Od po -
wia da łem zgod nie z praw dą, cze go ocze ku -
je my ja ko stu den ci, mó wi łem o na szych żą -
da niach i ocze ki wa niach. Na py ta nie o do -
ku men ty o cha rak te rze po li tycz nym od -
rze kłem, że ta kich nie po sia dam. Bro ni łem
się, że mam u sie bie an kie tę do ty czą cą je -
dze nia na stu denc kiej sto łów ce. Oka za ło
się, że zdo by li od ja kie goś agen ta ko pię ro -
bo czo przy go to wy wa nych po stu la tów,
w któ rych wie lo krot nie zmie nia na by ła
treść. A ja wy rzu ca łem je czę sto do ko sza.
Zo sta łem zwol nio ny z aresz tu po po -
nad 48 go dzi nach, po sil nych pro te stach
stu den tów i czę ści władz uczel ni, któ re na -
dal od by wa ły się w klu bach stu denc kich.

Co się dzia ło po Pań skim zwol nie niu?
– Do sta łem na kaz uda nia się do swo -

jej ro dzin nej miej sco wo ści w Ża rach, gdzie
ko lej ne prze słu cha nia pro wa dzi li już moi
ko le dzy ze szkol nych ław, któ rzy póź niej
zna leź li pra cę w Służ bie Bez pie czeń stwa.
Na szczę ście nie usu nię to mnie ze stu diów,
mi mo wnio sku o tym cza so we aresz to wa -
nie, bo by łem po pu lar ny wśród mło dzie ży.
Wła dze, da jąc mi glejt bez pie czeń stwa, nie
mo gły po ka zać, że są dwu li co we, dla te go
uda ło mi się prze trwać i skoń czyć stu dia.
Mia łem przy oka zji sty pen dium ufun do -
wa ne przez Pro ku ra tu rę Ge ne ral ną, więc
wy je cha łem na Wy brze że, peł niąc tam
funk cję apli kan ta. W grud niu 1970 ro ku
za czę ły się pro te sty ro bot ni cze, dla te go
wła dze mia ły waż niej sze spra wy na gło wie
niż stu den tów. W mar cu 1973 ro ku od -
sze dłem z pro ku ra tu ry, po nie waż wie dzia -
łem, że je śli prze ło że ni do wie dzą się o mo -
jej dzia łal no ści z mar ca 1968, to więk szej
ka rie ry nie zro bię. Po za tym nie po do ba ła
mi się po li ty ka pro ku ra tu ry, któ ra by ła nie -
spra wie dli wa wo bec spo łe czeń stwa w nie -
któ rych aspek tach.

Jak Pan oce nia po stę po wa nie władz
uczel ni w cza sie pro te stów stu denc kich?

– Uwa żam, że wła dze uni wer sy tec kie
zdra dzi ły stu den tów, o co mam wiel ki żal
do dzi siaj. Pra cow ni cy na uko wi by li moc -
no ase ku ranc cy, nie po par li nas w spo sób
bar dzo wy raź ny, a na sze żą da nia by ły rów -
nież ko rzyst ne dla nich, je śli cho dzi o roz -
wój na uki i au to no mię uczel ni. Więk szość
za cho wa ła się tchórz li wie z oba wy o swo je
po sa dy. We dług mnie po win na być prze -
pro wa dzo na lu stra cja pra cow ni ków na -
uko wych, al bo wiem wie le osób by ło prze -

ciw ko wy da rze niom mar co wym i ide om,
ja kie im przy świe ca ły. A dziś ci lu dzie ko -
rzy sta ją z kom for tu de mo kra cji. Do wie -
dzia łem się, że jed na z osób z par tii, bę dąc
wte dy na sta no wi sku se kre ta rza z Pod sta -
wo wej Or ga ni za cji Par tyj nej, któ ra by ła
prze ciw ko mnie, w okre sie So li dar no ści
peł ni ła funk cję aka de mic ką na uni wer sy te -
cie w cza sie swo je go urzę do wa nia. Brak lu -
stra cji dzia ła na nie ko rzyść roz wo ju pań -
stwa, my śli po li tycz nej i na uki. Ta cy lu dzie
po win ni być od su nię ci od pra cy na uczel -
niach. Ale by li rów nież ta cy, któ rzy do brze
się za cho wa li i po pie ra li nas, jak np. pro fe -
sor Zdzi sław Nie dba ła, pro fe sor Je rzy Wi -
słoc ki, któ ry bar dzo mnie bro nił, pro fe sor
No wak czy do cent Alek san der Oku niew -
ski, a tak że wie lu in nych, któ rych te raz nie
pa mię tam i za to prze pra szam.

Ja kie jest Pa na zda nie na te mat póź -
niej szych zmian ustro jo wych, ru chu So li -
dar no ści i te go, co wy da rzy ło się w 1989
ro ku? Ja kie prze sła nie dla dzi siej szej mło -
dzie ży i ca łe go spo łe czeń stwa wy pły wa
z Mar ca'68?

– My ślę, że jesz cze nie do ro śli śmy, nie
zro bi li śmy rze czy naj waż niej szej, czy li
zmia ny men tal no ści urzęd ni ków pań stwo -
wych i ad mi ni stra cyj nych. Czło wiek, przy -
cho dząc np. do sta ro stwa, urzę du gmi ny
czy ja kie go kol wiek or ga nu pań stwa, nie
po wi nien być mę czo ny. A tym cza sem
urzęd nik w Pol sce jest waż niej szy od zwy -
kłe go czło wie ka. Wol ność po le ga na tym,
że by po ma gać in nym, dzia łać na rzecz dru -
giej oso by. Wszy scy urzęd ni cy są dla lu dzi,
a nie od wrot nie. Prze cięt ny czło wiek boi
się pójść do są du, do urzę du, bo wszę dzie
są na ka zy lub ka ry. Urzęd ni cy sa mi so bie
przy zna ją na gro dy, a nie któ rzy lu dzie nie
ma ją na chleb. We dług mnie nie do ce nio -
no mło dzie ży z Mar ca'68. Ni gdy jej na żad -
ne uro czy sto ści pań stwo we nie za pra sza -
no. Nikt nie zda je so bie spra wy, ja ki to był
wiel ki dy na mit po ten cja łu pa trio tycz ne go,
wol no ścio we go i in te lek tu al ne go. Bar dzo
ma ło się mó wi o wy da rze niach mar co -
wych. Moż li we, że nie któ rzy lu dzie oba -
wia ją się, że wyj dzie na jaw, jak się wte dy
za cho wa li, a przy nio sło by im to po czu cie
wsty du. Uwa żam, że wy da rze nia mar co -
we zo sta ną do ce nio ne za 20-30 lat, ale nie -
ste ty ich uczest ni cy nie bę dą już ży li. Ni -
cze go nie ża łu ję z mo ich dzia łań w 1968
ro ku i zro bił bym to dru gi raz. Mo im mot -
tem ży cio wym od dzie ciń stwa by ły sło wa:
„Ni gdy nie bać się wiel kich, bo ga tych
i waż nych, a być po kor nym, mi łym
i skrom nym wo bec bied nych, sła bych
i cho rych”. Jest to pa te tycz ne, ale praw dzi -
we. Za uwa ży łem, że w wie lu kwe stiach
róż nię się od in nych lu dzi. Ta od mien ność
mnie cha rak te ry zu je i bar dzo umac nia.
My ślę, że wpływ na to mia ło mo je po cho -
dze nie, czy li ro dzi na wie lo dziet na, ro bot -
ni czo -chłop ska. Uwa żam, że słab szy ma
do po ko na nia wię cej niź li sil niej szy, dla te -
go wspie ram tych sła bych.

WYWIAD

Awanturnik, chuligan i bananowiec z 1968 roku
Z Hen ry kiem Ko toń skim, jed nym z czo ło wych uczest ni ków wy da rzeń mar co wych z 1968 w Po zna niu, zna nym kro to szyń skim ad wo ka tem, roz ma wiał Mi chał Ko bu szyń ski. 

Nasz roz mów ca za pre zen to wał nam rów nież ar chi wal ne zdję cia ze swej mło do ści oraz do ku men ty opi su ją ce prze bieg zda rzeń wiel kie go zry wu mło dzie ży przed 50 la ty.
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Pił kar ki UKS Aka de mia Ta len tów
Kro to szyn, wzmoc nio ne za wod nicz -
ka mi UKS Po lon Kro to szyn, ry wa li zu -
ją w XVIII edy cji Ogól no pol skie go
Tur nie ju Pił ki Noż nej „Z po dwór ka
na sta dion o Pu char Tym bar ku”.
W wiel ko pol skim fi na le nasz ze spół
oka zał się naj lep szy. 

Za wo dy ro ze gra no w Wolsz ty nie.
W ka te go rii dziew cząt U -12 wal czy ło 19
ze spo łów. W pierw szej fa zie kro to szy -
nian ki ogra ły 5: 2 ZSP Zbą szyń, 6: 0 SP
Rasz ków i 8: 1 dru ży nę z Kle cze wa. 

W pół fi na le pod opiecz ne Mag da le ny

Ka lu py zmie rzy ły się z SP Kro bia. Po za -
cię tej wal ce na sze dziew czę ta wy gra -
ły 3: 2. W fi na le na to miast nie da ły szans
ry wal kom z SP Że go cin, zwy cię ża jąc 7: 2. 

Kró lo wą strzel ców zo sta ła Ame lia
Ko zieł, któ ra zdo by ła 17 bra mek. W kro -
to szyń skim ze spo le za gra ły: Ga brie la Ga -
weł, Ame lia Ko zieł, Mag da le na Bier nat,
Ni ko la Hy le wicz, Ro za lia Ma ślan kow ska,
Wik to ria Szym czak, Jo an na Pod sad na, Pa -
try cja Ko len da, Agniesz ka Ka ba ciń ska
i We ro ni ka Po lak. Dziew czę ta bę dą re pre -
zen to wać na sze wo je wódz two w kra jo -
wym fi na le w War sza wie.

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA 

Krotoszynianki zagrają w finale!

W kwiet niu od był się Mię dzy na ro do -
wy Tur niej Ka ra te WKF VI Grand Prix
Tcze wa. W za wo dach ry wa li zo wa li
re pre zen tan ci UKS Sho dan Zdu ny.
W ka det kach brą zo wy me dal zdo by -
ła Ka ta rzy na Tra fan kow ska.

Do zma gań przy stą pi ło bli sko 800 za -
wod ni ków z 59 klu bów. – Był to bar dzo
sil nie ob sa dzo ny tur niej, z czo łów ką pol -
skich ka ra te ków – oznaj mia Ja ro sław
Adam ski, tre ner UKS Sho dan. – Do dat -
ko wo w trak cie za wo dów mia ła wy ło nić
się ka dra na sze go kra ju na mi strzo stwa
Eu ro py WKF. Mie li śmy więc oka zję wal -
czyć z naj lep szy mi za wod ni ka mi w kra ju. 

Naj le piej po wio dło się Ka ta rzy nie
Tra fan kow skiej, któ ra za ję ła trze cie miej -
sce w ka det kach, a po nad to by ła pią ta
w open. Na pią tej lo ka cie w ka de tach upla -
so wał się Mau ry cy Ma cia szek. W ku mi te
Nor bert Ty siak od padł po re mi so wej wal -
ce 2: 2 z Ukra iń cem. Prze pi sy WKF mó -
wią bo wiem, że w ta kiej sy tu acji zwy cię ża
za wod nik, któ ry pierw szy zdo był punkt. 

Mau ry cy Ma cia szek i We ro ni ka Mar -
cisz w ju nio rach młod szych prze gra li swo -
je wal ki 0: 1 i na tym za koń czy li swo je wy -
stę py w no wych gru pach wie ko wych.
Z ko lei tre ner Ja ro sław Adam ski tym ra -
zem sku pił się na ro li sę dzie go. 

(GRZE LO)

KARATE 

Brązowy medal Trafankowskiej 
DART 

Ostatnia prosta 
w Superlidze
Tyl ko jed na ko lej ka li go wa zo sta ła
do ro ze gra nia w Su per li dze Dar ta.
Na cze le staw ki znaj du je się Se ba -
stian Szo stak, któ ry ma trzy punk ty
prze wa gi nad Prze my sła wem Paw -
lic kim. Za cię ta wal ka to czy się o naj -
niż szy sto pień po dium, na któ ry
szan se ma czte rech dar te rów. 

Dwa ko lej ne zwy cię stwa od niósł Se ba -
stian Szo stak, po ko nu jąc To ma sza Ste fa na
(5: 0) oraz Prze my sła wa Sa wic kie go (5: 2).
Trzy punk ty mniej od li de ra ma Prze my -
sław Paw lic ki, któ ry po 5: 0 ograł Ad ria na
Ja siń skie go i Sła wo mi ra Ol grzym ka.

Po 38 punk tów ma ją Ka rol Pie trzak, Ja -
cek Cie ślak i P. Sa wic ki, a oczko mniej zgro -
ma dził Ma te usz Woj ta szek. Każ dy z nich
ma szan sę na za ję cie trze cie go miej sca. K.
Pie trzak wy grał z Mar ci nem Wojt ko wia -
kiem (5: 2) i Łu ka szem Ko la now skim (5: 2),
J. Cie ślak oka zał się lep szy od Mar ty Paw lic -
kiej (5: 0) i M. Woj tasz ka (5: 2), P. Sa wic ki
ograł Ilo nę Ku zno wicz (5: 0), a M. Woj ta -
szek po ko nał Da nie la Bor skie go (5: 1).

War to też od no to wać wy gra ne M.
Wojt ko wia ka z Ł. Ko la now skim (5: 0), A.
Ja siń skie go z Ewą Paw lic ką (5: 1) czy T.
Ste fa na z I. Ku zno wicz (5: 0). 

(GRZE LO)
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W ostat nią so bo tę kwiet nia w Śro -
dzie Wlkp. od był się 24. Ogól no pol -
ski Dra gon Cup. Bar dzo do brze po -
wio dło się ze spo łom z po wia tu kro -
to szyń skie go. UKS Sho dan Zdu ny
oka zał się naj lep szy, a ASW Nip pon
Kro to szyn zo stał skla sy fi ko wa ny
na trze ciej lo ka cie. 

Do udzia łu w pre sti żo wym tur nie ju
w Śro dzie Wlkp. zgło si ło się po nad 350
za wod ni ków z 31 klu bów. Naj lep szym
ze spo łem był zdu now ski Sho dan, któ ry
wy wal czył 10 zło tych, 11 srebr nych i 11
brą zo wych me da li. Trze cie miej sce za jął
kro to szyń ski Nip pon, z do rob kiem sze -
ściu zło tych i pię ciu brą zo wych krąż ków. 

Na naj wyż szym stop niu po dium sta -
nę li Pa tryk Ma ty siak (ASW Nip -

pon – dwu krot nie w ku mi te), An na Chle -
bow ska (Nip pon – ku mi te), Ju lia Mosz
(Nip pon – ku mi te), Mar ce li na Ple skacz
(Nip pon – ku mi te), Ja kub Ple skacz (Nip -
pon – ku mi te), Na ta sza Adam ska (UKS
Sho dan – ka ta), Ka ta rzy na Tra fan kow ska
(Sho dan – ka ta), Zu zan na Szy mań ska
(Sho dan – ka ta), We ro ni ka Bec ker (Sho -
dan – ka ta, ku mi te), Mar ta Stre bu el (Sho -
dan – ka ta), Mar cin Jan kow ski (Sho -
dan – ka ta) i Dag ma ra Muj ta (Sho -
dan – ku mi te), a tak że w ry wa li za cji dru -
ży no wej te amy Sho da na w ka te go riach:
pierw szy krok 2008 i młod si oraz ju nior ki. 

Srebr ne krąż ki zdo by li Ja kub Ro mań -
ski (ka ta, ku mi te), Ja ro sław Adam ski (ka -
ta), Wik tor Pie kło (ka ta), Wik to ria Ma cia -
szek (ka ta), Ja kub For ma now ski (ku mi te),
We ro ni ka Mar cisz (ku mi te), Ma tyl da

Ozga (ku mi te) i Zo fia Ducz mal (ku mi te)
oraz dru ży ny w ka te go riach dziew -
cząt 2009 i w ka ta (wszy scy z Sho da na). 

Brą zo we me da le wy wal czy li Ad rian
Płon ka (Nip pon – ku mi te), Wik tor To -
kar ski (Nip pon – ku mi te), Ma ja Do la ta
(Nip pon – dwu krot nie ku mi te), Fi lip
Mosz (Nip pon – ku mi te), Alek san dra
Adam ska (Sho dan – ka ta), Na ta sza
Adam ska (ka ta), Ar tur Au gu sty niak
(Sho dan – ka ta), Fi lip Ko wal czyk (Sho -
dan – ka ta), Ma tyl da Ozga (ka ta), Mau ry -
cy Ma cia szek (Sho dan – ka ta), Hu bert
Koź ma (Sho dan – ku mi te) i Wik to ria
Ma cia szek (Sho dan – ku mi te) oraz ze spo -
ły Sho da na w ka ta: chłop cy 9 lat i młod si,
dziew czę ta 10-11 lat i dziew czę ta 9 lat
i młod sze. 

W trak cie tur nie ju Ka ta rzy na Tra fan -
kow ska ode bra ła na gro dę za ty tuł naj lep -
szej za wod nicz ki w ran kin gu Wiel ko pol -
skie go Związ ku Ka ra te Olim pij skie go
za rok 2017. Re pre zen tant ka Sho da na
otrzy ma ła spe cjal ne wy róż nie nie
za pierw sze miej sce w kla sy fi ka cji ka ta. 

Po nad to wy ło nio no ka drę wo je wódz -
ką ka ra te WKF, któ ra bę dzie mia ła kon -
sul ta cje szko le nio wą w Klesz cze wie.
W gro nie wy brań ców zna leź li się B. Gra -
bow ski, M. Ple skacz, J. Ro mań ski, J. For -
ma now ski, M. Ma cia szek, W. Mar cisz, K.
Tra fan kow ska, W. Bec ker, D. Muj ta, N.
Ty siak, J. Ple skacz, F. Mosz oraz D. For tu -
niak. 

(GRZE LO)

KARATE 

Shodan zdominował zawody

W kwiet niu na Wro cław skim To rze
Wy ści gów Kon nych Par ty ni ce od by ły
się ko lej ne za wo dy z se rii run ma ged -
don. W cią gu dwóch dni na im pre zę
przy by ło 23 618 osób, a 8366 star -
to wa ło w róż nych for mu łach ry wa li -
za cji. Wśród nich by li tak że za wod ni -
cy z po wia tu kro to szyń skie go.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li dla
uczest ni ków pięć ka te go rii – in tro, re -
krut, clas sic, kids oraz ju nior. Każ da o in -
nej dłu go ści i róż nej ilo ści prze szkód. Naj -
licz niej sze gro no przed sta wi cie li na sze go
po wia tu zmie rzy ło się z naj dłuż szym dy -
stan sem – clas sic, gdzie na 12-ki lo me tro -
wej tra sie mie li do po ko na nia 50 prze -
szkód. 

Naj le piej po wio dło się Szy mo no wi
Ku ja wie (1: 31: 53), któ ry upla so wał się
na 87. po zy cji. Po za nim do me ty do tar -
li Mar cin Szy mu ra (308. miej -
sce – 1: 50: 08), Ma rek Ma chow ski
(309. miej sce – 1: 50: 11), Ni ko dem
No wa czyk (321. miej sce – 1: 51: 07),
Eryk Mu szal ski (362. miej -
sce – 1: 53: 23), Ra do sław Wi ta (447.
miej sce – 1: 58: 36), Do mi nik Tra fas
(1053. miej sce – 2: 22: 37), Bar tosz Ko -
siar ski (1188. miej sce – 2: 28: 54), Do -
ro ta Wi ta (1194. miej sce – 2: 29: 21),
Piotr Pół rol ni czak (1195. miej -
sce – 2: 29: 26), Ma ciej Wi ta (1200.
miej sce – 2: 29: 30), Kac per Pa te rek
(1296. miej sce – 2: 33: 12), Ma riusz
Czar nec ki (1351. miej sce – 2: 35: 24)

oraz Bar tosz Pa te rek (1354. miej -
sce – 2: 35: 30). 

Na dy stan sie re krut, o dłu go ści 6 km,
za pre zen to wa li się Ka rol Ko wal (331.
miej sce – 1: 04: 47), Ro bert Ku nic ki
(1618. miej sce – 1: 27: 43), An ge li ka
Szy dlak (1930. miej sce – 1: 31: 51), Mar -
ta Ma chow ska (2300. miej -
sce – 1: 37: 27), Ka ro li na Ja skól ska -Mo tyl
(2301. miej sce – 1: 37: 28), Ma rek Szy -
dłow ski (2302. miej sce – 1: 37: 29), Da -
ria Kar bo wiak (2338. miej -
sce – 1: 37: 48), Ka ri na Or wat (2339.
miej sce – 1: 37: 48), An na Pa szek (2341.
miej sce – 1: 37: 51), Agniesz ka Mać ko -
wiak (2417. miej sce – 1: 38: 55) i Bar tosz
Mać ko wiak (2420. miej sce – 1: 38: 57). 

(GRZE LO)

RUNMAGEDDON

Nasi zawodnicy na morderczej trasie

Za na mi 17. edy cja PZU Cra co via
Ma ra ton, pro mo wa ne go pod ha słem
„Spor to wy Kra ków 2018”. Tra dy cyj -
nie nie za bra kło tam bie ga czy z po -
wia tu kro to szyń skie go. 

Or ga ni za to rzy, prócz ma ra to nu,
przy go to wa li też in ne for my ry wa li za -
cji – noc ną dzie siąt kę, mi ni ma ra ton, bieg
w szpil kach i z kra wa ta mi. Ma ra ton wy -
grał Etiop czyk Ber ga Bir ha nu Be ke le z wy -
ni kiem 2: 11: 34. Do po bi cia re kor du tra -
sy za bra kło mu za le d wie osiem se kund.
Naj lep szy spo śród Po la ków był An drzej
Ro gie wicz z cza sem 2: 21: 27. W gro nie

pań trium fo wa ła Ewa Ja giel ska
(2: 50: 42). 

Z gru py kro to szyń skich za wod ni ków
naj szyb szy był Piotr Grzem pow ski, któ ry
z wy ni kiem 3: 12: 19 upla so wał się
na 228. miej scu. Po nad to w Kra ko wie
star to wa li Mar cin Wojt ko wiak (1284.
miej sce – 3: 45: 23), An drzej Ma cie jew -
ski (1346. miej sce – 3: 46: 46), Ra fał Sój -
ka (1566. miej sce – 3: 50: 48), Pa weł Dzi -
kow ski (2194. miej sce – 4: 01: 23), Ja cek
Ra taj ski (3774. miej sce – 4: 32: 23) oraz
Ra fał Ma chow ski (4459. miej -
sce – 4: 49: 32). 

(GRZE LO)

BIEGI

Krotoszynianie w Krakowie 

Bar dzo do brze spi sa ła się We ro ni ka
Kar wik na za wo dach Pu cha ru Pol ski
Ko biet w 9-bil, któ re od by ły się w So -
snow cu. Re pre zen tant ka UKS Bi la
Zdu ny upla so wa ła się na trze cim
miej scu. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 26 pań.
Zwy cię ży ła Iza be la Łąc ka, któ ra w fi na le
po ko na ła Ani tę So chac ką 5: 0. Dla mi -
strzy ni Pol ski w 9-bil był to dru gi triumf
w tym ro ku na Pu cha rze Pol ski. W tur nie -
ju uczest ni czy ły też dwie przed sta wi ciel -
ki UKS Bi la Zdu ny – We ro ni ka Kar wik
i We ro ni ka Po łczyń ska. 

Na sze bi lar dzist ki za wo dy roz po czę ły
od po je dyn ku mię dzy so bą, z któ re go

zwy cię sko wy szła W. Po łczyń ska (5: 4).
Po tem ule gła jed nak Ewie Bąk (3: 5) oraz
Ane cie Grzyb (1: 5) i za ję ła dzie wią te
miej sce. 

Mi mo po raż ki w pierw szym me czu
le piej po wio dło się W. Kar wik, któ ra
po le wej stro nie ta be li po ko na ła Alek san -
drę Orzech (5: 3), San drę Kmieć (5: 4)
i Alek san drę Bur czyń ską (5: 2). 

W ćwierć fi na le zdu no wian ka ogra ła
E. Bąk (5: 4), a w pół fi na le nie da ła ra dy
póź niej szej trium fa tor ce – I. Łęc kiej
(1: 5). Dzię ki za ję ciu trze cie go miej sca W.
Kar wik awan so wa ła na szó stą po zy cję
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej tur nie jów. Z ko -
lei W. Po łczyń ska jest dzie wią ta. 

(GRZE LO)

BILARD

Weronika Karwik trzecia w Sosnowcu
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W Kiel cach od by ły się Mi strzo stwa
Pol ski w Trój bo ju Si ło wym Kla sycz -
nym do lat 16, 20 oraz we te ra nów
po wy żej 40. ro ku ży cia. Zna ko mi cie
spi sał się przed sta wi ciel SAC Ur sus
Kro to szyn, An drzej Ru sek, któ ry zdo -
był zło ty me dal. 

Za wo dy prze pro wa dzo no przy oka zji
tar gów Fit Week end. Po wiat kro to szyń ski
re pre zen to wał An drzej Ru sek, któ ry star -
to wał w gru pie ju nio rów do 20 lat w ka te -
go rii po wy żej 120 kg. Miesz ka ją cy
w Ciesz ko wie za wod nik SAC Ur sus Kro -
to szyn nie dał szans ry wa lom, bi jąc swo je
re kor dy ży cio we w każ dym z bo jów. 

W przy sia dzie uzy skał 235 kg, w wy -
ci ska niu le żąc 120 kg, a w mar twym cią -
gu 235 kg. Łącz ny wy nik 590 kg dał mu
pierw sze miej sce i ty tuł mi strza Pol -

ski. – Szcze gól nie za do wo lo ny je stem
z wy ci ska nia, po nie waż wresz cie uda ło
mi się osią gnąć cel, ja kim by -
ło 120 kg – oznaj mia A. Ru sek. – Na to -
miast roz cza ro wa ny je stem z pierw sze go

po dej ścia w przy sia dzie, gdzie spa li -
łem 210 kg. Pod sze dłem zbyt cha otycz -
nie, w wy ni ku cze go ode rwa łem sto pę
od pod ło ża. Chciał bym po dzię ko wać mo -
im tre ne rom – Ro ma no wi Szym ko wia ko -
wi oraz Szcze pa no wi Zim mer man no -
wi – za pro wa dze nie za jęć oraz Pa try ko wi
Kra siń skie mu za za pew nie nie trans por tu
i po moc – do da je trój bo ista.

– An drzej bez wąt pie nia jest wiel kim
od kry ciem i ma ogrom ny ta lent do te go
spor tu – stwier dza Szcze pan Zim mer -
mann, pre zes SAC Ur sus. – Po pół ro ku
re gu lar nych tre nin gów je go wy ni ki bu dzą
po dziw, a wi dać, że na wet na tych za wo -
dach nie za de mon stro wał mak si mum
swo ich moż li wo ści. Je że li da lej bę dzie tak
cięż ko pra co wał i nie „ob ro śnie w piór ka”,
z pew no ścią zaj dzie da le ko. 

(GRZE LO)

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Andrzej Rusek mistrzem Polski 

Za wod ni cy z na sze go po wia tu z po wo -
dze niem ry wa li zo wa li na Mi strzo -
stwach Eu ro py w Su mo U21, U23 oraz
Se nio rów w buł gar skim Płow diw. Na si
su mo cy wy wal czy li czte ry me da le. 

Do Buł ga rii zje cha li naj lep si za wod ni -
cy z Pol ski, Gru zji, Ro sji, Ukra iny, Nie -

miec, Wę gier, Es to nii, Włoch, Nor we gii
czy Ru mu nii. Przed sta wi cie le ostat nie go
z wy mie nio nych kra jów za de biu to wa li
na im pre zie tak du żej ran gi. Przy po mnij -
my, że Ru mu nia do pie ro w ubie głym ro -
ku do łą czy ła do gro na człon ków Eu ro pej -
skiej Fe de ra cji Su mo. 

Spo śród za wod ni ków z na sze go po -

wia tu naj le piej spi sa ła się Alek san dra Ro -
zum. Re pre zen tant ka TA Ro zum Kro to -
szyn wy wal czy ła brą zo wy me dal w ka te -
go rii 60 kg U -23 oraz sre bro w dru ży nie
U -23. Na trze cim stop niu po dium sta nął
tak że jej klu bo wy ko le ga, Ma te usz Ko -
niecz ny, któ ry wal czył w kat. 77 kg se nio -
rów. Srebr ny krą żek wy wal czył Pa weł Si -
ko ra (UKS Sam son Ko by lin), któ ry ry wa li -
zo wał w kat. 60 kg mło dzie żow ców U -21.

Nie był to uda ny tur niej dla uczest -
nicz ki World Ga mes – Olim pii Ro ba kow -
skiej. W swo jej pierw szej wal ce
w kat. 80 kg se nio rek na sza za wod nicz ka
do zna ła po waż nej kon tu zji i nie by ła
w sta nie kon ty nu ować za wo dów. 

Na pią tym miej scu zma ga nia
w kat. 65 kg U -23 za koń czy ła Mo ni ka So -
wa (UKS Sam son), a siód my w kat. 85 kg
se nio rów był Pa tryk Swo ra. 

Przy oka zji mi strzostw od był się Kon -
gres Eu ro pej skiej Fe de ra cji Su mo, w trak -
cie któ re go zde cy do wa no o przy ję ciu
w po czet or ga ni za cji fe de ra cji tu rec kiej. 

(GRZE LO)

SUMO

Nasi z czterema medalami 

Pił ka noż na i bie gi dłu go dy stan so we
to ulu bio ne dys cy pli ny kil ku na sto let -
nie go Al le na Ro zu ma. Sport to je go
pa sja. Mło dy kro to szy nia nin osią ga
co raz więk sze suk ce sy.

Na nie daw nych Mi strzo stwach Po -
wia tu w Bie gach Prze ła jo wych Al len za jął
pierw sze miej sce w ka te go rii rocz ni -
ków 2005-2006 i awan so wał do eta pu
wo je wódz kie go, któ ry od bę dzie się 29
ma ja w Żer ko wie. – Szcze gól ne po dzię ko -
wa nia na le żą się na uczy cie lo wi wy cho wa -
nia fi zycz ne go ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 4, Ry szar do wi Choj nic kie mu, któ ry
mo ty wu je mo je go sy na i in nych chłop ców
do dzia ła nia – mó wi ma ma Al le na.

Na sto la tek czu je się do brze nie tyl ko
w bie gach dłu go dy stan so wych. Od szó -
ste go ro ku ży cia re gu lar nie i z suk ce sa mi
pły wał w KS Kro tosz. – Gdy ukoń czył 11
lat, oznaj mił że to pił ka noż na jest je go pa -
sją – przy zna je Mał go rza ta Ro zum -Wier -
nasz. 

Swo je umie jęt no ści pił kar skie Al len
szli fo wał w kro to szyń skiej lo ka li za cji Aka -
de mii Pił kar skiej Re is sa, tre nu jąc
pod okiem Grze go rza No wa ka i Ma cie ja
Par czyń skie go. W 2016 ro ku prze niósł się
do APR w Ja ro ci nie, gdzie roz gry wa me -
cze li go we w ka te go rii U'13. Gra na po zy -
cji pra we go obroń cy. Do Ja ro ci na jeź dzi
czte ry ra zy w ty go dniu – trzy ra zy na tre -
nin gi i raz na mecz.

– Od daw na wie dzia łam, że Al len
ma cha rak ter spor tow ca i praw dzi we go
wo jow ni ka – stwier dza je go ma -
ma. – Czu łam, że sport w je go ży ciu bę -
dzie od gry wał waż ną ro lę i po ci chu pra -
gnę łam, aby zna lazł dys cy pli nę, w któ rej

bę dzie się czuł naj le piej. Je stem nie sa mo -
wi cie dum na z je go po sta wy. Wiem, ile
pra cy i za an ga żo wa nia wkła da w to, co ro -
bi. A trze ba to do ce nić, tym bar dziej
dziś – w cza sach, gdy kom pu te ry i gry
pró bu ją za cza ro wać na sze dzie ci – pod -
kre śla pa ni Mał go rza ta.

(AN KA)

SYLWETKA

Chłopak z charakterem sportowca

Ro bert Ba ran zo stał brą zo wym me -
da li stą Mi strzostw Eu ro py w Za pa -
sach w ro syj skim Ka spij sku. Nasz za -
wod nik w ka te go rii 125 kg w po je -
dyn ku o trze ci sto pień po dium po ko -
nał ry wa la z Au strii. 

Re pre zen tant Ce ra mi ka Kro to szyn
w pierw szej run dzie wy grał 11: 4 z Hisz -
pa nem Jo se Cu bą Va zqu ezem. W pół fi na -
le zmie rzył się z ak tu al nym mi strzem
świa ta, Ge no Pe trasz wi lim z Gru zji,
i uległ 0: 10.

O brą zo wy me dal Ba ran wal czył z Jo -
han ne sem Lu de sche rem. Naj pierw punkt
zdo był Au striak, ale po tem do mi no wał
już pol ski za pa śnik i to on zwy cię żył 6: 1,
tym, sa mym zdo by wa jąc brą zo wy krą żek
mi strzostw Eu ro py. (AN KA)

ZAPASY

Brąz Roberta Barana!
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Piast Ko by lin po wi nien spo koj nie
wy je chać z Trę ba czo wa z kom ple -
tem punk tów. Tym cza sem pod -
opiecz ni Mar ka No wic kie go nie po -
tra fi li wy ko rzy stać żad nej z wy pra co -
wa nych sy tu acji, co ze mści ło się
w sa mej koń ców ce spo tka nia, kie dy
to Bła żej Ostry za pew nił miej sco -
wym zwy cię stwo. 

Przy jezd ni przy stą pi li do te go me czu
bez kon tu zjo wa nych To ma sza Ko ko ta
i Mi cha ła Rej ka. W związ ku z tym do li nii
ata ku po sła ny zo stał no mi nal ny obroń -
ca – Do mi nik Sne la. W pierw szej po ło wie

za wod nik Pia sta na wet umie ścił pił kę
w siat ce, lecz sę dzia od gwiz dał spa lo ne go. 

Piast stwo rzył so bie kil ka do brych oka -
zji. Jed nak świet nych szans nie wy ko rzy sta -
li Szy mon Wo siek, Do mi nik Sne la, Ma te -
usz Wa cho wiak czy Pa tryk Ka miń ski. 

Ze mści ło się to w ostat nich se kun -
dach me czu, gdy kontrę Po go ni sku tecz -
nie wy koń czył Bła żej Ostry, za pew nia jąc
swo je mu ze spo ło wi kom plet punk tów.
Po raż ki Pia sta nie moż na tłu ma czyć bra -
kiem To ma sza Ko ko ta i Mi cha ła Rej ka,
po nie waż Po goń zde cy do wa nie by ła w za -
się gu bia ło -zie lo nych. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Nieskuteczny Piast

Po za cię tym spo tka niu Bia ły Orzeł
Koź min Wlkp. prze grał u sie bie z Po -
lo nią Kęp no 1: 2. Je dy nie tra fie nie
dla miej sco wych za no to wał Woj -
ciech Ka miń ski. Przy jezd ni koń czy li
mecz w dzie siąt kę, po nie waż
za dwie żół te kart ki bo isko mu siał
opu ścić Fi lip La tu sek. 

W koń ców ce pierw szej po ło wy pa dły
dwa go le. W 43. mi nu cie go ście wy szli
na pro wa dze nie. Pił ka za gra na z rzu tu wol -
ne go mi nę ła wszyst kich de fen so rów Bia łe go
Or ła, a Fi lip La tu sek wpa ko wał ją do siat ki. 

Koź mi nia nie od po wie dzie li bar dzo
szyb ko, po już po dwóch mi nu tach. Pro sto -
pa dłe po da nie z głę bi po la otrzy mał Woj -
ciech Ka miń ski i w sy tu acji sam na sam
z bram ka rzem skie ro wał pił kę do bram ki. 

W 73. mi nu cie Po lo nia znów pro wa -
dzi ła. Po ude rze niu Pio tra Cier la ka z rzu tu

wol ne go fut bo lów ka od bi ła się od jed ne go
z gra czy, my ląc Pa try ka Szul ca, któ ry nie
był w sta nie sku tecz nie in ter we nio wać. 

Or ły mia ły oka zję do wy rów na nia,
lecz po strza le Mi ko ła ja Le onia ka do brze

spi sał się bram karz Po lo nii. Po dwóch żół -
tych kart kach dla Fi li pa La tu ska przy jezd -
ni koń czy li spo tka nie w osła bie niu, ale
zdo ła li utrzy mać ko rzyst ny wy nik. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Orły uległy Polonii

Pogoń Trębaczów - Piast Kobylin 1:0
(0:0)

BRAMKA: 1:0 –Błażej Ostry (91’) 
PIAST: Poślednik – Marchewka,

Wosiek, A. Kurzawa, Kubiak,
Kamiński (62’ Jędrzejak),
Szymanowski, M. Kurzawa, Mac.
Wachowiak (55’ Bzodek), Snela, Mat.
Wachowiak (80’ Kowalski) 

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
– Polonia Kępno 1:2 (1:1)

BRAMKI: 0:1 – Filip Latusek (43’),
1:1 – Wojciech Kamiński (45’), 1:2 –
Piotr Cierlak (73’)

BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Juskowiak
(75’ Kaczmarek), Konopka, Lis (90’
Kaczyński), Maciejewski, Oleśków, A.
Leoniak (65’ Wosiek), M. Leoniak (75’
Jagodziński), Kamiński, Błażejczak,
Miedziński 

Astra Kro to szyn po ko na ła li de ra ka -
li skiej kla sy okrę go wej! Do prze rwy
KS Opa tó wek pro wa dził, ale
po zmia nie stron nasz ze spół strze lił
dwa go le i wy grał 2: 1. 

Już po kwa dran sie gry go spo da rze
prze gry wa li. W sy tu acji sam na sam
z bram ka rzem zna lazł się Ma te usz Ste fa -
niak i po ko nał Bart ka Ja ry sza. 

Kro to szy nia nie wy rów na li w 57. mi -
nu cie. Po do środ ko wa niu z rzu tu wol ne -
go pił kę wy bił bram karz Opa tów ka, ale
do padł do niej Krzysz tof Ra tyń ski i pła -
skim strza łem po ko nał gol ki pe ra. Dwie
mi nu ty przed upły wem re gu la mi no we go
cza su gry go spo da rze strze li li zwy cię skie -
go go la. Po raj dzie Ka mi la Czoł ni ka pił ka
zo sta ła wy bi ta przed po le kar ne, a sto ją cy
tam Adam Adam ski ude rzył nie do obro -
ny, za pew nia jąc Astrze kom plet punk tów. 

– Je stem pod wiel kim wra że niem

chło pa ków, zwłasz cza za po sta wę w dru -
giej po ło wie me czu – po wie dział Ma riusz
Ra taj czyk, kie row nik Astry. – Po cięż kim
po je dyn ku w Koź min ku po ka za li śmy kla -
sę, ogry wa jąc li de ra. Gra tu lu ję pił ka rzom
i za pra szam ki bi ców na ko lej nym mecz
na na szym obiek cie, z Vic to rią Skar szew.

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Astra pokonała lidera
Astra Krotoszyn – KS Opatówek 2:1

(0:1)
BRAMKI: 0:1 – Mateusz Stefaniak

(15’), 1:1 – Krzysztof Ratyński (57’),
2:1 – Adam Adamski (88’) 

ASTRA: Jarysz – Jankowski (87’
Adamski), Stach, Krystek, Olejnik,
Ratyński (85’ Stachowiak), Kuszaj (46’
Kuźnicki), Czołnik (90’ Piwowar),
Juszczak, Wawrocki, Mizerny


