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� AKCJA

Kręcimy kilometry 
dla Krotoszyna!

Czytaj na str. 2

� WYDARZENIE

Wojskowy piknik 
w Czwórce

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWOJE DZIECKO
Czytaj na str. 8-9

� LUDZIE
Wspólna pasja
rodziny Waligórów

Czytaj na str. 10

� EDUKACJA
Uczniowie otrzymali
stypendia

Czytaj na str. 11
� KULTURA
VII edycja Simchat
Chajim Festival

Czytaj na str. 13

NASZ KONKURS

Wygraj pokój 
dla swojego dziecka!
W po nie dzia łek ru szy ła na sza ko lej -
na ak cja. Tym ra zem or ga ni zu je my
kon kurs pod ha słem „Wy ma rzo ny
po kój ma lu cha!”. Do wy gra nia jest
kom plek so wy re mont po ko ju dla
dziec ka o war to ści kil ku ty się cy zło -
tych. Masz dziec ko w wie ku do 5 lat?
Nie zwle kaj! Zgłoś się do kon kur su!

Kon kurs po dzie lo ny jest na dwa eta -
py. W pierw szym na le ży zgła szać się
do na szej ak cji (od 14 do 23 ma ja, do go -
dzi ny 15.59), wy sy ła jąc sms na nu -
mer 7248 (2,46 zł z VAT). W je go tre ści
trze ba po dać imię i na zwi sko zgła sza ją ce -
go oraz nu mer te le fo nu ro dzi ca lub opie -
ku na praw ne go dziec ka, któ re go po kój
ma zo stać od no wio ny, we dług wzo ru:
PO KOJ. JAN KO WAL SKI, 531900502.
Uczest ni ka mi kon kur su mo gą być
wszyst kie oso by fi zycz ne, bę dą ce opie ku -
nem praw nym lub ro dzi cem dziec ka
w wie ku do 5 lat. 

Dru gim eta pem bę dzie gło so wa nie
na uczest ni ków speł nia ją cych po wyż sze
wy mo gi. Gło so wa nie po trwa od 24 ma ja
do 26 czerw ca, do godz. 23.59. Oso ba,
któ ra zdo bę dzie naj wię cej gło sów, wy gra
re mont po ko ju dla swo je go dziec ka.

Re mont po ko ju wy ko na ją na si Spon -
so rzy. PO LBUD -SKŁA DY. PL Sp. z o.o.

spon so ru je ma te ria ły bu dow la ne dla po -
ko ju o me tra żu do 30m2 o war to -
ści 450 zł. PRZED SIĘ BIOR STWO WIE LO -
BRAN ŻO WE KA MIX za fun du je za baw ki
o war to ści 600 zł. Za kład Usług Elek -
trycz nych Sta ni sław Gdy nia za mon tu je
in sta la cję elek trycz ną w po ko ju o me tra żu
do 30m2 – war tość tej usłu gi to 600 zł. P.
H. U. DAF -MAL USŁU GI BU DOW LA NE DA -
RIUSZ FA BIA NOW SKI po kry je kosz ty re -
mon to we w po ko ju o me tra żu do 25m2
o war to ści 600 zł. Nie ru cho mo ści Da ria
Pra czyk prze ka że me bel do po ko ju oraz
za aran żu je wnę trze po ko ju o me tra żu
do 25m2 – war tość 700 zł. Przed się bior -
stwo Han dlo we AT S.A. do star czy oświe -
tle nie dla po ko ju o me tra żu
do 30m2 – war tość 800 zł. SZY MON HO -
RY ZA „FACH -STOL” za mon tu je pa ne le
pod ło go we w po ko ju o me tra żu
do 20m2 – war tość 1250 zł. TA DE USZ
KIE RA KO WICZ „BE TA” ufun du je łóż ko
z mon ta żem o war to ści 1500 zł. TO MASZ
RY NO WIEC KI „FI NE STRA” po kry je kosz ty
okna z mon ta żem – war tość 1700 zł.

Za chę ca my do udzia łu w na szym
kon kur sie! To wła śnie Ty mo żesz wy grać
re mont po ko ju dla swo je go dziec ka! Re gu -
la min kon kur su do stęp ny jest
na www.glo kal na.pl.

KIN GA KOST KA

Czytaj str. 3

DZIEŃ STRAŻAKA

Ta służba to nie tylko obowiązek,
ale też zaszczyt!



Po wia to wy Urząd Pra cy w Kro to szy -
nie wraz z Pań stwo wą In spek cją
Pra cy i Za kła dem Ubez pie czeń Spo -
łecz nych za pra sza ją pra co daw ców
do udzia łu w spo tka niu in for ma cyj -
no -szko le nio wym „Pra wo pra cy,
eme ry tu ry z FUS – co każ dy pra co -
daw ca wie dzieć po wi nien”. 

Spo tka nie od bę dzie się 8 czerw ca,
w go dzi nach 9.00-14.00, w Ce chu Rze -
miosł Róż nych przy ul. Flo riań skiej
w Kro to szy nie. 

Omó wio ne zo sta ną na stę pu ją ce za -
gad nie nia: świa dec two pra cy, wy pad ki,
ochro na przed eme ry tal na, kon tro la PIP,
eme ry tu ra z Fun du szu Ubez pie czeń Spo -

łecz nych – stan praw ny na 1 stycz -
nia 2018.

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

(AN KA)

6 ma ja Koź min Wlkp. od wie dzi li
uczest ni cy Ro we ro we go Raj du Przy -
jaź ni 2018, zor ga ni zo wa ne go już
po raz czwar ty przez mia sto Łe ba
oraz gmi ny No wa Wieś Lę bor ska
i Wic ko. Miej scem do ce lo wym cy kli -
stów by ła Pra ga.

Ro we ro wy Rajd Przy jaź ni to pro jekt,
któ re mu przy świe ca ją trzy głów ne ce le:
pro mo cja zdro we go sty lu ży cia, pro mo cja
wa lo rów przy rod ni czych i tu ry stycz nych
Łe by oraz Sło wiń skie go Par ku Na ro do we -

go i wspar cie cho re go na mu ko wi scy do zę
chłop ca – Fran cisz ka Ko wal czy ka. W raj -
dzie uczest ni czą pra cow ni cy urzę dów
i jed no stek sa mo rzą do wych trzech gmin
oraz oso by zwią za ne z sa mo rzą dem.

Miej scem do ce lo wym ro we rzy stów
by ła Pra ga, do któ rej pla no wa li do trzeć 12
ma ja. Tra sa li czy ła 863 ki lo me try. 

Uczest ni cy raj du w Bi blio te ce Pu -
blicz nej w Koź mi nie Wlkp. spo tka li się
z wi ce bur mi strzem Ja ro sła wem Ra taj cza -
kiem, kie row nik BP Elż bie tą Ry chlik
i przed sta wi cie la mi koź miń skiej Ama tor -

skiej Gru py Ko lar skiej. By ła to oka zja, by
za pre zen to wać go ściom bo ga tą hi sto rię
i wa lo ry Zie mi Koź miń skiej. Roz ma wia -
no tak że o bu dże cie, in we sty cjach, ofer cie
kul tu ral nej i spor to wej. E. Ry chlik opro -

wa dzi ła cy kli stów po bi blio te ce. Po czę stu -
nek dla go ści przy go to wa ły pa nie ze Sto -
wa rzy sze nia Ko ło Go spo dyń Wiej skich
w Sta rej Obrze. 

(NO VUS)

Gdzie kol wiek je steś, na czym kol -
wiek się po ru szasz, uru chom apli ka -
cję w te le fo nie lub swój licz nik
z GPS, na krę caj i do da waj ki lo me try
dla na sze go mia sta!

Od 2012 ro ku trwa kam pa nia ro we -
ro wa, or ga ni zo wa na przez fun da cję Al le -
gro All For Pla net. Mia sta, któ re gro ma -
dzą naj wię cej ki lo me trów, zy sku ją atrak -
cyj ne na gro dy. Oso by, któ re uczest ni czą
w ak cji, rów nież mo gą li czyć na in dy wi -
du al ne upo min ki, przy dat ne pod czas wy -
cie czek na dwóch kół kach.

Od trzech la ta bar dzo ak tyw nie w tę
ry wa li za cję włą cza ją się miesz kań cy Kro -
to szy na. W 2016 ro ku upla so wa li śmy się
na 14. miej scu w Pol sce, wy krę ciw -
szy 188 tys. km. W na gro dę otrzy ma li -
śmy sto ja ki ro we ro we, z któ rych te raz ko -
rzy sta ją miesz kań cy. Rok póź niej kro to -

szy nia nie wy krę ci li po nad 100 tys. km
i za ję li 19. lo ka tę. 

W tym ro ku na gro da mi są kli ma tycz -
ne par kin gi ro we ro we, wy po sa żo ne w sa -
mo ob słu go we sta cje na praw cze. Gdzie -
kol wiek je steś, na czym kol wiek się po ru -
szasz, uru chom apli ka cję w te le fo nie lub

swój licz nik z GPS, na krę caj i do da waj ki -
lo me try dla na sze go mia sta! Każ dy ki lo -
metr się li czy. Krę ci my od 1 ma ja aż do 30
wrze śnia. 

Wię cej o kam pa nii na stro nie
www.krec ki lo me try.pl

OPRAC. (AN KA)
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PUP

Spotkanie dla pracodawców

KOŹMIN WLKP.

Z Łeby do Pragi

KAMPANIA

Kręćmy kilometry dla Krotoszyna!

Pod ko niec kwiet nia wy cho wan ko -
wie Mło dzie żo we go Ośrod ka Wy cho -
waw cze go w Koź mi nie Wlkp. prze by -
wa li w Kar ło wie, gdzie – ja ko wo lon -
ta riu sze – pra co wa li w Par ku Na ro -
do wym Gór Sto ło wych. 

12 wy cho wan ków pod opie ką czwór -
ki na uczy cie li i wy cho waw ców sprzą ta ło
w czte rech ze spo łach za da nio wych zna ko -
wa ne szla ki tu ry stycz ne i dro gi we wnętrz -

ne o dłu go ści 104 km, prze pra co wu jąc
łącz nie 420 ro bo czo go dzin. 

Przy oka zji mło dzież za po zna ła się
z bo gac twem przy ro dy i miej sco wy mi
atrak cja mi tu ry stycz ny mi. Wy cho wan ko -
wie MOW ak tyw nie i z za an ga żo wa niem
pra co wa li na rzecz przy ro dy i tu ry stów. Wy -
so ko zo sta li oce nie ni przez pra cow ni ków
par ku. W na gro dę za do brze wy ko na ną pra -
cę wzię li udział w spły wie pon to no wym
po Ny sie Kłodz kiej. (NO VUS)

MOW KOŹMIN WLKP.

Wyjechali w Góry Stołowe
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3Aktualności

W so bo tę w Kro to szy nie od by ły się
po wia to we uro czy sto ści z oka zji
Dnia Stra ża ka. Do na sze go mia sta
przy je cha ły de le ga cje jed no stek
OSP z ca łe go po wia tu. Uczest ni cy
ob cho dów prze ma sze ro wa li uli ca mi
mia sta, przy akom pa nia men cie or -
kie stry dę tej z Sul mie rzyc, na kro to -
szyń ski ry nek. W trak cie uro czy ste -
go ape lu za słu żo nym stra ża kom
wrę czo no od zna cze nia.

Zło żo no tak że kwia ty pod po mni -
kiem św. Flo ria na – pa tro na stra ży po żar -
nej. Na kro to szyń skim ryn ku st. asp. Se -

ba stian Szew czyk zło żył mel du nek o go -
to wo ści do roz po czę cia ape lu bry ga die ro -
wi Ro ber to wi Klo now skie mu, przed sta -
wi cie lo wi ko men dan ta wo je wódz kie go
PSP, po czym do szło do prze glą du pod od -
dzia łów i wcią gnię cia fla gi na maszt. 

Wszyst kich go ści po wi ta ła Mi ro sła wa
Ko wal, na czel nik Wy dzia łu Spraw Oby -
wa tel skich Urzę du Miej skie go w Kro to -
szy nie. Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
i sta ro sta Sta ni sław Szczot ka po dzię ko wa -
li stra ża kom za ich za an ga żo wa nie i trud
w za pew nia niu bez pie czeń stwa miesz -
kań com po wia tu, co czy nią nie jed no krot -
nie na ra ża jąc swo je ży cie i zdro wie.

– Świę tu je my dzi siaj Dzień Stra ża -
ka. Jest to świę to wy jąt ko we, po świę co ne
wszyst kim stra ża kom, któ rych służ ba to
nie tyl ko obo wią zek, ale i za szczyt. Jest to
pra ca za wie ra ją ca wie le wy zwań, gdzie
czę sto ist nie je ko niecz ność zma ga nia się
z ży wio łem, a nie ma miej sca na sła bo ści.
Stra żak jest zmu szo ny do nie ustan nej
pra cy nad so bą w ce lu do sko na le nia wła -
snych umie jęt no ści. Straż po żar na nie
jeź dzi tyl ko do po ża rów, ale rów nież
do wy pad ków dro go wych, po wo dzi, ka -
ta strof. Z oka zji wa sze go świę ta ży czę
wam, druh ny i dru ho wie, aby wy si łek,
któ ry wkła da cie w mi sję ra to wa nia ży cia,
był po wo dem do oso bi stej sa tys fak cji
i spo łecz ne go uzna nia – mó wił Fran ci -
szek Mar sza łek, bur mistrz Kro to szy na.

Na stęp nie ko men dant po wia to wy
PSP – st. bryg. Ja cek Stru żyń ski, na czel nik
Wy dzia łu Or ga ni za cji i Nad zo ru PSP
w Po zna niu – bryg. Ro bert Klo now ski
oraz pre zes ZOP ZOSP – druh Ja cek Wy -
bie ra ła wrę czy li od zna cze nia oraz awan se. 

Po czę ści ofi cjal nej na ryn ku od był się
pik nik stra żac ki. Przy go to wa no wy sta wę
sprzę tu stra żac kie go, kon kur sy i za ba wy
dla naj młod szych. Moż na też by ło za się -
gnąć po rad, a tak że po si lić się gro chów ką.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

DZIEŃ STRAŻAKA

Ta służba to nie tylko obowiązek, ale też zaszczyt!

UHONOROWANI STRAŻACY
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”  (odznaczenie

będzie wręczone podczas wojewódzkiego Dnia Strażaka):  st. ogn. Dariusz

Szymczak 

Złoty znak związku OSP RP: dh Ignacy Raźniak, dh Henryk Szkudłapski 

Medal im. Bolesława Chomicza: dh Zenon Sobański, dh Jan Woźniak, OSP

Bożacin, OSP Chwaliszew, OSP Sulmierzyce 

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: dh Artur Grzesiak, dh Tomasz Ptak,

dh Piotr Woźniak, dh Rafał Basiński 

Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: dh Janusz Krzyżosiak 

Brązowy medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”: dh Jędrzej Zmyślony, dh

Łukasz Śliwiński 

Awanse:

Na stopień brygadiera (awans będzie wręczony podczas wojewódzkiego

Dnia Strażaka): mł. bryg. Janusz Kalak 

Na stopień  młodszego brygadiera  (awans będzie wręczony podczas

wojewódzkiego Dnia Strażaka): st. kpt Tomasz Polak 

Na stopień starszego kapitana: kpt Sławomir Włodarczyk 

Na stopień kapitana: mł. kpt Michał Morta

Na stopień aspiranta sztabowego: st. asp. Grzegorz Przybył 

Na stopień młodszego ogniomistrza:  st. sekc. Łukasz Binek, st. sekc. Piotr

Florkowski 

Na stopień starszego sekcyjnego: sekc. Szymon Kujawa

Nagroda uznaniowa komendanta wojewódzkiego PSP: asp. sztab. Mariusz

Zasieczny, asp. Mateusz Dymarski 
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W koń ców ce kwiet nia Spół dziel nia
So cjal na VI VO zor ga ni zo wa ła dwu -
dnio wą wi zy tę stu dyj ną dla Ośrod -
ka Wspar cia Eko no mii Spo łecz nej
z Biel ska -Bia łej. Wśród uczest ni -
ków wi zy ty zna leź li się ślą scy sa mo -
rzą dow cy, przed sta wi cie le lo kal ne -
go biz ne su, in sty tu cji, or ga ni za cji
i urzę dów. 

Go ście z Be ski du Ślą skie go na po cząt -
ku od wie dzi li spół dziel nię VI VO,
po czym uda li się do Za kła du Ak tyw no -
ści Za wo do wej, gdzie od by ło się spo tka nie
z bur mi strzem Ma cie jem Brat bor skim,
kie row nic twem za kła du oraz za rzą dem
spół dziel ni. 

Wło darz Koź mi na Wlkp. omó wił
ideę po wsta nia za kła du oraz spół dziel -

ni. Wy ja śnił też, w ja ki spo sób sa mo -
rząd wspie ra funk cjo no wa nie tych pod -
mio tów. Je rzy For na lik oraz Do mi nik
Ra dwań ski opo wie dzie li o bie żą cych
dzia ła niach koź miń skich pod mio tów
eko no mii spo łecz nej, któ re ad re so wa ne
są do osób bez ro bot nych i nie peł no -
spraw nych. 

Po po łu dniu gru pa ze Ślą ska po je -
cha ła do Ja ro ci na, aby spo tkać się
z przed sta wi cie la mi tam tej szych przed -
się biorstw spo łecz nych, m. in. Spół -
dziel ni So cjal nej Zmy sły, Fun da cji Re co -
ve ry 24, Spół dziel ni So cjal nej Zie lo ny
Ja ro cin oraz Ja ro ciń skiej Spół dziel ni So -
cjal nej. 

Dru gie go dnia go ście uda li się do Ple -
sze wa, aby zo ba czyć sa lon fry zjer sko -ko -
sme tycz ny But ter fly, prowadzony przez
Sto wa rzy sze nie Aho ra. Po nad to spo tka li
się z Da wi dem Jop kiem z Fun da cji Re cy -
kling z Fa bia no wa. Wi zy tę pod su mo wa no
w ka wiar ni Re tro w Zdu nach, któ ra pro -
wa dzo na jest przez Fun da cję „Po mysł
na Ju tro”. 

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Goście z Bielska-Białej

W ra mach Gmin nych Ob cho dów
Set nej Rocz ni cy Od zy ska nia Nie pod -
le gło ści Rze czy po spo li tej Pol skiej
i Set nej Rocz ni cy Wy bu chu Po wsta -
nia Wiel ko pol skie go w Szko le Pod -
sta wo wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp. zor -
ga ni zo wa no In te gra cyj ny Tur niej Pił -
ki Siat ko wej. 

Im pre za roz po czę ła się od prze -
mar szu z pocz tem sztan da ro wym
przed bu dy nek szko ły, wcią gnię cia fla -
gi na maszt i od śpie wa nia hym nu Pol -
ski. Prze wod ni czą cy Sa mo rzą du
Uczniow skie go, Da mian Sta wo wy,
przy po mniał naj waż niej sze fak ty hi sto -
rycz ne, do ty czą ce od zy ska nia nie pod -

le gło ści i po wsta nia wiel ko pol skie go. 
Po tem przy szedł czas na emo cje

spor to we. Przy wspa nia łym do pin gu
na par kie cie ry wa li zo wa li na uczy cie le,
ro dzi ce, dzie ci oraz chłop cy z Mło -
dzie żo we go Ośrod ka Wy cho waw cze go
w Koź mi nie Wlkp. Po za cię tych zma -
ga niach zwy cię ży ła dru ży na z MOW,
dru gie miej sce za ję li na uczy cie le,
a trze cia lo ka ta przy pa dłą uczniom Je -
dyn ki. 

Wszy scy otrzy ma li pa miąt ko we nie -
pod le gło ścio we me da le z rąk bur mi strza
Ma cie ja Brat bor skie go i dy rek to ra Jac ka
Za wod ne go.

– Aby uczcić waż ne dla Pol ski fak ty
hi sto rycz ne, w ra mach gmin nych ob cho -
dów ich set nej rocz ni cy, szko ła za pla no -
wa ła im pre zę spor to wą o cha rak te rze nie -
pod le gło ścio wym. Był to do bry czas
na przy bli że nie waż nych dat, a jed no cze -
śnie moż li wość do wspól ne go spo tka nia
i in te gra cji osób zwią za nych i współ pra cu -
ją cych ze szko łą – sko men to wał Ja cek Za -
wod ny, dy rek tor SP nr 1 w Koź mi nie
Wlkp.

OPRAC. (AN KA)

Dla uczcze nia 100-le cia od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści w Chwa -
li sze wie po sa dzo no gra by ko lum no -
we. Mi ni park pa mię ci uro czy ście
otwar ła We ro ni ka Ja ku bow ska, stu -
let nia miesz kan ka. 

Drze wa wo kół ko ścio ła pw. Św. Mi ko -
ła ja Bi sku pa po sa dzi li le śni cy, sa mo rzą -
dow cy, dusz pa ste rze oraz przed sta wi cie le
służb mun du ro wych. 

Ten nie co dzien ny spo sób uczcze -

nia 100-le cia nie pod le gło ści to ini cja ty wa
Związ ku Le śni ków Pol skich oraz Nad le śnic -
twa Kro to szyn. Jak wy ja śnił nad le śni czy
Wie sław Bu liń ski, tak wła śnie le śni cy w ca łej
Pol sce od da ją hołd nie pod le głej oj czyź nie.

Sa dze nie drzew po prze dzi ło na bo -
żeń stwo w ko ście le, od pra wio ne przez
pro bosz cza ks. Ra do sław Ta lar skie go.
Krót ki rys hi sto rycz ny przed sta wił Piotr
Mi ko łaj czyk, dy rek tor kro to szyń skie go
mu zeum. 

(NO VUS)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Patriotycznie i sportowo

CHWALISZEW

Posadzili drzewa na stulecie niepodległości
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5Na Bieżąco

Gmin ny Dzień Stra ża ka w Roz dra że wie
po łą czo ny był z 90-le ciem Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Roz dra żew ku.
W trak cie uro czy sto ści przy po mnia no
bo ga tą hi sto rię jed nost ki, a za słu żo nym
stra ża kom wrę czo no od zna cze nia. 

Ob cho dy roz po czę ła Msza św. w in -
ten cji stra ża ków w ko ście le pa ra fial nym

w Roz dra że wie. Na stęp nie pocz ty sztan -
da ro we i wszy scy uczest ni cy uda li się
do sa li wiej skiej w Roz dra żew ku. 

Oko licz no ścio we prze mó wie nie
wy gło sił druh Ka zi mierz Ku sza, pre zes
Za rzą du Od dzia łu Gmin ne go ZOSP
w Roz dra że wie. Druh Ma te usz Ada -
mek przed sta wił hi sto rię OSP w Roz -
dra żew ku. 

Jed nym z naj wyż szych od zna czeń
OSP – me da lem SEM PER VI GI -
LANT – uho no ro wa no dru ha Sta ni sła wa
Tra wiń skie go. Po nad to za słu żo nym stra -
ża kom wrę czo no zło te, srebr ne i brą zo we
me da le „Za za słu gi dla po żar nic twa”, od -
zna ki Wzo ro wy Stra żak oraz od zna ki
„Za wy słu gę lat”.

Jed no st ce ju bi lat ce po dzię ko wa nia
za ofiar ną służ bę oraz ży cze nia zło ży li
wójt Ma riusz Dy mar ski, pre zes ZOSP RP
w Kro to szy nie – druh Ja cek Wy bie ra ła,
wi ce pre zes Za rzą du  BS  w Do brzy -
cy – Ad rian Plu ciń ski, w imie niu ko men -
dan ta PSP w Kro to szy nie – star szy ka pi -
tan Krzysz tof Fi glak, a tak że pre ze si OSP
z te re nu gmi ny i przed sta wi cie le lo kal -
nych or ga ni za cji.

Im pre zę uświet nił wy stęp ze spo łu
Hel ka z Roz dra że wa. Wszy scy mo gli też
obej rzeć  wy sta wę fo to gra ficz ną, po świę -
co ną stra ży po żar nej, któ rą przy go to wał
druh Ta de usz Pach ciarz.

(NO VUS)

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

JUBILEUSZ

90-lecie OSP Rozdrażewek
4 ma ja na za pro sze nie bur mi strza
To ma sza Le siń skie go w Ko by li nie
go ścił sta ro sta Sta ni sław Szczot ka.
Wło da rze wraz z rad nym po wia to -
wym, Wie sła wem Po pioł kiem, roz -
ma wia li o pla no wa nych wspól nych
in we sty cjach gmi ny i po wia tu. 

Dłu go wy cze ki wa ną przez miesz kań -
ców in we sty cją jest bu do wa ścież ki ro we ro -
wej przy dro dze po wia to wej po mię dzy
Smo li ca mi a Ra sze wa mi (870 mb). Ma jąc
na wzglę dzie nie tyl ko ko mu ni ka cję z są -
sied nim po wia tem (Pa sier by to po wiat go -
styń ski) oraz moż li wą roz bu do wę sie ci ka -
na li za cji sa ni tar nej, ale przede wszyst kim
bez pie czeń stwo dzie ci do jeż dża ją cych ro -
we ra mi z Ra szew do Szko ły Pod sta wo wej
w Smo li cach, wła dze chcą pod jąć dzia ła nia
zmie rza ją ce do opra co wa nia do ku men ta cji
oraz wy ku pu grun tów pod tę in we sty cję. 

Wspo mnia no też o bu do wie ścież ki
pie szo -ro we ro wej na tra sie Ko by lin -Gór ka
i da lej do Za le sia Ma łe go, gdzie znaj du je
się naj więk szy na te re nie gmi ny Ko by lin
za kład pra cy. 

Po ru szo ny zo stał rów nież te mat
wspól nych in we sty cji na te re nie mia sta.

Po wie lu sta ra niach zro bio no chod nik
na ul. Basz kow skiej. W mia rę moż li wo ści
fi nan so wych Po wia to we go Za rzą du Dróg
w Kro to szy nie re ali zo wa ny bę dzie ko lej ny
etap – po sze rze nie i utwar dze nie jezd ni
na od cin ku wy lo to wym z Ko by li na oraz
zro bie nie wy lew ki as fal to wej. 

Zna ny jest już koszt do koń cze nia bu -
do wy chod ni ka na Al. Po wstań ców Wlkp.
To kwo ta 275 tys. To za da nie zo sta nie sfi -
nan so wa ne po po ło wie z bu dże tów gmi ny
Ko by lin i po wia tu. 

Przy uli cy Strze lec kiej zlo ka li zo wa ne
są sta dion, na któ rym od by wa się wie le
im prez spor to wych i kul tu ral nych, oraz
cmen tarz. Stan tech nicz ny chod ni ków
po stro nie tych obiek tów po zo sta wia wie -
le do ży cze nia. Bur mistrz za pro po no wał
sta ro ście po kry cie przez gmi nę po ło wy
kosz tów po ło że nia no we go chod ni ka. 

Nie ba wem roz pocz ną się pra ce
przy utwar dza niu na wierzch ni Dro gi
Kró lew skiej be to no wy mi pły ta mi dro go -
wy mi. Sta ro sta ak cep tu je pla no wa ne
przed się wzię cia, jed nak za strze ga, że ich
re ali za cja bę dzie uza leż nio na od moż li -
wo ści bu dże to wych po wia tu. 

OPRAC.(NO VUS)

SAMORZĄD

Starosta z wizytą w Kobylinie
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W mi nio ną so bo tę na te re nie Szko ły
Pod sta wo wej nr 4 im. Woj ska Pol -
skie go w Kro to szy nie już po raz
ósmy od był się Pik nik z Pa tro nem
Szko ły. Jak co ro ku woj sko wych
atrak cji nie bra ko wa ło.

Zgod nie z tra dy cją im pre za mia ła
cha rak ter mi li tar ny. Na pik nik za pro szo -
no licz ne or ga ni za cje, m. in. 16. Ja ro ciń -
ski Ba ta lion Re mon tu Lot nisk, Ro dzi nę
Ułań ską, Sa mo dziel ną Gru pę Sztur mo -
wą, 17 Wiel ko pol ską Bry ga dę Zme cha ni -
zo wa ną czy Brac two Ry cer skie.

W sa li szkol nej przy go to wa no wy sta -
wę pa mią tek „Wspo mnie nia PRL -u”.
Chęt nych do obej rze nia eks po zy cji by ło
wie lu. Na bo isku moż na by ło po dzi wiać
po jaz dy woj sko we. Nie bra ko wa ło bro ni,
umun du ro wa nia, me da li czy od zna czeń
woj sko wych. 

Dla młod szych przy go to wa no ką cik dla
przed szko la ka, tor wy ści go wy, bieg pa tro lo -
wy oraz strze la nie do tar czy z re plik bro ni.

W im pre zie uczest ni czy li tak że funk -
cjo na riu sze po li cji i stra ży po żar nej.
Ucznio wie chęt nie za glą da li do wnę trza
sa mo cho du po li cyj ne go, uży wa li sy gna -

łów świetl nych i dźwię ko wych. Za po zna -
li się ze sprzę tem, któ rym po słu gu ją się
po li cjan ci oraz straż po żar na. 

Dla uczniów klas VI -VII stra ża cy
przy go to wa li grę te re no wą na te re nie mia -
sta. Je den z punk tów kon tro l nych znaj do -
wał się w Ko men dzie Po wia to wej PSP
w Kro to szy nie. Na straż ni cy ucznio wie
po zna li pod sta wo we za sa dy za cho wa nia
się w sy tu acjach nie bez piecz nych oraz
prze ka zy wa nia in for ma cji o za gro że niach
na nu me ry alar mo we. Do wie dzie li się
tak że o pro ble mie fał szy wych i żar to bli -

wych zgło szeń. Stra ża cy za de mon stro wa -
li moż li wo ści iden ty fi ka cji nu me ru te le -
fo nu, z któ re go do ko ny wa ne jest zgło sze -
nie zda rze nia, wska zu jąc jed no cze śnie
na kon se kwen cje te go ty pu „żar tów”. 

W pro gra mie pik ni ku zna la zły się
tak że roz ma ite wy stę py ar ty stycz ne i tra -
dy cyj ny prze gląd pio sen ki żoł nier skiej.
Moż na się by ło po si lić – ka wia ren ka ser -
wo wa ła prze pysz ne cia sto i ka wę, a kuch -
nia po lo wa gro chów kę, kieł ba ski i bi gos. 

(NO VUS)

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

Wojskowa sobota w Czwórce



Do tra gicz ne go w skut kach wy pad -
ku dro go we go do szło w nie dzie lę, 6
ma ja, kil ka mi nut po go dzi -
nie 23.00, na uli cy Ostrow skiej
w Kro to szy nie. Na miej scu zgi nął 44-
let ni kie row ca. 

Do dzia łań 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 oraz je den z miej sco wej
OSP, Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go
i po li cję. 

Sa mo chód oso bo wy mar ki Mer ce des
Benz wy padł z jezd ni i ude rzył w przy droż -
ne drze wo. W chwi li przy by cia służb ra -
tow ni czych w roz bi tym po jeź dzie znaj do -
wał się nie przy tom ny kie row ca, do któ re go
nie by ło do stę pu z ra cji licz nych de for ma cji
bry ły sa mo cho du. Dru ga po szko do wa na
oso ba by ła przy tom na i le ża ła obok au ta.

Dro ga kra jo wa by ła cał ko wi cie za blo -
ko wa na. Po za bez pie cze niu i oświe tle niu
te re nu ak cji stra ża cy do ko na li oce ny pa ra -
me trów ży cio wych nie przy tom ne go męż -
czy zny oraz udzie li li kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy pa sa że ro wi. Jed no cze -
śnie z uży ciem na rzę dzi hy drau licz nych
wy ko ny wa no do stęp do kie row cy. 

Gdy na miej scu po ja wi ły się służ by
me dycz ne, na tych miast za ję ły się uczest -
ni ka mi wy pad ku. Nie ste ty, le karz stwier -

dził zgon kie row cy. Pa sa żer na to miast zo -
stał prze wie zio ny do Szpi tal ne go Od dzia -
łu Ra tun ko we go.

Stra ża cy w roz bi tym sa mo cho dzie
odłą czy li aku mu la tor, wy cie ku pły nów
eks plo ata cyj nych nie stwier dzo no.
Na czas pro wa dzo nych dzia łań wstrzy ma -
no ruch na dro dze kra jo wej, wy zna cza jąc
ob jaz dy dro ga mi lo kal ny mi. 

– Ze wstęp nych usta leń wy ni ka,
że 44-let ni męż czy zna, miesz ka niec Kro -
to szy na, kie ru jąc sa mo cho dem oso bo -

wym mar ki Mer ce des, nie do sto so wał
pręd ko ści do pa nu ją cych wa run ków,
w efek cie cze go na łu ku dro gi stra cił pa no -
wa nie nad po jaz dem, któ ry zje chał na pra -
we po bo cze i ude rzył w drze wo. Kie row ca
po niósł śmierć na miej scu. Wraz z nim je -
chał 21-let ni pa sa żer. Kro to szyń ska ko -
men da, pod nad zo rem Pro ku ra tu ry Re jo -
no wej, pro wa dzi po stę po wa nie w tej spra -
wie – in for mu je Bar tosz Kar wik z KPP
w Kro to szy nie.

(NO VUS)

7Na Sygnale

WYPADEK

Tragiczne zakończenie długiego weekendu
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Dwie oso by zo sta ły po szko do wa ne
w zda rze niu dro go wym, do któ re go
do szło 3 ma ja na łu ku dro gi kra jo -
wej nr 15 w miej sco wo ści Lu to -
gniew. Sa mo chód oso bo wy wje chał
do ro wu.

Gdy stra ża cy do tar li na miej sce, sa -
mo chód oso bo wy Opel Me ri va znaj do wał
się w ro wie. Czte ry podróżujące nim oso -
by by ły na ze wnątrz po jaz du. 

Stra ża cy udzie li li uczest ni kom wy -
pad ku kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy.
Po przy by ciu Ze spo łu Ra tow nic twa Me -

dycz ne go zo sta li prze ba da ni przez le ka -
rza, któ ry zde cy do wał o prze trans por to -
wa niu dwóch z nich do Szpi tal ne go Od -
dzia łu Ra tun ko we go. 

– Kie ru ją cy sa mo cho dem Opel Me ri va
miesz ka niec Kro to szy na w wy ni ku za śnię -
cia wje chał do przy droż ne go ro wu, ude rza -
jąc w prze pust wod ny. Kie row ca i je den z pa -
sa że rów zo sta li prze wie zie ni do szpi ta la.
Spraw ca zda rze nia był trzeź wy. Uka ra no go
man da tem w wy so ko ści 250 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)

NA DRODZE

Osobówka wjechała do rowu

3 ma ja do Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro -
to szy nie wpły nę ło zgło sze nie od wła -
ści cie la bu dyn ku w Zdu nach o wy -
czu wal nym swą dzie na pod da szu
obiek tu. 

Dy żur ny po in stru ował zgła sza ją ce go
o ko niecz no ści opusz cze nia bu dyn ku
przez wszyst kich lo ka to rów oraz za dys po -
no wał do zda rze nia trzy za stę py – z JRG
Kro to szyn, OSP Zdu ny i OSP Ko na rzew. 

Jak usta lo no, na pod da szu bu dyn ku
wie lo ro dzin ne go by ło czuć swąd spa le ni -
zny, wy wo ła ny praw do po dob nie zwar -
ciem in sta la cji elek trycz nej. Na nie za -
miesz ka łej kon dy gna cji nie zlo ka li zo wa no
wi docz nych źró deł ognia, wy stę po wa ło
tyl ko nie wiel kie za dy mie nie. Po za bez pie -
cze niu te re nu dzia ła nia stra ża cy odłą czy li
do pływ ener gii elek trycz nej do bu dyn ku. 

Ra tow ni cy, wy po sa że ni w apa ra ty
ochro ny ukła du od de cho we go i urzą dze -
nia po mia ro we, we szli na pod da sze bu -
dyn ku w ce lu zlo ka li zo wa nia źró dła za -
gro że nia.

– Po mia ry ka me rą ter mo wi zyj ną
wy ka za ły pod wyż szo ną tem pe ra tu rę
w czę ści pod da sza, na któ rej zo sta ło wy -
ko na ne ocie ple nie z wa ty oraz płyt wió ro -
wych. Ro ze bra no metr kwa dra to wy ocie -

ple nia pod da sza, wy ko nu jąc do stęp
do nad pa lo nej in sta la cji elek trycz nej.
Szcze gó ło we oglę dzi ny miej sca, w któ -
rym po wstał po żar, wy ka za ły, że do szło
do czę ścio we go nad pa le nia frag men tu
wa ty oraz płyt wió ro wych. Stąd wy czu -
wal ny swąd oraz wi docz ne lek kie za dy -
mie nie – in for mu je kpt. To masz Pa try as
z KP PSP w Kro to szy nie. 

Nad pa lo ne ele men ty wy nie sio no
na ze wnątrz i do ga szo no jed nym prą dem
wo dy z szyb kie go na tar cia. Na stęp nie po -
now nie spraw dzo no gór ne pię tro ka me rą
ter mo wi zyj ną i po twier dzo no cał ko wi te
usu nię cie za gro że nia po ża ro we go. Obiekt
do kład nie prze wie trzo no i lo ka to rzy po -
wró ci li do swo ich miesz kań. 

(NO VUS)

ZDUNY

Uratował dom dzięki czujności
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Z ro ku na rok bie ga nie zy sku je co raz
licz niej szą rze szę mi ło śni ków. Nie -
mal w każ dej ro dzi nie do pa trzy my
się ko goś, kto re gu lar nie po ko nu je
kil ka bądź kil ka na ście ki lo me trów.
Udział w roz ma itych im pre zach bie -
go wych dla wie lu z tych osób to nie -
mal chleb po wsze dni. Bie ga nie za fa -
scy no wa ło tak że ro dzi nę Wa li gó rów
z Kro to szy na. Mi cha li na i Adam wraz
z sy nem Wik to rem od kil ku lat każ -
dą wol ną chwi lę po świę ca ją na ak -
tyw ność fi zycz ną. Nam po sta no wi li
opo wie dzieć o swo jej pa sji. 

Mi cha li na i Adam Wa li gó ra miesz ka -
ją w Kro to szy nie. Bie ga nie jest dla nich
wszyst kim. Ja ko pierw sza tą dys cy pli ną
spor tu za fa scy no wa ła się pa ni Mi cha li -
na. – Mo ja przy go da z ak tyw no ścią fi -
zycz ną za czę ła się po uro dze niu Wik to ra,
w 2012 ro ku – opo wia da. – Pa mię tam,
że mo ja wa ga nie by ła ide al na, dla te go za -
bra łam się ostro za tre nin gi. Re gu lar nie
cho dzi łam na si łow nię, lecz po na mo -
wach mo ich zna jo mych zde cy do wa łam
się na no we za ję cie. 

W ma ju 2017 ro ku na sza bo ha ter ka
zde cy do wa ła się na bie ga nie. – Wraz z są -
sia da mi i zna jo my mi za ło ży li śmy gru pę
bie go wą. Na wspól nych spo tka niach po -
ko ny wa li śmy tra sę do Lu to gnie wa i z po -
wro tem – mó wi Mi cha li na Wa li gó -
ra. – Na szym ce lem by ły mi ni mum trzy
spo tka nia w ty go dniu, w trak cie któ rych
prze bie ga li śmy łącz nie po nad 20 km.
Dzię ki te mu bar dzo szyb ko za czę łam tra -
cić zbęd ne ki lo gra my – pod kre śla. 

Nie dłu go po tem 28-let nia Mi cha li na
za pra gnę ła ry wa li za cji na za wo -
dach. – Mój de biut miał miej sce w Po zna -
niu – wspo mi na. – To był wrze sień ubie -
głe go ro ku. Dy stans 5,4 km po ko na łam
dzię ki Łu ka szo wi Kar piew skie mu. Dzię -
ku ję mu za tam ten mo ment, po nie waż
przez ca łą tra sę wspie rał mnie i wspól nie
przy biegł ze mną na li nię me ty. 

Kro to szy nian ka po szła za cio sem.
W li sto pa dzie mi nio ne go ro ku, po now -
nie z Ł. Kar piew skim, prze bie gła 5 km
w Go sty niu. – Pod czas te go star tu po wie -
dzia łam Łu ka szo wi, że ma biec swo im
tem pem. W po rów na niu z mo im de biu -
tem w Po zna niu wi dzia łam u sie bie po zy -
tyw ną zmia nę. Czu łam się zde cy do wa nie
le piej, co też prze ło ży ło się na lep szy re -
zul tat – oznaj mia. 

Ko lej ne star ty za no to wa ła w tym ro -
ku. – To, że na dal się roz wi jam w bie ga -
niu, jest du żą za słu gą Paw ła Rud nic kie go.
W trak cie spo tkań na si łow ni na mó wił
mnie do zwięk sza nia dy stan sów i po ko -
ny wa nia ko lej nych tras bie go wych – kon -
ty nu uje kro to szy nian ka. 

W tym ro ku 28-lat ka ry wa li zo wa ła

pod czas za wo dów z oka zji WOŚP w Mi li -
czu (5 km), we Wro cław skiej Piąt ce, I Bie -
gu Prze ła jo wym śla dem Czar ne go Wil ka
w Kro to szy nie (6 km), bie gu na 5 km
w Pusz czy ko wie, Bie gu Prze ła jo wym
o Pu char Ko cich Gór w Ko by lej Gó rze (6
km), bie gu w Cho czu (4 km) czy Na szej
Dy sz ce w Go sty niu. Prze bie gła tak -
że 10 km w Kęp nie i 5 km w Po zna niu. 

– Szcze gól nie mi ło wspo mi nam bieg
w Pusz czy ko wie, gdzie za ję łam trze cie
miej sce wśród ko biet. Z ko lei w Ko by lej
Gó rze wal czy łam z no wą na wierzch nią.
W Go sty niu po raz pierw szy ry wa li zo wa -
łam na 10 km. Nie bar dzo wie dzia łam,
jak roz ło żyć si ły, ale do brze wspo mi nam
te za wo dy – stwier dza. 

Pa ni Mi cha li na swo ją pa sją za ra zi ła

mę ża Ada ma i sy na Wik to ra. – Jak żo na
za czy na ła swo ją przy go dę z tym spor tem,
to wspól nie ku pi li śmy rze czy do bie ga -
nia – przy zna je kro to szy nia nin. – Ze
wzglę du na mo ją pra cę za wo do wą, czy li
jaz dę sa mo cho dem, mu sia łem zna leźć so -
bie do dat ko we za ję cie, aby nie przy tyć.
Bie ga nie znacz nie mi po mo gło i dzię ki te -
mu czu ję się le piej – za zna cza. 

Po cząt ki nie by ły ła twe. Adam po ko -
ny wał 2 km na kro to szyń skich Par cel -
kach, łą cząc bieg z cho dem. – Od 2006
ro ku, gdy skoń czy łem po li tech ni kę, nie
mia łem du że go kon tak tu ze spor tem.
Trud no po rów ny wać mo je wyj ścia na ro -

wer czy ba sen z sy nem z nor mal ny mi tre -
nin ga mi bie go wy mi – mó wi. 

Pierw szy start za li czył w Cho czu
na dy stan sie 4 km. – Za ją łem 11. miej sce
w swo jej ka te go rii wie ko wej – po wy żej 36
lat – wspo mi na. – Dla mnie naj lep szym
mo men tem by ła li nia me ty, gdzie wszy -
scy już na mnie cze ka li. Uda ło mi się po -
ko nać wie le osób, któ re mia ły na so bie ko -
szul ki choć by z run ma ged don. To by ła
nie sa mo wi ta chwi la. 

Adam wraz z sy nem Wik to rem by li
na wszyst kich za wo dach z udzia łem mał -
żon ki. – Lu bię wspie rać mo ich naj bliż -
szych na tra sie, lecz w mia rę re gu lar nych
tre nin gów chciał bym sam po ko nać jak
naj wię cej tras. Mo im pla nem jest obec nie

dy stans 5 km, ale z cza sem chciał bym
prze biec – po dob nie jak żo na – dy sz -
kę – oświad cza. 

Za ro dzi ca mi sta ra się po dą żać sze -
ścio let ni Wik tor. – Lu bię sport, dla te go
tre nu ję jaz dę ro we rem, bie ga nie, pły wa -
nie czy pił kę noż ną – mó wi nam naj -
młod szy spor to wiec w ro dzi nie. – Mam
za so bą już czte ry star ty. Za każ dym ra -
zem sta ra łem się wal czyć o jak naj lep sze
miej sce. Naj le piej wspo mi nam Chocz,
gdzie w gru pie pra wie 100 dzie ci uda ło
mi się za jąć dru gą po zy cję i wró cić do do -
mu z pu cha rem.

Wik tor de biu to wał w Pusz czy ko wie.
Na dy stan sie 200 m w ka te go rii przed -
szko la ków upla so wał się na pią tym miej -
scu. Ko lej ny bieg to Ko by la Gó ra i 12. lo -
ka ta. Z ko lei 3 ma ja ry wa li zo wał Po zna -
niu na dy stan sie 100 m. 

– W Cho czu bar dzo po mo gła nam
bab cia Wik to ra – wspo mi na ma ma
chłop ca. – Ja z mę żem mie li śmy start
w jed nej czę ści ryn ku, a Wik tor w dru giej.
Dzię ki po mo cy bab ci nasz mło dy spor to -
wiec mógł wy wal czyć swój pierw szy w ży -
ciu pu char. 

Ha sło prze wod nie ro dzi ny Wa li gó -
rów to „nie moż li we nie ist nie je!”. – Dzię -
ki bie ga niu oraz ak tyw no ści fi zycz nej
na prze strze ni trzech lat zrzu ci łam 26 ki -
lo gra mów – za zna cza Mi cha li na, na co
dzień księ go wa w fir mie Eu ro Do -
ner. – Dla nas ide al ne są za wo dy, na któ -
rych mo że my ry wa li zo wać we tro je. Nie
wy wie ra my pre sji na Wik to rze. Chce my,
aby cie szył się z te go, co ro bi, a nie my ślał
tyl ko o wy ni ku – pod kre śla z ko lei Adam. 

Przed kro to szyń ską ro dzi ną wie le
am bit nych pla nów. – Chcia ła bym na 30.
uro dzi ny Łu ka sza prze biec z nim w paź -
dzier ni ku pół ma ra ton w Kra ko -
wie – zdra dza Mi cha li na. – Z ko lei mo im
pla nem jest jak naj szyb ciej po ko nać dy -
stans dzie się ciu ki lo me trów – do da je
Adam. – Na za koń cze nie chcie li by śmy
do ce nić zwłasz cza star sze oso by, któ re
bie ga ją. By li śmy pod wiel kim wra że niem
bie ga cza w Go sty niu, któr uro dził się
w 1933 ro ku. Da rzy my ta kie oso by wiel -
kim sza cun kiem i wspie ra my w dzia ła -
niach – koń czy kro to szy nia nin. 

(GRZE LO)

RODZINNA PASJA

Niemożliwe nie istnieje!
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W au li Szko ły Pod sta wo wej nr 5 od -
by ła się uro czy stość wrę cze nia sty -
pen diów bur mi strza naj lep szym
uczniom szkół pod sta wo wych i klas
gim na zjal nych z te re nu gmi ny Kro to -
szyn. Na gro dzo no ich za osią gnię cia
w pierw szym pół ro czu ro ku szkol ne -
go 2017/2018.

Licz nie przy by łych go ści po wi tał wi -
ce bur mistrz Ry szard Czusz ke. Ha słem
prze wod nim uro czy sto ści by ły sło wa Ire -
ny Sen dle ro wej: „To, co naj cen niej sze, każ -
dy ma w so bie. W ser cu”.

Gra tu la cje sty pen dy stom skła da li
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek i je go za -
stęp cy, kro to szyń scy rad ni oraz dy rek to -
rzy po szcze gól nych szkół. Sty pen dia
za wy ni ki w na uce przy zna no 68
uczniom szkół pod sta wo wych oraz 33
gim na zja li stom. Łącz na kwo ta sty pen -
diów to ok. 30 tys. zło tych. Z oka zji zbli -
ża ją cej się set nej rocz ni cy od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści dla pię ciu
uczniów roz lo so wa no książ ki „Dro ga
do nie pod le gło ści”.

– Jest to dla nas wiel kie świę to. Dla
mnie oso bi ście to chwi la, któ ry na pa wa ra -
do ścią. To oka zja do spo tka nia z wy jąt ko wy -
mi go ść mi. Spo ty ka my się w szcze gól nym
okre sie, w ro ku wy jąt ko wych ju bi le -
uszy: 100-le cia od zy ska nia przez Pol skę nie -
pod le gło ści oraz wy bu chu po wsta nia wiel -

ko pol skie go. Dzi siej sza uro czy stość pod kre -
śla wa szą wy jąt ko wą po sta wę, pra co wi tość
i od po wie dzial ność, po twier dza wa szą świa -
do mość obo wiąz ku wo bec oj czy zny. Gra tu -

lu ję wam i wa szym ro dzi com suk ce sów
w na uce – mó wił bur mistrz Mar sza łek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

W mi nio ny czwar tek w ha li wi do wi -
sko wo -spor to wej go ści li człon ko -
wie 17 Wiel ko pol skiej Bry ga dy Zme -
cha ni zo wa nej im. Gen. Bro ni Jó ze fa
Do wbor -Mu śnic kie go. Żoł nie rze spo -
tka li się z ucznia mi Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 im. Po wstań ców Wlkp.
i Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal -
nych nr 3 im. Ja na Paw ła II.

Spo tka nie pro wa dzi li do wód ca ba ta -
lio nu do wo dze nia tej jed nost ki – pod puł -
kow nik Mi ro sław Ku czyń ski oraz je go za -
stęp ca – ma jor Mar cin Bar czyń ski, któ -
ry – co war to podkreślić – po cho dzi
z Kro to szy na. Dla uczniów by ła to świet na
oka zja, by za po znać się ze spe cy fi ką służ by
w woj sku oraz do wie dzieć się wie lu in for -
ma cji na te mat 17 Wiel ko pol skiej Bry ga dy
Zme cha ni zo wa nej. Nie bra ko wa ło py tań
ze stro ny mło dych słu cha czy – o prze bieg
służ by, o po sia da ny sprzęt itp. 

Pod puł kow nik M. Ku czyń ski za pre -
zen to wał umun du ro wa nie dwóch człon -
ków Wro niec kie go Sto wa rzy sze nia Hi sto -

rycz ne go „Hi sto ri ca”. Da riusz Ro szak miał
na so bie uni form Wojsk Wiel ko pol skich,
na to miast Wie sław Na pie ra ła ubra ny był
w mun dur Woj ska Pol skie go wz. 36. 

Wspo mnia ne sto wa rzy sze nie re kon -
stru uje i pod trzy mu je rów nież tra dy -
cje 56 Puł ku Pie cho ty Wiel ko pol skiej.
W la tach 2008-2009 je go człon ko wie
uczest ni czy li w ak cjach re kon struk cyj -
nych w na szym mie ście.

Na ko niec spo tka nia po dzię ko wa nia
za bar dzo in te re su ją ce i po ucza ją ce spo -
tka nie zło ży ły żoł nie rzom dy rek tor ki
szkół – Sła wo mi ra Ka lak (SP 1) oraz Iza -
be la Kos sa kow ska (ZSP 3).

17 Wiel ko pol ska Bry ga da Zme cha ni zo -
wa na im. Gen. Bro ni Jó ze fa Do wbor -Mu -
śnic kie go zo sta ła sfor mo wa na w 1996 ro ku
na ba zie 17 Puł ku Zme cha ni zo wa ne go, ja ko
jed nost ka 4 Lu bu skiej Dy wi zji Zme cha ni zo -

wa nej. W 2001 ro ku, po roz for mo wa niu 4
dy wi zji, bry ga da zo sta ła włą czo na wskład11
Lu bu skiej Dy wi zji Ka wa le rii Pan cer nej. 

17 bry ga da wy wo dzi się bez po śred -
nio z 17 Puł ku Pie cho ty, któ ry zo stał
utwo rzo ny w lip cu 1944 ro ku i w ra -
mach 5 Dy wi zji Pie cho ty 2 Ar mii Woj ska
Pol skie go brał udział m. in. w wal kach
pod Bu dzi szy nem i ope ra cji pra skiej.
W li sto pa dzie 1945 ro ku pułk przy był

do Mię dzy rze cza. W 1957 ro ku, w wy ni -
ku re duk cji Woj ska Pol skie go, pułk pod -
po rząd ko wa no do wód cy 4 Po mor skiej
Dy wi zji Pie cho ty, a pięć lat póź niej prze -
for mo wa no w 17 Pułk Zme cha ni zo wa ny. 

De cy zją nr 27/MON z 20 mar -
ca 1996 bry ga da otrzy ma ła na zwę Wiel -
ko pol ska. Jed no cze śnie usta no wio no pa -
tro na, któ rym zo stał gen. bro ni Jó zef Do -
wbor - Mu śnic ki, do wód ca po wsta nia
wiel ko pol skie go. Od 2010 r. jej ba ta lion
prze jął tra dy cję 2 Puł ku Strzel ców Wiel -
ko pol skich, czy li 56 Puł ku Pie cho ty Wiel -
ko pol skiej, któ ry sta cjo no wał w Kro to szy -
nie w la tach 1921-1939. 

Bry ga da na le ży do naj no wo cze śniej -
szych jed no stek wojsk lą do wych. Ja ko
pierw sza otrzy ma ła na uzbro je nie KTO
Ro so mak. Wy sta wi ła ba ta lion – 2 Gru pę
Bo jo wą – do wy ko ny wa nia za dań bo jo -
wych pod czas II zmia ny Pol skie go Kon tyn -
gen tu Woj sko we go w Ira ku w 2004 ro ku.
Sta cjo no wa li w Kar ba li i Ba bi lo nie. Kom -
pa nia roz po znaw cza pod do wódz twem
kpt. Grze go rza Ka li cia ka, sta cjo nu ją ca
w Kar ba li, za sły nę ła obro ną ra tu sza w trak -
cie po wsta nia Mu qta dy al Sa dra – ra dy kal -
ne go is lam skie go du chow ne go. Żoł nie -
rze 17 bry ga dy by li rów nież na mi sjach po -
ko jo wych w Afga ni sta nie czy Bo śni.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

GMINA KROTOSZYN

Stypendia dla najzdolniejszych

SP NR 1 KROTOSZYN

Wojsko wkroczyło do hali

Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie zor -
ga ni zo wał na te re nie ZSP w Zdu -
nach eli mi na cje do wo je wódz kie go
eta pu kon kur su „Eu ro pa da się lu -
bić!”. Eki pa go spo da rzy ry wa li zo wa -
ła ze Szko łą Bran żo wą I stop nia
w Ko by li nie. 

Uczest ni cy kon kur su mie li do roz -
wią za nia test z wie dzy o Unii Eu ro pej -
skiej, a po zo sta łe dwie oso by z po szcze -
gól nych dru żyn mia ły do przy go to wa nia
dwie wy bra ne po tra wy kuch ni hisz pań -
skiej oraz sto isko pro mu ją ce kul tu rę
Hisz pa nii. 

Na sto łach po ja wi ły się kre wet ki
w so sie czosn ko wym i droż dżo we cia sto
z kon fi tu rą po ma rań czo wą. Oce nie ko -
mi sji pod le ga ła wy łącz nie wi zu al na
stro na za da nia, ale ucznio wie de gu stu -
ją cy po tra wy stwier dzi li zgod nie, że by -
ły wyśmienite. 

W czę ści teo re tycz nej zwy cię ży ła
uczen ni ca szko ły w Ko by li nie – Agniesz -
ka Po lań ska, a w czę ści prak tycz nej trium -
fo wa ły dziew czę ta z ZSP w Zdu nach.
Wszyst kie uczest nicz ki ry wa li za cji otrzy -
ma ły na gro dy ufun do wa ne przez WWK
OHP w Po zna niu. 

(AN KA)

ZSP ZDUNY

Europejski konkurs
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6 ma ja w Roz dra że wie od był
się II Bieg Roz dra żew skich z oka zji
set nej rocz ni cy od zy ska nia nie pod le -
gło ści. Or ga ni za to rem wy da rze nia by -
ło Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz wo ju
Spo łecz no ści Lo kal nej „In spi ra cje”. 

Im pre za fi nan so wa na by ła ze środ -
ków Urzę du Gmi ny w Roz dra że wie w ra -
mach współ pra cy z or ga ni za cja mi po za -
rzą do wy mi w za kre sie upo wszech nia nia
kul tu ry fi zycz nej oraz pro mo cji zdro wia
i zdro we go sty lu ży cia.

Bieg no si hi sto rycz ną na zwę Roz dra -
żew skich, wła ści cie li dóbr roz dra żew -
skich od 1510 ro ku. W spo sób szcze gól ny
or ga ni za to rzy chcie li rów nież uczcić set -
ną rocz ni cę od zy ska nia przez Pol skę nie -
pod le gło ści. 

Dla dzie ci przy go to wa no tra sę o dłu -
go ści 1 km, a uczest ni cy po wy żej 16. ro ku
ży cia mie li do po ko na nia 5-ki lo me tro wy
dy stans. – Po mysł bie gu zro dził się już
wcze śniej w sto wa rzy sze niu „In spi ra cje”.
Osta tecz ny im puls do re ali za cji im pre zy
dał w ubie głym ro ku Kry stian Włó dar -
czyk. Wte dy w ra mach fe sty nu szkol ne go
w Roz dra że wie od by ła się pierw sza edy cja
bie gu – po wie dzia ła Re na ta Zych -Kor -
dus, jed na z or ga ni za to rek.

Pa tro nat nad bie giem ob jął wójt Roz -

dra że wa, któ ry tak że ufun do wał pu cha ry
i na gro dy dla zwy cięz ców w po szcze gól -
nych ka te go riach. Każ dy z uczest ni ków
otrzy mał oko licz no ścio wy me dal. Na star -
cie sta nę ło po nad 60 za wod ni ków.

Or ga ni za to rzy ser decz nie dzię ku ją
wszyst kim za an ga żo wa nym w przy go to -
wa nie im pre zy: Sto wa rzy sze niu Sport Te -
am z Roz dra że wa, OSP Roz dra żew, OSP
Roz dra że wek, Ro ma no wi Po czcie – soł ty -

so wi Roz dra że wa, Ra fa ło wi Skow roń skie -
mu, Ze no no wi Czu ba ko wi, Paw ło wi Pi -
wo war skie mu – ra tow ni ko wi me dycz ne -
mu, GS w Kro to szy nie. 

(NO VUS)

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

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
18-24 maja
godz. 15.15 – KACZKI Z GĘSIEJ PACZKI –
USA/Chiny, animowany, 91' - 2D dubbing
godz. 17.00 – PIOTRUŚ KRÓLIK – Australia/Wlk.
Brytania/USA, familijny, 93' - 2D dubbing
godz. 18.45 – RAMPAGE: DZIKA FURIA – USA,
film akcji, 107' - 2D dubbing

godz. 20.45 – TAXI 5 – Francja, komedia/film akcji,
102' - 2D
Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci 
w wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 
na obiektach I LO.  
16 maja
Spektakl dla dzieci „Niedźwiedź i Masza – czyli gdzie
moja kasza?” w wykonaniu aktorów Teatru Lalki
„Tęcza” ze Słupska o godz. 10.00 i 12.00 w sali kina
Przedwiośnie.

18 maja

Wernisaż wystawy „Empatia” w ramach Simchat

Chajim Festival o godz. 18.00 w galerii Refektarz

Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.

19 maja

VIII Rajd Rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”. 

Start o godz. 9.00 – parking przy bibliotece

publicznej w Krotoszynie. 

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 wpisowego. 

Koźmin Wlkp.
19 maja

May Blues Meeting Festival, od godz. 13.00 

w Ośrodku Kultury w Koźminie Wlkp.

ROZDRAŻEW

Pobiegli na 100-lecie niepodległości
WYNIKI

Dziewczęta – 1 km
1.Gabriela Biernacka
2.Weronika Przyjemska
3.Kinga Snadna
Chłopcy – 1 km
1.Maciej Bartkowiak
2.Jan Jankowski
3.Mateusz Bartkowiak    
Kobiety do 25 lat – 5 km 
1.Dominika Zawada
2.Magdalena Jarocka   
Mężczyźni do 25 lat – 5 km
1.Michał Włodarczyk
2.Kamil Konieczny
3.Szymon Winiarski       
Kobiety powyżej 25 lat – 5 km
1.Magdalena Styś
2.Magdalena Raś
3.Barbara Galewska
Mężczyźni powyżej 25 lat – 5 km
1.Adam Kuzia
2.Kamil Tracz
3.Krzysztof Zapałowski
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30 lat na ryn ku wy daw ni czym, 60 nu -
me rów, 250 opu bli ko wa nych ar ty ku -
łów po pu la ry zu ją cych hi sto rię Zie mi
Koź miń skiej i 3582 za dru ko wa ne stro -
ny. To do ro bek „Szki ców Koź miń -
skich” – wy daw nic twa, któ re 27 kwiet -
nia świę to wa ło 30-le cia ist nie nia. 

Spo tka nie ju bi le uszo we od by ło się
w Bi blio te ce Pu blicz nej w Koź mi nie
Wlkp. z udzia łem władz sa mo rzą do -
wych, re dak to rów pół rocz ni ka, człon ków
To wa rzy stwa Mi ło śni ków Koź mi na
Wlkp. oraz za pro szo nych go ści. Wszyst -
kich po wi tał An drzej Jo achi miak, pre zes
TMKW. 

Hi sto rię te go za słu żo ne go dla Zie mi
Koź miń skiej wy daw nic twa przy bli żył
w swo im wy stą pie niu dr Piotr Osuch.
Pierw szy nu mer „Szki ców Koź miń skich”
zo stał wy da ny w 1988 ro ku przez Urząd
Miej ski w Koź mi nie Wlkp. oraz To wa rzy -
stwo Mi ło śni ków Koź mi na. Wów czas ko -
mi tet re dak cyj ny two rzy li Mi chał Pie -
trow ski, Wła dy sław Krę giel ski, An to ni

Susz ka, Jan Pie la, Da niel Szcze pa niak,
An drzej Sar now ski, Le onard Szczo drow -
ski, Ka zi mierz Hel wich, Woj ciech Wo lar -
ski. Za fo to gra fie od po wia dał Ze non Go -
ści niak. Pio nier skie wy da nie li czy ło 23
stro ny. 

Ak tu al ny 60. nu mer „Szki ców Koź -
miń skich” ma aż 85 stron. Prze wod ni czą -

cym re dak cji jest M. Pie trow ski, a je go za -
stęp cą W. Krę giel ski. Od 2016 r. se kre ta -
rzem jest dr Mag da le na Dą brow ska, kol -
por ta żem zaj mu je się Elż bie ta Ry chlik,
a człon ka mi re dak cji są Bo le sław Ka -
sprzak i Da niel Szcze pa niak. 

Pod czas uro czy sto ści ju bi le uszo wej
cie ka we pre lek cje, za nu rzo ne w hi sto rii
Koź mi na, wy gło si li dr M. Pie trow ski,
dr M. Dą brow ska, D. Szcze pa niak i W.
Krę giel ski. Ze spo ło wi re dak cyj ne mu zło -
żo no gra tu la cje i po dzię ko wa nia za wy -
trwa łą i kon se kwent ną pra cę ba daw czą
nad dzie ja mi swo jej ma łej oj czy zny. 

O wiel kim do rob ku „Szki ców Koź -
miń skich” i ich zna cze niu dla lo kal ne go
śro do wi ska mó wi li m. in. bur mistrz Ma -
ciej Brat bor ski, An to nii Kor sak – re gio na -
li sta i pre zes To wa rzy stwa Mi ło śni ków
i Ba da czy Zie mi Kro to szyń skiej oraz
Zdzi sław Cheł kow ski – wnuk sta ro sty
koź miń skie go. Nie za po mnia no tak że
o nie ży ją cych już re dak to rach pi sma,
czcząc ich pa mięć. 

OPRAC. (NO VUS)

JUBILEUSZ

30-lecie ,,Szkiców Koźmińskich”

17 ma ja roz pocz nie się siód ma edy -
cja Sim chat Cha jim Fe sti val, któ ry
po raz pierw szy za go ści w Po zna niu.
Fe sti wal kul tu ry ży dow skiej po rwie
uczest ni ków w wy jąt ko wą po dróż
do świa ta sztu ki, mu zy ki, kuch ni
i nie sa mo wi tych oso bo wo ści. 

Na 11 dni za pla no wa no 40 wy da rzeń,
nie tyl ko w Po zna niu, ale rów nież w Ja ro ci -
nie i Kro to szy nie. Dzię ki te go rocz nym wy -
da rze niom fe sti wa lo wa pu blicz ność po zna
ar ty stów i go ści z Pol ski, ale rów nież z Izra -
ela i Sta nów Zjed no czo nych. Or ga ni za to -
rem przed się wzię cia jest Sto wa rzy sze nie
Kro to chwi le, a współ or ga ni za to ra mi są Bi -
blio te ka Pu blicz na Mia sta i Gmi ny Ja ro cin
oraz Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry.

W Po zna niu wy stą pi Ori Al bo -
her – izra el ski mu zyk, a o gło śnym pro ce -
sie z koń ca lat 90. opo wie prof. De bo rah
Lip stadt, ame ry kań ska pi sar ka i hi sto -
rycz ka, au tor ka książ ki „De ny ing the Ho -
lo caust”. W Ja ro ci nie w nie zwy kle przej -
mu ją cym spek ta klu, opo wia da ją cym
o Mar cu'1968, wy stą pi Kry sty na Jan da.
Rów nież w Ja ro ci nie za pla no wa no pierw -
szy i je dy ny kon cert w Pol sce izra el skie go
ze spo łu roc ko we go Bu cha rest. Po raz dru -
gi od bę dą się warsz ta ty „O kul tu rze ży -
dow skiej i o tym, jak się po ro zu mieć”,
przy go to wa ne przez edu ka to rów Mu -
zeum Hi sto rii Ży dów Pol skich PO LIN.
To tyl ko nie któ re z ca łej ga my wy da rzeń
siód mej edy cji fe sti wa lu.

W pro gra mie Sim chat Cha jim Fe -
sti val nie brak od wo łań do współ cze sno -
ści, czy li nie zwy kłych fil mów, aro ma -
tycz nej kuch ni i róż no rod nej mu zy ki.
Wie lo wy mia ro wa idea to wła śnie kon -
cer ty, wy sta wy, spek ta kle, warsz ta ty, po -
ka zy fil mo we, spo tka nia z ludź mi sztu -
ki i kul tu ry oraz wy kła dy. Sim chat Cha -
jim to „ra dość ży cia”, po szu ki wa nie oraz
od naj dy wa nie jej w róż nych prze ja wach
sztu ki i kul tu ry, to tak że dia log prze -
szło ści z te raź niej szo ścią.

– Z każ dym ro kiem fe sti wal się roz -
wi ja, przy bie ra nie co in ną for mę, ale
od po cząt ku za le ży nam na tym, aby po -
ru szać naj waż niej sze i cią gle ak tu al ne te -
ma ty. Dla te go w tym ro ku nie mo gli śmy
po mi nąć rocz ni cy Mar ca’68 czy 70. rocz -
ni cy po wsta nia pań stwa Izra el – oznaj mia
Pa tryk Piotr An to niak, dy rek tor ar ty -
stycz ny Sim chat Cha jim Fe sti val.

Sim chat Cha jim Fe sti val da je no we
tchnie nie wży ciu kul tu ral nym po łu dnio wej
Wiel ko pol ski. Po znań, Ja ro cin i Kro to szyn
przez 11 dni bę dą tęt nią cym ser cem ży dow -
skie go dzie dzic twa. Wszel kie szcze gó ło we
in for ma cje oraz pe łen pro gram zna leźć
moż na na stro nie www.sim chat cha jim.pl
oraz na fa ce bo ok. com/sim chat cha jim.

Jak pod kre śla ją or ga ni za to rzy, udział
w więk szo ści wy da rzeń jest bez płat ny.
Wej ściów ki na spek ta kle i kon cer ty moż -
na ku pić na stro nie Bi le ty 24. pl, w Ja ro -
ciń skim Ośrod ku Kul tu ry i Kro to szyń -
skim Ośrod ku Kul tu ry. Fe sti wal jest
współ fi nan so wa ny ze środ ków pu blicz -
nych sa mo rzą du wo je wódz twa wiel ko -
pol skie go, mia sta Po zna nia, mia sta i gmi -
ny Ja ro cin oraz mia sta i gmi ny Kro to szyn,
po zy ska nych przez Sto wa rzy sze nie Kro -
to chwi le.

OPRAC. (AN KA)

SIMCHAT CHAJIM FESTIVAL
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Za na mi XIX ko lej ka kro to szyń skich
roz gry wek Play are ny. Bar dzo cie ka -
wie jest w czo łów ce, gdyż o awans
na mi strzo stwa Pol ski wal czy aż sie -
dem ze spo łów. Z ko lei wal ka o utrzy -
ma nie to czyć się bę dzie za pew ne
do ostat niej se rii spo tkań. 

Tym ra zem nie grał li der. Spo tka nie
A Se ree Tee z LZS -em Ko bier no -Tom ni ce
prze ło żo no na in ny ter min. Wy so kie zwy -
cię stwo od niósł dru gi w ta be li Pan com.
Eki pa ze Zdun roz gro mi ła Dre am Te -
am 17: 3. Oba ze spo ły gra ły ca ły mecz
w pię cio oso bo wych skła dach. 

Dru ży nę MTV Roz dra żew nad spo -
dzie wa nie gład ko ogra ły Al ba tro sy, zwy -
cię ża jąc aż 8: 0. Po tknię cie roz dra że -
wian wy ko rzy sta ły Żu bry, po ko nu -
jąc 11: 4 Bro dziak Te am. Naj trud niej szą
sy tu ację w kon tek ście awan su na MP ma
Igloo, któ re zaj mu je siód me miej sce, ale
dzię ki wy gra nej 10: 5 ze Straż ni ka mi
eki pa ta jesz cze ma na dzie je na marsz
w gó rę ta be li. 

Bar dzo za cię ty był po je dy nek Hor -
nets z Tor na dem, za koń czo ny wy gra -
ną 7: 6 te go pierw sze go ze spo łu. 

(GRZE LO)

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

POD NASZYM PATRONATEM

Zacięta walka o wyjazd na MP

Czte ry me da le wy wal czy li re pre zen -
tan ci UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce
w VIII Mię dzy na ro do wym Tur nie ju Za -
pa śni czym w Pie szy cach. Ry wa li za -
cja to czy ła się w gru pach ka de tów,
mło dzi ków i dzie ci.

W za wo dach udział wzię ło bli sko
dwu stu za pa śni ków. W kla sy fi ka cji dru -
ży no wej zwy cię żył klub z Czech, wy prze -
dza jąc So wę Pie szy ce i Ju nior Dzier żo -

niów. Na dzie wią tej po zy cji upla so wał się
Olim pij czyk Sul mie rzy ce. 

Za wod ni cy z klu bu z na sze go po -
wia tu zdo by li czte ry me da le. Zło to wy -
wal czy ła Ni ko la Kro ma rek, srebr ne
krąż ki zgar nę li To masz Ko wal ski i Szy -
mon Gi ba sie wicz, a na trze cim stop niu
po dium sta nę ła Mar ty na Płon ka. Po -
nad to Do mi ni ka Gro bel na za ję ła pią tą
lo ka tę. 

(AN KA)

ZAPASY

Czwórka na podium

Trzy zło te me da le, trzy srebr ne i je den
brą zo wy to do ro bek re pre zen tan tów
UKS Im puls Zdu ny w Mi strzo stwach

Po łu dnio wej Wiel ko pol ski Ju nio rów
i Ju nio rek w Te ni sie Sto ło wym. Za wo -
dy ro ze gra no 28 kwiet nia w Zdu nach. 

W grach in dy wi du al nych naj lep szy
w gro nie ju nio rów był Wik tor Ma lec,
a sre bro zdo był Krzysz tof Ma te la. Z ko lei
wśród ju nio rek trze cie miej sce za ję ła Ka -
ta rzy na Swo ra, a tuż za po dium upla so -
wa ła się We ro ni ka Po łczyń ska.

W grach po dwój nych zło to wy wal -
czy li W. Ma lec i K. Ma te la oraz W. Ma lec
i K. Swo ra, a srebr ne krąż ki zgar nę li K.
Swo ra i W. Po łczyń ska oraz K. Ma te la i W.
Po łczyń ska. 

Dy plo my i me da le ufun do wał
OZTS Po łu dnio wej Wiel ko pol ski, oka -
za łe puchary ufun do wa ło Sta ro stwo
Po wia to we, a spon so rem upo min ków
był Bank Spół dziel czy.

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Siedem medali dla Impulsu

Na prze ło mie kwiet nia i ma ja w Kiel -
cach od by wa ły się Mi strzo stwa Pol -
ski Ju nio rów w Bi lard. Świet nie spi -
sa ła się We ro ni ka Po łczyń ska, któ ra
trium fo wa ła w od mia nie 9-bil i by ła
trze cia w 8-bil. 

Re pre zen tant ka UKS Bi la Zdu ny po -
ko na ła Be atę Juch no (4: 2), Pau li nę Rut -
kow ską (4: 3), Alek san drę Orzech (4: 3)
i Bo gnę Świ ta łę (4: 2), a w fi na le nie da ła
szans Mi le nie Ma lic kiej (4: 1), zo sta jąc
mi strzy nią kra ju. 

W ry wa li za cji w od mia nę 8-bil W. Po -
łczyń ska wy gra ła z Pa try cją Mu sik (3: 1)
i Wik to rią Wy drzyń ską (3: 1). Po tem ule -
gła Zu zan nie Błasz czak (1: 3), a po le wej
stro nie dra bin ki ogra ła Alek san drę
Orzech (3: 0), awan su jąc do czo ło wej
czwór ki. W pół fi na le na sza za wod nicz ka
nie spro sta ła Bo gnie Świ ta le (2: 3) i tym
sa mym wy wal czy ła brą zo wy me dal. 

W. Po łczyń ska za pew ni ła so bie no -
mi na cję do ka dry na ro do wej. – Je stem
szczę śli wa i dum na z We ro ni ki – oznaj -
mia Ilo na Ga le ja, tre ner ka UKS Bi -
la. – Cięż ka pra ca, po łą czo na z set ka mi
go dzin spę dzo nych w sa li bi lar do wej,
przy nio sła efek ty. Sys te ma tycz ność
i kon se kwen cja da ją wy ni ki. Gra tu lu ję
mo jej pod opiecz nej.

W Kiel cach ry wa li zo wał tak że Da -
mian Wie rzyk. W od mia nę 9-bil za wod -
nik zdu now skie go klu bu prze grał z Ma te -
uszem Fi li pem (5: 6) i Szy mo nem Bru -
śnic kim (3: 5). Z ko lei zma ga nia w 8-bil
roz po czął od wy gra nej z Ka ro lem Zie len -
kie wi czem (5: 3), po czym uległ Da wi do -
wi Gliń skie mu (1: 5) i Mi cha ło wi Bą bo lo -
wi (4: 5). 

(GRZE LO)

BILARD

Dwa medale na mistrzostwach kraju



15Sport

Dru gie zwy cię stwo z rzę du na wła -
snym obiek cie od niósł Piast Ko by lin.
Pod opiecz ni tre ne ra Mar ka No wic -
kie go nie mie li pro ble mów z po ko -
na niem Pia sta Cze ka nów. Go le dla
miej sco wych strze li li Mar cin Ku rza -
wa, Ma te usz Wa cho wiak i To masz
Ko kot. 

Go spo da rze ob ję li pro wa dze nie
w 38. mi nu cie. Wte dy to fau lo wa ny
na 20. me trze, na wprost bram ki, był Ja -

kub Szy ma now ski. Do pił ki pod szedł
Mar cin Ku rza wa i tech nicz nym ude rze -
niem po słał ją w sa mo okien ko, nie da jąc
szans roz pacz li wie in ter we niu ją ce mu
bram ka rzo wi. 

Miej sco wi po szli za cio sem po zmia -
nie stron. Pięć mi nut po roz po czę ciu dru -
giej po ło wy by ło 2: 0. Świet ny rajd le wą
stro ną prze pro wa dził Edwin Mar chew ka,
po czym za grał wzdłuż po la kar ne go,
a Ma te usz Wa cho wiak skie ro wał pił kę
do siat ki. 

Bar dzo po dob nie wy glą da ła ak cja,
po któ rej padł trze ci gol dla Pia sta. Tym
ra zem w ro li asy sten ta wy stą pił Ma te -

usz Wa cho wiak, któ ry ide al nie ob słu -
żył To ma sza Ko ko ta, a ten usta lił wy nik
na 3: 0. 

Pod opiecz ni M. No wic kie go wy gra li
za słu że nie, przez ca ły mecz prze wa ża li
i nie po zwo li li ry wa lom na stwo rze nie
choć by jed nej do god nej sy tu acji.

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Pewna wygrana Piasta 

W so bo tę Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.
za grał na wy jeź dzie z LKS -em Go łu -
chów. Przez go dzi nę gry utrzy my wał
się wy nik bez bram ko wy, ale po tem
miej sco wi włą czy li pią ty bieg i za apli -
ko wa li koź mi nia nom czte ry go le.

W te amie z Go łu cho wa wy stę pu je kil -
ku by łych gra czy Bia łe go Or ła. W pod sta wo -
wym skła dzie gra ją S. Gał czyń ski, J. Szym ko -
wiak, I. Skow ron czy K. Cza bań ski. A szko le -
niow cem LKS -u jest Ma ciej Do la ta, by ły tre -
ner Or łów. By ło to więc spo tka nie sta rych

zna jo mych. Ale o sen ty men tach nie by ło
mo wy. I choć dłu go utrzy my wał się bez -
bram ko wy re zul tat, to ostat nie pół go dzi ny
by ło w wy ko na niu go spo da rzy pio ru nu ją ce.

Koź mi nia nie nie źle za gra li w pierw -
szej od sło nie, ale spo so bu na go łu chow -
skie go bram ka rza nie zna leź li. Im dłu żej
trwa ło spo tka nie, tym więk sza sta wa ła się
prze wa ga miej sco wych. 

Wy nik me czu w 61. mi nu cie otwo rzył
Kry stian Be nu szak, któ ry otrzy mał po da -
nie z pra wej stro ny bo iska i tech nicz nym
strza łem po ko nał Pa try ka Szul ca. Dru gą
bram kę zdo był Pa weł Stem pień, wy ko rzy -
stu jąc do środ ko wa nie z le wej stro ny. Na 3: 0
pod wyż szył Pa tryk Cier niew ski, któ ry naj -
szyb ciej do biegł do pił ki od bi tej przez gol ki -

pe ra na słu pek i z naj bliż szej od le gło ści wpa -
ko wał ją do siat ki. Re zul tat spo tka nia usta lił
Be nu szak, któ ry po mi nię ciu dwóch obroń -
ców skie ro wał pił kę do bram ki. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Spotkanie starych znajomych 
LKS Gołuchów - Biały Orzeł Koźmin

Wlkp. 4:0 (0:0)
BRAMKI: 1:0 – Krystian Benuszak

(61’), 2:0 – Paweł Stempień (67’), 3:0 –
Patryk Cierniewski (73’), 4:0 –
Krystian Benuszak (85’)

BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Juskowiak,
Konopka (35’ M. Leoniak), Kaczmarek,
Maciejewski – Wosiek, A. Leoniak (85’
Kaczyński), Błażejczak, Kamiński,
Jędrkowiak – Miedziński (80’
Konradowski)

Piast Kobylin – Piast Czekanów 
3:0 (1:0)

BRAMKI: 1:0 – Marcin Kurzawa
(38’ wolny), 2:0 – Mateusz Wachowiak
(50’), 3:0 – Tomasz Kokot (65’) 

PIAST: Poślednik – Mac.
Wachowiak (77’ Kowalski), A.
Kurzawa, Kubiak, Mat. Wachowiak
(80’ Bzodek), Szymanowski (82’
Jędrzejak), M. Kurzawa, Marchewka,
Snela, Kokot (70’ Rejek), Wosiek 



Sport16 WTOREK, 15 maja 2018

Astra Kro to szyn do prze rwy prze gry -
wa ła na wła snym bo isku z Vic to rią
Skar szew 0: 1. Po zmia nie stron
pod opiecz ni tre ne ra Lesz ka Kru ti na
za gra li sku tecz niej i po ko na li przy -
jezd nych 3: 1. 

Miej sco wi już w pierw szej mi nu cie
mo gli wyjść na pro wa dze nie, ale świet nej

oka zji nie wy ko rzy stał Krzysz tof Ra tyń ski.
Wkrót ce to się ze mści ło, gdyż Vic to ria
otwo rzy ła wy nik. Po pro sto pa dłym po da -
niu pił ka tra fi ła do Ja ku ba Jóź wia ka, któ ry
bez pro ble mu po ko nał Bar tło mie ja Ja ry sza. 

Go spo da rze wciąż by li nie sku tecz ni.
Naj pierw ko lej ną zna ko mi tą sy tu ację
zmar no wał K. Ra tyń ski, a po ude rze niu
Ka ro la Kryst ka pił ka tra fi ła w słu pek.

Wresz cie w 64. mi nu cie K. Ra tyń ski
zna lazł spo sób na bram ka rza go ści, po ko nu -
jąc go po do gra niu K. Kryst ka, któ ry z ko lei
wpi sał się na li stę strzel ców kil ka na ście mi -
nut póź niej. Asy stę przy tra fie niu ka pi ta na
Astry za li czył Ma te usz Mi zer ny. W do li czo -
nym cza sie gry ry wa li do bił wpro wa dzo ny
z ław ki re zer wo wych Do mi nik Pi wo war. 

W na stęp nej ko lej ce kro to szyń ski ze -
spól za gra na wy jeź dzie z GKS -em Żer -
ków. 

(GRZE LO)

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

W sto li cy kra ju ro ze gra no ogól no pol -
ski fi nał XVIII Tur nie ju „Z po dwór ka
na sta dion o Pu char Tym bar ku”.
Z bar dzo do brej stro ny po ka za ły się
pod opiecz ne du etu tre ner skie go
Mag da le na Ka lu pa / Hu bert Wro -
nek. Kro to szy nian ki za koń czy ły zma -
ga nia na 12. miej scu. 

Pił kar skie świę to mło dych za wod ni -
ków roz po czę ło się od uro czy stej pa ra dy
przy sta dio nie PGE Na ro do wym oraz ce -
re mo nią otwar cia i lo so wa niem grup.
Przez ko lej ne dwa dni 64 naj lep szych ze -
spo łów dziew cząt i chłop ców wal czy ło
o zwy cię stwo w ka te go riach wie ko wych
U -10 oraz U -12. 

Na bo iskach Agry ko li i Le gii zma ga -
nia mło dych adep tów fut bo lu ob ser wo -
wa li m. in. Zbi gniew Bo niek – pre zes
PZPN, Adam Na wał ka – se lek cjo ner ka -
dry na ro do wej, a tak że tre ne rzy mło dzie -
żo wych re pre zen ta cji – Cze sław Mich -
nie wicz, Ja cek Ma gie ra, Mar cin Do rna

i Bar tło miej Za lew ski. 
Kro to szy nian ki zna la zły się w gru -

pie M wraz z eki pa mi z wo je wództw ślą -
skie go, pod kar pac kie go i ma ło pol skie -
go. – Na sze pił kar ki, mi mo ogrom nej de -
ter mi na cji i po sta wy fa ir play, za ję ły
czwar te miej sce w gru pie – re la cjo nu je
Mag da le na Ka lu pa. – Ry wal ki oka za ły się
bar dzo moc ne. W dru gim dniu pił kar -
skiej ma jów ki dziew czy ny wal czy ły dziel -
nie i osta tecz nie upla so wa ły się na dwu -
na stej po zy cji. 

Ostat nie go dnia im pre zy na sze za -
wod nicz ki wraz z ro dzi na mi ki bi co wa ły
naj lep szym dru ży nom tur nie ju, a po po -
łu dniu obej rza ły fi nał Pu cha ru Pol ski po -
mię dzy Le gią War sza wa i Ar ką Gdy nia.
W sto li cy nie za bra kło też cza su na zwie -
dza nie. Dziew czę ta mia ły oka zję zo ba -
czyć naj waż niej sze za byt ki War sza wy. 

Dla M. Ka lu py był to już czwar ty
ogól no pol ski fi nał. W 2014 upla so wa ła
się ze swo im ze spo łem na 11. miej scu, rok
póź niej na 15. po zy cji, a w 2016 – na 14.

W kro to szyń skiej dru ży nie za gra ły
Ga brie la Ga weł, Ame lia Ko zieł, Agniesz -
ka Ka ba ciń ska, We ro ni ka Po lak, Mag da le -
na Bier nat, Pa try cja Ko len da, Ni ko la Hy -
le wicz, Ro za lia Ma ślan kow ska, Wik to ria
Szym czak oraz Jo an na Pod sad na. – Wy -
jazd na fi nał moż li wy był dzię ki wspar ciu
fi nan so we mu wie lu osób. Szcze gól ne po -
dzię ko wa nia pił kar ki i sztab tre ner ski kie -
ru ją do bur mi strza, sta ro sty, dy rek tor SP
nr 8 w Kro to szy nie oraz pre ze sów Wiel -
ko pol skie go i Okrę go we go Związ ku Pił ki
Noż nej – do da je M. Ka lu pa. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Skuteczni w drugiej połowie

Astra Krotoszyn – Victoria Skarszew
3:1 (0:1)

BRAMKI: 0:1 – Jakub Jóźwiak
(10’), 1:1 – Krzysztof Ratyński (64’),
2:1 – Karol Krystek (76’), 3:1 –
Dominik Piwowar (91’) 

ASTRA: Jarysz – Juszczak,
Wawrocki, Olejnik, Stach – Ratyński
(81’ Piwowar), Kuźnicki (46’ Kuszaj),
Jankowski (68’ Adamski), Mizerny (88’
Roszczak), Krystek – Paczków 

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.

PIŁKA NOŻNA

Krotoszynianki walczyły w ogólnopolskim finale


