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� KULTURA
Noce w muzeach 
na terenie powiatu 

Czytaj na str. 11

NASZE AKCJE

Ruszyło głosowanie!
Przed kil ko ma dnia mi roz po czął się
dru gi etap kon kur su 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. Każ dy z Was mo że gło so wać
na ko goś z 26 kan dy da tów.

Pierw szy etap po le gał na wy sy ła niu
zgło szeń. W kon kur sie mo gą uczest ni -
czyć oso by bę dą ce opie ku nem praw nym
lub ro dzi cem dziec ka w wie ku do 5 lat.
Ma my 26 uczest ni ków – każ dy z nich
ma szan sę na głów ną na gro dę! 

Gło so wa nie już ru szy ło i po trwa
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.

Ów re mont 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 gło so wa nia w na -
szym kon kur sie! Re gu la min oraz kla sy fi -
ka cja on -li ne do stęp ne są
na http://www.glo kal na.pl/wy graj -
-po koj -dla -swo je go -dziec ka/.

KIN GA KOST KA

JAK GŁO SO WAĆ?
Wy ślij SMS pod nr 7248

(koszt 2,46 zł z VAT) o tre ści PO KOJ, po -
da jąc nu mer kan dy da ta we dług wzo ru:
PO KOJ. 31

Zwiększ licz bę gło sów 
jed nym sms -em!

Od daj 3 gło sy! Wy ślij sms o tej sa -
mej tre ści na nu mer 74567 (4.92
z VAT)

Od daj 10 gło sów! Wy ślij sms o tej
sa mej tre ści na nu mer 76567 (7,38
z VAT)

Czytaj str. 11-13

W mi nio ny week end miesz kań cy Kro to szy na nie mo gli na rze kać na nu dę. 
W so bo tę w par ku miej skim po raz szó sty od był się Kro to FEST, czy li Fe sti wal Ak tyw nych 
Są sia dów. Gwiaz dą wie czo ru by ła Ur szu la. Z ko lei w nie dzie lę mi ło śni cy bie ga nia 
ry wa li zo wa li w XXXIX edy cji Bie gu Kro to sa.

WYDARZENIA

Kulturalna sobota, sportowa niedziela



W bu dyn ku Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Kro to szy nie od by ło się spo -
tka nie w spra wie rze ko mych zbio ro -
wych na ru szeń praw na uczy cie li, za -
trud nio nych w pla ców kach oświa to -
wych gmi ny Kro to szyn. Do ty czą one
na li cza nia i wy pła ty wy na gro dze nia
za nad go dzi ny. 

Spo tka nie pro wa dzi li praw ni -
cy – Krzysz tof Śpie wak i Ja kub Ka -
lak. – Spra wa się ga 2009 ro ku, a kon kret -
nie uchwa ły Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie, re gu lu ją cej na li cza nie nad go dzin
i wszyst kich do dat ko wych świad czeń,
przy dzie la nych na uczy cie lom szkół gmi -
ny Kro to szyn. Z ko lei w 2015 ro ku przed -
sta wio no wy ja śnie nia bur mi strza, mó -
wią ce o tym, że za dni, w któ rych nie od -
by wa ją się za ję cia dy dak tycz ne, na uczy -
cie lom nie przy słu gu je wy na gro dze nie

za go dzi ny po nadwy mia ro we – wy ja śniał
me ce nas Ja kub Ka lak. 

Te mat wspo mnia nych nie pra wi dło -
wo ści po ja wił się po in ter wen cji se na to ra
Łu ka sza Mi ko łaj czy ka, do któ re go do tar ła

in for ma cja o nie zgod nym z obo wią zu ją -
cym pra wem pra cy roz li cza niu i wy pła ca -
niu wy na gro dzeń za go dzi ny po nadwy -
mia ro we na uczy cie li. Par la men ta rzy sta
po in for mo wał o tym fak cie Pań stwo wą In -

spek cję Pra cy, któ ra skon tro lo wa ła pięć
szkół z gmi ny Kro to szyn. Kon tro la wy ka -
za ła, iż w do ku men tach spo rzą dza nych
przez dy rek to rów po szcze gól nych pla có -
wek, któ re póź niej tra fia ją do Za kła du Ob -
słu gi Pla có wek Oświa to wych, nie są wy ka -
zy wa ne nie zre ali zo wa ne go dzi ny dy dak -
tycz ne w dniach, w któ rych nie od by wa ją
się lek cje z przy czyn od na uczy cie li nie za -
leż nych, np. w pierw szy i ostat ni dzień ro -
ku szkol ne go czy w trak cie re ko lek cji.

– Pań stwo ja ko na uczy cie le ma cie
pra wo żą dać za pła ty nie za pła co ne go wy -
na gro dze nia wraz z od set ka mi – stwier -
dzi li praw ni cy, pro po nu jąc obec nym
na spo tka niu na uczy cie lom, że bę dą ich
re pre zen to wać na dro dze są do wej, je śli
do szło by do zło że nia po zwu zbio ro we go
prze ciw ko wła dzom gmi ny Kro to szyn. 

Na uczy cie le wy ra zi li zdzi wie nie fak -
tem, iż mi mo wie lo krot nych skarg i za -

wia do mień, spra wa ta nie za in te re so wa ła
kro to szyń skie go od dzia łu Związ ku Na -
uczy ciel stwa Pol skie go. Wszak ten or gan
wi nien dbać w szcze gól no ści o prze strze -
ga nie praw pra cow ni ków oświa ty.

– Związ ki nie sku tecz ną re ak cją
na pań stwa spra wę wła ści wie strze li ły so -
bie w ko la no. Nie udzie lo no też pań stwu
wła ści wej ochro ny, któ rą związ ki za wo do -
we po win ny za pew niać – stwier dził J. Ka -
lak. – Gdy py ta łem rad ne go Ka ja, czy
zwią zek zaj mie ja kie kol wiek sta no wi sko
w tej spra wie, otrzy ma łem od po wiedź od -
mow ną – przy znał z ko lei Bar tosz Ko siar -
ski, na uczy ciel z Kro to szy na. 

Na obec nym eta pie dzia łań me ce na si
nie są w sta nie wska zać, ja ka mo że być
ska la rosz czeń. Bę dzie my bacz nie się
przy glą dać, ja ki ta spra wa bę dzie mia ła
ciąg dal szy.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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KROTOSZYN

Będzie pozew zbiorowy przeciwko władzom miasta?

20 ma ja w kro to szyń skim Par ku
Miej skim od by ły się warsz ta ty ję zy -
ko wo -ce ra micz ne dla dzie ci pod ha -
słem „Bądź up!”. Or ga ni za to rzy przy -
go to wa li bar dzo cie ka we za ję cia, łą -
cząc przy jem ne z po ży tecz nym.

„Bądź up!” to pro jekt warsz ta tów
prze zna czo nych dla mło dych miesz kań -
ców Kro to szy na i oko lic. Spo tka nia łą czą
w so bie na ukę ję zy ka an giel skie go oraz
za ję cia ce ra micz ne z za kre su two rze nia

na czyń, rzeźb z gli ny.  Nie kon wen cjo -
nal ne za ję cia, pod czas któ rych uczest -

ni cy mo gli roz wi nąć swo je umie jęt no -
ści z za kre su ję zy ka an giel skie go, pro -

wa dzi ła An ge li ka Ko rzec ka. Z ko lei
warsz ta ty ce ra micz ne zor ga ni zo wa ła
Ma ria Grzy bek. Po nad to każ dy mógł
przejść ma łą me ta mor fo zę za spra wą
Mar ty Ma chow skiej, któ ra ma lo wa ła
twa rze. 

Zda niem or ga ni za to rek spo tka nie
w kro to szyń skim par ku to nie tyl ko za ba -
wa dla naj młod szych, ale tak że chwi la od -
de chu dla ich opie ku nów, któ rych moż na
po bu dzić do uwraż li wia nia swo ich po -
ciech na za po mi na ne już rze mio sło i dzie -
dzic two, w po łą cze niu z ko niecz no ścią
zna jo mo ści ję zy ków ob cych. 

(NO VUS)

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

WARSZTATY

Bądź up!
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Ostat nia nie dzie la ma ja w Ga le rii
Kro to szyń skiej upły nę ła pod zna -
kiem atrak cji dla naj młod szych.
Przy go to wa no bo wiem dla nich
fRAJ Do wy Dzień Dziec ka. 

Atrak cji, głów nie zwią za nych z mo to -
ry za cją, nie bra ko wa ło. Dzie ci mia ły oka -
zję zo ba czyć praw dzi we sa mo cho dy raj -
do we (Fiat Se icen to Abarth A Gru pa),
któ re na co dzień moż na po dzi wiać je dy -
nie na wy ści gach. Każ dy mógł do kład nie
obej rzeć po jaz dy, wsiąść do środ ka, zro bić
so bie pa miąt ko we zdję cia. Ale sa mo cho -
dy to nie wszyst ko. Klien ci Ga le rii te go
dnia mo gli zo ba czyć tak że zdję cia,

kombinezony czy pu cha ry zdo by te przez
gru pę KM Ra cing Te am. 

Ze spół wy ści go wy z sie dzi bą w Kro -
to szy nie po wstał w 2010 ro ku. Przy go dę
ze spor tem mo to ro wym za czy nał od kar -
tin gu. Rok 2015 to po czą tek star tów
w WSMP. Te am two rzą bra cia Ma te usz
i Kry stian Cie siół ka. Uży wa ne przez nich
sa mo cho dy zo sta ły od pod staw zbu do wa -

ne i przy go to wa ne przez nasz ze spół, m.
in. wy ści go wa wer sja Fia ta Se icen to Spor -
ting Abarth Gr. N.

Or ga ni za to rzy wy eks po no wa li rów -
nież ele men ty sil ni ka. Prze pro wa dzo no
warsz ta ty po ka zo we „Jak to dzia ła” oraz

za ba wy zręcz no ścio we – tor prze szkód,
zmia nę kół czy skła da nie ele men tów sil ni -
ka. Po nad to dzie ci mo gły wziąć udział
w kon kur sie pla stycz nym.

(NO VUS)

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

GALERIA KROTOSZYŃSKA

fRAJDowe atrakcje dla najmłodszych 
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W so bo tę, 20 ma ja, Kur ko we Brac -
two Strze lec kie w Koź mi nie Wlkp.
ob cho dzi ło swo je co rocz ne świę to.
Z tej oka zji zor ga ni zo wa no uro czy -
sto ści, któ rych zwień cze niem by ło
strze la nie o ty tuł Kró la Zie lo no świąt -
ko we go. 

O go dzi nie 10.30 sprzed ki na
Miesz ko przy ul. Bo rec kiej uczest ni cy
świę ta, w asy ście Koź miń skiej Or kie stry
Dę tej, ru szy li w kie run ku po mni ka
Wol no ści. Tam zło żo no kwia ty i od da no
sal wę ho no ro wą. 

Na stęp nie bra cia kur ko wi prze szli
do ko ścio ła far ne go, gdzie Mszę św. od -
pra wił ks. Łu kasz Chu dziń ski, któ ry
w ho mi lii przy po mniał ge ne zę bractw
kur ko wych oraz wspo mniał o ich ro li
daw niej i dziś. 

Dal sza część uro czy sto ści od by wa ła

się na strzel ni cy. W strze la niu o ty tuł Kró -
la Zie lo no świąt ko we go AD 2018 zwy cię -
żył Ce za ry Pił kow ski, któ ry już dwu krot -
nie zdo był ty tuł kró la – w la tach 2011
i 2012. Ty tuł Mar szał ka wy wal czył Ar tur
Bo bu sia, a Ry ce rza – Ja cek Gaw roń ski. 

W strze la niu do tar czy ho no ro wej
trium fo wał Mi chał Waw rzy niak, wy prze -
dza jąc Ry szar da Kost kę i Ja ro sła wa Ra taj -
cza ka. Za wo dy w kon ku ren cji ka ra bi nu
do wol ne go wy grał Ja cek Pod gór ski,
przed Grze go rzem Bol tem i Jac kiem
Gaw roń skim. 

Tar czę Brac ką zdo był Mi chał Waw -
rzy niak, dru gie miej sce przy pa dło
Grze go rzo wi Bol to wi, a trze ci był Ar tur
Bo bu sia. W strze la niu do ku ra zwy cię -
żył Sła wo mir Min ta, a za nim upla so wa -
li się Grze gorz Bolt i Pa weł Pił kow ski.
Z ko lei tar czę ro dzin ną i pa miąt ko wy
pu char zdo by ła Li dia Pod gór ska, któ ra

wy prze dzi ła Zo fię Le wan do wicz i Da -
nu tę Pił kow ską. 

(NO VUS)

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

KOŹMIN WLKP.

Niech żyje król!

Pod czas se sji Ra dy Miej skiej w Zdu -
nach po seł Jan Mo siń ski uho no ro wał
Łu cję Dłu gie wicz -Pa szek od zna ką „Za -
słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej”, nada ną
przez mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa
na ro do we go Pio tra Gliń skie go.

Łu cja Dłu gie wicz -Pa szek wy wo dzi
się z Kro to szy na. Od 33 lat miesz ka
w Zdu nach. W tym ro ku ob cho dzi 40-le -
cie swo jej pra cy. Jest ab sol went ką I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. H. Koł łą ta -
ja w Kro to szy nie. W cza sach szkol nych
wy ka zy wa ła się za in te re so wa nia mi et no -
gra ficz ny mi, folk lo ry stycz ny mi i hi sto -
rycz ny mi. Przez 4 la ta w szko le śred niej
udzie la ła się ja ko szkol na prze wod nicz ka
mu ze al na, opro wa dza jąc ko le żan ki i ko le -
gów. Dzia ła ła też w sa mo rzą dzie uczniow -
skim ja ko kro ni kar ka. Bra ła udział w kon -
kur sach re cy ta tor skich. 

By ła prze wod ni czą cą kro to szyń skiej
fi lii Mło dzie żo we go To wa rzy stwa Przy ja -
ciół Na uk i ak tyw nie dzia ła ła w PTTK.
Po ukoń cze niu li ceum pod ję ła pra cę
w Kro to szyń skim To wa rzy stwie Kul tu ral -
nym, gdzie peł ni ła funk cję prze wod ni ka
mu ze al ne go oraz se kre ta rza tech nicz ne -
go. Dwa la ta póź niej zo sta ła za trud nio na
przez PTTK, któ re go od dział pro wa dził
kro to szyń skie mu zeum. Do 1990 ro ku

wy ko ny wa ła obo wiąz ki prze wod ni ka,
kon ser wa to ra zbio rów i do ku men ta li sty
prac bi blio tecz nych. 

W wy ni ku kon kur su zo sta ła dy rek to -
rem Zdu now skie go Ośrod ka Kul tu ry
i kie ro wa ła tą pla ców ką do 2007 ro ku.
Od stycz nia 2008 ro ku do dziś jest star -
szym do ku men ta li stą zbio rów Izby Mu -
ze al nej przy ZOK -u. 

– Jest to dla mnie wiel kie wy da rze -
nie i za szczyt, że mo głem wrę czyć pa ni
od zna cze nie od pa na mi ni stra Pio tra
Gliń skie go – oznaj mił po seł Mo siń -
ski. – Je stem pe wien, że to wy róż nie nie
tra fia w god ne rę ce – wspa nia łej ko bie -
ty -in sty tu cji. Jej pa sją ży cio wą by ły ba -
da nia i dba łość o kul tu rę w wy mia rze lo -
kal nym, re gio nal nym i ogól no pol skim.
Po trzeb ni są ta cy lu dzie, po nie waż dba -
łość o kul tu rę na szcze blu lo kal nym wy -
ma ga wiel kiej si ły i de ter mi na cji. Ujaw -
nia nie no wych fak tów w dzie jach hi sto -
rii bez wąt pie nia wię cej kosz tu je niż
pra ce na uko we w War sza wie czy in nych
więk szych mia stach. Do przy zna nia pa -
ni Łu cji te go od zna cze nia bar dzo przy -
czy ni li się pa no wie Łu kasz Star czew ski
i Ka rol Kam za, któ rym rów nież na le żą
się po dzię ko wa nia – stwier dził par la -
men ta rzy sta.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

ZDUNY

Zasłużona dla polskiej kultury

Na nie daw nym po sie dze niu Ko mi sji
Roz wo ju Go spo dar ki, Rol nic twa i Bu -
dże tu w Zdu nach bur mistrz To masz
Chu dy przed sta wił rad nym po my sły za -
go spo da ro wa nia obiek tu by łej Ka flar ni.

Wło darz po in for mo wał ze bra nych, że
jest już go to wa przed wstęp na umo wa za -
ku pu Ka flar ni Zdu ny, co spo wo du je, że
mia sto bę dzie ad mi ni stra to rem te go
obiek tu. – Po gra ni cze Kul tur bez żad nych
pro ble mów bę dzie mo gło od by wać się
w Ka flar ni. Nie chce my do pu ścić, by
w środ ku mia sta sta ła ru de ra. Dla te go wy -
stą pi li śmy do Wiel ko pol skie go Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go z wnio skiem
o do fi nan so wa nie za ku pu i kom plek so wej
re wi ta li za cji – wy ja śnił T. Chu dy. 

Za kup Ka flar ni wraz z re wi ta li za cją
to koszt ok. 7 mln zł, a do fi nan so wa nie
ma wy nieść 85 pro cent. Bur mistrz za zna -
czył, że je śli by zda rzył się ja kiś kry zys, to

za wsze jest moż li wość sprze da ży, po nie -
waż obiekt bę dzie trze ba utrzy my wać tyl -
ko przez pięć lat. 

W bu dyn ku ma ją po wstać po miesz -
cze nia biu ro we, wy sta wien ni cze i miesz -
kal ne. – Cho dzi o to, że by ar ty ści z naj -
wyż szej pół ki, któ rzy po dró żu ją po świe -
cie, mie li miej sce, w któ rym mo gli by spo -
koj nie pra co wać i wy po cząć. Za mie rza my

rów nież stwo rzyć tam sa lę kon fe ren cyj ną,
która jed no cze śnie bę dzie mo gła być ki -
nem dla kil ku dzie się ciu osób. Prze wi dy -
wa ne są też po miesz cze nia eks po zy cyj no -
-warsz ta to we – oznaj mił T. Chu dy.

W Ka flar ni sie dzi bę bę dzie miał rów -
nież Cech Zdu nów Pol ski, któ ry za mie rza
prze pro wa dzać warsz ta ty oraz eg za mi ny.

(NO VUS)

ZDUNY

Plany na zagospodarowanie Kaflarni
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Pod czas po sie dze nia ko mi sji sta łych
Ra dy Miej skiej w Zdu nach do szło
do wy mia ny zdań po mię dzy bur mi -
strzem To ma szem Chu dym a rad ną
Mi ro sła wą Sa jur, któ ra jest soł ty sem
Ko na rze wa. Cho dzi ło o bu do wę dłu -
go ocze ki wa nej ścież ki pie szo -ro we -
ro wej.

Rad na za py ta ła bur mi strza, kie dy
wresz cie zo sta nie wy bu do wa na owa
ścież ka, na któ rą miesz kań cy Ko na rze wa
cze ka ją już do sta tecz nie dłu -
go. – Po pierw sze – jest to dro ga po wia to -
wa, czy li py ta nie po win no być skie ro wa ne
przede wszyst kim do sta ro stwa po wia to -
we go – od rzekł T. Chu dy. – Po dru -
gie – chciał bym za dać pa ni py ta nie, bo
jest pa ni rad ną nie od czte rech lat, ale du -
żo dłu żej. Jak wy glą da ły ta kie sy tu acje
w po przed nich la tach, w po przed nich ka -
den cjach sa mo rzą do wych?

M. Sa jur stwier dzi ła, że bur mistrz
obie cy wał przed wy bo ra mi, że zaj mie się
bu do wą ście żek. – Nikt nie obie cy wał po -
przed nio, że weź mie się za ścież ki, a pan
to obie cał – oznaj mi ła, za zna cza jąc
przy tym, że na dro gach jest nie bez piecz -
nie i mo że dojść do tra ge dii. 

Rad na po wie dzia ła, że dro ga po wia -
to wa łą czą ca Kro to szyn z Basz ko wem,

wio dą ca przez Ko na rzew, jest w złym sta -
nie i trze ba się nią za jąć jak naj szyb -
ciej – dla bez pie czeń stwa miesz kań ców.
Bur mistrz przy znał z ko lei, iż wła dze gmi -
ny ro bią wszyst ko, by ścież ka pie szo -ro we -
ro wa po wsta ła. Za strzegł jed nak, że ni gdy
na żad nym spo tka niu z miesz kań ca mi nie
obie cy wał bu do wy tej ścież ki.

– Pod ję li śmy wię cej dzia łań, że by ta
ścież ka po wsta ła, niż po przed nie wła dze.
Jest zro bio ny pro jekt bu dow la ny i bę dzie
to prze pro wa dzo ne eta pa mi – wy ja śnił T.
Chu dy. Rad na jed nak upie ra ła się
przy twier dze niu, że bur mistrz obie cy -
wał wy bu do wa nie ścież ki. – Ro zu miem,
że eta pa mi bę dzie ro bio na, ale wszy scy
miesz kań cy mó wią, że mia ła po wstać

w cią gu tych czte rech lat. Pa nie bur mi -
strzu, ja so bie te go nie wy my śli łam. By -
łam na ze bra niu, na któ rym mó wił pan
miesz kań com, że część ścież ki – od stro -
ny Kro to szy na – po wsta nie – oświad czy -
ła M. Sa jur.

– Cze goś ta kie go na żad nym spo tka -
niu ni gdy nie po wie dzia łem, pro szę mi to
udo wod nić – od po wie dział bur -
mistrz. – Są pro to ko ły spi sa ne z tych spo -
tkań. Niech pa ni przed sta wi do wód na to,
że ja obie ca łem lu dziom coś ta kie go. Po -
wie dzia łem je dy nie, że zro bi my wszyst -
ko, by ścież ka po wsta ła. Nie ste ty, nie da
się zro bić wszyst kie go – za koń czył dys ku -
sję wło darz Zdun.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

ZDUNY

Obiecywał czy nie obiecywał..?

W Koź mi nie Wlkp. trwa wy mia na
lamp ulicz nych. Do ce lo wo 268 sta -
rych opraw za stą pią no wo cze sne
ener go osz częd ne lam py led. Za da -
nie to re ali zu je Spół ka Oświe tle nie
Ulicz ne i Dro go we w Ka li szu w po ro -
zu mie niu z gmi ną Koź min Wlkp. 

Za da nie jest fi nan so wa ne z pre fe ren -
cyj nej po życz ki z Wo je wódz kie go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej. – Ta ka for ma fi nan so wa nia jest
ko rzyst na dla gmi ny, gdyż po spła cie 60
pro cent po życz ki za dłu że nie bę dzie umo -
rzo ne – wy ja śnił wi ce bur mistrz Ja ro sław
Ra taj czak. 

Do tych czas wy mie nio no lam py
przy uli cach: Sto dol nej, Ber nar dyń skiej,

Wi to sa. Ks. Go ja, Cie szyń skie go i Klasz -
tor nej. Do wy mia ny po zo sta ły lam py
przy uli cach Ty siąc le cia, Za wadz kie go,
Węc kie go, Dwor co wej, Mar ciń ca, Zam ko -
wej i Stę szew skie go. W nie któ rych miej -
scach zo sta ną wy mie nio ne tak że słu py, je -
śli są w złym sta nie i nie na da ją się do dal -
szej eks plo ata cji. Pra ce po trwa ją do koń ca
czerw ca. 

– Gmi na zy ska znacz ne oszczęd no ści
w opła tach za ener gię elek trycz ną. Tań sze
bę dzie utrzy ma nie sie ci oświe tle nio wej,
któ ra po mo der ni za cji bę dzie mniej awa -
ryj na – po wie dział J. Ra taj czak. Za mon -
to wa nie no wych lamp led i zli kwi do wa -
nie lamp z ża rów ka mi rtę cio wy mi to tak -
że nie oce nio na ko rzyść dla śro do wi ska. 

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP

Wymiana lamp ulicznych

Wy dział Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic -
twa i Le śnic twa Sta ro stwa Po wia to we -
go w Kro to szy nie in for mu je, że
po okre sie prób nej eks plo ata cji do -
tych cza so wy czuj nik po mia ru za nie -
czysz czeń zo stał wy łą czo ny. Sta ro stwo
za ku pi ło trzy czuj ni ki do po mia ru za -
nie czysz czeń PM 2,5 oraz PM 10. 

Urzą dze nia te za in sta lo wa no na bu -
dyn kach sta ro stwa, Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Kro to szy nie i Ze spo łu Szkół
Po nad gim na zjal nych w Koź mi nie

Wlkp. Przy współ pra cy sa mo rzą dów
pla no wa ne jest ob ję cie mo ni to rin giem
pra wie wszyst kich gmin na sze go po wia -
tu. Czuj ni ki ma ją za ku pić i za in sta lo wać
sa mo rzą dy Kro to szy na, Zdun, Sul mie -
rzyc i Ko by li na. 

Na stro nach in ter ne to wych sta ro -
stwa oraz gmin pu bli ko wa ne bę dą ra por -
ty ze sta nu za nie czysz cza nia po wie rza.
Wy ni ki po mia rów są do stęp ne na stro nie
in ter ne to wej po wia tu w dzia le Ak tu al no -
ści – za kład ka: Air ly.

(NO VUS)

POWIAT

Trzy czujniki do pomiaru zanieczyszczeń
Gmi na Koź min Wlkp., we spół z Re -
gio nal nym Ośrod kiem Po li ty ki Spo -
łecz nej w Po zna niu oraz Fun da cją
im. Kró lo wej Ja dwi gi w Pusz czy ko -
wie, przy stą pi ła do two rze nia lo kal -
nej stra te gii roz wo ju eko no mii spo -
łecz nej. 

– Ma jąc stra te gię, bę dzie my mo gli
apli ko wać o środ ki ze wnętrz ne na dzia -
ła nia z za kre su eko no mii spo łecz nej, ta -
kie jak cho ciaż by bu do wa miesz kań
chro nio nych oraz wie le in nych – wy ja -

śnia bur mistrz Ma ciej Brat bor ski, prze -
wod ni czą cy ze spo łu ds. opra co wa nia do -
ku men tu. 

W skład ze spo łu po wo ła ne go przez
bur mi strza Koź mi na we szli: Do mi nik
Ra dwań ski – za stęp ca prze wod ni czą ce -
go, ko or dy na tor Spół dziel ni So cjal nej VI -
VO, Je rzy For na lik – kie row nik Za kła du
Ak tyw no ści Za wo do wej w Koź mi nie
Wlkp., An drzej Pio trow ski – dy rek tor Po -
wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
w Kro to szy nie, We ro ni ka Ka zu bek – kie -
row nik Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Po -

mo cy Spo łecz nej w Koź mi nie Wlkp., Ka -
rol Jan ko wiak i Mar cin Le śniak – rad ni
Ra dy Miej skiej w Koź mi nie Wlkp. Opie -
ku nem me ry to rycz nym prac zo sta ła
Alek san dra Ki żew ska, re pre zen tu ją ca
ROPS Po znań. 

W koź miń skim ra tu szu od by ło się
już pierw sze spo tka nie ze spo łu. Stwo rze -
nie stra te gii ma na ce lu usys te ma ty zo wa -
nie zdo by tych do tej po ry do świad czeń,
zwią za nych z funk cjo no wa niem pod mio -
tów eko no mii spo łecz nej w gmi nie, a tak -
że wska za nie kie run ków dal sze go roz wo -
ju. Pra ce nad do ku men tem po trwa ją
do prze ło mu czerw ca i lip ca. 

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Strategia rozwoju ekonomii społecznej
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19 ma ja oko ło po łu dnia w Sul mie -
rzy cach do szło do ko li zji dro go wej.
Spraw ca od je chał z miej sca zda rze -
nia, dla te go zor ga ni zo wa no po ścig,
któ ry za koń czył się w Chwa li sze wie.
Po stę po wa nie w tej spra wie pro wa -
dzi kro to szyń ska po li cja.

– Zgło szo no nam, że spraw ca wy -
pad ku dro go we go od je chał z miej sca
zda rze nia w kie run ku Kro to szy na, ale
zgu bił po dro dze ta bli cę re je stra cyj ną.
Na pod sta wie nu me rów usta lo no wła -

ści cie la po jaz du. Po li cjant z Wy dzia łu
Ru chu Dro go we go, peł nią cy służ bę
w re jo nie Sul mie rzyc, za uwa żył sa mo -
chód, któ ry mi mo uży cia sy gna łów
świetl nych i dźwię ko wych nie za trzy -
mał się do kon tro li – in for mu je Piotr
Szcze pa niak z Ko men dy Po wia to wej Po -
li cji w Kro to szy nie.

Funk cjo na riusz ru szył w po ścig,
któ ry się za koń czył kil ka ki lo me trów
da lej, w Chwa li sze wie. Kie row cą sa mo -
cho du mar ki Mer ce des był 54-let ni
miesz ka niec Sul mie rzyc, któ ry ja dąc

z nad mier ną pręd ko ścią, wpadł w po -
ślizg i ude rzył w ja dą cy przed nim po -
jazd Volks wa gen Pas sat, a ten na stęp -
nie zde rzył się z ko lej nym sa mo cho -
dem. Nikt nie od niósł po waż niej szych
ob ra żeń. 

Po ba da niu al ko ma tem oka za ło
się, że kie row ca mer ce de sa miał 0,82
mg/l al ko ho lu w wy dy cha nym po wie -
trzu. Zo stał za trzy ma ny do wy ja śnie -
nia i od po wie za spo wo do wa nie ko li -
zji, jaz dę po pi ja ne mu i nie za trzy ma -
nie się do kon tro li. Od 2017 ta ki czyn
trak to wa ny jest ja ko prze stęp stwo,
za któ re gro zi ka ra po zba wie nia wol -
no ści do 5 lat.

(NO VUS)

NA DRODZE

Pościg za pijanym kierowcą

24 ma ja na uli cy Tę czo wej w Cha -
chal ni (gmi na Zdu ny) ko par ka wy ko -
nu ją ca wy kop uszko dzi ła ru rę sie ci
ga zo wej śred nie go ci śnie nia. Stra ża -
cy szyb ko opa no wa li sy tu ację.

Na miej sce skie ro wa no za stę py z JRG
w Kro to szy nie oraz OSP Zdu ny, a tak że
Gru pę Ope ra cyj ną Ko men dan ta Po wia to -
we go PSP w Kro to szy nie pod do wódz -
twem za stęp cy ko men dan ta. 

W prze pro wa dzo nym roz po zna niu
usta lo no, że w wy ni ku awa rii sie ci prze sy -

ło wej na stą pił nie kon tro lo wa ny wy pływ
ga zu pod ci śnie niem. De cy zją Kie ru ją ce -
go Dzia ła nia mi Ra tow ni czy mi wstrzy ma -
no ruch dro go wy w po bli żu miej sca zda -
rze nia. Stra ża cy przy po mo cy pod ręcz ne -
go sprzę tu bu rzą ce go wy ko na li do stęp
do przy sy pa ne go pia skiem frag men tu
uszko dzo nej ru ry, na stęp nie za ło ży li hy -
drau licz ny za cisk, usu wa jąc tym sa mym
nie szczel ność. 

W trak cie dzia łań na bie żą co mo ni -
to ro wa no stę że nie ga zów nie bez piecz -
nych wo kół uszko dzo nej ru ry. Dal sze
czyn no ści zwią za ne z li kwi da cją awa rii
po zo sta wio no pra cow ni kom po go to wia
ga zo we go. 

(NO VUS)

CHACHALNIA

Uszkodzony gazociąg

24 ma ja, tym ra zem w Kro to szy nie,
zda rzył się ko lej ny nie szczę śli wy wy -
pa dek. Męż czy zna spadł z wy so ko ści
na me ta lo wy płot. Po szko do wa ny zo -
stał prze trans por to wa ny do szpi ta la
śmi głow cem ra tow ni czym.

Do zda rze nia 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 Ze spół Ra tow nic -
twa Me dycz ne go. Męż czy zna wi siał
na pło cie, a me ta lo wy ele ment prze bił je -
go cia ło.

– Stra ża cy przy uży ciu na rzę dzi hy -
drau licz nych wy cię li frag ment ogro dze -
nia i wspól nie z za ło gą Ze spo łu Ra tow nic -
twa Me dycz ne go przy go to wa li po szko do -
wa ne go do trans por tu. Bę dą cy na miej scu
le karz pod jął de cy zję o za dys po no wa niu
Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go. Je -
den za stęp po żar ni czy skie ro wa no więc
na po bli ski sta dion w ce lu za bez pie cze nia
miej sca lą do wa nia śmi głow ca. Po szko do -
wa ne go prze wie zio no ka ret ką po go to wia
na lą do wi sko i prze ka za no za ło dze Lot ni -
cze go Po go to wia Ra tun ko we go – 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.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Spadł na metalowy płot

W pią tek, 18 ma ja, w miej sco wo ści
Brzo za (gmi na Roz dra żew) do szło
do zde rze nia dwóch po jaz dów oso bo -
wych. Przy czy ną wy pad ku by ło wy -
mu sze nie pierw szeń stwa prze jaz du.

– Po li cjan ci wstęp nie usta li li, że kie -
ru ją cy po jaz dem Se at Ibi za 61-let ni
miesz ka niec Roz dra że wa, ja dąc ze swo jej
miej sco wo ści, skrę cał w kie run ku Ko bier -
na. Nie ustą pił pierw szeń stwa prze jaz du
ja dą ce mu z prze ciw ka sa mo cho do wi
mar ki To yo ta z pod pię tą przy cze pą.

W tym au cie po dró żo wa ły dwie oso by.
W wy ni ku zda rze nia to yo ta wje cha ła
do przy droż ne go ro wu – in for mu je Piotr
Szcze pa niak z Ko men dy Po wia to wej Po li -
cji w Kro to szy nie. 

Spraw ca wy pad ku zo stał prze wie zio -
ny do szpi ta la. Z uwa gi na ob ra że nia nie
był w sta nie pod dać się ba da niu al ko ma -
tem, dla te go po bra no mu krew na tę oko -
licz ność. – Po stę po wa nie w tej spra wie
pro wa dzi Ko men da Po wia to wa Po li cji
w Kro to szy nie – do da je P. Szcze pa niak.

(NO VUS)

NA DRODZE 

Wymusił pierwszeństwo przejazdu
23 ma ja w go dzi nach wie czor nych
w miej sco wo ści Trze mesz no (gmi na
Roz dra żew) 29-let ni męż czy zna
uległ groź ne mu wy pad ko wi. Prze -
cho dząc przez płot, na dział się
na me ta lo wy pręt, któ ry utknął w je -
go udzie. Po szko do wa ne go prze wie -
zio no do szpi ta la. 

– 29-la tek od wie dził w Trze mesz nie
ko le gę z lat szkol nych. Pi li al ko hol, ale po -
kłó ci li się. Go spo darz go wy pro sił. Ten
chciał przejść przez me ta lo we ogro dze nie
i zda rzył mu się wy pa dek – na dział się
na pręt. Po dob no był agre syw ny i dla te go
go spo darz ka zał mu opu ścić po se sję. Nie
wia do mo, czy furt ka by ła za mknię ta. Być

mo że męż czy zna ucie kał – in for mu je Piotr
Szcze pa niak z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. Po stę po wa nie w tej spra wie
pro wa dzi ko mi sa riat w Koź mi nie Wlkp.

Do zda rze nia za dys po no wa no dwa
za stę py z JRG w Kro to szy nie oraz je den
z OSP w Roz dra że wie. Gdy stra ża cy do -
tar li na miej sce, na pło cie od gra dza ją cym
po se sję znaj do wał się męż czy zna, a w je go
udzie tkwił wbi ty me ta lo wy pręt. Stra ża -
cy przy uży ciu na rzę dzi hy drau licz nych
od cię li pręt w przę śle pło tu. Po szko do wa -
ne go wraz z me ta lo wym ele men tem, któ -
ry utkwił w je go no dze, prze ka za li Ze spo -
ło wi Ra tow nic twa Me dycz ne go, któ ry za -
wiózł męż czy znę do szpi ta la.

(NO VUS)

Wy dział Kry mi nal ny kro to szyń skiej
po li cji pro wa dzi po stę po wa nie
w spra wie zgło sze nia jed nej z miesz -
ka nek. Cho dzi o nie zna ne go męż czy -
znę, któ ry rze ko mo wie czo ra mi za -
cze pia i na ga bu je ko bie ty. In for ma -
cje na ten te mat po ja wi ły się rów nież
na jed nym z pro fi li fa ce bo oko wych.

Z nie ofi cjal nych in for ma cji wy ni ka,
że męż czy zna jeź dzi srebr nym oplem cor -
sa, upa tru jąc so bie ko bie ty póź no wra ca ją -
ce z pra cy. Krzy czy z au ta, rzu ca obe lgi,

za jeż dża dro gę – np. na wjaz dach do stra -
ży po żar nej czy szpi ta la, skła da dziw ne
pro po zy cje i gro zi za cią gnię ciem do au ta. 

– Po twier dzam, że jed na z miesz ka -
nek Kro to szy na zgło si ła nam ta ki przy pa -
dek, iż nie zna ny męż czy zna za cze pia ko -
bie ty. Po li cjan ci usta la ją toż sa mość tej oso -
by, by móc wy cią gnąć ewen tu al ne kon se -
kwen cje za jej za cho wa nie, je śli oczy wi -
ście to się po twier dzi – mó wi Piotr Szcze -
pa niak, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

TRZEMESZNO

Nadział się na pręt...

Z POLICJI

Nieznany mężczyzna zaczepia kobiety?
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Na te re nie ba se nu przy uli cy Ogro -
dow skie go Ze spół Szkół Po nad gim -
na zjal nych nr 3 w Kro to szy nie zor ga -
ni zo wał Dzień Spor tu. Przy pięk nej,
sło necz nej po go dzie ca ła spo łecz -
ność pla ców ki pro pa go wa ła ak tyw -
ność fi zycz ną. 

Na uczy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go,
pod prze wod nic twem Re na ty Mar sza łek -
-Po piel, przy go to wa li mnó stwo atrak cji.
Na dwóch kor tach, pod okiem Wie sła wa
Ber ge ra, ry wa li zo wa li te ni si ści. Za wo dy

wy grał Piotr Ka lak, któ ry po ko nał Ma te -
usza Ry bic kie go oraz Fi li pa Woj cie sza ka. 

Prze pro wa dzo no tak że tur niej te ni sa
sto ło we go. Zwy cię żył Szy mon Faj fer
(IIId), wy prze dza jąc Wik to ra Mal ca (Ia)
i Da wi da Ma cie jew skie go (IIId).
Nad prze bie giem zma gań czu wał Pa weł
Zwierz. 

Za wo dy dar ta nad zo ro wał Piotr Wie -
de mann. Naj le piej do tar czy rzu cał Ar tur
Droż dżyń ski (IId), a ko lej ne miej sca za ję li
Mar cin Oł da kow ski (Ie) i Do mi nik Wło -
dar czyk (IId). 

Kon ku ro wa li też siat ka rze. W fi na le
pla żów ki pa ra Ja kub Sob ko wiak i Ma te -
usz Sro czan ogra ła Mak sy mi lia na Grząd -
kę i Pa try ka Śnie ciń skie go. Trze cie miej -
sce za ję li Wik tor Grześ ko wiak i Eryk
Dzwo nia rek. Me cze sę dzio wa li Ra do sław
Ste fań ski i Grze gorz No wak. 

Nie za bra kło rów nież ry wa li za cji
mię dzy na uczy cie la mi a ucznia mi. Moż -
na by ło wy ka zać się w ta kich kon ku ren -
cjach jak prze cią ga nie li ny, rzut pi łecz ką
te ni so wą do ko sza, sko ki na ska kan ce, rzu -
ty do tar czy czy krę gle. Po pod li cze niu
punk tów oka za ło się, iż ucznio wie po ko -
na li bel frów, co po ka za ło, że drze mie
w nich nie ma ły po ten cjał. (GRZE LO)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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ZSP NR 3 KROTOSZYN

Trójka propaguje sport 

12 ma ja od by ła się już ósma edy cja
im pre zy bie go wej pod ha słem „Sul -
mie rzy ce na start!”. Wy da rze nie
zgro ma dzi ło re kor do wą licz bę za -
wod ni ków – łącz nie star to wa ło 165
bie ga czy.

Im pre zę zor ga ni zo wał Uczniow ski
Klub Spor to wy Sul mier czyk, dzia ła ją cy
przy Szko le Pod sta wo wej w Sul mie rzy -
cach, pod ho no ro wym pa tro na tem bur -
mi strza Da riu sza Dę bic kie go oraz Be aty
Ko prow skiej, dy rek tor SP. 

W za wo dach ry wa li zo wa ło 38 przed -
szko la ków, 34 uczniów klas I -III SP, 47
uczniów klas IV -VI SP oraz 46 siód mo kla si -
stów, gim na zja li stów, mło dzie ży ze szkół po -
nad gim na zjal nych i osób do ro słych. Za wod -
ni ków do pin go wa ło licz ne gro no ki bi ców.

Na po szcze gól nych dy stan sach naj -
lep si by li: Ja dwi ga Ru sin i Ma ciej Ulicz ny
(bieg przed szko la ków na 100 me trów),
Kin ga Gi ba sie wicz z kl. IIIa i Szy mon Jó -
ze fiak z IIIa (kla sy I -III – 300 m), We ro ni -
ka Ba na szak z VIa i Igor Or li kow ski z Va
(kla sy IV -VI – 900 m), Mo ni ka Jad czak
z LO Kro to szyn i Gra cjan Wie czo rek
z IIIa gimn. (bieg głów ny na 1800 m).

Na trium fa to rów cze ka ły sta tu et ki, dy -
plo my i upo min ki pro mo cyj ne mia sta. Po -
śród wszyst kich uczest ni ków prze pro wa -
dzo no rów nież lo so wa nie na gród – sprzę tu
spor to we go i tu ry stycz ne go.

Spon so ra mi im pre zy by ły UKS Sul -
mier czyk, Urząd Miej ski w Sul mie rzy -
cach, Miej ska Ko mi sja Roz wią zy wa nia
Pro ble mów Al ko ho lo wych oraz Ra da Ro -
dzi ców przy SP w Sul mie rzy cach.

(AN KA)

REKREACJA

Sulmierzyce biegały

W ra mach siód mej edy cji Sim chat
Cha jim Fe sti val w ga le rii Re fek tarz
w Kro to szy nie otwar ta zo sta ła wy -
sta wa ,,Em pa tia”. Eks po zy cję moż na
oglą dać do 7 czerw ca.

Na wy sta wę skła da ją się pra ce ar ty -
stów zwią za nych z po znań skim Uni wer -
sy te tem Ar ty stycz nym, takich jak Jó zef
Czap ski, Je rzy Fi cow ski, Krzysz tof Wo -
dicz ko czy Hen ryk Stra żew ski. Sze rzej
o za ło że niach i prze sła niu, ja kie to wa rzy -
szy tej eks po zy cji opo wie dział jej po my sło -
daw ca – pro fe sor Jan Mar ci niak z UA
w Po zna niu.

– Em pa tia jest jed nym z po wo dów
ist nie nia sztu ki – mó wił prof. J. Mar ci -
niak. – Moż na też po wie dzieć, że sztu ka
to jed no z naj czul szych me diów em pa tii
lub po pro stu na stęp stwo em pa tii. Sze ro -
ko ro zu mia na em pa tia obej mu je nie tyl ko
lu dzi, zwie rzę ta i ro śli ny, ale tak że tzw.
rze czy mar twe. Jej obiek tem jest na przy -
kład znisz czo ny bu dy nek po znań skiej sy -
na go gi. Obiek tem em pa tii mo że być na -
wet ka mień, jak w tej opo wie dzia nej
przez Ja nu sza Kor cza ka hi sto rii o chłop -
cu, któ ry zbie rał ka my ki na dro dze i za no -
sił je do la su, „bo tam ich nikt dep tać nie
bę dzie”. Chło piec współ czu ją cy ka mie -

niom przy wo dzi na myśl Wi tol da Gom -
bro wi cza, któ ry prze rwał pla żo wa nie, aby
ra to wać żu ka. Hi sto ria o ra to wa niu żu -
ków to je den z mo ich ulu bio nych frag -
men tów „Dzien ni ków” Gom bro wi cza.
Jest ona stu dium em pa tii i jed no cze śnie
przy po wie ścią. Tak wska zał na zwią zek
em pa tii z wol no ścią wy bo ru. Od sło nił do -
świad czal nie gra ni ce em pa tii i wol no ści,
a przy tym do tknął te go, co na zy wa my po -
świę ce niem, czy li prak tycz nym świa dec -
twem em pa tii. Do tknął w spo sób, któ ry
uwal nia em pa tię od pa to su i eg zal ta cji.
Zdol ność do em pa tii sta no wi cno tę, ale
„... cno ta nie jest u ni ko go w nie wo li. Kto
ją ce ni wię cej lub mniej, ten jej do sta nie
wię cej al bo mniej. Wi nien ten, co wy bie -
ra. Bóg nie wi nien” (Pla ton). Wi nien ten,
co wy bie ra... Po czu cie wi ny – su mie -
nie – moż na na zwać jed nym z atry bu tów
bądź „ob ja wów kli nicz nych” em pa tii.

Spe cy ficz ny mi ob ja wa mi em pa tii są
pra ce po ka za ne na wy sta wie. Ich au to rzy
zwra ca ją uwa gę na kon kret ne obiek ty em -
pa tii, któ re na zna czy li swo im współ czu -
ciem. To m. in. uchodź cy, ofia ry woj ny,
we te ra ni wo jen ni, okre ślo ne miej sca i rze -
czy. Za chę ca my do obej rze nia eks po zy cji.

(NO VUS)

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

SIMCHAT CHAJIM FESTIVAL

Empatia w Refektarzu
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W Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Kro to -
szy nie od był się Gmin ny Kon kurs
„Mistrz ma te ma ty ki”, ad re so wa ny
do uczniów klas II SP. Zwy cię żył Ma -

te usz Szlach ta z SP Be ni ce.

Uczest ni cy mie li do roz wią za nia pi -
sem ny test, na któ ry skła da ły się za rów no

py ta nia za mknię te, jak i otwar te, czę sto
pod chwy tli we. Wszyst kich po wi ta ła Sła -
wo mi ra Ka lak, dy rek tor SP nr 1 im. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich, a Mał go rza ta
Miel ca rek, za stęp czy ni na czel ni ka Wy -
dzia łu Oświa ty i Spraw Spo łecz nych
w Urzę dzie Miej skim w Kro to szy nie, ży -
czy ła wszyst kim po wo dze nia. 

Kon kurs wy grał Ma te usz Szlach ta ze
Szko ły Pod sta wo wej im. Ja na Paw -
ła II w Be ni cach. Ko lej ne miej sca za ję ły
Mag da le na Ży to ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 8 im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie
i Agniesz ka Ku zia ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 4 im. Woj ska Pol skie go.

(NO VUS)

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

SP NR 1 KROTOSZYN 

Młodzi mistrzowie matematyki

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 8
z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi im. Ma -
rii Skło dow skiej -Cu rie w Kro to szy nie
od wie dzi li Przed szko le nr 7 Ma ciuś.
Tym sa mym za an ga żo wa li się w ak -
cję „Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom”. 

Spo tka nie moż li we by ło dzię ki
współ pra cy dwóch wspo mnia nych pla có -
wek. Na uczy ciel ki z Ósem ki, Ka ri na Mar -
sza łek i Mał go rza ta Ma cie jew ska, przy go -
to wa ły uczniów do od czy ta nia przed -
szko la kom frag men tów ksią żek w ra -

mach ogól no pol skiej ak cji czy ta nia. Dzie -
ci z Ma ciu sia z wiel kim za in te re so wa -

niem słu cha ły czy ta nych ba jek. 
(GRZE LO)

PRZEDSZKOLE MACIUŚ 

Uczniowie czytali przedszkolakom

W Szko le Pod sta wo wej nr 1 im. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich w Kro to -
szy nie zor ga ni zo wa no kon kurs wie -
dzy o Li twie oraz mie ście part ner -
skim Mej sza go ła. W szran ki sta nę li
ucznio wie pod sta wó wek i klas gim -
na zjal nych. 

Zwy cię żył Ja kub Sta sik (SP nr 1 Kro -
to szyn). Na gro dą dla nie go jest wy jazd
na ko lo nię na Li twę o war to ści 950 zł,
ufun do wa ny przez To wa rzy stwo Przy jaź -
ni Kro to szyn -Mej sza go ła. Dru gie miej sce

za jął Ar ka diusz Śnie ciń ski (SP nr 1 Kro to -
szyn), któ ry otrzy ma 200-zło to we do fi -
nan so wa nie do wy jaz du na Li twę, ufun -
do wa ne przez SP nr 1 i Sto wa rzy sze nie
Sym pa ty ków Kro to szyń skiej Je dyn ki.
Na trze ciej po zy cji upla so wa ła się Ju lia
Kwiat kow ska (SP nr 8 Kro to szyn), któ ra
otrzy ma ła na gro dę książ ko wą, ufun do wa -
ną przez bur mi strza Kro to szy na. 

Or ga ni za to ra mi kon kur su by ły Szko -
ła Pod sta wo wa nr 1 oraz To wa rzy stwo
Przy ja ciół Kro to szyn -Mej sza go ła.

(NO VUS)

W Sul mie rzy cach prze pro wa dzo -
no II Po wia to wy Kon kurs Ma te ma -
tycz no -Przy rod ni czy pod ha słem
„Ma te ma tycz ne wę drów ki śla da mi
przy ro dy”. W szran ki sta nę li ucznio -
wie re pre zen tu ją cy dzie więć szkół. 

Pa tro nat ho no ro wy nad kon kur sem,
or ga ni zo wa nym przez SP Sul mie rzy ce,
ob ję li bur mistrz Da riusz Dę bic ki oraz Ka -
ro li na Za bo rek -Ku law ska, prze wod ni czą -
ca Ra dy Ro dzi ców. Uczest ni ka mi zma gań
by li ucznio wie klas VI i VII z dzie wię ciu
pla có wek. Mło dzież mu sia ła roz wią zać
test oraz opi sać pre zen to wa ne przez sul -
mie rzyc kie gim na zja list ki do świad cze nia.

Zwy cię żył Mi łosz Ży to ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 8 z Od dzia ła mi Dwu ję -

zycz ny mi w Kro to szy nie, dru gie miej sce
za jął Se ba stian Do la ta ze Szko ły Pod sta -
wo wej w Wierzb nie, a trze cia by ła Zu -
zan na Zie le ziń ska ze Szko ły Pod sta wo -
wej im. S. F. Klo no wi cza w Sul mie rzy -
cach. Po nad to wy róż nie nia otrzy ma li
Mi łosz Mo ty ka ze Szko ły Pod sta wo wej
w Zdu nach, Mi łosz Usa rek ze Szko ły
Pod sta wo wej w Ucie cho wie i Ma ciej Pa -
chol czyk ze Szko ły Pod sta wo wej nr 3
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im. Ja na
Paw ła II w Kro to szy nie.

Po czę ści kon kur so wej jej uczest ni cy
mo gli wziąć udział w prze pro wa dze niu
do dat ko wych do świad czeń – wy kry wa -
niu skro bi w pro duk tach spo żyw czych
czy wi ta mi ny C w so kach owo co wych.

(AN KA)

SP NR 1 KROTOSZYN

Zwycięzca pojedzie na Litwę

SULMIERZYCE

Matematyczne wędrówki
śladami przyrody
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W so bo tę w kro to szyń skim Par ku
Miej skim po raz szó sty od był się Fe -
sti wal Ak tyw nych Są sia dów, czy li
Kro to FEST. Jak co ro ku wy da rze nie
przy cią gnę ło tłu my miesz kań ców
oraz przed sta wi cie li wie lu or ga ni za -
cji, firm, szkół i sto wa rzy szeń, któ re
pre zen to wa ły się na sto iskach.
Gwiaz dą wie czo ru by ła Ur szu la.

Or ga ni za to ra mi Kro to FE STU jak co
ro ku by ły Urząd Miej ski w Kro to szy nie,
Cen trum Kro to szyń skich Ini cja tyw
i Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry, we

współ pra cy z wie lo ma part ne ra mi, któ -
rzy wspar li to wy da rze nie. Uro czy ste mu
otwar ciu im pre zy to wa rzy szy ło jak co ro -
ku ogło sze nie zwy cięz cy kon kur su na naj -
lep szą ini cja ty wę lo kal ną. Tym ra zem
trium fo wa ła Ra da Osie dla nr 2, któ rą wy -
róż nio no za fe styn „Po wi ta nie la ta”, wrę -
cza jąc bon o war to ści 1500 zło tych.

Na szó stej edy cji Kro to FE STU atrak -
cji nie bra ko wa ło. Dla dzie ci przy go to wa -
no np. za ję cia pla stycz ne, ma lo wa nie twa -
rzy, se an se w go oglach 3D, wy stę py ilu -
zjo ni sty, grę miej ską,, Na sza Nie pod le -

gła”, bań ki my dla ne, prze jażdż ki ku cy -
kiem, wspi nacz kę czy szu ka nie skar bów
z człon ka mi Sto wa rzy sze nia Hi sto rycz no -
-Eks plo ra cyj ne go „Kro to szyn”. Na roz ma -
itych sto iskach ga stro no micz nych ser wo -
wa no do mo we wy pie ki czy tra dy cyj ną
gro chów kę.

Przez ca ły dzień wie le dzia ło się
na sce nie umiej sco wio nej przy pa ła cu Ga -
łec kich. Przed licz nie zgro ma dzo ną pu -
bli ką wy stą pi li m. in. tan ce rze z Cen trum

Tań ca Show Dan ce, wę gier ski ze spół lu -
do wy, gru pa Ta cy Nie In ni, Pan Prze ci nek
& Ze spół De pre syj ny. 

Gwiaz dą wie czo ru by ła oczy wi ście
Ur szu la z ze spo łem. Wo ka list ka zna na z ta -
kich prze bo jów jak „Ko nik na bie gu nach”,
„Dmu chaw ce, la taw ce, wiatr” czy „Ma li no -
wy król” roz grza ła kro to szyń ską pu blicz -
ność. Wszy scy zna ko mi cie się ba wi li.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

ROZRYWKA

Urszula gwiazdą KrotoFESTU

Zwie dza nie obiek tów na co dzień
nie do stęp nych, kon cer ty, warsz ta ty,
scen ki ro dza jo we – to atrak cje przy -
go to wa ne na ko lej ną edy cję No cy
Mu ze ów w na szym po wie cie. W Kro -
to szy nie, Zdu nach i Sul mie rzy cach
zwie dza ją cych nie bra ko wa ło.

W Sul mie rzy cach Noc Mu ze ów zor -
ga ni zo wa no 12 ma ja. Przy by li miesz kań -
cy mo gli obej rzeć wie le cie ka wych eks -
po na tów oraz scen kę po ka zu ją cą, jak wy -
glą da ła na uka w szko le w cza sach za bo -
rów. Wy emi to wa no też film do ku men -

tal ny, w któ rym dr Hie ro nim Kro czyń -
ski opo wie dział hi sto rię mun du ru po -
wstań ca wiel ko pol skie go, po cho dzą ce go
z Sul mie rzyc.

Kil ka dni póź niej Noc Mu ze ów od by -
ła się w Izbie Mu ze al nej w Zdu nach. Im -
pre zę roz po czę ła Jo lan ta Szy ma now ska,
dy rek tor Zdu now skie go Ośrod ka Kul tu -
ry, a dal szą część pro wa dzi ła Łu cja Dłu gie -
wicz -Pa szek, ku stosz izby. Or ga ni za to rzy
tym ra zem sku pi li się na po sta ci An ny Ju -
trow skiej z ro du Zdu now skich, wła ści -
ciel ki Zdun sprzed 500 lat. 

Spo tka nie roz po czę ło się od słu cho -
wi ska na te mat po cząt ków miej sco wo ści
Zdu ny. Na stęp nie wszy scy uda li się na po -
czę stu nek przy go to wa ny w piw nicz ce
Izby Mu ze al nej. Obej rza no też pre zen ta -
cję po świę co ną An nie Ju trow skiej i epo ce
re ne san su. Uczest ni cy spo tka nia od śpie -
wa li wspól nie bal la dę o wspo mnia nej
wła ści ciel ce Zdun, au tor stwa Mal wi ny
Pa szek, a po nad to wzię li udział w qu izie
hi sto rycz nym.

Mu zeum Re gio nal ne im. Hie ro ni ma

Ław ni cza ka w Kro to szy nie zor ga ni zo wa -
ło „swo ją” Noc 19 ma ja. Zwie dza ją cy mo -
gli obej rzeć wy sta wę sta łą oraz cza so wą,
któ ra po świę co na by ła po wsta niu wiel ko -
pol skie mu na Zie mi Kro to szyń skiej. Za -
pre zen to wa na zo sta ła naj now sza po zy cja
mu zeum – „Le gen dy i po da nia Zie mi
Kro to szyń skiej”, z któ rą zwią za ny był
kon kurs „Za gad ki mu ze al ne”. Wzię ło
w nim udział 150 osób. Za da niem
uczest ni ków by ło szu ka nie sło wiań skich
stwor ków, któ re wy mknę ły się z le gend
i scho wa ły w mu zeum. Na gro dy dla zna -
laz ców ufun do wa ły kro to szyń skie mu -
zeum oraz urząd miej ski.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

HISTORIA

Muzealne noce w naszym powiecie 
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Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
im. Ar ka de go Fie dle ra, wraz z To wa -
rzy stwem Pa mię ci Po wsta nia Wiel -
ko pol skie go 1918/1919 – ko ło Kro -
to szyn, zor ga ni zo wa ła po raz ósmy
Rajd Ro we ro wy „Od jaz do wy bi blio te -
karz”. W tym ro ku uczest ni cy szcze -
gól nie uczci li set ną rocz ni cę od zy -
ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści.

W raj dzie uczest ni czy ło po nad 100
ro we rzy stów, ubra nych w po ma rań czo we
ka mi zel ki i wy po sa żo nych w od bla sko we
ele men ty pro mu ją ce ak cję „Bez piecz ny
prze jazd – za trzy maj się i żyj!”. W tym
gro nie zna leź li się bi blio te ka rze i czy tel ni -
cy, a tak że człon ko wie Mię dzysz kol ne go
Lu do we go Uczniow skie go Klu bu Spor to -
we go AS Biad ki. Gru pa ro we rzy stów
w tym ro ku uda ła się do Lu to gnie wa.

Za nim uczest ni cy raj du ru szy li
na tra sę, na par kin gu przy bi blio te ce
wszyst kich po wi ta li Ewa Bu kow ska – dy -
rek tor bi blio te ki – oraz bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek. Przy oka zji przy po mnia -
no o za sa dach bez pie czeń stwa, obo wią zu -
ją cych na te go ty pu wy pra wach.

Ja dąc do Lu to gnie wa, gru pa za trzy -
my wa ła się w miej scach zwią za nych z hi -
sto rią re gio nu. Fak ty do ty czą ce tych

miejsc oraz „kro to szyń skie dro gi do nie -
pod le gło ści” w in te re su ją cy spo sób
przed sta wiał dr Edward Jo kiel – pre zes
kro to szyń skie go ko ła To wa rzy stwa Pa -
mię ci Po wsta nia Wiel ko pol skie -
go 1918/1919.  W Lu to gnie wie cy kli -
stów po wi tał ksiądz ka no nik Łu kasz Żu -
raw ski, któ ry za pro sił wszyst kich
do miej sco we go Sank tu arium Mat ki Bo -
żej Po cie sze nia, gdzie wy słu cha no krót -
kiej hi sto rii świą ty ni. W ogro dach pro bo -

stwa cze kał na go ści słod ki po czę stu nek.
Po tem uda li się na grzy bek na pie czo ne
kieł ba ski i prze pysz ny pla cek. 

Po krót kim od po czyn ku przy szedł
czas na gry, za ba wy i kon kur sy. Na gro da -
mi by ły książ ki oraz ma te ria ły pro mo cyj -
ne po wia tu kro to szyń skie go, gmi ny Kro -
to szyn i kam pa nii spo łecz nej „Bez piecz ny
prze jazd”.

(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
29 maja-7 czerwca
godz. 14.00 – FUTRZAKI RUSZAJĄ NA
RATUNEK – Rosja, animowany, 75' - 2D dubbing
godz. 15.30 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY -
HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 2D
dubbing

godz. 18.00 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY -
HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 2D
dubbing
godz. 20.30 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY -
HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 3D
napisy
Wtorki-czwartki

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci
w wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 
na terenie I LO.  

30 maja
Dzień Dziecka z Urzędem Miejskim w godz. 9.00-
12.00. Wśród atrakcji: pokaz sprzętu gaśniczego,
zabawy z animatorami oraz straż miejska z
chodzikiem. 
I Gminne Igrzyska Sportowo-Językowe w hali przy
ulicy Olimpijskiej, organizowane przez SP nr 1 w
Krotoszynie.
Turniej zbijaka w SP nr 5 w Krotoszynie.
Do 31 maja
Wystawa fotografii uczniów ZSP nr 1 w Krotoszynie
pt. „Ja czytam, Ty czytasz, My czytamy” na II piętrze
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej. 

Do 7 czerwca

Wystawa „Empatia” w ramach Simchat Chajim

Festival w galerii Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka

Kultury.

Kobierno
16 czerwca

XXII edycja Biegu Sokoła. Start o godz. 10.00. 

REKREACJA / KULTURA

Miłośnicy książek na rowerach
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Za na mi już XXXIX edy cja Bie gu Kro -
to sa. Na dy stan sie 10 km naj szyb -
szy był Mar cin Wit kow ski, któ ry do -
tarł do me ty z cza sem 35: 09. Na po -
dium zna leź li się tak że Yuriy Bla ho -
dir oraz Bar tosz Paw la czyk. 

Im pre za roz po czę ła się w go dzi nach
po ran nych od ry wa li za cji dzie ci. Do kład nie
o 11.00 na tra sę ru szy li uczest ni cy bie gu
głów ne go. Na li nię me ty do tar ło 341 za -
wod ni ków, a więc je den wię cej niż w po -
przed niej edy cji. 

Naj lep szy był Mar cin Wit kow ski, któ -
ry uzy skał czas 35: 09. Miesz ka niec Kro to -
szy na po pra wił tym sa mym swo je osią gnię -
cie sprzed ro ku, kie dy to upla so wał się
na trze cim miej scu. Za zwy cięz cą zna leź li
się Yuriy Bla ho dir (35: 28) z Ostro wa Wiel -
ko pol skie go oraz Bar tosz Paw la czyk
(36: 01) ze Zdun. 

Wśród pań naj szyb sza by ła bę dą ca
ostat nio w wy bor nej for mie Ju sty na Olej ni -
czak (40: 09). Re pre zen tant ka KS Kro tosz
upla so wa ła się na 12. miej scu w open.
Na po dium w ka te go rii ko biet sta nę ły tak że
Ole na Surh no (41: 32) oraz Mo ni ka Jad -
czak (46: 45). 

Po dob nie jak rok te mu kla sy fi ka cja
pro wa dzo na by ła w 17 ka te go riach wie ko -

wych – pię ciu ko bie cych i 12 mę skich. Naj -
lep si w swo ich ka te go riach by li J. Mi chow -

ska (K16 -19 lat – 48: 37), Z. Wal czak
(K20 -29 – 50: 06), M. Ja nik (K30 -

-39 – 47: 05), J. Ży to (K40 -49 – 47: 19), A.
Lu bań ska (K50+ – 53: 31), D. Bar czak
(M16 -19 – 38: 30), R. Schu bert (M20 -
-24 – 44: 23), J. Sta wo wy (M25 -
-29 – 40: 15), P. Grzem pow ski (M30 -
-34 – 39: 30), T. Owcza rek (M35 -
-39 – 37: 26), A. Ku zia (M40 -44 – 38: 42),
K. Olej ni czak (M45 -49 – 40: 18), A. Ło za
(M50 -54 – 40: 42), J. So be ra (M55 -
-59 – 41: 05), C. Sien kie wicz (M60 -
-64 – 42: 32), W. Staw ni czy (M65 -
-69 – 41: 51) i W. Rzep czyń ski
(M70+ – 42: 42). 

O mia no naj lep sze go ze spo łu ry wa li zo -
wa ło osiem ekip. Trium fo wał KS Kro tosz
(3: 16: 53), wy prze dza jąc Koź min Bie ga
(3: 32: 52) oraz BS Truch tacz Do brzy ca
(3: 46: 52). 

– W tym ro ku zde cy do wa li śmy się
biec ra zem z gru pą zna jo mych – za ko mu -
ni ko wał Szy mon Po go da – Bieg oce niam
bar dzo po zy tyw nie i za li czam go do uda -
nych. Z pew no ścią nie by ły to ide al ne wa -
run ki do bi cia re kor dów, po nie waż moc no
da wa ła się nam we zna ki wy so ka tem pe ra -
tu ra Po le cam wszyst kim spró bo wa nia sił
w ta kiej for mie ry wa li za cji – do dał uczest -
nik XXXIX Bie gu Kro to sa. 

(GRZE LO) 
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BIEG KROTOSA

Marcin Witkowski zwycięzcą XXXIX edycji

Czo ło wa dzie siąt ka: 
1. Mar cin Wit kow ski (Kro to szyn) – 35: 09
2. Yuriy Bla ho dir (Ostrów Wlkp.) – 35: 28
3. Bar tosz Paw la czyk (Zdu ny) – 36: 01
4. To masz Owcza rek (Ciesz ków) – 37: 27 
5. Sła wo mir Wró blew ski (So bial ko wo) – 38: 28
6. Da wid Bar czak (Odo la nów) – 38: 33
7. Adam Ku zia (Koź min Wlkp.) – 38: 44
8. Krzysz tof Ma cie jew ski (Kro to szyn) – 39: 27
9. Piotr Grzem pow ski (Kro to szyn) – 39: 32
10. Ma te usz Mu siał (Ole śni ca) – 39: 36
Naj lep si z po wia tu kro to szyń skie go: 
1. Mar cin Wit kow ski – 35: 09
3. Bar tosz Paw la czyk – 36: 01
7. Adam Ku zia – 38: 44
8. Krzysz tof Ma cie jew ski – 39: 27
9. Piotr Grzem pow ski – 39: 32
12. Ju sty na Olej ni czak – 40: 09
13. Ka rol Olej ni czak – 40: 16
15. Do mi nik Ry chlik – 40: 32
16. Ar tur Ma rek – 40: 33
29. Ka rol Mrocz kow ski – 42: 32
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Kro to szyń ski siat karz Se ba stian Kacz -
ma rek wraz z part ne rem Paw łem Le -
wan dow skim roz po czę li se zon pla żo -
wy od tur nie ju LOT TO Pla ża Wol no ści.
Du et ten nie miał so bie rów nych i zwy -
cię żył, za pew nia jąc so bie moż li wość
wy stę pu w tur nie ju gwiazd. 

Na spe cjal nie zbu do wa nych bo iskach
na pla cu Wol no ści w Po zna niu ry wa li zo -
wa ły 32 pa ry. Wśród gra ją cych za wod ni -
ków by li m. in. ak tu al ni mistrz Au strii
i wi ce mistrz An glii w ha li. Po po nad 10

go dzi nach zma gań trium fo wa li Kacz ma -
rek i Le wan dow ski. 

W fi na le kro to szy nia nin i je go ko le ga
zmie rzy li się z brać mi An dry sa mi i był to
naj dłuż szy po je dy nek za wo dów. Pierw szą
par tię wy gra li 15: 9 wro cła wia nie, ale po -
tem do gło su do szli Kacz ma rek i Le wan -
dow ski, po ko nu jąc ry wa li w dwóch ko lej -
nych se tach do 13 i do 14. 

Trium fa to rzy mo gli wziąć udział
w tur nie ju gwiazd na stęp ne go dnia, w któ -
rym upla so wa li się na trze ciej po zy cji. 

(AN KA)

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Triumf Kaczmarka i Lewandowskiego

Po ośmiu mie sią cach zma gań po -
zna li śmy trium fa to ra Su per li gi Dar ta.
Naj lep szy oka zał się Se ba stian Szo -
stak, któ ry w koń co wej kla sy fi ka cji
wy prze dził Prze my sła wa Paw lic kie go
oraz Prze my sła wa Sa wic kie go. 

W pierw szej fa zie w su per li dze ry wa -
li zo wa ło 17 uczest ni ków. Po tem dwóch
dar te rów wy co fa ło się z dal szych zma gań. 

Zwy cięz cą su per li gi zo stał Se ba stian
Szo stak, któ ry w ca łym se zo nie po niósł
tyl ko jed ną po raż kę i za no to wał je den re -
mis, a resz tę po je dyn ków wy grał. – Cie szę
się, że przez tak dłu gi czas uda ło mi się
utrzy mać wy so ką for mę, któ ra da ła mi
osta tecz nie koń co we zwy cię stwo – sko -
men to wał trium fa tor. – My ślę, że du ża
w tym za słu ga re gu lar nych tre nin gów
z mo im przy ja cie lem, Pio trem Fi gla kiem.
To dzię ki nie mu zo sta łem naj lep szym za -
wod ni kiem te go rocz nej su per li gi, za co je -
stem mu bar dzo wdzięcz ny. 

Dru gie miej sce za jął Prze my sław
Paw lic ki, a na trze ciej lo ka cie upla so wał

się Prze my sław Sa wic ki. Wśród ko biet
trium fo wa ła Mar ta Paw lic ka. 

Naj wię cej ra zy, bo aż 11, mak sy mal -
ną licz bę oczek (180 pkt.) rzu cił P. Paw lic -
ki. Z ko lei mak sy mal ną ilo ścią punk tów
na „dzie więt nast kach” mo że po chwa lić
się Ł. Ko la now ski (trzy krot nie). Naj szyb -
ciej le ga 13. lot ką za koń czył P. Paw lic ki,
na to miast naj wyż sze za koń cze nie par tii
za li czył M. Wojt ko wiak (154 pkt.), co jest
naj lep szym wy ni kiem w hi sto rii kro to -
szyń skiej Su per li gi Dar ta. 

– Ogrom ne bra wa na le żą się
wszyst kim uczest ni kom roz gry -
wek – po wie dział P. Paw lic ki. – By ła to
naj bar dziej za ska ku ją ca i wy rów na na
edy cja su per li gi w hi sto rii. Mi ło wi dzieć,
że po ziom roz gry wek ro śnie i w na szym
mie ście jest co raz wię cej do brych dar te -
rów. Łącz nie pa dło 30 „mak sów”, 224
ra zy rzu co no po nad 140 pkt., a 1487 ra -
zy od da no rzu ty po wy żej 100
pkt. – pod su mo wał pre zes Sto wa rzy sze -
nia Kro to szyń ska Li ga Dar ta. 

(GRZE LO)

DART 

Sebastian Szostak
mistrzem superligi 

944 szta fe ty wy star to wa ły w VI Bie -
gu Fir mo wym, któ ry 19 ma ja od był
się we Wro cła wiu. W im pre zie wzię ła
udział tak że re pre zen ta cja MAH LE
Kro to szyn. 

Ideą bie gu jest pro mo wa nie zdro -
wej ry wa li za cji i ak tyw no ści fi zycz nej
wśród pra cow ni ków firm oraz po moc
naj bar dziej po trze bu ją cym dzie ciom.
Zma ga nia szta fet po le ga ły na po ko na -
niu 5x5 km.

Dru ży na kro to szyń skie go MAH LE

uzy ska ła czas 01: 47: 08 i za ję ła 56.
miej sce w ka te go rii open oraz 20. w ka -

te go rii mie sza nej. W ze spo le po bie gli
Ra fał By strow ski (czas: 19: 43), Mar ta
Ja nik (21: 31), Ma rek Ostój (22: 14),
Le szek Ko kot (22: 43) i Krzysz tof Ka -
sprzak (20: 57).

(AN KA)

BIEGI

Ekipa MAHLE w biegu firmowym

W mi nio ny week end ro ze gra ne zo -
sta ły me cze pół fi na ło we roz gry wek
o Puchar Kro to szy na. Na or li ku
przy uli cy Olim pij skiej awans do fi na -
łu wy wal czy ły eki py A Se ree Tee oraz
Igloo. 

W pierw szym spo tka niu zmie rzy -
ły się ze spo ły Pan co mu i Igloo. Mi mo
gry w osła bio nym skła dzie fa wo ry tem
by li zdu no wia nie. Mecz ob fi to wał
w wal kę oraz go le. Osta tecz nie sku -
tecz niej za grał ze spół Igloo, wy gry wa -

jąc 11: 7. Zna ko mi te za wo dy ro ze grał
Da niel Gasz tyk. 

W dru gim pół fi na le eki pa A Se ree
Tee po ko na ła 11: 6 MTV. Te am AST kon -
tro lo wał sy tu ację na bo isku i ca ły czas
utrzy my wał pro wa dze nie. Na uwa gę za -
słu gu je tra fie nie Da nie la Olej ni ka w dru -
giej po ło wie, któ ry po słał pił kę lo bem
w sa mo okien ko bram ki strze żo nej przez
Mi cha ła Trosz czyń skie go. W bram ce
AST świet nie spi sy wał się Mar cin No wak. 

(GRZE LO)
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POD NASZYM PATRONATEM

Znamy finalistów Pucharu Krotoszyna
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Trze cie miej sce za ję ła siat kar ska
ka dra Wiel ko pol ski na XXIV Ogól no -
pol skiej Olim pia dzie Mło dzie ży
w Spor tach Ha lo wych. Tre ne rem ze -
spo łu jest Piotr Ro ba kow ski. 

W tur nie ju mę skim, któ ry ro ze gra no
w Pi le, ry wa li zo wa ło 16 dru żyn. W trak -
cie uro czy stej in au gu ra cji za wo dów ślu -
bo wa nie w imie niu tre ne rów od czy tał
Piotr Ro ba kow ski, któ ry na co dzień szko -
li siat ka rzy UKS Piast Kro to szyn.

Wiel ko pol ska tra fi ła do gru py z re -
pre zen ta cja mi Ślą ska, Pod kar pa cia i wo je -
wódz twa świę to krzy skie go. W pierw -
szym spo tka niu pod opiecz ni Pio tra Ro ba -
kow skie go po ko na li eki pę Pod kar pa -
cia 2: 0 (25: 20,25: 20). Po tem ule gli ry -
wa lom ze Ślą ska 0: 2 (26: 28, 21: 25),
a na ko niec zma gań gru po wych bez tru du
ogra li ze spół z woj. świę to krzy skie go 2: 0
(25: 13,25: 16).

W ćwierć fi na le Wiel ko po la nie za gra -
li z dru ży ną z woj. ku jaw sko -po mor skie go
i choć pierw szą par tię prze gra li, to
w trzech ko lej nych by li lep si i zwy cię ży -
li 3: 1 (19: 25, 25: 16, 25: 22, 25: 20).
W pół fi na le na to miast nie spro sta li te -
amo wi z po mor skie go, ule ga jąc w trzech
se tach (23: 25, 21: 25, 21: 25). – Mecz

był bar dziej za cię ty, niż wska zu je na to
wy nik – opo wia da P. Ro ba kow -
ski. – W pierw szym se cie by li śmy bli sko
wy gra nej, a w dru gim pro wa dzi li śmy
już 17: 11. W trze ciej par tii do 20 punk -
tu spo tka nie by ło wy rów na nie, ale w koń -
ców ce na szym za wod ni kom da ło się we
zna ki zmę cze nie ca łym tur nie jem. 

W me czu o trze cie miej sce pod -
opiecz ni kro to szyń skie go tre ne ra po ko na -
li eki pę w woj. łódz kie go 3: 1
(25: 22, 25: 27, 25: 20, 25: 17), się ga jąc
po hi sto rycz ny pierw szy me dal na OOM.
Zło to zdo by li siat ka rze ze Ślą ska. W ze -
spo le Wiel ko pol ski za gra li: Ł. No wak, J.
Haj duk, J. Bącz kie wicz, M. Kon kie wicz,
K. Jan kow ski, M. Na wroc ki, D. Dul ski,
H. Jusz czak, K. Ma łec ki, M. Bart ko wiak,

W. Kos smann, K. Pod sad ny, D. Gier dal -
ski i A. Drze wiec ki. Sztab tre ner ki two -
rzy li P. Ro ba kow ski, D. Smek ta ła, Ł. Bur -
liń ski oraz S. Ste fań ski. 

Do bra gra za wod ni ków z Wiel ko pol -
ski nie uszła uwa dze tre ne rów mło dzie żo -
wej re pre zen ta cji Pol ski. Po wo ła nia
na zgru po wa nie otrzy ma li bo wiem roz -
gry wa ją cy M. Kon kie wicz, przyj mu ją cy J.
Haj duk i ata ku ją cy D. Dul ski. 

– Od dzie się ciu lat je stem tre ne rem
ka dry Wiel ko pol ski, a w OOM pro wa dzi -
łem re pre zen ta cję na sze go re gio nu sze -
ścio krot nie – mó wi P. Ro ba kow -
ski. – Z rocz ni kiem 2002 pra cu ję już
trze ci rok. Uwa żam, że bo lącz ką Wiel ko -
pol ski jest brak sil nych klu bów, któ re osią -
ga ły by zna czą ce wy ni ki w mło dzie żo -
wych fi na łach MP. We wspo mnia nym
rocz ni ku ża den wiel ko pol ski te am nie do -
tarł do fi na łów, dla te go pra cy z re pre zen -
ta cją nie moż na oprzeć o je den czy dwa
wio dą ce klu by. W Pod kar pa ciu jest Re so -
via, na Ślą sku Ja strzęb ski Wę giel czy AZS
Czę sto cho wa, a na Po mo rzu Trefl
Gdańsk. Dzię ku ję wszyst kim ze szta bu
tre ner skie go, któ rzy swo ją cięż ką pra cą
po mo gli nam za jąć trze cie miej sce – do -
da je tre ner. 

(GRZE LO) 

Zna ko mi cie spi sał się Kon rad Po wroź -
nik na Mi strzo stwach Pol ski Nie sły -
szą cych w Pły wa niu. Nasz za wod nik
w Po zna niu wy wal czył sześć zło tych
me da li, co świet nie ro ku je przed lip co -
wy mi mi strzo stwa mi Eu ro py.

Kon rad Po wroź nik oka zał się naj lep -
szy w sze ściu kon ku ren cjach – 50 m sty -
lem mo tyl ko wym, 100 m mo tyl ko -
wym, 200 m zmien nym, 50 m kla sycz -
nym, 100 m kla sycz nym oraz 50 m do -
wol nym. – Je stem bar dzo dum ny ze swo -
jej for my w Po zna niu – przy zna je K. Po -
wroź nik. – Wraz z klu bo wym ko le gą
z Wro cła wia wy wal czy li śmy wspól nie
dzie sięć me da li na mi strzo stwach kra ju.
Te raz każ dy mój start pod po rząd ko wu ję

mi strzo stwom Eu ro py, któ re od bę dą się
w dniach 2-7 lip ca w Lu bli nie. 

Przed Po wroź ni kiem te raz bar dzo in -
ten syw ny okres. – 22 ma ja roz po czę ło się
zgru po wa nie w Ło dzi – oznaj mia pły -
wak. – Na stęp nie ry wa li zo wać bę dę
na mi strzo stwach Ślą ska. To bę dzie mój
ostat ni start przed ME. Sta ram się zbu do -
wać od po wied nią for mę na naj waż niej sze
dla mnie w tym ro ku za wo dy.

Na ME w Lu bli nie K. Po wroź nik ry -
wa li zo wać bę dzie na 50, 100 i 200 m sty -
lem mo tyl ko wym, 200 i 400 sty lem
zmien nym oraz 200 m sty lem do wol -
nym. Po nad to wy star tu je w szta fe -
tach – 4x100 m do wol nym, 4x100 m
zmien nym oraz 4x200 m do wol nym.

(GRZE LO)

SIATKÓWKA

Wielkopolanie na trzecim miejscu 
PŁYWANIE

Ozłocony Powroźnik
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Wy jaz do wy mecz z Ra wią Ra wicz
za wod ni cy Bia łe go Or ła Koź min
Wlkp. z pew no ścią chcie li by jak
naj szyb ciej za po mnieć. Miej sco wi
bo wiem za apli ko wa li go ściom pięć
go li, nie tra cąc żad ne go, i za słu że -
nie wy gra li.

Wo rek z bram ka mi roz wią zał M. Pi -
ja now ski, tra fia jąc do siat ki z rzu tu kar ne -
go. Ko lej ne go le pa dły po prze rwie. Koź -
miń skie go bram ka rza po ko na li jesz cze O.
Ma cie jew ski, A. Wą cha ła, T. Skrzyp czak
i K. Ja rus. 

– Za gra li śmy bar dzo sła by mecz i nie

ma nic na na sze uspra wie dli wie nie – sko -
men to wał Pa tryk Szulc. – Po do brym po -
cząt ku run dy na sze ostat nie spo tka nia
wy glą da ją źle. Zmę cze nie, kon tu zje oraz
krót ki okres przy go to waw czy da ją o so bie
znać. Chce my w naj bliż szą so bo tę god nie
po że gnać się na wła snym bo isku z IV li -
gą – do dał za wod nik Bia łe go Or ła.

(GRZE LO)

Czwar tą wy gra ną z rzę du za no to wa -
ła Astra Kro to szyn. Pod opiecz ni
Lesz ka Kru ti na nie mie li żad nych
pro ble mów z Po go nią Trę ba czów
i wy gra li wy so ko, bo aż 5: 0. 

Wy nik me czu otwo rzył po 10 mi nu -
tach gry Ka mil Czoł nik, wy ko rzy stu jąc sy -
tu ację sam na sam z gol ki pe rem Po go ni.
Po tem pod wyż szył Ka rol Kry stek, ko piu -
jąc cu dow ne ude rze nie Ga re tha Ba le'a z fi -
na łu Li gi Mi strzów. No ży ce gra cza Astry

by ły nie mniej efek tow ne. Tuż przed prze -
rwą bram ka rza Po go ni tech nicz nym strza -
łem po ko nał Oli wier Ku szaj.

W 47. mi nu cie pięk nym uderzeniem
z rzu tu wol ne go po pi sał się Łu kasz Waw -
roc ki i by ło 4: 0. Wy nik usta lił Ję drzej
Pacz ków, tra fia jąc do siat ki po do środ ko -

wa niu z rzu tu roż ne go.  Już w czwar tek
Astra na wła snym obiek cie za gra z Rasz -
ko wian ką Rasz ków. 

(GRZE LO)
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PIŁKA NOŻNA

Rawia rozbiła Białego Orła

Piast Ko by lin nie dał żad nych szans
Olim pii Brze zi ny, zwy cię ża jąc 6: 0.
Pio ru nu ją cy w wy ko na niu go spo da -
rzy był zwłasz cza po czą tek me czu,
gdyż nim mi nę ła 20. mi nu ta, za apli -
ko wa li przy jezd nym czte ry go le. 

W 2. mi nu cie wy nik spo tka nia otwo -
rzył Pa tryk Ka miń ski. Dru gi gol padł
po do bit ce Ka mi la Ku bia ka, po ude rze -
niu z rzu tu kar ne go. Po tem bram ka rza
go ści po ko ny wał Ja kub Szy ma now ski,
strze la jąc dwa ra zy nie do obro ny zza po la

kar ne go. Jesz cze przed prze rwą na 5: 0
pod wyż szył Mar cin Ku rza wa, wy ko rzy -
stu jąc cen trę Ka miń skie go. 

Po zmia nie stron miej sco wi oszczę -
dzi li ry wa li i do ło ży li tyl ko jed no tra fie -
nie. Re zul tat kon fron ta cji usta lił wpro wa -
dzo ny z ław ki Eryk Ję drze jak. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Koncertowa gra Piasta

Rawia Rawaq Rawicz - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 5:0 (1:0)

BRAMKI: 1:0 – Mateusz Pijanowski (25’
karny), 2:0 – Oskar Maciejewski (56’),
3:0 – Arkadiusz Wąchała (75’), 4:0 –
Tomasz Skrzypczak (80’ karny), 5:0 –
Kacper Jarus (90’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Bastrzyk,
Konopka (80’ Kaczyński), Kaczmarek,
Maciejewski (60’ Juskowiak) – Wosiek,
Oleśków (72’ Jagodziński), Błażejczak,
Kamiński, Miedziński (25 M. Leoniak) –
M. Szulc 

Astra Krotoszyn – Pogoń
Trębaczów 5:0 (3:0)

BRAMKI: 1:0 – Kamil Czołnik (10’), 2:0
– Karol Krystek (23’), 3:0 – Oliwier
Kuszaj (43’), 4:0 – Łukasz Wawrocki
(47’ wolny), 5:0 – Jędrzej Paczków (60’
głową)
ASTRA: Jarysz – Juszczak (50’
Stachowiak), Wawrocki, Olejnik,
Jankowski, Krystek, Kuszaj (65’
Kuźnicki), Adamski, Piwowar (60’
Roszczak), Paczków, Czołnik

Piast Kobylin – Olimpia Brzeziny
6:0 (5:0)

BRAMKI: 1:0 – Patryk Kamiński (2’),
2:0 – Kamil Kubiak (4’), 3:0 – Jakub
Szymanowski (12’), 4:0 – Jakub
Szymanowski (18’), 5:0 – Marcin
Kurzawa (38’), 6:0 – Eryk Jędrzejak
(66’)
PIAST: Poślednik – Kubiak, Snela, A.
Kurzawa, Marchewka (75’ Stanisławski)
– Kamiński, Szymanowski, M. Kurzawa,
Mac. Wachowiak (64’ Kowalski) –
Bzodek (55’ Jędrzejak), Kokot 

PIŁKA NOŻNA

Astra 
na piątkę

Ma riusz Wal ko wiak
Chi ro prak ty -

ka me to dą Pier -
ce'a to za awan so -
wa na te ra pia, pro -
wa dzo na na spe -
cjal nej ko zet ce
z za pad nia mi,
któ ra po zwa la
na wy jąt ko wo do -
kład ne i bez piecz ne dzia ła nie, na wet
w przy pad ku skom pli ko wa nych pro ble -
mów od cin ka szyj ne go krę go słu pa i zro -

to wa nej mied ni cy. Efek tem jest przy wró -
ce nie pra wi dło wej ru cho mo ści krę gów,
pra cy ukła du ner wo we go, funk cji fi zjo -
lo gicz nych oraz wy rów na nie mied ni cy.

Me to da Pier ce'a wy róż nia się bez -
pie czeń stwem ze wzglę du na wy ko rzy -
sta nie spe cy ficz nej tech ni ki na sta wie -
nia – bez ro ta cji gło wy. Dia gno za opie ra
się na wni kli wej ana li zie zdjęć RTG, ba -
da niu neu ro lo gicz nym mię śni i czu cia
skór ne go, ba da niu pal pa cyj nym ca łe go
krę go słu pa i mied ni cy oraz szcze gó ło -
wym wy wia dzie i hi sto rii cho ro by.


