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� NA SYGNALE

Pożar na składowisku
śmieci w Krotoszynie

Czytaj na str. 3

� EDUKACJA

Sukces uczniów Szkoły
Podstawowej 
w Benicach

Czytaj na str. 4

� HISTORIA

Krotoszyn pamięta 
o swoim patronie

Czytaj na str. 6 i 12

� BALET

9-letnia Nadia Frik
opowiedziała 
o swojej pasji

Czytaj na str. 7

� BIZNES

21 czerwca – Dzień
Przedsiębiorcy

Czytaj na str. 9

� SPORT

Mundialowa ankieta
wśród znanych osób

Czytaj na str. 14

� SPORT

Europe Sumo Cup 
w naszym mieście!

Czytaj na str. 15

� SPORT

Astra i Piast
zakończyły sezon 

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 10

WYDARZENIA

Ray Wilson w Zdunach, Dżem w Kobylinie!



9 czerw ca od by ły się uro czy sto ści zwią -
za ne z 90-le ciem Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w Ku kli no wie. Jed no cze śnie
wszyst kie jed nost ki z te re nu gmi ny Ko -
by lin świę to wa ły Dzień Stra ża ka.

Uro czy stość roz po czę ła się od prze -
mar szu pod od dzia łów spod bu dyn ku
Szko ły Pod sta wo wej w Ku kli no wie w kie -
run ku re mi zy, gdzie zo sta ła od pra wio na
uro czy sta Msza świę ta. 

Hi sto rię jed nost ki zre fe ro wał jej se -
kre tarz – druh Da wid Bo bow ski. Na stęp -
nie wrę czo no od zna cze nia za słu żo nym
stra ża kom, jak rów nież Mło dzie żo wej
Dru ży nie Po żar ni czej. Po tem przy szedł
czas na li sty gra tu la cyj ne i ży cze nia od za -
pro szo nych go ści i in nych jed no stek OSP.
Na za koń cze nie czę ści ofi cjal nej
przed try bu ną ho no ro wą prze ma sze ro -
wa ła de fi la da. 

To masz Le siń ski, bur mistrz Ko by li -
na, po dzię ko wał druh nom i dru hom
z OSP za ich trud i za an ga żo wa nie w za -
pew nia niu bez pie czeń stwa miesz kań -
com. – Się gnij my pa mię cią do wspo -
mnień, aby uzmy sło wić so bie bo ha ter -
stwo, ofiar ność i po świę ce nie na szych
dzia dów, oj ców i bra ci w spo łecz nej służ -
bie, w wal ce z ży wio łem dla do bra na -

szych bliź nich i ca łej spo łecz no ści ku kli -
now skie go śro do wi ska – mó wił T. Le siń -
ski. – Wspo mi na my tę dzia łal ność, by od -
dać hołd wszyst kim dru hom, któ rzy nie
do cze ka li tej uro czy stej chwi li, a mie li
ogrom ne za słu gi w roz wo ju ochro ny prze -
ciw po ża ro wej.  Wspo mi na my rów nież
po to, by z efek tów ich bez in te re sow nej
i trud nej pra cy czer pać przy kład i si łę
do no wych za dań, ja kie przed na mi sto ją.
Przez 90 lat cza sy się zmie nia ły, rze czy wi -
stość przy no si ła no we wy mo gi i ocze ki wa -
nia. Dzi siaj jed nost ki OSP ma ją no wo cze -
sne re mi zy, pro fe sjo nal ny sprzęt ga śni czy
i wy po sa że nie do ra tow nic twa dro go we -
go, a dru ho wie re pre zen tu ją wy so ki po -
ziom wy szko le nia stra żac kie go. Kon dy cja
na szych jed no stek jest przy kła dem na to,
jak wie le moż na zdzia łać przez la ta, gdy
pa nu je zgo da i wspól ne zro zu mie -
nie – pod kre ślił bur mistrz Ko by li na, ży -
cząc wszyst kim stra ża kom sa tys fak cji
z peł nio nej mi sji spo łecz nej, za wsze uda -
nych ak cji i bez piecz nych po wro tów
do do mów, a tak że wszel kiej po myśl no ści,
zdro wia i sił do dal szej pra cy spo łecz nej
oraz ro dzin ne go szczę ścia, opar te go
na wy ro zu mia ło ści.

(NO VUS)
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UROCZYSTOŚĆ

90 lat OSP Kuklinów

4 i 5 czerw ca od by ły się wy bo ry
do dwóch rad osie dla – nr 1 (Zdu ny
Sta re) i nr 2 (Zdu ny No we). Na spo -
tka niu RO nr 3 (Sie niu to wo) za bra kło
od po wied niej ilo ści miesz kań ców.

De cy zją miesz kań ców w skład Za rzą -
du Ra dy Osie dla nr 1 we szli: Syl wia Ba na -
sie wicz, Kon rad No wac ki, Mal wi na Fa ja,
Syl wia Waw rzy no wicz, Krzysz tof Bał -
dych, Mo ni ka Do pie ra ła, Łu kasz Swo ra.
Na prze wod ni czą cą wy bra no Syl wię
Waw rzy no wicz. Usta lo no też plan fi nan -

so wy osie dla na 2018 rok. Miesz kań cy
zgod nie po sta no wi li, by kwo tę 7000 zł
prze zna czyć na or ga ni za cję fe sty nu in te -
gra cyj ne go. 

Z ko lei do Za rzą du Ra dy Osie dla nr 2
we szli: Eu ge niusz Ko czo row ski, Elż bie ta
Mu sia łow ska, Agniesz ka Sta ni sław ska.
Prze wod ni czą cym zo stał Eu ge niusz Ko -
czo row ski. Po dob nie jak w przy pad ku
Zdun Sta rych, tak i w Zdu nach No wych
przy zna ne środ ki fi nan so we prze zna czo -
ne zo sta ną na or ga ni za cję fe sty nu in te gra -
cyj ne go. 

Wy bo ry do Ra dy Osie dla nr 3 (Sie niu -
to wo) prze su nię to na 18 czerw ca (już po za -
mknię ciu te go nu me ru GLK – przyp. red.)

z po wo du bra ku kwo rum w pierw szym
wy zna czo nym ter mi nie. 

(NO VUS)

ZDUNY

Dwie rady osiedlowe wybrane
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3Aktualności

W pią tek, 15 czerw ca, w go dzi nach
po po łu dnio wych na skła do wi sku
śmieci przy uli cy Ce glar skiej w Kro -
to szy nie wy buchł po żar. Pa li ło się
oko ło 45 ton od pa dów. Nie by ło
osób po szko do wa nych.

Do ak cji ga śni czej za dys po no wa no trzy
za stę py z JRG w Kro to szy nie oraz po jed -
nym z OSP Kro to szyn, OSP Biad ki i OSP
Chwa li szew. Jed nost ka OSP Zdu ny na czas
pro wa dzo nych dzia łań sta cjo no wa ła w Ko -
men dzie Po wia to wej PSP w Kro to szy nie ja -
ko za bez pie cze nie ope ra cyj ne po wia tu.
Na miej sce po ża ru uda ła się rów nież gru pa
ope ra cyj na pod do wódz twem p. o. za stęp cy
ko men dan ta po wia to we go PSP. 

Jak się oka za ło, pa li ło się oko ło 45 ton
od pa dów – me ble, lo dów ki, zu ży te ma te -
ria ły bu dow la ne itp. – któ re skła do wa ne

by ły w be to no wym bok sie. Stra ża cy
w pierw szej fa zie dzia łań po da li dwa prą -
dy pia ny sprę żo nej, do pro wa dza jąc
do stłu mie nia pło mie ni.

– Po przy by ciu ko lej nych za stę pów
pod ję to de cy zję o prze gru po wa niu sił
i środ ków, co w póź niej szej fa zie ak cji
uspraw ni ło pro ces ga sze nia i do ga sza nia
od pa dów. Pra cow ni cy skła do wi ska w po -
ro zu mie niu z kie ru ją cym dzia ła nia mi ra -
tow ni czy mi udo stęp ni li ła do war kę te le -
sko po wą, z uży ciem któ rej wy wo żo no
skła do wa ne ma te ria ły na przy le gły te ren
wy sy pi ska. Wy wie zio ne od pa dy zo sta ły
do kład nie do ga szo ne – in for mu je kpt. To -
masz Pa try as z KP PSP w Kro to szy nie.
W trak cie dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych
stra ża cy pra co wa li w apa ra tach ochro ny
dróg od de cho wych. 

(NO VUS)

5 czerw ca na se sji Ra dy Miej skiej
w Sul mie rzy cach oce nio no wy ko na -
nie bu dże tu w 2017 ro ku przez bur -
mi strza Da riu sza Dę bic kie go. Rad ni
jed no gło śnie udzie li li wło da rzo wi ab -
so lu to rium z te go ty tu łu. 

Wcze śniej Re gio nal na Izba Ob ra chun -
ko wa po zy tyw nie za opi nio wa ła spra woz da -
nie z wy ko na nia bu dże tu mia sta Sul mie -
rzy ce za 2017 rok. Z wnio skiem o udzie le -
nie ab so lu to rium bur mi strzo wi wy stą pi ła
Ko mi sja Re wi zyj na, któ ra po za po zna niu
się z uchwa łą RIO wy da ła po zy tyw ną opi -
nię. Sul mie rzyc cy rad ni jed no gło śnie udzie -
li li bur mi strzo wi Da riu szo wi Dę bic kie mu
ab so lu to rium. (NO VUS)

KROTOSZYN

Pożar na składowisku śmieci

SULMIERZYCE

Absolutorium dla burmistrza
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Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej im.
Ja na Paw ła II w Be ni cach, pod kie -
run kiem Ma rze ny Kar wik i Aga ty
Ziem biń skiej, wzię li udział w wo je -
wódz kim pro jek cie „Bez piecz nie to
wie dzieć i znać”. W dwóch kon kur -
sach oka za li się naj lep si w Wiel ko -
pol sce.

Do pro gra mu zgło si ło się po nad 30
szkół pod sta wo wych z Wiel ko pol ski,
w tym trzy z na sze go po wia tu. W ra mach
pro jek tu po li cyj ny pro fi lak tyk, wraz
z przed sta wi cie la mi Ban ku Za chod nie go
WBK, prze pro wa dził z ucznia mi kla -
sy II po ga dan kę na te mat ele men tar nych
za sad bez pie czeń stwa.

Na eta pie po wia to wym dzie ci mia ły
do wy ko na nia pla kat ob ra zu ją cy za sa dy
omó wio ne na za ję ciach. Pra ca pla stycz na
uczniów z Be nic zo sta ła oce nio na naj wy żej

i – zwy cię ża jąc w po wie cie – za kwa li fi ko wa -
ła się do eta pu wo je wódz kie go. Ko lej nym za -
da niem by ło przy go to wa nie spo tu mul ti me -
dial ne go na te mat bez pie czeń stwa. 

8 czerw ca w po znań skim Mul ti ki nie
od by ła się uro czy sta ga la pod su mo wu ją ca
oba kon kur sy. Jak się oka za ło, ucznio wie
z Be nic oka za li się bez kon ku ren cyj ni
w wo je wódz twie za rów no w kon kur sie
na pla kat, jak i na spot. Dum ni i szczę śli -
wi, mo gli obej rzeć swo je dzie ła na ki no -
wym ekra nie, cze go na pew no dłu go nie
za po mną. 

Każ dy z be nic kich uczniów wró cił
do do mu z na gro dą in dy wi du al ną,
a szko ła wzbo ga ci ła się o dwa ta ble ty
i dwie pa ry oku la rów wir tu al nej rze czy -
wi sto ści. Ucznio wie wy gra li tak że jed no -
dnio wą wy ciecz kę do cen tra li BZ WBK
w Po zna niu.

(NO VUS)

W na stęp stwie sta rań bur mi strza
Ko by li na PKP PLK S. A. Za kład Li nii
Ko le jo wych w Ostro wie Wlkp. zwo -
łał ko mi sję te re no wą, któ ra skon -
tro lo wa ła prze jazd ko le jo wo -dro go -
wy w mie ście. 

Bur mistrz To masz Le siń ski czy ni
bo wiem sta ra nia o wy re mon to wa nie
wspo mnia ne go prze jaz du ko le jo we go
na li nii ko le jo wej nr 14 Łódź Ka li ska -
-Tu pli ce, prze bie ga ją cej przez dro gę

po wia to wą – ulicę Ko le jo wą.
W kon tro li uczest ni czy li przed sta -

wi cie le PKP z Ostro wa Wlkp., dy rek tor
Po wia to we go Za rzą du Dróg w Kro to szy -
nie oraz przed sta wi cie le miej sco we go
sa mo rzą du – bur mistrz T. Le siń ski
i Cze sław Pi sko rek. Re mont Al. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich już się za koń -
czył, a ko lej ne pla ny re mon to we do ty czą
wła śnie prze jaz du ko le jo we go i ul. Ko le -
jo wej. 

(NO VUS)

SP BENICE

Zwyciężyli w wojewódzkim konkursie

KOBYLIN

Wyremontują przejazd kolejowy?
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NASZE AKCJE

Ostatni tydzień głosowania!
Do bie ga koń ca 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.

Ma my 26 uczest ni ków – każ dy z nich
ma szan sę na głów ną na gro dę! 

Dru gi etap to gło so wa nie smso we,
któ re 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. Zo stał więc tyl ko ty -
dzień gło so wa nia, a wal ka z dnia na dzień
jest co raz bar dziej za cię ta.

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 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)

We wto rek, 12 czerw ca, na dro dze
kra jo wej nr 15 w Koź mi nie Wiel ko -
pol skim zde rzy ły się dwa sa mo cho -
dy. Przy czy ną ko li zji by ło nie ustą pie -
nie pierw szeń stwa prze jaz du.

Do zda rze nia wy sła no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz je den z OSP Koź min Wlkp.,
pa trol po li cji i Ze spół Ra tow nic twa Me -
dycz ne go. 

Sa mo cho da mi Da ewoo La nos i Re -
nault Sce nic po dró żo wa ło łącz nie sześć
osób. Kie row ca mi za ję ły się służ by me -
dycz ne. Po zo sta li uczest ni cy zda rze nia
nie wy ma ga li po mo cy. Stra ża cy odłą czy li

aku mu la to ry w po jaz dach i usu nę li
z jezd ni czę ści ka ro se rii oraz szkła, a tak że
pły ny eks plo ata cyj ne. 

– Kie ru ją cy po jaz dem mar ki Da ewoo
La nos 64-let ni miesz ka niec po wia tu kro -
to szyń skie go, wy ko nu jąc ma newr skrę tu
w le wo na skrzy żo wa niu ulic Kro to szyń -
ska i Zie lo ny Ry nek, nie ustą pił pierw -
szeń stwa prze jaz du sa mo cho do wi mar ki
Re nault Sce nic. Wszy scy uczest ni cy zda -
rze nia by li trzeź wi. Spraw cę uka ra no
man da tem w wy so ko ści 300 zł – in for -
mu je Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy
z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to -
szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Nie ustąpił pierwszeństwa

„Wiem, jak unik nąć po ża ru – ognio we za gad ki” – pod ta -
kim ha słem re ali zo wa na by ła ko lej na ak cja pro fi lak tycz na
kro to szyń skich stra ża ków i Stra ży Miej skiej, prze pro wa dzo -
na w szko łach pod sta wo wych na te re nie gmi ny Kro to szyn. 

Dzia ła nia re ali zo wa ne by ły w ra mach ak cji „Krę ci mnie bez -

pie czeń stwo”, któ rej ce lem jest edu ka cja dzie ci w za kre sie bez -
piecz nych za cho wań w co dzien nym ży ciu. Na spo tka niach oma -
wia ne są te ma ty zwią za ne z nu me ra mi alar mo wy mi czy sy tu acja -
mi, w ja kich mo że dojść do po ża ru.

Dzie ci do wia du ją się tak że, jak za cho wać się w cza sie po ża ru
czy gdy do cho dzi do wy dzie la nia się tlen ku wę gla i jak po stę po -
wać, aby do ta kich sy tu acji nie do cho dzi ło. Ucznio wie otrzy ma li
bro szu ry w for mie ko mik su, któ re za wie ra ją za da nia do sa mo -
dziel ne go roz wią zy wa nia. (NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Wiem, jak uniknąć pożaru
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10 czerw ca od by ła się uro czy stość
upa mięt nia ją ca bło go sła wio ne go bi -
sku pa Mi cha ła Ko za la, któ ry od pię -
ciu lat jest pa tro nem na sze go mia -
sta. Zło żo no sym bo licz ne wią zan ki
kwia tów. W Ko ście le pw. Św. Ja na
Chrzci cie la od pra wio na zo sta ła
Msza świę ta.

Wią zan ki kwia tów zło żo no w No -
wym Fol war ku pod pa miąt ko wą ta bli cą,
umiesz czo ną na do mu, w któ rym uro dził
się bło go sła wio ny Mi chał Ko zal. W uro -
czy sto ści wzię li udział sa mo rzą dow cy
i przed sta wi cie le or ga ni za cji po li tycz nych.

Bi skup Mi chał Ko zal uro dził się 25
wrze śnia 1893 ro ku w ma łej wio sce nie -
da le ko Kro to szy na – w No wym Fol war -
ku. Po cho dził z ro dzi ny chłop skiej, był
dru gim sy nem Ja na i Ma rian ny Ko za lów.
Zo stał ochrzczo ny w ko ście le pa ra fial nym
w Kro to szy nie. W wie ku sze ściu lat roz -
po czął na ukę w Szko le Pod sta wo wej
w Ko bier nie, a po jej ukoń cze niu po myśl -
nie zdał eg za mi ny i do stał się do kro to -
szyń skie go gim na zjum (obec nie I LO im.
Hu go na Koł łą ta ja), prze kształ co ne go
z kla sycz ne go w zre for mo wa ne ty pu
frank furc kie go.  Szko ła ta na le ża ła wów -

czas do naj bar dziej zger ma ni zo wa nych
w Wiel ko pol sce. 

W trak cie dzie wię ciu lat na uki wy -
róż nił się pra co wi to ścią i su mien no ścią,
prze wyż sza ją cą moż li wo ści na sto let nie go
chłop ca. Dzia łał rów nież w taj nej or ga ni -
za cji pa trio tycz no -sa mo kształ ce nio -
wej – To wa rzy stwie To ma sza Za na, któ re -
go przez pe wien czas był na wet pre ze -
sem. M. Ko zal pra co wał ko lej no ja ko wi -
ka riusz w Po bie dzi skach, pre fekt gim na -
zjum w Byd gosz czy, oj ciec du chow ny,
a w koń cu rek tor Wyż sze go Se mi na rium
Du chow ne go w Gnieź nie. Bę dąc wi ka -
riu szem, od zna czał się gor li wo ścią w pro -
wa dze niu ka te chi za cji, wie le go dzin spę -
dzał w kon fe sjo na le, z ra do ścią gło sił Sło -
wo Bo że. Wo bec wier nych oka zy wał
uczyn ność i wy ro zu mia łość. 

Bę dąc wy kła dow cą, szcze gól ną wa gę
przy kła dał do prze strze ga nia re gu la mi nu
i utrzy my wa nia po rząd ku. Je go mak sy mą
sta ły się sło wa: „za cho waj po rzą dek, a po -
rzą dek bę dzie strzegł cie bie”. 13 sierp -
nia 1939 ro ku Mi chał Ko zal otrzy mał sa -
krę bi sku pią z rąk bpa Ka ro la Ra doń skie -
go. W li sto pa dzie te go sa me go ro ku zo stał
aresz to wa ny przez Niem ców. 25 kwiet -
nia 1941 tra fił do obo zu kon cen tra cyj ne -
go w Da chau. Tam wy ka zał się wy jąt ko wą
nie ustę pli wo ścią w ob li czu tor tur,
oszczerstw i po ni żeń, ni gdy nie dał się zła -
mać. Zmarł 26 stycz nia 1943 po otrzy -
ma niu śmier tel nej tru ci zny. 9 czerw -
ca 2013 M. Ko zal zo stał ogło szo ny pa tro -
nem mia sta i gmi ny Kro to szyn.

(NO VUS)

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

UROCZYSTOŚĆ

Święto patrona Krotoszyna
8 czerw ca 85. uro dzi ny ob cho dził
prof. Wła dy sław Stró żew ski, po cho -
dzą cy z Kro to szy na, wy bit ny pol ski fi -
lo zof, wie lo let ni wy kła dow ca Uni wer -
sy te tu Ja giel loń skie go i Aka de mii
Igna tia num. 

Na uro czy sto ści, któ ra z tej oka zji od -
by ła się 7 czerw ca na Uni wer sy te cie Ja -
giel loń skim, ży cze nia ju bi la to wi zło ży li
rek tor uczel ni, prof. Woj ciech No wak,
przed sta wi cie le świa ta na uki, kul tu ry
i kra kow skie go sa mo rzą du. Pro fe sor Stró -
żew ski mó wił o swo jej dro dze ży cio wej,
w cie płych sło wach wspo mi nał Kro to szyn
i Koź min Wlkp, z któ ry mi zwią za ny był
w mło do ści i z któ ry mi do dziś łą czy go
głę bo ka więź emo cjo nal na. W imie niu
miesz kań ców na szej gmi ny ży cze nia ju bi -
la to wi zło żył za pro szo ny na uro czy stość
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek.

Wła dy sław Stró żew ski uro dził się 8
czerw ca 1933 ro ku w Kro to szy nie.
W 1946 ro ku, po ukoń cze niu szko ły pod -
sta wo wej, roz po czął na ukę w Gim na zjum
im. Hu go na Koł łą ta ja w Kro to szy nie.
Wkrót ce z po wo dów po li tycz nych zo stał
re le go wa ny ze szko ły i prze niósł się do Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go w Koź mi nie
Wiel ko pol skim. Tam też zdał ma tu rę
w ro ku 1951. Po tem stu dio wał fi lo zo fię
na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim.
Był uczniem pro fe so rów Ste fa na Swie -
żaw skie go, Mie czy sła wa Al ber ta Krąp ca,
Ro ma na In gar de na i Izy do ry Dąb skiej.
Od 1957 r. jest zwią za ny z Uni wer sy te -

tem Ja giel loń skim. Ty tuł pro fe so ra zwy -
czaj ne go uzy skał w 1992 r. 

Od 1981 kie ro wał Za kła dem Fi lo zo -
fii, a w la tach 1984-87 był dy rek to rem In -
sty tu tu Fi lo zo fii UJ. Był naj pierw pro -
dzie ka nem (1981-84), a po tem dzie ka -
nem Wy dzia łu Fi lo zo ficz no -Hi sto rycz ne -
go UJ (1987-92) oraz dzie ka nem Wy -
dzia łu Fi lo zo ficz ne go UJ (1992-93). Prof.
Stró żew ski pro wa dził za ję cia tak że na in -
nych uczel niach, m. in. w KUL, Aka de -
mii Teo lo gii Ka to lic kiej w War sza wie,
Aka de mii Mu zycz nej w War sza wie, Ko le -
gium Fi lo zo ficz nym oo. Do mi ni ka nów
w Kra ko wie, w aka de miach mu zycz nych
w Gdań sku, Ka to wi cach i Kra ko wie. 

Jest au to rem wie lu ksią żek, m. in.
„Ist nie nie i war tość”, „Dia lek ty ka twór -
czo ści”, „Wo kół pięk na. Szki ce z es te ty ki”,
„O wiel ko ści. Szki ce z fi lo zo fii czło wie -
ka”. W ostat nich dniach uka za ła się po zy -
cja „Lo gos, war tość, mi łość”. 

Od kil ku lat W. Stró żew ski jest pro fe -
so rem Aka de mii Igna tia num w Kra ko -
wie. Prze wod ni czy Pol skie mu To wa rzy -
stwu Fi lo zo ficz ne mu i peł ni funk cję re -
dak to ra na czel ne go „Kwar tal ni ka Fi lo zo -
ficz ne go”. Od 1990 r. jest człon kiem Spo -
łecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków
Kra ko wa. 

Prof. Stró żew ski jest dok to rem ho no -
ris cau sa UJ (2003) oraz lau re atem Lau ru
Ja giel loń skie go (2008). W ro ku 2013 Ra -
da Miej ska w Kro to szy nie nada ła mu ty -
tuł Ho no ro we go Oby wa te la Kro to szy na. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

LUDZIE

Urodziny profesora Stróżewskiego
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Przed kil ko ma dnia mi w ha li wi do wi -
sko wo -spor to wej w Kro to szy nie 9-
let nia Nad ia Frik po pro wa dzi ła dla
bli sko 250 ró wie śni ków wy kład
na te mat ba le tu, któ ry jest jej pa sją.
Or ga ni za to rem wy da rze nia w ra -
mach Pol skiej Aka de mii Dzie ci by ła
Dol no ślą ska Szko ła Wyż sza.

9-let nia Nad ia Frik jest uczen ni cą
Szko ły Pod sta wo wej nr 4 im. Woj ska Pol -
skie go w Kro to szy nie. Od bli sko dwóch
lat tre nu je ba let. Wraz ze swo ją kla są
uczest ni czy ła rów nież ja ko ma ła stu dent -
ka w dwóch edy cjach Pol skiej Aka de mii
Dzie ci we Wro cła wiu. To je dy na gru pa
z po wia tu kro to szyń skie go, któ ra za kwa li -
fi ko wa ła się do udzia łu w tym edu ka cyj -
nym pro jek cie. 

Je go or ga ni za to rem jest Dol no ślą ska
Szko ła Wyż sza, któ ra w tym ro ku ko lej ny raz
w ran kin gach „Per spek tyw” uzna na zo sta ła
za naj lep szą nie pu blicz ną uczel nię na Dol -
nym Ślą sku i jed ną z naj lep szych w Pol sce.
DSW zde cy do wa ła uho no ro wać za an ga żo -
wa nie kla sy IIIa SP nr 4 i – we współ pra cy
z dy rek cją szko ły – zor ga ni zo wać spe cjal ny
wy kład wła śnie w Kro to szy nie. 

Spo tka nie mo de ro wa ła 11-let nia Ka -
sia Chu dziak, któ ra już w wie ku 6 lat pro -
wa dzi ła swój pierw szy wy kład na te mat

me diów i in for ma cji pra so wej, a dziś jest
rzecz nicz ką Pol skiej Aka de mii Dzie -
ci. – Bar dzo się cie szy my, że ostat nie
w tym ro ku aka de mic kim spo tka nie Pol -
skiej Aka de mii Dzie ci zor ga ni zo wa ne by -
ło wła śnie w Kro to szy nie. Je ste śmy
pod ogrom nym wra że niem ma łych stu -
den tów z SP nr 4 w Kro to szy nie, któ rzy
z wiel kim za an ga żo wa niem, za in te re so -
wa niem i cie ka wo ścią bio rą udział w na -
szym pro jek cie – pod kre śli ła dr Anet ta
Pe re świet -Soł tan, psy cho log i ko or dy na -
tor ka Pol skiej Aka de mii Dzie ci w Dol no -
ślą skiej Szko le Wyż szej.

9-let nia Nad ia chęt nie od po wia da ła
rów nież na py ta nia swo ich ró wie śni ków
na te mat jej pa sji. Mó wi ła o pla nach
na przy szłość, zwią za nych z ba le tem,
o trud no ściach w tre nin gu, wy ja śnia ła,
kim jest pri ma ba le ri na. Wy kła do wi Nad ii
to wa rzy szy ły rów nież po ka zy szkół tań ca
Po wer Dan ce oraz Show Dan ce. Wy stą -
pie nie miał tak że do ro sły eks pert, a kon -
kret nie Ar let ta Po lań ska, za ło ży ciel ka ze -
spo łu Kro to sza nie, któ ra opo wie dzia ła
słu cha czom o hi sto rii i ele men tach kro to -
szyń skich stro jów re gio nal nych, w któ -
rych wy stę pu ją tan ce rze.

Pol ska Aka de mia Dzie ci, któ rą or ga -
ni zu je Dol no ślą ska Szko ła Wyż sza, to
pierw szy na ska lę mię dzy na ro do wą uni -
wer sy tet pro wa dzo ny przez dzie ci. Ce lem
edu ka cyj ne go pro jek tu jest roz bu dza nie
w mło dych od bior cach cie ka wo ści świa ta,
chę ci do re ali zo wa nia wła snych po my -
słów oraz pro jek to wa nia eks pe ry men tów.
Uczest ni ka mi wy da rze nia są dzie ci
w wie ku od 6 do 12 lat oraz ich opie ku no -
wie. Wy kła dy pro wa dzo ne są przez ma -
łych eks per tów, któ rzy prze ka zu ją swo im
ró wie śni kom wie dzę z ob sza ru swo ich za -
in te re so wań. Uzu peł nie niem ich wy stą -
pień są pre zen ta cje za pro szo nych do ro -
słych eks per tów. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

BALET

Nadia opowiedziała o swojej pasji
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Ra da Osie dla nr 2 w Kro to szy nie zor -
ga ni zo wa ła czwar ty fe styn ro dzin ny
dla miesz kań ców. Sta ło się już tra dy -
cją, że w pierw szą so bo tę czerw ca
spo łecz ność RO nr 2 wi ta la to na te -
re nie strzel ni cy my śliw skiej. Jak co
ro ku atrak cji by ło co nie mia ra.

Dzie ci mo gły wy sza leć się do wo li
na dmu cha nej zjeż dżal ni czy spró bo wać sił
we wspi nacz ce na skrzyn ki z fa cho wą ase ku -
ra cją har ce rzy. Licz ne za ba wy i gry zręcz no -
ścio we zor ga ni zo wa li na uczy ciel i ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej nr 5. Za rów no młod si,
jak i star si ko rzy sta li z moż li wo ści prze jażdż -
ki kon nej w sio dle oraz brycz ką. Jak za wsze
dłu ga ko lej ka usta wi ła się przy sta no wi sku,
na któ rym pro fe sjo nal nie ma lo wa no twa rze
i to nie tyl ko dzie ciom. 

Przy go to wa no też po kaz strze la nia
z bro ni my śliw skiej, a do ro śli mo gli
spraw dzić się w strze la niu do rzu tek. Nie
za bra kło aspek tów edu ka cyj nych. Stra ża -
cy ochot ni cy za pre zen to wa li sy mu la cję

ak cji ra tow ni czej – moż na by ło zo ba czyć
roz ci na nie nad wo zia sa mo cho du i ewa ku -
ację po szko do wa ne go z po jaz du. Jed no -
cze śnie przy bli żo no te ma ty kę udzie la nia
pierw szej po mo cy przed me dycz nej. Z ko -
lei zna ko wa nie ro we rów prze pro wa dzi li
funk cjo na riu sze po li cji. 

Uczest ni cy mo gli od wie dzić sze reg
sto isk oraz za po znać się z do rob kiem Klu -
bu Po zy tyw nie Za krę co nych. Prze pro wa -
dzo no też lo so wa nie na gród, a zwień cze -
niem fe sty nu by ła za ba wa ta necz na. 

Naj waż niej szym ce lem im pre zy by ło
za chę ce nie miesz kań ców do wspól ne go
spę dza nia cza su, za wie ra nia no wych i od -
świe ża nia sta rych zna jo mo ści. Przy czy ni -
ła się do te go mi ła at mos fe ra i wspa nia ła
za ba wa. Fe styn zor ga ni zo wa no dzię ki
środ kom z bu dże tu gmi ny, po zy ska nym
przez Ra dę Osie dla nr 2 w ra mach ini cja -
ty wy lo kal nej, jak rów nież dzię ki znacz -
ne mu wspar ciu miesz kań ców i lo kal nych
przed się bior ców.

(NO VUS)

RADA OSIEDLA NR 2

Mieszkańcy powitali lato

3 czerw ca w ogro dzie Do mu Po mo -
cy Spo łecz nej w Zdu nach od był się
fi nał kam pa nii Ki lo me try Do bra. Ce -
lem tej ogól no pol skiej ak cji jest
umoż li wie nie or ga ni za cjom po za rzą -
do wym po zy ska nia środ ków na lo -
kal ne przedsięwzięcia. 

Ki lo me try Do bra w gmi nie Zdu ny
de dy ko wa ne by ły 1. Zdu now skiej Dru ży -
nie Har cer skiej. Ce lem był za kup sprzę tu,

ekwi pun ku i wy po sa że nia. Przez trzy
mie sią ce zor ga ni zo wa no 11 wy da rzeń,
w któ rych uczest ni czy li har ce rze i wo lon -
ta riu sze Zie mi Zdu now skiej. 

Mło dzież wy ka za ła wiel kie za an ga żo -
wa nie i kre atyw ność w dzia ła niu. W or ga -
ni za cji i re ali za cji wy da rzeń po ma ga li tak -
że ro dzi ce i na uczy cie le. Miesz kań cy
Zdun, Kro to szy na i Ko na rze wa życz li wie
przy ję li ini cja ty wę, wrzu ca jąc swo je dat ki
do skar bo nek sta cjo nar nych, wy kle ja jąc

zło tów ko we „Me try Do bro ci” w trak cie
spo tkań czy do ko nu jąc wpłat na wska za -
ne kon to ban ko we. Wszyst kie zgro ma -
dzo ne środ ki zo sta ły wy pła co ne z ban ku
w mo ne tach o no mi na le 1 zł i na kle ja ne
na me tro wą ta śmę. Na metr przy pa da -
ją 44 mo ne ty. 

Wy nik koń co wy zbiór ki po zy tyw nie
za sko czył na wet sa mych or ga ni za to rów.
Wy kle jo no aż 11 me trów do bro ci, co da -
ło kwo tę 4900 zło tych. Do koń ca ro ku
szkol ne go dru ży na har cer ska za sta no wi
się, na co spo żyt ku je ze bra ne fun du sze. 

Ini cja to rem uczest nic twa w kam pa nii
by ło Sto wa rzy sze nie „Ra zem dla Ko na rze -
wa”, któ re w ra mach współ pra cy z sa mo -
rzą dem lo kal nym otrzy ma ło środ ki na re -
ali za cję za da nia. Ko or dy na to rem ak cji by ła
Bar ba ra Ła siń ska ze sto wa rzy sze nia, któ rą
na co dzień w dzia ła niach kam pa nij nych
wspie rał ko mi tet or ga ni za cyj ny w skła -
dzie: Syl wia Waw rzy no wicz, Mag da le na
Po praw ska, Ka rol Kam za i Ro bert Mar ci -
niak. Ko mi tet dzię ku je wszyst kim, któ rzy
przy czy ni li się do ze bra nia ta kiej kwo ty. 

(NO VUS)

ZDUNY

Kilometry Dobra dla harcerzy

Gmi na Koź min Wlkp. po zy ska ła 100
tys. zł na re mont szat ni w kom plek -
sie spor to wym przy ul. Flo riań skiej
w ra mach Pro gra mu „Szat nia
na me dal”. Za da nie to do fi nan su je
Sej mik Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go. Pra ce za czną się 20 czerw -
ca, a wy re mon to wa ny obiekt bę dzie
do dys po zy cji pod ko niec wa ka cji.  

Choć szat nie przy bo iskach na Flo -
riań skiej są za dba ne i nie wy glą da ją źle,
przy szedł czas na ich uno wo cze śnie -
nie. – Pla nu je my za mon to wać wen ty la cję

w szat niach dla za wod ni ków i dla sę -
dziów, a tak że za ku pić no we me ble. Ko -
niecz ny jest rów nież re mont ła zie -
nek – wy mie nia Sła wo mir Gru cha ła, dy -
rek tor Gmin ne go Ośrod ka Spor tu. 

Za pla no wa no tak że za kup dwóch
kon te ne rów szat nio wych, a więc licz ba po -
miesz czeń dla za wod ni ków wzro śnie
z dwóch do czte rech. – Chciał bym, że by
koź miń ska szat nia na me dal zo sta ła od da -
na do użyt ku za wod ni ków przed roz po czę -

ciem run dy je sien nej – do da je S. Gru cha ła. 
„Szat nia na me dal” to pro gram sa mo -

rzą du wo je wódz twa wiel ko pol skie go,
skie ro wa ny do lo kal nych sa mo rzą dów na -
sze go re gio nu. Je go ce lem jest zbu do wa nie
po zy tyw ne go wi ze run ku spor tu, po pra wa
wa run ków ogól no do stęp nych bu dyn ków
szat nio wo -sa ni tar nych przy obiek tach
spor to wych, re mont ist nie ją cych, a tak że
ada pta cja in nych obiek tów na ta kie po -
trze by bądź bu do wa no wych. 

Sa mo rzą dy mo gą uzy skać do fi nan so wa -
nie w wy so ko ści mak sy mal nie 50 pro cent
war to ści in we sty cji, w wy so ko ści nie prze kra -
cza ją cej 100 tys. zł. Mo der ni za cja w Koź mi -
nie bę dzie kosz to wać ok. 200 tys. zł. 

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Szatnie na medal
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W mi nio ny week end od by ły się Dni
Zdun i Dni Ko by li na. Na sce nie
oprócz lo kal nych ze spo łów wy stą pi ły
gwiaz dy, m. in. Ray Wil son, by ły wo -
ka li sta gru py Ge ne sis, oraz ze spół
Dżem. Przez dwa dni w Zdu nach
i Ko by li nie do mi no wa ły blu es, rock
oraz di sco -po lo.

W Zdu nach w so bo tę na sta dio nie
miej skim prze pro wa dzo no V Bieg o Zdu -
now skie go Ka fla. Po nad to moż na by ło
obej rzeć za byt ko we po jaz dy. Na sto iskach
pre zen to wa ły się licz ne or ga ni za cje po za -
rzą do we. Na sce nie ple ne ro wej wy stą pi li
człon ko wie Ko ła Te atral no -Ta necz ne go
„Gwiaz dy”, gru pa ze Szko ły Tań ca Show

Dan ce czy ze spół Ta cy Nie In ni. Po kaz fit -
ness na tram po li nach zor ga ni zo wa ła eki -
pa z Ac ti ve Zo ne.

Gwiaz dą te go rocz nych Dni Zdun był
bez wąt pie nia Ray Wil son z ze spo łem. By -
ły wo ka li sta Ge ne sis śpie wał utwo ry z re -
per tu aru tej gru py. W nie dzie lę do mi no -
wa ło di sco -po lo. Pu blicz ność za ba wia ły
ze spo ły Jum per oraz Clas sic. Im pre za za -
koń czy ła się za ba wą ta necz ną, któ rą pro -
wa dzi li DJ -e ze Zdu ny Sum mer Camp.

Atrak cji nie bra ko wa ło tak że w Ko by -
li nie. Od by ło się mnó stwo im prez to wa -
rzy szą cych. Nie bra ko wa ło sto isk roz ma -
itych or ga ni za cji. Oczy wi ście naj wię cej
dzia ło się na sce nie. Za gra ły m. in. ze spo ły
Nie po kor ni i aGa in, jak rów nież Or kie -
stra Dę ta. Ale naj więk szym wy da rze niem
Dni Ko by li na był kon cert ze spo łu Dżem,

któ ry przy cią gnął praw dzi we tłu my.
Wszy scy zna ko mi cie się ba wi li w ryt -
mach kla so wej mu zy ki blu eso wej. 

(NO VUS)

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

IMPREZY

Ray Wilson w Zdunach, Dżem w Kobylinie!
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Pod ko niec ma ja 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 warsz ta ty pro fi lak tycz ne „Ar chi -
pe lag skar bów”, pro pa go wa ne przez
Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej.
Za ję cia, pro wa dzo ne przez trzech
spe cjal nie prze szko lo nych tre ne rów,
oka za ły się pięk ną po dró żą ku zdro -
we mu i mą dre mu ży ciu. 

Ucznio wie klas gim na zjal nych w cza -
sie dwóch czte ro go dzin nych blo ków za -
mie ni li się w po szu ki wa czy skar bu. Ów
skarb to głę bo kie szczę ście, trwa ła mi łość
i re ali za cja w ży ciu pa sji i ma rzeń. 

Na po cząt ku tre ne rzy po ka za li mło -
dzie ży, że każ dy ma skry te i głę bo kie pra -
gnie nia, że każ dy ma rzy o pięk nej, trwa łej
mi ło ści na ca łe ży cie, któ ra z bie giem lat
bę dzie sil niej sza. W nie zwy kle atrak cyj ny
spo sób prze ka zy wa li wie dzę o mi ło ści,
sek su al no ści czy bu do wa niu re la cji opar -
tych na za ufa niu i sza cun ku. Uczy li, jak
ra dzić so bie z „ty gry sa mi”, któ re miesz ka -
ją w „dżun gli” ro sną cej we wnę trzu każ -
de go czło wie ka. 

Ucznio wie otrzy ma li kon kret ne
wska zów ki, jak ra dzić so bie z po bu dze -

niem sek su al nym, za ko cha niem, ze zło -
ścią i gnie wem. Zo sta li zmo ty wo wa ni
do tre no wa nia si ły cha rak te ru. Omó wio -
no tak że te ma ty kę uza leż nie nia od sek su
i por no gra fii oraz me cha ni zmy zwią za ne
z uza leż nie niem od al ko ho lu i nar ko ty -
ków. 

Tre ne rzy dzie li li się z ucznia mi wła -
sny mi prze ży cia mi, co czy ni ło ich prze -
kaz bar dzo wia ry god nym. Zwra ca li
przy tym uwa gę na to, jak waż ne jest kie -
ro wa nie się za sa da mi i war to ścia mi. Mło -
dzież mia ła oka zję wy słu chać roz mów
prze pro wa dzo nych ze zna ny mi ludź mi,
któ rzy ży ją w spo sób bli ski du cho wi pro -

gra mu, ta ki mi jak To masz Ada mek, Ma -
rek Ka miń ski, Le szek Bla nik, Ja cek Cza -
chor, An na Jam róz czy Ma nu el Ar bo le da. 

Warsz ta ty okra szo ne by ły mu zy ką,
pre zen ta cja mi mul ti me dial ny mi, krót ki -
mi fil ma mi i atrak cyj ny mi ćwi cze nia mi.
Waż nym ele men tem pro gra mu „Ar chi -
pe lag skar bów” był fe sti wal twór czo ści
mło dzie ży. Ucznio wie w swo jej twór czo -
ści – w for mie wier szy, pla ka tów, pre zen -
ta cji – od nie śli się do te ma ty ki za jęć.
W ra mach pro gra mu w szko le od by ły się
spo tka nia – in for ma cyj no -szko le nio we
Ra dy Pe da go gicz nej oraz dla ro dzi ców.

OPRAC. (AN KA)

SP NR 1 KROTOSZYN

Archipelag skarbów
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Na po cząt ku czerw ca ucznio wie klas
VIIa i VIIb Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Koź mi nie Wlkp. go ści li w Przed się -
bior stwie Wie lo bran żo wym Bar te -
sko Bar tło miej Skow roń ski i w fir mie
Agro -Tech ma w Wi ta szycz kach. By ła
to już ko lej na wy pra wa w ra mach za -
jęć z do radz twa za wo do we go. 

Ce lem tych wi zyt by ło uświa do mie nie
mło dzie ży ro li za kła dów pra cy w roz wo ju
go spo dar czym re gio nu oraz po zna nie spe -
cy fi ki wy bra nych za wo dów, któ re ma ją po -
móc w wy bo rze dal szej ścież ki edu ka cyj nej. 

Koź miń scy ucznio wie za po zna li się
ze spe cy fi ką przed się biorstw, ich funk cjo -

no wa niem, struk tu rą or ga ni za cyj ną czy
za da nia mi pra cow ni ków w róż nych dzia -
łach. Mie li oka zję zo ba czyć pro ces har to -
wa nia szkła oraz pro duk cję elek trycz nych
po jaz dów użyt ko wych. Naj więk szą atrak -
cją oka za ła się prze jażdż ka owy mi po jaz -
da mi. 

– W ra mach przed mio tu do radz two
za wo do we ucznio wie klas VII po zna ją
moż li wo ści wy bo ru dal szej edu ka cji
i przy szłe go za wo du. Prak tycz ne po zna -
nie pra cy w za kła dach ma po móc mło -
dzie ży pod jąć w przy szło ści wła ści wą de -
cy zję – oznaj mia Ja cek Za wod ny, dy rek -
tor SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

(AN KA) 

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Zajęcia z doradztwa zawodowego
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Pod ta kim ha słem prze pro wa dzo -
no IV Po wia to wy Kon kurs im. Bł. Bi -
sku pa Mi cha ła Ko za la. Or ga ni za to -
ra mi by ły Szko ła Pod sta wo wa nr 3
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im. Ja -
na Paw ła II i Pa ra fia pw. Św. Ja na
Chrzci cie la w Kro to szy nie.

Ho no ro wy pa tro nat nad kon kur sem
ob ję li dzie kan De ka na tu Kro to szyń skie go,
bur mistrz Kro to szy na i sta ro sta kro to szyń -
ski. Wspo mnia ne wcze śniej ha sło sta no wi ło
na wią za nie do ju bi le uszu 100-le cia nie pod -
le gło ści Pol ski i ka płań stwa Mi cha ła Ko za la. 

Głów nym ce lem im pre zy by ło po głę -
bia nie wśród uczniów za gad nie nia „wol -
ność” w od nie sie niu do oj czy zny i czło -
wie ka, bu do wa nie po staw pa trio tycz -
nych, oby wa tel skich, mi ło ści do oj czy zny
oraz kształ to wa nie pod sta wo wych war to -
ści chrze ści jań skich. Kon kurs skie ro wa ny
był do przed szko la ków oraz uczniów
szkół pod sta wo wych, gim na zjal nych i po -
nad gim na zjal nych. 

Za da nia mi uczest ni ków w po szcze -
gól nych ka te go riach by ły przy go to wa nie
pra cy pla stycz nej, wier sza, pla ka tu bądź
li stu skie ro wa ne go do żoł nie rza w nie wo -
li lub więź nia nie słusz nie ska za ne go.

W gru pie przed szko la ków lau re at ka -
mi zo sta ły Zu zan na Szwa ja, Mag da le na

Kost ka, Ali cja So bie raj czyk i Nad ia Lis.
W ka te go rii klas I -III SP naj lep si by li Ja -
kub Mo tyl, Grze gorz Szym czak, Ma ria
Racz kie wicz i Ame lia Chu da. Spo śród
uczniów klas IV -VI SP wy róż nio no Da -
mia na Pta ka, Klau dię Prze kwas, Fran cisz -
ka Ro si ka i Ma te usza Bo chyń skie go.
W ka te go rii szkół gim na zjal nych i po nad -
gim na zjal nych naj lep si oka za li się Ma ria
Kacz ma rek, Ga brie la Zmy ślo na, Zu zan -
na Olej nic ka, Pa try cja Ko złow ska, Be ata
Kan dzier ska i Jo an na Woj cie chow ska. 

Na gro dy lau re atom wrę czy li Ma rio la
Kaź mier czak – dy rek tor SP nr 3 z OI, ks.
pra łat Alek san der Gen de ra, bur mistrz

Fran ci szek Mar sza łek, sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka, Do mi ni ka Sta sik – dy rek tor SP
w Ko bier nie, Be ata Po spiech – se kre tarz
gmi ny Kro to szyn. Ro dzi nę Ko za lów re -
pre zen to wa li Ju li ta Lu dwi czak i Mie czy -
sław Ko zal. 

Ko or dy na to ra mi kon kur su by li Ma -
riusz Ma rzyń ski – na uczy ciel hi sto rii
w SP nr 3, ks. Da niel Za ręb ski i Ka ro li na
Bącz kie wicz. War to do dać, że z oka zji
czwar tej edy cji kon kur su wy da no oko licz -
no ścio wą pocz tów kę z re pro duk cją ob ra -
zu bi sku pa z kro to szyń skie go ko ścio ła far -
ne go.

OPRAC. (AN KA)

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
19-21 czerwca
godz. 15.30 – ODLOTOWY NIELOT –
Belgia/Islandia, animowany, 80' - 2D dubbing
godz. 17.00 – POZYCJA OBOWIĄZKOWA – USA,
komedia, 104' – 2D
godz. 19.00 – ZIMNA WOJNA - HISTORIE –
Francja/Polska, dramat, 85' - 2D 

godz. 20.30 – DEADPOOL 2 – USA, komedia/sci-fi,

film akcji, 119’ – 2D napisy

Wtorki-czwartki

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w

wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I

LO.  

23 czerwca

„Noc Świętojańska z LGD” w parku miejskim. Start o

godz. 14.30. 

24 czerwca

Koncert kameralny – muzyka francuska, o godz.

19.00 w kościele farnym.

30 czerwca

V Zjazd Bliźniaków w Przedszkolu nr 5 Wesoła

Gromadka.

7 lipca

V Spotkanie Integracyjne „Hiszpańska Fiesta”,

organizowane przez Radę Osiedla nr 6. 

13-15 lipca

IV edycja LOGinLAB. 

Do 31 sierpnia 

Wystawa Radosława Barka „Miasta, miasteczka,

krajobrazy – szkice z podróży” w Muzeum

Regionalnym w Krotoszyna.

Sulmierzyce
23-24 czerwcaa

Dni Sulmierzyc

KONKURS

Wolność Polski a wolność człowieka
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Do 31 sierp nia w Mu zeum Re gio nal -
nym im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka
w Kro to szy nie moż na oglą dać wy -
sta wę Ra do sła wa Bar ka „Mia sta,
mia stecz ka, kra jo bra zy – szki ce
z po dró ży”.

Po śród 87 wy sta wio nych prac zna la -
zły się przede wszyst kim szki ce i pa ste le
uka zu ją ce róż no rod ne miej sca w kra ju
i za gra ni cą. Wy eks po no wa ny zo stał rów -
nież je den ze szki cow ni ków ar ty sty, któ ry
to wa rzy szył mu w po dró ży.

W trak cie wer ni sa żu au tor opro wa -

dził przy by łych go ści po eks po zy cji i przy -
bli żył im pro ces po wsta wa nia szki ców
oraz po strze ga nia po przez nie świa ta.

Opo wie dział rów nież wie le cie ka wo stek
zwią za nych z ilu stro wa ny mi miej sca mi.

Ra do sław Ba rek po cho dzi z Koź mi na
Wlkp. i jest z za wo du ar chi tek tem.
W 1986 r. ukoń czył stu dia na Wy dzia le
Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Po znań skiej
i jest pra cow ni kiem na uko wo -dy dak tycz -
nym tej uczel ni. Na le ży do Sto wa rzy sze -
nia Pa ste li stów Pol skich, zaj mu je się gra fi -
ką i ma lar stwem. Brał udział w licz nych
wy sta wach in dy wi du al nych i zbio ro -
wych, kra jo wych i za gra nicz nych (m. in.
w Fin lan dii czy USA). Ostat nio ar ty sta
zaj mu je się two rze niem nie zwy kle efek -
tow nych mu ra li.

(NO VUS)

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

WYSTAWA

Miasta, miasteczka, krajobrazy…

W Przed szko lu nr 7 Ma ciuś w Kro to -
szy nie od był się fe styn ro dzin ny
pod ha słem „Sie dem ko lo rów tę czy”.
Każ dy z uczest ni ków zna lazł coś dla
sie bie. Wszy scy wspa nia le się ba wi li. 

Or ga ni za to rzy przy go to wa li mnó -
stwo atrak cji – i dla naj młod szych, i dla
star szych. Po kaz su mo przy go to wa ny był
pod kie run kiem Bar to sza Ko siar skie go.
Swo je umie jęt no ści ta necz ne za pre zen to -
wał ze spół Tem pe ra tu re, pro wa dzo ny
przez Alek san drę Dry gas. Przed szko la ki

wy ko na ły ta niec lu do wy „kle pa ny”
w wiel ko pol skich stro jach lu do wych.
Z ko lei na uczy ciel ki wy stą pi ły w przed -
sta wie niu „Czer wo ny Kap tu rek”, któ re
roz ba wi ło wszyst kich wi dzów. 

W rzu cie pił ką w krę gle trium fo wał
Kry stian Stru ga ła, któ ry usta no wił no wy
re kord przed szko la – 12 pkt. Pod czas fe -
sty nu roz strzy gnię to tak że kon kur sy – fo -
to gra ficz ny i czy tel ni czy. 

No wo ścią by ła Fo to bud ka Se ba stia na
Szo sta ka, któ ra cie szy ła się du żym za in te -
re so wa niem. Na za koń cze nie od by ła się
lo te ria fan to wa, w któ rej do wy gra nia by ły
atrak cyj ne na gro dy. 

(GRZE LO)

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

PRZEDSZKOLE MACIUŚ

Siedem kolorów tęczy Po kil ku let niej prze rwie na ma pę let -
nich fe sti wa li mu zycz nych po wra ca „La to
or ga no we w kro to szyń skiej Fa rze”.
Przed na mi ósmy Ogól no pol ski Fe sti wal
Mu zycz ny, tym ra zem w no wej od sło nie,
ja ką jest I edy cja mię dzy na ro do wa. Wy stą -
pią dla Pań stwa ar ty ści z Au strii, Pol ski
i USA. Bę dzie to więc czas szcze gól ny dla
kro to szyń skich me lo ma nów, tak że dla te -
go, że or ga ny kro to szyń skiej Fa ry prze szły
nie daw no grun tow ny re mont.

Choć na tych mu zycz nych wie czo -
rach spo tka my się z Pań stwem tyl ko trzy -
krot nie, oso bi ście mam na dzie ję, że te go -
rocz na ofer ta Fe sti wa lu przy pad nie do gu -

stu wszyst kim słu cha czom i każ dy znaj -
dzie w niej coś dla sie bie. W tym ro ku
szcze gól ne go ju bi le uszu 100-le cia od zy -
ska nia nie pod le gło ści pod czas każ de go
kon cer tu za brzmi co naj mniej je den
utwór z mu zy ki pol skiej, na to miast lip co -
wy kon cert or ga ni sty Mar ka Ku dlic kie go
bę dzie w ca ło ści jej po świę co ny.

Chciał bym w tym miej scu wy ra zić
go rą ce po dzię ko wa nia wszyst kim Me ce -
na som Fe sti wa lu za oka za ne wspar cie fi -
nan so we te go przed się wzię cia. Jed no -
cze śnie ży czę wszyst kim Słu cha czom
wie lu nie za po mnia nych wra żeń ar ty -
stycz nych.

Tomasz Głuchowski, 
dyrektor artystyczny VIII edycji

festiwalu „Lato organowe 
w krotoszyńskiej Farze”
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W mi nio ną so bo tę na kro to szyń skim
ryn ku od by ły się mię dzy na ro do we za -
wo dy Eu ro pe Su mo Cup. Dla za wod ni -
ków był to ostat ni test przed star tem
w lip co wych mi strzo stwach świa ta
na Taj wa nie. 

Zma ga nia su mo ków to czy ły się na spe -
cjal nie zbu do wa nym do hyo na kro to szyń -
skim ryn ku. Po za ry wa li za cją spor to wą or -
ga ni za to rzy przy go to wa li wie le atrak cji dla
dzie ci, któ re ra do śnie spę dzi ły so bot nie po -
po łu dnie. 

Wśród ju nio rów zło te me da le zdo -
by li Ad rian Gon dek (80 kg), Erik Szi la -
gyi (Wę gry – 100 kg oraz open) i Da -
mian Wró bel (+100 kg). W gru pie ju -
nio rek naj lep sze by ły Pa try cja Dy sz kie -

wicz (60 kg), Mo ni ka So wa (75 kg) i Sa -
ra Król (+75 kg oraz open).

W zma ga niach se nio rek na naj wyż -
szym stop niu po dium sta nę ły Klau dia Pie -
przak (55 kg), Svi tla na Tro siuk (Ukra -
ina – 65 kg), Ma ry na Mak sy men ko (Ukra -
ina – 80 kg), In na Bi riu che va (Ro sja – 73
kg), Ivan ka Be re zo vska (Ukra ina – +80 kg)
oraz Sa ra Król (open). Brą zo wy me dal w ka -
te go rii 80 kg wy wal czy ła kro to szy nian ka,
Olim pia Ro ba kow ska. – To był mój pierw -
szy start po kon tu zji i oce niam go po zy tyw -
nie – po wie dzia ła za wod nicz ka TA Ro zum
Kro to szyn. – Mia łam kil ka walk wy gra -
nych oraz prze gra nych. Mam nad czym
pra co wać, aby od po wied nio za pre zen to -

wać się na lip co wych mi strzo stwach świa -
ta – za zna czy ła brą zo wa me da list ka. 

W gro nie se nio rów trium fo wa li Ma ciej
Ba ca (70 kg), Mak sym Tsy bul niak (Ukra -
ina – 77 kg), Pen cho Do chev (Buł ga -
ria – 85 kg), Ra fał Gło dek (92 kg), Mi chał
Lu to (100 kg), Da iau ri Va sha (Ukra -
ina – 115 kg), Zu ra Aku bar dia (Gru -
zja – +115 kg) oraz Gi ga Ge la shvi li (Gru -
zja – open). 

Trzy krąż ki wy wal czy li na si za wod ni -
cy. Aron Ro zum (100 kg) oraz Ar tur Pau -
ter (70 kg) zdo by li sre bro, a Ma te usz Ko -
niecz ny był trze ci (77 kg). – Przed na mi
start na mi strzo stwach świa ta – oznaj mił

Da riusz Fa bia now ski, wi ce pre zes Pol skie go
Związ ku Su mo. – Mi mo da le kie go wy jaz -
du je stem na sta wio ny bar dzo opty mi stycz -
nie. W ka te go rii ju nior skiej wie rzę w trzy
me da le. W dru ży nie ma my mi strzów Eu -
ro py z po przed nie go ro ku i każ de go z nich
stać na po dium w ry wa li za cji in dy wi du al -
nej. W gru pie se nio rów krąż ki mo gą zdo -
być Olim pia Ro ba kow ska, Aron Ro zum
czy Ja cek Pier siak. Wszy scy ma ją od po -
wied nie umie jęt no ści ku te mu, aby śmy
na Taj wa nie mo gli usły szeć Ma zur ka Dą -
brow skie go – stwier dził D. Fa bia now ski. 

(GRZE LO)

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

SUMO

Dobre przetarcie przez mistrzostwami świata
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Zdo by ciem trzech punk tów se zon
za koń czy ła Astra Kro to szyn. Pod -
opiecz ni tre ne ra Lesz ka Kru ti na po -
ko na li na wy jeź dzie Olim pię Brze zi -
ny 2: 1. Nasz ze spól za jął trze cie
miej sce w ta be li okrę gów ki. 

Wszyst kie go le pa dły w pierw szej po -
ło wie me czu. W 18. mi nu cie na pro wa -
dze nie wy szli przy jezd ni. Do środ ko wa nie
Ma te usza Sta cha sku tecz nym strza łem
gło wą wy koń czył Ka rol Kry stek. Astra po -
szła za cio sem i kil ka mi nut póź niej pod -
wyż szy ła wy nik. Tym ra zem cen trę Ma te -
usza Mi zer ne go sfi na li zo wał, tak że ude -
rze niem gło wą, Ję drzej Pacz ków. 

Krót ko przed prze rwą go spo da rze od -
ro bi li część strat. Po pro sto pa dłym po da -
niu z głę bi po la Da mian Wie czo rek zna -
lazł się w sy tu acji sam na sam z Bar to szem
Ja ry szem i skie ro wał pił kę do siat ki. Za -
wod ni cy Astry do ma ga li się od gwiz da nia

spa lo ne go, lecz ar bi ter po zo stał nie ugię ty. 
W dru giej od sło nie re zul tat mógł się

zmie nić, ale fut bo lów ka nie chcia ła wpaść
do żad nej z bra mek. Miej sco wi dwu krot nie
tra fi li w słu pek. Po nad to świet nych oka zji
nie wy ko rzy sta li K. Kry stek oraz J. Pacz ków. 

W dru giej po ło wie sierp nia roz pocz -
nie się no wy se zon ka li sko -ko niń skiej kla -
sy mię dzy okrę go wej. Astra ry wa li zo wać
bę dzie m. in. z Pia stem Ko by lin i Bia łym
Or łem Koź min Wlkp. (GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo Astry na koniec sezonu

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej od by ło się uro czy ste pod su mo -
wa nie Otwar tych Mi strzostw Po wia -
tu w Sza chach Szyb kich. Naj lep si za -
wod ni cy otrzy ma li oko licz no ścio we
me da le, pu cha ry oraz na gro dy rze -
czo we.

Przy po mnij my, że przez pół ro ku ro -
ze gra no pięć tur nie jów, w któ rych obo -
wią zy wał sys tem szwaj car ski na dy stan sie
sied miu rund. Do kla sy fi ka cji ogól nej za -
li czo na zo sta ła su ma punk tów zdo by tych
w czte rech naj lep szych tur nie jach,
a przy rów nej licz bie oczek de cy du ją ce by -
ły ostat nie za wo dy. 

W ka te go rii do lat 8 naj lep szy był Fi lip
Olej ni czak (SP Smo li ce), któ ry wy prze dził
Mak sy mi lia na Ża ru ka (SP 4 Kro to szyn)
oraz Mar ce la Ple wę (Szko ła Spo łecz na
Kro to szyn). W gru pie za wod ni ków 8-11
lat pierw sze miej sce za jął Da wid Gu stow -
ski (SP 4 Kro to szyn), a za nim upla so wa li
się Emi lian Trze ciak (UKS Sko czek Mi -
licz) i An to ni Cze ba tu ra (SP Smo li ce). 

W kla sy fi ka cji open dziew cząt trium -

fo wa ła Zu zan na Zie le ziń ska (SP Sul mie -
rzy ce), dru ga by ła Na ta lia Grzo na (SP Sul -
mie rzy ce), a trze cia lo ka ta przy pa dła Wik -
to rii Łu ko wiak (SP Smo li ce). Wśród
chłop ców bez kon ku ren cyj ny oka zał się
Krzysz tof Ma te la (UKS Sko czek Mi licz),
a na ko lej nych miej scach zna leź li się Ka -
mil Grze siak (Ostrów Wlkp.) oraz D. Gu -
stow ski (SP 4 Kro to szyn). 

Pa tro nat ho no ro wy nad mi strzo stwa -
mi ob jął Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie.
Pa tro nem me dial nym by ła Ga ze ta Lo kal -
na KRO TO SZYN. Z ko lei bi blio te ka udo -
stęp nia ła nie od płat nie po miesz cze nie
na prze pro wa dze nie tur nie jów. – Gdy za -
czy na li śmy ten tur niej, to nie wie dzia łem,
ile osób się zgło si. Fre kwen cja przez pięć
tur nie jów by ła bar dzo do bra – po nad 40
uczest ni ków. Mam na dzie ję, że w przy -
szłym ro ku dzię ki wspar ciu spon so rów bę -
dzie my mo gli kon ty nu ować ry wa li za cję
i do łą czą do nas ko lej ni mi ło śni cy sza -
chów – pod su mo wał Prze my sław Gu -
stow ski, głów ny or ga ni za tor mi strzostw.

(GRZE LO)

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

POD NASZYM PATRONATEM

Najlepsi szachiści zostali nagrodzeni

Olimpia Brzeziny - Astra Krotoszyn
1:2 (1:2)

BRAMKI: 0:1 – Karol Krystek (18’
głową), 0:2 – Jędrzej Paczków (25’
głową), 1:2 – Damian Wieczorek (42’)
ASTRA: Jarysz - Jankowski, Stach,
Krystek, Olejnik, Kuźnicki (62’ Budziak),
Paczków, Juszczak, Adamski, Wawrocki,
Mizerny  

W ostat nim spo tka niu te go se zo nu
Piast Ko by lin prze grał na wy jeź dzie
z Ze fką Ko by la Gó ra 0: 1. Go la na wa -
gę zwy cię stwa go spo da rzy strze lił
z rzu tu kar ne go Ma te usz Ma cia czyk. 

W 35. mi nu cie gra cza Ze fki w po lu
kar nym sfau lo wał Szy mon Wo siek. Rzut
kar ny wy ko rzy stał Ma te usz Ma cia czyk
i – jak się oka za ło – by ło to je dy ne tra fie -
nie te go po je dyn ku. 

– Był to mecz wal ki, gra naj czę ściej
to czy ła się w środ ku bo iska – oce nił Ja kub
Po spiech. – Naj więk sze za gro że nie stwa -
rza li śmy po sta łych frag men tach gry. Za -
wod ni kiem me czu był zde cy do wa nie Ja -
kub Po śled nik, któ ry swo imi in ter wen cja -
mi po ka zy wał wiel ką kla sę. Roz gryw ki za -
koń czy li śmy tuż za po dium i te raz cze ka
nas okres przy go to waw czy przed ko lej -
nym se zo nem. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Zefka wygrała po rzucie karnym
Zefka Kobyla Góra - Piast Kobylin 

1:0 (1:0)
BRAMKA: 1:0 – Mateusz Maciaczyk
(35’ karny)
PIAST: Poślednik – Kubiak, Snela,
Wosiek, A. Kurzawa – Mac. Wachowiak
(75’ Kowalski), M. Kurzawa,
Szymanowski, Marchewka – Mat.
Wachowiak (65’ Pospiech), Kokot


