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� CHARYTATYWNIE

7-letnia Karolinka
potrzebuje pomocy!

Czytaj na str. 3

� OŚWIATA

Nauczyciele złożą
pozew? Co na to
burmistrz?

Czytaj na str. 5

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 8-9

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 10-11

� REKREACJA

XXIII Bieg Sokoła 
w Kobiernie

Czytaj na str. 13

� SPORT

Darterzy walczyli 
w mistrzostwach
Krotoszyna

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 2

DNI SULMIERZYC

Niesprzyjająca aura 
nie przeszkodziła 
w dobrej zabawie

W Kro to szyń skim Cen trum Bi lar do -
wym Bi la od był się Trój mecz Dar ta
Przy ja ciół Ga le rii Kro to szyń skiej. Ry -
wa li za cja by ła za cię ta i emo cjo nu ją -
ca do sa me go koń ca.

Ga le rię Kro to szyń ską re pre zen to wa li
Pa tryk Rzep ka, Pau li na Woj ta szek i Ane ta
Ja rzemb ska. W eki pie Sto wa rzy sze nia
Kro to szyń ska Li ga Dar ta wy stą pi li Mar ta
Paw lic ka, Prze my sław Sa wic ki i Ar tur Wi -
niar ski, a te am Ga ze ty Lo kal nej KRO TO -
SZYN za grał w skła dzie: Da niel Bor ski,
Mi chał Ko bu szyń ski oraz – go ścin -
nie – Mał go rza ta Kacz ma rek. 

Przy ja ciel ski trój mecz za koń czył się
zwy cię stwem Sto wa rzy sze nia Kro to szyń -
ska Li ga Dar ta. Dru gie miej sce za jął ze -
spół Ga le rii Kro to szyń skiej, a trze cia lo ka -
ta przy pa dła na sze mu ze spo ło wi. 

– Ini cja ty wa ze stro ny Ga le rii Kro -
to szyń skiej, by ro ze grać tur niej, by ła
przed nia. Za wo dy mia ły cie ka wy prze -
bieg, głów nie ze wzglę du na fakt, iż nie -
któ rzy gra cze nie mie li żad ne go do -
świad cze nia w rzu ca niu do tar czy. Nie
oby ło się bez nie spo dzia nek, bo wła śnie
no wi cjusz ki – Pau li na oraz Ane ta z ze -
spo łu Ga le rii – po tra fi ły punk to wać
w de cy du ją cych mo men tach. Oso bi ście
cie szy mnie dru ży no wa wy gra na te amu
GL KRO TO SZYN z SKLD, co spra wi ło,
że ła twiej by ło prze łknąć po raż kę w ca -
łym tur nie ju, któ ry oce niam po zy tyw -
nie. Mam na dzie ję, że w nie da le kiej
przy szło ści od bę dą się ko lej ne te go ty pu
zma ga nia – sko men to wał Da niel Bor ski,
wła ści ciel Ga ze ty Lo kal nej KRO TO -
SZYN.

(NO VUS) 

DART

Przyjacielski trójmecz



W mi nio ny week end od by ły się Dni
Sul mie rzyc. Or ga ni za to rzy przy go to -
wa li nie ma ło atrak cji dla miesz kań -
ców. Gwiaz da mi im pre zy by ły ze spo -
ły Mejk oraz Lo rem.

W so bo tę na sta dio nie miej skim od -
by ły się bie sia dy „Pa ka Mar ce la ka” i „Au -
to sto pem z Ma ryl ką” oraz po kaz ta necz -
ny eki py z Sul mie rzyc kie go Do mu Kul tu -
ry. Po tem na sce nie wy stą pił ze spół BZK,
a na stęp nie gwiaz da wie czo ru – ze spół
Mejk. Zwień cze niem so bo ty by ła za ba wa
ta necz na, w trak cie któ rej przy gry wa ła
gru pa Grand. Te go dnia prze pro wa dzo no
tak że ak cję od da wa nia krwi i re je stra cję
po ten cjal nych daw ców szpi ku i ko mó rek
ma cie rzy stych.

W nie dzie lę za gra ła or kie stra Sul mie -
rzyc kie go Do mu Kul tu ry, a dzie ci z miej -
sco we go przed szko la wy stą pi ły w przed -

sta wie niu ta necz nym. Od był się rów -
nież VI Wy ścig „Dzi ków”, czy li po jaz dów
trzy ko ło wych. 

Pod czas bie sia dy z ze spo łem Blue
Sta jen ka pu blicz ność ba wi ła się przy prze -
bo jach z lat 70. i 80. ubie głe go wie ku. Mi -
mo desz czo wej po go dy od był się kon cert
gwiaz dy te go wie czo ru, czy li ze spo łu Lo -
rem. 

Roz strzy gnię to wy ni ki lo te rii fan to -
wej, w któ rej do wy gra nia był m. in. 49-ca -
lo wy te le wi zor. Oczy wi ście nie za bra kło
wspól ne go oglą da nia na te le bi mie me czu
Pol ska -Ko lum bia – nie ste ty, sro mot nie
prze gra ne go przez na szych pił ka rzy.
Ostat nim punk tem Dni Sul mie rzyc by ła
za ba wa ta necz na, w trak cie któ rej uczest -
ni ków za ba wiał TK Mu sic.

(NO VUS)

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

Re jo no wy od dział w Kro to szy nie Pol -
skie go Związ ku Eme ry tów, Ren ci -

stów i In wa li dów or ga ni zu je wcza sy
w Re wa lu w dniach 20-28 lip ca.

Są jesz cze wol ne miej sca. Za pi sy
przyj mo wa ne są w Biu rze Za rzą du (Ry -
nek 1), we wtor ki i czwart ki, w go dzi -
nach 9.00-13.00, bądź pod nu me rem te -
le fo nu – 500 634 047. (AN KA)
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WAKACJE

Na wczasy 
do Rewala

DNI SULMIERZYC

Niesprzyjająca aura nie przeszkodziła w dobrej zabawie



Dro ga gmin na, łą czą ca wsie Brzo za
i Ko bier no, ofi cjal nie zo sta ła od da na
do użyt ku. W od bio rze in we sty cji
uczest ni czy li sa mo rzą dow cy, pra -
cow ni cy Urzę du Miej skie go w Kro to -
szy nie, wy ko naw ca ro bót oraz pa nie
soł tys obu wsi.

Oczy wi ście do ko na no sym bo licz ne -
go prze cię cia wstę gi. Uczy ni li to Iwo na
No cu lak – soł tys Brzo zy, Zo fia Jam -
ka – soł tys Ko bier na, Fran ci szek Mar sza -
łek – bur mistrz Kro to szy na. 

Mo der ni za cja po le ga ła na uło że niu 6-
cen ty me tro wej war stwy ście ral nej z mie -
sza nek mi ne ral no -bi tu micz nych na ist -

nie ją cej na wierzch ni as fal to wej dro gi
o dłu go ści oko ło 2000 m, a tak że obu -
stron ne utwar dze nie po bo czy kru szy -
wem gra ni to wym lub de struk tem na sze -
ro ko ści 0,5 m. Koszt in we sty cji wy niósł
po nad 510 tys. zł. 

(NO VUS) 

3Aktualności

W so bo tę w Par ku Miej skim w Kro to -
szy nie od by ła się Noc Świę to jań ska
z LGD. Przy go to wa no sze reg atrak cji dla
miesz kań ców. Pod czas im pre zy wo lon -
ta riu sze zbie ra li środ ki na le cze nie i re -
ha bi li ta cję 7-let niej Ka ro lin ki Sza kiel.

Dziew czyn ka ma 7 lat i zma ga się z cho -
ro bą od uro dze nia. Gdy mia ła 4 ty go dnie,
wy kry to uniej zło śli wy no wo twór oka – re ti -
no bla sto mę, po tocz nie zwa ną siat ków cza -
kiem. Prze szła 10 cy kli che mio te ra pii oraz
ra dio te ra pię miej sco wą (tzw. bra chy te ra pię,
z wy ko rzy sta niem ra dio ak tyw nej płyt ki

umiesz czo nej w oku). Przez 6 lat by ła
pod sta łą kon tro lą wie lu le ka rzy w Pol sce
i w Wiel kiej Bry ta nii, a guz nie wy ka zy wał
ak tyw no ści. 

W tym ro ku ro dzi cie Ka ro lin ki po sta -
no wi li udać się na kon sul ta cję do spe cja li -
stycz nej kli ni ki we Wło szech. Po se rii ba dań
oka za ło się, że guz zno wu się uak tyw nił i co

naj gor sze – za czy na się roz ra stać. De cy zja by -
ła na tych mia sto wa – ko niecz ne jest usu nię -
cie gał ki ocznej. Ope ra cja od by ła się w po nie -
dzia łek we Wło szech, a na stęp nie Ka ro lin ce
zo sta nie wsz cze pio ny spe cjal ny im plant
oczo do ło wy. Po tym na stą pi naj praw do po -
dob niej ko lej na che mio te ra pia oraz dłu ga re -
ha bi li ta cja. 

Ta dia gno za spa dła naro dzi ców Ka ro lin -
ki tak na gle i nie ocze ki wa nie, że nie są sa mi
w sta nie, w tak krót kim cza sie, ze brać wy -
star cza ją cych środ ków, że by za pew nić có -
recz ce kom plek so we spe cja li stycz ne le cze -
nie, któ re po zwo li jej wresz cie wy zdro wieć
icie szyć się peł nią jej dzie cię ce go ży cia. Dla te -
go ape lu je my o każ dą, na wet naj mniej szą po -
moc. (NO VUS)

CHARYTATYWNIE

Zbierali środki dla Karolinki

KOBIERNO / BRZOZA

Droga po modernizacji
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16 czerw ca przy pla cu za baw na ul.
Ka sprza ka w Kro to szy nie od był się
co rocz ny fe sti wal „Pio sen ka dla ta -
ty”, or ga ni zo wa ny przez Ra dę Osie -
dla nr 8. Na im pre zę przy by ło wie lu
miesz kań ców i każ dy z pew no ścią
zna lazł coś dla sie bie. 

Dla naj młod szych przy go to wa no ma -
lo wa nie twa rzy i za ba wy z ani ma to ra mi
z Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej.
Dzię ki sy mu la cji z au to cho dzi kiem kro to -
szyń skiej Stra ży Miej skiej dzie ci za po zna ły
się z za sa da mi bez pie czeń stwa w ru chu
dro go wym. Po nad to mo gły się wy sza leć
na dmu cha nym zam ku i tram po li nie. 

Mi ło śni cy ak tyw no ści fi zycz nej wzię -
li udział w kon kur sie „Dla ta ty”, któ ry

prze pro wa dzo no na ple ne ro wej si łow ni.
Po raz ko lej ny zor ga ni zo wa no kon kurs ku -
li nar ny „Osie dlo we wy pie ki”. 

Wy jąt ko wym punk tem pro gra mu
by ło wspól ne od śpie wa nie pio sen ki „Co
po wie ta ta?”, de dy ko wa nej wszyst kim ta -
tu siom z oka zji ich zbli ża ją ce go się świę ta.
Wy stę py ra pe ra i ze spo łu tań ca no wo cze -
sne go Tem pe ra tu re oraz re cy ta cja wier sza
Ma rii Ko nop nic kiej „Wą wóz Sa mo sier ry”
przez miesz kan kę osie dla ze bra ły
przed sce ną licz ną pu blicz ność. 

Wie lu miesz kań ców sko rzy sta ło
z pręż nie dzia ła ją cej ka wia ren ki, ser wu ją -
cej słod kie cia sto, ka wę, gril lo wa ną kieł ba -
skę i gro chów kę. O opra wę mu zycz ną za -
dbał DJ Świ stak. 

(NO VUS)

20 czerw ca na dro dze kra jo wej nr 36
w miej sco wo ści Biad ki do szło do ko -
li zji trzech po jaz dów. Na czas trwa nia
czyn no ści służb ra tow ni czych dro ga
by ła cał ko wi cie za blo ko wa na – wy -
zna czo no ob jaz dy. Je den z kie row -
ców je chał pod wpły wem al ko ho lu.

Do dzia łań za dys po no wa no za stę py
z JRG w Kro to szy nie i z OSP Biad ki. Jak
się oka za ło, zde rzy ły się dwa sa mo cho dy
cię ża ro we, któ re na stęp nie ude rzy ły w po -
jazd do staw czy z przy cze pą. Ża den z nich

nie prze wo ził ma te ria łów nie bez piecz -
nych, a oso by bio rą ce udział w zda rze niu
nie od nio sły ob ra żeń. 

Stra ża cy z wy ko rzy sta niem sprzę tu
hy drau licz ne go uzy ska li do stęp do aku -
mu la to ra w po jeź dzie do staw czym, któ ry
na stęp nie odłą czy li. Po czyn no ściach po li -
cyj nych sa mo cho dy cię ża ro we usu nię to
z dro gi w miej sce bez piecz ne. 

– Kie ru ją cy po jaz dem cię ża ro wym
mar ki Sca nia z wy wrot ką, ja dąc od stro ny
Kro to szy na, zbli żał się do miej sca, gdzie
wy ko ny wa ne by ły pra ce dro go we. Otrzy -

mał sy gnał do za trzy ma nia się przez oso -
bę kie ru ją cą ru chem. Kie row ca jed nak
nie za trzy mał się, wje chał na prze ciw le gły
pas dro gi i zde rzył się z pra wi dło wo ja dą -
cym sa mo cho dem cię ża ro wym, któ ry
otrzy mał wcze śniej sy gnał do jaz dy. Oba
po jaz dy ude rzy ły w sa mo chód za par ko -
wa ny na po bo czu, na le żą cy do fir my wy -
ko nu ją cej re mon ty dro go we. Kie row ca
sca nii był po spo ży ciu al ko ho lu – 0,23
mi li gra ma w wy dy cha nym po wie trzu.
Ma te riał zo sta nie skie ro wa ny do są du
w ce lu uka ra nia męż czy zny za jaz dę
po spo ży ciu al ko ho lu – in for mu je Piotr
Szcze pa niak z Ko men dy Po wia to wej Po li -
cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Osiedlowa impreza

NA DRODZE

Kolizja trzech pojazdów

13 czerw ca wy ro kiem Wo je wódz kie -
go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Po zna -
niu uchy lo no za rzą dze nie za stęp cze
wo je wo dy wiel ko pol skie go w spra -
wie zmia ny na zwy uli cy 23 Stycz nia
w Kro to szy nie na ul. Kon stan te go
Skąp skie go. O spra wie pi sa li śmy już
na ła mach na szej ga ze ty.

Przy po mnij my, że 29 stycz nia wo je -
wo da Wiel ko pol ski, Zbi gniew Hof f -
mann, wy dał za rzą dze nie za stęp cze
w spra wie nada nia uli cy 23 Stycz nia in nej
na zwy – ul. Kon stan te go Skąp skie go. Jak
ar gu men to wał, sko rzy stał z upraw nie nia
wy ni ka ją ce go z usta wy z dnia 1 kwiet nia
o za ka zie pro pa go wa nia ko mu ni zmu lub
in ne go ustro ju to ta li tar ne go po przez na -
zwy jed no stek or ga ni za cyj nych, jed no -
stek po moc ni czych gmi ny, bu dow li,
obiek tów i urzą dzeń uży tecz no ści pu -
blicz nej oraz po mni ków. 

Wcze śniej, bo 29 czerw ca 2017 ro ku,
Ra da Miej ska w Kro to szy nie pod ję ła
uchwa łę mó wią cą o tym, że uli ca 23
Stycz nia ma upa mięt niać da tę wy zwo le -
nia mia sta Kro to szy na przez żoł nie rzy
struk tur lo kal nych Ar mii Kra jo wej
pod do wódz twem Wła dy sła wa Kę dzier -
skie go. Uchwa ła prze szła przez nad zór
praw ny wo je wo dy, zo sta ła na wet ogło szo -

na w Dzien ni ku Urzę do wym Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go. Z nie zna nych
do dziś przy czyn wo je wo da jed nak zmie -
nił de cy zję i po sta no wił na rzu cić no we go
pa tro na wspo mnia nej uli cy, a mia no wi cie
Kon stan te go Skąp skie go, któ ry... nie miał
żad nych bez po śred nich związ ków z Kro -
to szy nem. Był m. in. uczest ni kiem po -
wsta nia wiel ko pol skie go, woj ny pol sko -
-bol sze wic kiej czy walk pod Mon te Cas si -
no pod czas II woj ny świa to wej.

Bur mistrz Kro to szy na, dzia ła jąc
w imie niu Ra dy Miej skiej, za skar żył owo
za rzą dze nie wo je wo dy do Wo je wódz kie -
go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Po zna niu.
Wy rok za padł 13 czerw ca. – Wo je wódz ki
Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Po zna niu (…),
po roz po zna niu na roz pra wie w dniu 13

czerw ca 2018 r. spra wy ze skar gi Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie na za rzą dze nie
za stęp cze Wo je wo dy Wiel ko pol skie go
z dnia 29 stycz nia 2018 r. nr KN -
-I. 4102.17.2018.10 w spra wie nada nia
uli cy 23 Stycz nia po ło żo nej w miej sco wo -
ści Kro to szyn na zwy Kon stan te go Skąp -
skie go 1. uchy la za skar żo ne za rzą dze nie
za stęp cze; 2. za są dza od Wo je wo dy Wiel -
ko pol skie go na rzecz Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie kwo tę 480 zł ty tu łem
zwro tu kosz tów po stę po wa nia – tak
brzmi sen ten cja. Wy rok nie jest pra wo -
moc ny. Od wy da nej przez Wo je wódz ki
Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Po zna niu de cy zji
wo je wo dzie przy słu gu je skar ga ka sa cyj na
do Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Ulica 23 Stycznia jednak bez zmiany

Do za tru cia przez dro gi od de cho we
do cho dzi wsku tek wdy cha nia ga -
zów lub opa rów. Za tru cie tlen kiem
wę gla jest czę sto spo wo do wa ne
wa dli wie dzia ła ją cą wen ty la cją
w po miesz cze niach.

Ob ja wy: za wro ty gło wy, ka szel,
dusz no ści, za bu rze nia świa do mo ści,
utra ta przy tom no ści.

Co po win ni śmy ro bić? Pa mię taj
o bez pie czeń stwie wła snym. Prze nieś
po szko do wa ne go w bez piecz ne miej sce,

za pew nij mu do stęp czy ste go po wie trza.
We zwij po moc me dycz ną.

Oceń stan po szko do wa ne go. Je że li
jest nie przy tom ny, oceń od dech. Je że li nie
od dy cha, roz pocz nij re su scy ta cję. Je że li
od dy cha, ułóż go w bez piecz nej po zy cji.

Je że li po szko do wa ny jest przy tom -
ny, za chęć go do spo koj ne go od dy cha nia
czy stym po wie trzem; ob ser wuj je go za -
cho wa nie.

Pod su mo wu jąc, na le ży jak naj szyb -
ciej wy nieść po szko do wa ne go po za miej -

sce, w któ rym do szło do za tru cia. Istot ne
zna cze nie ma sta ła kon tro la je go sta nu..

Łu kasz Ra ben da

Jak po móc przy za tru ciu przez dro gi od de cho we?
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Ostatni dzień głosowania!
Nasz kon kur s WY MA RZO NY PO KÓJ
MA LU CHA na fi ni szu! Gło so wa nie za -
koń czy się dziś o go dzi nie 23.59.
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. 

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

Dru gi etap – czy li gło so wa nie smso -
we – koń czy się dziś o 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 sta ło
więc tyl ko kil ka go dzin...

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)

Je den z in ter nau tów na por ta lu „Za py -
taj bur mi strza” po ru szył te mat nie pra -
wi dło wo ści przy roz li cza niu nad go dzin
na uczy cie li w gmi nie Kro to szyn i ewen -
tu al nych po zwów prze ciw ko or ga no wi
pro wa dzą ce mu w ce lu uzy ska nia wy -
rów na nia czy od szko do wa nia. Pi sa li -
śmy o tej spra wie nie daw no na ła -
mach na szej ga ze ty. 

Za dni, w któ rych nie od by wa ły się za -
ję cia dy dak tycz ne, na uczy cie lom nie wy -
pła ca no wy na gro dze nia za go dzi ny po -
nadwy mia ro we. W związ ku z tym część
kro to szyń skich na uczy cie li pla nu je zło że -
nie zbio ro we go po zwu prze ciw ko or ga no -
wi pro wa dzą ce mu, czy li bur mi strzo wi
Kro to szy na.

In ter nau ta, któ ry przed sta wia się ja ko
na uczy ciel z gmi ny Kro to szyn, za dał wło da -
rzo wi na stę pu ją ce py ta nia: Co z ty mi nie za -
pła co ny mi nad go dzi na mi? Czy to praw da,
co mó wią se na tor i me dia? Pro si my o in for -
ma cję, za nim po dej mie my de cy zję o po -
zwie! Czy i kie dy zo sta ną wy rów na ne na -
uczy cie lom błęd nie roz li czo ne nad go dzi ny
w pla ców kach miej skich? Czy se na tor Mi -
ko łaj czyk się my li? Dla cze go urząd od ma -
wia ko men ta rza? Czy urzęd ni cy za ra bia ją
za ma ło we dług Pa na?

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek od po -

wie dział na po wyż sze kwe stie bar dzo ob -
szer nie. – Kon ty nu owa na od dłuż sze go
cza su w na szym mie ście ak cja przed sta wi -
cie li Pra wa i Spra wie dli wo ści, z sil nym
udzia łem se na to ra RP Łu ka sza Mi ko łaj czy -
ka i wspar ciem przed sta wi cie li za przy jaź -
nio nej z nim po znań skiej kan ce la rii ad wo -
kac kiej, któ ra za swo je usłu gi bę dzie po bie -
rać wy na gro dze nie, po twier dza cha rak te ry -
stycz ne dla okre su przed wy bor cze go dzia -
ła nia po li tycz ne, bu dzą ce w spo łe czeń stwie
róż ne emo cje – pi sze wło darz Kro to szy -
na. – Szko da, że w tym przy pad ku przy ję ły
one for mę ka te go rycz nych żą dań na uczy -
cie li, za trud nio nych w szko łach sa mo rzą du
gmin ne go, za rzu ca nia bur mi strzo wi Kro -
to szy na nie wy pła ca nia na leż ne go, zda niem
na uczy cie li, wy na gro dze nia za go dzi ny po -
nadwy mia ro we i stra sze nia zbio ro wy mi
po zwa mi są do wy mi. Lo kal ne me dia po dej -
mu ją na swo ich ła mach pro blem wy na gra -
dza nia na uczy cie li za go dzi ny po nadwy -
mia ro we w ty go dniach, w któ rych wy pa da -
ją dni wol ne od za jęć dy dak tycz nych. To za -
gad nie nie jest w śro do wi sku oświa to wym
dość moc no dys ku to wa ne. Ja ko or gan pro -
wa dzą cy szko ły nie po zo sta je my na tę spra -
wę obo jęt ni, mi mo że sy tu acja praw na nie
jest tak jed no znacz na, jak twier dzi se na tor
Mi ko łaj czyk. Pro wa dzi my roz mo wy ze
związ kow ca mi re pre zen tu ją cy mi na uczy -

cie li zrze szo nych w or ga ni za cjach ta kich jak
Zwią zek Na uczy ciel stwa Pol skie go czy Nie -
za leż ny Sa mo rząd ny Zwią zek Za wo do wy
„So li dar ność” Pra cow ni ków Oświa ty, pre -
zen tu je my na sze sta no wi sko na spo tka -
niach z rad ny mi Ra dy Miej skiej w Kro to -
szy nie. Uwzględ nia jąc za le ce nia Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy, wy ja śnia my, że wy na -
gro dze nie na le ży się na uczy cie lo wi, któ ry
w dniach ta kich jak re ko lek cje czy eg za mi -
ny re ali zo wał fak tycz nie za ję cia opie kuń -
czo -wy cho waw cze z dzieć mi – wy ja śnia F.
Mar sza łek.

Da lej bur mistrz pod kre śla, że zgod nie
z art. 39 ust. 4 usta wy Kar ta Na uczy cie la
wy na gro dze nia za go dzi ny po nadwy mia ro -
we sta no wi skład nik, któ ry usta la ny jest
na pod sta wie prac przez na uczy cie la już
wy ko na nych i wy pła ca ny jest w ostat nim
dniu prze pra co wa ne go mie sią ca. – Okre -
śle nie usta wo we „na pod sta wie już wy ko na -
nych prac przez na uczy cie la” bar dzo ja sno
tłu ma czy przy ję ty przez nasz sa mo rząd sys -
tem wy pła ca nia wy na gro dze nia za go dzi ny
po nadwy mia ro we – tłu ma czy wło darz
Kro to szy na. – Kar ta Na uczy cie la nie wska -
zu je, w ja kich przy pad kach na uczy ciel za -
cho wu je, a w ja kich nie za cho wu je pra wa
do wy na gro dze nia za nie zre ali zo wa ne go -
dzi ny po nadwy mia ro we, za gad nie nie to
szcze gó ło wo wy ja śnia ne jest w orzecz nic -

twie są do wym. Po z pew no ścią sku tecz nej
in ter wen cji Pa na se na to ra i bli sko pię cio -
mie sięcz nym ocze ki wa niu na wy ja śnia nia
do ty czą ce tych kwe stii Mi ni ster stwo Edu -
ka cji Na ro do wej wska za ło, że „wy na gro dze -
nie przy słu gu je za okres fak tycz nie wy ko ny -
wa nej pra cy oraz okres, kie dy pra cow nik
nie świad czy pra cy, lecz prze pi sy przy zna ją
mu pra wo do wy na gro dze nia. Prze pi sy ko -
dek su pra cy sta no wią, że pra cow ni ko wi
za czas nie wy ko ny wa nia pra cy, je że li był go -
tów do jej wy ko na nia i do znał prze szkód
z przy czyn do ty czą cych pra co daw cy, przy -
słu gu je wy na gro dze nie”, co w ana li zo wa nej
sy tu acji nie mia ło miej sca. Mi ni ster stwo
Edu ka cji Na ro do wej na wstę pie swo jej od -
po wie dzi jed no znacz nie okre śla, że „re gu la -
min wy na gra dza nia na uczy cie li jest ak tem
pra wa miej sco we go, wy da nym przez or gan
pro wa dzą cy (Ra dę Miej ską w Kro to szy nie)
i do nie go na le ży in ter pre ta cja za war tych
w nim za pi sów”. W tym miej scu na le ży
wska zać, że re gu la min wy na gra dza nia
z 2009 ro ku za wie rał za pis bar dziej ko rzyst -
ny dla na uczy cie li. Ten za pis zo stał za kwe -
stio no wa ny przez wo je wo dę, któ ry na ka zał
je go usu nię cie.

Bur mistrz in for mu je też, że co rocz nie
do kwo ty wy na gro dzeń na uczy cie li sa mo -
rząd gmin ny do kła da po nad 3 mi lio ny zło -
tych. Zwięk sze nie tej kwo ty, zda niem wło -
da rza Kro to szy na, mo że skut ko wać nie zre -
ali zo wa niem in nych waż nych za dań gmi ny.
Wspo mi na rów nież, że od wie lu lat prak ty -
ko wa ny jest sys tem przy dzie la nia przez

gmi nę go dzin na tzw. za ję cia do dat ko we dla
uczniów, któ re da ją na uczy cie lom szan sę
zwięk sze nia wy na gro dze nia, a co naj waż -
niej sze – w wie lu wy pad kach gwa ran tu ją
im za trud nie nie w peł nym wy mia rze.

– Pra gnę bar dzo moc no pod kre ślić, że
wdro że nie w ro ku 2017 re for my sys te mu
oświa ty nie spo wo do wa ło li kwi da cji żad nej
szko ły i nie do pro wa dzi ło do gru po wych
zwol nień wśród na uczy cie li – przy po mi na
F. Mar sza łek. – Szko ły Mia sta i Gmi ny Kro -
to szyn pra cu ją w bar dzo do brych wa run -
kach, dys po nu ją bo ga tą ofer tą edu ka cyj ną,
obej mu ją cą kla sy dwu ję zycz ne, spor to we
czy in te gra cyj ne. Z po wo dze niem re ali zo -
wa ny jest już od po nad 5 lat sys tem sty pen -
dial ny dla uczniów uzdol nio nych i zdo by -
wa ją cych osią gnię cia w na uce, sztu ce czy
spo rcie. Wśród wie lu sa mo rzą dów je ste śmy
jed nost ką, któ ra nie ogra ni cza na kła dów
na re ali za cję za dań oświa to wych, lecz
wprost prze ciw nie, bar dzo moc no i sys te -
ma tycz nie wspie ra dy rek to rów w kie ro wa -
niu pra cą szkół.

Ja ko bur mistrz Kro to szy na są dzę, że
ostat nie wy da rze nia bu dzą po waż ne wąt -
pli wo ści, czy za in te re so wa ne stro ny w rów -
nym stop niu współ dzia ła ją dla do bra śro do -
wi ska oświa to we go. Wy da rze nia te do pro -
wa dzą, mo im zda niem, do je go we wnętrz -
ne go skłó ce nia, do kon flik tu z sa mo rzą dem
i dy rek to ra mi szkół – stwier dza bur mistrz
Kro to szy na.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

OŚWIATA

Internauta pyta, burmistrz tłumaczy
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W pierw szym ty go dniu czerw ca
w 1875 bi blio te kach w ca łym kra ju,
w tym rów nież w Kro to szy nie, Koź -
mi nie Wlkp., Zdu nach i Sul mie rzy -
cach, zor ga ni zo wa no IV Noc Bi blio -
tek. To ogól no pol ska ak cja, któ ra
w nie kon wen cjo nal ny spo sób pro -
mu je czy ta nie i książ ni ce ja ko naj -
bar dziej otwar te i do stęp ne in sty tu -
cje kul tu ry, z ofer tą dla osób w każ -
dym wie ku.

W tym wy jąt ko wym ro ku 100-le cia
od zy ska nia nie pod le gło ści ak cji przy świe -
ca ło ha sło „Rzecz po spo Czy ta”. W Kro to -
szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej od by ło się
spo tka nie z To ma szem Krucz kiem – pi -
sa rzem, pe da go giem, har ce rzem, hi sto ry -
kiem oraz ani ma to rem kul tu ry. Je go se ria
ksią że czek ak ty wi zu ją cych dla naj młod -
szych wy da na zo sta ła w wie lu ję zy kach.

Go ściem w KBP był rów nież Dal Tay -
lor – An glik, któ ry obec nie miesz ka w Po -
zna niu. Je go pa sją jest hi sto ria, zwłasz cza
mi li tar na. Swój czas dzie li mię dzy ze spół
mu zy ki śre dnio wiecz nej, ruch skau to wy
Roy al Ran gers, w ra mach któ re go pro wa -
dzi klub mo de lar ski dla na sto lat ków,
a tak że To wa rzy stwo By łych Żoł nie rzy
i Przy ja ciół 15. Puł ku Uła nów Po znań -
skich. Swo imi za in te re so wa nia mi dzie li

się z in ny mi, or ga ni zu jąc wy sta wy i po ka -
zy hi sto rycz ne dla szkół, bi blio tek czy
mu ze ów. 

Uczest ni cy No cy w kro to szyń skiej bi -
blio te ce mo gli obej rzeć ma kie tę hi sto -
rycz ną „Dro gi do nie pod le głej”, pre zen tu -
ją cą plan bi twy z okre su I woj ny świa to -
wej, mun du ry pol skich żoł nie rzy z cza -
sów walk o nie pod le głość oraz re prin ty
wy daw nictw har cer skich od po cząt ku po -
wsta nia ruch skau to we go w Pol sce do ro -
ku 1939. Moż na by ło też po znać hi sto rię

walk o nie pod le głość oraz syl wet ki osób,
któ rym za wdzię cza my od ro dze nie na szej
oj czy zny.

W sul mie rzyc kiej bi blio te ce zor ga ni -
zo wa no za ba wy de tek ty wi stycz ne dla naj -
młod szych, czy ta nie le gen dy „Su li mi ro -
we gro dzisz cze” oraz wiel ki test wie dzy
o Sul mie rzy cach pod pa tro na tem bur mi -
strza Da riu sza Dę bic kie go.

W Zdu nach Noc Bi blio tek roz po czę -
ła się od spek ta klu te atral ne go „Nie
do wia ry! W bi blio te ce kry ją się cza ry”.
Po tem moż na by ło po dzi wiać wy stęp ta -
necz ny naj młod szej gru py ze spo łu Kro to -
sza nie. Go ściem spe cjal nym wie czo ru był
Mi chał La rek, wy kła dow ca Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu,
dzien ni karz, au tor wie lu ksią żek kry mi -
nal nych. Po nad to zor ga ni zo wa no „Noc ne
pod glą da nie wszech świa ta” wraz z Ire ne -
uszem Wło dar czy kiem i Zdzi sła wem
Pau te rem, któ rzy przy bli ży li za in te re so -
wa nym te ma ty kę gwiazd i astro no mii.

W koź miń skiej bi blio te ce naj młod si
mie li oka zje wziąć udział w grze te re no -
wej, w trak cie któ rej na le ża ło zna leźć
skarb Mać ka Bor ko wi ca. Głów ną atrak cją
by ły warsz ta ty te atral ne. Uczest ni cy wcie -
la li się w po sta cie z cza sów pa no wa nia
Mać ka Bor ko wi ca.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na po cząt ku czerw ca ucznio wie ZSP
nr 3 im. Ja na Paw ła II w Kro to szy nie
uda li się na wy ciecz kę do Gdy ni.
Mło dzież, pod opie ką na uczy cie li,
mia ła oka zję zo ba czyć naj waż niej -
sze za byt ki te go mia sta. 

Trzy dni zwie dza nia ucznio wie Trój -
ki roz po czę li od Aka de mii Ma ry nar ki
Wo jen nej im. Bo ha te rów We ster plat te
w Gdy ni. Tam mo gli obej rzeć ba zę dy -
dak tycz ną, wejść na sy mu la tor okrę tu
pod wod ne go czy zo ba czyć pra cow nię ze

sprzę tem wy bu cho wym. Prze wod nik za -
pro wa dził gru pę do sa li ćwi cze nio wej,
gdzie każ dy strze lał z bro ni pneu ma tycz -
nej. Jed nym z naj lep szych strzel ców oka -
za ła się na uczy ciel ka – Ewa Kmieć. 

Zwień cze niem wi zy ty na Aka de mii
był po byt na sy mu la to rze „most ka” – naj -
waż niej sze go miej sca do wo dze nia stat kiem.
Jed na z uczen nic „prze pro wa dzi ła” sta tek
przez mo rze w cza sie sztor mu i du żych fal. 

Mło dzież z Kro to szy na zo ba czy ła tak -
że Skwer Ko ściusz ki, ORP Bły ska wi ca, Dar
Po mo rza, a tak że Akwa rium Gdyń skie,

w któ rym po dzi wia ła wy jąt ko we oka zy ryb
i ro ślin, ży ją cych w mo rzach i oce anach. 

Kro to szy nia nie uda li się tak że na Pół -
wy sep Hel ski, a po dro dze mi ja li wie le bun -
krów. By li w fo ka rium oraz na Kład ce
na Cy plu. W pro gra mie wy ciecz ki był tak że
wy jazd do So po tu. Opie kę nad gru pą spra -
wo wa ły Ma rze na Bud nik oraz Ewa Kmieć. 

(GRZE LO)

NOC BIBLIOTEK

Akcja pod hasłem „RzeczpospoCzyta”

ZSP 3 NR KROTOSZYN

Wycieczka na Pomorze

Na po cząt ku czerw ca kro to szyń skie
Mu zeum Re gio nal ne od wie dzi ła Cri -
sti na Ma ria Ben n dorf, wnucz ka Zyg -
mun ta Wie licz ki – pod po rucz ni ka,
sze fa szta bu VII Okrę gu Woj sko we -
go w Ostro wie Wlkp. pod czas po -
wsta nia wiel ko pol skie go. Pa ni Chri -
sti na przy je cha ła do na sze go mia sta
na za pro sze nie Ali cji Krysz kie wicz -
-Świst, któ ra za wo do wo i pry wat nie
zaj mu je się hi sto rią re gio nu.

Żo na Zyg mun ta Wie licz ki, Ire na
z do mu Szwe dziń ska, by ła sio strą Wan dy
Szwe dziń skiej, bab ci Ali cji. Ro dzi na
Szwe dziń skich jesz cze przed I woj ną świa -
to wą miesz ka ła w Dzier ża no wie, gdzie oj -
ciec Ire ny i Wan dy był na uczy cie lem.
W la tach 90. ubie głe go wie ku do ro dzi ny
Krysz kie wi czów przy je cha ła ma ma pa ni
Cri sti ny, Zo fia Wie licz ka -Ben n dorf, któ ra
w cza sie oku pa cji nie miec kiej miesz ka ła
w pod kro to szyń skiej le śni czów ce wu jo -
stwa. Cri sti na Ben n dorf miesz ka na sta łe
w Bra zy lii, mó wi po pol sku.

Zyg munt Wie licz ka uro dził się 25
wrze śnia 1890 ro ku w Kra ko wie, w ro dzi -
nie Hen ry ka i Al ber ty z do mu Bo glar.
W1912 ukoń czył Szko łę Po li tech nicz ną
we Lwo wie. Pod czas I woj ny świa to wej
słu żył w ar mii au stro -wę gier skiej. W li sto -
pa dzie 1918 przy był do Ko ło myi, gdzie
zgło sił się do gen. Bo le sła wa Ro ji – ko -
men dan ta Kra ko wa. Pod jął wów czas de -
cy zję o wy jeź dzie do Wiel ko pol ski.

16 li sto pa da Wie licz ka do tarł do swo -
jej ro dzi ny w Bor ku. Pod czas po wsta nia
wiel ko pol skie go ppor. Zyg munt Wie licz -
ka peł nił funk cję sze fa szta bu VII Okrę gu
Woj sko we go w Ostro wie Wlkp., w skład
któ re go włą czo no mię dzy in ny mi od dzia -
ły po wstań cze z ob sza ru ów cze sne go po -
wia tu kro to szyń skie go oraz Sul mie rzyc
(si ły koź miń skie włą czo no do VI Okrę gu

Woj sko we go w Ja ro ci nie).
Sztab VII Okrę gu or ga ni zo wał wal ki
na fron cie po łu dnio wym po wsta nia,
a two rzą ce go for ma cje z cza sem po łą czo -
no w 12 Pułk Strzel ców Wiel ko pol skich,
w któ re go skład wcho dzi ły trzy ba ta lio ny:
ostrow ski (I), kro to szyń ski (II) i ostrze -
szow ski (III). 

Dzię ki pu bli ka cjom Zyg mun ta Wie -
licz ki zna ny jest prze bieg po wsta nia wiel -
ko pol skie go, m. in. w na szej oko li cy. Naj -
bar dziej war to ścio wym źró dłem in for ma -
cji na ten te mat jest wy da na w 1932 r.
książ ka „Od Pro sny po Ra wicz”. Po nad to
war te uwa gi są tak że in ne je go opra co wa -
nia z okre su mię dzy wo jen ne go: „Wiel ko -
pol ska a Pru sy w do bie po wsta -
nia 1918/1919”, „Tło po li tycz ne Po wsta -
nia Wiel ko pol skie go 1918/19” i „Szki ce
i frag men ty z po wsta nia wiel ko pol skie -
go 1918/19”, a tak że – już po wo jen ne:
„Praw da a le gen dy po wsta nia wiel ko pol -
skie go 1918-1919” i „Po wiat wit kow ski
w okre sie re wo lu cji nie miec kiej 1918-
1919”. 

Na po cząt ku II woj ny świa to wej Zyg -
munt Wie licz ka osiadł w Bra zy lii, do kąd
je go żo na i do ro słe już dzie ci przy je cha ły
po za koń cze niu woj ny. Tam też zmarł
w 1975 r.

OPRAC. (NO VUS)

HISTORIA

Wnuczka Zygmunta
Wieliczki z wizytą 
w muzeum
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16 czerw ca na tzw. gór ce na ul. Kon -
sty tu cji 3 Ma ja od by ła się bie sia da
osie dlo wa, w trak cie któ rej ofi cjal nie
otwar to skwer przy ja zny ro dzi nom.
Dla uczest ni ków im pre zy przy go to -
wa no wie le atrak cji.

Pier wot nie wspo mnia na gór ka mia ła
być zli kwi do wa na, ale dzię ki ini cja ty wie
miesz kań ców od stą pio no od tej de cy zji.
Był po mysł, że by po wstał tam plac za baw,
lecz zre zy gno wa no z nie go, gdyż sto sun ko -
wo nie da le ko – przy Szko le Pod sta wo wej
nr 8 oraz na ul. Fa brycz nej – są już ta kie
obiek ty. Dla te go zde cy do wa no, że po wsta -
nie tam skwer, na któ rym znaj du ją się te -
raz stół z pił ka rzy ka mi, stół do sza chów /
war ca bów, ław ki i buj na ro ślin ność. 

W trak cie ofi cjal ne go otwar cia obiek -
tu do szło do sym bo licz ne go prze cię cia
wstę gi. Przy by li miesz kań cy mie li oka zję
po dzi wiać wy stę py ar ty stycz ne dzie ci ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 8 w Kro to szy nie
oraz chó ru Izy dor ki z Bia dek. Zor ga ni zo -
wa no rów nież warsz ta ty i róż ne kon kur -
sy. Przy go to wa no też po czę stu nek w po -
sta ci wy pie ków, zim nych na poi czy kieł -
ba ski z gril la. Bie sia da za koń czy ła się
wspól nym śpie wa niem pio se nek żoł nier -
skich i prze mar szem z kwia ta mi na kwa -
te rę woj sko wą.

Im pre za by ła zor ga ni zo wa na dzię ki
wspar ciu bur mi strza Kro to szy na w ra -
mach ini cja ty wy lo kal nej. 

(NO VUS)

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

„Bez piecz ny prze jazd – szla ban
na ry zy ko!” to kam pa nia spo łecz na,
w ra mach któ rej 15 czerw ca na ul.
To wa ro wej w Kro to szy nie zor ga ni zo -
wa no dla mło dzie ży po kaz ak cji ra -
tun ko wej.

Sce na riusz był ta ki: o go dzi -
nie 10.00 przy ję to zgło sze nie o zde rze -
niu bu sa z po jaz dem szy no wym na nie -
strze żo nym prze jeź dzie ko le jo wym; bez -
po śred ni świa dek wy pad ku nie był
w sta nie okre ślić sta nu i ilo ści osób po -

szko do wa nych. Do dzia łań za dys po no -
wa no po dwa za stę py z JRG i z OSP
w Kro to szy nie oraz po jed nym z OSP
Ko by lin, OSP Zdu ny i OSP Koź min
Wlkp. Pierw sze jed nost ki, któ re przy by -
ły na miej sce zda rze nia, za sta ły zma sa -
kro wa ne go bu sa, a znacz na część osób
po szko do wa nych pod wpły wem si ły
ude rze nia wy pa dła z roz bi te go po jaz du
na ze wnątrz. W mia rę upły wu cza su
na miej sce do cie ra ły ko lej ne za stę py stra -
ży po żar nej oraz Ze spo ły Ra tow nic twa
Me dycz ne go, jak rów nież pa tro le po li cji,

Stra ży Miej skiej i Stra ży Ochro ny Ko lei,
któ re za pew nia ły bez piecz ne i kom for -
to we pro wa dze nie dzia łań ra tow ni czych
po przez izo la cję miej sca dzia łań
przed do stę pem osób po stron nych. 

Po zo ro wa ny wy pa dek na prze jeź -
dzie ko le jo wym po prze dzo ny zo stał pre -
wen cją spo łecz ną dla 250 uczniów szkół
pod sta wo wych. Ce lem ak cji jest kształ -
to wa nie za cho wań i utrwa la nie po staw
spo łecz nie po żą da nych, pod no sze nie
świa do mo ści o za gro że niach wy ni ka ją -
cych z nie za cho wa nia szcze gól nej
ostroż no ści na prze jaz dach i te re nach
ko le jo wych. 

W ak cję za an ga żo wa ły się Za kła dy
Li nii Ko le jo wych w Ostro wie Wlkp.,

Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej, Ko men da Po wia to wa Po li -
cji i Pań stwo we Ra tow nic two Me dycz ne
w Kro to szy nie, Po wia to we i Gmin ne
Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go,
Straż Ochro ny Ko lei oraz Straż Miej ska
w Kro to szy nie

Ko men dant po wia to wy PSP, st. bryg.
Ja cek Stru żyń ski, w swo im wy stą pie niu
prze ka zał nie zwy kle cen ne wska zów ki do -
ty czą ce bez piecz ne go prze by wa nia
nad zbior ni ka mi wod ny mi oraz przy po -
mniał naj istot niej sze za sa dy bez piecz ne go
wy po czyn ku w cza sie wol nym od szko ły.

(NO VUS)

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

KROTOSZYN

Skwer przyjazny rodzinom

BEZPIECZEŃSTWO

Pokaz akcji ratunkowej
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W so bo tę, 16 czerw ca, w Szko le
Pod sta wo wej nr 5 im. Mi ko ła ja Ko -
per ni ka od był się zjazd ab sol wen tów
daw ne go Li ceum Pe da go gicz ne go
w Kro to szy nie.

Naj pierw w Ko ście le pw. Św. An drze -
ja Bo bo li od by ła się Msza św. Na stęp nie
w au li SP nr 5 od by ła się uro czy sta aka de -
mia, w trak cie któ rej przy po mnia no hi -
sto rię li ceum. By ło też wspól ne śpie wa nie
pio se nek z cza sów szkol nych. Ab sol wen ci
zwie dzi li bu dy nek swo jej daw nej szko ły.

Zwień cze niem dnia by ła bie sia da w re -
stau ra cji Kro tosz. 

Na za jutrz uczest ni cy zjaz du uda li się
na cmen tarz, że by za pa lić zni cze na gro -
bach zmar łych na uczy cie li.

W la tach 1921-1936 w bu dyn ku
obec nej SP nr 5 mie ści ło się Se mi na rium
Na uczy ciel skie. W 1937 zo sta ło ono
prze kształ co ne w Li ceum Pe da go gicz ne,
któ re funk cjo no wa ło do 1970 ro ku. Przez
ten czas wy kształ ce nie w tej szko le zdo by -
ło 2935 na uczy cie li róż nych spe cjal no ści.

(NO VUS)

WY DA RZY SIĘ

Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
26-28 czerwca

godz. 10.00 – ODLOTOWY NIELOT –
Belgia/Islandia, animowany, 80' - 2D dubbing
godz. 15.30 – ODLOTOWY NIELOT –
Belgia/Islandia, animowany, 80' - 3D dubbing

godz. 17.00 – WYSZCZEKANI– USA, komedia, 92'
– 2D dubbing
godz. 18.45 – KOCHAJĄC PABLA,
NIENAWIDZĄC ESCOBARA –
Hiszpania/Bułgaria, dramat/kryminał, 123' - 2D 
godz. 21.00 – PRZEBUDZENIE DUSZ – Wlk.
Brytania, dramat/horror, 98’ – 2D 
Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I
LO.  

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. 
Od 3 lipca do 28 sierpnia
„Sposób na dobre wakacje” – Krotoszyńska Biblioteka
Publiczna zaprasza dzieci wraz z rodzicami do
udziału w bezpłatnych zajęciach.

Do 31 sierpnia 

Wystawa prac Radosława Barka „Miasta, miasteczka,

krajobrazy – szkice z podróży” w Muzeum

Regionalnym. 

Rozdrażew
30 czerwca-1lipca

Dni Gminy Rozdrażew

HISTORIA

Zjazd absolwentów Liceum Pedagogicznego

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej już po raz trze ci go ści ła Jo lan ta
Bar toś, au tor ka ksią żek sen sa cyj no -
-kry mi nal nych. Spo tka nie po łą czo ne
by ło z pro mo cją po wie ści „Uwię zie ni
w Ga le rii Lo chy”.

Jo lan ta Bar toś uro dzi ła się w Ja ro ci nie,
przez wie le lat miesz ka ła w Kro to szy nie,
a obec nie zwią za na jest z Lesz nem. Stu dio -
wa ła na Uni wer sy te cie Wro cław skim, In sty -
tu cie Dzien ni kar stwa i Ko mu ni ka cji Spo -
łecz nej, gdzie uzy ska ła ty tuł ma gi stra PR. 

Pi sar stwo jest jed ną z jej pa sji. De -
biu to wa ła po wie ścią „Nie po kor na”
w 2016 r. Rok póź niej uka zał się
„Jad”. Ak cja naj now szej książ ki roz -
gry wa się w Ga le rii Lo chy Miej skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej w Lesz nie. Dwa -
na ście osób zo sta ło uwię zio nych i zda -
nych na ła skę i nie ła skę do brze zna ją -
ce go pod zie mia bi blio te ki i żąd ne go
mor du psy cho pa ty.

Pi sar ka mó wi ła o tym, skąd wziął się
po mysł na tę po wieść, czy ta ła frag men ty
oraz po ka za ła zdję cia lesz czyń skich lo -

chów. W kli mat książ ki wpro wa dzi ły ze -
bra nych od gło sy bu rzy i desz czu. 

(NO VUS)

W Gó recz kach (gm. Koź min Wlkp.)
od był się fe styn ro dzin ny „Do ro śli
Dzie ciom”. Im pre zę już po raz trze ci
zor ga ni zo wa ła Fun da cja Wspar cia
Rol ni ka POL SKA ZIE MIA, we współ -
pra cy z In sty tu tem Go spo dar ki Rol nej
i Przed się bior stwem Rol nym RU SKO.

Ho no ro wy pa tro nat nad fe sty nem
ob ję li bur mistrz Koź mi na Wlkp., ko men -
dant po wia to wy po li cji w Kro to szy nie
oraz pre zes Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Koź mi nie Wlkp.

Na dzie ci cze ka ło mnó stwo atrak cji,
jak choć by dmu cha na zjeż dżal nia, eu ro -
bun gee i zor bing, za ba wy in te gra cyj no -
-edu ka cyj ne czy kon kur sy z na gro da mi. 

Funk cjo na riu sze koź miń skiej po li cji

prze pro wa dzi li pre lek cję na te mat za sad
bez pie czeń stwa w okre sie wa ka cji i roz da -
wa li od bla sko we opa ski. Wiel kie za in te re -
so wa nie wzbu dził po kaz po jaz du stra żac -
kie go. Po nad to stra ża cy prze ka za li dzie -
ciom waż ne in for ma cje od no śnie za sad
udzie la nia pierw szej po mo cy.

Uczest ni cy fe sty nu mo gli obej rzeć
wy sta wę pta ków ozdob nych i prze je chać
się do roż ką. Nie za bra kło oczy wi ście
smacz ne go ca te rin gu – z uwzględ nie -
niem słod ko ści dla naj młod szych.

Ce lem im pre zy by ło atrak cyj ne za go -
spo da ro wa nie wol ne go cza su dzie ciom
z oka zji ich świę ta. W fe sty nie uczest ni -
czy ło oko ło 200 osób z Gó re czek i oko -
licz nych miej sco wo ści.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Spotkanie z pisarką

GÓRECZKI

Dorośli dzieciom
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15 czerw ca w Ko bier nie od był się XXIII
Bieg So ko ła. Do ry wa li za cji przy stą pi ło
licz ne gro no mi ło śni ków bie ga nia. 

Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły gmi na
Kro to szyn, Sto wa rzy sze nie Na sze Ko bier -
no i sa mo rząd wsi Ko bier no. Mia ła ona
na ce lu po pu la ry za cję bie gów ja ko jed nej
z form ak tyw ne go wy po czyn ku oraz upo -
wszech nia nie ma so wej re kre acji wśród
dzie ci i mło dzie ży. 

Ry wa li za cja to czy ła się w róż nych ka te -
go riach wie ko wych, z po dzia łem na dziew -
czę ta i chłop ców. Przed szko la ki mia ły
do po ko na nia dy stans 100 me trów, ucznio -
wie szkół pod sta wo wych ści ga li się na 200
me trów (rocz ni ki 2010-2011), 400 me -

trów (2009), 600 me trów (2006-
2008), 800 me trów (2005-2006)
i na 1000 me trów (2005 – chłop cy), a sym -
pa ty cy bie ga nia oraz ucznio wie szkół gim -
na zjal nych i po nad gim na zjal nych wy star to -
wa li w Bie gu Przy jaź ni na 1800 m.

W po szcze gól nych ka te go riach trium -
fo wa li: Ga bry sia Pocz ta (Ko bier no – przed -
szko la ki), Oli wier Mać ko wiak (Brzo -
za – przed szko la ki), Sa man ta Ostój (Koź -
min Wlkp. – 2011), Woj ciech Kę sy (SP
Ko bier no -2011), Han na Wia trak (SP Ko -
bier no – 2010), Alan Szy dłow ski (SP Świn -
ków – 2010), Ni ko la Ła ci na (SP Ko bier -
no – 2009), Wik tor Mo raw ski (SP Ko bier -
no – 2009), Oli wia Chy trow ska (SP nr 4
Kro to szyn – 2008), Ka mil Ła go da (SP Be -

ni ce – 2008), Zu zan na Gar ba rek (SP Be ni -
ce – 2007), Ja kub Bro da (SP Ko bier -
no – 2007), Alek san dra Szcze pa niak (SP
nr 4 Kro to szyn – 2006), Ma te usz Gą sio rek
(SP Ko bier no – 2006), Alek san dra Fra la
(SP Ko bier no – 2005), Fi lip Pin kow ski (SP
nr 8 Kro to szyn – 2005).

W Bie gu Przy jaź ni naj lep si by li Zu zan -
na Gar ba tow ska (SP Ko bier no), Piotr
Szym czak (SP Ko bier no), Mo ni ka Jad czak
(LO Kro to szyn), Da wid Ta lar czyk (ZSP
nr 1 Kro to szyn), Mar ta Ja nik (Brzo za) i Ka -
mil Ko niecz ny (Ko bier no).

W kla sy fi ka cji dru ży no wej szkół pod -
sta wo wych pierw sze miej sce za ję li go spo da -
rze – 481 punk tów.

(NO VUS)

REKREACJA

Przyjazne bieganie w Kobiernie

Zna ko mi cie spi sa li się re pre zen tan ci
UKS Sho dan Zdu ny na XXVIII Lesz czyń -
skich Mi strzo stwach Ka ra te o Pu char
Pre zy den ta Mia sta. W naj star szym tur -
nie ju w kra ju nasz klub za jął pierw sze
miej sce w kla sy fi ka cji ze spo ło wej.

W zma ga niach bra ło udział 320 za -
wod ni ków z 30 klu bów. Do ro bek zdu -
now skiej eki py to osiem zło tych me da li,
sześć srebr nych i 14 brą zo wych. Do brze
spi sa li się tak że ka ra te cy ASW Nip pon
Kro to szyn, któ rzy wy wal czy li 11 me da li,
a Mar ce li na Ple skacz zo sta ła naj lep szą za -
wod nicz ką za wo dów. Za wod ni cy ko by liń -
skie go Uke mi zdo by li trzy brą zo we krąż -
ki, a Koź miń ski Klub Ka ra te Sho to kan
zgar nął je den zło ty me dal i dwa sre bra. 

W Lesz nie na naj wyż szym stop niu
sta nę li Ja ro sław Adam ski (UKS Sho -
dan – ka ta), Wik to ria Ma cia szek (UKS

Sho dan – ka ta), Ja kub Ro mań ski (UKS
Sho dan – ka ta), Mar ta Streu bel (UKS
Sho dan – ka ta), Zu zan na Szy mań ska
(UKS Sho dan – ka ta), Ka ta rzy na Tra fan -
kow ska (UKS Sho dan – ka ta), Mar ce li na
Ple skacz (Nip pon – ku mi te), Ja kub Ple -
skacz (Nip pon – ku mi te) oraz Ka je tan
Woź niak (Koź miń ski KK – ku mi te),
a tak że ze spo ły Sho da na w ka ta dru ży no -
wym chłop ców 14-17 lat oraz ka ta PK
mie sza ne 8 lat i mniej. 

War to też wspo mnieć, iż 10 czerw -
ca M. Ple skacz i J. Ple skacz po ka za li się
z bar dzo do brej stro ny w Otwar tym Tur -
nie ju Ka ra te Hay ashi Cup 2018. J. Ple -
skacz trium fo wał w ku mi te ka de tów
open i był trze ci w ku mi te ka de tów w kat.
do 65 kg. Z ko lei M. Ple skacz wy wal czy ła
dwa zło ta w ku mi te – w open
i w kat. 65 kg ka de tek. 

(GRZE LO)

KARATE 

Triumf Shodana w Lesznie 
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Aż trzy me da le wy wal czy ły na Mi -
strzo stwach Pol ski Ju nio rów i Mło -
dzie żow ców miesz kan ki gmi ny Koź -
min Wiel ko pol ski, na co dzień re pre -
zen tu ją ce MUKS Bia łe Ty gry sy Ja ro -
cin. Wszyst kie na sze za wod nicz ki
zdo by ły brą zo we krąż ki. 

Te go rocz na naj waż niej sza im pre za dla
ju nio rów i mło dzie żow ców od by ła się w Ple -
sze wie, a wy star to wa ło w niej po nad 300 za -
wod ni czek i za wod ni ków z po nad 50 klu -
bów. W tym gro nie zna la zła się ośmio oso bo -
wa re pre zen ta cja Bia łych Ty gry sów w skła -
dzie z trze ma miesz kan ka mi gmi ny Koź -
min Wiel ko pol ski – Ali cją Ko wań dy, Ka ta -
rzy ną Pół rol ni czak i Na ta lią Wo siek.

Trzy na sze ju nior ki wy gra ły swo je
wal ki eli mi na cyj ne i zna la zły się w stre fie
me da lo wej. Ali cja Ko wań dy w kat.
do 59 kg roz po czę ła za wo dy od bar dzo
pew ne go zwy cię stwa nad Ma rią Ra do -
man (AZS AWF War sza wa), aby w pół fi -
na le ulec tzw. zło tym punk tem w do dat -
ko wej, czwar tej run dzie Łu cji Olesz czuk
(Pro myk Cie cha nów). 

W tej sa mej ka te go rii ry wa li zo wa ła
pierw szo rocz na ju nior ka – Na ta lia Wo -
siek, któ ra w pierw szej run dzie po ko na ła
Ma ję Woj ciech (AZS UWM Olsz tyn),
a w pół fi na le nie spro sta ła póź niej szej zło -
tej me da li st ce, Ju lii Se re dzie (AZS AWF
War sza wa). Z ko lei Ka ta rzy na Pół rol ni -
czak, ry wa li zu ją ca w kat. do 55 kg, po ko -

na ła w pierw szej run dzie Na ta lię Si do ren -
ko (So kół Ko ścian), na to miast w pół fi na le
nie da ła ra dy Na ta lii Ni kli borc (AZS OŚ
Po znań).

Łącz nie eki pa Bia łych Ty gry sów wy -
wal czy ła czte ry brą zo we me da le (czwar ty
do ło ży ła Mar ty na Sta sik) i aż 32 punk ty
do Sys te mu Spor tu Mło dzie żo we go, co da -
ło jej ósme miej sce w kla sy fi ka cji punk to -
wej po śród 49 skla sy fi ko wa nych klu bów.

– Tak sa mo jak po Ogól no pol skiej
Olim pia dzie Mło dzie ży, tak i te raz mo gę
spo koj nie eki pie ju nio rów i mło dzie żow -
ców wy sta wić piąt kę z du żym plu -
sem – mó wi Jó ze fi na No wa czyk -Wró bel,
tre ner ka MUKS Bia łe Ty gry sy Ja ro -
cin. – Do szóst ki za bra kło na praw dę nie -
wie le, bo spo koj nie je den z tych brą zo -
wych me da li mógł mieć in ny, cen niej szy
ko lor. Naj bli żej te go by ła Ali cja Ko wań dy.
Nie ste ty, w wal ce pół fi na ło wej za bra kło
trosz kę szczę ścia i prze gra ła ją tzw. zło tym
punk tem. Z ko lei Ka ta rzy na Pół rol ni czak
i Na ta lia Wo siek swo je wal ki pół fi na ło we
prze gra ły dość zde cy do wa nie, ale aku rat
do nich mam naj mniej uwag – wręcz je -
stem za sko czo na po zy tyw nie ich wy stę -
pem. Na ta lia jest bo wiem pierw szo rocz -
ną ju nior ką, a my ni gdy nie wy ma ga my
od ta kich osób ja kich kol wiek wy ni ków.
Ka sia na to miast by ła skla sy fi ko wa na dość
ni sko w ran kin gu PZTO i wie dzie li śmy,
że bę dzie mieć trud ną dro gę do stre fy me -
da lo wej – stwier dza tre ner ka.

OPRAC. (AN KA)

W Sul mie rzy cach od by ły się Otwar te
Mi strzo stwa Po wia tu Kro to szyń skie -
go w Za pa sach. Za wo dy zgro ma dzi -
ły 134 za wod ni ków z 13 klu bów
z trzech wo je wództw. 

Na ma tach ry wa li zo wa ły dzie ci, mło -
dzi cy oraz ka de ci. W punk ta cji dru ży no -
wej trium fo wa ła Olim pia Ciesz ków, wy -
prze dza jąc Tę czę Śro da Wiel ko pol ska
oraz Mo dlisz ki Słom ków Mo kry. Go spo -
da rze im pre zy, czy li eki pa Olim pij czy ka

Sul mie rzy ce, zdo by li 12 me da li i skla sy fi -
ko wa ni zo sta li na pią tym miej scu.

Spo śród re pre zen tan tów sul mie rzyc -
kie go klu bu na naj wyż szym stop niu po -
dium sta nę li Ni ko la Kro ma rek, Zu zan na
Ko kot, Fi lip Cier nie jew ski i Igor Or li kow -
ski, srebr ne krąż ki wy wal czy li Szy mon Gi -
ba sie wicz, Mag da le na Mach nik oraz An -
to ni na Cier nie jew ska, a brą zo we – To -
masz Ko wal ski, Do mi ni ka Gro bel na,
Mar ty na Płon ka, Gra cjan Wie czo rek i Ju -
lian na Adam ska. 

W trak cie za wo dów prze pro wa dzo no
tak że kon kurs sko ków akro ba tycz nych.
Mag da le na Mach nik oraz Igor Or li kow ski
zna leź li się w trój ce naj lep szych.

(GRZE LO) 

W nie dzie lę, 10 czerw ca, w Kuź ni cy
Gra bow skiej od był się Tur niej Pił ki
Noż nej o Pu char Wój ta Gmi ny Kra -
sze wi ce. Świet nie spi sa ła się dru ży -
na Astry Kro to szyn z rocz ni ka 2008,
któ ra upla so wa ła się na dru gim
miej scu.

W fa zie gru po wej nasz ze spół od niósł
dwa wy so kie zwy cię stwa i za no to wał je -
den re mis. Astra po ko na ła Or li ka Kra sze -
wi ce 6: 0 po trzech go lach Bar to sza Go liń -
skie go, dwóch Ma te usza Bo chyń skie go
i jed nym Bar to sza Ku rza wy oraz 5: 1 KB
Do ru chów po tra fie niach M. Bo chyń skie -

go (3) i B. Go liń skie go (2). Po je dy nek ze
Szczy tem Szczyt ni ki za koń czył się re mi -
sem 3: 3 (hat trick M. Bo chyń skie go). 

W pół fi na le pod opiecz ni Łu ka sza Ba -
ra na ogra li Aka de mię Pił kar ską Re is sa
z Brze zin 5: 1. W fi na le lep sza oka za ła się
Łu ży czan ka Kuź ni ca Gra bow ska, któ ra
wy gra ła z na szą dru ży ną 7: 2. 

Kró lem strzel ców zo stał M. Bo chyń -
ski, któ ry strze lił 11 go li. Prócz nie go
w Astrze za gra li Ma te usz Za siecz ny, Bar -
tosz Ku rza wa, Kac per Czu bak, Bar tosz
Go liń ski, Woj ciech Ducz mal, Alek san der
Rosz czak i Woj ciech Ja wor ski. 

(GRZE LO)

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Dziewczyny lubią brąz

ZAPASY

12 medali Olimpijczyka 
PIŁKA NOŻNA

Polegli dopiero w finale

W ha li spor to wej przy uli cy Strze lec -
kiej w Koź mi nie Wlkp. od był się Tur -

niej Siat ków ki o Pu char Bur mi strza
Mia sta i Gmi ny. Trium fo wa ła dru ży na

z Wro cła wic, któ ra w fi na le ogra ła
eki pę z Ostrze szo wa. 

Do ry wa li za cji zgło si ło się osiem ze -
spo łów, któ re po dzie lo no na dwie gru py.
W pierw szej zna la zły się Pa rzew, Kro to -
szyn, GOS Koź min Wlkp. oraz Rasz ków,
a w dru giej wal czy ły Ja ro cin, Wro cła wi ce,
Ostrze szów i Skal mie rzy ce. 

W pół fi na łach Ostrze szów po ko nał
Pa rzew 2: 0 (21: 16, 21: 15), a Wro cła wi -
ce wy gra ły z go spo da rza mi 2: 0
(21: 19, 22: 20). Koź mi nia nie prze gra li
tak że mecz o trze cie miej sce z Pa rze wem.
W fi na le na to miast ze spół z Wro cła wic
po ko nał 2: 1 ry wa li z Ostrze szo wa. 

(GRZE LO)

SIATKÓWKA 

Gospodarze tuż za podium
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W pierw szej po ło wie czerw ca od był
się XII Hun ters Gro dzi ski Pół ma ra -
ton Sło wa ka. Je den z naj le piej zor -
ga ni zo wa nych bie gów w Pol sce wy -
grał Ka mil Ma koś. W za wo dach star -
to wa li oczy wi ście za wod ni cy z na -
sze go po wia tu. 

Im pre za w Gro dzi sku Wiel ko pol -
skim co ro ku otrzy mu je pre sti żo we na -
gro dy za naj le piej zor ga ni zo wa ne za wo dy
bie go we w Pol sce. Do ry wa li za cji zgła sza -
ją się naj lep si bie ga cze z ca łe go kra ju,
a tak że z za gra ni cy. Ze wzglę dów or ga ni -
za cyj nych, aby za cho wać od po wied ni po -
ziom, licz ba uczest ni ków zo sta ła ogra ni -
czo na do 3 ty się cy, a za pi sy elek tro nicz ne
skoń czy ły się po dwóch go dzi nach
od chwi li uru cho mie nia. 

Na li nię star tu za wod ni cy prze szli
sprzed ha li spor to wej w to wa rzy stwie
Gro dzi skiej Or kie stry Dę tej, a sy gna łem
star to wym był wy strzał z ar ma ty. Zwy -
cięz cą gro dzi skie go pół ma ra to nu zo stał
Ka mil Ma koś z cza sem 1: 12: 29. Wśród
pań naj lep sza by ła Syl wia Te la tyń ska
z wy ni kiem 1: 24: 36. 

Tra dy cyj nie nie za wie dli przed sta wi -
cie le po wia tu kro to szyń skie go. Ju sty na
Olej ni czak (1: 29: 14) wy gra ła ka te go rię
K25, a w ogól nej kla sy fi ka cji ko biet upla -

so wa ła się na siód mym miej scu. Pół to ra -
go dzin ną ba rie rę prze ła mał Ka rol Olej ni -
czak (106. miej sce w open), uzy sku jąc
czas 1: 28: 56. Re kord ży cio wy osią gnął
Ser giusz Sój ka (1: 34: 38), pla su jąc się
na 226. miej scu. Naj szyb ciej na me cie po -
ja wił się Krzysz tof Ma cie jew ski
(1: 25: 50), któ ry za jął 61. po zy cję w kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej. 

W su mie nasz po wiat re pre zen to wa -
ło oko ło 50 za wod ni ków. Prócz wy mie -
nio nych wy żej by li to m. in. Bar tosz
Krzysz to fiak (184. miej sce – 1: 33: 26),
Ka rol Mrocz kow ski (298. miej -
sce – 1: 36: 54), Piotr Grzem pow ski
(380. miej sce – 1: 38: 58), Mar cin Ko wal -
ski (381. miej sce – 1: 38: 58), An drzej

Ma cie jew ski (492. miej sce – 1: 41: 32),
Ma rian Pocz ta (533. miej sce – 1: 42: 31),
Łu kasz Na glak (622. miej sce – 1: 44: 28)
czy Ja ro sław Mar ci niak (911. miej -
sce – 1: 50: 26). 

Na si bie ga cze star to wa li tak że
w I Bie gu o Pu char Wój ta Gmi ny
Ostrów Wiel ko pol ski. Na dy stan -
sie 5 km ry wa li zo wa ło po nad 100 osób,
a zwy cię żył Mi chał Prze rwa (17: 04).
Łu kasz Kar piew ski za jął 55. miej sce
z cza sem 23: 48, a tuż za nim na me cie
po ja wi li się Krzysz tof Ka ik (56. miej -
sce – 23: 48) oraz Mi cha li na Wa li gó ra
(57. miej sce – 23: 52), któ ra by ła dru ga
w ka te go rii K20. 

(GRZE LO)

BIEGI

Ruszyli na trasę po wystrzale z armaty

10 czerw ca na sta dio nie miej skim
w Koź mi nie Wiel ko pol skim od był
się V Otwar ty Tur niej Pił ki Noż nej
„Gra my dla Fran ka Hel wi cha”.
Trium fo wał Pro -Met, któ ry w fi na le,
po se rii rzu tów kar nych, po ko nał
Pan com Zdu ny.

Do ry wa li za cji zgło si ło się 14 ze spo -
łów, któ re po dzie lo no na dwie gru py.
Do fa zy pu cha ro wej awan so wa ły po czte ry
naj lep sze eki py. W ćwierć fi na łach Pro -Met
wy grał 4: 0 z MTV Roz dra żew, Pan com
Zdu ny po ko nał 3: 0 P&B, Szyb kie Tramp ki
ogra ły 3: 2 dru ży nę A Se ree Tee, a MTV
by ło lep sze od ze spo łu Hen mar – 2: 0. 

W pół fi na łach zwy cię stwa od nio sły
eki py Pro -Me tu (2: 1 z MTV) i Pan co mu

(1: 0 z Szyb ki mi Tramp ka mi). Trze cie
miej sce za ję ło MTV, po po ko na niu 2: 1
dru ży ny Szyb kie Tramp ki.

Fi na ło wa kon fron ta cja za koń czy ła się
wy ni kiem 1: 1. Po trzeb ne więc by ły rzu ty
kar ne. Dwa z nich obro nił Pa tryk Szulc,
za pew nia jąc triumf Pro -Me to wi. To wła -
śnie ten za wod nik zo stał wy bra ny naj lep -
szym bram ka rzem tur nie ju. Za naj war to -
ściow sze go gra cza uzna no Ad ria na Ra do -
jew skie go z Pan co mu. 

Pod czas im pre zy prze pro wa dzo no
wie le li cy ta cji. Jed nym z atrak cyj niej szych
ga dże tów by ła ko szul ka me czo wa Krzysz -
to fa Ko to row skie go, by łe go bram ka rza
Le cha Po znań. Wy li cy to wa ła ją dru ży na
zwy cięz ców. 

(GRZE LO) 

PIŁKA NOŻNA

Zagrali dla Franka
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Bar dzo do brze bę dą wspo mi -
nać III Otwar te Mi strzo stwa Kro to -
szy na w Dar ta przed sta wi cie le Sto -
wa rzy sze nia Kro to szyń ska Li ga Dar -
ta. W tur nie ju par naj lep sze oka za ły
się du ety Ja cek Cie ślak / Prze my -
sław Paw lic ki oraz Ilo na Ku zno wicz /
Ewa Paw lic ka, a roz gryw ki in dy wi du -
al ne męż czyzn wy grał Ja cek Cie ślak.

Przez dwa dni w kro to szyń skim klu -
bie Bi la ry wa li zo wa li dar te rzy z ca łe go wo -
je wódz twa. Naj pierw ro ze gra no tur niej
par. 18 du etów po dzie lo no na czte ry gru -
py, w któ rych gra no sys te mem każ dy
z każ dym. Na stęp nie pa no wie i pa nie wal -
czy li osob no. 

W ćwierć fi na łach roz gry wek mę skich
zwy cię stwa od nie śli K. Paw łow ski i D. Ma -
kie wicz (3: 2 z Z. Ju sia kiem i W. Skal skim),
P. Mi siak i M. Ko wal czyk (3: 0 z P. Paw lic -
kim i M. Woj tasz kiem), K. Nie dziel ski i P.
Szla chet ka (3: 0 z D. Klu bą i M. Wojt ko -
wia kiem) oraz P. Paw lic ki i J. Cie ślak (3: 1
ze M. Szklan nym i D Szy ma nia kiem). 

W pół fi na łach K. Paw łow ski i D. Ma -
kie wicz po ko na li 4: 0 P. Mi sia ka i M. Ko -

wal czy ka, a P. Paw lic ki i J. Cie ślak ogra -
li 4: 2 K. Nie dziel skie go i P. Szla chet kę.
W fi na le kro to szyń ski du et nie dał szans
ry wa lom, wy gry wa jąc gład ko 5: 0. 

W tur nie ju par ko bie cych wal czy ły
trzy du ety. I. Ku zno wicz i E. Paw lic ka po -
ko na ły po 3: 1 K. Bier na czyk i W. Kar wik
oraz A. Ko wal czyk i M. Paw lic ką. – Bar -
dzo po zy tyw nie oce niam te za wo dy – po -
wie dzia ła I. Ku zno wicz. – Kom plet nie
nie spo dzie wa łam się, że z Ewą Paw lic ką
wy gra my tur niej de blo wy. Dzię ku ję mo jej
part ner ce za wspól ną grę. Gra tu lu ję też
Jac ko wi Cie śla ko wi oraz Prze mko wi Paw -
lic kie mu, któ rzy sta nę li na naj wyż szym
stop niu po dium. Mi strzo stwa po ka za ły,
że Kro to szyn ma świet nych dar te rów,
któ rzy są w sta nie wy gry wać z naj lep szy -
mi w kra ju – pod kre śli ła dar ter ka. 

Dru gi dzień to ry wa li za cja in dy wi du -
al na. Na sze ściu przy go to wa nych tar czach
wal czy ło 40 mi ło śni ków dar ta. W gru pie
pań po pierw szej fa zie z tur nie jem po że -
gna ły się Ewa Paw lic ka oraz Ilo na Ku zno -
wicz. W pół fi na łach An na Ko wal czyk
ogra ła kro to szy nian kę Mar tę Paw lic -
ką 3: 2, a Iza be la Ba jer oka za ła się lep sza

od Da nu ty Paw lic kiej – 3: 0. W fi na le po -
cho dzą ca z Ostro wa Wlkp. dar ter ka od -
nio sła pew ne zwy cię stwo 4: 0. 

W tur nie ju męż czyzn nie po ko na ny
te go dnia był J. Cie ślak. W fi na le kro to -
szyń ski za wod nik wy grał z K. Paw łow -
skim. Na naj niż szym stop niu po dium sta -
nę li S. Ol szew ski i M. Ma tu szew ski. – Je -
stem bar dzo za do wo lo ny z te go week en -
du – stwier dził J. Cie ślak. – W pią tek
wraz z Prze mkiem Paw lic kim wy gra li śmy
tur niej de blo wy. Mój part ner świet nie
pre zen to wał się na koń cu da ne go le ga, a ja
zro bi łem swo je na dy stan sie. Z ko lei so -
bot ni suk ces po strze gam w ka te go rii nie -
spo dzian ki. Po przy by ciu do klu bu na roz -
grzew ce nic mi nie wcho dzi ło. Wraz z ko -
lej ny mi po je dyn ka mi for ma ro sła, a ja
czu łem się co raz pew niej, co prze ło ży ło
się na koń co wy triumf – pod su mo wał
zwy cięz ca. 

(GRZE LO)
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Świetny występ naszych darterów

W upal nej au rze oko ło 150 za wod ni -
ków z róż nych stron Wiel ko pol ski
wy star to wa ło w trze ciej edy cji Dy sz ki
w Jan ko wie Przy godz kim. W ma low -
ni czych oko li cach Do li ny Ba ry czy
świet nie spi sa ła się Mo ni ka Jad -
czak.

Naj bar dziej da ły się we zna ki bie ga -
czom czwar ty i pią ty ki lo metr, wio dą ce
duk ta mi le śny mi. Dzię ki wod nym kur ty -
nom, roz sta wio nym na tra sie, a tak że
punk tom z wo dą moż na by ło choć
na chwi lę za po mnieć o upa le. 

Bieg wy grał Da mian Kul czyk z Ostro -
wa Wlkp., któ ry uzy skał czas 36: 26,89.
W gro nie ko biet naj szyb sza by ła Mo ni ka
Jad czak. Uczen ni ca kro to szyń skie go li -

ceum po ko na ła tra sę w cza sie 48: 28,76
i wy prze dzi ła dru gą bie gacz kę o po nad
dwie mi nu ty.

(AN KA)

BIEGI

Znakomity start Moniki Jadczak

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.


