
W trak cie nie daw nej se sji Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go sta ro sta Sta -
ni sław Szczot ka zło żył spra woz da nie
z wy ko na nia bu dże tu za rok 2017.
Uchwa łę w spra wie udzie le nia ab so -
lu to rium rad ni przy ję li jed no gło śnie.

– Mam od wa gę pro sić ra dę o udzie le -
nie ab so lu to rium Za rzą do wi Po wia tu
Kro to szyń skie go – mó wił w swo im wy -
stą pie niu sta ro sta. – 2017 rok był do bry
i du żo lep szy, niż się spo dzie wa li śmy.
Uzy ska li śmy do dat nie wskaź ni ki i nad -
wyż kę bu dże to wą w kwo cie 1,5 mln zł.
Bę dzie to trud ne do utrzy ma nia w tym
ro ku i w la tach na stęp nych, gdyż re ali zo -
wać bę dzie my roz bu do wę szpi ta la. Nad -
wyż ka jest do brą ba zą wy pa do wą pod pla -
no wa ną roz bu do wę SP ZOZ. Uda ło nam

się zna leźć bar dzo ta nie źró dło fi nan so -
wa nia in we sty cji do 2038 ro ku. Bę dzie -
my spła cać kre dyt przy opro cen to wa -
niu 0,3, co da je re al ną oszczęd ność, w po -
rów na niu z kre dy ta mi ko mer cyj ny mi,
rzę du 5 mln zł. 

S. Szczot ka przy po mniał zre ali zo wa ne
w mi nio nym ro ku po waż ne in we sty cje dro -
go we. Wy da no na nie bli sko 6 mln zł. I tak:
prze bu do wa no ul. Staw ną w Kro to szy nie,
ukoń czo no bu do wę ście żek pie szo -ro we ro -
wych od dwor ca po cząw szy, po przez uli ce

Kon sty tu cji 3 Ma ja, Rasz kow ską i Mah le, aż
do Ko bier na. To uda ło się zre ali zo wać dzię -
ki środ kom unij nym i współ pra cy z gmi ną
Kro to szyn. Wy ko na no tak że za da nia
z udzia łem fi nan so wym in nych gmin, jak
choć by ścież ki pie szo -ro we ro we na tra sie
Basz ków -Be stwin i w Bo rzę ci cach, chod nik
przy ul. Basz kow skiej w Ko by li nie czy uli cę
Ogro do wą w Kro to szy nie. 

Sta ro sta pod kre ślił, iż współ pra ca
z gmi na mi w za kre sie fi nan so wa nia in we -
sty cji i re mon tów dróg prze bie ga bar dzo
do brze. Uda ło się dzię ki te mu zre ali zo -
wać wie le przed się wzięć. W ro ku 2017
roz po czę to też prze bu do wę bu dyn ku
przy ul. Flo riań skiej, któ ry wkrót ce sta nie
się sie dzi bą Po wia to we go Cen trum Po -
mo cy Ro dzi nie, Ze spo łu ds. Orze ka nia
o Nie peł no spraw no ści oraz Po rad ni Psy -
cho lo gicz no -Pe da go gicz nej.

S. Szczot ka wy ra ził za do wo le nie z bie -
żą cej dzia łal no ści jed no stek or ga ni za cyj nych
po wia tu, za zna cza jąc, że nie któ re z nich sa -

me po zy sku ją środ ki ze wnętrz ne. Przy po -
mniał choć by o suk ce sach Po wia to we go
Urzę du Pra cy, któ ry osią ga zna ko mi te wy ni -
ki w ska li kra ju. Wska zał rów nież na do bre
funk cjo no wa nie szkół, ale wspo mniał
przy tym o pro ble mach wy ni ka ją cych z ma -
le ją cej z ro ku na rok sub wen cji oświa to wej.

– Od dwóch lat utrzy mu je się nie ko -
rzyst ny trend w fi nan so wa niu oświa ty.
Do sta je my co raz mniej szą sub wen cję
oświa to wą. Kosz ty utrzy ma nia szkół nie
ma le ją pro por cjo nal nie do zmniej sza nia
się ilo ści kształ cą cych się w nich uczniów.
Mu sie li śmy do ło żyć 2 mln zł, co jest wy -
dat kiem nie ba ga tel nym – wy ja śnił sta ro -
sta, do da jąc, że uda ło się po zy skać środ ki
na bu do wę bo iska wie lo funk cyj ne go
przy ZSP 2 w Kro to szy nie w kwo -
cie 1 100 000 zł. 

Rad ni jed no gło śnie zde cy do wa li
o udzie le niu ab so lu to rium za wy ko na nie
ze szło rocz ne go bu dże tu. 
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W Szko le Pod sta wo wej im. Rtm. Wi -
tol da Pi lec kie go w Or pi sze wie od by -
ły się uro czy sto ści, któ rych głów nym
punk tem by ło od sło nię cie ta bli cy ku
czci pa tro na pla ców ki. Oka zją do te -
go by ła 70. rocz ni ca śmier ci te go bo -
ha te ra na ro do we go.

Uro czy sto ści roz po czę ła msza świę ta,
a na stęp nie od by ła się spe cjal na aka de mia.
Ucznio wie przy go to wa li pro gram ar ty -
stycz no -mu zycz ny, przy bli ża ją cy bio gra -
fię oraz do ko na nia Wi tol da Pi lec kie go.
Ogło szo no tak że wy ni ki kon kur -
sów – pla stycz ne go i po etyc kie go, zwią za -
nych z po sta cią rot mi strza.

– My ślę, że mo że cie być dum ni z te -
go, że ma cie ta kie go pa tro na – oświad czył
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek. – To też
wiel kie wy zwa nie dla was i pew ne zo bo -
wią za nie. Po dzię ko wa nia za to nie zwy kłe
wy da rze nie kie ru ję do pa ni dy rek tor, na -
uczy cie li i wszyst kich uczniów. Dzię ku ję
rów nież księ dzu pro bosz czo wi za pięk ne
ka za nie pod czas mszy. Wspa nia le mó wił
o bo ha te rach i za sa dach. I to w ro ku szcze -
gól nym, czy li w ro ku set nej rocz ni cy od -
zy ska nia nie pod le gło ści i wy bu chu po -
wsta nia wiel ko pol skie go. Sta raj my się we
współ dzia ła niu bu do wać na szą nie pod le -
głość – po wie dział wło darz Kro to szy na.

Wi told Pi lec ki uro dził się 13 ma -
ja 1901 ro ku w Ołoń sku na te re nie Ro sji.
Po cho dził z ro dzi ny szla chec kiej, o tra dy -
cjach pa trio tycz nych. Uczył się i do ra stał
w Wil nie, gdzie na le żał do taj nych dru żyn
har cer skich. Ja ko 19-la tek brał udział
w woj nie pol sko -bol sze wic kiej. Bę dąc ka -
wa le rzy stą, wal czył w obro nie Grod na.
Wstą pił do 211 Puł ku Uła nów i uczest ni -
czył w bi twie war szaw skiej, bi twie w Pusz -
czy Rud nic kiej oraz w wy zwa la niu Wil na.

W 1925 ro ku Pi lec ki od był prak ty kę
w 26 Puł ku Uła nów Wiel ko pol skich.
W 1926 otrzy mał pro mo cję na sto pień
pod po rucz ni ka re zer wy. W 1932 w po -
wie cie lidz kim utwo rzył z oko licz nych
osad ni ków woj sko wych Kon ne Przy spo -
so bie nie Woj sko we „Kra kus”. Mia no wa no
go do wód cą Lidz kie go I Szwa dro nu PW.

W sierp niu 1939 zo stał zmo bi li zo wa -

ny do służ by w Woj sku Pol skim. Po wy bu -
chu II woj ny świa to wej wal czył w kam pa nii
wrze śnio wej ja ko do wód ca plu to nu
w szwa dro nie ka wa le rii 19 Dy wi zji Pie cho -
ty Ar mii „Pru sy”, a na stęp nie w 41 Dy wi zji
Pie cho ty na przed mo ściu ru muń skim.
Pod je go do wódz twem, w trak cie pro wa -
dzo nych walk, uła ni znisz czy li sie dem nie -
miec kich czoł gów oraz dwa nie uzbro jo ne
sa mo lo ty. Ostat nie wal ki je go od dział pro -
wa dził ja ko jed nost ka par ty zanc ka.

Pi lec ki roz wią zał swój plu ton 17 paź -
dzier ni ka 1939, prze szedł do kon spi ra cji
i zo stał póź niej jed nym z bu dow ni czych
po wo ła nej 9 li sto pa da or ga ni za cji „Taj na
Ar mia Pol ska”. 19 wrze śnia 1940, ja ko
To masz Se ra fiń ski, wszedł w ko cioł ła pan -
ki, aby do stać się do obo zu kon cen tra cyj -
ne go Au schwitz. Tam był głów nym or ga -
ni za to rem kon spi ra cji wśród więź niów.
Opra co wał pierw sze na świe cie ra por ty
o Ho lo kau ście, tzw. Ra por ty Pi lec kie go.
Or ga ni zo wał uciecz ki więź niów z obo zu,
a sam uciekł w no cy z 26 na 27 kwiet -
nia 1943.

W la tach 1943-1945 słu żył w Ar mii
Kra jo wej. Zo stał awan so wa ny na sto pień
rot mi strza. W 1944 ro ku wziął udział
w po wsta niu war szaw skim, po cząt ko wo ja -
ko zwy kły strze lec w kom pa nii „War sza -
wian ka”, a na stęp nie do wo dził jed nym z od -
dzia łów zgru po wa nia Chro bry II na tzw.
Re du cie Wi tol da. Po klę sce po wsta nia do -
stał się do nie wo li nie miec kiej w sta la -
gu 344 Lams dorf, a na stęp nie Mur nau.

Po wy zwo le niu sta la gu w 1945 ro ku
prze do stał się do San Gior gio we Wło -
szech, gdzie sta cjo no wał II Kor pus Pol ski
gen. An der sa. Na oso bi sty roz kaz ge ne ra -
ła rot mistrz wró cił do Pol ski, by pro wa -
dzić dzia łal ność wy wia dow czą. Zo stał
aresz to wa ny 8 ma ja 1947 ro ku przez
Urząd Bez pie czeń stwa.

W po ka zo wym pro ce sie ska za no go
na ka rę śmier ci. Wy rok wy ko na no 25 ma -
ja 1948 w wię zie niu mo ko tow skim
na Ra ko wiec kiej, strze la jąc mu w tył gło -
wy. Miej sce po chów ku do dzi siej sze go
dnia po zo sta je nie zna ne.
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ORPISZEW

Odsłonięcie tablicy 
ku czci rotmistrza Pileckiego

Kry mi nal ni z Kro to szy na za trzy ma li
trzy oso by po dej rze wa ne o udzie la -
nie, han dlo wa nie i po sia da nie nar -
ko ty ków. Łącz nie po sta wio no im 21
za rzu tów. Męż czy znom gro zi ka ra
do trzech lat wię zie nia.

17 ma ja po li cjan ci z wy dzia łu kry mi -
nal ne go pro wa dzi li ob ser wa cję miej sca,
co do któ re go mie li po dej rze nia, że mo że
tam do cho dzić do dys try bu cji nar ko ty -
ków. Przy pusz cze nia się po twier dzi ły. 

Funk cjo na riu sze za trzy ma li w tym
miej scu 18-let nie go miesz kań ca gmi ny Kro -

to szyn, któ ry miał przy so bie 4,5 g ma ri hu -
any. Za bez pie czo no tak że 3 g ma ri hu any
i 17,58 g sub stan cji sta łej ko lo ru bia łe go. 

Po ana li zie zdo by tych in for ma cji kry -
mi nal ni za trzy ma li ko lej nych dwóch
męż czyzn – miesz kań ców Kro to szy na
w wie ku 17 i 20 lat. Jak się oka za ło, udzie -
la li i sprze da wa li sub stan cje psy cho ak tyw -
ne w po sta ci zie la ko no pi – ma ri hu any.
Młod szy z nich usły szał 11 za rzu tów,
a 20-la tek dzie więć.

Za trzy ma nym gro zi ka ra do trzech
lat po zba wie nia wol no ści. Po li cjan ci na dal
pro wa dzą in ten syw ne dzia ła nia, któ re
mo gą skut ko wać po sta wie niem ko lej nych
za rzu tów.

(NO VUS)

Z POLICJI
Handlowali narkotykami
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W so bo tę, 16 czerw ca, od bę dzie się
bie sia da otwierająca „Skwer przy ja -
zny ro dzi nom”, któ ry znaj du je się
za blo ka mi przy ul. Kon sty tu cji 3 Ma -
ja w Kro to szy nie, przy tzw. gór ce.

Ja kiś czas te mu na spo tka niu w Cen -
trum Kro to szyń skich Ini cja tyw omó wio -

no atrak cje na zbli ża ją cą się bie sia dę.
Wpraw dzie wspo mnia na „gór ka” mia ła
być po cząt ko wo zli kwi do wa na, ale od stą -
pio no od tej de cy zji. 

Był po mysł, 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.

– Cie szę się, że zo sta ło to zro bio ne
pod ko niec po przed nie go ro ku. Na skwe -
rze znaj du ją się te raz stół z pił ka rzy ka mi,
stół do sza chów/war ca bów, ław ki oraz
buj na ro ślin ność. Gór ka zo sta ła za go spo -
da ro wa na w tam tym ro ku, lecz po go da
nie po zwa la ła na jej ofi cjal ne otwar -
cie – wy ja śni ła Jo lan ta Bor ska.

Na bie sia dę za pla no wa no m. in. warsz -
ta ty flo ry stycz ne, wy stęp dzie ci z gru py
Alek san dry Sne li z SP nr 8 w Kro to szy nie
oraz ze spo łu Izy dor ki z Bia dek. Dzie ci mo -
gą li czyć na kon kur sy, ani ma to ra, ma lo wa -
nie twa rzy, dmu cha ny za mek czy zna ko wa -
nie ro we rów przez Ko men dę Po wia to wą
Po li cji w Kro to szy nie. – Pla nu je my też bie -
sia dę pio sen ki żoł nier skiej, że by im pre zę
po wią zać z set ną rocz ni cą od zy ska nia nie -
pod le gło ści – do da ła rad na Bor ska.

(NO VUS)

BIESIADA

Skwer przyjazny rodzinom

Przed kil ko ma dnia mi, na spe cjal nie
zwo ła nej kon fe ren cji, Krzysz tof Ku row -
ski, dy rek tor Sa mo dziel ne go Pu blicz -
ne go Za kła du Opie ki Zdro wot nej
w Kro to szy nie, przed sta wił rzecz ni ka
pra so we go tej pla ców ki. Od te go te go
mo men tu za kon tak ty z me dia mi od -
po wia da Sła wo mir Pa łasz.

– Szpi tal po dej mu je wie le ini cja tyw,
o któ rych spo łe czeń stwo nie wie lub do wia -
du je się po fak cie. Chce my mieć wpływ
na wi ze ru nek na szej pla ców ki, na pro fe sjo -
nal ny prze kaz do spo łe czeń stwa oraz do brą
współ pra cę zme dia mi – oświad czył Krzysz -
tof Ku row ski, dy rek tor szpi ta la. Dla te go
wła śnie po wo ła no rzecz ni ka pra so we go.
Funk cję tę prze jął Sła wo mir Pa łasz, dzien ni -
karz z du żym do świad cze niem na ryn ku
me dial nym.

S. Pa łasz jest ab sol wen tem Li ceum Me -
dycz ne go im. Han ny Chrza now skiej
w Ostro wie Wlkp. z dy plo mem pie lę gnia -
rza. Ukoń czył stu dia na Wy dzia le Teo lo gicz -
nym Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu, uzy sku jąc ty tuł ma gi stra teo lo -
gii. Wie lo krot nie w swo ich ar ty ku łach po -
dej mo wał te ma ty kę zwią za ną z pu blicz ną
służ bą zdro wia i pra cą szpi ta li w Kro to szy -
nie oraz Mi li czu. Re da go wał stro nę in ter ne -
to wą Urzę du Miej skie go w Zdu nach, współ -
pra co wał przy re dak cji por ta li in ter ne to -
wych gmi ny Ciesz ków, mia sta Sul mie rzy ce,
Pa ra fii pw. Na ro dze nia NMP w Ko tło wie.
Opra co wał po nad 30 pu bli ka cji pro mo cyj -
no -in for ma cyj nych i hi sto rycz nych, przy go -
to wy wa nych na zle ce nie gmin, or ga ni za cji
spo łecz nych, firm i pa ra fii. Jest au to rem
dwóch ksią żek hi sto rycz nych: „Zdu ny. Szki -
ce z hi sto rii mia sta i oko lic” (2014) oraz „Ta -
jem ni ce wsi gmi ny Ko by lin. Za rys dzie jów”
(jej pre mie ra prze wi dzia na jest na sier pień -
-wrze sień te go ro ku).

– Chce my, by w przy szło ści wie le in for -
ma cji na te mat szpi ta la by ło pu bli ko wa nych
na na szej stro nie in ter ne to wej. Pod wzglę -
dem tech nicz nym od bie ga ona te raz znacz -
nie od obec nych stan dar dów. Za pa dły de cy -
zje, że by w naj bliż szych ty go dniach zro bić
no wy por tal zu peł nie od pod staw – po wie -
dział S. Pa łasz. Wspo mniał rów nież o współ -
pra cy z kro to szyń ski mi me dia mi, któ rym
od te go mo men tu bę dą na bie żą co prze ka -
zy wa ne in for ma cje na te mat dzia łań po dej -
mo wa nych przez kro to szyń ski szpi tal, na te -

mat je go roz bu do wy lub in nych in we sty cji.
W ce lu zbu do wa nia po zy tyw ne go wi ze run -
ku kro to szyń skie go szpi ta la pla no wa ne jest
rów nież wy da wa nie fol de rów czy ma te ria -
łów pro mo cyj nych ja ko ele men tów edu ka -
cyj nych dla pa cjen tów. S. Pa łasz wy ja śniał
tak że kwe stię do stę pu do in for ma cji na te -
mat sta nu pa cjen tów w kon tek ście RO DO,
czy li dy rek ty wy Unii Eu ro pej skiej o ochro -
nie da nych oso bo wych. – Bę dzie my ogra ni -
czać do mi ni mum udzie la nie in for ma cji do -
ty czą cych pa cjen tów na przy kład po wy pad -
kach. RO DO kła dzie du ży na cisk na in for -
ma cje draż li we, czy li np. stan zdro wia. One
ma ją być mak sy mal ne chro nio ne – za zna -
czył rzecz nik pra so wy SP ZOZ. 

Dy rek tor szpi ta la do dał, że w związ ku
z no wym pra wem wzro sły moż li wo ści od -
szko do waw cze, gdy przy kła do wo pa cjent
stwier dzi, że na ru szo no je go do bro oso bi ste
po przez po da nie in for ma cji na je go te mat
do wia do mo ści pu blicz nej. – Pro si my więc
o wy ro zu mia łość w tej kwe stii, po nie waż
kie row nic two szpi ta la mu si za bez pie czyć
pla ców kę przed ewen tu al ny mi rosz cze nia -
mi o od szko do wa nie. Ca ły czas uczy my się
tych prze pi sów i po cząt ko wo bę dzie my je
bar dzo gor li wie sto so wać – stwier dził K.
Ku row ski. 

Na ko niec kon fe ren cji wspo mnia no
o ini cja ty wie pod ha słem „Pa mię ta my o ko -
rze niach” i po ka za no sta re przed mio ty, np.
strzy kaw ki czy igły.

*
Na 9 czerw ca na kro to szyń skim ryn ku

za pla no wa no ob cho dy z oka zji 20-le cia ist -
nie nia po wia tu. Wie le in sty tu cji, szkół i or -
ga ni za cji bę dzie pre zen to wać swo ją dzia łal -
ność w spe cjal nie roz sta wio nych na mio tach.
Tak że SP ZOZ w Kro to szy nie bę dzie miał
ta ki na miot, w któ rym bę dzie moż na po roz -
ma wiać z dy rek to ra mi szpi ta la.

Do dys po zy cji miesz kań ców bę dą
Krzysz tof Ku row ski – dy rek tor SP ZOZ
w Kro to szy nie (15.00-16.00), lek. Mie czy -
sław Peł ko – za stęp ca dy rek to ra ds. me dycz -
nych (16.00-17.00) i Da riusz Mar kow -
ski – za stęp ca dy rek to ra ds. tech nicz no -in -
we sty cyj nych (17.00-18.00).

Oprócz te go bę dzie moż na za po znać
się z pre zen ta cją mul ti me dial ną do ty czą cą
szpi ta la. Pro mo wa ne bę dą szcze gól nie od -
dział po łoż ni czo -gi ne ko lo gicz ny i pra cow nia
mam mo gra ficz na. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SŁUŻBA ZDROWIA

Szpital ma rzecznika prasowego
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Na ma jo wej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie rad ni jed no gło śnie
udzie li li bur mi strzo wi ab so lu to rium
za wy ko na nie ze szło rocz ne go bu dże -
tu. Nie oby ło się bez barw nych po -
rów nań, od no szą cych się do sta nu fi -
nan sów gmi ny.

Spra woz da nie z wy ko na nia bu dże tu
za 2017 rok przed sta wił bur mistrz Fran -
ci szek Mar sza łek. – Był to do bry rok, bu -

dżet zo stał wy ko na ny w bar dzo wy so kich
pro cen tach – mó wił. – Zmniej szy li śmy
za dłu że nie gmi ny. Na dziś ma my peł ną
zdol ność do re ali za cji wszyst kich wy ty -
czo nych ce lów. Je dy ne pro ble my to brak
wy ko naw ców bądź zbyt wy so kie ofer ty
prze tar go we.

Sta no wi sko Ko mi sji Re wi zyj nej za pre -
zen to wał jej prze wod ni czą cy – Wie sław
Soł ty siak. – Oce nia jąc wy ko na nie bu dże tu
za 2017 rok, chciał bym po sił ko wać się tro -

chę przy rod ni czo – stwier dził. – Do ja kie -
go ko nia przy rów nać ten bu dżet? Czy to
był peł no krwi sty arab, czy peł no krwi sty
koń an giel ski? Te ra sy są bar dzo na ro wi ste,
go rą ce. Czy mo że bu dżet na szej gmi ny był
po dob ny do ko nia sze tlandz kie go, bel gij -
skie go, her r sche ra, ar de na? Są to ko nie wol -
ne, spo koj ne, opa no wa ne. 

W koń cu rad ny Soł ty siak uznał, że
ża den z wy mie nio nych ko ni nie pa su je
do bu dże tu gmi ny Kro to szyn. – We dług
mo jej oce ny ten bu dżet był po dob ny
do ra sy wiel ko pol skiej – oznaj mił. – Sta -
bil ny, zrów no wa żo ny, wszech stron ny i re -
al ny. Dzię ki do brej stra te gii bu dże to wej
i wy pra co wa nej nad wyż ce uda ło nam się
zmniej szyć za dłu że nie mia sta i aku mu lo -
wać wol ne środ ki na pro gra my ope ra cyj -
ne. Je dy nym problemem, ja ki wi dzi my,
jest wzrost kosz tów in we sty cyj nych i wy -
dat ki bu dże to we na oświa tę oraz sfe ry
spo łecz ne, któ re naj bar dziej ob cią ża ją bu -
dżet. Trze ba za dać so bie py ta nie, czy ma -
my moż li wo ści, by ogra ni czyć wy dat ki
w owych sfe rach. Trud no ciąć kosz ty
w tych dwóch dzie dzi nach. To bę dą wy -
zwa nia na przy szłość – oce nił prze wod ni -
czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej. 

– Zga dzam się z rad nym Soł ty sia -
kiem – od rzekł bur mistrz. – Je że li by li -
by śmy rze czy wi ście peł no krwi stym ara -
bem, to bar dzo ła two z nie go spaść – spu -
en to wał. Ab so lu to rium udzie lo ne zo sta ło
wło da rzo wi Kro to szy na jed no gło śnie.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Jaki jest koń, każdy widzi...

W trak cie nie daw nej se sji kro to szyń -
scy rad ni zde cy do wa li o nada niu ty tu -
łu „Za słu żo ny dla Kro to szy na” dwóm
oso bom – He ike Niess i Ka ro lo wi
Okra sie. Po nad to nada niem ty tu łu
„Ho no ro wy Oby wa tel Kro to szy na” do -
ce ni li za słu gi Hor sta Ras ba cha.

Z pro po zy cją od no śnie Ka ro la Okra -
sy wy szedł Za rząd Sto wa rzy sze nia Ab sol -
wen tów i Przy ja ciół Ze spo łu Szkół Po nad -
gim na zjal nych nr 2 w Kro to szy nie.
W uza sad nie niu wnio sku wska za no

na sze reg za sług zna ne go mi strza kuch ni
w za kre sie na uki, oświa ty i wy cho wa nia
oraz pro mo wa nia Kro to szy na. K. Okra sa
od lat współ pra cu je z ZSP nr 2, dzię ki cze -
mu ucznio wie tej szko ły ma ją moż li wość
ucze nia się za wo du pod okiem mi strza,

a na wet od by wać prak ty ki w je go re stau -
ra cji. Jest tak że sta łym go ściem co rocz nej
im pre zy „Po wiat od kuch ni”. 

Wnio sek nie zo stał przy ję ty jed no -
gło śnie – wstrzy ma li się bo wiem Wie sław
Soł ty siak i Pa weł Gro bel ny. – Chciał bym
pod trzy mać sta no wi sko, ja kie przed sta -
wi łem bur mi strzo wi i ka pi tu le na da ją cej
ty tu ły „Za słu żo ny dla Kro to szy na” i „Ho -
no ro wy Oby wa tel Kro to szy na” – oznaj -
mił rad ny Soł ty siak. – Pro szę pań stwa,
my nie mo że my de pra wo wać pew nych
war to ści. Nie chciał bym, by za brzmia ło

to tak, że mam ja kie kol wiek uwa gi do pa -
na Ka ro la Okra sy. Do ce niam je go za słu gi,
ale zwra cam uwa gę, że by przy wnio sko -
wa niu o nada nie ty tu łu do ro bek pro po -
no wa ne go kan dy da ta był na praw dę bo ga -
ty dla lo kal nej spo łecz no ści – stwier dził
W. Soł ty siak. 

Opi nia ta nie spo tka ła się z przy chyl -
no ścią Zo fii Jam ki, prze wod ni czą cej Ra -
dy Miej skiej. – Uwa żam, że sło wo „de pra -
wo wać” jest za moc ne. A po dru -
gie – na ko mi sji roz ma wia li śmy rów nież
o zmia nie re gu la mi nu nada wa nia ty tu -
łów i w tej kwe stii się zga dza my – po wie -
dzia ła Z. Jam ka. 

Ty tuł „Za słu żo ny dla Kro to szy na”
przy zna no tak że He ike Niess, któ rą tym

sa mym uho no ro wa no za za słu gi w za kre -
sie na uki, oświa ty i wy cho wa nia oraz
współ pra cy part ner skiej po mię dzy Kro to -
szy nem a Dier dor fem. Tę kan dy da tu rę
zgło si ło Kro to szyń skie To wa rzy stwo
Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej. Wnio -
sek przy ję to jed no gło śnie.

Ho no ro wym Oby wa te lem Kro to szy -
na zo stał na to miast Horst Ras bach.
W uza sad nie niu nada nia ty tu łu wska za -
no, że ja ko bur mistrz Kle in ma ische id
i czło nek Za rzą du Związ ku Gmin Dier -
dorf był jed nym z ini cja to rów part ner -
stwa po mię dzy Dier dor fem a Kro to szy -
nem. Ten wnio sek rów nież przy ję to jed -
no gło śnie.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI 

Dwoje zasłużonych i jeden honorowy

W Urzę dzie Miej skim w Sul mie rzy -
cach pod pi sa no umo wę na prze bu -
do wę bu dyn ku przed szko la oraz
przy sto so wa nie go do wy mo gów
ochro ny prze ciw po ża ro wej. Koszt in -
we sty cji to ok. 240 tys. zł.

W ra mach te go za da nia za pla no wa -
no prze bu do wę i wy dzie le nie we -
wnętrz nej klat ki scho do wej z wy ko na -

niem od dy mia nia gra wi ta cyj ne go. Wy -
mie nio ne bę dą drzwi we wnętrz ne oraz
wy ko na ne oświe tle nie ewa ku acyj ne.
Bu dy nek zo sta nie wy po sa żo ny w czuj ki
dy mu i sys tem aku stycz no -optycz ny po -
wia da mia nia o po ża rze. Cał ko wi ty
koszt ro bót sza co wa ny jest na po -
nad 240 tys. zł. Pra ce re ali zo wa ne bę dą
pod czas prze rwy wa ka cyj nej.

(NO VUS)

SULMIERZYCE

Umowa na przebudowę przedszkola
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5Na Bieżąco
NASZE AKCJE

Kto wygra POKÓJ dla MALUCHA?
Trwa dru gi etap kon kur su WY MA -
RZO NY PO KÓJ MA LU CHA. Do wy gra -
nia jest kom plek so wy re mont po ko -
ju dla dziec ka o war to ści kil ku ty się -
cy zło tych. Każ dy z Was mo że gło so -
wać na ko goś z 26 kan dy da tów.

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

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.

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)
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W Roz dra że wie zor ga ni zo wa -
no VI Po wia to we Za wo dy Si ka wek
Kon nych. Do ry wa li za cji przy stą pi ły
czte ry dru ży ny ko bie ce i dzie więć
mę skich.

Or ga ni za to ra mi ry wa li za cji by ły Od -
dział Po wia to wy ZOSP RP w Kro to szy -
nie, Sta ro stwo Po wia to we w Kro to szy nie,
Urząd Gmi ny w Roz dra że wie i Od dział
Gmin ny ZOSP RP w Roz dra że wie.

W ka te go rii ze spo łów mę skich zwy -
cię ży ła eki pa OSP Ka niew, zdo by wa jąc
Pu char Wój ta Gmi ny Roz dra żew. Ko lej ne
po zy cje za ję ły OSP Go ście jew (Pu char
Prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go), OSP Perzy ce (Pu char Pre ze sa
Od dzia łu Gmin ne go ZOSP RP w Roz dra -
że wie), OSP Grę bów, OSP Sul mie rzy ce,
OSP Chwa li szew, OSP Tom ni ce, OSP Bo -
ża cin i OSP Dą bro wa.

W ka te go rii ko biet naj lep sze by ły pa -

nie z OSP Dą bro wa, któ re uho no ro wa no
Pu cha rem Sta ro sty Kro to szyń skie go.
Za trium fa tor ka mi upla so wa ły się OSP
Go ście jew (Pu char Prze wod ni czą ce go Ra -
dy Gmi ny w Roz dra że wie), OSP Bo ża cin
(Pu char Pre ze sa Od dzia łu Po wia to we go
ZOSP RP) i OSP Sul mie rzy ce.

Na XV Eu ro pej skich i XVIII Kra jo -
wych Za wo dach Si ka wek Kon nych nasz

po wiat re pre zen to wać bę dą żeń skie ze -
spo ły OSP Go ście jew i OSP Dą bro wa oraz
mę ska eki pa OSP Ka niew.

Im pre zę wy stę pem ar ty stycz nym
uświet nił ze spół Przą snicz ka z Li twy.
Z ko lei w Cha cie na Roz dro żu moż na by -
ło obej rzeć wy sta wę mo de li po jaz dów za -
przę go wych z ko lek cji Zyg mun ta Kar ga.

(NO VUS)

ZAWODY

Zabytkowe sikawki w Rozdrażewie

25 ma ja Za kład Ak tyw no ści Za wo -
do wej w Koź mi nie Wlkp. świę to wał
swo je 10-le cie. Ju bi le uszo we uro czy -
sto ści by ły oka zją do wspo mnień,
po dzię ko wań i gra tu la cji, a tak że
do dys ku sji na te mat przy szło ści tej
in sty tu cji.

Świę to wa nie roz po czę ło się od kon fe -
ren cji „Ak tyw na re ha bi li ta cja szan są
na...”. – Bar dzo się cie szę, że ta kon fe ren -
cja od by wa się w na szym mie ście, po nie -
waż Koź min Wlkp. od wie lu lat dba o sze -
ro ko po ję tą re ha bi li ta cję osób nie peł no -
spraw nych – po przez two rze nie ta kich
miejsc jak Za kład Ak tyw no ści Za wo do -
wej czy Spół dziel nia So cjal na „Vi -
vo” – mó wił bur mistrz Ma ciej Brat bor ski. 

Kon fe ren cję pro wa dził An drzej Pio -
trow ski, dy rek tor Po wia to we go Cen trum
Po mo cy Ro dzi nie w Kro to szy nie. Omó -
wio no ta kie te ma ty jak ro la PCPR -u w two -

rze niu śro do wi ska przy ja zne go re ha bi li ta -
cji osób nie peł no spraw nych, re ha bi li ta cja
po przez sport czy re ha bi li ta cja w koź miń -
skim ZAZ -ie. Na za koń cze nie za pre zen to -
wa ny zo stał film uczen nic LO w ZSP im. J
Mar ciń ca pt. „Po dru giej stro nie uli cy”,
uka zu ją cy co dzien ne ży cie w ZAZ -ie. War -
to pa mię tać, że film ów na gro dzo no
na mię dzy na ro do wym kon kur sie.

Koź miń ski Za kład Ak tyw no ści Za -
wo do wej za trud nia obec nie 64 pra cow ni -

ków, w tym 48 osób nie peł no spraw nych.
Sze fem za kła du, je go za ło ży cie lem i me -
na dże rem jest Je rzy For na lik. To wła śnie
na je go rę ce spły wa ły ju bi le uszo we gra tu -
la cje, ży cze nia i po dzię ko wa nia. O tym, że
ZAZ ma wie lu przy ja ciół i świet nie funk -
cjo nu je w lo kal nym śro do wi sku, świad czy
fakt, iż ju bi le usz zgro ma dził wie lu go ści.
Świę to wa nie za koń czy ło się wspól nym
kon cer to wa niem.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

10-lecie Zakładu Aktywności Zawodowej
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W po ło wie ma ja w Szko le Pod sta wo -
wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp. zor ga ni zo -
wa no Ty dzień Ję zy ków Ob cych, w ra -
mach któ re go od by ło się wie le in te re -
su ją cych wy da rzeń. Głów nym za ło że -
niem te go przed się wzię cia by ło uświa -
do mie nie uczniom, jak waż na jest
umie jęt ność po słu gi wa nia się ję zy -
kiem ob cym, ale też zna jo mość kul tu ry
i tra dy cji in nych kra jów. 

Na uczy cie le ję zy ka an giel skie go i nie -
miec kie go za pro po no wa li uczniom coś no -
we go, a za ra zem in te re su ją ce go. Każ de go

dnia dzie ci mia ły do wy bo ru róż no rod ne
i cie ka we ini cja ty wy. 

Ty dzień Ję zy ków Ob cych roz po czę ła
ak cja „Ca ły Koź min czy ta dzie ciom…”. Frag -
men ty utwo rów an giel skich lub nie miec -
kich uczniom Je dyn ki czy ta li: Bar ba ra Go łą -
bek – na uczy ciel ka z Przed szko la „Par ko we
Skrza ty” w Koź mi nie Wlkp., bur mistrz Ma -
ciej Brat bor ski, Pa weł Rud nic ki – dy rek tor
Mło dzie żo we go Ośrod ka Wy cho waw cze go,
Ju sty na Klą ska ła z Bi blio te ki Miej skiej
w Koź mi nie Wlkp. 

W ra mach Ty go dnia Ję zy ków Ob cych
prze pro wa dzo no wie le kon kur sów – na wy -

ko na nie flag kra jów eu ro pej skich, kon kurs
pla stycz ny, w któ rym na le ża ło zro bić pra cę
przed sta wia ją cą ulu bio ne go bo ha te ra baj ki
na pi sa nej przez au to ra na ro do wo ści bry tyj -
skiej lub nie miec kiej, a tak że kon kurs wie -
dzy o ję zy ku an giel skim.

Punk tem kul mi na cyj nym Ty go dnia Ję -
zy ków Ob cych był apel, pod czas któ re go
ucznio wie klas IV -VII przed sta wi li w ję zy ku
an giel skim baj kę „Czer wo ny Kap tu rek”.
Wie lo go dzin ne pró by przy nio sły nie zwy kły
efekt, a mło dzi ar ty ści na gro dze ni zo sta li
grom ki mi bra wa mi. 

Nie za bra kło aspek tu ku li nar ne go.
Przy go to wa no bo wiem do de gu sta cji po tra -
wy ty po we dla Wiel kiej Bry ta nii i Nie miec.
Ucznio wie mo gli spró bo wać prze pysz nych
muf fi nek czy kieł ba sy. Chęt nych nie bra ko -
wa ło.

– No wą ini cja ty wą, z ja ką wy cho dzi
koź miń ska Je dyn ka, jest Ty dzień Ję zy -
ków Ob cych, przy go to wa ny przez kre -
atyw ną ka drę pla ców ki. Na uczy cie le
swo je po my sły prze kła da ją na no wa tor -
skie i ak tyw ne dzia ła nia. Cie szy mnie
fakt, iż mło dzież chęt nie uczy się i po tra -
fi swo je umie jęt no ści wy ko rzy stać
w prak ty ce. Ta kie do bre prak ty ki za mie -
rza my kon ty nu ować w ko lej nych la tach
i prak tycz nie uczyć ję zy ków ob cych, by
w przy szło ści ła twiej by ło od na leźć się
mło dym lu dziom na ryn ku pra cy – sko -
men to wał Ja cek Za wod ny, dy rek tor SP
nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

OPRAC. (AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Tydzień Języków Obcych
„Nikt nie czy ta? My czy ta my!” – z ta -
kim ha słem gru pa uczniów Ze spo łu
Szkół Po nad gim na zjal nych im. J. Ki -
liń skie go w Zdu nach pew ne go ma jo -
we go dnia wy ru szy ła w mia sto, by
pro mo wać czy tel nic two oraz ak tyw -
ność bi blio te ki szkol nej wśród
miesz kań ców. 

Po my sło daw czy nia mi ak cji by ły E.
Fy nyk i A. Szczu ra szek. Cho dząc po Zdu -
nach, mło dzież czy ta ła przy pad ko wo na -
po tka nym oso bom, by prze ko nać wszyst -
kich, że czy ta nie to nie tyl ko zdo by wa nie

wie dzy i umie jęt no ści, ale tak że do bra za -
ba wa i re laks. 

Ki liń czy cy uda li się do Pu blicz ne go
Przed szko la oraz Szko ły Pod sta wo wej
w Zdu nach, Przed szko la Pa ra fial ne go, Zdu -
now skie go Ośro dek Kul tu ry czy miej sco we -
go ma gi stra tu. Dzie ciom czy ta li baj ki o ma -
łych zwie rząt kach, któ re wal czą z róż ny mi
lę ka mi, a w ZOK -u i urzę dzie roz ma wia li
o tym, co naj chęt niej czy ta ją. Mło dzież
wszę dzie przyj mo wa no z en tu zja zmem.

– Ma my na dzie ję, że nie tyl ko zwró -
ci li śmy na sie bie uwa gę, ale tak że za chę ci -
li śmy do się gnię cia po wy bra ną lek tu -
rę – stwier dzi li uczest ni cy ak cji. A bra li
w niej udział Ka sia, Na ta lia, Oli wia, Syl -
wia, Ale sia, Ni ko la, Ja kub i To biasz.

(AN KA)

ZSP ZDUNY

My czytamy!
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W mi nio ny week end od by ły się Dni
Koź mi na Wlkp. Mi mo zmien nych
wa run ków po go do wych fre kwen cja
do pi sa ła. Bez wąt pie nia naj więk szą
gwiaz dą im pre zy by ła Do ro ta Do da
Rab czew ska z ze spo łem Vir gin. 

Or ga ni za to rem im pre zy był Gmin ny
Ze spół In sty tu cji Kul tu ry w Koź mi nie
Wlkp. Na koź miń skim pod zam czu oczy -
wi ście wy stę po wa li lo kal ni ar ty ści, ze spo -
ły mu zycz ne i gru py dzia ła ją ce przy miej -
sco wym Ośrod ku Kul tu ry, a tak że ho len -
der ska or kie stra dę ta. W pią tek licz nie
zgro ma dze ni wi dzo wie ba wi li się na kon -
cer tach gwiazd ra pu – wy stą pi li DRET
i TE DE. Te go dnia w bi blio te ce otwar to
wy sta wę sek cji pla stycz nej i mo de lar skiej
ośrod ka kul tu ry.

W so bo tę wi dzów roz ba wił ka ba re to -
wy Te atr na Wa liz kach z Wro cła wia, któ -
ry za pre zen to wał pro gram „Bła ze no lo -
gia”. Ar ty ści po sta wi li na bez po śred ni
kon takt z pu blicz no ścią, co chwi lę wy wo -
łu jąc sal wy śmie chu. Po tem na sce nie po -
ja wił się Co un try Show Band z wo ka list ką
Ur szu lą Cho jan. Gwiaz dą so bot nie go
wie czo ru był di sco po lo wy ze spół MIG,
zna ny z ta kich prze bo jów jak „Miód Ma li -

na”, „La lu nia” i „Dziew czy na z są sied niej
uli cy”. 

W nie dzie lę tra dy cyj nie od był się Fe -
sti wal Pio sen ki Przed szko la ków o Zło ty
Dzwo ne czek. Na stęp nie za gra ła or kie stra
du dziar sko -bęb niar ska Pi pes and Drums
z Czę sto cho wy, wy ko nu jąc tra dy cyj ną
mu zy kę ze Szko cji. Wy stą pi li tak że trzej
te no rzy – Bar tosz Ku czyk, Mi ro sław Nie -
wia dom ski i Ma riusz Ru ta.

Kon cert Do dy i ze spo łu Vir gin przy -
cią gnął tłu my fa nów sław nej wo ka list ki.
Wie lu z nich przy nio sło trans pa ren ty. Wi -
dzo wie ży wio ło wym aplau zem przy wi ta -
li gwiaz dę. Do da i jej mu zy cy da li praw -
dzi wy show. Wszy scy ba wi li się zna ko mi -
cie. Po kon cer cie pio sen kar ka roz da wa ła
au to gra fy i ro bi ła so bie zdję cia z fa na mi.

(NO VUS)

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

WY DA RZY SIĘ

Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
5-7 czerwca
godz. 14.00 – FUTRZAKI RUSZAJĄ NA
RATUNEK – Rosja, animowany, 75' - 2D dubbing
godz. 15.30 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY -
HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 2D
dubbing

godz. 18.00 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY -
HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 2D
dubbing
godz. 20.30 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY -
HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 3D
napisy
Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I
LO.  
5 czerwca
Koncert Henry No Hurry o godz. 19.00 w
Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. Wstęp wolny. 
Do 7 czerwca

Wystawa „Empatia” w ramach Simchat Chajim
Festival w galerii Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka
Kultury.
8 czerwca
Spotkanie autorskie z Jolantą Bartoś oraz promocja
książki „Uwięzieni w Galerii Lochy” o godz. 17.00 w
KBP. 
9 czerwca
Jubileusz Powiatu Krotoszyńskiego – od 15.00 
na krotoszyńskim rynku
Noc Bibliotek w godzinach 17.00-21.00 

10 czerwca

„Dzień Mamy, Taty i Dziecka na sportowo” - festyn

rodzinny na terenie SP nr 1 – w godz. 13.00.-17.00.

Koncert „Niedziela z Krotoszanami” o godz. 17.00 w

sali kina 3D Przedwiośnie. Bilety w cenie 15 zł.

Kobierno
16 czerwca

XXII edycja Biegu Sokoła. Start o godz. 10.00. 

IMPREZA

Doda podbiła koźmińską publiczność
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– Jak tyl ko ode rwa łem się od zie mi,
po czu łem, że to jest to, co pra gnę ro -
bić w ży ciu – mó wi Krzysz tof We so -
łow ski na te mat swo jej pa sji. 20-let -
ni miesz ka niec Kro to szy na od czte -
rech lat każ dą wol ną chwi lę sta ra
po świę cić się la ta niu sa mo lo ta mi.
Prze czy taj cie, co opo wie dział nam
na ten te mat. 

Przy go da Krzysz to fa We so łow skie go
z la ta niem roz po czę ła się dzię ki je go star -
szej sio strze, Jo an nie. – Asia swo ją przy -
go dę z lot nic twem za koń czy ła, ro biąc li -
cen cję na szy bow cach – opo wia da K. We -
so łow ski. – To dzię ki niej mo głem po raz
pierw szy w ży ciu po le cieć. Sie dzia łem

wte dy z przo du, przed in struk to rem, ja ko
pa sa żer. To wspo mnie nie po zo sta nie
na za wsze w mo jej gło wie. 

Krzysz tof po pierw szym lo cie,
a miał wów czas 15 lat, za pra gnął być pi -

lo tem. – Pa mię tam, że od ra zu po po -
wro cie do do mu od by łem roz mo wę z ro -
dzi ca mi. Nie ste ty, z ra cji mo je go mło de -
go wie ku po cząt ko wo ma ma z ta tą nie
by li zbyt przy chyl ni mo je mu po my sło wi
la ta nia. Na szczę ście po pew nym cza sie
zmie ni li de cy zję, a ja mo głem za cząć
speł niać ma rze nia – pod kre śla mło dy
kro to szy nia nin. 

Każ dy pi lot szy bow ca bądź sa mo lo -
tu, za nim roz pocz nie swo je kształ ce nie,
mu si mieć 16 lat. – Mi mo mło de go wie -
ku od po cząt ku cią gnę ło mnie do sa mo lo -
tów – przy zna je Krzysz tof. – Po roz mo -
wach z ro dzi ca mi zde cy do wa łem, że
chciał bym to ro bić. Je stem im wdzięcz ny
za wspar cie, ja kie mi da ją. W śro do wi sku
pi lo tów mó wi się, że wszy scy mło dzi za -
czy na ją od na uki la ta nia szy bow ca mi.
U mnie sy tu acja wy glą da ła ina czej, bo
zde cy do wa łem się na sa mo lo ty. 

Pierw sze szko le nie za koń czy ło się
zdo by ciem li cen cji pi lo ta tu ry stycz ne go
PPL. – Po zwa la ona  na wy ko ny wa nie lo -
tów na ma łych sa mo lo tach jed no sil ni ko -
wych, tzw. awio net kach – tłu ma czy nasz
roz mów ca. – Mo gę za brać ze so bą każ de -
go, ko go chcę, lecz nie mo gę czer pać z te -
go żad nych ko rzy ści ma jąt ko wych. Po nad -
to nie mo gę la tać w złych wa run kach, ta -
kich jak brak wi docz no ści, po wy żej pię -
ciu ki lo me trów, a tak że mu szę utrzy mać
od po wied nią se pa ra cję od chmur. 

Szko le nie pro wa dzo ne przez fir mę
Pyr lan dia Bo ogie od by wa ło się na lot ni -
sku w Mi chał ko wie. Skła da ło się z teo rii
i prak ty ki, a nad ca ło ścią czu wa ła dwój ka
in struk to rów – Mar cin Mi cha lak i Zdzi -
sław Ku śmie rek. – Szko le nie skła da ło się
z kil ku go dzin nych wy kła dów z przed -
mio tów teo re tycz nych i 45 go dzin lo -
tu – wspo mi na K. We so łow ski. – La ta li -
śmy naj pierw w oko li cach Ostro wa Wiel -
ko pol skie go. Do pie ro po 20 go dzi nach
mie li śmy lo ty do Ko byl ni cy, Lesz na czy
Ko ni na. 

Pierw sze po dró że sa mo lo tem nie
na le ża ły do naj ła twiej szych. – Lą do wa -
nie i start to dwa naj bar dziej stre su ją ce
mo men ty, je że li cho dzi o na ukę no wych
osób – pod kre śla mło dy pi lot. – W sy tu -
acjach awa ryj nych za pierw szym ra zem
in struk tor po ka zy wał nam, jak mu si my

re ago wać. Przy ko lej nych pró bach już
sam re ago wa łem od po wied nio do sy tu -
acji. Na uczy cie le wo le li swo je uwa gi
prze ka zać słow nie, aby śmy sa mi mo gli
wy ko ny wać dzia ła nia w new ral gicz nych
mo men tach. 

Przed każ dym lo tem mło dzi pi lo ci
mu sie li wy ko nać od po wied nie za da -
nia. – Spo ty ka li śmy się na go dzi nę
przed wy lo tem – kon ty nu uje Krzysz -
tof. – W tym cza sie do kład nie ana li zo -
wa li śmy dia gra my po go do we, ak tu al ne
sy tu acje na lot ni sku do ce lo wym oraz
za pa so wym. By ło to szcze gól nie waż ne
w sy tu acjach kry zy so wych, gdy mu sie -
li śmy lą do wać awa ryj nie. Przy oka zji
roz ma wia li śmy o wszyst kim, co nas
mo że spo tkać pod czas lo tu. Mu sie li śmy
wy dru ko wać wy ma ga ne do ku men ty,
ta kie jak ma py po go do we, a przed sa mą
po dró żą spraw dzić do kład nie, czy sa -
mo lot nie ma uszko dzeń, ja ki jest stan
pa li wa i ole ju. Ca łość koń czy się
po uzu peł nie niu dzien ni ka po kła do we -
go tech nicz ne go, gdzie od no to wa ne są
wszyst kie waż ne zda rze nia zwią za ne
z sa mo lo tem. 

W pa mię ci na sze go bo ha te ra utkwi -
ły szcze gól nie dwa lo ty. Pierw szy to lot
do Szy ma no wa. – Ze wzglę du na in ten -
syw ny deszcz mu sie li śmy od bi jać do Lu -
bi na – opo wia da K. We so łow -
ski. – Na lot ni sku wy ko na li śmy ma -
newr „to uch and go”, czy li nie peł ne lą -
do wa nie. W mo men cie do tknię cia zie -
mi ko ła mi, da je my mak sy mal ną moc
i na no wo od bi ja my się od pa sa star to we -

go. Po tym wy bie gu wró ci li śmy na lot ni -
sko w Mi chał ko wie. 

Dru gi z pa mięt nych lo tów miał miej -
sce w sce ne rii zi mo wej. – Le cąc z Lesz na
do Mi chał ko wa, mie li śmy bar dzo do brą
wi docz ność. Po zwo li ła ona wzbić się na
wysokość 600 me trów, z któ rej zo ba czy li -
śmy z da le ka Sky To wer we Wro cła -
wiu – oznaj mia mi ło śnik la ta nia. 

K. We so łow ski w mar cu te go ro ku
roz po czął szko le nie, by zdo być li cen cję
na za wo do we go pi lo ta li nio we go. Co dwa
ty go dnie mu si jeź dzić do Po zna nia, gdzie
obec nie od by wa ją się kur sy teo re tycz -
ne. – Sa ma na uka zaj mu je oko ło ro ku.
Do za li cze nia mam 14 przed mio tów,
a łącz na ba za py tań to 16 ty się cy. Ca łość
koń czy się eg za mi nem pi sem nym w War -
sza wie – wy ja śnia. Z ko lei prak ty ka wy -
ma ga 200 go dzin na lo tu, gdzie na le ży
pro wa dzić sa mo lot w no cy, przy sła bej wi -
docz no ści lub jej cał ko wi tym bra ku czy
z za ło gą wie lo oso bo wą. 

– Fil my nie od da ją w peł ni te go, co
jest w rze czy wi sto ści – za zna cza kro to -
szy nia nin. – Ma jąc przed ocza mi wi dok
z youtu be, nie po tra fię tak sa mo po czuć
się jak za ste ra mi sa mo lo tu. Mam z lo tów
mnó stwo po zy tyw nych wspo mnień
i wra żeń. Mo im ce lem jest zdo być ko lej ną
li cen cję i zaj mo wać się w przy szło ści za -
wo do wo la ta niem. Za chę cam wszyst kie
oso by do speł nie nia swo ich ma rzeń, nie -
ko niecz nie zwią za nych z lot nic twem.
War to wie rzyć w swo je ma rze nia – do da -
je K. We so łow ski.

(GRZE LO)

PASJA

W przestworzach czuje się 
jak ryba w wodzie



Sport14 WTOREK, 5 czerwca 2018

Przez kil ka dni Kro to szyn był go spo -
da rzem za pa śni czych zma gań w ra -
mach XXIV Ogól no pol skiej Olim pia -
dy Mło dzie ży w Spor tach Ha lo wych.
Na im pre zie go ścił le gen dar ny pol -
ski za pa śnik, An drzej Su pron.

– To wy jąt ko we za wo dy, po nie waż
dla wie lu z was za cznie się pięk na spor to -
wa ka rie ra. Ma ło kto z obec nych re pre -
zen tan tów Pol ski nie zdo był me da lu
na Ogól no pol skiej Olim pia dzie Mło dzie -
ży. Z uwa gą bę dę przy glą dał się wa szym
wal kom – po wie dział w trak cie uro czy -
ste go otwar cia za wo dów An drzej Su pron,
wi ce mistrz olim pij ski z Mo skwy. 

Pierw sze dwa dni to ry wa li za cja
chłop ców. Naj lep si w swo ich ka te go riach
by li Ka mil Bar łow ski (Stal Rze szów – 45
kg), Bar tosz Soł tys (Śląsk Wro cław – 48
kg), Ar slan bek Sa li mov (Pod la sie Bia ły -
stok – 51 kg), Klau diusz Wie zner (Ru da
Ślą ska – 55 kg), Do mi nik Myt kow ski
(Ko sza lin – 60 kg), Klau diusz Plu ciń ski
(Śląsk Wro cław – 65 kg), Pa weł Mą drosz -
kie wicz (Śląsk Wro cław – 80 kg), Ja kub
Choj nac ki (Grun wald Po znań – 92 kg)
oraz Hu bert Wi śniew ski (Ma zow sze Te -
re sin – 110 kg). 

W su mie Wiel ko po la nie wy wal czy li
pięć me da li. Po za zło tem J. Choj nac kie go

srebr ne krąż ki zdo by li Ja kub Adam ski
(So bie ski Po znań), Da niel Kul czyń ski
(Grun wald Po znań) i Ar tur Gi ba sie wicz
(LKS Ce ra mik Kro to szyn), a brąz zgar nął
Eryk Gi ba sie wicz (LKS Ce ra mik). 

Wśród dziew cząt na naj wyż szym
stop niu po dium sta wa ły Na ta lia Ko per -
ska (Ru da Ślą ska – 40 kg), Ka ro li na
Urban (Sie dl ce – 43 kg), Wio let ta Giers
(Gryf Chełm – 46 kg), Na ta lia Wal czak
(Kar li no – 49 kg), Mo ni ka Kle pu szew -
ska (Ka ro li no – 53 kg), Aga ta Ka zi mier -
czak (Miast ko – 57 kg), Ju lia Mo liń ska

(Wał brzych – 61 kg), Ame lia Kur szew -
ska (Te am Ko zie ni ce – 65 kg), Pa try cja
Woch na (Piotr ków Try bu nal ski – 69 kg)
i Da ria Ko mo row ska (So bie ski Po -
znań – 73 kg). 

Wiel ko pol skie za wod nicz ki wy wal -
czy ły jesz cze trzy brą zo we me da le – Alek -
san dra Ka zi mier czak (So bie ski Po -
znań – 65 kg), Wik to ria Paw łow ska (So -
bie ski Po znań – 69 kg) i Oli wia Pacz kow -
ska (Grun wald Po znań – 73 kg).

(GRZE LO)

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

ZAPASY

Wielkie zawody w naszym mieście

W ostat nią so bo tę ma ja od był
się IX Kla syk Rad kow ski. Na trzech
spe cjal nie przy go to wa nych tra sach
ry wa li zo wa ło pię ciu ko la rzy z po wia -
tu kro to szyń skie go. Naj le piej po wio -
dło się Krzysz to fo wi Ku bi ko wi, któ ry
upla so wał się na pierw szym miej scu
w swo jej ka te go rii wie ko wej. 

Or ga ni za to rzy przy go to wa li dla
uczest ni ków tra sy gi ga (195 km), me ga
(130 km) oraz mi ni (65 km). Na naj krót -
szym dy stan sie sta ro wa ło dwóch na szych
ko la rzy. To masz Mo siń ski za jął 19. miej -
sce w kat. M4 oraz 64. w open z cza -
sem 2: 38: 00. Z ko lei Ar ka diusz Zmy ślo -
ny z Koź mi na Wlkp. uzy skał
czas 2: 44: 00 i zo stał skla sy fi ko wa ny
na 20. lo ka cie w M4 oraz 73. w open. 

Tra sę me ga po ko nał Se ba stian Woj ty -
siak z Bia dek (5: 57: 00) – 15. po zy cja
w M4 i 40. w open. Na naj dłuż szym dy -
stan sie ści ga li się Krzysz tof Ku bik i Ar tur
Pa te rek. Pierw szy z nich z cza -
sem 7: 56: 00 był 14. w open i oka zał się
naj lep szy w kat. M2. – Je stem bar dzo
szczę śli wy, że po krak sie na zjeź dzie,
przy pręd ko ści 60 km/h, mam tyl ko lek -
kie po tłu cze nia – przy zna je K. Ku -
bik. – Pierw sze miej sce cie szy, ale czo łów -
ka Pu cha ru Pol ski od je cha ła i bę dę mu siał
moc no go nić, aby sta nąć w tym ro ku
na po dium. Już nie dłu go ko lej ny start
w Ła sku, więc trze ba się ku ro wać, aby da -
lej wal czyć. 

Siód me miej sce w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej i szó ste w kat. M4 za jął A. Pa te rek,
któ ry po ko nał tra sę w cza -
sie 7: 16: 41. – Na za le d wie 5 km
przed koń cem z po wo du nie uwa gi bądź

bra ku sku pie nia stra ci łem pa no wa nie
nad ro we rem i spo tka łem się z as fal -
tem – oznaj mia A. Pa te rek. – Ad re na li na
po zwo li ła mi ukoń czyć ma ra ton, a naj -
więk szym plu sem jest to, że nic nie mam
zła ma ne. Dzię ku ję ra tow ni kom me dycz -
nym za per fek cyj ne przy wró ce nie mnie
do spraw no ści. Je stem wdzięcz ny też mo -
im bli skim, któ rzy wspie ra ją mnie w po -
wro cie do zdro wia i do ko lej nych wy ści -
gów – do da je ko larz. 

(GRZE LO)

W ostat nią nie dzie lę ma ja dwaj bra -
cia bliź nia cy, któ rzy na co dzień tre -
nu ją w kro to szyń skiej Astrze, uda li
się do Po zna nia na Lech Ta lent’s
Day. To pro gram Aka de mii Le cha,
w ra mach któ re go tre ne rzy po szu ku -
ją mło dych i uta len to wa nych gra czy.

Te sty od by wa ły się na obiek tach,
na któ rych tre nu ją za wod ni cy wy stę pu ją -
cy w pierw szej dru ży nie Ko le jo rza. Mło -
dzi adep ci pił ki noż nej, a po śród nich Hu -
bert i Wik tor Fi gla ko wie z Kro to szy na,
mo gli spró bo wać swo ich sił w za da niach
przy go to wa nych przez tre ne rów Aka de -
mii Le cha Po znań. 

Pra wie dwu go dzin ny spraw dzian
roz po czę ła od pra wa w szat ni za wod ni -
ków Ko le jo rza. Po tem chłop cy wzię li

udział w sze ściu me czach. Każ da po tycz -
ka by ła bacz nie ob ser wo wa na przez tre ne -
rów aka de mii Ko le jo rza.

Ro dzi ce mo gli ob ser wo wać swo je po -
cie chy, ale z bal ko nu miesz czą ce go się
przy czwar tej try bu nie. Ta ka od le głość by -
ła ce lo wo usta lo na, by nic nie roz pra sza ło
mło dych pił ka rzy. Po wy czer pu ją cych za -
ję ciach wszy scy uczest ni cy zwie dzi li In ea
Sta dion.

OPRAC. (AN KA)

KOLARSTWO

Wypadki naszych zawodników 

PIŁKA NOŻNA

Skrzaty Astry 
na Lech Talent’s Day

Pod ko niec ma ja ro ze gra no tur niej
siat ków ki pla żo wej chłop ców ze
szkół po nad gim na zjal nych. Zwy cię -

ży ła pa ra Da niel Po mir ski / Piotr
Czwoj dziń ski, któ ra w fi na le ogra ła
To ma sza Kur ka i Bart ka Ta la gę. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło osiem du -
etów z kro to szyń skich szkół. Gra no sys te -
mem bra zy lij skim do dwóch prze gra nych
spo tkań. W pół fi na łach Da niel Po mir ski
i Piotr Czwoj dziń ski z ZSP nr 2 po ko na -
li 21: 19 Mak sy mi lia na Grząd kę i Pa try ka
Śnie ciń skie go z ZSP nr 3, a To masz Ku rek
i Bar tek Ta la ga z LO im. H. Koł łą ta ja wy -
gra li 21: 13 z Ma te uszem Sro cza nem
i Wik to rem Grześ ko wia kiem z ZSP nr 3.

Ta ostat nia pa ra za ję ła trze cie miej sce,
ogry wa jąc 21: 16 swo ich ko le gów ze szko -
ły. W fi na le zna ko mi cie za gra li siat ka rze
z Dwój ki, zwy cię ża jąc 21: 10. Do eta pu
re jo no we go za kwa li fi ko wa ły się dwa naj -
lep sze te amy. 

(GRZE LO)

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Triumf duetu z ZSP nr 2
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W ostat ni week end ma ja w Zbą szy niu
ro ze gra no pierw szy tur niej eli mi na cyj -
ny do Mi strzostw Pol ski w Siat ków ce
Pla żo wej. Ko lej ny suk ces od niósł kro to -
szy nia nin Se ba stian Kacz ma rek, któ ry
w pa rze z Paw łem Le wan dow skim za -
jął trze cie miej sce.

Do Zbą szy nia zje cha ły du ety z ca łej Pol -
ski, ale tak że z za gra ni cy – z USA, Ir lan dii
i Szwe cji. S. Kacz ma rek i P. Le wan dow ski
roz po czę li zma ga nia od dwóch wy gra -
nych – 2: 1 z Mi cha la kiem i Li siec kim
oraz 2: 0 z Le wic kim i Kru kiem. 

Na stęp ne go dnia od nie śli trze cie zwy cię -
stwo (2:1 ze Szcze cho wi czem iŁu ka si kiem),
po czym ule gli w dwóch par tiach Czu biń -
skie mu i Ka pu śnia ko wi, przez co tra fi li
na pra wą stro nę dra bin ki. Ko lej ny mi ry wa la -
mi by li bra cia Ba ra no wie, któ rzy nie po tra fi li
zna leźć re cep ty na świet nie gra ją cych Kacz -
mar ka i Le wan dow skie go i prze gra li 0: 2. 

W ko lej nym me czu kro to szyń ski siat -
karz i je go ko le ga po ko na li, rów nież
w dwóch se tach, Kier no za i Zdyb ka, dzię ki
cze mu awan so wa li do ćwierć fi na łu, w któ -
rym mu sie li się zmie rzyć z do brze zna ny mi
brać mi An dry sa mi. I tym ra zem Kacz ma -
rek i Le wan dow ski oka za li się lep si, zwy cię -
ża jąc w dwóch par tiach do 15. 

Le d wie kil ka na ście mi nut póź niej roz -
po czął się mecz pół fi na ło wy. Zmę cze nie da -
ło się we zna ki pa rze Kacz ma rek / Le wan -
dow ski, co skrzęt nie wy ko rzy sta li do świad -

cze ni ry wa le – Lech i Ociep ski, wy gry wa jąc
pew nie do 16 i do 15.

W me czu o trze cie miej sce Kacz ma rek
z Le wan dow skim zre wan żo wa li się Czu -
biń skie mu i Ka pu śnia ko wi za wcze śniej szą
po raż kę, zwy cię ża jąc w dwóch par -
tiach. – Je ste śmy bar dzo za do wo le ni z trze -
cie go miej sca – oznaj mia S. Kacz ma -
rek. – Przed tur nie jem po ci chu li czy łem
na ćwierć fi nał, czy li miej sca 5-6, a tu taj ta ka
mi ła nie spo dzian ka – zdo by li śmy brą zo we
me da le. Ja ko je dy na pa ra z po dium mu sie li -
śmy prze brnąć przez eli mi na cje, aby do stać
się do tur nie ju głów ne go. Łącz nie ro ze gra li -
śmy przez trzy dni dzie więć me czów, z cze -
go dwa koń czy ły się po tie -bre akach. Mie li -
śmy naj wię cej po je dyn ków „w no gach”,
więc zdo by cie te go me da lu po dwój nie cie -
szy i mo bi li zu je do dal szej pra cy – pod kre śla
kro to szyń ski siat karz. Wkrót ce ko lej ny tur -
niej, tym ra zem w To ru niu.

(AN KA)

Już po raz szó sty eki pa A Se ree Tee
zo sta ła naj lep szą dru ży ną kro to -
szyń skich roz gry wek Play are ny.
Do mi strzo stwa AST mo że do rzu cić
jesz cze jed no tro feum, gdyż za gra
w fi na le Pu cha ru Kro to szy na, a ry -
wa lem bę dzie ze spół Igloo. 

Dru gą po raż kę z rzę du za no to wa ły
Żu bry (3: 4 z Al ba tro sa mi), co moc no
mo że utrud nić im uzy ska nie prze pust ki
na mi strzo stwa Pol ski Play are ny. Po kil ku
słab szych wy stę pach wresz cie wy gra ła

eki pa MTV (6: 5 z Igloo). W tym bar dzo
za cię tym me czu świet nie spi sy wa li się
bram ka rze – Ire ne usz Czu bak i Se ba -
stian Styś. 

Dru ży na Hor nets po ko na ła 13: 6
Dre am Te am, a sześć go li dla zwy cięz ców
strze lił Bar tosz Ba na szak. Hor nets
w pierw szej run dzie nie zdo by li żad ne go
punk tu, a te raz ma ją już 13 oczek i szan -
sę na po zo sta nie w I li dze. 

Tor na do oraz Bro dziak Te am od da ły
swo je spo tka nia wal ko we rem – od po -
wied nio z A Se ree Tee i Pan co mem Zdu -

ny. Z ko lei Straż ni cy Za chod niej Bra my,
mi mo że prze gry wa li naj pierw 0: 3, a po -
tem 2: 5, po ko na li 6: 5 LZS Ko bier no -
-Tom ni ce. 

Awans z dru gie go szcze bla wy wal -
czy ły Octa gon i Pa to Bło nie. 

(GRZE LO)

Za na mi VII Otwar ty Tur niej Te ni sa
Ziem ne go w Grach Po dwój nych
o Pu char Bur mi strza Kro to szy na.
W fi na le Ry szard Gru et zma cher
i Jan Dro tar po ko na li 2: 1 kro to szyń -
ską pa rę – An drzej Kaź mier czak /
Do mi nik Mar cisz.

Do zma gań przy stą pi ło sie dem par
z Wiel ko pol ski. Or ga ni za to rzy po dzie li li
za wod ni ków na dwie gru py, w któ rych ry -
wa li zo wa no sys te mem każ dy z każ dym. 

W pierw szej gru pie naj lep si by li
Grze gorz Krusz ka i Wło dzi mierz Mi cha -
ło wicz, któ rzy ogra li Wal de ma ra Wro nec -
kie go i Ro ber ta Rę dzi kow skie go 2: 0 (7: 6,
krecz), Le cho sła wa Se ra fi nia ka i Mi ło sza
Se ra fi nia ka 2: 0 (6: 0, 6: 1) oraz Ry szar da
Gru et zma che ra i Ja na Dro ta ra 2: 0
(6: 3, 6: 2). Ta ostat nia pa ra za ję ła dru gie
miej sce i tak że awan so wa ła do dal szej fa -
zy. 

W gru pie dru giej trium fo wa li Wie -
sław Ber ger i Bar tosz Mach nik, któ rzy po -
ko na li An drze ja Kaź mier cza ka i Do mi ni -
ka Mar ci sza 2: 1 (6: 7, 6: 4, 10: 6) oraz
Krzysz to fa Ła bu szew skie go i Ja ku ba Mi -
niar skie go 2: 0 (6: 1, 6: 2). 

Oba pół fi na ły by ły bar dzo za cię te.
Du et R. Gru et zma cher / J. Dro tar wy -

grał 2: 1 (6: 1, 1: 6, 10: 8) z W. Ber ge rem
i B. Mach ni kiem, a A. Kaź mier czak i D.
Mar cisz po ko na li 2: 1 (3: 6, 7: 5, 10: 2) G.
Krusz kę i W. Mi cha ło wi cza. 

Ta ostat nia pa ra za ję ła trze cie miej sce
po zwy cię stwie 2: 0 (6: 4, 2: 1 – krecz)
nad W. Ber ge rem i B. Mach ni kiem. W fi -
na le na to miast R. Gru et zma cher i J. Dro -
tar wy gra li 2: 1 (6: 1, 5: 7, 11: 5) z A. Kaź -
mier cza kiem i D. Mar ci szem. 

– Chciał bym po dzię ko wać wszyst kim
uczest ni kom za ry wa li za cję w tur nie ju. Mi -
mo że część z za pro szo nych gra czy za pre -
zen to wa ła się w tur nie ju de blo wym w Sol -
cu, to nie mo że my na rze kać na po ziom za -
wo dów. Wiel kie gra tu la cje za pierw sze tur -
nie jo we zwy cię stwo dla pa ry odo la now sko -
-ostrow skiej. W imie niu Kro to szyń skie go
To wa rzy stwa Te ni so we go pra gnę po dzię -
ko wać Urzę do wi Miej skie mu, Ban ko wi
Spół dziel cze mu, BGŻ BNP Pa ri bas S. A,
fir mie B12 – Ka rol Ho ry za w Biad kach,
Cu kier ni -Ciast kar ni Bryk czyń scy oraz
wie lu in nym na szym spon so rom za ufun -
do wa nie na gród i pu cha rów. Za pra sza my
wszyst kich mi ło śni ków te ni sa do ko rzy sta -
nia z obiek tów przy uli cy Ogro dow skie -
go – po wie dział Wal de mar Wro nec ki. 

(GRZE LO)

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

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Brąz Kaczmarka i Lewandowskiego

POD NASZYM PATRONATEM 

A Seree Tee mistrzem Playareny!

W ostat ni week end ma ja re pre zen -
tan ci UKS Sam son Ko by lin i To wa -
rzy stwa Atle tycz ne go Ro zum Kro to -
szyn ry wa li zo wa li w ko lej nych za wo -
dach. Star si za wod ni cy uczest ni czy li
w Pu cha rze Eu ro py w Bran den bur -
gii, a młod si wal czy li w Mię dzy wo je -
wódz kich Mi strzo stwach Mło dzi ków
w Mię dzy rze czu. 

W Niem czech w zma ga niach ju nio -
rów zło te me da le zdo by li Mi ko łaj Raź -
niak (kat. 50 kg), Le na An drze jak (67 kg)
i Ar tur Pau ter (70 kg). Na trze cim stop -
niu po dium sta nął Mi ko łaj Mro wiń ski
(80 kg). 

W za wo dach se nio rów Ma te usz Ko -
niecz ny trium fo wał w ka te go rii 77 kg, Pa -
tryk Swo ra zwy cię żył w kat. 85 kg, Olim -
pia Ro ba kow ska by ła trze cia w kat. 80 kg,
Alek san dra Ro zum by ła dru ga
w kat. 65 kg oraz trze cia w open, a Aron

Ro zum był naj lep szy w open, a w kat.
do 115 kg upla so wał się na dru giej po zy cji. 

W Mię dzy rze czu na Mię dzy wo je wódz -
kich Mi strzo stwach Mło dzi ków su mo cy ko -
by liń skie go Sam so na wy wal czy li dzie więć
me da li. Mło dzicz ki zte go klu bu za ję ły dru gą
lo ka tę w kla sy fi ka cji ze spo ło wej. 

Ze zło tym krąż kiem do do mu wró ci -
ła Klau dia Ma ty siak (70 kg). Srebr ne me -
da le zdo by li Mar ty na Flak (33 kg) i Igor

Ła sic ki (+75 kg). Na trze cim stop niu po -
dium sta nę li Lau ra Sia ma (36 kg), Do mi -
ni ka Mi ter ska (40 kg), Ani ta Ma lesz ka
(45 kg), Rok sa na Ko niecz na (55 kg), Ad -
rian na Bie der mann (70 kg) i Na ta lia Ja -
rus (+70 kg). Przed sta wi cie le TA Ro zum
zgar nę li na to miast dwa brą zo we krąż -
ki – Ja kub He kiert w kat. 40 kg i An ge li -
ka Pa ra dys w kat. 45 kg. 

(GRZE LO)

SUMO

Walczyli w Brandenburgii i Międzyrzeczu

POD NASZYM PATRONATEM 

Debliści walczyli o puchar
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Za le d wie punkt, a nie spo dzie wa ne
trzy, przy wio zła Astra Kro to szyn
z nie dziel ne go me czu wy jaz do we go
z Pia stem Cze ka nów. Go la dla go ści
strze lił Ma te usz Mi zer ny. 

Astra ob ję ła pro wa dze nie w 22. mi -
nu cie. Ma te usz Mi zer ny po pi sał się moc -
nym ude rze niem zza po la kar ne go, zmu -
sza jąc gol ki pe ra miej sco wych do ka pi tu la -
cji. Tra fie nie to za de dy ko wał oczy wi ście
swo jej nie daw no po ślu bio nej mał żon ce,
Mi cha li nie. 

Do bre sy tu acje na pod wyż sze nie wy -
ni ku mie li K. Ra tyń ski, K. Kry stek oraz Ł.
Waw roc ki, ale żad nej z nich nie uda ło się
wy ko rzy stać. Za to miej sco wi w 55. mi -
nu cie do pro wa dzi li do re mi su. Po stra cie
Kac pra Kuź nic kie go bram ka rza Astry po -
ko nał Kac per Grzmil.

(GRZE LO)

Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. za koń czył
se zon w IV li dze po je dyn kiem
na wła snym obiek cie z Po go nią No -
we Skal mie rzy ce. W ostat nim me -
czu pod opiecz ni tre ne ra Da riu sza
Ma cie jew skie go prze gra li 1: 3. 

Go spo da rze prze spa li po czą tek spo -
tka nia, w efek cie cze go szyb ko stra ci li
dwa go le. W 4. mi nu cie Kac per Ma jerz
gło wą skie ro wał pił kę do siat ki, wy ko rzy -
stu jąc do środ ko wa nie z rzu tu roż ne go.
Na 2: 0 kil ka mi nut póź niej pod wyż szył
Ma te usz No gaj. Na past nik Po go ni do ło -
żył tyl ko no gę do fut bo lów ki za gra nej
wzdłuż bram ki. W pierw szej po ło wie
miej sco wi też mie li swo je oka zje. Bli scy
tra fie nia by li szcze gól nie To masz Mie -
dziń ski i Woj ciech Ka miń ski. 

Do pie ro w sa mej koń ców ce uda ło się

zmu sić do ka pi tu la cji bram ka rza go ści. Uczy -
nił to Do mi nik Ję dr ko wiak, prze rzu ca jąc pił -
kę nad wy cho dzą cym z bram ki gol ki pe rem.
Ale nie dłu go po tem Po goń od po wie dzia ła ko -
lej nym go lem. Sy tu ację sam na sam z Ma cie -
jem Kon ra dow skim wy ko rzy stał Kac per Ba -
ła mą cek, usta la jąc re zul tat spo tka nia. 

War to od no to wać, że na po cząt ku
dru giej od sło ny nad sta dio nem roz sza la ła
się wiel ka ule wa i na oko ło 20 mi nut
mecz zo stał prze rwa ny. 

Bia ły Orzeł za koń czył se zon
na przed ostat nim miej scu w ta be li.

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Tylko remis z Piastem

Dzię ki wy gra nej z Rasz ko wian ką
Rasz ków szan sę na trze cie miej sce
na ko niec se zo nu ma Piast Ko by lin.
Pod opiecz ni tre ne ra Mar ka No wic -
kie go wy gra li na wy jeź dzie po tra fie -
niu Szy mo na Woś ka z rzu tu kar ne go. 

W 32. mi nu cie sfau lo wa ny w po lu
kar nym zo stał Pa tryk Ka miń ski, a je de -
nast kę na go la za mie nił Szy mon Wo siek.
Jesz cze w pierw szej po ło wie do brych sy -
tu acji nie wy ko rzy sta li Ma te usz Wa cho -

wiak i Ma te usz Bzo dek, a po zmia nie
stron pro wa dze nie mo gli pod wyż szyć
Szy mon Wo siek, Ka mil Ku biak oraz
Edwin Mar chew ka. Miej sco wi z ko lei tra -
fi li w po przecz kę. Go le jed nak nie pa dły
i po je dy nek za koń czył się skrom nym zwy -
cię stwem Pia sta. 

Ko by li nia nie ma ją do ro ze gra nia jesz -
cze dwa me cze – na wła snym te re nie ze
Sta lą Ple szew oraz na wy jeź dzie z Ze fką
Ko by la Gó ra. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Skromne zwycięstwo w Raszkowie

Piast Czekanów - Astra Krotoszyn
1:1 (0:1)

BRAMKI: 0:1 – Mateusz Mizerny (22’),
1:1 – Kacper Grzmil (55’) 
ASTRA: Jarysz - Jankowski, Kuźnicki (75’
Adamski), Krystek, Olejnik, Ratyński (80’
Roszczak), Kuszaj, Paczków, Juszczak,
Wawrocki, Mizerny (70’ Piwowar)

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. – Pogoń
Nowe Skalmierzyce 1:3 (0:2)

BRAMKI: 0:1 – Kacper Majerz (4’ głową), 
0:2 – Mateusz Nogaj (11’), 
1:2 – Dominik Jędrkowiak (89’), 
1:3 – Kacper Bałamącek (90’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc (60’ Konradowski)
– Kaczyński (65’ Mik. Leoniak),
Bastrzyk, Kaczmarek, Maciejewski (46’
Konopka) – Miedziński, Błażejczak,
Oleśków (65’ Jagodziński), Jędrkowiak –
Kamiński, M. Szulc 

Raszkowianka Raszków 
– Piast Kobylin 0:1 (0:1)

BRAMKA: 0:1 – Szymon Wosiek (32’
karny)
PIAST: Poślednik – Kubiak, Snela,
Wosiek, A. Kurzawa – Kamiński, M.
Kurzawa, Szymanowski, Marchewka –
Mat. Wachowiak (81’ Jędrzejak),
Bzodek (69’ Mac. Wachowiak)

PIŁKA NOŻNA

Porażka 
na pożegnanie

Ko lej ny mi suk ce sa mi mo że po chwa -
lić się Mo ni ka Jad czak. Mło da spor t -
smen ka uzy sku je świet ne wy ni ki
w pły wa niu, bie ga niu i strze lec twie. 

19 ma ja w Kro śni cach re pre zen tant -
ka KS Kro tosz star to wa ła w III In te gra cyj -
nych Za wo dach Pły wac kich o Ty tuł Mi -
strza Do li ny Ba ry czy. Mo ni ka ry wa li zo -
wa ła w pię ciu wy ści gach i wy wal czy ła aż
pięć zło tych me da li!

Na stęp ne go dnia wzię ła udział w 4.
Ma ra to nie Uśmie chu w Ostro wie Wlkp.,
gdzie do prze bie gnię cia mia ła 5 km. Mi -
mo zmę cze nia wy czer pu ją cy mi za wo da -
mi pły wac ki mi spi sa ła się zna ko mi cie
i z cza sem 23: 30 za ję ła pierw sze miej sce
w ka te go rii open oraz siód me w ca łej

staw ce 88 bie ga czy.
Po nad to M. Jad czak by ła naj lep sza

w XX Edy cji Szkol nej Li gi Strze lec kiej Po -
wia tu Kro to szyń skie go za la -
ta 2017/2018 w ka te go rii ju nio rów, wy -
prze dza jąc dru gie go za wod ni ka o po -
nad 100 punk tów.

(AN KA)

SUKCESY

Wszechstronna 
Monika Jadczak
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