
W mi nio ną so bo tę w szpi ta lu po wia -
to wym w Kro to szy nie do szło do uro -
czy ste go otwar cia wy re mon to wa nej
pra cow ni RTG z no wym sprzę tem.
W spo tka niu, prócz dy rek cji pla ców -
ki, udział wzię li sa mo rzą dow cy z po -
wia tu i przed sta wi cie le fir my MAH LE.

Apa rat RTG ty pu Te le ko man do jest
bar dzo no wo cze snym urzą dze niem, któ -
re za stą pi ło do tych cza so we – ana lo go we,
wy eks plo ato wa ne na sku tek 12 lat pra cy.
Jak do tąd szpi tal na pra cow nia RTG wy -
ko ny wa ła ok. 13 tys. ba dań rocz nie, za -
rów no pa cjen tom prze by wa ją cym w szpi -
ta lu, jak i wy ko nu ją cym zdję cia am bu la to -
ryj nie. Jed no ba da nie po le ga ło na zro bie -
niu śred nio od 2 do 4 zdjęć.

Cy fro wy apa rat RTG ty pu Te le ko -
man do ma roz wią za nia, któ re umoż li wia ją
wy ko ny wa nie za awan so wa nej dia gno sty ki

ra dio lo gicz nej. Do ty czy to za rów no zdjęć
w za kre sie ra dio lo gii ogól nej dla każ dej czę -
ści cia ła, jak i ba dań z uży ciem kon tra stu.
Apa rat ar chi wi zu je w for ma cie cy fro wym
wy ni ki ba dań. W po rów na niu z po przed -
nim urzą dze niem zdję cia wy ko ny wa ne są
w do kład niej szej tech no lo gii cy fro wej.
Skró cił się czas ich wy ko ny wa nia, nie uży -
wa się już płyt ra dio lo gicz nych. Zmniej szy -
ła się też emi to wa na pod czas ba da nia daw -
ka pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce go. 

Mo bil ny stół rent ge now ski po zwa la
na wy ko ny wa nie zdjęć pod od po wied ni -
mi ką ta mi, bez ko niecz no ści prze miesz -
cza nia pa cjen ta. Ma to szcze gól ne zna cze -
nie w przy pad kach osób w cięż kim sta nie
lub u ofiar wy pad ków. Cał ko wi ty koszt
za ku pu sprzę tu wy niósł 969 840 zł. Par -
ty cy po wa ły w tym wszyst kie sa mo rzą dy
na sze go po wia tu, SP ZOZ oraz fir ma
MAH LE POL SKA. (NO VUS)
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� NA SYGNALE

Zlikwidowano
nielegalne punkty gier
hazardowych

Czytaj na str. 3

� SAMORZĄD

Absolutorium 
dla burmistrza 
Koźmina Wlkp.

Czytaj na str. 3

� WYDARZENIE

Rodzinny festyn 
w krotoszyńskiej
Jedynce

Czytaj na str. 7

� DODATEK

TWOJE DZIECKO
Czytaj na str. 8-9

� WYWIAD

Rozmowa 
z Piotrem Reissem 
na temat MŚ

Czytaj na str. 13

� SPORT

Puchar Krotoszyna 
dla A Seree Tee!

Czytaj na str. 16

SŁUŻBA ZDROWIA

Nowoczesny rentgen dla pacjentów 

Czytaj str. 4

JUBILEUSZ

20-lecie powiatu 
krotoszyńskiego!



Fry de ryk Cho pin, wiel ki pol ski kom -
po zy tor i pia ni sta, go ścił kie dyś
w Kro to szy nie. Wra ca jąc z Wied nia
do War sza wy, 1 wrze śnia 1829 ro ku
za trzy mał się na noc leg w bu dyn ku
daw ne go za jaz du pocz to we go,
w tzw. do mu ko niu sze go. W tym
miej scu od by ło się uro czy ste od sło -
nię cie ta bli cy po świę co nej wiel kie -
mu ar ty ście.

W ze szłym ro ku Ur szu la Paw lic ka,
miesz kan ka Kro to szy na, zło ży ła do bur -
mi strza Fran cisz ka Mar szał ka pi smo
z proś bą po moc w re ali za cji swo je go za -
mie rze nia – po sta no wi ła bo wiem ufun -
do wać ta bli cę pa miąt ko wą, któ ra bę dzie
przy po mi na ła o po by cie w na szym mie -
ście wy bit ne go mu zy ka. Za pro po no wa ła

za wie sze nie ta bli cy na ścia nie fron to wej
bu dyn ku, w któ rym spał Cho pin. 

Wnio sek zo stał przed sta wio ny Ra -
dzie Mu zeum w Kro to szy nie, któ ra po zy -
tyw nie za opi nio wa ła ów po mysł. Po tem
gmi na roz po czę ła sta ra nia o uzy ska nie od -
po wied nich ze zwo leń. Bu dy nek przy uli -
cy Sien kie wi cza 5 jest wpi sa ny w re jestr
obiek tów za byt ko wych, nie oby ło się więc
bez per trak ta cji z Wo je wódz kim Urzę -
dem Ochro ny Za byt ków. Po uzy ska niu
nie zbęd nych ze zwo leń wy ko naw ca,
na zle ce nie fun da tor ki, za wie sił ta bli cę.

W uro czy stym od sło nię ciu ta bli cy
udział wzię li fun da tor ka, bur mistrz, dr
Edward Jo kiel, An to ni Kor sak oraz dy rek -
tor mu zeum – Piotr Mi ko łaj czyk, a tak że
miesz kań cy ka mie ni cy. 

(NO VUS)
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KROTOSZYN

Chopin był w naszym mieście

Po li cjan ci za trzy ma li męż czy znę, któ -
ry ukradł i sprze dał dro go cen ne
przed mio ty. Łu pem spraw cy pa dła bi -
żu te ria o łącz nej war to ści ok. 1700 zł.
Gro zi mu do ośmiu lat wię zie nia.

Pod ko niec ma ja do Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Kro to szy nie zgło si ła się ko -
bie ta, któ ra twier dzi ła, że kie dy by ła
na wa ka cjach, z jej do mu znik nę ła dro ga
bi żu te ria. By ła to pa miąt ka cór ki z pierw -
szej ko mu nii. Po krzyw dzo na wy ce ni ła
skra dzio ne mie nie na ok. 1700 zł. 

Po li cjan ci po ze bra niu in for ma cji
i ich ana li zie wy ty po wa li spraw cę i po kil -
ku dniach za trzy ma li zło dzie ja. Oka zał się
nim 37-let ni brat po krzyw dzo nej. Skra -
dzio ne przed mio ty sprze dał u ju bi le ra,
po da jąc się za ich wła ści cie la.

Męż czyź nie przed sta wio no dwa za -
rzu ty – kra dzie ży i wpro wa dze nia w błąd
ju bi le ra. Spraw ca przy znał się do za rzu ca -
nych mu czy nów, twier dząc, że wy dał
wszyst ko na je dze nie. Gro zi mu ka ra
do ośmiu lat po zba wie nia wol no ści.

(NO VUS)
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Spół ka Oświe tle nie Ulicz ne i Dro go -
we w Ka li szu oraz gmi na Kro to szyn
roz po czę ły w ma ju wy mia nę opraw
oświe tle nio wych na te re nie na sze go
mia sta. Ce lem przed się wzię cia jest
zmniej sze nie zu ży cia ener gii elek -
trycz nej, a tak że ogra ni cze nie lub
unik nię cie emi sji dwu tlen ku wę gla.

W ra mach pro gra mu prio ry te to we -
go Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny

Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Po -
zna niu „LED – Oświe tle nie Ener go osz -
częd ne”, któ re go be ne fi cjen tem jest
Oświe tle nie Ulicz ne i Dro go we Sp. z o.
o., za koń czo no w ma ju pierw szy etap
mo der ni za cji oświe tle nia dro go we go,
po le ga ją cy przede wszyst kim na wy -
mia nie 282 opraw rtę cio wych oraz so -
do wych na ener go osz częd ne opra wy
oświe tle nio we ze źró dła mi świa tła
LED.

Wy mia na ob ję ła uli ce: Zdu now ską,
Bu ków ko, Żwi ro wą, Trans por to wą, Bo -
lew skie go, Ga jo wą, Młyń ską, Klo no wi -
cza, Asny ka, Okól ną, Ja strzę bią i Koź miń -
ską, a tak że czę ścio wo uli ce: Sta szi ca, Sło -
wiań ską, Łą ko wą, Kar bo wia ka, Ko piecz -
ki, Ko za la i Wiej ską.

Etap dru gi za pla no wa no na obec ny
mie siąc. W je go ra mach prze wi dzia no
wy mia nę 37 słu pów oświe tle nio wych
wraz z opra wa mi na uli cach: Ba ta lio nów
Chłop skich, Ty czyń skie go, Ar mii Kra jo -
wej, Hu ba la, Mi ko łaj czy ka, Bo ha te rów
Mon te Cas si no oraz w czę ści ul. Kar bo -
wia ka. 

Wy li czo na łącz na re duk cja zu ży cia
ener gii elek trycz nej dla sie ci oświe tle nio -
wej ob ję tej mo der ni za cją wy no si po -
nad 60%, a rocz na oszczęd ność zu ży cia
ener gii elek trycz nej wy nie sie oko -
ło 130 420 kWh, co w prze ło że niu
na zysk fi nan so wy przy nie sie oko -
ło 50 000 zło tych. 

War tość in we sty cji to po nad 700 ty -
się cy zło tych.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Modernizacja oświetlenia



Ra da Miej ska w Koź mi nie Wlkp. jed -
no gło śnie udzie li ła ab so lu to rium
bur mi strzo wi z ty tu łu wy ko na nia bu -
dże tu za 2017 rok. 

Za nim rad ni przy stą pi li do gło so wa -
nia nad ab so lu to riom, wło darz pod su mo -
wał bu dżet z mi nio ne go ro ku. Do cho dy
za mknę ły się w kwo cie bli sko 55 mln zł,
co sta no wi 98,8% za pla no wa nych w bu -
dże cie. Wy dat ki wy nio sły 57 mln zł, co
sta no wi 97,3% pla nu. 

Bur mistrz uznał, że bu dżet 2017 był

jed nym z naj bar dziej uda nych, zwłasz cza
po stro nie do cho dów. Urząd od no to wał spa -
dek licz by wnio sków ood ro cze nia iumo rze -
nia po dat ków, a wpła ty by ły ter mi no we. 

Wszyst kie za pla no wa ne wy dat ki in -
we sty cyj ne, na któ re w su mie prze zna czo -
no oko ło 4 mln zł, zo sta ły zre ali zo wa ne.
Wy jąt kiem by ły sy tu acje nie za leż ne od sa -
mo rzą du, np. brak moż li wo ści wy ło nie -
nia wy ko naw cy lub opóź nie nia w roz pa -
try wa niu wnio sków o do fi nan so wa nie ze
środ ków ze wnętrz nych. 

W ubie głym ro ku w stu pro cen tach

zre ali zo wa no za pla no wa ne spła ty kre dy -
tów i po ży czek. Za dłu że nie gmi ny na ko -
niec ro ku wy nio sło 14 159 000 zł, co sta -
no wi oko ło 28% do cho dów bu dże -
tu. – Gmi na nie mia ła daw no tak do brej
sy tu acji, je śli cho dzi o zdol ność kre dy to -
wą. Trud ne la ta za na mi – po wie dział
bur mistrz Ma ciej Brat bor ski. 

Po dzię ko wał rad nym za zro zu mie nie
i ak cep ta cję wszyst kich zmian, ja kie w ro -
ku bu dże to wym trze ba by ło wpro wa dzić,
a tak że swo im współ pra cow ni kom
i urzęd ni kom za spraw ne wy ko ny wa nie
po wie rzo nych za dań. Rad ni jed no gło śnie
udzie li li bur mi strzo wi ab so lu to rium
za re ali za cję bu dże tu w 2017 ro ku.

(NO VUS)
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KOŹMIN WLKP.

Trudne lata za nami

Nie le gal ne au to ma ty do gier ha zar -
do wych zo sta ły za re kwi ro wa ne przez
kro to szyń skich po li cjan tów i funk cjo -
na riu szy Urzę du Cel ne go w Ka li szu.
W dwóch punk tach na te re nie na -
sze go mia sta za bez pie czo no sie dem
au to ma tów do gier. Za prze stęp stwo
kar no -skar bo we gro zi ka ra do 3 lat
po zba wie nia wol no ści.

W jed nym lo ka lu funk cjo na riu sze
ujaw ni li czte ry au to ma ty do gier ha zar do -
wych. Za sta li tam oso bę praw do po dob -
nie zaj mu ją cą się ob słu gą „sa lo nu gry”
i męż czy znę, któ ry przy szedł po grać. 

Kil ka dni póź niej mun du ro wi we szli
do ko lej ne go lo ka lu, gdzie znaj do wa ły się
trzy au to ma ty. Tam rów nież by ła oso ba,
któ ra praw do po dob nie zaj mo wa ła się ob -
słu gą. 

Funk cjo na riu sze służ by cel no -skar bo -
wej wy ja śnia ją szcze gó ło wo wszyst kie
oko licz no ści spra wy. Po no we li za cji Usta -
wy o grach ha zar do wych, któ ra we szła
w ży cie 1 kwiet nia 2017 ro ku, wła ści cie -
lo wi lo ka lu oraz au to ma tów gro zi grzyw -
na w kwo cie 100 ty się cy zło tych od każ -
dej za bez pie czo nej ma szy ny oraz ka ra
do trzech lat po zba wie nia wol no ści.

(NO VUS)

Po ża ry skła do wisk od pa dów to pro -
blem, z któ rym ma my do czy nie nia
na te re nie ca łe go kra ju. W ostat nim
cza sie nie ma ty go dnia, w któ rym
nie do cho dzi ło by do po ża rów w ta -
kich miej scach. Dla te go też 6 czerw -
ca w sie dzi bie Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej zor ga -
ni zo wa no spo tka nie na te mat dzia -
łań pre wen cyj nych w tym za kre sie.

Wzię li w nim udział ko men dant po -
wia to wy PSP w Kro to szy nie st. bryg. Ja -
cek Stru żyń ski wraz z funk cjo na riu sza mi

Wy dzia łu ds. Ope ra cyj nych i Kon tro l no -
-Roz po znaw czych, po li cjan ci pod kie row -
nic twem za stęp cy ko men dan ta po wia to -
we go mł. insp. Wło dzi mie rza Sza ła oraz
Zbi gniew Ba rań ski, na czel nik Wy dzia łu
Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic -
twa Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to szy -
nie wraz z pra cow ni ka mi. 

Spo tka nie mia ło na ce lu wy pra co wa -
nie pla nu dzia ła nia pre wen cyj ne go w od -
nie sie niu do skła do wisk od pa dów, zlo ka -
li zo wa nych na te re nie po wia tu kro to szyń -
skie go. 

(NO VUS)

Z POLICJI

Zlikwidowano nielegalne
punkty gier hazardowych

BEZPIECZEŃSTWO

Kontrola składowisk odpadówF
O

T
. 

K
P

P
 K

ro
to

s
z
y
n



Wydarzenie4 WTOREK, 12 czerwca 2018

9 czerw ca sa mo rząd po wia to wy ob -
cho dził swo je dwu dzie ste uro dzi ny.
W I Li ceum Ogól no kształ cą cym im.
Hu go na Koł łą ta ja od by ła się uro czy -
sta se sja, a po tem na kro to szyń skim
ryn ku zor ga ni zo wa no bie sia dę z sze -
re giem atrak cji dla miesz kań ców. 

Uro czy stą se sję otwo rzył Le szek Kul ka,
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go, któ ry po wi tał za pro szo nych go -
ści – rad nych po wia to wych i gmin nych,
bur mi strzów, wój tów, pra cow ni ków jed no -
stek ad mi ni stra cyj nych i przed sta wi cie li
par la men ta rzy stów. Wspo mniał też o hi sto -

rycz nym zna cze niu utwo rze nia po wia tów.
Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka mó wił na to -
miast o tym, jak przez te la ta po wiat się
zmie niał, ja kie in we sty cje by ły i są re ali zo -
wa ne. Pod czas se sji wrę czo no od zna cze nia
oso bom, któ re mia ły wkład w roz wój sa -
mo rzą du po wia to we go.

Póź niej sza bie sia da na ryn ku przy cią -
gnę ła licz ne gro no miesz kań ców. Każ dy
z sze ściu sa mo rzą dów gmin nych miał swo -
je go re pre zen tan ta na sce nie. Wy stą pi ły
Kro to szyń ska Or kie stra Dę ta (Kro to szyn),
Ka pe la z Kli na (Ko by lin), Ze spół Tań ca Lu -
do we go Koź mi nia cy (Koź min Wlkp.), Ze -
spół Ale Bab ki wraz te atrem szkol nym
Iskier ki i gru pą te atral ną Gra cja (Roz dra -
żew), Ko ło Śpie wa cze Ce cy lia (Sul mie rzy -
ce) i Zdu now ski Ze spół Wo kal ny (Zdu ny),
a tak że ze spół Ta cy Nie In ni oraz Sul -Jazz -
band. Dla uczest ni ków im pre zy przy go to -
wa no rów nież za ba wę w po sta ci roz wią zy -
wa nia krzy żów ki. Trze ba by ło od po wie -
dzieć na py ta nia na te mat po wia tu. Na -
stęp nie od by ło się lo so wa nia na gród.

Na bie sia dzie nie za bra kło oczy wi ście
sto isk po wia to wych pla có wek oświa to -
wych, jed no stek, służb, in spek cji i stra -
ży – z sze re giem atrak cji. By ły po ka zy do -
świad czeń che micz nych i fi zycz nych, kre -
atyw ne warsz ta ty dla dzie ci, ma lo wa nie
twa rzy, po ka zy sprzę tu ra tun ko we go, po -
li cyj ne go i stra żac kie go, zna ko wa nie ro -
we rów, do radz two ko sme tycz ne i fry zjer -
skie czy prze jaz dy brycz ką. Przy go to wa no
rów nież sto iska ga stro no micz ne, na któ -
rych każ dy mógł spró bo wać lo kal nych
wy pie ków i pysz no ści, przy go to wa nych
przez szko ły z na sze go po wia tu.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

JUBILEUSZ

20-lecie powiatu krotoszyńskiego!
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NASZE AKCJE

Kto wygra POKÓJ 
dla MALUCHA?

Po zo sta ły dwa ty go dnie do za koń cze nia
dru gie go eta pu 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 owar to ści kil ku ty się cy zło tych. Na gro -
dę zdo bę dzie je den z 26 kan dy da tów.

Każdy z nich ma szansę na główną
nagrodę! Drugi etap to głosowanie smsowe,
które potrwa do 26 czerwca, do godz. 23.59.
Osoba, która zdobędzie najwięcej głosów,
wygra remont pokoju dla swojego dziecka. 

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)

2 czerw ca w sto lar ni na uli cy Zdu -
now skiej w Kro to szy nie wy buchł po -
żar. Na szczę ście nic ni ko mu się nie
sta ło.

Na ak cję skie ro wa no trzy za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz za stę py z jed no stek OSP
w Kro to szy nie, Rosz kach, Zdu nach
i Chwa li sze wie. Na czas pro wa dzo nych
dzia łań do KP PSP za dys po no wa no OSP
w Biad kach w ce lu za bez pie cze nia ope ra -
cyj ne go po wia tu. 

Przez wy pa lo ne okna w gór nej kon -
dy gna cji bu dyn ku la kier ni wy do sta wa ły
się dym i pło mie nie. Po za bez pie cze niu
te re nu stra ża cy odłą czy li ener gię elek -

trycz ną. Miej sce dzia łań po dzie lo no
na dwa od cin ki bo jo we.

Na pierw szym od cin ku pro wa dzo no
dzia ła nia ga śni cze od stro ny po dwó -
rza – po klat ce scho do wej oraz z dra bi ny
przy staw nej, a na dru gim – z pod no śni ka
hy drau licz ne go. Stra ża cy pra co wa li
w sprzę cie ochro ny dróg od de cho wych,
a urzą dze nia mi po mia ro wy mi sta le mo -
ni to ro wa li za gro że nia. 

Po stłu mie niu pło mie ni przy stą pio -
no do od dy mia nia obiek tu i usu wa nia
na ze wnątrz nad pa lo nych ele men tów wy -
po sa że nia. Na ko niec spraw dzo no po -
miesz cze nia urzą dze nia mi po mia ro wy -
mi. Za gro żeń nie stwier dzo no.

(NO VUS)

POŻAR

Ogień w stolarni

4 czerw ca do ko na no ofi cjal ne go od -
bio ru uli cy Gro no wej w Kro to szy nie.
Koszt za da nia wy niósł 89 100 zł
brut to. 

Za kres prac obej mo wał ciąg pie szo -
-jezd ny o dłu go ści oko ło 65 m i sze ro ko -
ści 5 m, zjaz dy do po se sji, ele men ty od -
wod nie nia, za bez pie cze nie sie ci te le tech -
nicz nej. Wy ko naw cą by ła fir ma Usłu gi
Bu dow la no -Mon ta żo we Edward Kraw -
czyń ski z Kro to szy na. 

(NO VUS)

INWESTYCJE

Odbiór ulicy Gronowej
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W Cen trum Ani ma cji Spo łecz nej
w Zdu nach od by ło się kwar tal ne
spo tka nie Klu bu Ho no ro we go Stra -
ża ka. Omó wio no ogól ny stan or ga ni -

za cji, licz bę człon ków, spra woz da nie
fi nan so we oraz sze reg ini cja tyw.

Pro to kół z wal ne go ze bra nia człon -

ków z 2 mar ca te go ro ku przed sta wił Ce -
za ry Mać ko wiak, se kre tarz klu bu. Na -
stęp nie Je rzy Wiatrak, peł nią cy funk cję
skarb ni ka, po in for mo wał uczest ni ków
spo tka nia o sta nie fi nan so wym or ga ni za -
cji, roz li cze niach z Urzę dem Skar bo wym
i Sta ro stwem Po wia to wym w Kro to szy nie
czy do ta cjach przy zna nych w tym ro ku. 

Z po mo cą pre zen ta cji mul ti me dial -
nej przy po mnia no o wy da rze niach,
w któ rych człon ko wie Klu bu Ho no ro we -
go Stra ża ka bra li udział, ta kich jak choć by
ob cho dy 99. rocz ni cy wy bu chu po wsta -
nia wiel ko pol skie go czy II Bieg Za goń czy -
ka. Spo tka nie za koń czy ło się wspól nym
po czę stun kiem i tra dy cyj ną gro chów ką.

(NO VUS)

ZDUNY

Spotkanie honorowych strażaków

W ma ju w Biad kach od by ło się co rocz -
ne świę to po wia to wych struk tur Pol -
skie go Stron nic twa Lu do we go. Uro czy -
sto ści za in au gu ro wa ła msza św. w Ko -
ście le pw. Św. Izy do ra Ora cza. W dal -
szej czę ści nie bra ko wa ło oko licz no -
ścio wych prze mó wień li de rów lu do -
wców. Przy ję to też no wych człon ków.

O nad cho dzą cych wy bo rach sa mo -
rzą do wych i si le lu do wców wspo mniał
Fran ci szek Mar sza łek, bur mistrz Kro to -
szy na, a jed no cze śnie pre zes miej sko -
-gmin nych struk tur PSL. – Ża den pre zes
ni gdy wy bo rów sam nie wy grał – stwier -
dził F. Mar sza łek. – To jest pra ca wie lu lu -
dzi i za to w imie niu za rzą du miej sko -
-gmin ne go wam dzię ku ję. Przed na mi
nie ła twy rok. Wia do mo, że głów nym za -
da niem par tii jest zdo by cie wła dzy, a dla
ugru po wa nia, któ re już ją po sia da – jej
utrzy ma nie. Przed na mi wy bo ry sa mo -
rzą do we. Jest to okres na szej wzmo żo nej
dzia łal no ści i pra cy. Li czę na to, że po wy -
bo rach, za rok – na na stęp nym świę cie,
spo tka my się w tym sa mym skła dzie,
na tych sa mych sta no wi skach. 

Wło darz Kro to szy na pod kre ślił, że
PSL -owi przy świe ca ją te sa me ide ały, któ re
są zna ne od lat, czy li chrze ści jań skie ko rze -

nie, na ro do wy cha rak ter i wraż li wość
na ży cie prze cięt ne go oby wa te la. – My się
nie zmie nia my co wy bo ry czy co de ka dę.
Sed no na szych po glą dów jest za wsze ta kie
sa mo. Cięż ko pra co wa li śmy przez ostat -
nie 20 lat, od kie dy po wsta ły sa mo rzą dy,
a na si wy bor cy to do ce nia ją. Mam na dzie -
ję, że bę dzie my ro bić to da lej – oświad czył
F. Mar sza łek, wspo mi na jąc przy oka zji
o sze re gu in we sty cji na te re nie gmi ny i po -
wia tu. Mó wił tak że o pla nie do fi nan so wa -
nia od na wial nych źró deł ener gii, na co
Kro to szyn otrzy mał 6 mln zł do ta cji. 

Sta ni sław Szczot ka, sta ro sta kro to -
szyń ski i pre zes po wia to wych struk tur
PSL, przy po mniał o idei współ dzia ła nia

i po dzię ko wał wszyst kim sa mo rzą dow -
com po wia tu kro to szyń skie go za do brą
współ pra cę w dzia ła niach na rzecz roz wo -
ju na sze go re gio nu. – Ja ko przy kład
współ dzia ła nia mo że po słu żyć współ fi -
nan so wa nie in we sty cji na dro gach po wia -
to wych – po wie dział S. Szczot ka. 

Sta ro sta za ape lo wał rów nież o ak tyw -
ne uczest nic two w wy bo rach sa mo rzą do -
wych. – Na ma wiaj cie są sia dów i wszyst -
kich in nych, by po szli za gło so wać. To, co
się dzie je w gmi nach na sze go po wia tu, bę -
dzie kon ty nu owa ne. Je że li oczy wi ście po -
zwo li cie, by śmy do koń czy li to, co roz po -
czę li śmy – oznaj mił S. Szczot ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

BIADKI

Nasze ideały się nie zmieniają

Przed kil ko ma dnia mi go ściem sta -
ro sty Sta ni sła wa Szczot ki był wi ce -
mar sza łek wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go, Woj ciech Jan ko wiak. Ce lem
wi zy ty by ło omó wie nie sy tu acji po łą -
czeń ko le jo wych Kro to szy na z Po -
zna niem i Wro cła wiem. 

Jed nym z ini cja to rów spo tka nia był
rad ny sej mi ku wo je wódz twa, Ju lian Jokś.
W dys ku sji wzię li udział tak że bur mi -
strzo wie i wójt z gmin na sze go po wia tu.

Do de ba ty o przy szło ści po łą czeń ko -
le jo wych za pro szo no przed sta wi cie li PKP,
na cze le z dy rek to rem Za kła du Li nii Ko le -
jo wych w Ostro wie Wlkp., Krzysz to fem
Wło dar czy kiem. 

Sa mo rzą dow cy wy ra zi li głę bo kie za -
nie po ko je nie sta nem li nii nr 281, na od -
cin ku z Kro to szy na do Ja ro ci na. Zwró co -
no uwa gę na fakt, że ze wzglę du na in ten -

syw ne pra ce re mon to we na te re nie wo je -
wódz twa dol no ślą skie go po wiat kro to -
szyń ski bę dzie wkrót ce znacz nie le piej
sko mu ni ko wa ny z Wro cła wiem niż ze sto -
li cą swo je go re gio nu. Rad ny Jokś stwier -
dził, iż mo że to skut ko wać „od pły wem”
mło dzie ży na stu dia lub do pra cy w kie -
run ku wro cław skim. 

Po ru szo no też kwe stię uru cho mie -
nia przy stan ku ko le jo we go w Du rzy -
nie, by miesz kań cy po wia tu ostrow -
skie go oraz nie któ rych miej sco wo ści
w po wie cie kro to szyń skim, za trud nie -
ni w Mah le, mo gli do je chać ko le ją bez -
po śred nio do za kła du pra cy. Przed sta -
wi cie le PKP obie ca li po czy nie nie sta -
rań w ce lu uru cho mie nia przy stan ku
w Du rzy nie. O re mon cie na od cin ku
Kro to szyn -Ja ro cin mó wi li w per spek -
ty wie kil ku lat. 

(NO VUS)

TRANSPORT

Rozmawiali o przyszłości kolei
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W nie dzie lę w Szko le Pod sta wo wej
nr 1 im. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich w Kro to szy nie od był się fe styn
„Dzień Ma my, Ta ty i Dziec ka
na spor to wo”. Przy go to wa no sze reg
atrak cji. Za ba wa by ła przed nia. 

Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły Szko ła
Pod sta wo wa nr 1 w Kro to szy nie, Ra da
Osie dla nr 7 oraz Sto wa rzy sze nie Sym pa -
ty ków Kro to szyń skiej Je dyn ki. Licz nie
przy by łych miesz kań ców po wi ta ła Sła wo -

mi ra Ka lak, dy rek tor SP nr 1, wraz z na -
uczy cie la mi. 

Na sce nie wy stę po wa ły dzie ci i mło -
dzież, a na sto iskach przy go to wa no warsz -
ta ty pla stycz ne, po ka zy do świad czeń fi -
zycz nych, ma lo wa nie twa rzy, zna ko wa nie
ro we rów przez kro to szyń skich po li cjan -
tów czy pusz cza nie wiel kich ba niek my -
dla nych. Dzie ci mo gły po ba wić się
na dmu cha nym zam ku lub zro bić pa -
miąt ko we zdję cie w fo to bud ce. 

Wrę cza no rów nież na gro dy w kon -

kur sach pla stycz nych, m. in. „Stop smo go -
wi”, a tak że prze pro wa dzo no Tur niej Ro -
we ro wy o Pu char Dy rek to ra Szko ły. Wie le
emo cji to wa rzy szy ło me czo wi pił ki noż nej
na or li ku. Ro dzi ce i na uczy cie le zmie rzy li

się z ucznia mi kro to szyń skiej je dyn ki. 
Nie bra ko wa ło oczy wi ście sto isk ga -

stro no micz nych, któ re ser wo wa ły gro -
chów kę, bi gos, po tra wy z gril la, na le śni ki,
cia sta, wa tę cu kro wą i lo dy. Od by ła się
rów nież lo te ria fan to wa, w któ rej do wy -
gra nia by ły m. in. ro we ry oraz me ble.
Wszy scy uczest ni cy ro dzin ne go fe sty nu
świet nie się ba wi li i spę dzi li nie dziel ne po -
po łu dnie w nie zwy kle mi łej at mos fe rze.

(NO VUS)

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

SP NR 1 KROTOSZYN

Dzień Mamy, Taty i Dziecka na sportowo!

Kim jest pri ma ba le ri na? Dla cze go
ta niec po tra fi zmie nić ży cie? Czy każ -
dy mo że tre no wać ba let? To tyl ko wy -
bra ne py ta nia, na któ re już 15 czerw -
ca od po wie 9-let nia Nad ia Frik.
Uczen ni ca Szko ły Pod sta wo wej nr 4
im. Woj ska Pol skie go w Kro to szy nie
po pro wa dzi spe cjal ny wy kład dla bli -
sko 250 ró wie śni ków. Wy da rze nie
or ga ni zo wa ne jest przez Dol no ślą ską
Szko łę Wyż szą z Wro cła wia w ra -
mach Pol skiej Aka de mii Dzie ci.

Wy kład „Ba let – mo ja pa sja” wy gło -
si 9-let nia Nad ia Frik z SP nr 4 w Kro to -
szy nie. Nad ia od bli sko 2 lat tre nu je ba -
let, któ ry stał się jej pa sją. Wraz ze swo ją
kla są uczest ni czy ła rów nież ja ko ma ła
stu dent ka w dwóch edy cjach Pol skiej
Aka de mii Dzie ci we Wro cła wiu. To je -
dy na gru pa z po wia tu kro to szyń skie go,
któ ra za kwa li fi ko wa ła się do udzia łu
w tym edu ka cyj nym pro jek cie. Or ga ni -
za to rem pro jek tu jest Dol no ślą ska Szko -
ła Wyż sza. Uczel nia, któ ra w tym ro ku
ko lej ny raz w ran kin gach Per spek tyw
uzna na zo sta ła za naj lep szą nie pu blicz -
ną uczel nię na Dol nym Ślą sku i jed ną
z naj lep szych w Pol sce, zde cy do wa ła
uho no ro wać za an ga żo wa nie kla sy IIIa
z Kro to szy na i zor ga ni zo wać, we współ -

pra cy z dy rek cją szko ły, spe cjal ne spo tka -
nie wła śnie w Kro to szy nie.

– Bar dzo cie szy my się, że ostat nie
w tym ro ku aka de mic kim spo tka nie Pol -
skiej Aka de mii Dzie ci zor ga ni zo wa ne zo -
sta nie wła śnie w Kro to szy nie. Je ste śmy
pod ogrom nym wra że niem ma łych stu -
den tów ze Szko ły Pod sta wo wej nr 4
w Kro to szy nie, któ rzy z wiel kim za an ga -
żo wa niem, za in te re so wa niem i cie ka wo -
ścią bio rą udział w na szym pro jek -
cie – pod kre śla dr Anet ta Pe re świet -Soł -
tan, psy cho log i ko or dy na tor ka Pol skiej
Aka de mii Dzie ci w Dol no ślą skiej Szko le
Wyż szej. – Nie wąt pli wie jest to rów nież
za słu ga wy cho waw czy ni, pa ni An ny Mar -
cin kow skiej, oraz otwar to ści ro dzi ców
i dy rek cji, że mo że my go ścić tę gru pę
u nas we Wro cła wiu. To wła śnie ich de ter -
mi na cja, jak i za ufa nie, któ rym zo sta li śmy
ob da rze ni, spo wo do wa ły, że po sta no wi li -
śmy uho no ro wać dzie ci z Kro to szy na or -
ga ni za cją ostat nie go spo tka nia wła śnie
w ich mie ście – do da je.

Wy da rze nie od bę dzie się w pią -
tek, 15 czerw ca, o godz. 10.00 w ha li wi -
do wi sko wo -spor to wej przy ul. Młyń -
skiej 2b. Wy kła do wi Nad ii to wa rzy szyć
bę dą m. in. po ka zy szkół tań ca Po wer
Dan ce oraz Show Dan ce, a tak że wy kład
do ro słe go eks per ta, w ro lę któ re go wcie li

się za ło ży ciel ka ze spo łu Kro to sza nie, Ar -
let ta Po lań ska. Spo tka nie mo de ro wać bę -
dzie 11-let nia Ka sia Chu dziak, któ ra już
w wie ku 6 lat pro wa dzi ła swój pierw szy
wy kład na te mat me diów i in for ma cji
pra so wej, a dziś jest rzecz nicz ką Pol skiej
Aka de mii Dzie ci. 

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

Or ga ni za to rem Pol skiej Aka de mii
Dzie ci we Wro cła wiu jest Dol no ślą ska
Szko ła Wyż sza. Part ne rem stra te gicz -
nym VI edy cji pro jek tu jest Mia sto Wro -
cław. Pa tro nat ho no ro wy nad pro jek tem
ob ję li Rzecz nik Praw Dziec ka Ma rek Mi -
cha lak oraz Dol no ślą ski Ku ra tor Oświa ty
Ro man Ko wal czyk. Part ne rem pro jek tu
jest Ro bo Camp.

OPRAC. (RED) 

BALET

9-letnia Nadia poprowadzi wykład 
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Na strzel ni cy Kur ko we go Brac twa
Strze lec kie go zor ga ni zo wa no Tur niej
Strze lec ki o Prze chod ni Łań cuch
Her bo wy Mia sta i Gmi ny Kro to szyn.
Prze pro wa dzo no tak że za wo dy rad -
nych i pra cow ni ków urzę du oraz sta -
ro stwa.

Prze chod ni Łań cuch Her bo wy zdo -
był Ma rek Ste fań ski (Basz ków), któ ry wy -
prze dził Ja nu sza No wa ka (Roz dra żew)
i Ma ria na Wło si ka (Rosz ki). W ry wa li za -
cji rad nych i pra cow ni ków urzę dów
pierw sze miej sce za ję ła Ja dwi ga Wojt czak,
a za nią upla so wa li się Prze my sław Ję dr ko -
wiak i Ka rol Kaj. 

Po nad to ry wa li zo wa no w strze la niu
do tar czy „Za byt ki Kro to szy na nr 7”,
do tar czy lo so wej, a tak że tra dy cyj nie
do ku ra. W tej pierw szej kon ku ren cji
trium fo wał Ja nusz No wak, dru gi był Ma -
ciej Bła że jew ski (Kro to szy na), a trze ci Ma -
rian Wło sik.

W tar czy lo so wej naj lep szy był Jor -
dan Jaś kie wicz (Rasz ków), wy prze dza jąc
Je rze go Ko wal skie go (Rosz ki) i Mar ka Ste -
fań skie go (Rasz ków).

W tra dy cyj nym strze la niu do ku ra
zwy cię żył Ma rek Ste fań ski, a na ko lej nych
po zy cjach upla so wa li się Ali na Ste fań ska
(Rasz ków) i Jor dan Jaś kie wicz.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Zmagania na strzelnicy

W ma ju tra dy cyj nie od był się Ty dzień
Bi blio tek. W tym ro ku wy da rze niu
przy świe ca ło ha sło „(Do)wol ność
czy ta nia”. Kro to szyń ska Bi blio te ka
Pu blicz na jak co ro ku wy róż ni ła swo -
ich czy tel ni ków. Go ściem spe cjal -
nym spo tka nia by ła Ol ga Rud nic ka.

Na sza książ ni ca od 2007 ro ku przy -
zna je ty tuł Ho no ro we go Czy tel ni ka KBP.
Co ro ku ho no ru je dzie sięć osób, któ re sys -
te ma tycz nie ko rzy sta ją ze zbio rów bi blio -
te ki. Tym ra zem wy róż nie ni zo sta li Ur -
szu la Sa wicz, Ma ria Gę sia rek, Kry sty na
Ko niecz na, An drzej Pa pier ski, Bo że na
Gro bel na, Mał go rza ta Fi li pow ska, Ewa

Gu mien na, Elż bie ta Mar sza łek, Ju sty na
Wój cik i Bog dan Woź niak. 

Przy oka zji wrę czo no na gro dy
za udział w kon kur sie, któ ry od był się nie -
co wcze śniej z oka zji Świa to we go Dnia
Książ ki i Praw Au tor skich. Otrzy ma li je
An na Ja ku bek, Ani ta Szym czak, An na
Dzie dzic, Mar ty na Ide, Da ria Kap cin ska. 

W dru giej czę ści od by ło się spo tka nie
z Ol gą Rud nic ką, au tor ką po wie ści ko me -
dio wo -oby cza jo wych z wąt kiem kry mi -
nal nym, któ re za chwy ca ją i ba wią ogrom -
ne rze sze czy tel ni ków. O. Rud nic ka opo -
wia da ła o po cząt kach swo jej przy go dy
z pi sar stwem i o swo ich in spi ra cjach. 

(NO VUS)

KROTOSZYN

Dowolność czytania
Pod ko niec ma ja koź miń ska Szko ła
Pod sta wo wa nr 3 po raz czter na sty
zor ga ni zo wa ła fe styn ro dzin ny. Dla
dzie ci i ich ro dzi ców przy go to wa no
mnó stwo atrak cji.

Wszyst kich go ści przy wi ta li dy rek tor
Ar le ta Szku dla rek, ksiądz pro boszcz Ma -

rek Spy cha ła oraz prze wod ni czą cy Ra dy
Ro dzi ców – Ar ka diusz Li sek. 

Atrak cji nie bra ko wa ło, ta kich jak
choć by ko ło szczę ścia, ma lo wa nie twa rzy
czy za pla ta nie ko lo ro wych war ko czy. Dzie -
ci mo gły wy sza leć się na dmu cha nej zjeż -
dżal ni czy ko lo ro wym pla cu za baw al bo
spró bo wać swo ich sił w dmu cha nej ku li,

dry fu ją cej po ba se nie wy peł nio nym wo dą. 
Na sto iskach ga stro no micz nych, pro -

wa dzo nych przez ro dzi ców, ser wo wa no
da nia z gril la, za pie kan ki, cia sto, lo dy,
zim ne na po je oraz ka wę i her ba tę. 

Wszyst kim czas umi la ły wspa nia łe
wy stę py ar ty stycz ne uczniów. Du żym za -
in te re so wa niem cie szy ły się rów nież po -
ka zy umie jęt no ści stra żac kich. W jed nej
z klas, pod czuj nym okiem na uczy cie li,
dzie ci mo gły wy ko ny wać cie ka we do -
świad cze nia fi zycz no -che micz ne. W sa li
gim na stycz nej prze pro wa dzo no ro dzin ne
roz gryw ki bad min to na. 

Go ść mi spe cjal ny mi fe sty nu by li
człon ko wie gru py cyr ko wej ze Spe cjal ne -
go Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go
w Bo rzę cicz kach, któ rzy ba wi li wszyst -
kich im po nu ją cy mi po ka za mi. Z ko lei
w tur nie ju siat kar skim o Pu char Dy rek to -
ra ro dzi ce ogra li na uczy cie li. 

W lo te rii fan to wej do wy gra nia by ły
atrak cyj ne na gro dy, a po śród nich ro wer,
któ re go po sia da czem stał się je den
z uczniów koź miń skiej Trój ki.

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Rodzinny festyn w Trójce

Za koń czył się re mont dwóch ga bi ne -
tów le kar skich w po rad ni po łoż ni czo -
-gi ne ko lo gicz nej SP ZOZ w Kro to szy -
nie, któ ra znaj du je się w bu dyn ku
A przy ul. Bo lew skie go.

Przy każ dym z ga bi ne tów po wsta ła
ka bi na hi gie nicz na dla pa cjen tek. Jest to
jed no z dzia łań ma ją cych na ce lu ulep sze -
nie i zwięk sze nie ja ko ści świad czeń me -
dycz nych dla ko biet w po rad niach na le żą -

cych do SP ZOZ w Kro to szy nie. W ka bi -
nach pa cjent ki mo gą przy go to wać się
do ba da nia. Każ da z pań otrzy ma jed no ra -
zo wą odzież i klap ki, w któ rych przej dzie
na fo tel gi ne ko lo gicz ny. Jed na z ka bin
przy sto so wa na bę dzie do osób nie peł no -
spraw nych. 

Ga bi ne ty wy po sa żo ne zo sta ną
w dwa no we fo te le gi ne ko lo gicz ne i apa rat
USG. Sprzęt ten zo stał za ku pio ny w ra -
mach pro jek tu „Po pra wa in fra struk tu ry

ochro ny zdro wia po przez do po sa że nie SP
ZOZ w Kro to szy nie w no wo cze sny sprzęt
me dycz ny”, do fi nan so wa ne go z fun du -
szy eu ro pej skich w ra mach Wiel ko pol -
skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go na la ta 2014-2020.

Przy wy re mon to wa nych po miesz -
cze niach po wsta nie tak że ga bi net za bie -
go wy, gdzie bę dzie moż na wy ko ny wać
drob ne za bie gi gi ne ko lo gicz ne w try bie
am bu la to ryj nym. W naj bliż szym są -
siedz twie z czę ścią ga bi ne to wą po rad ni
znaj du je się rów nież pra cow nia mam -
mo gra ficz na. 

Funk cjo nu je tak że Szko ła Ro dze nia.
Za ję cia dla przy szłych ro dzi ców już nie -
dłu go od by wać się bę dą w po miesz cze -
niach, w któ rych dziś pra cu ją po rad nie
uro lo gicz na i aler go lo gicz na.

Zlo ka li zo wa nie wszyst kich ga bi ne -
tów dla ko biet w jed nym miej scu, w przy -
chod ni na ul. Bo lew skie go, ma spra wić, iż
pa cjent ki bę dą mia ły o wie le lep szy do -
stęp do po rad i dia gno sty ki z za kre su po -
łoż nic twa i gi ne ko lo gii.

(NO VUS)

SŁUŻBA ZDROWIA

Gabinety po remoncie
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11Edukacja

W Szko le Pod sta wo wej nr 7 z Od dzia ła -
mi In te gra cyj ny mi im. Hen ry ka Jor da -
na w Kro to szy nie od by ła się XIII Kon fe -
ren cja Wy cho wa nia Fi zycz ne go. Na -
uczy cie le ze szkół pod sta wo wych wy -
słu cha li pre lek cji do ty czą cych naj now -
szych tren dów na uki pły wa nia. 

Go ściem spe cjal nym był dr Da -
mian Jer szyń ski z Aka de mii Wy cho wa -

nia Fi zycz ne go w Po zna niu, któ ry wy -
gło sił wy kład na te mat no wo cze snych
tren dów w na uce pły wa nia. Swo je wy -
stą pie nie za czął od krót kie go ry su hi -
sto rycz ne go, a na stęp nie sku pił się
na naj now szych ten den cjach w na ucza -
niu pły wa nia. 

– Za ję cia z dzieć mi na pły wal ni mo -
że my roz po czy nać już od trze cie go mie -
sią ca ży cia – pod kre ślił D. Jer szyń -

ski. – Naj le piej ta kie spo tka nia pro wa dzić
w gru pie, gdzie ma my ze so bą ro dzi ca.
Głów nym na szym ce lem jest przy sto so -
wa nie dziec ka do no we go oto cze nia. Za ję -
cia na tak wcze snym eta pie ży cia po ma ga -
ją we wszech stron nym roz wo ju mło de go
czło wie ka – oznaj mił. 

W dal szej czę ści wy kła dow ca po -
znań skiej AWF omó wił eta py na ucza nia
po szcze gól nych sty lów pły wa nia oraz
naj waż niej sze aspek ty, na ja kie mu szą
zwra cać uwa gę na uczy cie le wy cho wa nia
fi zycz ne go. – Waż ne jest stop nio wa nie
głę bo ko ści dna. Po dob nie jest z na uką
jaz dy na nar tach. Prze cież in struk tor nie
ka że nam zjeż dżać z naj trud niej szych
szla ków na pierw szym spo tka niu. Bar -
dzo waż ny jest od po wied ni po kaz oraz
ob ja śnie nie da ne go ćwi cze nia – mó wił
dr Jer szyń ski. 

Po czę ści ofi cjal nej był czas na roz mo -
wy, w trak cie któ rych na uczy cie le wy cho -
wa nia fi zycz ne go wy mie ni li się do świad -
cze nia mi i spo strze że nia mi. 

(GRZE LO)

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

Czwar te miej sce z Pol sce za ję ły
przed sta wi ciel ki ZSP w Zdu nach
w kon kur sie „Eu ro pa da się lu bić”,
or ga ni zo wa nym przez Ochot ni cze
Huf ce Pra cy. Fi nał od był się pod ko -
niec ma ja w Kiel cach.

Ka sia Ma ty ba, Ja go da Ad ler i Rok sa na
Dur czew ska two rzy ły jed ną z 23 dru żyn,
któ re zje cha ły do Kielc z ca łe go kra ju. Dla
uczest ni ków przy go to wa no wie le atrak cyj -
nych wy cie czek i za jęć in te gra cyj nych. 

W czę ści kon kur so wej oce nie pod le -
ga ły sto isko pro mu ją ce kul tu rę da ne go

kra ju Unii Eu ro pej skiej, wie dza o UE oraz
prak tycz ne wy ko na nie po traw po cho dzą -
cych z pro mo wa ne go pań stwa. Trój ka
„Hisz pa nek” z ZSP w Zdu nach zo sta ła
do ce nio na i osta tecz nie za ję ła czwar te

miej sce w Pol sce!  Spe cjal ne po dzię ko wa -
nia na le żą się Da rii Li siak i Iwo nie Łu czak
z OHP w Kro to szy nie, dzię ki któ rym
dziew czę ta osią gnę ły ta ki suk ces.

(AN KA)

SP NR 7 KROTOSZYN

Konferencja nauczycieli WF-u

OHP

Zdunowskie „Hiszpanki” czwarte w kraju!

Pierw sze go dnia czerw ca ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 wraz ze
star szy mi ko le ga mi z ZSP nr 3
w Kro to szy nie wy bra li się na wy -
ciecz kę do Mię dzy rze cza, gdzie go -
ści li w sie dzi bie 17. Wiel ko pol skiej
Bry ga dy Zme cha ni zo wa nej im. Gen.
Bro ni Jó ze fa Do wbor -Mu śnic kie go.

Te go dnia jed nost ka w Mię dzy rze -
czu by ła otwar ta dla wszyst kich grup zor -

ga ni zo wa nych. 17. Wiel ko pol ska Bry ga -
da Zme cha ni zo wa na im. Gen. Bro ni Jó -
ze fa Do wbor -Mu śnic kie go jest od dzia -
łem woj sko wym, wcho dzą cym
w skład 11. Lu bu skiej Dy wi zji Ka wa le rii
Pan cer nej. Dzie dzi czy tra dy cje 3. Dy wi -
zji Strzel ców Wiel ko pol skich, 17. Wiel -
ko pol skiej Dy wi zji Pie cho ty Ar mii Po -
znań z jej 68, 69 i 70 Puł ka mi Pie cho ty
oraz 17. Puł ku Pie cho ty i 17. Puł ku Zme -
cha ni zo wa ne go. 5 lip ca 1996 ro ku nada -

no bry ga dzie mia no „Wiel ko pol ska” oraz
pa tro na – gen. bro ni Jó ze fa Do wbor -Mu -
śnic kie go.

Jed nost ka wy po sa żo na jest w naj -
no wo cze śniej szy sprzęt, ja kim dys po -
nu je pol ska ar mia. Prze zna czo na jest
do za dań mi li tar nych oraz re ago wa nia
na za gro że nia nie mi li tar ne, za rów no
w kra ju, jak i po za je go gra ni ca mi. Żoł -
nie rze bry ga dy wie lo krot nie uczest ni -
czy li w mi sjach w Ira ku, Cza dzie i Afga -
ni sta nie.

Po obej rze niu jed nost ki woj sko wej
go ście z Kro to szy na zwie dzi li Mię dzy -
rzec ki Re jon Umoc nień – sys tem
stwo rzo ny przez Niem ców w la -
tach 1934-1944 dla ochro ny wschod -
niej gra ni cy Rze szy. Ucznio wie mie li
oka zję zo ba czyć bun kry, któ re znaj du -
ją się na głę bo ko ści 30-50 me trów
i two rzą la bi rynt o łącz nej dłu go ści
ok. 30 km. Obec nie MRU jest naj więk -
szym zi mo wi skiem nie to pe rzy w Eu -
ro pie. Co ro ku zi mu je ich tam ok. 30
ty się cy. 

(GRZE LO)

SP 1 / ZSP 3 KROTOSZYN

Z wizytą w jednostce wojskowej
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2 czerw ca w Kro to szyń skiej Bi blio te -
ce Pu blicz nej od był się ka me ral ny
kon cert Hen ry No Hur ry. Pu blicz ność
usły sza ła kom po zy cje z po gra ni cza
ga tun ków sin ger -son gw ri ter i in die -
-folk, za rów no te zna ne z twór czo ści
Let ters From Si len ce czy Hen ry Da -
vid’s Gun, jak rów nież utwo ry au tor -
skie oraz wła sne in ter pre ta cje nu -
me rów in nych ar ty stów. 

Hen ry No Hur ry to jed no oso bo wy
pro jekt mu zycz ny, po dróż ni czy i pi sar ski
Waw rzyń ca Ja na Dą brow skie go (Let ters

From Si len ce, Hen ry Da vid's Gun). Mu -
zyk gra na czte rech róż nych gi ta rach, sam

two rzy bi ty. Jest wiel kim zwo len ni kiem
or ga ni zo wa nia wła snych kon cer tów w nie -
sza blo no wych miej scach. Wy stę po wał
na przy kład na da chu, na łą ce pod drze -
wem, w le sie czy na uli cy. (NO VUS)

WY DA RZY SIĘ

Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
12-14 czerwca
godz. 15.00 – TRAKTOREK FLOREK RATUJE
FARMĘ – Norwegia, familijny, 73' - 2D dubbing
godz. 16.30 – HAN SOLO: GWIEZDNE WOJNY -
HISTORIE – USA, przygodowy/sci-fi, 135' - 2D
dubbing

godz. 19.00 – ZIMNA WOJNA - HISTORIE –
Francja/Polska, dramat, 85' - 2D 
godz. 20.30 – DEADPOOL 2 – USA, komedia/sci-fi,
film akcji, 119’ – 2D napisy
Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I
LO.  
15 czerwca
Zjazd absolwentów w Zespole Szkół Specjalnych im.
Marii Grzegorzewskiej, od godz. 15.00.

15-16 czerwca
III Otwarte Mistrzostwa Krotoszyna w Darta. Piątek -
rywalizacja deblowa, sobota - rozgrywki
indywidualne. Klub Bila. 
16 czerwca 
Biesiada osiedlowa otwierająca SKWEREK
PRZYJAZNY RODZINOM – na tzw. górce (ul.
Konstytucji  Maja).
Europe Sumo Cup na krotoszyńskim rynku, od godz.
14.00. 
24 czerwca
Koncert kameralny – muzyka francuska; o godz.
19.00 w kościele farnym.

Do 31 sierpnia 

Wystawa ekspozycji Radosława Barka „Miasta,

miasteczka, krajobrazy – szkice z podróży” w

Muzeum Regionalnym w Krotoszynie. 

Kobylin
16-17 czerwca

Dni Kobylina – w sobotę zagra zespół Dżem!

Kobierno
16 czerwca

XXII edycja Biegu Sokoła. Start o godz. 10.00. 

KONCERT

Z muzyką wśród książek

W Koź mi nie Wlkp. od by ła się już pią -
ta edy cja May Blu es Me eting Fe sti -
val. Na im pre zę zje cha li mu zy cy
z róż nych stron kra ju – z Ka to wic,
Kro to szy na, Wro cła wia, Po zna nia,
Ra wi cza, Ostro wa Wlkp., Ka li sza czy
Ru dy Ślą skiej. 

Jak co ro ku prze pro wa dzo no kon kur -
sy – dla le wo ręcz nych gi ta rzy stów oraz
na naj lep szy ze spół wy stę pu ją cy na sce -
nie. W ju ry zna leź li się Grze gorz Ka poł -
ka, Ry szard Glo ger (re dak cja mu zycz na
Pol skie go Ra dia Po znań), Ja nusz Szmat

(czło nek Za rzą du Fe sti wa lu Las, Wo da
i Blu es w Ra dzy niu), Ma rek Ka cza now ski
(in ter ne to we Ra dio Fiat). 

O mia no naj lep sze go le wo ręcz ne go
gi ta rzy sty ry wa li zo wa ło sze ściu mu zy -
ków. Zwy cię żył Teo dor Luks z Wro cła wia.
W związ ku z wy so kim po zio mem pre -
zen to wa nym przez wszyst kich uczest ni -
ków ju ro rzy zde cy do wa li, by – w do wód
uzna nia – po dzie lić na gro dę pie nięż ną
rów nież na po zo sta łych.

Z ko lei w kon kur sie na naj lep szy ze -
spół blu eso wy po sta no wio no, że na gro -
da głów na zo sta nie przy dzie lo na dwóm

ka pe lom – Te ren Pry wat ny oraz Dhar -
ma Bums.

Na za koń cze nie fe sti wa lu na sce nie
wy stą pi ły gwiaz dy blu esa – Po kój Nu mer
Trzy (lau re at po przed niej edy cji), Tan de -
ta Blu es Band oraz Va ne sa Har bek Band.

(NO VUS)

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

MUZYKA

Impreza dla miłośników bluesa
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W Cze chach od był się mię dzy na ro -
do wy tur niej ka ra te. W VI In ter na tio -
nal Lion Cup Par du bi ce Open ry wa li -
zo wa ła eki pa UKS Sho dan Zdu ny,
któ ra w kla sy fi ka cji ze spo ło wej upla -
so wa ła się na ósmym miej scu.

Ka ra te cy Sho da na w Par du bi cach
wy wal czy li czte ry zło te me da le, trzy
srebr ne i dzie więć brą zo wych. Na naj -
wyż szym stop niu po dium sta nę li Ja ro -
sław Adam ski (ka ta +46 lat), Nor bert
Ty siak (ku mi te U'21) oraz Mar ta

Streu bel (ka ta U'10). Osią gnię cie tej
ostat niej za wod nicz ki jest tym bar dziej
god ne po chwa ły, że ry wa li zo wa ła ze
star szy mi od sie bie ry wal ka mi. W ka ta
dru ży no wym zło to zgar nę ła tak że eki -
pa chłop ców U'14 w skła dzie: Ja kub
Ro mań ski, Ja kub For ma now ski i Hu -
bert Koź ma. 

Srebr ne krąż ki zdo by li Zo fia Ducz -
mal (ka ta U'12) oraz dru ży ny – dziew -
cząt U'12 w ka ta i ju nio rek w ku mi te.
Na naj niż szym stop niu po dium sta nę ły
Nad ia Ducz mal (ka ta U'10 oraz ku mi te

U'10), Ma tyl da Ozga (ka ta U'12), Z.
Ducz mal (ku mi te U'12), J. For ma now ski
(ku mi te U'14), Dag ma ra Muj ta (ku mi te
U'18) i We ro ni ka Bec ker (ku mi te U'18)
oraz ze spo ły – dziew cząt U'12 w ku mi te
i chłop ców U'14 w ku mi te. 

– Wiel ką przy jem no ścią by ło wi -
dzieć, jak na jed nym po dium sta wa ło
po dwóch przed sta wi cie li Sho da na w tej
sa mej kon ku ren cji – stwier dza J. Adam -
ski, tre ner Sho da na. – Każ dy me dal zo -
stał zdo by ty po za żar tej wal ce. Dzię ku ję
na szym spon so rom – Du nya Do ner Ke -
bab oraz gmi nie Zdu ny – za wspar cie
oraz ro dzi com za po moc w trak cie tur nie -
ju – do da je. 

(GRZE LO)

KARATE

Ósme miejsce Shodana w Czechach

Na dru gim i trze cim stop niu po dium
sta nę ły kro to szyń skie pa ry, któ re ry -
wa li zo wa ły w fi na le re jo nu roz gry -
wek siat ków ki pla żo wej szkół po -

nad gim na zjal nych. Tur niej od był się
w Ka li szu. 

O prym w re jo nie wal czy ło dzie sięć

ekip, któ re po dzie lo ne zo sta ły na dwie
gru py. Na sze ze spo ły zna la zły się w tej sa -
mej gru pie. 

Da niel Po mir ski i Piotr Czwoj dziń ski
z ZSP nr 2 za ję li w gru pie pierw sze miej -
sce, wy gry wa jąc wszyst kie po je dyn ki.
Z ko lei pa ra z kro to szyń skie go LO – To -
masz Ku rek / Bar tek Ta la ga – upla so wa ła
się na dru giej po zy cji. Li ce ali ści w me czu
o brąz po ko na li 21: 19 du et z Kęp na. 

W fi na le ry wa la mi D. Po mir skie go
i P. Czwoj dziń skie go by li siat ka rze z Ka li -
sza. Po za cię tej wal ce go spo da rze wy gra -
li 21: 15 i tym sa mym re pre zen tan ci ZSP
nr 2 w Kro to szy nie zo sta li wi ce mi strza mi
re jo nu. 

(GRZE LO)

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Dwa stopnie podium dla naszych

Bar dzo do brze po wio dło się przed -
sta wi cie lom Sto wa rzy sze nia Kro to -
szyń ska Li ga Dar ta w V Mi strzo -
stwach Ste el Dar ta w Lesz nie. W tur -
nie ju pań na trze cim miej scu upla so -
wa ła się Mar ta Paw lic ka, a w roz -
gryw kach de blo wych Prze my sław
Paw lic ki i Sła wo mir Ol szew ski za ję li
dru gą po zy cję.

W tur nie ju par ry wa li zo wa ło 21 te -
amów, któ re po dzie lo no na czte ry gru py.
Pierw szą wy gra li Szla chet ka i Nie dziel ski,
przed Ma kie wi czem i Paw łow skim. W ko -
lej nej naj lep si by li Łu czak i Cie ślak, a dru -
gie miej sce za ję li Paw lic ki i Woj ta szek.
W gru pie C trium fo wa li Pe cy na i Cie ślak,
wy prze dza jąc Szym ko wia ka i Ma tu szew -
skie go. W czwar tej gru pie na pierw szej lo -
ka cie zna leź li się Ol szew ski i Paw lic ki,
a za ni mi upla so wa li się Roch man kow ski
i Ję drzej czak.

W pół fi na łach du et Ol szew ski / Paw -
lic ki ograł Szym ko wia ka i Ma tu szew skie -
go, a Łu czak z Cie śla kiem po ko na li Pe cy -
nę i Cie śla ka. Ta ostat nia pa ra za ję ła trze -
cie miej sce. W fi na le na to miast te am
z Gło go wa wy grał 5: 2 z Ol szew skim
i Paw lic kim. Kro to szyń skie du ety – Sa -
wic ki / Ja siń ski i Skal ski / Ju siak – za koń -
czy ły zma ga nia na fa zie gru po wej. 

Dru gi dzień mi strzostw to roz gryw ki
in dy wi du al ne. W ry wa li za cji pań bez kon -
ku ren cyj na oka za ła się An na Ko wal czyk
z Ostro wa Wlkp., dru ga by ła An na Roch -
man kow ska, a na trze cim miej scu upla so -
wa ły się Mar ta Paw lic ka oraz Iza be la Ba jer. 

W tur nie ju mę skim 41 za wod ni ków
po dzie lo no naj pierw na osiem grup. Ja -
siń ski oraz Sa wic ki prze gra li awans do fa -
zy pu cha ro wej o jed ne go le ga. Z ko lei Paw -
łow ski po wyj ściu z gru py prze grał z do -
brze dys po no wa nym Nie dziel skim. Za -
wo dy wy grał Da riusz Mar ci niak, któ ry
w fi na le po ko nał 5: 2 Łu ka sza An dru kie -
wi cza. 

Wszyst kich mi ło śni ków dar ta za pra -
sza my na III Otwar te Mi strzo stwa Kro to -
szy na w Ste el Dar ta, któ re od bę dą się
w dniach 15-16 czerw ca. 

(GRZE LO)

DART

Pawliccy na podium w Lesznie 
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Pod ko niec ma ja w Głu cho ła zach
w ra mach Igrzysk Dzie ci od by ły się
Mi strzo stwa Pol ski w Mi ni siat ków ce
Chłop ców i Dziew cząt. Zna ko mi cie
spi sał się ze spół ze Szko ły Pod sta -
wo wej nr 8 w Kro to szy nie. Pod -
opiecz ni tre ne ra Sła wo mi ra Chle -
bow skie go w roz gryw kach czwó rek
za ję li szó ste miej sce.

Pra wo gry w MP uzy ska li mi strzo wie
po szcze gól nych wo je wództw. Wiel ko pol skę
re pre zen to wa ła kro to szyń ska Ósem ka, któ -
ra w wy ni ku lo so wa nia tra fi ła do gru py D.
Na tym eta pie na si siat ka rze po ko na li SP 8
Lu bin (2: 1) oraz PSP 3 Sta ro gard Gdań ski
(2: 1) i nie spro sta li póź niej szym brą zo wym
me da li stom – eki pie MP SP Mi rzec (1: 2).
Nie sa mo wi tą wal kę na par kie cie kon tu zją
oku pił Fi lip Waw roc ki, któ ry mu siał przed -
wcze śnie za koń czyć udział w tur nie ju.

Pod opiecz ni Sła wo mi ra Chle bow skie -
go mie li moż li wość wal ki o miej sce w czo ło -
wej ósem ce. – Zmie rzy li śmy się z naj lep szy -
mi dru ży na mi gru py C – po wie dział tre ner
kro to szy nian. – W pierw szym me czu ule -
gli śmy srebr nym me da li stom mi -
strzostw – SP 21 Gru dziądz (0: 2). 

Mecz z SP 303 War sza wa miał za de cy -
do wać o ko lej no ści w gru pie i wal ce w staw -
ce o miej sca 5-8. Siat ka rze z Kro to szy na roz -
po czę li bar dzo do brze, gdyż pierw szy skład
wy grał pierw szą par tię 25: 18. – Na stęp na
czwór ka tak że zwy cię ży ła 25: 18. Na tym
eta pie chłop cy by li bar dzo skon cen tro wa ni,
nie po peł nia li wła snych błę dów, a wy ko rzy -
sty wa li złe za gra nia ry wa li – stwier dza S.
Chle bow ski. 

Ko lej nym ry wa lem by ła dru ży na SP 3
Le żajsk. Wy gra na da wa ła pra wo wal ki
o pią tą lo ka tę w kra ju. Ze spół w skła dzie
Ad rian Grom ski, To biasz Flor czyk, Wik -

tor Mac kie wicz i Fi lip Pin kow ski wy grał
pew nie 25: 11. – W tym dniu wal czy li -
śmy bez za wod ni ków re zer wo wych, po -
nie waż To masz Łęc ki mu siał wró cić
na mi strzo stwa Wiel ko pol ski, a wspo -
mnia ny wcze śniej F. Waw roc ki z po wo du
kon tu zji wró cił do do mu – mó wi S. Chle -
bow ski. Dru ga czwór ka (Pa weł Pę cak,
Krzysz tof Szym let, Ja kub Hy le wicz i Se -
ba stian Li gę za) po za cię tej wal ce ule -
gła 20: 25. W tie -bre aku znów lep sza by ła
Ósem ka, wy gry wa jąc 15: 12. 

– W ostat nim dniu mu sie li śmy po -
now nie zmie rzyć się z SP 303 War sza wa,
a staw ką by ło pią te miej sce w kra ju – opo -
wia da tre ner kro to szyń skich siat ka -
rzy. – Pierw szy set to se ria błę dów na szych
za wod ni ków oraz brak zim nej krwi, w efek -
cie cze go prze gra li śmy 26: 28. Ko lej na
czwór ka tak że nie za gra ła na mia rę swo ich
umie jęt no ści i war sza wia cy zwy cię ży -
li 25: 17. 

Ósem ka za koń czy ła więc tur niej
na szó stej po zy cji. – Mój ze spól po ka zał wy -
rów na ny po ziom siat kar ski pod czas ca łych
MP, koń cząc zma ga nia na wy so kim miej -
scu. Chłop cy sta ra li się god nie re pre zen to -
wać Kro to szyn i Wiel ko pol skę, pod cho dząc
do każ de go po je dyn ku mak sy mal nie skon -
cen tro wa ni. Siat ka rze wraz z tre ne ra mi
dzię ku ją bur mi strzo wi Kro to szy na
za wspar cie fi nan so we, bez któ re go wy jazd
na MP w Głu cho ła zach nie był by moż li -
wy – pod su mo wu je S. Chle bow ski. 

(GRZE LO)

SIATKÓWKA

Ósemka szósta w kraju

W VII edy cji Tria th lo nu Sie ra ków
star to wa ła licz na gru pa za wod ni ków
z po wia tu kro to szyń skie go. Im pre za
od by wa ła się w ma low ni czej sce ne -
rii Kra iny Stu Je zior. 

Pierw sze go dnia uczest ni cy mie li
do po ko na nia dy stans 112,99 km, zwa ny
po pu lar nie po łów ką. Na za jutrz do wy bo ru
by ły tra sy 1/8 (28,25 km) i ćwiart ka (56,5
km).

Na naj krót szym dy stan sie trium fo wał
Syl we ster Swat (Prze źmie ro wo) z cza -

sem 1: 02: 57. Nasz po wiat re pre zen to wa li
Kry stian Au gu sty niak (de biu tu ją cy w ta -
kich za wo dach), Mi chał Wło dar czyk oraz
Ka rol Worsz ty no wicz. – Po tym star cie mo -

gę śmia ło po wie dzieć, że nie moż li we sta je
się moż li we – przy zna je K. Au gu sty -
niak. – Od 11 lat wal czę z cho ro bą, któ ra
dość moc no utrud nia mi co dzien ne funk -

cjo no wa nie. Mi mo to dzię ki wspar ciu ro dzi -
ny i naj bliż szych zna jo mych uda ło mi się
ukoń czyć tria th lon, z cze go je stem bar dzo
dum ny – pod kre śla. 

K. Au gu sty niak na po ko na nie 475 m
wwo dzie,22,5km naro we rze oraz5,25km
bie gu po trze bo wał go dzi ny,50 mi nut i11 se -
kund. Świet nie po wio dło się M. Wło dar czy -
ko wi (97. miej sce), któ ry ukoń czył za wo dy
z wy ni kiem 1: 23: 11. Swój re zul tat z po -
przed nie go ro ku po pra wił też K. Worsz ty no -
wicz (166. miej sce – 1: 29: 07). – Tria th lon
wcią ga nie sa mo wi cie. Dla mnie to do pie ro
dru gi start, a już nie mo gę do cze kać się ko lej -
ne go. Za chę cam wszyst kich mi ło śni ków
spor tu do spró bo wa nia swo ich sił na tra -
sie – mó wi K. Worsz ty no wicz. 

Na dy stan sie tzw. ćwiart ki (950 m pły -
wa nia, 44 km jaz dy ro we rem i 10,55 km
bie gu) naj lep szy był Ro bert Czyż (Po znań)
z wy ni kiem 1: 59: 13. Z na sze go po wia tu
star to wa li Ka ta rzy na Ry bac ka (702. miej -
sce – 3: 05: 34), Mo ni ka Sob ko wiak (738.
miej sce – 3: 08: 58) i Kon rad No wak (875.
miej sce – 3: 38: 58). 

Na naj dłuż szej tra sie (1,9 km pły wa -
nia, 88 km ro we rem i 21,095 km bie gu) po -
now nie zwy cię żył Bar tosz Ba nach
(3: 59: 22) z Gdań ska. Nasz po wiat re pre -
zen to wa li Ja cek Ka sprzak (243. miej -
sce – 5: 25: 37), Da mian Wit kow ski (296.
miej sce – 5: 35: 37) i Ma ciej Sob ko wiak
(429. miej sce – 6: 14: 37).

(GRZE LO) 

TRIATHLON 

Gorąca rywalizacja w Sierakowie

Na obiek tach I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja w Kro -
to szy nie od był się Me mo riał Lek ko -
atle tycz ny im. Dy rek to ra Grze go rza
No wac kie go. By ła to czwar ta edy cja
im pre zy. W szran ki sta nę ła mło dzież
ze szkół po nad gim na zjal nych z na -
sze go po wia tu. 

Za wo dy zor ga ni zo wa li na uczy cie le
wy cho wa nia fi zycz ne go, we współ pra cy
z Kro to szyń skim Szkol nym Związ kiem
Spor to wym. Dy rek tor No wac ki kie ro wał

szko łą w la tach 2005-2011. To mię dzy
in ny mi dzię ki je go sta ra niom na te re nie
pla ców ki po wsta ła bież nia, któ rą w póź -
niej szym cza sie w znacz nej mie rze sfi -
nan so wał przy ja ciel szko ły, Da riusz Ro -
zum. 

W bie gu na 100 m dziew cząt naj -
szyb sza by ła Klau dia Wal czak
(I LO – 13: 91), wy prze dza jąc Jo an nę Ję -
dr ko wiak (I LO – 14: 34) oraz We ro ni kę
No cu lak (ZSP 3 – 14: 48). Wśród chłop -
ców trium fo wał Mi ko łaj Bo row czyk
(11: 39), a za nim upla so wa li się Ma te usz

Lo renz (ZSP 3 – 11: 50) oraz Szy mon
Gie bot (11: 80). 

W bie gu na 300 m pierw sza by ła Ju -
lia Mi ko łaj czyk (ZSP 2 – 47: 59), a ko lej -
ne lo ka ty za ję ły Mar ty na Skrzyp czak
(I LO – 48: 91) i Ja go da Bła żu tycz
(ZSP 3 – 55: 32). W wy ści gu chłop ców
zwy cię żył Ja kub Wie te cha (ZSP Ko by -
lin – 36: 46), dru gie miej sce za jął Do mi -
nik Pi wo war (ZSP 2 – 38: 54), a trze -
cie – Ja kub Chle bosz (ZSP 2 – 39: 53). 

W pchnię ciu ku lą naj lep sza oka za ła
się Mo ni ka Twar dow ska (ZSP Koź min

Wlkp. – 9,42 m), któ ra wy prze dzi ła Eli zę
Nel le (ZSP Ko by lin – 7,59 m) i Alek san -
drę Bzo dek (ZSP Ko by lin – 7,55 m).
W ry wa li za cji chłop ców na po dium sta -
nę li Ja kub Ole szak (ZSP Koź min
Wlkp. – 12,36 m), Ad rian Wi cheń ski
(ZSP 2 – 12,19 m) i Sa mu el Wo jak
(ZSP 3 – 12,09 m).

Skok w dal dziew cząt wy gra ła Mo ni -
ka Twar dow ska (ZSP Koź min
Wlkp. – 4,38 m), a za nią zna la zły się
Klau dia Wal czak (I LO – 4,17 m) i An na
War kocz (ZSP 2 – 3,94 m). Wśród chłop -
ców trzy czo ło we po zy cje za ję li Bar tło -
miej Pa rzysz (I LO – 5,55 m), Kry stian
Berg man (ZSP Koź min Wlkp. – 5,21 m)
i Szy mon Pa ta las (ZSP 3 – 5,20 m). 

Na za koń cze nie me mo ria łu ry wa li -
zo wa ły szta fe ty mie sza ne 4x300 m. Naj -
szyb szy był te am z Koź mi na Wlkp.
(3: 00: 84), dru gie miej sce przy pa dło eki -
pie z ZSP 2 Kro to szyn (3: 02: 13), a trze -
cie za ję li li ce ali ści z Koł łą ta ja (3: 09: 83). 

(GRZE LO)
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Po łą czo ne si ły UKS Trój ka Kro to szyn
oraz Astry Kro to szyn w ma ju wzię ły
udział w mię dzy na ro do wym tur nie ju
pił ki noż nej Pra ga Stra hov
Cup 2018. Pod opiecz ni tre ne ra Łu -
ka sza Ba ra na upla so wa li się na dzie -
wią tym miej scu. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło szes na ście
ze spo łów. W pierw szym me czu kro to szyń -
ski te am wy grał 2: 1 z nie miec kim 1. FC
Röthen bach. – Po tej wy gra nej by li śmy
w do brej sy tu acji i mo gli śmy po wal czyć
o nie zły wy nik w tur nie ju. Nie ste ty, kon tu -
zji do znał nasz je dy ny bram karz. W związ -
ku z tym dwa ko lej ne po je dyn ki gra li śmy
z no mi nal nym za wod ni kiem z po la w ro li
gol ki pe ra – mó wi Łu kasz Ba ran. 

Ko lej ne spo tka nia kro to szy nia nie
prze gra li – 0: 6 z Cse pel Hun ga ry i 1: 3
z Da lum IF. Po tych po raż kach po zo sta ła

im wal ka o miej sca 9-12. Nasz ze spół po -
ko nał 2: 1 Hu sum Bold klub i po rzu tach
kar nych wy grał z Da lum IF, zaj mu jąc osta -
tecz nie dzie wią tą lo ka tę. W kro to szyń -
skiej dru ży nie gra li Kry stian Tom czak,
Mi chał Ca łu jek, An to ni Sta ni kow ski,
Woj ciech Le czy kie wicz, Ro bert By strow -
ski, Ma ciej Fioł ka, Fi lip Tra wiń ski, Ka rol
Ja wor ski, Szy mon Kra wiec, Woj ciech Ki -
sze nia, Igor Bie law ny, Kac per Woj cie -
chow ski oraz Oli wier Ja nic ki.

– Chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim ro dzi com, któ rzy po mo gli w or ga ni -
za cji te go wy jaz du. Nasz udział w tur nie -
ju moż li wy był też dzię ki wspar ciu fi nan -
so we mu ze stro ny gmi ny Kro to szyn. Dla
nas by ło to cen ne do świad cze nie spor to -
we, któ re po win no za pro cen to wać
w przy szło ści – pod su mo wu je tre ner kro -
to szy nian. 

(GRZE LO)

Od 26 ma ja do 2 czerw ca trwa -
ły IX Koź miń skie Dni Spor tu. Im pre -
za zor ga ni zo wa na przez Gmin ny
Ośro dek Spor tu w Koź mi nie Wiel ko -
pol skim cie szy ła się du żym za in te re -
so wa niem, a do udzia łu zgło si li się
i młod si, i star si mi ło śni cy ak tyw no -
ści fi zycz nej. 

Or ga ni za to rzy za dba li o bo ga ty pro -
gram te go rocz nych dni spor tu. Przy go to -
wa no im pre zy skie ro wa ne do osób w każ -
dym prze dzia le wie ko wym, po cząw szy
od naj młod szych (Olim pia da Przed szko -

la ka), a skoń czyw szy na naj star szych
(Olim pia da Se nio rów). Nie za po mnia no
tak że o oso bach nie peł no spraw nych. 

Zor ga ni zo wa no tur niej ka ra te czy
spar ta kia dę szkół pod sta wo wych, w trak cie
któ rej pod su mo wa no ry wa li za cję pla có -
wek oświa to wych we współ za wod nic twie
spor to wym w ro ku szkol nym 2017/2018. 

W ra mach te go rocz nych Dni Spor tu
od by ły się tak że Gmin ny Dzień Dziec ka,
Spar ta kia da Miesz kań ców Mia sta i Gmi -
ny oraz tur niej pił ki noż nej dla za wod ni -
ków szkół ki pił kar skiej GOS. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Cenne doświadczenie w Pradze 

KOŹMIN WLKP.

Dni sportu dla wszystkich

W Pol sce z ro ku na rok wzra sta licz -
ba przed się bior ców. Więk szość mło -
dych biz nes me nów za kła da jed no -
oso bo wą dzia łal ność go spo dar czą
po to, aby nie pra co wać na eta cie,
lecz być „na swo im”. Za czy na ją
z gło wą peł ną ma rzeń i pla nów,
ale – w du żej mie rze – tak że z ze ra -
mi na kon cie. Li czą na szyb kie wy -
pra co wa nie zy sku.

Co jed nak w sy tu acji, gdy przed się -
bior cy bra ku je pie nię dzy na bie żą ce po -
trze by, a już w szcze gól no ści na roz krę ce -
nie czy utrzy ma nie fir my na ryn ku? Jed -
ną z opcji jest za cią gnię cie kre dy tu. Ban ki
oraz in sty tu cje fi nan so we ofe ru ją ce ta ką
moż li wość wprost prze ści ga ją się w cie ka -
wych i co raz atrak cyj niej szych dla klien -
tów pro po zy cjach. Bran ża fi nan so wa ofe -
ru je w tym mo men cie bar dzo wie le roz -
wią zań kre dy to wych. Jest to jed nak ka te -

go ria bar dzo wą ska, na le żą do niej ści śle
okre ślo ne ro dza je kre dy tów. My sku pi my
się za rów no na nich, jak i na ta kich, któ re
przed się bior ca mo że wziąć na dzia łal ność
go spo dar czą za po śred nic twem oso bi ste -
go lub fir mo we go ra chun ku ban ko we go. 

Kre dyt na fir mę – w przy pad ku dzia -
łal no ści go spo dar czej cho dzi przede
wszyst kim o suk ce syw ne i ra cjo nal ne in -
we sto wa nie. W ta kich wy pad kach wła ści -
cie lom nie wiel kich i do pie ro roz krę ca ją -

cych się firm bra ku je pie nię dzy na roz -
ruch. Do brym wyj ściem z sy tu acji oka zu -
ją się w więk szo ści przy pad ków kre dy ty
fir mo we. Jed ną z naj więk szych ich za let
jest za zwy czaj niż sze niż przy zo bo wią za -
niach osób fi zycz nych opro cen to wa nie
i dość ela stycz ny okres spła ty. 

Kre dyt ob ro to wy – to nic in ne go jak
kre dyt ban ko wy, któ ry prze zna cza się
na sfi nan so wa nie bie żą cych po trzeb
przed się bior stwa, ta kich jak m. in. koszt
za trud nie nia pra cow ni ków, kosz ty ad mi -
ni stra cyj ne, za kup to wa ru czy wy po sa że -
nia, re mont sie dzi by fir my. Środ ki te słu -
żą głów nie za pew nie niu płyn no ści fi nan -
so wej, czy li spła cie po ja wia ją cych się na -
leż no ści i zo bo wią zań. Kre dyt ob ro to wy
dla firm przy zna wa ny jest w więk szo ści
przy pad ków na okres po ni żej ro ku, ale
ist nie je moż li wość za cią gnię cia go
na dłu żej.  

Wkrót ce ciąg dal szy...

NOTUS RADZI...

Kredyt dla firm – co trzeba wiedzieć?

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej od był się pią ty – czy li ostat ni – tur -
niej w ra mach Otwar tych Mi strzostw
Po wia tu w Sza chach Szyb kich. Tym
ra zem trium fo wa li Zu zan na Zie le ziń -
ska oraz Ka mil Grze siak. W naj bliż szą
śro dę od bę dzie się uro czy ste pod su -
mo wa nie ca łej ry wa li za cji.

Mi strzo stwa skie ro wa ne by ły
do uczniów szkół pod sta wo wych, uro -
dzo nych w 2004 ro ku i młod szych.
W trak cie pię ciu tur nie jów obo wią zy wał
sys tem szwaj car ski na dy stan sie sied miu
rund. Do kla sy fi ka cji koń co wej za wod ni -
kom za li czo na zo sta ła su ma punk tów
zdo by tych w czte rech naj lep szych tur nie -
jach, a przy rów nej licz bie oczek de cy do -
wa ły ostat nie za wo dy. 

W ostat nim tur nie ju w gro nie dziew -
cząt po now nie naj lep sza oka za ła się Zu zan -
na Zie le ziń ska (SP Sul mie rzy ce). Na ko lej -
nych miej scach zna la zły się Na ta lia Grzo na

(SP Sul mie rzy ce) oraz Ju lia Kor da sie wicz
(SP Smo li ce). W zma ga niach chłop ców
trium fo wał Ka mil Grze siak z Ostro wa
Wiel ko pol skie go, wy prze dza jąc Krzysz to fa
Ma te lę (UKS Sko czek Mi licz) i Emi lia na
Trze cia ka (UKS Sko czek Mi licz). 

Uro czy ste pod su mo wa nie mi -
strzostw i wrę cze nie na gród za pla no wa -
no na naj bliż szą śro dę (13 czerw ca) o go -

dzi nie 16.00 w kro to szyń skiej bi blio te ce.
Naj lep si sza chi ści otrzy ma ją pu cha ry, me -
da le oraz na gro dy rze czo we. Pa tro nat ho -
no ro wy nad mi strzo stwa mi ob jął Bank
Spół dziel czy w Kro to szy nie, a pa tro nem
me dial nym by ła Ga ze ta Lo kal na KRO -
TO SZYN. 

(GRZE LO)
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Szachiści zakończyli rywalizację
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W ostat nim me czu te go se zo nu
na wła snym bo isku Piast Ko by lin
zre mi so wał ze Sta lą Ple szew 2: 2.
Miej sco wi zdo by wa li go le po ude rze -
niach gło wą. Na li stę strzel ców wpi -
sa li się Adam Ku rza wa i Szy mon
Wo siek.

W 33. mi nu cie na pro wa dze nie wy -
szli go spo da rze. Za gra nie Ka mi la Ku bia -
ka z rzu tu roż ne go wy ko rzy stał Adam
Ku rza wa, po ko nu jąc bram ka rza strza łem
gło wą. Go ście wy rów na li bły ska wicz nie.

Cen trę z pra wej stro ny wy koń czył, rów -
nież sku tecz ną głów ką, Ma te usz Ra czyk. 

Ten sam za wod nik w 56. mi nu cie
strze lił dru gie go go la dla Sta li, ude rza jąc
nie do obro ny zza po la kar ne go. Do wy -

rów na nia do pro wa dził kil ka na ście mi nut
póź niej Szy mon Wo siek, wy ko rzy stu jąc
błąd gol ki pe ra go ści. 

(GRZE LO)
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Astra Kro to szyn roz gro mi ła na wła -
snym obiek cie Vic to rię La ski 7: 0.
Tym sa mym pod opiecz ni tre ne ra
Lesz ka Kru ti na przed ostat nią ko lej -
ką ka li skiej okrę gów ki za pew ni li so -
bie miej sce na po dium w ta be li.

Kro to szy nia nie po pierw szej po ło wie
pro wa dzi li z ostat nią dru ży ną li gi 2: 0.
Wy nik otwo rzył Ję drzej Pacz ków w 19.
mi nu cie. Na 2: 0 pod wyż szył Ka rol Kry -
stek, wy ko rzy stu jąc rzut kar ny, po dyk to -
wa ny za faul na Ma te uszu Mi zer nym. 

Po zmia nie stron go spo da rze nie mie -
li li to ści dla ry wa li, apli ku jąc im jesz cze
pięć go li. Po dwa ra zy bram ka rza go ści po -
ko na li Ma te usz Mi zer ny i Krzysz to fa Ra -
tyń ski. Re zul tat usta lił de fen sor Vic to rii,

Da riusz La ske, pa ku jąc pił kę do wła snej
bram ki po ude rze niu Ka mi la Czoł ni ka. 

Dzię ki tej wy gra nej, przy jed no cze -
snym re mi sie Pia sta Ko by lin ze Sta lą Ple -
szew, Astra za pew ni ła so bie trze cie miej -
sca na ko niec se zo nu. Za ty dzień kro to -
szy nia nie za koń czą roz gryw ki wy jaz do -
wym me czem z Olim pią Brze zi ny. 

(GRZE LO)
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Sprawiedliwy podział punktów

Po za pew nie niu so bie mi strzo stwa
w roz gryw kach Play are ny eki pa
A Se ree Tee mo że się po chwa lić ko -
lej nym osią gnię ciem. W fi na le Pu -
cha ru Kro to szy na mi strzo wie po ko -
na li 5: 4 Igloo. Na za wod ni ka me czu
wy bra no Ka ro la Kryst ka. 

Fi na ło wa kon fron ta cja by ła bar dzo
za cię ta. Ze spół AST w dru giej po ło wie
me czu mu siał ra dzić so bie w osła bie niu,
po nie waż czer wo ną kart kę, za za gra nie
pił ki rę ką po za po lem kar nym, otrzy mał
Pa tryk Wojt ko wiak. Osta tecz nie fa wo ry ci

wy gra li 5: 4, za pew nia jąc so bie dru gi ty -
tuł w tym se zo nie. 

Ro ze gra no tak że za le głe spo tka nia
kro to szyń skiej Play are ny. Wy so kie zwy -
cię stwa od nio sły dru ży ny MTV (21: 2
z Tor na dem), Żu brów (22: 1 z Hor nets)
oraz LZS Ko bier no -Tom ni ce (13: 4 z Bro -
dziak Te amem). Dru gie go miej sca w ta be -
li mo że być już pew ny zdu now ski Pan -
com. Z ko lei osiem go li M. Kwie ciń skie go
(Żu bry) przy bli ży ło go do ko ro ny kró la
strzel ców. 

(GRZE LO)
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A Seree Tee ustrzeliło dublet!

Piast Kobylin – Stal Pleszew 2:2 (1:1)
BRAMKI: 1:0 – Adam Kurzawa (33’
głową), 1:1 – Mateusz Raczyk (34’ głową),
1:2 – Mateusz Raczyk (56’), 2:2 – Szymon
Wosiek (68’ głową)
PIAST: Poślednik – Kubiak, Snela,
Wosiek, A. Kurzawa – Mac. Wachowiak,
M. Kurzawa, Szymanowski (65’ Pospiech),
Kokot (82’ Kowalski) – Mat. Wachowiak
(71’ Stanisławski), Bzodek (56’
Marchewka)

PIŁKA NOŻNA

Astra
rozstrzelała
Victorię

Ma riusz Wal ko wiak
W le cze niu

bó lu krę go słu pa
po le cam te ra pię
Dr. Co xa. Po zwa la
ona bo wiem
na bez ope ra cyj ne
z m n i e j  s z e  n i e
prze pu kli ny dys -
ku i je go re ge ne ra -
cję na wet do 30
pro cent. To me to da bez piecz na i ła god na,
a przede wszyst kim sku tecz na. Mo gą
z niej sko rzy stać pa cjen ci z ta ki mi do le gli -
wo ścia mi jak rwa kul szo wa i bar ko wa,

drę twie nie, mro wie nie koń czyn itp.
Wcze śniej je dy nym wyj ściem był za bieg
chi rur gicz ny, lecz dzię ki te ra pii Dr. Co xa
ope ra cji moż na unik nąć.

Me to da ta da je efekt w po sta ci po -
mniej sze nia się prze pu kli ny dys ku,
dzię ki cze mu zmniej sza się ucisk na ko -
rze nie ner wo we, co przy no si ulgę w bó -
lu. Po nad to do cho dzi do po więk sze nia
się otwo rów mię dzy krę go wych i przy -
wra ca ny jest ruch w sta wach krę go słu -
pa. Naj waż niej szy efekt to re ge ne ra cja
krąż ków mię dzy krę go wych, któ re sta ją
się bar dziej na wod nio ne, od ży wio ne
i więk sze.Astra Krotoszyn – Victoria Laski 

7:0 (2:0)
BRAMKI: 1:0 – Jędrzej Paczków (19’),
2:0 – Karol Krystek (28’ karny), 3:0 –
Krzysztof Ratyński (54’), 4:0 – Mateusz
Mizerny (57’), 5:0 – Mateusz Mizerny
(60’), 6:0 – Krzysztof Ratyński (73’),
7:0 – Dariusz Laske (81’ samobójcza)
ASTRA: Jarysz - Jankowski, Wawrocki,
Olejnik, Stach (46’ Roszczak) – Krystek,
Czołnik, Ratyński, Kuszaj, Mizerny (65’
Budziak) – Paczków (60’ Adamski) 


