
Przed tygodniem zakończyło się
głosowanie w naszym konkursie
WYMARZONY POKÓJ MALUCHA!
Laureatami zostali Alicja Miłkowska i jej
syn Antoni, zdobywając 34,3% głosów.
Teraz Panią Alicję czeka remont pokoju
Jej dziecka. Serdecznie gratulujemy! 

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.

KIN GA KOST KA
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DZIŚ W NU ME RZE:
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� KROTOSZYN

Tomasz Niciejewski
prezesem CSiR
WODNIK

Czytaj na str. 3

� POLITYKA

Poseł Jan Mosiński o
programie Dobry Start

Czytaj na str. 4

� Z SESJI

Pacjent jest numerem
jeden - dyskusja
krotoszyńskich
radnych

Czytaj na str. 4

� WYDARZENIE

Monika Kuszyńska
gwiazdą Dni Gminy
Rozdrażew

Czytaj na str. 5

� UROCZYSTOŚĆ

20-lecie podpisania
umowy o partnerstwie
z Dierdorfem

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWÓJ DOM i OGRÓD
Czytaj na str. 8-11

� POWIAT

Drugi etap Rajdu 
po Ziemi
Krotoszyńskiej

Czytaj na str. 12

� SPORT

Piłkarski turniej
Kobylin Summer Cup

Czytaj na str. 16

NASZE AKCJE

Poznaliśmy laureatów naszego konkursu!



22 czerw ca w miej sco wo ści Klat ka
(gmi na Koź min Wlkp.) do szło do wy -
pad ku dro go we go. Kie row ca sa mo -
cho du oso bo we go stra cił pa no wa nie
nad po jaz dem, w wy ni ku cze go ude -
rzył w przy droż ne drze wo. 

Na miej sce skie ro wa no dwa za -
stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej w Kro to szy nie oraz je den
z koź miń skiej OSP. Jak się oka za ło,

sa mo chód mar ki Peu ge ot 307 ude -
rzył le wym bo kiem w drze wo i za -
trzy mał się w po lu. Kie row ca znaj -
do wał się już pod opie ką Ze spo łu
Ra tow nic twa Me dycz ne go. 

Stra ża cy po mo gli w prze trans -
por to wa niu po szko do wa ne go
do ka ret ki po go to wia, a w roz bi -

tym au cie odłą czy li aku mu la tor.
Ze wzglę du na roz rzu co ne
na znacz nym ob sza rze ele men ty
ka ro se rii, prze szu ka no przy le gły
te ren w ce lu wy klu cze nia udzia łu
in nych osób w zda rze niu. Kie row -
cę na to miast prze wie zio no
do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko -

we go. Na ko niec dzia łań z jezd ni
usu nię to po zo sta ło ści po wy pad ku.

– Z re la cji świad ków wy ni ka,
iż kie ru ją cy sa mo cho dem Peu ge ot,
ja dąc środ kiem jezd ni od stro ny
Koź mi na Wlkp., wy je chał z łu ku
dro gi ze znacz ną pręd ko ścią,
po czym wpadł w po ślizg i ude rzył
w drze wo. Męż czy zna był trzeź wy.
Nie miał przy so bie pra wa jaz dy
i po twier dze nia ubez pie cze nia po -
jaz du. Po li cjan ci wy ja śnia ją oko -
licz no ści te go zda rze nia – in for -
mu je Piotr Szcze pa niak, ofi cer
pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po -
li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

Kil ka ty go dni te mu po znań ska fir ma
He ro Col lec tion po da ro wa ła Mu -
zeum Re gio nal ne mu im. Hie ro ni ma
Ław ni cza ka w Kro to szy nie re pli kę
nie miec kie go mun du ru z koń co we -
go okre su I woj ny świa to wej.

Uni for my te go ty pu uży wa ne
by ły przez po wstań ców wiel ko pol -
skich aż do po cząt ku lu te go 1919 r.
Na mun du rze na nie sio ne są cha -
rak te ry stycz ne dla wojsk po wstań -
czych pol skie ele men ty. W prze ka -
za nym kom ple cie zna la zły się fu -
ra żer ka woj sko wa (feld mut ze M17)
z orzeł kiem wiel ko pol skim, kurt -
ka woj sko wa (M15) z bia ło -czer wo -
ny mi wstąż ka mi, pas woj sko wy
(M1915) z pru ską klam rą i par cia -
nym pa skiem, ła dow ni ce mau ser
wz. 1909, ba gnet wz. 98/05 z po -
chwą i żab ką, chle bak wz. 1893,
ma nier ka wz. 1907, spodnie woj -
sko we M15 i trze wi ki z owi ja cza -
mi.

Mun dur tra fił już ja ko ma ne -
kin na sta łą wy sta wę. Szcze gól ne
po dzię ko wa nia kro to szyń skie mu -
zeum skie ro wa ło do ofia ro daw cy
cen ne go hi sto rycz ne go eks po na -
tu – Krzysz to fa Kło sow skie go,
wła ści cie la fir my He ro Col lec tion.

OPRAC. (NO VUS)

Aktualności2 WTOREK, 3 lipca 2018

Wydawca: Wielkopolska Squad S.C.

Redakcja:
Mały Rynek 13/10, 63-700 Krotoszyn
Redagują:
Red. Naczelny: 
Andrzej Kamiński 691 275 725
a.kaminski@glokalna.pl 
Grzegorz Nowak
g.nowak@glokalna.pl
Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl 
Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

Reklama:
Grzegorz Kotecki 608 082 481,
g.kotecki@glokalna.pl 
Adrian Urbaniak 517 706 357
a.urbaniak@glokalna.pl

Wydawca nie odpowiada za treść 
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

F
O

T
. 

w
w

w
.k

ro
to

s
z
y
n
.p

l

F
O

T
.

P
S

P
 K

ro
to

s
z
y
n

W dniu 28 czerw ca 2018 na dro dze
kra jo wej S7 miał miej sce nie szczę śli wy
wy pa dek, w któ rym ran nych zo sta ło 3
na szych pra cow ni ków, w tym je den
z nich bar dzo cięż ko. W chwi li obec nej
le ka rze mó wią, że ni ko mu już nie za gra ża
nie bez pie czeń stwo utra ty ży cia. Na miej -
scu wy pad ku po ja wi ła się na sza Kie row -
nicz ka Re gio nal na wraz z ko lej nym pra -
cow ni kiem z tam te go re jo nu. Na to miast
w go dzi nach po po łu dnio wych do prze -
by wa ją cych w szpi ta lach po szko do wa -
nych pra cow ni ków do tarł Pre zes Spół ki
wraz z Dy rek to rem Sprze da ży Hur to wej.
Roz ma wia li oni z po szko do wa ny mi pra -

cow ni ka mi oraz z żo ną pra cow ni ka naj -
cię żej ran ne go. Po usta bi li zo wa niu się je -
go sta nu oraz okre śle niu po trzeb zo sta nie
pod ję ta de cy zja, w ja kiej for mie fir ma bę -
dzie mo gła mu po móc. 

Nie ste ty, w tym zda rze niu zgi nął
miesz ka niec Kro to szy na, któ ry pra co wał
dla fir my współ pra cu ją cej z A -T. Jest
nam z te go po wo du nie zmier nie przy -
kro. 

Ca ły czas trwa do cho dze nie pro wa -
dzo ne przez po li cję pod nad zo rem pro -
ku ra tu ry. 

Za rząd 
Przed się bior stwa Han dlo we go A -T S. A.

Oświadczenie Przedsiębiorstwa
Handlowego A-T S.A. 

z dnia 29 czerwca 2018

HISTORIA

Replika munduru
powstańczego dla muzeum

NA DRODZE

Uderzył 
w drzewo



Koź miń scy rad ni przy ję li sta no wi sko
w spra wie ko niecz no ści bu do wy ob wod -
ni cy mia sta i prze bu do wy dro gi wo je -
wódz kiej nr 438 na od cin ku Koź min
Wlkp. – Bo rek Wlkp. Te dwa ofi cjal ne
do ku men ty, jed no gło śnie przy ję te przez
Ra dę Miej ską, prze sła no do Pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów i mar szał ka wo je wódz twa
wiel ko pol skie go. 

Ini cja to rem wy ra że nia przez Ra dę Miej -
ską wKoź mi nie ofi cjal nych sta no wisk wspra -
wie re ali za cji tych waż nych dla miesz kań ców
in we sty cji był rad ny Mar cin Le śniak. 

– Ra da Miej ska w Koź mi nie Wlkp., ma -
jąc na uwa dze przede wszyst kim do bro
miesz kań ców gmi ny Koź min Wlkp., wraz ze
szcze gól nym uwzględ nie niem bez pie czeń -
stwa oraz kom for tu ich ży cia, wy ra ża głę bo -
kie za nie po ko je nie w związ ku z bra kiem de -
cy zji o bu do wie ob wod ni cy Koź mi na Wlkp.
Z do stęp nych in for ma cji wy ni ka, iż bu do wa
ob wod ni cy po raz ko lej ny zo sta ła odło żo na
w cza sie. Jest to in we sty cja stra te gicz na dla
roz wo ju Koź mi na Wlkp. W chwi li obec nej
ca ły tran zyt od by wa się dro gą kra jo wą nr 15
przez ści słe cen trum mia sta. Wszyst ko to po -
wo du je ogrom ne nie bez pie czeń stwo dla
miesz kań ców. Wła ści cie le nie ru cho mo ści po -
ło żo nych bez po śred nio przydro dze nr15 po -
no szą sys te ma tycz nie ogrom ne kosz ty fi nan -

so we spo wo do wa ne ru chem bli sko 8 tys. po -
jaz dów na do bę. Na pra wa spę ka nych ścian
oraz ele wa cji bu dyn ków w ża den spo sób nie
jest re fun do wa na przez Pań stwo czy Za rząd -
cę dro gi, tzn. Ge ne ral ną Dy rek cję Dróg Kra jo -
wych i Au to strad. Brak bu do wy ob wod ni cy
po wo du je rów nież wstrzy ma nie prac re wi ta -
li za cyj nych cen trum Koź mi na Wlkp. oraz
sze re gu in we sty cji po wią za nych. Wy ni kiem
cze go jest nie za do wo le nie miesz kań ców. Na -
le ży za zna czyć, iż Ge ne ral na Dy rek cja Dróg
Kra jo wych i Au to strad po sia da do ku men ta -
cję pro jek to wą, któ rą na le ży jak naj szyb ciej
zak tu ali zo wać. Wla tach po przed nich zo sta ły
rów nież po czy nio ne wy ku py grun tów
umoż li wia ją ce spraw ną re ali za cję in we sty -
cji – czy ta my w sta no wi sku koź miń skiej ra dy
na te mat ob wod ni cy.

W spra wie prze bu do wy dro gi wo je -
wódz kiej nr 438 rad ni stwier dzi li, że jest ona
jed ną zgłów nych dróg tran zy to wych iodwie -
lu lat miesz kań cy ocze ku ją tej in we sty cji. Kil -
ka ty się cy po jaz dów po ru sza ją cych się tą dro -
gą po wo du je ogrom ną uciąż li wość dla miesz -
kań ców. Do ta kie go na tę że nia ru chu nie jest
ona do sto so wa na. Na wierzch nia w wie lu
miej scach jest spę ka na i „sko le ino wa na”. Bra -
ku je bez piecz nych skrzy żo wań, na wie lu od -
cin kach nie ma cią gów pie szych czy ście żek
ro we ro wych. 

(NO VUS)

3Aktualności

Na se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie, któ ra od by ła się w mi nio ny
czwar tek, bur mistrz Fran ci szek Mar -
sza łek po in for mo wał ze bra nych, że

wy ga sła ka den cja Za rzą du Cen trum
Spor tu i Re kre acji WOD NIK.
W związ ku z tym usta lo no no -
wy – na okres jed ne go ro ku.

Na pre ze sa za rzą du spół ki po wo ła no
To ma sza Ni cie jew skie go, któ ry tym sa -
mym za stą pił Jac ka Cier niew skie go. Do -
tych cza so wy szef CSiR zo stał na to miast
wi ce pre ze sem.

To masz Ni cie jew ski to eme ry to wa ny
stra żak, by ły za stęp ca ko men dan ta po wia -
to we go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie i wie lo let ni rzecz nik pra so -
wy ko men dy. Już w mar cu zo stał wy bra ny
na człon ka Za rzą du CSiR WOD NIK, za -
stę pu jąc głów ną księ go wą spół ki, Han nę
Mań kow ską. Do je go do tych cza so wych za -
dań na le ża ła or ga ni za cja im prez i współ -
pra ca z klu ba mi oraz sto wa rzy sze nia mi
ko rzy sta ją cy mi z ofer ty WOD NI KA. 

(NO VUS)

KROTOSZYN

Zmiana w zarządzie WODNIKA

KOŹMIN WLKP.

Obwodnica to konieczność
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22 czerw ca od by ła się kon fe ren cja
pra so wa z udzia łem Ja na Mo siń skie -
go, po sła Pra wa i Spra wie dli wo ści.
Par la men ta rzy sta przede wszyst kim
mó wił o za ło że niach no we go pro gra -
mu rzą do we go Do bry Start.

Do bry Start to 300 zł wspar cia, któ re
bę dzie wy pła ca ne raz w ro ku wszyst kim
uczniom. Wnio ski moż na skła dać od 1
lip ca. Z pro jek tu mo że sko rzy stać po -
nad 4,6 mi lio na dzie ci i mło dzie ży. – We -
dług da nych CBOS wy dat ki rocz ne
na wy praw kę to kwo ta 686 zł na jed no
dziec ko, w przy pad ku dwój ki – jest
to 1268 zł, a przy trój -
ce – 1729 zł – oznaj mił Jan Mo siń ski. 

Pro gram Do bry Start przy słu gu je
dzie ciom uczą cym się, aż do ukoń cze -
nia 20. ro ku ży cia, a w przy pad ku osób
nie peł no spraw nych próg wie ko wy wy no -
si 24 la ta. – A za tem bu dżet ro dzi ny
z trój ką dzie ci za si li aż 900 zło tych. Pie -
nią dze te moż na wy ko rzy stać na za kup
po mo cy szkol nych, odzie ży czy sprzę tu
spor to we go, po trzeb ne go na za ję cia wy -

cho wa nia fi zycz ne go – wy ja śniał par la -
men ta rzy sta. 

Ogó łem w po wie cie kro to szyń skim
do pro gra mu za kwa li fi ko wać się mo -
że 11 413 uczniów. Po trzeb na więc bę -
dzie kwo ta 3 423 900 zł. Kosz ty ob słu gi
pro gra mu to do dat ko we 55 tys. zł. 

W pro gra mie Do bry Start nie obo -
wią zu je kry te rium do cho do we. Po seł Mo -
siń ski za zna czył, że nie na le ży dzie lić
dzie ci na bo ga te i bied ne. – Ro dzi ce ma ją
pra wo po te środ ki się gać, ale nie mu szą.
Ktoś, kto jest bo ga ty i nie bę dzie chciał
skła dać wnio sku do gmi ny, tak jak w przy -
pad ku pro gra mu 500+, nie mu si z tej po -
mo cy sko rzy stać – po wie dział par la men -
ta rzy sta.

Wnio ski o przy zna nie środ ków w ra -
mach pro gra mu Do bry Start moż na skła -
dać (od 1 lip ca do 30 li sto pa da) dro gą
elek tro nicz ną po przez por tal em pa tia.
mrpips. gov. pl lub przez ban ko wość elek -
tro nicz ną. Od 1 sierp nia przyj mo wać je
bę dą mo gły rów nież ośrod ki po mo cy spo -
łecz ne.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POLITYKA

Poseł Mosiński 
o programie Dobry Start

Pod czas se sji Ra dy Miej skiej w Kro -
to szy nie rad ny Sła wo mir Au gu sty -
niak po ru szył te mat szpi ta la po wia -
to we go. W roz mo wie z dy rek cją SP
ZOZ nie spodo ba ło mu się ha sło
,,Stop prze mo cy pa cjen ta nad per so -
ne lem me dycz nym”.

– Mo je py ta nie kie ru ję do pa na bur mi -
strza ja ko człon ka Ra dy Spo łecz nej
przy szpi ta lu – po wie dział S. Au gu sty -
niak. – Mam ta ki nie do syt i nie je stem za -
do wo lo ny, że nie drą ży łem te go te ma tu
pod czas spo tka nia z dy rek to rem. Oczy wi -
ście cie szą mnie in for ma cje, że roz bu do wu -
je my szpi tal na bar dziej no wo cze sny, że bę -
dzie wię cej usług me dycz nych. Ale po ra zi ła
mnie po le mi ka, w ja ką wda łem się z pa nem
dy rek to rem. 

Rad ny wspo mniał, że pod czas spo tka -
nia z Krzysz to fem Ku row skim, dy rek to -
rem SP ZOZ, na pre zen ta cji uka za ła się
plan sza z ha słem „Stop prze mo cy pa cjen ta
nad per so ne lem me dycz nym”. – Pa mię ta -
cie pań stwo, że z tym po le mi zo wa łem. Ja
sam mam do czy nie nia z wie lo ma klien ta -
mi. Wiem do brze, że je ste śmy róż ni. Zda -
rza ją się klien ci, któ rzy na pew no spra wia ją
pro ble my per so ne lo wi me dycz ne mu, mo -
że nie za wsze słusz nie. Je że li po ka zu je my

coś ta kie go, to po win no być za łą czo ne coś
jesz cze – „Pa mię taj, per so ne lu me dycz ny,
że masz do czy nie nia z ludź mi, któ rzy po -
trze bu ją po mo cy, są ze stre so wa ni, za gu bie -
ni, li czą, że uda im się uzy skać po -
moc” – stwier dził S. Au gu sty niak. 

Jak za zna czył, sko ro wszy scy do kła da ją
pie nią dze na roz wój szpi ta la, to ma ją pra wo
ocze ki wać pew nych pra wi dło wych za cho -
wań. Zwró cił uwa gę, że czę sto na por ta lach
spo łecz no ścio wych czy w lo kal nych me -
diach po ja wia ły się nie przy chyl ne ko men ta -
rze na te mat te go, jak trak to wa ni są pa cjen -
ci w szpi ta lu.

– To pa cjent jest nu me rem je -
den – pod kre ślił rad ny Au gu sty niak. – My
ja ko rad ni je ste śmy po to, by po ma gać lu -
dziom. Na wet w sy tu acjach pew nych za pę -
dów klien ta trze ba za gryźć zę by i ro bić swo -

je, je śli chce my być do brze od bie ra ni. W tej
kon kret nej sy tu acji opi sy wa nej przez me -
dia lu dzie przy szli do szpi ta la ze stra chem,
wiel kim pro ble mem. Ta for mu ła, któ ra zo -
sta ła przed sta wio na przez dy rek to ra szpi ta -
la, nie do koń ca nam od po wia da. Dy rek tor
od po wie dział, że głów nym pro blem jest
klient -pie niacz – oznaj mił S. Au gu sty niak.

– W peł ni zga dzam się z wnio skiem
rad ne go Au gu sty nia ka – od rzekł bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek. – Po zy cja pa -
cjen ta jest tro chę in na niż le ka rza czy per so -
ne lu me dycz ne go, nie moż na te go mie rzyć
jed ną mia rą. Na po sie dze niu spo łecz nej ra -
dy przy szpi ta lu zwró cę uwa gę na to, by by -
ło to zbi lan so wa ne. Każ dy po wi nien się za -
cho wy wać przy zwo icie – spu en to wał wło -
darz Kro to szy na.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

27 czerw ca do ko na no od bio ru po -
sze rzo nej ścież ki ro we ro wej z Kro to -
szy na do Cha chal ni. Ta po wia to wa

in we sty cja zo sta ła zre ali zo wa na
dzię ki wspar ciu fi nan so we mu sa mo -
rzą dów Kro to szy na i Zdun. 

W od bio rze uczest ni czy li m. in. sta ro -
sta Sta ni sław Szczot ka, wi ce sta ro sta Pa weł
Ra do jew ski, rad ny po wia to wy – Ju liusz
Pocz ta oraz bur mi strzo wie Kro to szy na
i Zdun – Fran ci szek Mar sza łek i To masz

Chu dy. Wło da rze po wia tu po dzię ko wa li
bur mi strzom za owoc ną współ pra cę.

Koszt prac zwią za nych z po sze rze -
niem ścież ki pie szo -ro we ro wej na dro dze
po wia to wej nr 5165P wy -
niósł 1 282 035 zł. Zdu now ski sa mo rząd
do ło żył 330 tys. zł, a kro to szyń ski 320
tys. zł. (NO VUS)

Z SESJI

To pacjent jest numerem jeden!

INWESTYCJE

Ścieżka została 
poszerzona
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Ko men da Po wia to wa Po li cji po raz ko -
lej ny or ga ni zu je Ple bi scyt „Naj lep szy
dziel ni co wy po wia tu kro to szyń skie go”.
Za chę ca my do udzia łu w tej za ba wie. 

Za zwy czaj nie bie rze udzia łu w spek ta -
ku lar nych ak cjach po li cjan tów kry mi nal -
nych czy ru chu dro go we go, ale wy ko nu je co -
dzien ną, żmud ną pra cę, któ rej efek tem ma
być wzrost po czu cia bez pie czeń stwa wśród
miesz kań ców da ne go re jo nu. Po wi nien do -
sko na le znać swo ją dziel ni cę, jej miesz kań -
ców i ich pro ble my. Czę sto jest pierw szą oso -
bą, do któ rej zgła sza ją się je go „pod opiecz ni”
ze swo imi pro ble ma mi. 

DZIEL NI CO WY, bo o nim mo -
wa – jest na zy wa ny „po li cjan tem pierw sze -
go kon tak tu”. Czy znasz dziel ni co we go?
Czy masz do nie go za ufa nie? Czy uwa żasz,
że jest przy ja zny i po moc ny? Je że li po mógł
Ci w roz wią za niu Two je go pro ble mu, po ra -
dził, po kie ro wał do osób, któ re mo gły udzie -

lić Ci spe cja li stycz nej po mo cy – za gło suj!
Pra ca dziel ni co we go ma szcze gól ny cha rak -
ter. Dziel ni co wy w ra mach swych obo wiąz -
ków dba nie tyl ko o bez pie czeń stwo miesz -
kań ców, ale utrzy mu jąc z ni mi sta ły kon -
takt, nie jed no krot nie po ma ga w roz wią zy -
wa niu co dzien nych pro ble mów. 

Aby pod kre ślić wy jąt ko wość służ by
peł nio nej przez dziel ni co wych oraz umoż li -
wić miesz kań com po wia tu kro to szyń skie go
oce nę po szcze gól nych dziel ni co wych, Ko -
mi sja Bez pie czeń stwa i Po rząd ku Sta ro stwa
Po wia to we go w Kro to szy nie oraz Ko men da
Po wia to wa Po li cji w Kro to szy nie or ga ni zu ją
Ple bi scyt „Naj lep szy dziel ni co wy po wia tu
kro to szyń skie go 2018”. 

Że by za gło so wać na naj lep sze go dziel -
ni co we go, wy star czy wy peł nić ku pon, któ ry
za miesz czo ny obok i do star czyć do re dak cji
ga ze ty, Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro -
to szy nie lub ko mi sa ria tów/po ste run ków. 

OPRAC. (AN KA)

PLEBISCYT

Kto zostanie najlepszym dzielnicowym?

W mi nio ny week end na te re nie
Gmin ne go Ośrod ka Spor tu i Re kre -
acji w Roz dra że wie od by ły się Dni
Gmi ny. W nie dzie lę licz ną wi dow nię
przy cią gnę ły gwiaz dy – pa no wie
z ka ba re tu Ła wecz ka, zna ni z se ria lu
„Ran czo”, oraz Mo ni ka Ku szyń ska,
by ła wo ka list ka Va rius Manx.

W so bo tę przy „Cha cie na Roz dro żu”
zor ga ni zo wa no ak cję po bo ru krwi i re je -
stra cji daw ców szpi ku kost ne go. Wie czo -
rem na to miast od by ła się za ba wa ta necz -
na z ze spo łem BLU SEX.

W pro gra mie na stęp ne go dnia zna la -
zły się m. in. pa ra da i kon kurs po jaz dów
bez sil ni ko wych w sym bo li ce na ro do wej,
pre zen ta cja ar ty stycz na pla có wek oświa -
to wych czy spor to wo -re kre acyj ny tur niej
so łectw.

Dla dzie ci ma gicz ny po kaz za pre zen -
to wał ilu zjo ni sta Mar cin Go go ło wicz,
a za ba wy i in ne atrak cje przy go to wa ło Sto -
wa rzy sze nie Ko biet Wiej skich Roz dra -
żew.

Licz ne gro no pu blicz no ści przy cią -
gnął wy stęp ka ba re tu Ła wecz ka. Ak to rzy
zna ni m. in. z se ria lu „Ran czo” roz ba wi li
roz dra żew ską wi dow nię. Póź niej wszy scy
świet nie się ba wi li na kon cer cie gwiaz dy
mu zycz nej – Mo ni ki Ku szyń skiej, któ ra
przed trze ma la ty re pre zen to wa ła Pol skę
na Kon kur sie Pio sen ki Eu ro wi zji.

Zwień cze niem Dni Gmi ny Roz dra -
żew by ła za ba wa ta necz na, któ rą pro wa -
dził DJ DA XIOR.

(NO VUS)

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

DNI GMINY

Kabaret Ławeczka i Monika Kuszyńska
w Rozdrażewie

Sylwetki wszystkich dzielnicowych znajdziesz 
na stronie: www.krotoszyn.policja.gov.pl/
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Już wkrót ce w koź miń skim urzę dzie
bę dzie moż na re gu lo wać nie któ re
płat no ści kar tą płat ni czą. Na nie -
daw nej se sji rad ni pod ję li sto sow ną
uchwa łę w tej spra wie.  

Gmi na Koź min Wiel ko pol ski chce
sko rzy stać z rzą do we go pro gra mu upo -
wszech nia nia płat no ści bez go tów ko wych
w ad mi ni stra cji pu blicz nej, wdra ża ne go
przez Mi ni ster stwo Roz wo ju, we współ pra -
cy z Kra jo wą Izbą Roz li cze nio wą S.A. Je go
ideą jest za pew nie nie klien tom urzę dów
do stę pu do płat no ści bez go tów ko wych po -
przez wy po sa że nie ich w ter mi na le. 

Ta kie roz wią za nie umoż li wi miesz -
kań com za pła ce nie kar tą m. in. po dat -

ków – od nie ru cho mo ści, rol ne go, le śne -
go i od środ ków trans por to wych czy opła -
ty skar bo wej. Pod ję cie przez koź miń skich
rad nych uchwa ły to pierw szy krok
do wpro wa dze nia te go roz wią za nia. 

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Płatności bezgotówkowe w urzędzie

Dzię ki do fi nan so wa niu sa mo rzą du
Ko by li na po wiat wy re mon to wał i od -
dał do użyt ku chod nik na al. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich w tym
mie ście. Od biór in we sty cji miał miej -
sce 27 czerw ca.

Za kres prac omó wił Krzysz tof Je li -
now ski, dy rek tor Po wia to we go Za rzą du

Dróg. Bur mistrz To masz Le siń ski po dzię -
ko wał PZD za bar dzo do brą współ pra cę,
a wło da rze po wia tu pod kre śli li za an ga żo -
wa nie miej sco wych sa mo rzą dow ców w tę
in we sty cję. 

Koszt mo der ni za cji chod ni ka wy -
niósł 258 786 zł brut to, a po ło wę tej kwo ty
sta no wi ło do fi nan so wa nie z gmi ny Ko by lin. 

(NO VUS)

KOBYLIN

Wspólna modernizacja chodnika

23 czerw ca od by ła się nad zwy czaj -
na se sja Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie z oka zji 20-le cia pod pi sa nia
umo wy o part ner stwie z Dier dor fem.
Uro czy stość roz po czął po kaz krót -
kie go fil mu sprzed dwu dzie stu lat,
na któ rym utrwa lo ne zo sta ły te pa -
mięt ne chwi le. 

War to jed nak pa mię tać, iż po cząt ki
kon tak tów Kro to szy na z Dier dor fem się ga -
ją koń ca lat 70. ubie głe go wie ku. – Pod pi -
sa nie umo wy od by ło się za rów no w Kro to -
szy nie, jak i w Dier dor fie – przy po mniał
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek. – Dla te -
go świę to wa nie 20-le cia po win no od być się
tak sa mo. W ma ju ze szłe go ro ku by li śmy
go ść mi w Dier dor fie. Zo sta li śmy tam bar -
dzo ser decz nie przy ję ci i jesz cze dłu go bę -
dzie my wspo mi nać tam te dni. Po 20 la -
tach mo że my już po wie dzieć, jak bar dzo
traf na by ła de cy zja o roz po czę ciu ofi cjal nej
współ pra cy. Nie bę dzie prze sa dą stwier -
dze nie, że uprze dzi li śmy ów cze sną te raź -
niej szość. Kie ru jąc się sym pa tią i wię za mi
już wów czas ist nie ją cy mi, nie cze ka li śmy
na pol skie człon ko stwo w NA TO ani
na przy ję cie do Unii Eu ro pej skiej. Dla nas
naj waż niej sze by ły kon tak ty oso bi ste.
Wszy scy wie my, że na szą współ pra cę za po -
cząt ko wa ły pry wat ne zna jo mo ści kil ku Po -

la ków i Niem ców. Pod pi sa nie umo wy sta ło
się po cząt kiem dłu giej, bar dzo owoc nej
współ pra cy mię dzy szko ła mi – mó wił bur -
mistrz Kro to szy na. 

– Jest dla mnie wiel ką ra do ścią świę -
to wa nie 20-le cia na szej przy jaź ni w Kro -
to szy nie – stwier dził Horst Ras bach, bur -
mistrz Dier dor fu. – Chciał bym przede
wszyst kim po dzię ko wać za za pro sze nie
na tę uro czy stość. My, któ rzy mo że my pa -
trzeć na ży wą współ pra cę, wie my, że part -
ner stwo i po ro zu mie nie mię dzy na ro da -
mi za le żą od na sze go za an ga żo wa nia
i spo tkań. Na wet je śli w Eu ro pie w kil ku

miej scach trzesz czy, to wza jem ne po ro zu -
mie nie mię dzy ludź mi przy czy ni ło się
do te go, że od po nad 70 lat mo że my żyć
w po ko ju. W obu miej sco wo ściach na ro -
dzi ły się przy jaź nie, dzię ki któ rym na sze
part ner stwo jest bar dzo ak tyw ne.

Nie daw no kro to szyń scy rad ni przy -
zna li H. Ras ba cho wi ty tuł Ho no ro wy
Oby wa tel Kro to szy na. Uro czy sta se sja by -
ła więc oka zją do ofi cjal ne go uho no ro wa -
nia bur mi strza Dier dor fu. Po dob nie
zresz tą jak He ike Niess, któ rej z ko lei przy -
zna no ty tuł „Za słu żo ny dla Kro to szy na”.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

20-lecie przyjaźni Krotoszyna z Dierdorfem
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Krót ko przed za koń cze niem ro ku
szkol ne go Szko ła Pod sta wo wa nr 1
im. Po wstań ców Wiel ko pol skich
w Kro to szy nie zor ga ni zo wa ła dla
uczniów spa cer, po łą czo ny z pre lek -
cją, po świę co ną lo kal nym bo ha te -
rom z prze szło ści.

Na spo tka nie z ucznia mi i na uczy cie la -
mi za pro szo no pa sjo na ta hi sto rii re gio nal -
nej – Łu ka sza Ci che go. Przy go to wa na prze -
zeń pre zen ta cja trak to wa ła o żoł nier zach
nie złom nych, kon spi ra cji an ty ko mu ni stycz -
nej w po wie cie kro to szyń skim, bi twie
pod Be ni ca mi. W opo wie ści po ja wi ły się m.
in. po sta cie ppor. Zyg mun ta Bo ro stow skie -
go ps. Bo ra, rot mi strza Wi tol da Pi lec kie go,
Fran cisz ka Ja skul skie go ps. Za goń czyk, ma -
jo ra Ar mii Kra jo wej, dzia ła cza Zrze sze nia
Wol ność i Nie za wi słość. Ta bli ca pa mię ci Za -
goń czy ka znaj du je się na ścia nie ko ry ta rza
kro to szyń skiej Je dyn ki.

Ucznio wie z za in te re so wa niem chło nę -
li in for ma cje na te mat spo so bu po szu ki wa -
nia hi sto rii wła snej ro dzi ny. Pre le gent po dał
wszyst kim lin ki do stron in ter ne to wych,
na któ rych znaj du ją się ska ny źró deł na ten
te mat. Na przy kła dzie zna le zio nych do ku -
men tów swo jej ro dzi ny po ka zał, ja kie trud -
no ści na po ty ka hi sto ryk, po szu ku jąc i po -
rów nu jąc róż ne źró dła hi sto rycz ne. 

– Bar dzo się cie szę, że szko ła mnie za -
pro si ła. Ucznio wie by li za in te re so wa ni te -
ma tem i chęt nie za da wa li py ta nia. Szcze -
gól nie in te re so wał ich te mat ge ne alo gii
w kon tek ście wła snej ro dzi ny. Mam na -
dzie ję, że ich dro ga za wo do wa bę dzie
zwią za na z hi sto rią, bo wiem nie któ rych
z nich spo ty ka my na prze róż nych kon kur -
sach hi sto rycz nych – sko men to wał Łu -
kasz Ci chy.

Po pre lek cji zor ga ni zo wa no spa cer
miej ski, po świę co ny ko lej nym bo ha te -
rom – po wstań com wiel ko pol skim.
Na cmen ta rzu ucznio wie zło ży li hołd dr.
Bo lew skie mu, wach mi strzo wi Wła dy sła -
wo wi Ry ba kow skie mu, ka pra lo wi Fran -
cisz ko wi So wiń skie mu, ka pi ta no wi Sta ni -

sła wo wi Ma lą gow skie mu i Elż bie cie Du -
dek, któ ra by ła na uczy ciel ką w SP nr 1. 

E. Du dek uro dzi ła się w 1898 ro ku,
miesz ka ła przy al. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich pod nu me rem 17. Przed wy bu chem
po wsta nia na le ża ła do To wa rzy stwa Gim na -
stycz ne go „So kół” i by ła jed ną z łącz ni czek,
opie ku nów, któ rzy zbie ra li broń zfron tu dla
przy szłe go zry wu. Po wy bu chu walk po -
wstań czych przy dzie lo na zo sta ła do kom pa -
nii roz dra żew skiej i pra co wa ła w szta bie.
Zmar ła w 1993 r. Na ko niec spa ce ru mło -
dzież obej rza ła wy sta wę ple ne ro wą „Po wsta -
nie wiel ko pol skie na Zie mi Kro to szyń skiej”,
przy go to wa ną przez Mu zeum Re gio nal ne
w Kro to szy nie.

OPRAC. (NO VUS)

SP NR 1 KROTOSZYN

Plenerowa prelekcja historyczna
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Smak i za pach wo dy pro sto z kra -
nu czę sto nie za chę ca ją do pi cia
bez uprzed nie go prze go to wa nia.
Moż na ku po wać wo dę bu tel ko wa -
ną lub przy no sić oli go ceń ską. Ale
wy god niej szym roz wią za niem jest
uzdat nia nie wo dy w do mu. 

Do po pra wia nia ja ko ści wo dy pit -
nej uży wa się fil trów z wy mien ny mi
wkła da mi. Ich ro dzaj do bie ra się do ro -
dza ju za nie czysz czeń, któ re mo gą zna -
leźć się w wo dzie. Fil try me cha nicz ne
za trzy mu ją cząst ki sta łe (pia sek, żwir),
za wie si ny, związ ki ko lo idal ne, rdzę
i ka wał ki ka mie nia ko tło we go. Chro nią
przed ty mi za nie czysz cze nia mi ko lej -
ne urzą dze nia do uzdat nia nia wo dy
oraz ele men ty in sta la cji. 

Fil try wę glo we usu wa ją z wo dy
chlor i je go po chod ne oraz związ ki or ga -
nicz ne (fe no le i pe sty cy dy). Po pra wia ją
tak że bar wę, smak i za pach wo dy. Je śli
są im pre gno wa ne sre brem lub mie dzią,
ma ją wła ści wo ści bak te rio bój cze. 

Fil try od że la zia ją ce i od man ga nia -
ją ce oczysz cza ją wo dę ze związ ków że -
la za i man ga nu oraz czę ścio wo z siar ko -

wo do ru i amo nia ku. Fil try z wkła da mi
ce ra micz ny mi lub ze spe cjal nych ży -
wic i lam py emi tu ją ce pro mie nie ul tra -
fio le to we są uży wa ne do usu wa nia
z wo dy bak te rii i wi ru sów.

Wkła dy mo gą być jed no ra zo we
lub wie lo ra zo we go użyt ku. Trze ba je
wy mie niać lub czy ścić co 3-12 mie się -
cy, w za leż no ści od ja ko ści wo dy. Sy gna -
łem do wy mia ny wkła du jest spa dek ci -
śnie nia wo dy wy pły wa ją cej z fil tra.

Fil try do wo dy z wy mien ny mi
wkła da mi moż na mon to wać w szaf ce
pod zle wo zmy wa kiem. Są też fil try
prze zna czo ne do mon ta żu na wy lew ce
ba te rii zle wo zmy wa ko wej oraz tzw.
wol no sto ją ce, któ re usta wia się na bla -
cie i pod łą cza ela stycz nym wę ży kiem
do ba te rii.

Osob ną gru pę fil trów sta no wią ze -
sta wy od wró co nej osmo zy, któ re słu żą
do bar dzo do kład ne go oczysz cza nia
wo dy. Usu wa ją z niej jo ny roz pusz czo -
nych so li (w tym groź ne azo ta ny i azo ty -
ny), me ta li cięż kich oraz za nie czysz cze -
nia or ga nicz ne, ben zen, a tak że pier -
wiast ki pro mie nio twór cze i bak te rie.

OPRAC. (KOST KA)

Jakie filtry można stosować?
WODA
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Gdy aran żu je my nasz ogród, za zwy -
czaj wy bie ra my ro śli ny, któ re nam
się po do ba ją. Tym cza sem oka zu je
się, że nie któ re z nich wy ka zu ją dzia -
ła nie tru ją ce. Na ja kie ro śli ny po win -
ni śmy szcze gól nie uwa żać? 

Pi wo nia le kar ska to je den z naj po pu -
lar niej szych kwia tów w po łu dnio wej Eu -
ro pie. Jest bar dzo atrak cyj na nie tyl ko ze
wzglę du na swój wy gląd, ale i in ten syw ny
za pach. War to jed nak pa mię tać, że każ dy
jej ele ment za wie ra sub stan cje tok sycz ne.
Po jej do tknię ciu za le ca się do kład ne my -
cie rąk. Je śli trzy ma my ją w wa zo nie,
po wy rzu ce niu kwia tów na le ży do kład -
nie go zde zyn fe ko wać. 

Po woj ni ki są bar dzo oka za łe, ale nie -
ste ty rów nież moc no tok sycz ne. Nie bez -

piecz ne sub stan cje znaj du ją się za -

rów no w li ściach i kwia tach, jak i w owo -
cach po woj ni ków. Szcze gól nie po win ny
na nie uwa żać dzie ci oraz zwie rzę ta. Zje -
dze nie ja kiej kol wiek czę ści po woj ni ka
mo że za koń czyć się ostrym za tru ciem.

Ko lej nym po pu lar nym kwia tem jest
kon wa lia ma jo wa, zwa na rów nież kon wa -
lij ką. Czę sto przy go to wu je się z nich bu -
kie ci ki dla dzie ci przy stę pu ją cych
do Pierw szej Ko mu nii Św. Nie ste ty,
w kon wa lii ma jo wej znaj dzie my du żo
tok sycz nych związ ków, któ re mo gą wy -
wo łać po waż ne za tru cie. Je go ob ja wy to
nud no ści, wy mio ty, bie gun ka oraz sil ne
bó le brzu cha. 

Nie bez piecz ne dla na sze go zdro wia
mo gą oka zać się rów nież hia cyn ty. Te
pięk nie pach ną ce kwia ty wy wo łu ją sil ne
re ak cje aler gicz ne, w tym za czer wie -
nia skó ry, wy syp ki, świąd, a na wet bo le -

sne pę che rze. Po nad to hia cynt mo że
po wo do wać sil ne bó le gło wy, któ re
znacz nie utrud nia ją nor mal ne funk cjo -
no wa nie.

Oka zu je się, że tru ją ce mo gą być
rów nież hor ten sje. Od kil ku lat są hi tem
wogro dach. Za rów no wli ściach czy ło dy -
gach, jak i w kwia tach hor ten sji znaj dzie -
my związ ki zwa ne gli ko zy da mi cy ja no ge -
nicz ny mi. Ich spo ży cie mo że skoń czyć się
ostrym za tru ciem po kar mo wym. Kon -
tak tu z hor ten sją po win ny uni kać szcze -
gól nie dzie ci. 

Ci sy po spo li te znaj dzie my dzi siaj
w wie lu ogro dach. Nie ste ty, ma ło kto
wie, że każ da część te go po pu lar ne go igla -
ka jest tru ją ca. Efek tem je go spo ży cia mo -
gą być bie gun ka, za kłó ce nia pra cy ser ca,
a na wet śmierć. 

Je śli je ste śmy na eta pie aran żo wa nia
ogro du, le piej zre zy gno wać z te go ty pu
ro ślin. W przy szło ści mo gą wy rzą dzić
spo ro krzyw dy za rów no lu dziom, jak
i zwie rzę tom. 

OPRAC. (KOST KA)

Uważajmy na niektóre rośliny
W OGRODZIE
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Naj czę ściej na pod da szu sto so wa -
ne są okna po ła cio we, czy li da cho we.
Da ją wię cej świa tła po miesz cze niom
zlo ka li zo wa nym na pod da szu niż in ne
ro dza je okien. Dzię ki te mu cie szą się
po pu lar no ścią. Okna po ła cio we są
zwy kle otwie ra ne po przez ob rót skrzy -
dła wo kół osi po zio mej, umiesz czo nej
w środ ku okna. Da ją one bar dzo do bre
oświe tle nie pod czas dnia, po zwa la ją
rów nież na uzy ska nie cie ka we go wi do -
ku z pod da sza. 

Okna da cho we ma ją jed nak rów -
nież swo je wa dy. Za cho dzi na przy kład
moż li wość prze grze wa nia się pod da -
szy, szcze gól nie w se zo nie let nim. Po -
nad to na le ży bez względ nie pa mię tać
o tym, aby je za my kać w trak cie opa -
dów desz czu lub śnie gu oraz w cza sie
sil ne go wia tru. W prze ciw nym ra zie
pod da sze zo sta nie za la ne w bar dzo
szyb kim cza sie, na to miast dzia ła nie
wia tru mo że spo wo do wać znisz cze nie
wy po sa że nia. 

Okna da cho we ze wzglę du na spo -
sób otwie ra nia dzie lą się na ob ro to we,
uchyl no -ob ro to we, uchyl ne oraz wy so -
ko osio we. Naj czę ściej spo ty ka nym ro -
dza jem okien po ła cio wych są okna ob ro -
to we. Ten ro dzaj cha rak te ry zu ją rów nież
sto sun ko wo ni skie ce ny. Okna ob ro to we
ma ją oś ob ro tu skrzy dła w po ło wie wy so -
ko ści. Gór na część po ła cio we go okna ob -
ro to we go od chy la na jest do we wnątrz
pod da sza. Te go ty pu okna są sto so wa ne
w da chach o ką cie na chy le nia po mię -
dzy 15 a 90 stop ni. Za le tą ta kie go okna
jest moż li wość ła twe go czysz cze nia go
od we wnątrz. Na le ży na to miast bar dzo
uwa żać na to, aby pod czas je go otwie ra -
nia nie ude rzyć się w gło wę. 

Okna po ła cio we wy so ko osio we po -
sia da ją oś ob ro tu umiej sco wio ną w 1/3

wy so ko ści ra my ta kie go okna. Gdy okno
jest otwar te, gór na część je go skrzy dła
mie ści się w gru bo ści da chu. Wy so ko -
osio we okna pod da szo we in sta lu je się
w sy tu acji, gdy kąt na chy le nia da chu za -
wie ra się w prze dzia le mię dzy 20 a 65
stop ni. Pod no sze nie skrzy dła w oknach
po ła cio wych wy so ko osio wych wspo ma -
ga ne jest przez spe cjal ne si łow ni ki. Za -
sto so wa nie te go za bie gu po wo du je, że
okna wy so ko osio we są droż sze od okien
po ła cio wych ob ro to wych.

Ko lej nym ty pem okien po ła cio -
wych są okna uchyl ne. Oś ob ro tu skrzy -
deł w tych oknach zlo ka li zo wa na jest
w gór nej czę ści ra my. W oknach te go ty -
pu mon tu je się si łow ni ki lub sprę ży ny,
któ rych za da niem jest unie moż li wie nie
przy pad ko we go za mknię cia. Do naj -
więk szych trud no ści w użyt ko wa niu
po ła cio we go uchyl ne go okna na pod da -
szu jest utrzy ma nie go w czy sto ści.

Okna da cho we uchyl no -ob ro to we
cha rak te ry zu ją się dwie ma osia mi ob -
ro tu. Pierw sza zlo ka li zo wa na jest
na gór nej kra wę dzi okna. Oś ta umoż li -
wia uchy le nie te go okna w kąt w prze -
dzia le po mię dzy 35 a 45 stop ni. Dru ga
oś ob ro tu mie ści się w po ło wie wy so ko -
ści okna i da je moż li wość ob ro tu skrzy -
dła o kąt do 180 stop ni. Za le ty to bar -
dzo du ża funk cjo nal ność oraz do bra
do stęp ność do ich każ dej po wierzch ni,
dzię ki cze mu bar dzo ła two utrzy mać je
w czy sto ści. Cha rak te ry zu ją się jed nak
skom pli ko wa ną kon struk cją, a co
za tym idzie – wy so ką ce ną. Okna
uchyl no -ob ro to we sto so wa ne są w da -
chach o ką cie na chy le nia po mię dzy 15
a 55 stop ni. War to wspo mnieć o tym,
iż okna te go ty pu sto so wa ne są rów nież
ja ko okna ewa ku acyj ne. 

OPRAC. (KOST KA)

Pod da sze moż na urzą dzić
na wie le spo so bów. W za leż no -
ści od je go prze zna cze nia, na -
chy le nia da chu na nim oraz po -
wierzch ni ścian pio no wych,
moż na za sto so wać okna róż -
ne go ro dza ju.

Rodzaje okien dachowych 
PODDASZE
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Wbrew po zo rom ma lo wa nie ścian
w no wo wy bu do wa nym do mu nie
jest ta kie pro ste. Aby far ba od po -
wied nio się przy ję ła, trze ba pa mię -
tać o kil ku waż nych za sa dach. Kie -
dy za tem naj le piej roz po cząć ma -
lo wa nie su fi tów i ścian w wy kań -
cza nym do mu?

Ma lo wa nie ścian i su fi tów w no -
wym do mu trze ba roz pla no wać. Naj -
waż niej sze jest to, aby prac ma lar skich
nie wy ko ny wać od ra zu po na ło że niu
tyn ków we wnętrz nych. Mię dzy za koń -
cze niem prac tyn kar skich mo krych
a ma lo wa niem ścian i su fi tów mu si być
prze rwa. W tym cza sie tyn ki od po czy -
wa ją.

Jed nak na le ży pa mię tać, że w za -
leż no ści od po ło żo ne go tyn ku dłu gość
od po czyn ku bę dzie róż na. Za nim roz -
pocz niesz ma lo wa nie, tyn ki mu szą być
cał ko wi cie su che, ina czej far ba nie
przyj mie ko lo ru, mo że się łusz czyć,
a co gor sze, mo żesz w ten spo sób
uszko dzić świe ży tynk.

Przyj mu je się, że śred ni czas wy sy -
cha nia tyn ku gip so we go to dwa, trzy
ty go dnie. Je że li wnę trze jest do brze

wen ty lo wa ne i wy stę pu je ruch po wie -
trza, a tem pe ra tu ra w po miesz cze niach
wy no si wię cej niż 15°C, tynk gip so wy
moż na ma lo wać już po 14 dniach. Jed -
nak naj pierw na le ży rów nież spraw -
dzić je go gru bość. Roz po czę cie ma lo -
wa nia po 14 dniach moż li we jest wte -
dy, gdy gru bość tyn ku nie prze kra -
cza 15 mm.

W przy pad ku tyn ków ce men to wo -
-wa pien nych z roz po czę ciem ma lo wa -
nia ścian i su fi tów mu si my cze kać oko -
ło mie sią ca. Im dłu żej tyn ki są se zo no -
wa ne, tym ko rzyst niej dla ich ja ko ści
i trwa ło ści. Czas ich wy sy cha nia za le ży
od gru bo ści war stwy, wil got no ści po -
wie trza i tem pe ra tu ry. Ja ko mi ni mum
wy sy cha nia tyn ku przyj mu je się 20 dni.

Gładź na kła da na jest ja ko ostat nia
war stwa wy koń cze nio wa tyn ku. Jej
grun to wa nie i ma lo wa nie moż na roz -
po cząć już na stęp ne go dnia. Na le ży pa -
mię tać, że gładź trze ba naj pierw za -
grun to wać, a na stęp nie po kryć far bą
pod kła do wą. Tak przy go to wa ne pod ło -
że mo że cze kać na ma lo wa nie, aż zo sta -
ną wy ko na ne po zo sta łe pra ce wy koń -
cze nio we. 

OPRAC. (KOST KA)

Kiedy malować ściany w nowym domu? 
RADZIMY
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Za na mi dru gi etap Raj du po Zie mi
Kro to szyń skiej z oka zji set nej rocz ni -
cy od zy ska nia nie pod le gło ści
oraz 20-le cia po wia tu kro to szyń skie -
go. Tym ra zem tra sa wio dła z Dzie lic
do Koź mi na Wlkp. Na star cie po ja wi -
ło się oko ło 100 uczest ni ków.

Ini cja tor ką raj du jest rad na po wia to -
wa Ire na Rę ko sie wicz. Z ko lei or ga ni za to -
ra mi trzech eta pów są Sta ro stwo Po wia to -
we oraz urzę dy miej skie w Kro to szy nie,
Ko by li nie, Sul mie rzy cach i Zdu nach,
UMiG w Koź mi nie Wlkp. oraz Urząd
Gmi ny w Roz dra że wie i Klub Tu ry sty ki
Ro we ro wej PE LE TON.

Przed się wzię cie ma na ce lu uho no ro -
wa nie bo ha te rów po le głych za oj czy znę
po przez zło że nie wią za nek kwia tów
w miej scach pa mię ci, upa mięt nie nie po -
wsta nia sa mo rzą du po wia to we go po przez
pre zen to wa nie wspól ne go do rob ku oko -
licz nych gmin, uka za nie pięk na Zie mi
Kro to szyń skiej, pro pa go wa nie zdro we go
i eko lo gicz ne go sty lu ży cia i tu ry sty ki ro -
we ro wej, jak rów nież in te gra cję sa mo rzą -
dów z miesz kań ca mi ca łe go po wia tu.

W raj dzie udział wzię ło oko ło 100
osób, a po śród nich m. in. Le szek Kul -
ka – prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu, Ma -
riusz Dy mar ski – wójt Roz dra że wa, To -

masz Le siń ski – bur mistrz Ko by li na, Ja ro -
sław Ra taj czak – wi ce bur mistrz Koź mi na
Wlkp., a tak że rad ni, pra cow ni cy urzę dów
czy jed no stek pod le głych sa mo rzą dom. 

Hi sto rię i roz wój Roz dra że wa przy bli -
żył wszyst kim Ma riusz Dy mar ski. W szko -
le w Dzie li cach moż na by ło zo ba czyć, jak
dzie ci uczy ły się 100 lat te mu. W kla sie
uczest ni cy raj du zo ba czy li uczniów w stro -
jach z tam tej epo ki, któ rzy sie dzie li w ław -
kach i pi sa li pió ra mi ze sta lów ką, ma cza jąc
je w atra men cie z ka ła ma rza. 

Po tem gru pa ru szy ła w stro nę Roz -
dra że wa. Za trzy ma no się w masz ta lar ni
pro wa dzo nej przez pa nie z roz dra żew -
skie go sto wa rzy sze nia. W sty lo wo urzą -
dzo nej sa li uczest ni cy raj du ura czy li się
ka wą i cia stem. Na stęp nie na roz dra żew -

skim cmen ta rzu zło żo no kwia ty w ce lu
uczcze nia tych, któ rzy wal czy li o nie pod -
le głość. 

Ko lej ny mi punk ta mi na tra sie by ły
miej sco wo ści Trze mesz no, Grę bów, Ta ta -
ry i na ko niec Koź min Wlkp. W pro gu
koź miń skie go zam ku go ści po wi tał wi ce -
bur mistrz Ja ro sław Ra taj czak, prze ka zu -
jąc bar dzo in te re su ją ce in for ma cje o Koź -
mi nie Wlkp. O za gad nie nia hi sto rycz ne
uzu peł nił je Piotr Osuch, rad ny po wia tu. 

Na stęp nie uczest ni cy uda li się do no -
wo cze snej bi blio te ki oraz do Za kła du Ak -
tyw no ści Za wo do wej, a pod ta bli cą pa -
miąt ko wą przy koź miń skim zam ku zło -
żo no sym bo licz ne kwia ty. W zam ku
na wszyst kich cze ka ła pysz na gro chów ka.

(NO VUS)

WY DA RZY SIĘ

Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
3-5 lip ca

godz. 10.00 – WIEL KI ZŁY LIS I IN NE OPO WIE -
ŚCI – Bel gia, ani mo wa ny, 80' – 2D dub bing
godz. 15.00 – WIEL KI ZŁY LIS I IN NE OPO WIE -
ŚCI – Bel gia, ani mo wa ny, 80' – 2D dub bing

godz. 16.30 – JU RAS SIC WORLD: UPA DŁE KRÓ -

LE STWO – USA, przy go do wy, 128' – 3D dub bing

godz. 18.45 – OCE AN’S 8 – USA, ko me dia kry mi -

nal na, 110' – 2D na pi sy 

godz. 20.45 – JU RAS SIC WORLD: UPA DŁE KRÓ -

LE STWO – USA, przy go do wy, 128' – 2D dub bing

Wtor ki -czwart ki

Za ję cia Aka de mii Pił kar skiej Re is sa dla dzie ci w wie -

ku 4-10 lat w go dzi nach 17.00-20.00 na te re nie I LO. 

7 lip ca
V Spo tka nie In te gra cyj ne „Hisz pań ska fie sta”, or ga ni -
zo wa ne przez Ra dę Osie dla nr 6. 
13-15 lip ca
IV edy cja LO Gin LAB. 
21 lip ca
Kon cert Cha ry ta tyw ny „Gra my dla Ol ka” – o 19.00
w Kro to szyń skim Cen trum Bi lar do wym BI LA.
28-29 lip ca
X edy cja tur nie ju pił kar skie go Sum mer Cup na kro to -
szyń skich or li kach. 

Od 3 lip ca do 28 sierp nia

„Spo sób na do bre wa ka cje” – Kro to szyń ska Bi blio te ka

Pu blicz na za pra sza dzie ci wraz z ro dzi ca mi do udzia -

łu w bez płat nych za ję ciach.

Do 31 sierp nia 

Wy sta wa eks po zy cji Ra do sła wa Bar ka „Mia sta, mia -

stecz ka, kra jo bra zy – szki ce z po dró ży” w Mu zeum

Re gio nal nym. 

POWIAT

Rajd po Ziemi Krotoszyńskiej – etap drugi
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Dwie im pre zy bie go we za li czy li
w week end (23-24 czerw ca) Ju sty na
i Ka rol Olej ni cza ko wie. Re pre zen tan -
ci KS Kro tosz w so bo tę star to wa li
w Noc nym Bie gu Świę to jań skim,
a na za jutrz wzię li udział w Bie gu Pa -
mię ci Lot to Po znań ski Czer wiec’56. 

Obie im pre zy od by ły się w sto li cy
Wiel ko pol ski. Bieg Świę to jań ski zgro ma -
dził 261 uczest ni ków, któ rzy mie li do po -
ko na nia 10 km. Zwy cię żył Mar tin Po -
znań ski z cza sem 36: 43, a wśród ko biet
naj lep sza by ła Ju sty na Olej ni czak
(39: 50), któ ra za ję ła 12. miej sce w kla sy -

fi ka cji ge ne ral nej. Ka rol Olej ni czak był
dzie wią ty (39: 15) i upla so wał się na dru -
giej lo ka cie w ka te go rii M40.

10 km li czy ła rów nież tra sa Bie gu Pa -
mię ci Lot to Po znań ski Czer wiec’56.
Do me ty do tar ło 787 osób. Trium fo wał
Prze my sław Wa lew ski z cza sem 35: 40.
Na 22. po zy cji w open i dru giej w gro nie
ko biet zna la zła się Ju sty na Olej ni czak
(40: 45). Po nad to nasz po wiat re pre zen -
to wa li K. Olej ni czak (26. miej -
sce – 41: 27), Ka mil Jan kow ski (324.
miej sce – 52: 29) oraz Jo an na Olej ni czak
(597. miej sce – 59: 41). 

(GRZE LO)

BIEGI

Intensywny weekend Olejniczaków 
Eki pa TIP To pol Po bie dzi ska wy gra -
ła XXIII Or len Mi strzo stwa Pol ski
Old bo jów w Pił ce Siat ko wej im. Woj -
cie cha Zie liń skie go. W mi strzow -
skiej dru ży nie grał Pa weł Ra do jew -
ski, wi ce sta ro sta na sze go po wia tu.
Je go te am był naj lep szy w ka te go rii
+55 lat. 

W Kę dzie rzy nie -Koź lu ry wa li zo wa -
ło 572 za wod ni ków w sze ściu ka te go -
riach wie ko wych. Ze spół TIP To pol Po -
bie dzi ska wal czył w kat. +55 lat. 

Naj pierw zma ga nia to czy ły się w gru -
pach. Eki pa z kro to szy nia ni nem w skła -
dzie w pierw szym spo tka niu ule gła dru -
ży nie ASPROD Go le niów -Szcze cin 1: 2
(18: 25, 25: 23, 11: 15). – To wie lo krot -
ny mistrz Pol ski i nasz od wiecz ny ry -
wal – ko men tu je P. Ra do jew ski. – Nie lu -
bi my ze so bą to czyć po je dyn ków. Tym ra -
zem mu sie li śmy uznać wyż szość ry wa li. 

W ko lej nym me czu TIP To pol po ko -
nał BAN CE RY Be ach Głow no 2: 0
(25: 17, 25: 15). – Przed tym spo tka -
niem wie dzie li śmy, że do pół fi na łów
awan su ją zwy cięz cy grup oraz naj lep szy
ze spół z dru gich miejsc. Mu sie li śmy więc
wy grać 2: 0 i jed no cze śnie stra cić jak naj -
mniej punk tów. No i to nam się uda -
ło – opo wia da wi ce sta ro sta. 

W pół fi na le TIP To pol zmie rzył się
z do tych cza so wym mi strzem Pol -
ski – OLD STARS Na łę czów. Za cię ty po -
je dy nek za koń czył się po my śli Ra do jew -
skie go i je go ko le gów, gdyż zwy cię ży li 2: 1
(22: 25, 25: 18, 15: 5). – Po ko lej nym
słab szym pierw szym se cie w tym tur nie -
ju w na stęp nych par tiach za czę li śmy grać
do brze. Zna ko mi cie wy szedł nam zwłasz -
cza tie -bre ak, w któ rym po ka za li śmy
świet ną siat ków kę, nie da jąc żad nych
szans ry wa lom – oznaj mia P. Ra do jew ski. 

W fi na le dru ży nie z Po bie dzisk po -
now nie przy szło za grać z ASPROD Go le -
niów -Szcze cin. P. Ra do jew ski i spół ka zre -
wan żo wa li się za wcze śniej szą po raż kę
i wy gra li 2: 1 (18: 25, 25: 16, 15: 11), zo -
sta jąc mi strza mi kra ju! W zwy cię skim te -
amie za gra li: Pa weł Ra do jew ski (Kro to -
szyn), An drzej Ody jas (Po bie dzi ska), Ma -

ciej Ka szyń ski (Gnie zno), Ja nusz Ciur lik
(Po bie dzi ska), Prze my sław Au gu sty niak
(Wrze śnia), Prze my sław Re sze lew ski
(Gnie zno), Krzysz tof Jan kow ski (Po -
znań), Krzysz tof Rzep ka (Wrze śnia),
Piotr Przy by lak (Po znań), Lech Śmie ta na
(Tu rek), Ry szard Szcze ciń ski (Tu rek).

– Znów prze spa li śmy pierw szą od -
sło nę. Po tem jed nak gra li śmy co raz le piej,
co da ło nam mi strzo stwo kra ju. War to
pod kre ślić, że w po rów na niu z po przed -
nim ro kiem nasz ze spół się osła bił. Stwo -
rzy li śmy dwa te amy – mój oka zał się naj -
lep szy, a w ka te go rii +60 lat na si ko le dzy
zdo by li brąz. Dla mnie był to cięż ki, ale
siat kar sko uda ny rok. Mi strzo stwo Kro to -
szyń skiej Li gi Siat ków ki oraz zło to mi -
strzostw Pol ski od bie ram w ka te go riach
suk ce su – pod su mo wu je P. Ra do jew ski. 

(GRZE LO)

SIATKÓWKA

Złoto Mistrzostw Polski Oldbojów!
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W czerw cu do szło do uro czy ste go
pod su mo wa nia współ za wod nic twa
spor to we go w ra mach XIX Wiel ko -
pol skich Igrzysk Mło dzie ży Szkol nej,
or ga ni zo wa nych przez Szkol ny Zwią -
zek Spor to wy Wiel ko pol ska. Na wy -
so kim pią tym miej scu w ka te go rii
szkół pod sta wo wych skla sy fi ko wa -
na zo sta ła kro to szyń ska Ósem ka. 

Na uro czy ste pod su mo wa nie do sie -
dzi by SZS Wiel ko pol ska w Po zna niu za pro -
szo no re pre zen ta cje naj lep szych szkół pod -
sta wo wych, gim na zjal nych oraz po nad gim -
na zjal nych. W Igrzy skach Dzie ci trium fo -
wa ła SP nr 7 w Lesz nie (1003,2 pkt.), wy -
prze dza jąc SP nr 3 w Ko ni nie (738,9 pkt.),
SP nr 3 w Wolsz ty nie (625,43 pkt.), SP
nr 51 w Po zna niu (409,2 pkt.) oraz SP nr 8
w Kro to szy nie (392,8 pkt.). 

Na uro czy sto ści w Po zna niu Szko łę
Pod sta wo wą nr 8 w Kro to szy nie re pre -

zen to wa li Sła wo mir Chle bow ski (wi ce dy -
rek tor), Ka ta rzy na Bart ko wiak (na uczy -
ciel ka wy cho wa nia fi zycz ne go) oraz Oli -
wier Olej nik, Ga bry sia Ga weł i Ni ko la
Hy le wicz (ucznio wie). 

W Igrzy skach Mło dzie ży naj lep sza
oka za ła się SP nr 1 w Go sty niu,

a za nią upla so wa ły się ZS nr 5 w Ja ro -
ci nie oraz Sa mo rzą do wa SP nr 6 we
Wrze śni. W ka te go rii szkół po nad gim -
na zjal nych zwy cię ży ło LO w Wolsz ty -
nie, przed ZS nr 1 w Ostrze szo wie
oraz ZST w Tur ku. 

(GRZE LO)

Mło da, uta len to wa na bie gacz ka
z na sze go po wia tu nie zwal nia tem -
pa. W czerw cu Mo ni ka Jad czak, bo
o niej mo wa, z po wo dze niem star to -
wa ła w ko lej nych im pre zach.

W XXIII Biegu So ko ła w Ko bier nie
Mo ni ka ry wa li zo wa ła z in ny mi ucznia mi
szkół po nad gim na zjal nych na dy stan -
sie 1500 me trów i za ję ła pierw sze miej -
sce. Jesz cze te go sa me go dnia wzię ła
udział w 5. Bie gu o Zdu now skie go Ka fla.

W ka te go rii open ko biet Mo ni ka upla so -
wa ła się na dru giej po zy cji.

Kil ka dni póź niej za wod nicz ka uda ła
się do Pru sic na 8. Bieg Trzech Wież. W kla -
sy fi ka cji ko biet zna la zła się na czwar tej lo -
ka cie. Co war te pod kre śle nia, Mo ni ka po -
pra wi ła swój ubie gło rocz ny czas aż o 7 mi -
nut. Ten wy nik był moż li wy do osią gnię cia
dzię ki po świę ce niu Ra fa ła By strow skie go,
któ ry przez ca ły bieg utrzy my wał tem po
od po wied nie dla Mo ni ki.

(AN KA)

SPORT SZKOLNY

Ósemka piąta w Wielkopolsce
BIEGI

Kolejne starty Moniki Jadczak

Nie zwal nia tem pa Krzysz tof Ku bik.
Kro to szyń ski ko larz 16 czerw ca ry -
wa li zo wał w Grand Prix Do li ny Ba ry -
czy w Żmi gro dzie, a na stęp ne go dnia
star to wał w Grand Prix w Mi li czu. 

Za wo dy te za li cza ne są do cy klu szo -
so wych wy ści gów ko lar skich dla ama to -

rów Via Dol ny Śląsk. Pierw sze go dnia ko -
la rze mie li do po ko na nia pięć okrą żeń
po 18 ki lo me trów. – Tra sa by ła pła ska, co
stwa rza ło szan sę sprin te rom – oznaj mia
Krzysz tof Ku bik. – Mia łem śred nią pręd -
kość ok. 43 km/h, a ca ły etap nie na le żał
do spo koj nych. Ko lej ni za wod ni cy co
chwi lę ata ko wa li, sta ra jąc się uciec ca łej

gru pie. Kro to szy nia nin po ko nał tra sę
w cza sie 2: 06: 00, zaj mu jąc 17. po zy cję
w kla sy fi ka cji open oraz siód mą w ka te go -
rii M2. 

Na za jutrz do po ko na nia by ło sześć
okrą żeń po 16 ki lo me trów. K. Ku bik
z wy ni kiem 2: 14: 28 upla so wał się na 12.
miej scu w kla sy fi ka cji ge ne ral nej oraz
na czwar tym w swo jej ka te go rii wie ko wej. 

Dzię ki do brym wy stę pom kro to szy -
nia nin awan so wał na czwar tą lo ka tę
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej za wod ni ków
do 30. ro ku ży cia w cy klu Via Dol ny
Śląsk. – Po tym week en dzie je stem bar -
dzo zmę czo ny, ale za ra zem za do wo lo ny.
By ło bli sko do po dium w mo jej ka te go rii
wie ko wej, lecz za bra kło wy ra cho wa nia
i czuj no ści. Mo je star ty są czę ścią przy go -
to wa nia do ul tra ma ra to nu Bał tyk -Biesz -
cza dy To ur, gdzie do po ko na nia bę -
dzie 1008 km. Start w tak wy ma ga ją cym
wy ści gu moż li wy jest dzię ki wspar ciu
Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie – do -
da je K. Ku bik. 

(GRZE LO)

Dwu na sto oso bo wa eki pa Olim pij -
czy ka Sul mie rzy ce wzię ła udział
w mię dzy na ro do wym tur nie ju
o Grand Prix Brna w za pa sach w sty -
lu wol nym. Na si za wod ni cy przy wieź -
li z Czech czte ry me da le.

W za wo dach ry wa li zo wa ło 160 za -
wod ni czek i za wod ni ków z Czech, Sło wa -
cji, Au strii, Ser bii i Pol ski. Spo śród za pa -
śni ków Olim pij czy ka po zło te me da le się -
gnę li To masz Ko wal ski i Fi lip Cier nie jew -
ski, a brą zo we krąż ki wy wal czy li Prze my -
sław Wi zner i Szy mon Gi ba sie wicz.

Bli sko po dium by ła tak że Do mi ni ka

Gro bel na, któ ra ukoń czy ła zma ga nia
na czwar tym miej scu. Z ko lei Ni ko la Kro -
ma rek, Ju lian na Adam ska oraz Igor Or li -
kow ski za ję li pią te lo ka ty.

W kla sy fi ka cji klu bo wej Olim pij czyk
za jął ósmą po zy cję. Zwy cię ży li go spo da -
rze – Hel las Brno, wy prze dza jąc dwa au -
striac kie klu by. 

– Gra tu lu ję za wod ni kom świet nej po -
sta wy. Po dzię ko wa nia dla spon so rów i sym -
pa ty ków na sze go klu bu oraz dla ro dzi ców
mło dych spor tow ców za po moc w or ga ni -
za cji wy jaz du – po wie dział Ra fał Pa ta las,
tre ner sul mie rzyc kich za pa śni ków.

(AN KA)

ZAPASY

Medalowa czwórka KOLARSTWO

Dwa dni – dwa wyścigi

Za na mi ostat nie czte ry spo tka nia roz -
gry wek kro to szyń skiej Play are ny. Trze -
cie miej sce na ko niec se zo nu za jął LZS
Ko bier no -Tom ni ce, któ ry po dium za -
pew nił so bie po po ko na niu eki py Igloo.

Po łą czo ne si ły Ko bier na i Tom nic sto -
czy ły cięż ki bój z Igloo. Obie dru ży ny gra -
ły bez no mi nal nych bram ka rzy. Nie co
lep szy był LZS, wy gry wa jąc 7: 6. Trzy go -
le dla zwy cięz ców strze lił Szy mon Jan -
kow ski, a dwa ra zy do siat ki tra fił Do mi -
nik Ję dr ko wiak. Hat tric kiem po pi sał się

tak że Da niel Pa nek z Igloo. 
Na czwar tej po zy cji upla so wał się ze -

spół Al ba tro sów, któ ry wy grał 13: 4 z Igloo.
Po trzy tra fie nia za li czy li Ma te usz Sta cho -
wiak i Ar ka diusz Szczot ka, a po dwa ra zy
na li stę strzel ców wpi sa li się Ma rek Czu -
bak i Prze my sław Ko no wal czyk.

Dru ży na Igloo se zon za koń czy ła zwy -
cię stwem nad Bro dziak Te amem 12: 9.
Pięć bra mek w tym spo tka niu zdo był P. Ko -
no wal czyk, trzy go le strze lił je go ko le ga z ze -
spo łu – Gra cjan Gu zow ski, a czte ry tra fie -
nia za li czył To masz Ja ku biak z Bro dzia ków. 

Na za koń cze nie se zo nu od był się mecz
mi strza z wi ce mi strzem. Pan com Zdu ny
nie spo dzie wa nie po ko nał A Se ree Tee
aż 14: 5. Mi mo sta rań Fi li po wi Ka szu bo wi
nie uda ło się do go nić w kla sy fi ka cji strzel -
ców Ma cie ja Kwie ciń skie go, któ ry zdo był
ko ro nę kró la, strze la jąc w se zo nie 48 go li. 

Pó ki co pew ne wy jaz du na pół fi nał
MP Play are ny są AST, Pan com Zdu ny,
LZS Ko bier no -Tom ni ce i Al ba tro sy. Or ga -
ni za to rzy cze ka ją jesz cze na decyzję od no -
śnie pią te go ze spo łu – MTV Roz dra żew. 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Playarena zakończyła sezon



W po ło wie czerw ca w Ko by li nie go -
ści ła de le ga cja z ja poń skiej te le wi zji
Fu ji. Ce lem wi zy ty by ło przy go to wa -
nie ma te ria łu o za wod nicz kach UKS
Sam son i ich pa sji do su mo. 

Dziew czę ta tre nu ją ce su mo oraz tre -
ner Sam so na, Mi ro sław Flak, udzie li li wy -
wia dów ja poń skiej te le wi zji już wcze -
śniej – pod czas ma jo wych za wo dów Pu cha -
ru Pol ski Mło dzi ków i Ka de tów w Kiel cach. 

– Ja poń czy cy by li za in te re so wa ni na -
szym klu bem, po nie waż tre nu je u nas 30
dziew cząt z gmi ny Ko by lin. Pod czas wi -
zy ty go ście z Azji by li pod wra że niem róż -
no rod no ści ćwi czeń, nie sa mo wi tej at -
mos fe ry i za baw nych form pro wa dze nia
za jęć – przy zna je Mi ro sław Flak. – Krę ci -
li też ma te riał na lek cjach w miej sco wym
gim na zjum. By li za in te re so wa ni, jak mo je
pod opiecz ne spę dza ją czas wol ny. Za wod -
nicz ki opo wie dzia ły o swo ich pa sjach,
mó wi ły o tym, jak roz po czę ła się ich przy -
go da z su mo.

Zwień cze niem po by tu Ja poń czy -
ków w Ko by li nie był uro czy sty obiad
u tre ne ra Mi ro sła wa Fla ka, w trak cie
któ re go pod su mo wa no wi zy tę i dys ku -
to wa no o róż ni cach kul tu ro -
wych. – Azja ci by li ocza ro wa ni nie sa -
mo wi tą otwar to ścią i go ścin no ścią Po la -
ków oraz zna ko mi tą kuch nią – za zna -
cza tre ner Sam so na. – Ja ko klub czu je -
my się wiel ce wy róż nie ni, że za in te re so -
wa ła się na mi ja poń ska de le ga cja. Za pro -
si li śmy na szych go ści na Mi strzo stwa
Pol ski Mło dzi ków w Su mo, któ re od bę -
dą się 16 wrze śnia w Ko by li nie – do da -
je M. Flak. 

(GRZE LO)
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Bar dzo do brze za pre zen to wał się Cze -
sław Rosz czak na Mi strzo stwach Pol -
ski Ma sters w Wie lo bo jach Rzu to -
wych, któ re od by ły się w czerw cu
w To ru niu. Za wod nik UKS Olim pij czyk
Po go rze la zdo był dwa zło te me da le.

W im pre zie ry wa li zo wa ło 106 spor -
tow ców. Pierw sze zło to miesz ka niec Ła -
giew nik wy wal czył w pię cio bo ju rzu to -
wym. W ka te go rii M75 wal czy ło sied miu
za wod ni ków. Wal ka już od pierw szej kon -
ku ren cji by ła bar dzo za cię ta.

W rzu cie dys kiem Cze sław Rosz czak
zwy cię żył, uzy sku jąc wy nik 31,43 m.
W rzu cie cię żar kiem o wa dze 7,26 kg
nasz lek ko atle ta osią gnął od le -
głość 12,74 m i po now nie był naj lep szy.
Ko lej ny triumf za li czył w rzu cie mło -
tem – re zul tat 30,26 m. Po czwar tej kon -
ku ren cji – rzu cie oszcze pem – re pre zen -
tant klu bu z Po go rze li mógł być pe wien
zwy cię stwa w pię cio bo ju. Wy -
nik 28,04 m dał mu ko lej ną wy gra ną
i bez piecz ną prze wa gę nad resz tą staw ki.

W pchnię ciu ku lą ła giew ni cza nin po -
twier dził do mi na cję, trium fu jąc z re zul ta -
tem 11,29 m. 

W pię ciu kon ku ren cjach Rosz czak
zdo był 3782 punk ty, dru gi w koń co wej
kla sy fi ka cji Hu bert To bias z Gdań ska
zgro ma dził 3264 pkt, a trze ci był Ze non
Kru kow ski z Mię dzy rze cza – 3198 pkt.
Po pod su mo wa niach oka za ło się że uzy -
ska ny wy nik jest pią tym re zul ta tem open
na 27 za wod ni ków, któ rzy ukoń czy li pię -
cio bój. 

Po ma łej prze rwie przy szedł czas
na wie lo bój cię żar ko wy. Pierw szy rzut cię -
żar kiem o wa dze 5,45 kg na od le -
głość 16,38 m po zwo lił Rosz cza ko wi
na ob ję cie zde cy do wa ne go pro wa dze nia.
Na stęp nie rzu cił cię żar kiem o wa -
dze 7,26 kg na od le głość 13,69 m i umoc -
nił się na pierw szej po zy cji. W rzu cie cię -
żar kiem o wa dze 9,08 kg nasz za wod nik
uzy skał wy nik 10,98, pie czę tu jąc swój
bez a pe la cyj ny triumf i zdo by wa jąc dru gi
zło ty me dal. 

(AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Dwa złote medale Roszczaka

Dziś oso ba za in te re so wa na kre dy -
tem nie mu si sa mo dziel nie zbie rać
i ana li zo wać ofert kre dy to wych. Wy -
star czy, że uda się do eks per ta, któ -
ry za pew ni kom fort oraz kom plek so -
wą ob słu gę trans ak cji. Spe cja li sta
współ pra cu ją cy z wie lo ma ban ka mi
da je moż li wość peł nej ana li zy ryn ku,
co jest gwa ran tem pew no ści wy bo ru
naj lep szej ofer ty.

Dzię ki po życz ce lub kre dy to wi go -
tów ko we mu moż na szyb ko uzy skać środ -
ki na do wol ny cel. Ta ki kre dyt to do bre
roz wią za nie tak że dla osób, któ re chcą
unik nąć wie lu for mal no ści. Cza sem bo -
wiem do udzie le nia kre dy tu wy star czy
tyl ko do wód oso bi sty, oświad cze nie o do -
cho dach lub PIT.

De cy du jąc się na kre dyt, war to zwró -
cić uwa gę na kil ka istot nych za gad nień:

– Pro wi zja za udzie le nie kre dy tu.
W wie lu ban kach opła tą po no szo ną
przed uru cho mie niem kre dy tu jest jed -
no ra zo wa pro wi zja, czę sto za mie nia na
na ubez pie cze nia. Uwa żaj my na ofer -
ty 0% pro wi zji, bo by wa, że bank, któ ry jej
nie po bie ra, na rzu ca obo wią zek przy stą -
pie nia do ubez pie cze nia i za pła ce nia z gó -
ry skład ki za kil ka na ście mie się cy. Koszt
ta kie go ubez pie cze nia nie jed no krot nie
mo że być wyż szy niż pro wi zja, któ rą po -

bie ra ją in ne ban ki.
– Opła ta za wcze śniej szą spła tę. Je śli

pla nu je my spła cić kre dyt wcze śniej lub
chce my do ko ny wać czę ścio wych nad płat,
istot nym pa ra me trem bę dzie jak naj niż -
sza opła ta za te czyn no ści. Sprawdź my,
czy po do ko na niu nad pła ty bank bę dzie
wy ma gał anek su do umo wy kre dy to wej
i ile on kosz tu je. Mo że się zda rzyć, że bank
nie po bie ra opła ty za wcze śniej szą spła tę
lub jest ona sym bo licz na, ale po bie ra wy -
so kie opła ty za spo rzą dze nie anek su.

– Ubez pie cze nie na ży cie. Bank ja ko
za bez pie cze nia czę sto wy ma ga ubez pie -
cze nia na ży cie. W nie któ rych ban kach
moż na przed sta wić już po sia da ne ubez -
pie cze nie, któ re po zwo li unik nąć do dat -
ko wych kosz tów. Je że li masz ubez pie cze -
nie na ży cie w ja kiej kol wiek for mie, po -
wiedz o tym lub za bierz ze so bą po li sę, że -
by spraw dzić, czy bank ją za ak cep tu je.

NOTUS RADZI...



W nie dzie lę od by ła się pierw sza edy -
cja Tur nie ju Pił ki Noż nej Ko by lin
Sum mer Cup. W szran ki sta nę ły dru -
ży ny re pre zen tu ją ce Aka de mię Pił -
kar ską Re is sa z lo ka li za cji w Ko by li -
nie, Zdu nach, Ka li szu i Go sty niu.

Wszyst kie me cze by ły peł ne emo cji.
Za cię tej wal ki nie bra ko wa ło. Wie lu mło -
dych pił ka rzy pokazało na praw dę spo re
umie jęt no ści. Naj lep sza oka za ła się eki pa
APR Go styń I, wy prze dza jąc APR Ka -
lisz I oraz APR Go styń II. 

– Dzię ku je my wszyst kim dru ży nom
za udział w Ko by lin Sum mer Cup 2018,
a tak że wszyst kim tym, dzię ki któ rym

ten tur niej mógł się od być. Po sta ra my się,
aby na stęp na edy cja pod wzglę dem or ga -
ni za cyj nym by ła jesz cze lep sza. Dzię ku je -
my tak że in sty tu cjom i fir mom za wspar -
cie fi nan so we i rze czo we – sko men to wał
Prze my sław Po pra wa ze Sto wa rzy sze nia
Ak tyw ny Ko by lin, któ re by ło głów nym
or ga ni za to rem im pre zy. 

Spon so ra mi tur nie ju by ły Sta ro stwo
Po wia to we w Kro to szy nie, EWA Kro to -
szyn S.A., PHU Ja rus – Ma rek Ja rus Ko -
by lin, EASY AN GLO -TRANS Mar cin Ja -
rus, Bol sius Pol ska Sp. z o. o., FHU PIO -
MAT Prze my sław Po pra wa, DI NO POL -
SKA S.A., Agro -Tech Mi chał Ada mek,
Hur tow nia NO WAK Adam No wak, W.

LE GUT KO Przed się bior stwo Ho dow la -
no -Na sien ne Sp. z o. o.

Prócz pił kar skiej ry wa li za cji or ga ni -
za to rzy przy go to wa li też sze reg atrak cji
to wa rzy szą cych, jak choć by  ma lo wa nie
twa rzy, dmu cha ny za mek, moż li wość do -
je nia kro wy, kon kurs „Tur bo Ko zak” czy
kon kur sy spor to we. Po nad to ro ze gra no
mecz to wa rzy ski po mię dzy eki pą Ak tyw -
ny Ko by lin a tre ne ra mi dru żyn bio rą cych
udział w tur nie ju. Spo tka nie za koń czy ło
się bez bram ko wym re mi sem. 

(AN KA)
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Piłkarski turniej Summer Cup w Kobylinie


