
W mi nio ny czwar tek w na szej re dak cji
go ści li śmy spon so rów i lau re at kę kon -
kur su WY MA RZO NY PO KÓJ MA LU CHA.
Na spo tka niu omó wio no plan dzia łań
re mon to wych, ja kie zo sta ną zre ali zo wa -
ne w po ko ju An to nie go – sy na pań stwa
Ali cji i Ka ro la Mił kow skich.

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.

(NO VUS)

10 czerw ca 13-let nia kro to szy nian ka
wy bra ła się z ko le żan ką na fe styn
szkol ny. W dro dze na tę im pre zę zo sta -
ły za ata ko wa ne przez dwie ró wie śnicz -
ki, uczęsz cza ją ce do tej sa mej szko ły.

O spra wie po in for mo wa ła na szą re -
dak cję mat ka 13-let niej dziew czy ny.

– 10 czerw ca ok. go dzi ny 15.00 cór ka
wraz z ko le żan ką i dwo ma ko le ga mi szli al.

Po wstań ców Wiel ko pol skich na fe styn
do Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Kro to szy -
nie – re la cjo nu je ma ma 13-let niej Na ta lii
(imię zmie nio ne na proś bę mat ki – przyp.
red.). – Po dro dze spo tka ły gru pę ró wie śni -
ków, spo śród któ rych jed na z dziew czyn naj -
pierw za ata ko wa ła ko le żan kę mo jej cór ki.
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� SŁUŻBA ZDROWIA

Nowy sprzęt 
w krotoszyńskim
szpitalu

Czytaj na str. 3

� EDUKACJA

Naukobus przyjechał
do Krotoszyna!

Czytaj na str. 5

� WYDARZENIE

Specjalny dodatek
BENICE 2018!

Czytaj na str. I-XII

� DODATEK

TWOJE DZIECKO
Czytaj na str. 8-9

� SPORT

Zespół A Seree Tee
trzeci w Pucharze
Polski Playareny! 

Czytaj na str. 11

� SPORT

Posezonowe rozmowy
z trenerami Astry,
Piasta i Białego Orła

Czytaj na str. 10-12
Czytaj str. 7

WIĘC WIEC!

Wyjątkowi artyści 
na krotoszyńskiej scenie!

NASZE AKCJE

Czas na remont pokoju dla Antoniego!
INTERWENCJA

Młodzież nie jest wolna od przemocy



dokoń� czenie ze strony 1
Za czę ły się ata ki słow ne, wy zwi ska,

groź by, np. „kła ki z gło wy ci po wy ry wam
i bę dziesz zbie rać je po ca łym mie ście”. Na -
ta lia rów nież zo sta ła za ata ko wa na, ale przez
dru gą dziew czy nę. Po pchnię to ją na ścia nę,
w wy ni ku cze go mia ła ra ny na rę ce. Na stęp -
nie by ła bi ta w gło wę rę ka mi i ko pa na przez
tę sa mą oso bę. Po nad to znisz czo no jej te le -
fon, któ ry ku pi ła so bie za sty pen dium. Gdy
cór ka z ko le żan ką za czę ły pła kać, ca ła gru -
pa, w któ rej by ły na past nicz ki, za czę ła kla -
skać i krzy czeć „gło śniej rycz cie”. Po tem Na -
ta lia i jej ko le żan ka ra zem ze świad ka mi
zda rze nia przy bie gli do do mu i opo wie -
dzie li mi o tym, co za szło.

Ko bie ta zgło si ła spra wę na po li cję. Spi -
sa no ze zna nia po szko do wa nych oraz
świad ków zda rze nia. – Po twier dzam, że
zgło szo no nam ta kie zda rze nie – oznaj mia
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men -

dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie. – Jed -
nak ze wzglę du na to, że spra wa do ty czy
oso by nie let niej, nie mo że my sze rzej jej ko -
men to wać. Skie ru je my wnio sek do są du
ro dzin ne go o za ję cie się tą spra wą. 

Mat ka po szko do wa nej dziew czyn ki
po in for mo wa ła o wszyst kim rów nież pla -
ców kę, do któ rej cho dzą cór ka oraz spraw -
czy nie po bi cia, czy li Szko łę Pod sta wo wą
nr 3 w Kro to szy nie. Jak twier dzi, z dziew -
czy na mi, któ re za ata ko wa ły młod sze
uczen ni ce, już od dłuż sze go cza su są pro -
ble my. – Mo ja cór ka oraz jej ko le żan ka
otrzy mu ją groź by po przez por ta le spo łecz -
no ścio we – opo wia da mat ka 13-lat ki. – Pi -
szą do nich, że bę dą za ni mi cho dzić. Ko -
men tu ją, że mo ja cór ka się po skar ży ła,
a spra wa mia ła ucich nąć. I na wet po zgło -
sze niu zda rze nia na po li cję na dal to się
dzie je! Zda rza się, że na uli cy Na ta lia jest
za cze pia na, że gro żą jej i śmie ją się z niej.
Na wet mnie to spo ty ka. Do kład nie 27
czerw ca ok. godz. 18.00 szłam ze zna jo my -
mi i spo tka ły śmy te dziew czy ny, a one za -
czę ły się śmiać i rzu cać wy zwi ska w na -
szym kie run ku. Nie wy glą da na to, by by ły
wy cią gnię te ja kie kol wiek kon se kwen cje.
Dy rek cja szko ły uzna ła, że sko ro to się nie
sta ło na te re nie pla ców ki, nie bę dzie
w spra wę in ge ro wać.

Zwró ci li śmy się więc z proś bą o ko -
men tarz do tej spra wy do sze fo wej kro to -
szyń skiej Trój ki. – Nie ma przy zwo le nia
na prze moc oraz agre sję w żad nym te go sło -
wa zna cze niu – oznaj mia Ma rio la Kaź -
mier czak, dy rek tor SP nr 3 w Kro to szy -
nie. – Na le ży re ago wać na nie po praw ne za -
cho wa nia mło dzie ży szkol nej – za rów no
w szko le, jak i po za nią. Waż na jest szyb ka

re ak cja, co za po bie ga eska la cji prze mo cy.
Spra wa nie zgod ne go z pra wem za cho wa -
nia zgła sza na jest na po li cję, któ ra to prze -
pro wa dza pro ce du rę zgod nie z obo wią zu -
ją cym w Pol sce pra wem. Szko ła i po li cja ści -
śle współ pra cu ją w tym za kre sie. Wy cho -
wa nie to pro ces, któ re go nie spo sób ująć
w sztyw ne ra my cza so we. Uczeń mo że być
na gra dza ny bądź ka ra ny za wy da rze nia po -
za szko łą. Prze ciw dzia ła nie agre sji, prze -
mo cy, de mo ra li za cji jest obo wiąz kiem każ -
de go; rów nież szko ła w tej płasz czyź nie ma
za da nia szcze gól ne, w ra mach swo ich pod -
sta wo wych funk cji wo bec ucznia. Udzie la -
na jest uczniom po moc psy cho lo gicz no -
-pe da go gicz na, zgod nie z roz po rzą dze -
niem MEN z 09.08.2017 r. w spra wie za -
sad or ga ni za cji i udzie la nia po mo cy psy -
cho lo gicz no -pe da go gicz nej w pu blicz nych
przed szko lach, szko łach i pla ców kach.

Ma ma 13-lat ki po ka za ła nam treść
gróźb, ja kie na Fa ce bo oku otrzy my wa ły po -
szko do wa ne od spraw czyń po bi cia: „Szma -
to pierd***, jak cię spo tkam to cię k***
rozp*** na pierw szym pło cie” al bo „Jak cię
spo tkam to po je dziesz ry jem po as fal cie”.
W re zul ta cie 13-let nia Na ta lia boi się wy -
cho dzić z do mu, gdyż oba wia się ko lej ne go
ata ku. Jej ma ma przy zna ła tak że, że na za -
jutrz po zda rze niu uda ła się z cór ką do szpi -
ta la, gdyż ta od czu wa ła bó le i za wro ty gło -
wy oraz nud no ści. Le karz wy pi sał jej zwol -
nie nie ze szko ły, któ re obo wią zy wa ło
do koń ca ro ku szkol ne go. Ma ma po szko do -
wa nej zde cy do wa ła się opo wie dzieć nam
o spra wie, gdyż – jak twier dzi – nie zo sta ły
pod ję te w tej spra wie zde cy do wa ne kro ki,
a ona czu je się bez sil na. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

4 lip ca w Ga łąz kach (gmi na Koź min
Wlkp.) za pa li ło się zbo że. Stra ża cy
szyb ko upo ra li się z po ża rem. Osób
po szko do wa nych nie by ło.

Na ak cję skie ro wa no je den za stęp
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie, dwa z OSP Koź min Wlkp. oraz
je den z OSP Bo rzę cicz ki. W trak cie prac
po lo wych za pa li ło się zbo że na pniu,
ścier ni sko, zro lo wa na sło ma oraz pry zma
obor ni ka. Po ża rem ob ję ta by ła po wierzch -
nia oko ło 0,3 hek ta ra. W ogniu sta nę ła
tak że pra sa ro lu ją ca.

– Ope ra tor ma szy ny rol ni czej pod jął
nie sku tecz ną pró bę ga sze nia po ża ru
przy uży ciu pod ręcz ne go sprzę tu ga śni -
cze go. Stra ża cy po da li je den prąd ga śni czy
wo dy w na tar ciu na pa lą cą się pra sę ro lu -
ją cą oraz dwa prą dy w obro nie po zo sta łej
upra wy – in for mu je kpt. To masz Pa try as
z Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej w Kro to szy nie. 

Na stęp nie stra ża cy przy stą pi li do ga -
sze nia pa lą cych się ba lo tów sło my i pry -
zmy obor ni ka. Wła ści ciel zor ga ni zo wał
sprzęt rol ni czy, któ ry wspo mógł dzia ła nia
ra tow ni ków. 

(NO VUS)
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GAŁĄZKI

Pożar w trakcie prac polowych

INTERWENCJA

Młodzież nie jest wolna od przemocy

Pierw sze go dnia lip ca w Wy rę bi nie
(gmi na Koź min Wlkp.) wy buchł po -
żar sto do ły. Na szczę ście ni ko mu nic
się nie sta ło. 

Do dzia łań za dys po no wa no trzy za -
stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz dwa z koź miń skiej
OSP. Na te re nie opusz czo nej po se sji pa li ła
się drew nia na sto do ła, w któ rej prze cho -
wy wa na by ła sło ma. Kon struk cja da chu
się za wa li ła. Po żar za gra żał bu dyn kom ga -
ra żo wym i in wen tar skim. 

Po za bez pie cze niu te re nu ak cji stra -

ża cy po da li dwa prą dy ga śni cze wo dy
w obro nie za gro żo nych obiek tów, a rów -
no le gle spraw dzi li w in nych bu dyn kach,
czy nie ma tam żad nych osób. Ni ko go nie
zna le zio no. 

W trak cie dzia łań ga śni czych za wa li ła
się rów nież drew nia na kon struk cja sto do -
ły. Spa lo ne ele men ty stra ża cy usu wa li po -
za ob ręb obiek tu. Sło mę z tlą cych się ba lo -
tów prze gar nię to i suk ce syw nie do ga sza -
no wo dą. Na ko niec po go rze li sko spraw -
dzo ne zo sta ło ka me rą ter mo wi zyj ną – za -
gro żeń nie stwier dzo no. 

(NO VUS)

5 lip ca oko ło go dzi ny 12.20 służ by
ra tow ni cze zo sta ły po wia do mio ne
o pró bie sa mo bój czej w Kro to szy -
nie na uli cy Mic kie wi cza, w ho te lu
Kro tosz.

Na miej sce wy sła no sa mo chód ga śni -
czy oraz pod no śnik hy drau licz ny z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie, po li cję i Ze spół Ra tow nic twa Me -
dycz ne go. Jak usta lo no, na bal ko nie pią te -

go pię tra znaj do wa ła się oso ba chcą ca po -
peł nić sa mo bój stwo. 

Drzwi do miesz ka nia by ły za mknię -
te. Stra ża cy spra wi li sko ko chron, któ re go
za da niem by ło za bez pie cze nie
przed ewen tu al nym sko kiem. Gdy sprzęt
do ase ku ra cji był przy go to wa ny, po li cjant
wraz z ra tow ni kiem me dycz nym we szli
do po miesz cze nia i za ję li się prze by wa ją cą
tam oso bą. Na tym dzia ła nia za koń czo no.

(NO VUS)

POŻAR

Spłonęła stodoła w Wyrębinie

KROTOSZYN

Chciała skoczyć z balkonu?
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Szpi tal w Kro to szy nie re ali zu je za ku -
py sprzę tu me dycz ne go w ra mach
dwóch pro jek tów z do fi nan so wa -
niem unij nym. Jed nym z nich jest
„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”. Tra fia on na po -
szcze gól ne od dzia ły – Za kład Lecz ni -
cze go Uspraw nia nia i Za kład Opie -
kuń czo -Lecz ni czy. 

War tość za ku pów to 3 924 281 zł,
przy czym wkład wła sny wy -
niósł 588 645 zł. Do po ło wy czerw ca do -
star czo no 212 sprzę tów. Pro jekt re ali zo -
wa ny jest w ra mach Wiel ko pol skie go Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go 2014-2020. Pla ców ka wzbo ga ci ła się
o 104 elek trycz ne łóż ka szpi tal ne dla do -
ro słych, po sia da ją ce pa ne le re gu la cji po zy -
cji, co w znacz nym stop niu zwięk sza
kom fort pa cjen tów. Ku po wa ne są rów -
nież sto li ki przy łóż ko we. Łóż ka prze zna -
czo ne są do od dzia łów: dzie cię ce go (6
dzie cię cych i 14 elek trycz nych), po łoż ni -
czo -gi ne ko lo gicz ne go, on ko lo gii kli nicz -
nej, re ha bi li ta cji, Za kła du Opie kuń czo -
-Lecz ni cze go oraz pod od dzia łów – kar -
dio lo gicz ne go i or to pe dycz ne go. 

Do od dzia łu no wo rod ko we go za ku -
pio no bi li ru bi no metr, ba da ją cy po ziom
bi li ru bi ny u no wo rod ków bez ko niecz no -
ści ich kłu cia. Na by to tak że dwa in ku ba -
to ry, dwa sta no wi ska do re su scy ta cji z kar -

dio mo ni to ra mi, lam pę do fo to te ra pii,
pul sok sy metr, sześć sta no wisk do pie lę -
gna cji no wo rod ków z pro mien ni kiem. 

Na od dział po łoż ni czo -gi ne ko lo gicz -
ny za ku pio ne zo sta ły m. in. dwa kar dio -
mo ni to ry, apa rat do znie czu le nia, apa rat
EKG, de fi bry la tor, fo tel gi ne ko lo gicz ny.
Po rad nia po łoż ni czo -gi ne ko lo gicz na wy -
po sa żo na zo sta ła w dwa fo te le gi ne ko lo -
gicz ne. 

Po śród sprzę tu dla Za kła du Lecz ni -
cze go Uspraw nia nia na szcze gól ną uwa gę
za słu gu je słu żą ce do za awan so wa nej te ra -
pii neu ro lo gicz nej urzą dze nie do sty mu la -
cji sto py opa da ją cej. Isto tą je go dzia ła nia
jest wy ko rzy sty wa nie im pul sów elek trycz -
nych o ni skim na tę że niu do ak ty wa cji ner -
wów kon tro lu ją cych pra cę mię śni od po -
wie dzial nych za zgię cie grzbie to we sto py. 

Za kład Opie kuń czo -Lecz ni czy
wzbo ga cił się na to miast m. in. o apa rat
do ma sa żu uci sko we go, lam pę do fo to te -
ra pii, stół do pio ni za cji, stół do te ra pii rę -
ki, szy nę do ćwi czeń bier nych nóg. 

Dru gi pro jekt unij ny to do po sa że nie
w sprzęt me dycz ny Szpi tal ne go Od dzia łu
Ra tun ko we go. War to też wspo mnieć
o do ko na nych już za ku pach, m. in. no wej
ka ret ce po go to wia, apa ra cie RTG ty pu Te -
le ko man do, apa ra cie USG 4D dla od dzia -
łu po łoż ni czo -gi ne ko lo gicz ne go. Po zy ska -
ny sprzęt, w su mie za po nad 7 mln zł,
znacz nie pod no si ja kość dia gno sty ki i le -
cze nia cho rych.

(NO VUS)

3Aktualności

Na czas wa ka cji Kro to szyń ski Ośro -
dek Kul tu ry po raz ko lej ny przy go to -
wał bo ga tą ofer tę. W mi nio ny week -
end już ru szył cykl kon cer tów WIĘC
WIEC! W pla nach jest tak że ga la di -
sco -po lo oraz ko lej na edy cja Bu sker -
bu sa.

Na kon cer tach z cy klu WIĘC WIEC!
przed kro to szyń ską pu blicz no ścią wy stą -
pią Na ta lia Przy bysz, Lao Che, Cze sław
Śpie wa, Ku ba Ba dach, The Dum plings,
Mi kro mu sic czy Di kan da. Pierw szy kon -
cert od był się 7 lip ca. – WIĘC WIEC! sta -
je się mar ką roz po zna wal ną już nie tyl ko

w po wie cie, ale rów nież po za nim, po nie -
waż czę sto miesz kań cy z in nych miej sco -
wo ści py ta ją o te kon cer ty, przy jeż dża ją
na nie – pod kre śla Woj ciech Szu nie wicz,
dy rek tor KOK -u. Koszt or ga ni za cji te go -
rocz nych kon cer tów z cy klu WIĘC
WIEC! wy nie sie 315 tys. zł. 

Po nad to 10 sierp nia na kro to szyń skim
ryn ku od bę dzie się pierw sza ga la mu zy ki
di sco -po lo, a głów ną gwiaz dą bę dzie ze spół
Boys. – W związ ku z dys ku sją, któ ra roz go -
rza ła na fo rach in ter ne to wych, chcia łem
wyjść na prze ciw po trze bom lu dzi, któ rzy
sy gna li zu ją, że nie tyl ko kul tu ra wy so ka ich
in te re su je. Jest to pe wien kom pro -
mis – stwier dza W. Szu nie wicz. – Ko lej ne
atrak cje cze ka ją nas w dniach 17-19 sierp -
nia, kie dy to do Kro to szy na po raz ko lej ny
przy ja dą ar ty ści ulicz ni w ra mach fe sti wa -
lu Bu sker Bus. Wy stę pa mi w na szym mie -
ście roz pocz ną swo je to ur nee. Oprócz te go
w pla nach jest ple ner ar ty stycz ny, na któ -
rym za pre zen tu ją się ma la rze i rzeź bia rze.
Bę dzie moż na do tknąć i chło nąć sztu -
kę – za po wia da dy rek tor KOK -u.

(NO VUS)

KOK

Wakacyjna oferta kulturalna

SŁUŻBA ZDROWIA

Nowy sprzęt w szpitalu
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Pod czas czerw co wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Zdu nach rad ni jed no gło śnie
zde cy do wa li o udzie le niu ab so lu to -
rium bur mi strzo wi To ma szo wi Chu -
de mu za wy ko na nie ubie gło rocz ne -
go bu dże tu.

Pier wot nie pro jekt bu dże tu za kła dał do -
cho dy rzę du 31 680 685,85 zł oraz wy dat ki
w wy so ko ści 32 980 626,85 zł. Pla no wa ny
de fi cyt miał wy nieść 1,3 mln. zł. W wy ni ku
ko rekt bu dże to wych, prze pro wa dzo nych
na prze strze ni ro ku, wpły wy do bu dże tu

zwięk szy ły się o 5 660 432,51 zł, a wy dat ki
wzro sły o 7 242 743,67 zł. De fi cyt bu dże to -
wy osta tecz nie za mknął się w kwo -
cie 2 882 311,16 zł.

W po przed nim ro ku na in we sty cje
prze wi dy wa no wy dać po nad 10,5 mln zł,
ale zre ali zo wa ne za da nia kosz to wa ły
ok. 4,8 mln, czy li ok. 40 pro cent pla nu.
Bur mistrz Zdun za zna czył, że ta ki stan
rze czy wy ni kał z prze su nię cia ter mi nów
re ali za cji in we sty cji do fi nan so wa nych ze
środ ków unij nych. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

ZDUNY

Burmistrz otrzymał absolutorium

W trak cie czerw co wej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie pre ze si OSP
po dzię ko wa li wła dzom sa mo rzą do -
wym za po moc w mo der ni za cji wo zu
ra tow ni cze go stra ża ków z Chwa li -
sze wa.

Bur mi strzo wi Fran cisz ko wi Mar szał -
ko wi oraz Zo fii Jam ce – prze wod ni czą cej
Ra dy Miej skiej – po dzię ko wa li, wrę cza jąc
kwia ty, Zbi gniew Cie pły – pre zes OSP
w Chwa li sze wie oraz Wal de mar Flor kow -
ski – pre zes Za rzą du Miej sko -Gmin ne go

OSP w Kro to szy nie. Dzię ki sta ra niom
władz gmi ny wóz ra tow ni czy, na le żą cy
do OSP Chwa li szew, zo stał pod da ny tzw.
ka ro sa cji. Dzię ki te mu nad wo zie jest
więk sze i da je moż li wość prze wo że nia
więk szej ilo ści sprzę tu. Koszt wy niósł
ok. 140 tys. zł.

W prze rwie w se sji rad ni, bur mistrz
i je go za stęp cy uda li się na dzie dzi niec
urzę du, gdzie za pre zen to wa no no wo wy -
re mon to wa ny po jazd, je go moż li wo ści
i wy po sa że nie.

(NO VUS)

STRAŻ POŻARNA

Podziękowali za modernizację pojazdu

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?

Sylwetki wszystkich dzielnicowych znajdziesz 
na stronie: www.krotoszyn.policja.gov.pl/



5Na Bieżąco

Masz skoń czo ne 18 lat i je steś zdro -
wy? Po dziel się swo ją krwią i tym
sa mym po móż in nym.

Ak cja po bo ru krwi prze pro wa dzo na
zo sta nie w nie dzie lę, 15 lip ca, w Mu -

zeum Re gio nal nym im. H. Ław nicz ka
w Kro to szy nie. Chęt nych za pra sza my
w go dzi nach 9.00-13.30. Dla od da ją cych
krew or ga ni za to rzy prze wi du ją upo min -
ki. Po nad to do roz lo so wa nia bę dą atrak -
cyj ne na gro dy. (AN KA)

ZDROWIE

Podziel się krwią!

5 i 6 lip ca w ha li wi do wi sko wo -spor -
to wej w Kro to szy nie od by wa ły się
cie ka we warsz ta ty oraz do świad cze -
nia na uko we dla uczniów, przy go to -
wa ne przez przed sta wi cie li Cen trum
Na uki Ko per nik, któ rzy przy by li
do na sze go mia sta Na uko bu sem.
Wy da rze nie zor ga ni zo wa li dy rek tor
SP nr 1 w Kro to szy nie oraz se na tor
Łu kasz Mi ko łaj czyk.

20 mo bil nych sta cji ba daw czych i 3
edu ka to rów z mnó stwem za ga dek na uko -
wych w za na drzu – w tym skła dzie Cen -
trum Na uki Ko per nik od wie dza ma łe
miej sco wo ści w Pol sce. W ak cji na te re nie
ca łe go kra ju weź mie udział po nad 160 ty -
się cy dzie ci, ro dzi ców i na uczy cie li ze 160
miej sco wo ści. 

Przed sta wi cie le Cen trum Na uki Ko -
per nik uwa ża ją, że sa mo dziel ne eks pe ry -
men to wa nie dzie ci po zwa la obu dzić cie -

ka wość i uczyć się bez wy sił ku zna ne go
z lek cji. Sia da jąc na przy kład na wi ru ją -
cym krze śle, moż na do świad czyć, jak
w prak ty ce dzia ła teo ria za cho wa nia mo -
men tu pę du. Po nad to by ła moż li wość
prze te sto wa nia uwię zio nej pił ki, ku li pla -
zmo wej, pół ku li mag de bur skiej czy trój -
wy mia ro we go mo de lu ana to micz ne go
ludz kie go cia ła. 

Dla uczniów przy go to wa no tak że
„Po rad nik mło de go na ukow ca”. Są to pro -
po zy cje do świad czeń, któ re moż na sa mo -
dziel nie prze pro wa dzić w do mu i któ re
po zwa la ją dłu żej cie szyć się kon tak tem
z na uką, w mniej po waż nej for mie. 

Przed się wzię cie Na uko bus fi nan so -
wa ne jest w ra mach wspól ne go pro gra mu
Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go oraz Cen trum Na uki Ko per nik
pod na zwą „Na uka dla Cie bie”. 

(NO VUS)

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

SP NR 1 KROTOSZYN

Naukobus w naszym mieście

W ostat nią so bo tę czerw ca w Przed -
szko lu We so ła Gro mad ka w Kro to -
szy nie od był się V Zjazd Bliź nia ków.
Przy by ło kil ka dzie siąt osób w róż -
nym wie ku. Or ga ni za to rzy przy go to -
wa li mnó stwo atrak cji. 

Nie bra ko wa ło sto isk ga stro no micz -
nych. By ły wy stę py mło dzie ży. Dzie ci mia ły
moż li wość wy sza leć się na dmu cha nym
zam ku czy na ka ru ze li al bo zro bić so bie zdję -
cie ze Spi der -ma nem. Oso by star sze mo gły
sko rzy stać z po rad spe cja li stów: die te ty ka, re -

ha bi li tan ta, lo go pe dy czy psy cho lo ga. Przy -
go to wa no tak że sto isko ko sme tycz ne.

Ofi cjal ne otwar cie im pre zy po prze -
dził wy stęp tan ce rzy z Cen trum Tań ca
Show Dan ce w Kro to szy nie, a po nim od -
by ła się pre zen ta cja par bliź nia ków. Brac -
two Ry cer skie Zie mi Ka li skiej Po czet
Wierz bię ty przy go to wa ło po kaz walk ry -
cer skich. Był też po kaz eki py z Po wer
Jump An ge li ki Szy dlak. Po tem przy szedł
czas na gry, za ba wy oraz kon kur sy.

(NO VUS)

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

KROTOSZYN

Kolejny zjazd bliźniaków

W Ho te lu Re stau ra cji Waw rzy niak
w Perzy cach od by ła się kon fe ren cja
„Pra wo do przed się bior czo ści. Ma łe
fir my – wiel kie zmia ny”. Or ga ni za to -
ra mi by ły Mi ni ster stwo Przed się bior -
czo ści i Tech no lo gii oraz Pol ska
Agen cja Roz wo ju Przed się bior czo ści.

W spo tka niu uczest ni czy li An dże li ka
Moż dża now ska – peł no moc nik rzą du
do spraw ma łych i śred nich przed się -
biorstw, se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie
In we sty cji i Roz wo ju, Pa weł Cy bul -

ski – pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie
Fi nan sów, Mo ni ka Stan dziak -Ko -
resh – przed sta wi ciel ka Pol skiej Agen cji
Roz wo ju Przed się bior czo ści, To masz Ław -
ni czak – po seł na Sejm RP, a tak że lo kal ni
przed się bior cy oraz wła dze sa mo rzą do we. 

Uczest ni cy do wie dzie li się o uła twie -

niach dla firm, któ re wpro wa dza Kon sty -
tu cja Biz ne su, zmia nach w za kre sie pra wa
po dat ko we go oraz ofer cie wspar cia dla
ma łych i śred nich przed się biorstw. Kon -
fe ren cji to wa rzy szy ła stre fa in for ma cyj na,
w ra mach któ rej na py ta nia uczest ni ków
od po wia da li eks per ci z Mi ni ster stwa
Przed się bior czo ści i Tech no lo gii, Mi ni -
ster stwa Fi nan sów, Kra jo wej Ad mi ni stra -
cji Skar bo wej, Mi ni ster stwa In we sty cji
i Roz wo ju, Pol skiej Agen cji Roz wo ju
Przed się bior czo ści, Punk tu In for ma cyj -
ne go Fun du szy Eu ro pej skich, Ban ku Go -
spo dar stwa Kra jo we go. Do dat ko wo eks -
per ci z Mi ni ster stwa Cy fry za cji udzie la li
po rad w za kre sie RO DO.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

BIZNES

Prawo do przedsiębiorczości
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To już XII edy cja Wy sta wy Zwie rząt Go -
spo dar skich i Do mo wych w Be ni cach.
Wy da rze nie to z ro ku na rok przy cią ga co -
raz licz niej sze gro no wy staw ców z Wiel -
ko pol ski i nie tyl ko, a tak że ty sią ce oko -
licz nych miesz kań ców. 

Głów nym or ga ni za to rem wy sta wy jest
oczy wi ście Jan Zych, soł tys Be nic i rad ny Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie. – Już od pierw szej
edy cji na sza im pre za wspa nia le się roz wi -
ja – przy znał nie gdyś J. Zych. I je go sło wa znaj -
du ją od zwier cie dle nie w rze czy wi sto ści. Bo
w isto cie – każ da ko lej na edy cja wy sta wy w Be -
ni cach zda je się być bar dziej uda na od po przed -
niej. Uczest ni ków im pre zy przy by wa, a i zna ne
ze spo ły chęt nie przy jeż dża ją do tej ma łej miej -
sco wo ści w gmi nie Kro to szyn. W Be ni cach wy -
stą pi ły już gru py Ve egas, Bay er Full czy After
Par ty. W tym ro ku na sce nie za pre zen tu je się
ze spół Pięk ni i Mło dzi. 

Or ga ni za to rzy co ro ku przy go to wu ją sze reg
in nych atrak cji – dar mo we prze jażdż ki kon ne
i za wo dy strze lec kie, za ba wy i gry dla dzie ci, po -
ka zy ma szyn rol ni czych. Nie bra ku je oczy wi ście
sto isk ga stro no micz nych. Po nad to za wsze moż -
na sko rzy stać z do radz twa Agen cji Re struk tu ry -
za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa, Ka sy Rol ni cze go
Ubez pie cze nia Spo łecz ne go, Ośrod ków Do -

radz twa Rol ni cze go oraz spe cja li stów we te ry na -
rii czy firm zwią za nych z rol nic twem.

Rok te mu im pre za w Be ni cach od by ła się
pod ha słem: „Nie ży je czło wiek sam dla sie -
bie – Pol ska mat ką na szą, o mat ce nie wol no
mó wić źle!”. Każ da ko lej na edy cja te go wy da -
rze nia cie szy się co raz więk szym za in te re so wa -
niem miesz kań ców po wia tu kro to szyń skie go,
a tak że sa mych wy staw ców, któ rych na pierw -
szej wy sta wie by ło za le d wie 15, a te raz przy by -
wa ich po nad 200 – z re gio nu Wiel ko pol ski
i Dol ne go Ślą ska. Oprócz zwie rząt ho dow la -
nych i do mo wych, ta kich jak by dło, drób, kró li -
ki, go łę bie i wie le in nych, moż na obej rzeć rów -
nież no wo cze sne ma szy ny rol ni cze. 

– By ło cu dow nie – pod su mo wał po przed -
nią edy cję J. Zych. – Po go da jak za wsze do pi sa -
ła, at mos fe ra by ła zna ko mi ta. To bu du ją ce, że
moż na wspól nie ra do wać się i ba wić. Tym ra -
zem przy świe ca ły nam sło wa: „Nie ży je czło -
wiek sam dla sie bie – Pol ska mat ką na szą,
o mat ce nie wol no mó wić źle!”. Mó wi łem wie -
le o pa trio ty zmie i związ ku czło wie ka z przy ro -
dą. Bez dba nia o śro do wi sko nie bę dzie nas i na -
le ży o tym pa mię tać. Po za tym mu si my też
dbać o tra dy cję, kul tu rę i oby cza je. 

Jak bę dzie w tym ro ku? Śmia ło moż na
przy jąć, że... wy bor nie! 

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

WYDARZENIE

15 lipca trzeba być w Benicach!
Wyróżnienie dla Banku
Spółdzielczego w
Krotoszynie

Czytaj na str. II

Mieszanki poplonowe
firmy CENTNAS

Czytaj na str. III

Święto Ziarna w
Koźminie

Czytaj na str. IV

Nowa droga w Benicach
Czytaj na str. V

Wspominamy XI edycję
wystawy w Benicach

Czytaj na str. VI-VII

Susza doskwiera coraz
bardziej

Czytaj na str. VIII

Hodowla bydła
opasowego

Czytaj na str. X

Dedykowany produkt dla
zwierząt – Golden
Protein

Czytaj na str. XII
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FINANSE

Wyróżnienie dla Banku Spółdzielczego w Krotoszynie
Pod czas in au gu ra cji Świę ta Spół -
dziel czo ści Ban ko wej, któ ra od by ła
się 20 czerw ca w War sza wie, roz -
strzy gnię to Kon kurs „Bank Spół -
dziel czy w służ bie spo łecz no ści lo -
kal nej”, zor ga ni zo wa ny przez Kra jo -
wy Zwią zek Ban ków Spół dziel czych.
W gru pie wy róż nio nych zna lazł się
Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie.

W tym ro ku Świę to Spół dziel czo ści
Ban ko wej ob cho dzo ne jest pod ha słem
„Z Ban kiem Spół dziel czym – no wo cze -
śnie i bez piecz nie”. Głów nym te ma tem
jest na to miast edu ka cja w za kre sie bez -
piecz ne go ob ro tu bez go tów ko we go.
Świę to Spół dziel czo ści Ban ko wej stwa rza
nie tyl ko nie po wta rzal ną oka zję do wspól -
ne go uczcze nia wie lo let niej tra dy cji i cen -
ne go do rob ku pol skiej ban ko wo ści spół -
dziel czej, ale tak że sta no wi szan sę na za -
pre zen to wa nie si ły sek to ra ban ko wo ści
spół dziel czej oraz je go pro mo cję w obec -
nym cza sie zmian, któ re wpły ną na je go
przy szły kształt.

Świę to Spół dziel czo ści Ban ko wej za -
in au gu ro wa no w War sza wie 20 czerw ca.
Przy oka zji roz strzy gnię to Kon kurs „Bank
Spół dziel czy w służ bie spo łecz no ści lo kal -
nej”. Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie zo -

stał wy róż nio ny za za an ga żo wa nie
na rzecz śro do wisk lo kal nych.

Ra da Nad zor cza, we spół z Za rzą dem
Ban ku Spół dziel cze go, czyn nie uczest ni -
czy we wspo ma ga niu ma so wych im prez
spo łecz no -kul tu ral nych w śro do wi sku lo -

kal nym. Dzia łal ność BS to nie tyl ko usłu -
gi ban ko we, ale tak że sze ro ko za kro jo na
po moc wie lu in sty tu cjom, or ga ni za cjom,
sto wa rzy sze niom, gru pom nie for mal -
nym oraz wszyst kim naj bar dziej po trze -
bu ją cym. 

– Wspie ra nie lo kal nych ini cja tyw
jest dla Ban ku Spół dziel cze go szcze gól nie
istot ne, bo wiem bu du je to na szą toż sa -
mość i spa ja nas jesz cze moc niej. Po ma ga -
my dzie ciom i mło dzie ży nie peł no spraw -
nej, zdol nym uczniom, wspie ra my licz ne

im pre zy oraz gru py, sto wa rzy sze nia czy
fun da cje po to, by ota cza ją cy nas świat był
lep szy i bar dziej przy ja zny – stwier dza
Jan Plu ta, pre zes BS w Kro to szy nie.

Dzia ła jąc w śro do wi sku lo kal nym,
Bank Spół dziel czy do sko na le zda je so bie
spra wę z po trzeb swo je go oto cze nia. Nie -
jed no krot nie jest też jed ną z nie wie lu in -
sty tu cji udzie la ją cych wspar cia naj bliż -
sze mu oto cze niu.

OPRAC. (AN KA)



MIESZANKA NA SKARMIANIE
ŁPWO - CENA 2,20 zł netto/1kg
Norma wysiewu: 120-150 kg/ha

Skład: łubin słodki wąskolistny – 20%,

groch siewny pastewny – 20%, wyka siewna

Hanka – 20%, owies – 40%.

MIESZANKA NA PRZYORANIE ŁGF -
CENA 4,00 zł netto/1kg
Norma wysiewu: 40-50 kg/ha

Skład: łubin gorzki – 50%, gorczyca siewna

– 35%, facelia – 15%.

MIESZANKA NA PRZYORANIE FGS
- CENA 10,00 zł netto/1kg
Norma wysiewu: 15-20 kg/ha

Skład: facelia - 45%, gorczyca - 45%,

seradela – 10%.

MIESZANKA NA PRZYORANIE
FGRZS - CENA 10,00 zł netto/1kg
Norma wysiewu: 15-20 kg /ha

Skład: facelia - 35%, gorczyca – 30%,

rzodkiew oleista – 25%, seradela – 10%.

MIESZANKA NA PRZYORANIE FGP
- CENA 10,00 zł netto/1kg
Norma wysiewu: 15-20 kg /ha

Skład: gorczyca siewna – 45%, perko –

10%, facelia błękitna – 45%.

MIESZANKA NA SKARMIANIE ŻWO
- CENA 2,20 zł netto/1kg
Norma wysiewu: 50-60 kg/ha

Skład: życica wielokwiatowa – 30%, wyka

siewna – 30%, owies – 40%.

MIESZANKA GORZOWSKA - CENA
8,90 zł netto/1kg
Norma wysiewu: 50 kg/ha

Skład: życica wielokwiatowa – 60%,

koniczyna łąkowa – 10%, wyka ozima – 30%.

Od po wied nio do bra ne ga tun ki ro -
ślin w mie szan kach spra wia ją, że ich za -
sto so wa nie po zy tyw nie od dzia łu je na go -
spo dar kę wod ną, mi ne ral ną oraz fi to sa ni -
tar ną gle by.

Za sto so wa nie mie sza nek prze ła mu je
mo no kul tu ry upraw, zwięk sza plon
upraw za stęp czych (zbóż, oko po wych),
wpro wa dza du żą ilość bio ma sy (15-30
ton), chro ni gle bę przed ero zją oraz wy -

my wa niem sub stan cji mi ne ral nych,
zwięk sza próch ni cę gle by, re du ku je za -
chwasz cze nie.

Ist nie je moż li wość wy ko rzy sta nia
mie sza nek po plo no wych ja ko ob szar pro -
eko lo gicz ny (EFA) w związ ku z do pła ta -
mi za za zie le nia nie te re nu. Współ czyn -
nik prze li czeń wy no si 0,3 (co ozna cza,
że 1 ha ob sia ny mie szan ką po plo no wą
= 0,3 ha ob sza ru EFA). (RED)

IIIBenice 2018

CENTNAS

Mieszkanki poplonowe
Wraz ze wzro stem spe cja li za cji go spo darstw rol nych, na sta wio nych na pro -
duk cję zbóż, ku ku ry dzy czy ro ślin oko po wych, spa da róż no rod ność ga tun ko -
wa w pło do zmia nie, któ ra jest nie zwy kle waż na w utrzy ma niu gle by w do brej
kul tu rze. Mie szan ki po plo no we, zwa ne rów nież mię dzy plo na mi, umoż li wia ją
wpro wa dze nie no wych ga tun ków ro ślin do pło do zmia nu, co prze kła da się
na po pra wę struk tu ry gle by oraz stwa rza ko rzyst ne wa run ki wzro sto we dla
ro ślin na stęp czych.

Firma CENTNAS prezentuje mieszanki poplonowe: 
MIESZANKA NA SKARMIANIE ŻŻW -
CENA 6,60 zł netto/1kg
Norma wysiewu: 60 kg/ha
Skład: żyto – 20%, życica wielokwiatowa –
50%, wyka ozima 30%.
Mieszanki można wykorzystać:
- jako zieloną paszę do spasania zwierząt
- jako zielony nawóz, który można przeorać
na zimę
- jako mulcz, dzięki temu możliwy jest wiosenny
siew bez orki, który obniża koszty produkcji.
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WYDARZENIE

Święto Ziarna 
w Koźminie Wlkp.

Wy da rzeń zwią za nych z rol nic twem
nie bra ku je w na szym po wie cie. Do -
kład nie dwa ty go dnie przed XII Wy -
sta wą Zwie rząt Go spo dar skich i Do -
mo wych w Be ni cach na koź miń skim
pod zam czu zor ga ni zo wa no Świę to
Ziar na. Im pre za za stą pi ła wcze śniej -
szy Fe sti wal Wie przo wi ny. 

Or ga ni za to rem Świę ta Ziar na był
Kra jo wy Zwią zek Grup Pro du cen tów
Rol nych – Izba Go spo dar cza, we współ -
pra cy z bur mi strzem Koź mi na Wlkp.
i gru pą pro du cen tów ROL -MAR Koź min
Wlkp.

Im pre zę roz po czę ły kon kur sy ku li -
nar ne – „Pie ro gi w róż nej od sło nie”, „De -
ser z ka szy ja gla nej” i „Da nie głów ne
z udzia łem ka szy”. Naj smacz niej sze pie -
ro gi wy ko na ły pa nie z Ko ła Go spo dyń
Wiejskich w Szy ma no wie. Ide al ny w sma -
ku de ser z ka szy ja gla nej przy rzą dzi ły

przed sta wi ciel ki Ko ła Go spo dyń Wiej -
skich w Li pow cu. W ostat niej ka te go rii
zwy cię ży ło Ko ło Go spo dyń Wiej skich
w Do brzy cy. 

Dla dzie ci prze pro wa dzo no warsz ta -
ty i kon kur sy z prze two ra mi zbo żo wy mi.
Moż na by ło spró bo wać swo ich sił w strze -
la niu z wia trów ki czy rzu cie lot ką. Wie lu
za in te re so wa nych przy cią gnę ła wy sta wa
dro biu, kró li ków i go łę bi. Zor ga ni zo wa no
tak że po ka zy ku li nar ne lo kal nych mi -
strzów kuch ni, po łą czo ne z de gu sta cją po -
traw.

Na sce nie wy stą pił duet Ty i Ja. Mu -
zycz ną gwiaz dą dnia był di sco -po lo wy ze -
spół Jor r gus. Człon ko wie gru py zła pa li
świet ny kon takt z pu blicz no ścią,
przy oka zji roz da jąc eg zem pla rze swo ich
płyt. Zwień cze niem Świę ta Ziar na by ła
za ba wa ta necz na z ze spo łem Va nil la. 

(NO VUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl



W mi nio ny pią tek w Be ni cach do szło
do od bio ru dro gi gmin nej na uli cy
Ust kow skiej. W spo tka niu udział
wzię li przed sta wi cie le Urzę du Miej -
skie go w Kro to szy nie oraz Jan
Zych – soł tys Be nic.

Pra ce mo der ni za cyj ne pro wa dzo ne by -
ły od 9 ma ja do 29 czerw ca. Na od cin ku
o dłu go ści oko ło 243 m i sze ro ko ści 4,5 m
zbu do wa no od pod staw dro gę z be to nu as -
fal to we go. Po nad to utwar dzo ne zo sta -

ło – kru szy wem ła ma nym – po bo cze
po obu stro nach, od mu lo no i oczysz czo no
przy droż ny rów i za mon to wa no ozna ko wa -
nie pio no we, w tym ba rie ry ener go chłon ne. 

We dług kosz to ry su po wy ko naw cze -
go in we sty cja po chło nę ła 343 ty się cy zło -
tych. Za da nie re ali zo wa ne by ło z do fi nan -
so wa niem z bu dże tu wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go w ra mach do ta cji na pra ce
zwią za ne z ochro ną, re kul ty wa cją i po pra -
wą ja ko ści grun tów rol nych (bu do wa
i prze bu do wa dróg do jaz do wych do grun -
tów rol nych). Łącz na kwo ta do fi nan so wa -
nia na bu do wę dwóch dróg – na ul. Ust -
kow skiej w Be ni cach oraz na ul. Ma li no -
wej w Smo sze wie wy nio sła 98 750 zł. 

(NO VUS)
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INWESTYCJA

Nowa droga w Benicach
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Jak in for mu je Mi ni ster stwo Rol nic -
twa i Roz wo ju Wsi, we dług In sty tu tu
Upra wy Na wo że nia i Gle bo znaw stwa -
-Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go
w Pu ła wach w dal szym cią gu w Pol -
sce wy stę pu je su sza rol ni cza, któ ra
do ty czy co raz więk szej gru py ro ślin. 

W naj więk szym stop niu do ty ka ona
zbóż ja rych. Na 2478 gmin w Pol sce su -
szą w upra wach tych zbóż za gro żo nych
jest 1437, czy li pra wie 58%. W od nie sie -
niu do zbóż ozi mych i ro ślin bo bo wa tych
za gro że nie do ty czy pra wie po ło wy gmin.

Do tych czas w gmi nach za gro żo nych
su szą po wo ła no 1359 ko mi sji sza cu ją -
cych stra ty, spo śród któ rych obec nie ak -
tyw nie dzia ła 1326. Z ich da nych wy ni -
ka, że do 4 lip ca licz ba po szko do wa nych
go spo darstw prze kro czy ła 42,5 ty sią ca.
Na to miast po wierzch nia upraw do tknię -
tych klę ską wy no si po nad 781,8 ty się cy
hek ta rów, z cze go pra wie 18 tys. ha do ty -
czy po wierzch ni dzia łek, na któ rych
szko dy wy no szą po wy żej 70%.

Przy po mnij my, że pod ko niec czerw ca
mi ni ster rol nic twa i roz wo ju wsi ape lo wał
o po wo ły wa nie ko mi sji do sza co wa nia strat

w go spo dar stwach, któ re ucier pia ły z po wo -
du su szy. Szef re sor tu zwró cił się do rol ni -
ków, aby zwra ca li się do urzę dów gmin
o kie ro wa nie w tej spra wie wnio sków do wo -
je wo dów. Do wnio sków o osza co wa nie strat
rol ni cy nie są zo bo wią zy wa ni do łą czać ja -
kich kol wiek do dat ko wych do ku men tów.
Osza co wa nie strat mu si być za koń czo ne
przed ze bra niem plo nu głów ne go. Po za -
koń cze niu prac ko mi sji okre ślo na zo sta nie
wiel kość po mo cy dla po szko do wa nych rol -
ni ków.

OPRAC. (AN KA)

ŹRÓ DŁO: WWW.MIN ROL.GOV.PL

ROLNICTWO

Wiele gospodarstw ucierpiało z powodu suszy
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W okre sie od 28 czerw ca do 27 lip ca
moż na ubie gać się o po moc na in we sty -
cje w „Mo der ni za cję go spo darstw rol -
nych”, zwią za ne z pro duk cją pro siąt (ob -
szar A), mle ka kro wie go (ob szar B) czy
by dła mię sne go (ob szar C). Wnio ski
o przy zna nie po mo cy przyj mu ją od dzia ły
re gio nal ne ARiMR, wła ści we ze wzglę du
na miej sce re ali za cji in we sty cji. 

Moż na je rów nież zło żyć za po śred nic -
twem biu ra po wia to we go ARiMR, na le żą ce go
do ta kie go OR. Do ku men ty apli ka cyj ne moż -
na skła dać oso bi ście, przez upo waż nio ną oso bę
lub prze sył ką re je stro wa ną, nada ną w pla ców -
ce pocz to wej. W przy pad ku osób wspól nie
ubie ga ją cych się o po moc wnio sek skła da się
w od dzia le re gio nal nym ARiMR, wła ści wym
ze wzglę du napo ło że nie ich go spo darstw. Je że -
li go spo dar stwa tych osób są po ło żo ne na ob -
sza rze wię cej niż jed ne go wo je wódz twa, wnio -
sek skła da się wtym wo je wódz twie, wktó rym
jest po ło żo na więk sza ich część. 

Zło żo ne przez rol ni ków wnio ski zo sta ną
pod da ne oce nie punk to wej. Su ma uzy ska -
nych punk tów bę dzie de cy do wa ła o ko lej no -
ści przy słu gi wa nia po mo cy.

O po moc mo gą ubie gać się rol ni cy, któ -
rych go spo dar stwa ma ją ści śle okre ślo ną wiel -
kość eko no micz ną. I tak w przy pad ku in we -
sty cji wpro duk cję pro siąt (ob szar A) owa wiel -
kość go spo dar stwa mu si być nie mniej sza
niż10 tys. eu ro inie więk sza niż250 tys. eu ro.
Je że li rol nik pla nu je in we sty cje zwią za ne
zpro duk cją mle ka kro wie go (ob szar B) czy by -
dła mię sne go (ob szar C), wiel kość eko no micz -
na go spo dar stwa nie mo że być mniej sza
niż10 tys. eu ro inie więk sza niż200 tys. eu ro.
Wy ją tek sta no wią go spo dar stwa osób wspól -
nie wnio sku ją cych. W ta kim przy pad ku wiel -
kość eko no micz na po je dyn cze go go spo dar -
stwa mo że być mniej sza od 10 tys. eu ro,
przy czym su ma wiel ko ści eko no micz nej
wszyst kich go spo darstw mu si wy no sić co naj -
mniej 15 tys. eu ro, a po zre ali zo wa niu in we -
sty cji, wiel kość eko no micz na go spo dar stwa

każ de go z wspól nie wnio sku ją cych rol ni ków
osią gnie war tość co naj mniej 10 tys. eu ro.

Wspar cie przy zna wa ne jest w po sta ci do -
fi nan so wa nia po nie sio nych kosz tów na re ali -
za cję da nej in we sty cji. Po ziom do fi nan so wa -
nia wy no si stan dar do wo 50% po nie sio nych
kosz tów kwa li fi ko wal nych. Mo że on wy nieść
na wet 60%, ale tyl ko wte dy, gdy o po moc
ubie ga się mło dy rol nik lub gdy wnio sek
o wspar cie skła da wspól nie kil ku rol ni ków.

Wy so kość wspar cia za le ży od ro dza ju in -
we sty cji i wy no si mak sy mal nie w ca łym okre -
sie re ali za cji PROW 2014-2020:

– 900 tys. zł w przed się wzię ciach zwią -
za nych z roz wo jem pro duk cji pro siąt

– 500 tys. zł dla ope ra cji w roz wój pro -
duk cji mle ka kro wie go lub by dła mię sne go.

Li mi tów po mo cy nie moż na łą czyć. Do -
ku men ty nie zbęd ne do ubie ga nia się o przy -
zna nie po mo cy zna leźć moż na na stro nie in -
ter ne to wej Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der -
ni za cji Rol nic twa. OPRAC. (AN KA)

ŹRÓ DŁO: WWW.ARIMR.GOV.PL

ARiMR

Pomoc na modernizacje gospodarstw rolnych
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W Pol sce by dło opa so we sta no wią ra sy
o dwu kie run ko wym ty pie użyt ko -
wym – mię sno -mlecz nym lub mlecz no -
-mię snym, ty po we ra sy mlecz ne i ra sy
mię sne. Cie lę ta do opa su po zy sku je się
głów nie z krzy żo wań to wa ro wych krów
mlecz nych (ra sy pol skiej holsz tyń sko -fry -
zyj skiej) z bu ha ja mi ras mię snych.

Who dow li by dła mię sne go doopa su po -
win ny być wy ko rzy sty wa ne wszyst kie osob ni -
ki, któ re nie zo sta ły prze zna czo ne na re mont

sta da. W ta kiej ho dow li wy róż nia się trzy sys -
te my opa su, któ re są zwią za ne z ja ko ścią i ilo -
ścią po da wa nych pasz oraz z sys te mem utrzy -
ma nia. Wy bór in ten syw no ści opa su za le ży
od za so bów pa szo wych w go spo dar stwie.

Opas in ten syw ny – ma na ce lu uzy ska -
nie jak naj wyż szej ma sy cia ła w jak naj krót -
szym cza sie. Zwie rzę ta przez ca ły rok są
utrzy my wa ne w bu dyn kach in wen tar skich
i nie ko rzy sta ją z wy bie gów. By uzy skać wy -
so kie przy ro sty w daw ce na le ży za sto so wać
du ży udział pa szy tre ści wej (mie sza nek zbo -

żo wych). Czę sto pa sza tre ści wa sta no wi 1%
ma sy cia ła opa sa.

Oprócz wspo mnia nej pa szy w daw ce
znaj du ją się rów nież pa sze ob ję to ścio we, jak
na przy kład sia no, któ re ma dzia ła nie die te -
tycz ne, czy wy so ko ener ge tycz na ki szon ka
z ku ku ry dzy, któ ra za zwy czaj jest po da wa na
do wo li. Je śli fer ma by dła znaj du je się w po bli -
żu prze twór ni rol no -spo żyw czej, moż na daw -
kę uzu peł nić pro duk ta mi ubocz ny mi prze my -
słu, jak choć by me la są, wy słod ka mi bu ra cza ny -
mi czy wy tło ka mi.

Aby uzy skać opa sa oma sie500kg, wy ko -
rzy stu je się 1,2 to ny pa szy tre ści wej, 6,5 to ny
ki szon ki i400kg sia na. Doopa su in ten syw ne -
go naj le piej wy ko rzy stać mło de bu ha je,
do ma sy 450-600 kg i przy ro stach 1000-

1200 kg. Ja łów ki opa sa się do 400 kg, że by
otłusz cze nie tu szy nie by ło nad mier ne.
W efek cie opa su in ten syw ne go, otrzy mu je się
mię so po cho dzą ce od mło dych osob ni ków.
Jest so czy ste, mar mur ko wa te, ale o dość du -
żym otłusz cze niu.

Opas eks ten syw ny – po le ga na wy ko rzy -
sta niu dwóch se zo nów pa stwi sko wych i pasz
po cho dzą cych z wła sne go go spo dar stwa.
Zwie rzę ta, głów nie ja łów ki i wol ce, opa sa się
do 24-30 mie się cy ży cia. Przy ro sty dzien ne
mło dych zwie rząt wy no szą oko ło 600-800 g.
Wzi mie by dło prze by wa wobo rze ijest ży wio -
ne ki szon ką z ku ku ry dzy, sia no ki szon ką oraz
pro duk ta mi ubocz ny mi prze my słu rol no -spo -
żyw cze go. Po za koń cze niu opa su zwie rzę ta
wa żą oko ło400-500kg.

Opas pół in ten syw ny – jest to po łą cze nie
opa su in ten syw ne go z eks ten syw nym. Trwa
oko ło20-22 mie się cy, aopa sy osią ga ją ma sę cia -
ła ok. 500-550 kg. Te go ty pu opas skła da się
zdwóch eta pów. 

Od szó ste go mie sią ca ży cia mło de by dło
znaj du je się ca ło do bo wo napa stwi sku, azie lon -
ka sta no wi je dy ną pa szę. Po za koń cze niu se zo -
nu pa stwi sko we go roz po czy na się opas in ten -
syw ny. W bu dyn kach zwie rzę ta re kom pen su -
ją wzrost i ma sę cia ła, otrzy mu jąc pa sze tre ści -
we i ob ję to ścio we. Przy ro sty do cho dzą na wet
do1500g dzien nie.

Wy ni kiem ta kie go sys te mu ży wie nia jest
ma syw na tu sza, o umiar ko wa nym otłusz cze -
niu ido brej ja ko ści wo ło wi nie.

OPRAC. (AN KA)

HODOWLA

Bydło opasowe
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W mi nio ną so bo tę na kro to szyń skim
ryn ku roz po czę ła się czwar ta edy cja
cy klu kon cer tów WIĘC WIEC!, or ga ni -
zo wa ne go przez Kro to szyń ski Ośro -
dek Kul tu ry. Dla licz nie przy by łej pu -
blicz no ści wy stą pi ły ze spo ły Di kan da
i Mi kro mu sic oraz Na ta lia Przy bysz.

Di kan da to uzna ny, szcze gól nie
na za gra nicz nym ryn ku mu zycz nym,
szcze ciń ski ze spół, gra ją cy world mu sic.
W swo jej twór czo ści gru pa sta wia na au -
ten tycz ność sty lu – po szu ku je no wych
nur tów. Więk szość utwo rów to ory gi nal -
ne kom po zy cje ze spo łu. Di kan da in spi ra -
cje czer pie z tra dy cyj nych, fol ko wych

brzmień sze ro ko ro zu mia ne go orien -
tu – od Bał ka nów, przez Izra el, Kur dy -
stan i Bia ło ruś, aż po In die. Gru pa ist nie je
od 1997 ro ku. 

Ze spół Mi kro mu sic to po łą cze nie sło -
wiań skie go fol ku, jaz zu, roc ka i elek tro ni -

ki. Nie któ rzy okre śla ją ich mu zy kę ja ko
avant pop lub art pop. 

Na ta lia Przy bysz ka rie rę roz po czy na -
ła ja ko wo ka list ka ze spo łu so ulo we go
i R&B – Si stars. Po tem po szła dro gą so lo -
wą. W 2015 ro ku otrzy ma ła Fry de ry ka
w dwóch ka te go riach – Al bum Ro ku
za „Prąd” oraz Sin giel Ro ku za „Miód”.
W 2018 po now nie zdo by ła Fry de ry ka
za pły tę „Świa tło Noc ne”.

Wszy scy ar ty ści pierw sze go kon cer -
tu IV edy cji WIĘC WIEC! wy war li
na kro to szyń skiej pu blicz no ści ogrom ne
wra że nie. To by ła mu zycz na uczta.

(NO VUS)

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

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
13-19 lipca
godz. 10.00 – INIEMAMOCNI 2 – USA,
animowany, 110' - 2D dubbing
godz. 15.00 – INIEMAMOCNI 2 – USA,
animowany, 110' - 3D dubbing
godz. 17.30 – INIEMAMOCNI 2 – USA,
animowany, 110' - 2D dubbing

godz. 20.00 – JESTEM TAKA PIĘKNA – USA,
komedia, 110' – 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.  
13-15 lipca
IV edycja LOGinLAB – największej imprezy
crossfitu w Polsce. 
15 lipca
Akcja poboru krwi w godzinach 9.00-13.30 w
Muzeum Regionalnym w Krotoszynie. 

28 lipca
Drugi koncert z cyklu WIĘC WIEC na
krotoszyńskim rynku. Wystąpią: Leski,
Dyzmatronik, Kuba Badach.
28-29 lipca
X edycja turnieju piłkarskiego Summer Cup na
krotoszyńskich orlikach. 
Od 3 lipca do 28 sierpnia
„Sposób na dobre wakacje” – Krotoszyńska Biblioteka
Publiczna zaprasza dzieci wraz z rodzicami do
udziału w bezpłatnych zajęciach.

Do 31 sierpnia 

Wystawa ekspozycji Radosława Barka „Miasta,

miasteczka, krajobrazy – szkice z podróży” w

Muzeum Regionalnym w Krotoszynie.

Benice
15 lipca

XII Wystawa Zwierząt Gospodarskich i Domowych

– od godz. 13.00.

WIĘC WIEC!

Natalia Przybysz na krotoszyńskiej scenie!
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Z Da riu szem Ma cie jew skim, tre ne -
rem Bia łe go Or ła Koź min Wiel ko pol -
ski, roz ma wiał Grze gorz No wak.

Nie był to ła twy se zon dla Bia łe go
Or ła. Bar dzo du żo dzia ło się w okre sie
zi mo wym. Jak wspo mi na Pan ten
okres?

– Nie ży czę żad ne mu tre ne ro wi ta -
kiej sy tu acji, w ja kiej ja się wte dy zna la -
złem. Ale nie chcę wra cać do prze szło ści.
Dla mnie to te mat za mknię ty. Uda ło się
prze ko nać miej sco wych za wod ni ków
do gry i chwa ła im za to.

Ze spół zło żo ny z gra czy z po wia tu
kro to szyń skie go przy stę po wał do run dy
wio sen nej wła ści wie bez okre su przy -
go to waw cze go. Mi mo to po ka zy wał się
mo men ta mi z bar dzo do brej stro ny. Był
Pan dum ny ze swo ich pod opiecz nych?

– Więk szość chło pa ków to moi wy -
cho wan ko wie. Wró ci li do gra nia, bo bra -
ko wa ło im w Bia łym Or le po sta wie nia
na za wod ni ków z ich mia sta. Co do na szej
po sta wy – gra li śmy w tej run dzie fa la mi.
Mie li śmy wie le do brych mo men tów, ale
za no to wa li śmy rów nież du żo złych spo -
tkań. W głów nej mie rze de cy do wa ły
o tym sła be przy go to wa nie oraz brak do -
świad cze nia, któ re na tym po zio mie mu -
si mieć każ dy pił karz. Po zy ty wem jest to,
że moi za wod ni cy za gra li tro chę spo tkań
w IV li dze, co po win no za pro cen to wać
w ko lej nym se zo nie, już w li dze mię dzy -
okrę go wej.

Czy skład z run dy wio sen nej, od po -
wied nio przy go to wa ny do roz gry wek,
miał by szan sę utrzy mać się w IV li dze?

– Ze spo łu nie bu du je się w pół ro ku.
To był by ewe ne ment w ska li kra ju, gdy by
ta ki te am wy wal czył utrzy ma nie. Wie lu
z za wod ni ków Bia łe go Or ła ma umie jęt no -
ści do gry na po zio mie IV li gi. Nie któ rzy
mu szą cią gle się uczyć, zbie rać do świad -
cze nie, aby móc ry wa li zo wać na tym
szcze blu li go wym. Na wet z więk szą licz bą
punk tów po run dzie je sien nej cięż ko by ło -

by po wal czyć o utrzy ma nie. Li czy łem, że
z me czu na mecz bę dzie my grać le piej.
Nie ste ty, bra ko wa ło do świad cze nia, a z te -
go wy ni ka ły pro ste błę dy. One zda rza ją się
na wet na mun dia lu, co jest na tu ral nym
ele men tem gra nia w pił kę. 

Pił ka rze z Koź mi na za an ga żo wa li
się w co dzien ną dzia łal ność klu bu. Czy
dzię ki te mu ła twiej by ło Pa nu pro wa dzić
dru ży nę se nior ską? 

– Otocz ka wo kół klu bu przez wie le
lat mo gła być lep sza. Wiel kie uzna nie
po tej run dzie na le ży się Pa try ko wi Szul co -
wi, któ ry pro wa dził fan pa ge na Fa ce bo -
oku. Na bie żą co wrzu ca ne by ły tam in for -
ma cje o na szej dru ży nie. Dzię ki te mu spo -
łe czeń stwo lo kal ne wie dzia ło, co się u nas
dzie je. Ta kie rze czy mu szą być te raz
czymś na tu ral nym w klu bach. Ale są dzę,
że ta ki mi dzia ła nia mi po win ni zaj mo wać
się dzia ła cze, a nie za wod ni cy pierw sze go
ze spo łu. Dzię ku ję chło pa kom za za an ga -
żo wa nie i dzia łal ność na rzecz roz wo ju
klu bu. Ta kie dzia ła nia po ma ga ją i spra wia -
ją, że na me cze przy cho dzi wię cej ki bi ców.

Przed na mi no wy se zon w li dze mię -
dzy okrę go wej. Zmie rzy cie się z Astrą
Kro to szyn i Pia stem Ko by lin. Jak wi dzi
Pan szan se swo je go ze spo łu?

– Me cze der bo we z Pia stem czy
Astrą przy cią gną spo rą rze szę ki bi ców
z obu stron. Te po je dyn ki rzą dzą się swo -
imi pra wa mi, każ dy mo że wy grać. My ślę,
że więk szość dru żyn z no wej li gi mię dzy -
okrę go wej jest w na szym za się gu. Za wod -
ni cy Bia łe go Or ła z pew no ścią ta nio skó ry
nie sprze da dzą i bę dą wal czyć o każ dy
punkt.

Czy zna ni są już spa ring part ne rzy
dru ży ny? Czy dru ży nę wzmoc nią no wi
gra cze? 

– Ma my w pla nach za gra nie czte rech
spo tkań kon tro l nych z ościen ny mi ze spo -
ła mi. Co do per so na liów ze spo łu – nie
chcę się na ra zie wy po wia dać. Chciał bym
po dzię ko wać szcze gól nie Mar ci no wi
Kacz mar ko wi, któ ry w okre sie zi mo wym
bar dzo mi po mógł. To on, ja ko ka pi tan,
na krę cał i mo bi li zo wał chło pa ków, aby -
śmy ra zem stwo rzy li ze spół.

WYWIAD

Zabrakło doświadczenia na boisku 

3 lip ca ofi cjal nie za koń czo na zo sta -
ła XXIV Ogól no pol ska Olim pia da Mło -
dzie ży w Spor tach Ha lo wych. Uro czy -
stość od by ła się w sa li se syj nej Urzę -
du Mar szał kow skie go w Po zna niu.

Znicz zga si ło tro je zło tych me da li -
stów – Szy mon Ziół kow ski (zło to Igrzysk
Olim pij skich w Syd ney w rzu cie mło tem)
oraz Da ria Ko mo row ska (KS So bie ski Po -
znań – za pa sy) i Zo fia Sta cho wiak (Klub
Spor tów Wal ki Go styń – boks), któ rzy
sta nę li na naj wyż szym stop niu po dium
pod czas XXIV OOM. Zga sze nie zni cza
oraz prze ka za nie fla gi olim pij skiej go spo -
da rzo wi ko lej nej olim pia dy (wo je wódz -
two świę to krzy skie) od by ło się w to wa rzy -
stwie Ma rze ny Wo dziń skiej (człon ki ni
Za rzą du Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go), re pre zen tu ją cej mar szał ka Mar ka
Woź nia ka, wi ce prze wod ni czą cych Ko mi -

te tu Or ga ni za cyj ne go OOM – Paw ła
Szcze pa nia ka i Ma riu sza Ku bia ka – oraz
za pro szo nych go ści.

Pod czas ce re mo nii za mknię cia wrę -
czo no me da le, dy plo my i li sty gra tu la cyj -
ne przed sta wi cie lom ośmiu naj lep szych
klu bów spor to wych XXIV OOM, ośmiu
naj lep szych wo je wództw w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej, 12 lo kal nych sa mo rzą dów,
któ re by ły współ or ga ni za to ra mi za wo -
dów oraz wiel ko pol skich związ ków spor -
to wych dys cy plin, w któ rych od by wa ła się
ry wa li za cja OOM.

Przy po mnij my, że go spo da rza -
mi XXIV OOM by ło 12 miast, w tym 11
z Wiel ko pol ski. Kro to szyn – jak pa mię ta -
my – go ścił za pa śni ków. Za rów no w kla -
sy fi ka cji punk to wej, jak i me da lo wej naj -
lep sza by ła Wiel ko pol ska – 1573,16 pkt.
oraz 93 me da le.

OPRAC. (AN KA)

OLIMPIADA MŁODZIEŻY

Triumf wielkopolskich sportowców
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Tak jak rok te mu, tak i te raz na trze -
cim miej scu upla so wa ła się kro to -
szyń ska dru ży na A Se ree Tee w tur -
nie ju For tu na Pu char Pol ski Play are -
na. Nasz te am w po je dyn ku o brąz
po ko nał 4: 0 ze spół z To ma szo wa
Ma zo wiec kie go. 

Tur niej pił ki noż nej sze ścio oso bo wej
zor ga ni zo wa ły wspól nie Za kła dy Buk ma -
cher skie For tu na oraz Play are na. Do ry wa -
li za cji przy stą pi ło bli sko 800 dru żyn z kil -
ku dzie się ciu pol skich miast. Do ści słe go fi -
na łu roz gry wek awan so wa ło 40 naj lep -
szych ze spo łów. Na sze mia sto w tych pre -
sti żo wych zma ga niach re pre zen to wa ła
eki pa A Se ree Tee, któ ra w fi na le lo kal nych
roz gry wek po ko na ła 5: 4 Igloo. 

Kro to szy nia nie ry wa li za cję w gru pie
A roz po czę li od zwy cię stwa nad Te qu ilą
Olsz tyn 3: 1, a hat tric kiem po pi sał się Ka -
rol Kry stek. Po tem wy gra li 4: 1 z Kin giem
Tczew po tra fie niach Da wi da Przy by -
szew skie go (dwóch), Da nie la Olej ni ka
i Ada ma Woś ka. Trze cie spo tka nie to ko -
lej na pew na wy gra na – 4: 1 z Ul ti ma te

Za bo rze Za brze (4: 1). W me czu o pierw -
sze miej sce w gru pie AST ule gło 0: 4 Ga -
na do ro wi War sza wa. 

W 1/8 fi na łu na sza dru ży na ogra ła
KKS Ra wa Ka to wi ce (4: 2), a w ćwierć fi -
na le po ko na ła 2: 1 Bro oklyn No wy Dwór
Ma zo wiec ki. W pół fi na le AST tra fi ło
na póź niej sze go trium fa to ra tur nie -
ju – Dy na mik Her ring To ruń. Kro to szyń -
ski ze spół prze grał 2: 3, ale w kon fron ta cji
o trze cie miej sce nie dał szans dru ży nie
Strug Per so nal To ma szów Ma zo wiec ki,
zwy cię ża jąc 4: 0. Dwa ra zy do siat ki tra fił
Ka rol Kry stek, a po jed nym go lu do ło ży li
Łu kasz Bu dziak i Szy mon Se ku la. 

– Po now nie uda ło nam się za jąć trze -
cie miej sce, co jest po wtó rze niem naj -
więk sze go do tych cza so we go suk ce su
w hi sto rii kro to szyń skiej Play are ny. Szko -
da kon fron ta cji z Dy na mi kiem To ruń, za -
koń czo nej mi ni mal ną wy gra ną ry wa li.
Tur niej był dla nas ide al nym prze tar ciem
przed zbli ża ją cy mi się fi na ła mi Mi -
strzostw Pol ski Play are ny – sko men to wał
Ro bert Sta wo wy. 

(GRZE LO)
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Z Mar kiem No wic kim, by łym tre ne -
rem Pia sta Ko by lin, a od nie daw na
szko le niow cem Ja ro ty Ja ro cin, na te -
mat mi nio ne go se zo nu pił kar skie go
roz ma wiał Grze gorz No wak.

Po dłuż szej prze rwie wró cił Pan
na ław kę Pia sta Ko by lin w ro li tre ne ra.
Ja kie to uczu cie znów pra co wać z tym
ze spo łem? 

– Faj nie by ło po now nie za siąść
na ław ce re zer wo wych Pia sta. Mam wie le
do brych wspo mnień, zwią za nych z tym
klu bem. Nie mia łem żad nych obaw
przed ob ję ciem sta no wi ska tre ne ra i je -
stem za do wo lo ny z wy ko na nej pra cy
w tym ro ku. 

Wal czy li ście o po dium pra wie
do ostat niej ko lej ki. Osta tecz nie za ję li -
ście czwar te miej sce. Czy to do bry wy -
nik?

– Mie li śmy z gó ry za ło żo ny
cel – awan so wać do li gi mię dzy okrę go wej
oraz wpro wa dzić więk szą licz bę ju nio rów
do ka dry pierw sze go ze spo łu, co uda ło się
zre ali zo wać. Obec nie w ka drze 18-oso bo -
wej ma my aż dzie się ciu ju nio rów, a dru -
ży na opie ra się na gra czach z okrę gu. Po za
dwo ma pił ka rza mi, któ rzy ze mną jeź dzi -
li z Ra wi cza, nie mie li śmy si ły za cięż nej
z od le głych miej sco wo ści. 

W wie lu me czach po ka za li ście do -
bry fut bol. Ale jed nak za no to wa li ście aż
sie dem po ra żek...

– Po czą tek se zo nu to brak sku tecz no -
ści. W me czu z Or łem Mro czeń mie li śmy
nie wy ko rzy sta ny rzut kar ny na 1: 1, po tem
tra fia li śmy w słup ki i za koń czy ło się po raż -
ką. Po dob nie wy glą dał po je dy nek z Opa -
tów kiem w Ko by li nie. Z ko lei kon fron ta cja
w Trę ba czo wie to już in do len cja strze lec -
ka – trud no by ło zli czyć na sze sy tu acje.

Swo je zro bił też brak środ ko wych obroń -
ców. Jak wie my, Ja kub Po spiech zo stał za -
wie szo ny na pół ro ku. Na skrzy dłach
wpusz cza łem mło dzie żow ców – Ma ciej
Wa cho wiak za grał po nad 1000 mi nut.
Na koń cu za bra kło nam też do świad czo ne -
go Pa try ka Ka miń skie go.

Od dłuż sze go cza su szkie let ze spo -
łu two rzą Szy mon Wo siek, Mar cin Ku -
rza wa, Adam Ku rza wa, Do mi nik Sne la
czy Pa tryk Ka miń ski. Czy od tych pił ka -
rzy za czy nał Pan usta la nie skła du? 

– Dla mnie naj waż niej sza jest dru ży -
na. Ni gdy nie wy róż niam za wod ni ków
kosz tem ze spo łu. Wy mie nie ni gra cze, je -
że li tre nu ją w ty go dniu i są w for mie, da ją
ja kość, o któ rą cho dzi. W me czach
pod ko niec roz gry wek nie ła pa li się za -
wod ni cy gra ją cy na po cząt ku run dy.
Z róż nych przy czyn mu sie li śmy też ko -
rzy stać z nie któ rych pił ka rzy, któ rzy
przy opty mal nym skła dzie roz po czy na li -
by na ław ce re zer wo wych. 

Wio sen na run da po ka za ła, że Piast
ma zdol ną mło dzież. Ma ciej Wa cho wiak
czy Edwin Mar chew ka ro ze gra li kil ka
cie ka wych spo tkań. Jak Pan oce nia ich
po sta wę?

– Edwin Mar chew ka, Ma ciej Wa -
cho wiak, Ma te usz Wa cho wiak oraz Ma -
te usz Bzo dek to czte rech mło dzie żow -
ców, któ rzy wy cho dzi li w każ dym me -

czu. Wszy scy roz wi ja ją się do brze i czy -
nią po stę py. Je że li bę dą re gu lar nie tre no -
wać, to Piast mo że mieć z nich wie le po -
cie chy. Do dat ko wo Ma ciej Wa cho wiak
do stał za pro sze nie na te sty z Błę kit nych
Wro nek do Cen tral nej Li gi Ju nio rów.
Na nich wy padł naj le piej mo to rycz nie,
a go rzej wy glą da ło to pod wzglę dem
tech nicz nym. Obec nie jest jed nym
z trzech za wod ni ków, któ rzy są pod sta łą
ob ser wa cją Błę kit nych. 

Przed na mi no wy se zon – w li dze
mię dzy okrę go wej. Jak Pan oce nia tę
zmia nę i ja kie szan se da je Pan Pia sto wi?

– Je że li te zmia ny ma ją pod nieść po -
ziom, to ja to ro zu miem. Je że li za wod nik
gra z lep szy mi, to się roz wi ja. Pra co wa łem
na róż nych po zio mach, ale obec nie w ta -
kich ośrod kach jak Ko by lin ze spo ły bę dą
mia ły pro ble my ka dro we. Dzie cia ki nie
cią gną do pił ki, a po świę cić ca łą so bo tę
czy nie dzie lę to jest już wy zwa nie dla
nich. Sam Piast ma swój styl i spo sób gra -
nia. Kwe stia tyl ko ma łej ilo ści trans fe rów,
a wszyst ko bę dzie do brze. 

WYWIAD

Najważniejsza jest drużyna

PIŁKA NOŻNA

Fortuna sprzyja ekipie 
A Seree Tee 



Z Lesz kiem Kru ti nem, tre ne rem
Astry Kro to szyn, roz ma wiał Grze gorz
No wak. 

Trze cie miej sce w ta be li z nie wiel ką
stra tą do trium fa to ra roz gry wek. Czy
Astra pod wo dzą tre ne ra Lesz ka Kru ti na
zre ali zo wa ła za kła da ny cel? Jak Pan
wspo mi na mi nio ne roz gryw ki? 

– Cel mi ni mum, ja kim był awans
do li gi mię dzy okrę go wej, zre ali zo wa li śmy,
acz kol wiek po zo sta je du ży nie do syt. Mo -
gli śmy spo koj nie za jąć dru gie miej sce w li -
go wej ta be li, a do te go po trzeb ny był je den
re mis mniej. Ce lu opti mum – awan su
do IV li gi – nie ste ty nie uda ło się osią -
gnąć. Uwa żam, że ze spół z Opa tów ka je -
sie nią za bar dzo od sko czył i cięż ko by ło
od ro bić tę stra tę. Mi nio ne roz gryw ki
wspo mi nam bar dzo do brze. W 30 ko lej -
kach prze gra li śmy tyl ko czte ry me cze,
zbie ra jąc aż 66 punk tów. Do plu sów za li -
czam ogra nie na szcze blu se nior skim za -
wod ni ków z ju nio rów star szych, któ rzy
do łą czy li do nas w prze rwie zi mo wej.

Astra po śród ze spo łów z czo łów ki
za no to wa ła naj wię cej re mi sów, ale też
ma na swo im kon cie naj mniej po ra żek.
Cze go za bra kło, aby kro to szy nia nie zna -
leź li się na szczy cie ta be li? 

– To, że mie li śmy spo ro re mi sów
i naj mniej po ra żek w li dze, do brze o nas
świad czy. Wy ko na li śmy so lid ną pra cę
nad grą w de fen sy wie, co prze ło ży ło się
na miej sce w ta be li. Trud no mi po wie -
dzieć, cze go za bra kło. Wy da je mi się, że
klu czo wy był okres zi mo wy. Kon tu zje
waż nych za wod ni ków – Bu dzia ka, Wojt -

ko wia ka i Kry sia – oraz odej ście Mar ci nia -
ka do Ja ro ty skom pli ko wa ły na szą sy tu -
ację. Mi mo to osią gnę li śmy przy zwo ity
wy nik na ko niec se zo nu.

Wy da je się, że dys po no wa li ście
słab szym skła dem niż se zon wcze śniej,
a jed nak osią gnę li ście lep szy wy nik. Po -
wo dem jest niż szy po ziom roz gry wek
czy mo że po pro stu za wod ni cy Astry
sta li się lep szy mi pił ka rza mi? 

– My ślę, że po ziom li gi był ta ki sam.
Uwa żam zde cy do wa nie, że sys te ma tycz -
ne bu do wa nie ze spo łu na wy cho wan kach
czy lu dziach z re gio nu po ka za ło, iż wy -

bra li śmy do bry kie ru nek. Du ża w tym za -
słu ga wi ce pre ze sa -kie row ni ka Ma riu sza
Ra taj cza ka, któ ry ro bi to w prze my śla ny
spo sób. Po dwóch la tach współ pra cy mo -
gę po wie dzieć, że dla mnie, ja ko tre ne ra,
jest to nie oce nio na po moc. Po za tym za -
wod ni cy po ka za li cha rak ter i za an ga żo -
wa nie. Udźwi gnę li cię żar i na wio snę zdo -
by li śmy 35 punk tów. O czte ry wię cej niż
je sie nią.

Co Pan my śli o zli kwi do wa niu
dwóch grup IV li gi, przy jed no cze snym
utwo rze niu li gi mię dzy okrę go wej? 

– Są dzę, że jest to do bry krok. Po -
wsta nie jed na moc na IV li ga, któ rej zwy -
cięz ca nie bę dzie mu siał grać w ba ra żach,
lecz bez po śred nio wy wal czy so bie awans
do III li gi. Co do klas mię dzy okrę go -
wych – zde cy do wa nie je stem na tak. No -
we bodź ce dla za wod ni ków, lep sze bo iska
oraz cie ka we me cze.

W obec nym skła dzie Astra bez pro -
ble mu po win na się utrzy mać w no wych
roz gryw kach. Za pew ne ce le po sta wio ne
przed Pa nem bę dą am bit niej sze... Na ja -
kich po zy cjach ze spół po trze bo wał by
no wych pił ka rzy? 

– Ze spół jest na ty le moc ny per so nal -
nie, że by spo koj nie grać w pierw szej
ósem ce li gi. Co do wzmoc nień – to jesz -
cze nie ma my żad nych pla nów. Z pew no -
ścią nie bę dzie żad nych więk szych zmian
i da lej grać bę dą za wod ni cy, któ rzy wy -
wal czy li awans. Chce my sku pić się
na spo koj nej pra cy i kon se kwent nej bu do -
wie ze spo łu opar te go na mło dych gra -
czach z re gio nu.

Sport12 WTOREK, 10 lipca 2018
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Wybraliśmy dobry kierunek 

W ma ju kro to szyń scy dar te rzy wzię li
udział w roz gryw kach WDF/BDO Win -
mau Po lish Open w Po li cach. Na za -
wo dy przy by ło oko ło 400 za wod ni -
czek i za wod ni ków z ca łe go świa ta.
By ło to ko lej ne cen ne do świad cze nie
dla na szych darterów. 

W Po li cach ro ze gra no czte ry tur nie -
je – za wo dy par, WDF/BDO Po li ce Ma -
sters 2018, Grand Prix Pol ski oraz
WDF/BDO Win mau Po lish Open 2018.
Sto wa rzy sze nie Kro to szyń ska Li ga Dar ta
re pre zen to wa ło sze ściu za wod ni -
ków – Prze my sław Paw lic ki, Prze my sław

Sa wic ki, Ad rian Ja siń ski, Wło dzi mierz
Skal ski, Zdzi sław Ju siak i Kon rad Paw łow -
ski.

Do brze spi sał się zwłasz cza ostat ni
z wy mie nio nych, zaj mu jąc w tur nie jach
in dy wi du al nych 17. i 33. miej sce w gro -
nie bli sko 400 dar te rów. – Za wo dy w Po -
li cach by ły dla nas ko lej nym, nie zwy kle
cen nym do świad cze niem. Ta kie tur nie je
po ka zu ją, że war to tre no wać, aby móc ry -
wa li zo wać z naj lep szy mi za wod ni ka mi
z ca łe go świa ta – sko men to wał Prze my -
sław Paw lic ki, pre zes Sto wa rzy sze nia Kro -
to szyń ska Li ga Dar ta.

(AN KA) 

DART

Rywalizowali w prestiżowym turnieju

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.


