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� NA SYGNALE

Kolejne pożary podczas
prac polowych

Czytaj na str. 2

� ZAGROŻENIE

UWAGA - obszar
zagrożony wścieklizną

Czytaj na str. 4

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 8-9

� NASZA AKCJA

KARTY
PARTNERSKIE 
dla mieszkańców
powiatu

Czytaj na str. 10

� SPORT

Osiem medali
Konrada Powroźnika
na ME!

Czytaj na str. 15

� SPORT

Dwaj nasi zapaśnicy
mistrzami Polski!

Czytaj na str. 15

Czytaj str. 7

BENICE

Polska to nasza duma 
i obowiązek!

Czytaj str. 16

LOGinLAB

Niesamowita rywalizacja 
z wielkim rozmachemMi nio na so bo ta na dłu go po zo sta nie

w pa mię ci stra ża ków oraz miesz -
kań ców po wia tu kro to szyń skie -
go. 55 za stę pów stra ży po żar nej wal -
czy ło z po ża rem pod da sza bu dyn ku
uży tecz no ści pu blicz nej na te re nie
by łej jed nost ki woj sko wej przy uli cy
Młyń skiej w Kro to szy nie. Pó ki co,
nie zna na jest przy czy na po ja wie nia
się ognia.

Po żar wy buchł w so bo tę po go dzi -
nie 11.00. Do dzia łań ra tow ni czych za -
dys po no wa no ca ły po ten cjał Jed nost ki
Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie
oraz za stę py z naj bliż szych OSP. Wte dy
jesz cze nikt nie przy pusz czał, że w ak cję
za an ga żo wa ne zo sta ną nie tyl ko jed nost ki
z te re nu na sze go po wia tu, ale tak że si ły
i środ ki z JRG w Ostro wie Wlkp.

Po przy by ciu pierw szych za stę pów
na miej scu za sta no w peł ni roz wi nię ty po -
żar drew nia nej kon struk cji da cho wej, któ -
ry bar dzo szyb ko się roz prze strze niał.
Na szczę ście w obiek cie nikt nie prze by -
wał. Po za bez pie cze niu te re nu dzia łań
stra ża cy odłą czy li do pływ ener gii elek -
trycz nej do bu dyn ku i roz po czę li dzia ła -

nia ga śni cze. Na miej sce sys te ma tycz nie
do cie ra ły ko lej ne za stę py, dzię ki cze mu
ro sła sku tecz ność dzia łań. 

Miej sce ak cji po dzie lo no na dwa od -
cin ki bo jo we, po da jąc prą dy ga śni cze we -
wnątrz bu dyn ku oraz z ko szów -pod no -
śni ków hy drau licz nych i dra bin me cha -
nicz nych bez po śred nio na więź bę da -
cho wą. Jed no cze śnie ewa ku owa no naj -
cen niej sze mie nie z obiek tu, w któ rym
swo ją sie dzi bę mia ły Po wia to we Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie, Pań stwo wa
Szko ła Mu zycz na I stop nia, Warsz tat Te -
ra pii Za ję cio wej czy Hu fiec Związ ku
Har cer stwa Pol skie go. 

dokoń� czenie na stronie  5

KROTOSZYN

Ponad 200 strażaków
walczyło z pożarem

7-let nia Ka ro lin ka Sza kiel ma 7 lat
i zma ga się z cho ro bą od uro dze nia.
Gdy mia ła 4 ty go dnie, wy kry to u niej
zło śli wy no wo twór oka – re ti no bla sto -
mę, po tocz nie zwa ną siat ków cza kiem. 

Prze szła 10 cy kli che mio te ra pii oraz
ra dio te ra pię miej sco wą (tzw. bra chy te ra -
pię, z wy ko rzy sta niem ra dio ak tyw nej
płyt ki umiesz czo nej w oku). Przez 6 lat
by ła pod sta łą kon tro lą wie lu le ka rzy
w Pol sce i w Wiel kiej Bry ta nii, a guz nie
wy ka zy wał ak tyw no ści. 

W tym ro ku ro dzi cie Ka ro lin ki po -
sta no wi li udać się na kon sul ta cję do spe -
cja li stycz nej kli ni ki we Wło szech. Po se rii
ba dań oka za ło się, że guz zno wu się uak -
tyw nił i co naj gor sze – za czy na się roz ra -
stać. Ta dia gno za spa dła na ro dzi ców Ka -
ro lin ki tak na gle i nie ocze ki wa nie... 

De cy zja by ła na tych mia sto wa – ko -
niecz ne jest usu nię cie gał ki ocznej. Ope -
ra cja od by ła się we Wło szech, Ka ro lin ce
zo stał wsz cze pio ny spe cjal ny im plant. 

– Obec nie cze ka my na za go je nie się
oczo do łów, by móc wsta wić tym cza so -
wą so czew kę, a póź niej już do ce lo wą.
So czew kę dla Ka ro lin ki zro bi pa ni pro -
te tyk z Lon dy nu – mó wią ro dzi ce

dziew czyn ki.
Ka ro lin ce po trzeb na jest po moc. Ro -

dzi ce nie są w sta nie ze brać wy star cza ją -
cych środ ków, że by za pew nić có recz ce
kom plek so we spe cja li stycz ne le cze nie, któ -
re po zwo li jej wresz cie wy zdro wieć i cie -
szyć się peł nią jej dzie cię ce go ży cia. Dla te go
ape lu je my o każ dą, na wet naj mniej szą po -
moc! (AN KA)

CHARYTATYWNIE

Pomagajmy 
Karolince!



7 lip ca w Ko bier nie do szło do ko lej -
ne go po ża ru w trak cie prac po lo -
wych. Ogień bar dzo szyb ko się roz -
prze strze niał, ale na szczę ście stra -
ża cy wraz z oko licz ny mi miesz kań -
ca mi szyb ko za że gna li nie bez pie -
czeń stwo.

Na ak cję wy sła no cięż ki sa mo chód
ga śni czy z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni -
czej w Kro to szy nie oraz za stę py z OSP
Kro to szyn, OSP Or pi szew, OSP Rosz ki
i OSP Ko bier no. Gdy ra tow ni cy do tar li

na miej sce, pa li ły się pra sa rol ni cza, sło -
ma po kom baj nie oraz ścier ni sko. Szyb -
ko roz prze strze nia ją cy się ogień za gra żał
oko licz nym bu dyn kom i są sied nim are -
ałom. 

Oko licz ni miesz kań cy pod ję li dzia ła -
nia w ce lu ogra ni cze nia roz wi ja ją ce go się
po ża ru. Wy ko na li pa sy ochron ne sprzę -
tem rol ni czym oraz tłu mi li ogień ga śni ca -
mi pod ręcz ny mi i ło pa ta mi. Stra ża cy po -
da li łącz nie sześć prą dów ga śni czych wo -
dy – w obro nie za gro żo nych bu dyn ków
oraz po zo sta łych upraw i w na tar ciu

na pa lą ce się pło dy rol ne i pra sę rol ni czą.
Du żym wspar ciem by ły cią gni ki rol ni cze
z płu ga mi, któ re wy ko ny wa ły pa sy
ochron ne, od dzie la jąc po zo sta ły are ał

od miej sca po ża ru. Na ko niec dzia łań po -
go rze li sko po now nie zla no wo dą oraz
obo ra no je go kra wę dzie. 

(NO VUS)

7 lip ca w Mo kro no sie (gm. Koź min
Wlkp.) wy peł nio na sło mą przy cze pa
sta nę ła w ogniu. W ak cji ga śni czej
bra li udział stra ża cy z po wia tów kro -
to szyń skie go i go styń skie go.

Do po ża ru za dys po no wa no je den za -
stęp z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie, dwa z koź miń skiej OSP
i je den z OSP Czar ny Sad, a tak że – ja ko
że do zda rze nia do szło na gra ni cy po wia -
tów – za stę py po żar ni cze z JRG Go styń,
OSP Po go rze la i OSP Głu chów. 

Jak się oka za ło, na przy cze pie rol ni -
czej pa li ła się zro lo wa na sło ma. Za gro żo ne

by ło po le z rze pa kiem. Stra ża cy po da li je -
den prąd wo dy w na tar ciu na pa lą ce się
ba lo ty, ogra ni cza jąc roz prze strze nia nie się
po ża ru. Na stęp nie wła ści ciel prze cią gnął
cią gni kiem przy cze pę na ścier ni sko, gdzie
zrzu cił tlą ce się ba lo ty. Stra ża cy za bez pie -
czy li to miej sce oraz po le rze pa ku po przez
po da wa nie prą dów ga śni czych wo dy. 

Ko lej ne prą dy wo dy skie ro wa no
na pa lą ce się ba lo ty, sku tecz nie eli mi nu jąc
za gro że nie. Wła ści ciel po la zor ga ni zo wał
ła do war kę te le sko po wą, któ rą roz gar nię to
tlą ce się ba lo ty, a tak że cią gnik z płu giem,
któ rym obo ra no miej sce po ża ru.

(NO VUS)
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MOKRONOS

Przyczepa ze słomą
stanęła w ogniu

KOBIERNO

Kolejny pożar podczas żniw
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Do SP ZOZ w Kro to szy nie do tar ła in -
for ma cja od jed ne go z pa cjen tów, że
przy szpi tal nych bu dyn kach, gdzie
znaj du ją się win dy dla osób nie peł -
no spraw nych, nie ma miejsc par kin -
go wych dla ta kich lu dzi. 

Szpi tal po wia to wy w Kro to szy nie
in for mu je, że w obiek tach SP ZOZ
w Kro to szy nie znaj du ją się trzy win dy
ze wnętrz ne i w każ dym przy pad ku
w ich po bli żu jest miej sce wy zna czo ne

na par king dla pojazdów osób nie peł no -
spraw nych. 

Jed na win da mie ści się przy głów nym
wej ściu do szpi ta la na ul. Mic kie wi cza,
dru ga – w bu dyn ku po rad ni na ul. Bo lew -
skie go (bu dy nek A), a trze cia – w bu dyn -
ku Za kła du Lecz ni cze go Uspraw nia nia
na ul. Bo lew skie go (bu dy nek B). W oko li -
cy wszyst kich tych wind wy zna czo no jed -
no bądź dwa miej sca par kin go we dla nie -
peł no spraw nych. 

(NO VUS)
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11 lip ca przez Wiel ko pol skę prze -
szedł front bu rzo wy. W wy ni ku in ten -
syw nych opa dów desz czu i sil nych
po dmu chów wia tru jed nost ki stra ży
po żar nej na te re nie na sze go po wia -
tu in ter we nio wa ły 11 ra zy. 

Dzia ła nia jed no stek ochro ny prze ciw -
po ża ro wej w ośmiu przy pad kach po le ga ły
nawy pom po wa niu wo dy zbu dyn ków bądź
za la nych te re nów, a w trzech by ło to usu wa -

nie drzew ta ra su ją cych prze jazd. Czte ry
zda rze nia od no to wa no na te re nie Kro to szy -
na, po trzy w gmi nach Koź min Wlkp. i Ko -
by lin oraz jed no w gmi nie Zdu ny. 

Pod wia duk tem ko le jo wym na ul.
Ko by liń skiej w Kro to szy nie po raz ko lej ny

dro ga by ła cał ko wi cie za la na i po jaz dy
mia ły du ży pro blem z prze jaz dem. 

Usu wa nie skut ków bu rzy stra ża cy
za koń czy li przed pół no cą. W dzia ła niach
bra ło udział 17 za stę pów.

(NO VUS)

POGODA

Front burzowy 
nie ominął 
naszego powiatu

SZPITAL

Miejsca parkingowe 
dla niepełnosprawnych
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Gmi na Koź min Wlkp. wła śnie za koń -
czy ła re mont ka na li za cji desz czo wej
we Wrot ko wie. By ło to jed no z za dań
in we sty cyj nych, za pi sa nych w bu dże -
cie gmi ny na ten rok. 

Pra ce trwa ły od kwiet nia do czerw ca.
W ra mach za da nia po ło żo no ka na li za cję
desz czo wą w dro dze gmin nej na od cin ku
o dłu go ści 382 me trów, z od pro wa dze -
niem wód opa do wych do po bli skie go

zbior ni ka. Koszt in we sty cji wy niósł 336
tys. zł. (NO VUS)

INWESTYCJE

Remont kanalizacji 
we Wrotkowie

Gmi na Kro to szyn pod pi sa ła umo wę
z wo je wódz twem wiel ko pol skim
na udzie le nie po mo cy fi nan so wej
w for mie do ta cji ce lo wej na re ali za cję
pro jek tu pod na zwą „Bu do wa kom -
plek su re kre acyj ne go w Brzo zie”. 

Koszt in we sty cji to 56 tys. zł, a do ta -
cja wy nie sie 30 tys. zł. Na te re nie par ku
w Brzo zie po wsta nie kom pleks re kre acyj -
ny. W pla nach jest utwar dze nie te re nu

kost ką bru ko wą, po sta wie nie al tan ki
o po wierzch ni oko ło 7 m2 oraz pla cu za -
baw z pię cio ma urzą dze nia mi.

W re ali za cję te go przed się wzię cia włą -
czą się tak że miesz kań cy Brzo zy, któ rzy za -
mie rza ją wy ko nać pra ce po rząd ko we na te -
re nie par ku, na sa dzić mło de drze wa i krze -
wy oraz prze trans por to wać w to miej sce
kost kę bru ko wą, za ku pio ną z fun du szu so -
łec kie go. Ter min za koń cze nia in we sty cji
prze wi dzia no na 31 paź dzier ni ka. (NO VUS)

INWESTYCJE

W Brzozie powstanie
kompleks rekreacyjny

4 lip ca po wia to wy le karz we te ry na rii
w Kro to szy nie wy dał ko mu ni kat
o zna le zie niu na jed nej z po se sji mar -
twe go nie to pe rza. Prze pro wa dzo ne
ba da nia po twier dzi ły, że zwie rzę by ło
no si cie lem wście kli zny. Z te go po wo -
du usta no wio no ob szar za gro że nia
i wy da no roz po rzą dze nia ostrze ga ją -
ce miesz kań ców przed wście kli zną.

Po ten cjal ne ogni ska wście kli zny i ob -
sza ry wy so kie go ry zy ka obej mu ją Kro to -
szyn oraz są sied nie miej sco wo -
ści – Osusz, Sal nię, Du rzyn, Biad ki, Smo -
szew, Cha chal nię, Perzy ce, Ko na rzew.

We dług za le ceń po wia to we go le ka rza we -
te ry na rii na tym te re nie obo wią zu je za kaz
or ga ni zo wa nia tar gów, wy staw, kon kur -
sów, po ka zów z udzia łem psów, ko tów
oraz in nych zwie rząt wraż li wych
na wście kli znę, wpro wa dza nia, wy pro wa -
dza nia i prze pro wa dza nia – z te go te re nu
i na nie go – psów i ko tów nie szcze pio -
nych prze ciw ko wście kliź nie. 

Po nad to na ka zu je się trzy ma nie
psów na uwię zi, a ko tów w za mknię ciu,
po zo sta wia nie zwie rząt go spo dar skich
w okól ni kach na za mknię tych wy bie -
gach, pod da nie szcze pie niu prze ciw ko
wście kliź nie wszyst kich psów, któ re nie

po sia da ją ak tu al nie waż nych szcze pień
prze ciw ko tej cho ro bie. Po wyż sze za sa dy
obo wią zu ją miesz kań ców oraz oso by
prze by wa ją ce na ob sza rze za gro żo nym
do od wo ła nia.

Bur mistrz Kro to szy na zwró cił się
z ape lem do wszyst kich miesz kań ców,
któ rzy nie do peł ni li obo wiąz ku szcze pie -
nia psów prze ciw ko wście kliź nie, o ich za -
szcze pie nie. Przy po mi na my, iż szcze pie -
nie psów jest obo wiąz ko we i na le ży je po -
wta rzać każ de go ro ku. Ze wzglę du
na zdro wie i bez pie czeń stwo lu dzi i zwie -
rząt le karz we te ry na rii za le ca, aby rów -
nież ko ty, któ re wy pusz cza ne są na ze -
wnątrz, po za miesz ka nie, za szcze pić
prze ciw ko tej cho ro bie. 

W przy pad ku zna le zie nia mar twe go
nie to pe rza lub in ne go zwie rzę cia sta ło -
ciepl ne go w wy zna czo nym ob sza rze za -
gro że nia na le ży zgło sić się do Stra ży Miej -
skiej w Kro to szy nie (tel. 62 725 42 00)
lub po wia to we go le ka rza we te ry na rii
w Kro to szy nie (tel. 62 725 32 23). Wście -
kli zna jest cho ro bą za kaź ną, wy wo ły wa ną
przez wi rus ata ku ją cy układ ner wo wy.
Koń czy się za wsze śmier cią. Na za ka że nie
wi ru sem wście kli zny wraż li we są wszyst -
kie zwie rzę ta sta ło ciepl ne, a tak że czło -
wiek. Do zakażenia do cho dzi za zwy czaj
na sku tek po gry zie nia przez cho re zwie -
rzę ta, ale rów nież po przez uszko dzo ną
skó rę lub bło ny ślu zo we, po nie waż wi rus
znaj du je się w śli nie cho re go zwie rzę cia.

(NO VUS) 

BEZPIECZEŃSTWO

Uwaga – wścieklizna!
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5Temat Tygodnia

dokoń� czenie ze strony 1
Po stłu mie niu ognia kon ty nu owa no

ewa ku ację mie nia z wyż szych kon dy gna -
cji oraz przy stą pio no do usu wa nia i do ga -
sza nia nad pa lo nej więź by da cho wej czy
ele men tów wy po sa że nia po miesz czeń
ob ję tych po ża rem. Wraz z na sta niem no -
cy ogra ni czo na wi docz ność zmniej sza ła
bez pie czeń stwo ra tow ni ków, dla te go
pod ję to de cy zję o za prze sta niu dzia łań,
któ re wzno wio no na za jutrz. Za gro że nie
po ża ro we cał ko wi cie za że gna no w nie -
dzie lę póź nym wie czo rem. Tak więc by ły
to dwa dni cięż kiej pra cy stra ża ków. 

W ak cję ra tow ni czą za an ga żo wa nych
by ło 235 ra tow ni ków z 55 za stę pów. Je -
den stra żak za słabł w trak cie dzia łań i zo -
stał prze wie zio ny do szpi ta la. Na szczę -
ście, jak po in for mo wał nas Sła wo mir Pa -
łasz – rzecz nik SP ZOZ w Kro to szy nie, je -
go zdro wiu nic nie za gra ża i już zo stał wy -
pi sa ny ze szpi ta la.

– Zna ne miesz kań com Kro to szy na
ha sło „współ dzia ła my” zna la zło od zwier -
cie dle nie w rze czy wi sto ści – stwier dza
asp. Ma te usz Dy mar ski, za stęp ca rzecz ni -
ka pra so we go KP PSP w Kro to szy -
nie. – Nie tyl ko służ by ra tun ko we re ali zu -
ją ce dzia ła nia, wła dze sa mo rzą do we czy
in sty tu cje kry zy so we or ga ni zu ją ce po sił -

ki, na po je, do dat ko wy sprzęt i ma te ria ły
po dej mo wa ły dzia ła nia na miej scu zda -
rze nia. Rów nież oko licz ni miesz kań cy
z za pa łem an ga żo wa li się w pra ce zwią za -
ne z ewa ku acją i za bez pie cze niem mie -
nia. To bar dzo bu du ją ce i do brze ro ku ją ce
na przy szłość – pod kre śla stra żak. 

Po stę po wa nie wy ja śnia ją ce w spra wie
po ża ru pro wa dzi kro to szyń ska po li -
cja. – Na miej scu zda rze nia był po li cyj ny
bie gły od po żar nic twa. Trwa li cze nie strat
i prze słu chi wa nie świad ków. Na wy ni ki
bie głe go i po zna nie przy czyn po ża ru trze -
ba bę dzie po cze kać oko ło dwóch ty go -

dni – 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.

Nie zna ny jest jesz cze ogrom szkód,
ja kie po nio sły Hu fiec ZHP, WTZ czy
szko ła mu zycz na, ale już te raz, za po śred -
nic twem Fa ce bo oka, pod ję ta zo sta ła ini -
cja ty wa, by za po mo cą zbiór ki po kryć
cho ciaż część strat. – Przy kro by ło pa -
trzeć, jak pło nie 10 lat mo je go ży cia.
W po nie dzia łek (już po zło że niu te go nu -
me ru GLK – przyp. red.) zbie ra my in -
struk to rów i by łych har ce rzy, by szu kać
no wych roz wią zań, no wej sie dzi by etc.

Przy go to wy wa li śmy się do stu le cia ZHP,
zbie ra li śmy ma te ria ły. Nie ste ty, ni cze go
nie uda ło się ura to wać – oznaj mia
Krzysz tof Ma ni sta, by ły ko men dant Huf -
ca ZHP, a obec nie prze wod ni czą cy Ko mi -
sji Re wi zyj nej.

– Na sze biu ra spło nę ły do szczęt nie.
Nie zna my jesz cze wy mia ru ca ło ści
strat – mó wił w so bo tę na go rą co Pa weł
Kacz ma rek, dy rek tor WTZ i pre zes Sto -
wa rzy sze nia na Rzecz Dzie ci i Osób Nie -
peł no spraw nych w Kro to szy nie. 

Jak in for mu je sta ro sta kro to szyń ski,
tym cza so wa sie dzi ba PCPR wraz z Ze -
spo łem ds. Orze ka nia Nie peł no spraw no -
ści znaj do wać się bę dzie w Ośrod ku In ter -
wen cji Kry zy so wej na os. Si kor skie go 7
(bu dy nek żłob ka). PCPR roz po czę ło tam
funk cjo no wa nie już od wtor ku, w go dzi -
nach 7.00-15 00. Wszel kie wnio ski i pi -
sma ad re so wa ne do PCPR moż na skła dać
w punk cie po daw czym Sta ro stwa Po wia -
to we go w Kro to szy nie (ul. 56 Puł ku Pie -
cho ty Wlkp. 10 – bu dy nek głów ny, po kój
nr 12 – par ter, przy wej ściu).

– W nie dzie lę i w po nie dzia łek od by ło
się spo tka nie szta bu kry zy so we go w tej spra -
wie. Po cał ko wi tym opróż nie niu bu dyn ku
mu si tam wejść in spek tor nad zo ru bu dow -
la ne go, że by oce nić stan tech nicz ny. My śli -

my, że obiekt bę dzie od bu do wy wa ny, ale de -
cy zję mu si pod jąć bur mistrz Kro to szy na,
po nie waż jest to wła sność gmi ny – in for mu -
je wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski. 

Je śli zaś cho dzi o Pań stwo wą Szko łę
Mu zycz ną, to ma dla niej zo stać udo stęp -
nio ne miej sce do za jęć w Szko le Pod sta -
wo wej nr 5 w Kro to szy nie. – Bę dzie my
roz ma wiać z pa nią dy rek tor na te mat
uży cze nia nam po miesz czeń, by śmy po -
po łu dnia mi mo gli pro wa dzić za ję cia.
Cen trum Ar ty stycz ne w War sza wie zo -
sta ło prze ze mnie po in for mo wa ne o za ist -
nia łej sy tu acji. Uzna li, że trze ba przy spie -
szyć re mont pa ła cu w Par ku Miej skim
i przy go to wać się do prze pro wadz ki. Tam
bo wiem do ce lo wo ma się mie ścić szko ła
mu zycz na. Spro wa dzi łem w try bie pil -
nym fir mę z Ka li sza, któ ra za ję ła się ra to -
wa niem sprzę tu mu zycz ne go, oca la łe go
z po ża ru. Wy ję li je den for te pian. Bę dzie -
my pró bo wać od zy skać, co tyl ko się da.
Część in stru men tów kom plet nie spło nę -
ła, część cu dem oca la ła - mówi Ma rek
Olej nik, dy rek tor PSM w Kro to szy nie.

O wszyst kich spra wach zwią za nych
z so bot nim po ża rem bę dzie my Was
na bie żą co in for mo wać.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

KROTOSZYN

Ponad 200 strażaków walczyło z pożarem
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23 czerw ca w Kro to szy nie od by ła się
In tro ni za cja Kró la Kur ko we go
A. D. 2018. Po uro czy stej Mszy św.
w Ko ście le pw. Św. Ja na Chrzci cie la
człon ko wie Kro to szyń skie go Brac -
twa Strze lec kie go oraz de le ga cje za -
przy jaź nio nych bractw, w asy ście
Kro to szyń skiej Or kie stry Dę tej, prze -
ma sze ro wa li na ry nek.

Przed ra tu szem ude ko ro wa ni zo sta -
li: no wy król kur ko wy – Piotr Ho ry za,
mar sza łek – Ma rek Ducz mal, a tak że
ry cerz – Da riusz Fa bia now ski. In tro ni -
za cję przy pie czę to wa no wi wa ta mi i sal -
wą z ar mat ki. 

Dal sza część uro czy sto ści od by wa ła
się na strzel ni cy, gdzie zor ga ni zo wa no za -

wo dy strze lec kie i bie sia dę. Ry wa li zo wa -
no w pię ciu tur nie jach. 

W strze la niu do tar czy in tro ni za cyj -
nej kró la kur ko we go zwy cię żył Teo fil Feu -
gier (Ple szew), a za nim upla so wa li się Ja -
nusz No wak (Roz dra żew) i An na Kaź -
mier czak (Roz dra żew). Do tar czy mar -
szał ka naj le piej strze lał Se we ryn Ro sa
(Kro to szyn), wy prze dza jąc Ze no na Ro ba -
kow skie go (Ostrów Wlkp.) i Bog da na Bu -
re go (Do brzy ca). W tar czy ry ce rza zwy -
cię żył Ma rek No wac ki (Ostrów Wlkp.),
dru gi był Se we ryn Ro sa (Kro to szyn),
a trze ci – Ja ro sław Wojt czak (Ostrów
Wlkp.). W strze la niu do tar czy lo so wej
pierw sze miej sce za jął Bog dan Bu ry (Do -
brzy ca), a na po dium zna leź li się tak że
Adam Bła że jew ski (Ostrów Wlkp.) i Ze -

non Ro ba kow ski (Ostrów Wlkp.). W tra -
dy cyj nym strze la niu do ku ra naj lep szy był
Pa weł Jo kiel (Rasz ków), któ ry wy prze dził
Ro ber ta Ra da jew skie go (Kro to szyn)
i Mar ka Kie ra ko wi cza.

(NO VUS)

Gmi na Zdu ny otrzy ma do fi nan so wa -
nie w ra mach pro gra mu wo je wódz -
twa wiel ko pol skie go „Pięk nie je
Wiel ko pol ska Wieś”. Dwa wnio ski
zo sta ły po zy tyw nie roz pa trzo ne. 

Po nad 21 tys. zł do ta cji bę dzie prze zna -

czo ne na za kup i mon taż tzw. pił ko chwy -
tów i no wych bra mek w Ko na rze wie. Po -
nad to spo łecz ność tej miej sco wo ści, któ ra
od daw na za bie ga ła o mo der ni za cję bo iska,
wła sny mi si ła mi wy rów na na wierzch nię
i za dba o traw nik. Obec nie bo isko jest nie -
rów ne, a bram ki są w nie naj lep szym sta nie. 

Basz ków na to miast otrzy ma 30 tys.
zł. na dal sze za go spo da ro wy wa nie te re nu
przy świe tli cy wiej skiej i szko le. Po wsta -
nie tam przy sta nek „Za trzy maj się
na chwi lę...” ze sto ja ka mi na ro we ry, ław -
ka mi i zie le nią. In ny frag ment te re nu zo -
sta nie utwar dzo ny i oświe tlo ny eko lo gicz -
ny mi lam pa mi z czuj ni ka mi zmierz chu.
Oba pro jek ty bę dą zre ali zo wa ne w tym
ro ku.

(NO VUS)

BRACTWO KURKOWE

Jest nowy król

ZDUNY

Kolejne dotacje dla gminy

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/



Za na mi ko lej na Wy sta wa Zwie rząt
Go spo dar skich i Do mo wych w Be ni -
cach. Dwu na sta edy cja tej im pre zy
przy cią gnę ła licz ne gro no wy staw -
ców, rów nież spo za na sze go po wia -
tu, a tak że miesz kań ców, dla któ -
rych przy go to wa no sze reg atrak cji.
By ły wy stę py ar ty stycz ne, prze jażdż -
ki kon ne, roz ma ite sto iska ga stro no -
micz ne i za ba wy dla dzie ci z na gro -
da mi.

By ła rów nież moż li wość sko rzy sta nia
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 pa szo wych.

Or ga ni za to ra mi wy sta wy jak co ro ku
by li Jan Zych – soł tys Be nic i rad ny miej -
ski Kro to szy na, miej sco wa Ra da So łec ka
oraz Fran ci szek Mar sza łek – bur mistrz

Kro to szy na. W tym ro ku im pre za od by ła
się w du chu pa trio ty zmu w związ ku
z set ną rocz ni cą od zy ska nia nie pod le gło -
ści. Dla te go ha sło XII edy cji brzmia ło
„Pol ska to na sza du ma i obo wią zek”.

Z każ dą ko lej ną wy sta wą miesz kań -
ców i wy staw ców jest co raz wię cej.
Na pierw szej edy cji wy staw ców by ło za le -
d wie 15, te raz ta licz ba oscy lu je wo -
kół 200. Oprócz zwie rząt ho dow la nych
i do mo wych, ta kich jak by dło, drób, go łę -
bie, kró li ki, moż na by ło obej rzeć no wo -

cze sne ma szy ny rol ni cze. Swo je pro duk ty
i usłu gi na przy go to wa nych sto iskach pro -
mo wa ło wie le firm, m. in. Bank Spół -
dziel czy w Kro to szy nie czy Po lbud.

Uro czy ste otwar cie im pre zy po prze -
dzi ło wy stą pie nie przed sta wi cie li Pol skie -
go Związ ku Ło wiec kie go, któ rzy za dę li
w ro gi. Jed no cze śnie wy pusz czo no go łę -

bie, co wy wo ła ło nie ma ły aplauz pu blicz -
no ści. Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
po chwa lił Ja na Zy cha za stwo rze nie wspa -
nia łej at mos fe ry, in te gro wa nie miesz kań -
ców i zor ga ni zo wa nie świet nej za ba wy. 

Soł tys Be nic rów nież nie ukry wał
emo cji, cie sząc się z tak licz ne go gro na
uczest ni ków. – Cu dow nie, że po go da do -
pi sa ła, bo prze cież z po wo du su szy deszcz
jest po trzeb ny. Ale cie szę się, że w trak cie
im pre zy świe ci ło słoń ce – ko men tu je Jan
Zych. – Mie li śmy bar dzo wie lu wy staw -
ców z róż ny mi zwie rząt ka mi. To pięk ne,
że lu dzie w du żej ilo ści chęt nie co ro ku
przy jeż dża ją, mi mo róż nych za jęć, obo -
wiąz ków czy prze ciw no ści lo su. By ła
wspa nia ła at mos fe ra i wszy scy się wspa -
nia le czu li. Da li śmy ra dę w or ga ni za cji
im pre zy dzię ki po mo cy są sia dów. Na cisk
po ło ży li śmy na kwe stię nie pod le gło ści
i mi ło ści do oj czy zny – z ha słem „Pol ska
to na sza du ma i obo wią zek”. Na sce nie
dzie ci pięk nie za gra ły „Bar kę”, któ ra przy -
po mnia ła o na szym wiel kim ro da ku, ja -
kim był pa pież Jan Pa weł II. Waż ne, że by
o tym pa mię tać i wspo mi nać na szą hi sto -
rię. Bar dzo dzię ku ję wszyst kim, któ rzy
nam po mo gli w zor ga ni zo wa niu wy sta wy
oraz miesz kań com, któ rzy tak licz nie
przy by li – do da je soł tys Be nic.

Jak co ro ku nie bra ko wa ło wy stę pów
ar ty stycz nych. Tra dy cyj nie wrę czo no też

na gro dy ho dow com, któ rzy od wie lu lat
wspie ra ją im pre zę w Be ni cach. Mu zycz ną
gwiaz dą XII edy cji wy sta wy był ze spół di -
sco -po lo wy PIĘK NI I MŁO DZI. Gru pa
zgro ma dzi ła pod sce ną tłu my fa nów, któ -
rzy ży wio ło wo re ago wa li, okla sku jąc ar ty -
stów i śpie wa jąc ich utwo ry. 

Po kon cer cie or ga ni za to rzy od wie -
dza li po szcze gól ne sto iska ho dow ców
i dzię ko wa li im za uczest nic two. Zwień -
cze niem im pre zy by ła za ba wa ta necz na,
któ ra trwa ła do póź nych go dzin noc nych.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

7Wydarzenie
BENICE

Polska to nasza duma i obowiązek!
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Po ofi cjal nych ob cho dach 10-le cia
Za kła du Ak tyw no ści Za wo do wej je -
go pra cow ni cy uda li się w czerw cu
na wy ciecz kę do Zie mi Świę tej. 38-
oso bo wa gru pa miesz ka ła w No wym
Do mu Pol skim w Je ro zo li mie, pro -
wa dzo nym przez pol skie sio stry elż -
bie tan ki.

Wy ciecz ka by ła ge stem po dzię ko wa -
nia za 10 lat ist nie nia za kła du. Sio stry elż -
bie tan ki przy go to wa ły dla swo ich go ści
bo ga ty pro gram zwie dza nia.

Go ście z Koź mi na by li więc pod Ścia -
ną Pła czu – jed nym z naj waż niej szych
miejsc dla ju da izmu, w Yad Va -
shem – mu zeum Ho lo kau stu – czy
na Gó rze Oliw nej. Z per spek ty wy znaj du -
ją ce go się tam cmen ta rza ży dow skie go po -
dzi wia li pa no ra mę Je ro zo li my. Oczy wi -
ście obo wiąz ko wym punk tem wy ciecz ki
by ła wi zy ta w Ba zy li ce Gro bu Pań skie go. 

Zor ga ni zo wa no tak że wy ciecz kę
po Izra elu. Na tra sie po dró ży zna la zła się
m. in. Ga li lea, gdzie jed ną z atrak cji był
rejs po Je zio rze Ty be riadz kim i od no wie -
nie przy rze czeń mał żeń skich w Ka nie
Ga li lej skiej. W Haj fie moż na by ło się wy -
ką pać w Mo rzu Śród ziem nym oraz po -
dzi wiać pa no ra mę mia sta z per spek ty wy
wi szą cych ogro dów Ba hai. Koź mi nia nie

od wie dzi li rów nież Na za ret oraz Be tle -
jem w Pa le sty nie. Po nad to by ła moż li -
wość od no wie nia przy rze czeń chrzciel -
nych w rze ce Jor dan i ką pie li w uzdro wi -
sko wej wo dzie Mo rza Mar twe go. 

Pra cow ni cy ZAZ spo tka li się z Ri vką
Par ciak i Ri ną Be na ri – współ twór czy nia -
mi pro gra mu An ty -sche ma ty, któ re go po -
my sło daw cą był Je rzy For na lik. Pro gram
ów ma na ce lu re no wa cję cmen ta rzy ży -
dow skich w Pol sce i na Ukra inie przez
mło dzież z na sze go kra ju i Izra ela.

Ostat nie go dnia gru pa prze ży wa ła
wie cze rzę sza ba to wą na ta ra sie No we go
Do mu Pol skie go, któ ry bez po śred nio są -
sia du je z dziel ni cą Mea She arim, za miesz -
ka łą przez or to dok syj nych Ży dów.

Uczest ni cy wy ciecz ki mo gli ob ser wo wać
po wi ta nie sza ba tu przez Ży dów. Wie cze -
rzę pro wa dzi ła Ri vka Par ciak. 

– Cie szę się, że mi mo licz nych obaw
o trud no ści lo gi stycz ne, zwią za ne z prze -
miesz cza niem się osób nie peł no spraw -
nych na wóz kach in wa lidz kich, wszyst ko
od by ło się bez pro ble mów, a sam wy jazd,
któ ry trak tu ję w ka te go riach wy zwa nia,
stał się suk ce sem. Dzię ki te mu uda ło się
speł nić ma rze nie pra cow ni ków za kła du.
By ło to ko lej ne bar dzo waż ne do świad -
cze nie dla ze spo łu i or ga ni za to rów – pod -
su mo wał Je rzy For na lik, kie row nik koź -
miń skie go ZAZ -u i po my sło daw ca wy -
ciecz ki do Zie mi Świę tej. 

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Niezapomniany wyjazd do Ziemi Świętej

W ostat nich dniach czerw ca ośmio -
ro na uczy cie li Szko ły Pod sta wo wej
nr 8 w Kro to szy nie wy bra ło się z re -
wi zy tą do szwaj car skiej szko ły Rog -
gern 2 w Kriens ko ło Lu cer ny. Pol -
sko -szwaj car skie spo tka nia sprzy ja -
ją wy mia nie do świad czeń i są in spi -
ra cją do wspól nych dzia łań.

W ra mach przy go to wań do spo tka nia
go spo da rze zre ali zo wa li pro jekt „Pol ska”,
dzię ki któ re mu tam tej si ucznio wie mie li
oka zję po znać hi sto rię, kul tu rę, tra dy cje
i kuch nię na sze go kra ju.

Kro to szyń scy na uczy cie le za po zna li

się ze szwaj car skim sys te mem edu ka cji.
Po rów ny wa li or ga ni za cję za jęć lek cyj nych
oraz wy po sa że nie sal i pra cow ni. Tym, co
naj bar dziej za sko czy ło kro to szy nian, by ła
spo ra licz ba uczniów po cho dzą cych z róż -
nych stron świa ta. Mo gą oni li czyć na roz -
ma itą po moc ze stro ny szko ły czy pań -
stwa w za akli ma ty zo wa niu się w no wym
śro do wi sku. 

Pol scy i szwaj car scy na uczy cie le uda li
się tak że do Am ba sa dy Rzecz po spo li tej
Pol skiej w Ber nie. Am ba sa dor Ja kub Ku -
moch obie cał po moc przy fi nan so wa niu
ko lej nych wy mian.

OPRAC. (AN KA)

SP NR 8 KROTOSZYN

Kilkudniowy pobyt w Szwajcarii
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W sa li ka me ral nej Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry od by ły się warsz ta ty
wo kal ne „Bia ły głos – czar ny śpiew”.
Za ję cia pro wa dzi ły in struk tor ski
z Luc cio la La dies Rock Camp.

Uczest nicz ki przed dwa dni po zna -
wa ły róż ne tech ni ki pra cy z gło sem,

a przede wszyst kim do brze się przy tym
ba wi ły. W trak cie za jęć two rzo ne by ły pio -
sen ki, któ re za śpie wa ne zo sta ły na kon -
cer cie wień czą cym warsz ta ty. 

Pro jekt pod na zwą „Bia ły
głos – czar ny śpiew. Luc cio la La dies
Rock Camp” sfi nan so wa ny był przez
bur mi strza Kro to szy na oraz Kro to szyń -
ski Ośro dek Kul tu ry. Re ali za cją za ję ły się
To wa rzy stwo im. Gwiżdż Ja ni ny w Kro -
to szy nie, gru pa wo kal na Po si ti ve, dzia ła -
ją ca przy KOK -u, oraz Luc cio la La dies
Rock Camp. 

(NO VUS)

WARSZTATY

Biały głos 
– czarny śpiew

W Ku kli no wie od by ła się czwar ta edy -
cja Soł ty sia dy, czy li Tur nie ju Mia sta

i Wsi Gmi ny Ko by lin. W im pre zie udział
wzię ło wie lu oko licz nych miesz kań ców.

Osiem dru żyn ry wa li zo wa ło w cie ka -
wych i czę sto za baw nych kon ku ren cjach,
jak choć by w szta fe cie z prze szko da mi,
rzu ca niu jaj kiem, rzu cie gu mo fil cem, si -
ło wa niu na rę kę czy na wle ka niu ni ci
na igłę. Wal ka by ła bar dzo za cię ta i trze ba
by ło prze pro wa dzić do gryw kę po mię dzy
go spo da rza mi a dru ży ną z so łec twa Ra -
sze wy. 

Osta tecz nie pierw sze miej sce za ję ła
eki pa z Ko by li na, wy prze dza jąc ze spo ły
z Wy ga no wa i Ra szew. Or ga ni za to ra mi
im pre zy by ły so łec two Ku kli nów, Sto wa -
rzy sze nie ku KLI Nów, Szko ła Pod sta wo wa
w Ku kli no wie oraz gmi na Ko by lin.
Po tur nie ju wszy scy mo gli zre ge ne ro wać
swo je si ły i po si lić się cie płą zu pą oraz gril -
lo wa ną kieł ba ską. Dla naj młod szych przy -
go to wa no też słod ko ści.

(NO VUS)

REKREACJA

Sołtysiada w Kuklinowie
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Na po cząt ku lip ca w Rosz kach od by -
ły się uro czy sto ści z oka zji 25. rocz ni -
cy re ak ty wa cji Kur ko we go Brac twa
Strze lec kie go, któ re go hi sto ria się -
ga 1922 ro ku, ale je go dzia łal ność
wzno wio na zo sta ła w 1993. Ju bi le -
usz był oka zją do wrę cze nia od zna -
czeń i od sło nię cia pa miąt ko wej ta -
bli cy. Zor ga ni zo wa no też za wo dy
strze lec kie.

Uro czy sto ści roz po czę ła Msza św.
w ko ście le pw. Nie po ka la ne go Ser ca Naj -
święt szej Ma rii Pan ny w Rosz kach. Na -
stęp nie przy po mnia no hi sto rię Kur ko we -
go Brac twa Strze lec kie go. 

Pierw szym pre ze sem or ga ni za cji był
Jan Szcze pa nek z Jan ko wa Za le śne go,

któ ry wraz z po zo sta ły mi człon ka mi brac -
twa, czę sto by ły mi po wstań ca mi wiel ko -
pol ski mi, gro ma dził się w ów cze snej pa ra -
fii Jan ków Za le śny pw. św. Woj cie cha.
Pierw sze za wo dy zor ga ni zo wa no na pro -
wi zo rycz nej strzel ni cy przy le sie. 

W 1932 ro ku brac two strze lec kie za -
ku pi ło hek ta ro wą par ce lę przy dro dze
z Ro szek do Or pi sze wa, na któ rej wy bu -
do wa no strzel ni cę, po sa dzo no ży wo płot
oraz po sy pa no wa ły. Wy buch II woj ny
świa to wej skut ko wał za wie sze niem dzia -
łal no ści brac twa. 

Po now ne pró by dzia łal no ści pod ję to
w 1947 ro ku. W skład no we go za rzą du
we szli Igna cy Pocz ta, Mar cin Frąc ko wiak,
Ste fan Szlach ta, Mie czy sław Jan kow ski
i Igna cy Zy ba ła. Wte dy też za ku pio no no -

wy sztan dar ze skła dek miesz kań ców i po -
świę co no go w ka pli cy w Rosz kach. 

W cza sach PRL -u dzia łal ność bractw
kur ko wych by ła za wie sza na. W Rosz kach
strzel ni ca mia ła zo stać zrów na na z zie -
mią. Dzię ki za an ga żo wa niu bra ci, Zyg -
mun ta Ła siń skie go i Fran cisz ka Pau te ra,
któ rzy za ło ży li Li gę Obro ny Kra ju, strzel -
ni cę uda ło się ura to wać. W 1993 ro ku
brac two ją od zy ska ło. Po re ak ty wa cji pre -
ze sem zo stał Sta ni sław Li ber ski, je go za -
stęp cą – Sta ni sław Si ko ra, se kre ta -
rzem – Syl we ster Ko kot, a skarb ni -
kiem – Ma rian Tra wiń ski.

W trak cie uro czy sto ści od by ła się in -
tro ni za cja kró la Kur ko we go Brac twa
Strze lec kie go w Rosz kach – Je rze go Ko -
wal skie go. Wrę czo no tak że od zna cze nia.
Krzyż Ofi cer ski Or de ru Za słu gi otrzy ma li
Sta ni sław Li ber ski, Sta ni sław Si ko ra, Syl -
we ster Ko kot oraz Jan Grab ski. Krzy żem
Ko man dor skim Or de ru Za słu gi uho no ro -
wa no Cze sła wa Dud kę i Ja nu sza Ku bia ka.

W za wo dach strze lec kich ry wa li za cja
to czy ła się w czte rech ka te go riach.
W strze la niu do tar czy rocz ni co wej
pierw sze miej sce za jął Ze non Sta ni szew -
ski. W strze la niu do tar czy dla go ści
trium fo wał Ja ro sław Wojt czak (Ostrów
Wlkp.). Do tar czy lo so wej naj cel niej mie -
rzył Sła wo mir Bie la (Rosz ki). W strze la -
niu do ku ra naj lep szy był Ze non Sta ni -
szew ski (Do brzy ca).

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

WY DA RZY SIĘ

Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
20-26 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 – SICARIO 2: SOLDADO –
USA/Włochy, dramat/film akcji, 122' – 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.  
26 lipca
Retransmisja światowego dzieła opery „Trubadur”
autorstwa G. Verdiego wystawianej w nowojorskiej
The Metropolitan Opera (MET) w kinie 3D
Przedwiośnie o godz. 19.30. Bilety w cenie 20 zł. 

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 im. H. Ławniczaka. 

Wystawa pt. „Dziecko” w Krotoszyńskiej Bibliotece

Publicznej.

ROSZKI

25-lecie reaktywacji bractwa
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Dwie gru py mło dzie ży z kro to szyń -
skie go Huf ca Pra cy 15-2 od by ły trzy -
ty go dnio we prak ty ki w Niem czech
w miej sco wo ści Bad Fre ien wal de
w Bran den bur gii. 

Pierw sza gru pa – ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej z Od dzia ła mi Przy spo sa bia -
ją cy mi do Pra cy – prze by wa ła tam
w dniach 4-22 czerw ca, a ko lej na – ze
Szko ły Bran żo wej I stop nia w Ko by li -
nie – od 25 czerw ca do 14 lip ca. Nad ich
bez pie czeń stwem czu wa ła ka dra kro to -
szyń skie go huf ca.

Wy jaz dy te moż li we by ły dzię ki Pro -
gra mo wi Era smus Plus, któ re go re ali za to -
rem jest Hol ding Edu ka cyj ny w Ple sze -
wie, współ pra cu ją cy z Huf cem Pra cy

w Kro to szy nie. Tak więc 32 mło dych lu -
dzi mia ło oka zję od być u lo kal nych rze -
mieśl ni ków prak ty ki w ta kich za wo dach
jak ślu sarz, me cha nik po jaz dów sa mo cho -
do wych, mon ter za bu do wy i ro bót wy -
koń cze nio wych w bu dow nic twie, mu -
rarz, cu kier nik, sprze daw ca, ku charz. 

Dla mło dzie ży, prócz za jęć prak tycz -
nych i kur su ję zy ko we go, przy go to wa no
tak że wy ciecz ki re kre acyj ne – do Mu -
zeum Tech ni ki w Ber li nie, Tro pi cal Is land
w pod ber liń skiej miej sco wo ści Hal be czy
par ku li no we go w Sport und Er ho lung -
spark in Straus berg. Nie za bra kło tak że
wspól nej in te gra cji. Trzy ty go dnio wy po -
byt w Bad Fre ien wal de z pew no ścią
na dłu go po zo sta nie w pa mię ci uczniów. 

OPRAC. (AN KA)

Za koń czył się dru gi etap mo der ni za -
cji pla cu za baw przy uli cy Ja na Paw -
ła II w Koź mi nie Wlkp. Moż na za tem
ko rzy stać już z bo iska do pił ki noż -
nej, któ re przez kil ka ty go dni by ła od -
na wia ne. 

W ubie głym ro ku gmi na roz po czę ła
ge ne ral ny re mont pla cu za baw na os. Ty -
siąc le cia. Na naj więk szym miej skim pla cu
za baw wy mie nio no urzą dze nia i po sta wio -
no si łow nię ze wnętrz ną. Na ten cel prze -
zna czo no z gmin nej ka sy po nad 100 tys. zł.
In we sty cja się opła ci ła, bo na od no wio nym
pla cu za baw zro bi ło się ko lo ro wo i gwar no.

Mo der ni za cji wy ma ga ło tak że bo isko
do gry w pił kę noż ną i te ren z nim są sia du -
ją cy. Pra ce ru szy ły wio sną te go ro -
ku. – W ra mach te go za da nia wy mie nio -
na zo sta ła zie mia, na wie zio no hu mus, po -
ło żo no no wą mu ra wę z rol ki i wy ma lo wa -
no li nie bo iska – mó wi go spo darz obiek -
tu, Sła wo mir Gru cha ła – dy rek tor GOS
w Koź mi nie Wlkp. Do dat ko wo wy re -
mon to wa no plac do in nych gier ze spo ło -
wych, za mon to wa no ław ki i ko sze
na śmie ci oraz po sa dzo no zie leń. Koszt
wy niósł 40 tys. zł.

OPRAC. (NO VUS)

Te go rocz ne ko lo nie let nie 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 w dniach od 25 czerw ca
do 7 lip ca. Uczest ni ka mi by li ucznio -
wie kro to szyń skich szkół oraz mło -
dzież z za przy jaź nio nej szko ły w Mej -
sza go le na Li twie.

Gru pa kro to szyń ska zwie dzi ła Mej -
sza go łę i Wil no. Na stęp nie ucznio wie, już
wspól nie z ko le ga mi i ko le żan ka mi z Li -
twy, uda li się do To ru nia. Ko lej ne go dnia
ko lo ni ści ru szy li do Szcze ci na i Świ no uj -
ścia. Ucznio wie wy po czy wa li na pla ży, za -
ży wa jąc mor skich i sło necz nych ką pie li.

Ko lej nym punk tem wy ciecz ki był Ber -
lin. Po tem pol sko -li tew ska gru pa przy je cha -

ła do Kro to szy na. Uczniów z Mej sza go ły
ugo ści ła Szko ła Pod sta wo wa nr 1. Ko lo ni ści
od wie dzi li kro to szyń skie Mu zeum Re gio -
nal ne i ko ściół far ny pw. św. Ja na Chrzci cie -
la oraz ba wi li się na or li ku czy na Wod ni ku.
Mie li też oka zję wziąć udział w za ję ciach
przy go to wa nych przez przed sta wi cie li Cen -
trum Na uki Ko per nik, któ rzy przy by li
do na sze go mia sta tzw. na uko bu sem. 

Z ucznia mi z Mej sza go ły spo tkał się
rów nież se na tor Łu kasz Mi ko łaj czyk, by
po roz ma wiać o szko le, edu ka cji czy po li -
ty ce. Ko lo nie za koń czy ły się in te gra cyj -
nym spo tka niem na te re nie szko ły
z udzia łem władz Kro to szy na, przed sta -
wi cie li To wa rzy stwa Przy jaź ni Kro to szyn -
-Mej sza go ła oraz na uczy cie li Je dyn ki.

(NO VUS)

HUFIEC PRACY 15-2

Praktyki zagraniczne w Niemczech
KOŹMIN WLKP.

Plac zabaw
jak nowy

SP NR 1 KROTOSZYN

Polsko-litewska przyjaźń
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Trzy me da le zdo był Cze sław Rosz -
czak na XXVIII Mi strzo stwach Pol ski
Ma sters w Lek kiej Atle ty ce. Im pre za
od by ła się w To ru niu na prze ło mie
czerw ca i lip ca.

W dzie się ciu ka te go riach wie ko wych
łącz nie ry wa li zo wa ło 466 za wod ni ków.
W rzu cie dys kiem Cze sław Rosz czak już
w pierw szej pró bie uzy skał 35,20 m i był
to naj lep szy wy nik kon kur su. 

Ko lej ny me dal miesz ka niec Ła giew -
nik wy wal czył w rzu cie mło tem. Wy -
nik 33,60 m po zwo lił mu sta nąć na dru -
gim stop niu po dium. 

Rów nie do brze re pre zen tant UKS
Olim pij czyk Po go rze la spi sał się w pchnię -
ciu ku lą. Za cię ta wal ka to czy ła się
do ostat niej ko lej ki i osta tecz nie Rosz czak
z wy ni kiem 11,64 m upla so wał się
na dru giej po zy cji. 

– Mo gę być za do wo lo ny z uzy ska -
nych wy ni ków, gdyż by ły lep sze od tych,
któ re osią gną łem przed dwo ma ty go dnia -
mi na Mi strzo stwach Pol ski w Wie lo bo -
jach Rzu to wych. To do bry pro gno styk
przed mi strzo stwa mi świa ta w Ma la -
dze – sko men to wał lek ko atle ta z Ła giew -
nik.

(AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Trzy medale na MP

Dwie dru ży ny GOS Koź min Wlkp. bra -
ły udział w szó stej edy cji mię dzy na ro -
do we go tur nie ju pił kar skie go Wro -
cław Tro phy. Mło dzi pił ka rze z na sze -
go po wia tu mie li oka zję ry wa li zo wać
z ró wie śni ka mi z ca łej Eu ro py.

Do za wo dów zgło si ło się po nad 180
ekip z 14 kra jów eu ro pej skich. Pił ka rze
GOS Koź min Wlkp. uczest ni czy li w tym
tur nie ju już po raz trze ci. Młod sza dru ży -
na upla so wa ła się na 16. po zy cji w ka te go -
rii U'10. W ze spo le tre no wa nym przez
To ma sza Ką ko lew skie go za gra li Jan Ba -
na szak, An to ni Li sek, An to ni na Ryb ka,
An to ni Ba na szak, Fran ci szek Gro bel ny,
Aga ta Ku kioł czyń ska, Da wid To ma jer,

Jan No wak, Hu bert Ula tow ski. W ka te -
go rii U'11 te am koź miń skie go GOS -
-u w fa zie gru po wej po ko nał LKS Śle sin
(8: 0), KS Wkra Po mie chó wek (6: 0), cze -
ski So kol CR (2: 1) i es toń ski JK Tra vas
(2: 0), zre mi so wał z AP First Kick SM
Gmi ny Czer ni ca (0: 0) oraz prze grał
z Olym pic Wro cław (0: 5). 

W me czu o pią te miej sce koź mi nia nie
wy gra li z Za głę biem Wał brzych (3: 2). Dru -
ży na GOS -u wy stą pi ła w skła dzie: Le szek
Ry bic ki, Oli wier Kacz marz, Ję drzej Fi gaj,
Fran ci szek Fi gaj, Oli wier Grze siak, Oskar
Ja rosz, Pa tryk Mło ko sie wicz, An to ni Ry bic -
ki, Ja kub Sta ni sław ski, To biasz Ce le bań ski.
Tre ne rem jest Adam Wło dar czyk. 

(GRZE LO)

Bar dzo do brze spi sa ła się Mo ni ka
Jad czak w im pre zie bie go wej 1. Dy -
sz ka Skal mie rzyc ka. Uta len to wa na
za wod nicz ka z Kro to szy na za ję ła
trze cie miej sce wśród ko biet.

Dy sz ka Skal mie rzyc ka sta no wi część
ak cji pod ha słem „Po wiat ostrow ski bie -
ga”. Na dy stan sie 10 km ry wa li zo wa -
ło 174 bie ga czy. Po go da im sprzy ja ła,
gdyż te go dnia nie by ło zbyt go rą co. 

Zwy cię żył Ra fał Czar no jań czyk z cza -
sem 35: 29,33. W gru pie ko biet naj szyb -
sza by ła Ol ga Ka zi mi ro wa – 42: 07,41,
a na trze ciej lo ka cie upla so wa ła się Mo ni ka
Jad czak, któ ra uzy ska ła czas 45: 36.

(AN KA)

PIŁKA NOŻNA

W międzynarodowym towarzystwie

BIEGI

Monika Jadczak na podium



Na LXXI Mi strzo stwach Pol ski w Za -
pa sach w Sty lu Wol nym ze świet nej
stro ny za pre zen to wa li się dwaj przed -
sta wi cie le LKS Ce ra mik Kro to szyn.
Ma te usz Fi lip czak nie dał szans ry -
wa lom w ka te go rii 97 kg, a Ro bert
Ba ran był naj lep szy w kat. 125 kg. 

Za wo dy od by ły się w Te re si nie.
Go spo da rze by li ma ło go ścin ni
i w kla sy fi ka cji dru ży no wej za ję li
pierw sze miej sce, wy prze dza jąc ZKS
Sla via Ru da Ślą ska oraz AKS Bia ło -
gard. Ce ra mik skla sy fi ko wa ny zo stał
na lo ka tach 7-8.

Ma te usz Fi lip czak wal czył w ka te go -
rii 97 kg. W dro dze do fi na łu nasz za pa -
śnik po ko nał Se ba stia na Ba nia ka (CSiR
Dą bro wa Gór ni cza) 10-0 oraz Alek san -
dra Woj tach nio (KS Po goń Ru da Ślą -
ska) 11-0. W po je dyn ku o zło ty me dal nie
dał szans Ma riu szo wi Zda now skie mu
(LKS Ma zow sze), wy gry wa jąc przez prze -
wa gę tech nicz ną. 

Ry wa li zu ją cy w kat. 125 kg Ro bert
Ba ran roz po czął tur niej od po ko na nia Ka -
ro la Ka węc kie go (LMKS Kra sny staw),
a na stęp nie oka zał się lep szy od Ma te usza
Ka re ciń skie go (RCSZ Olim pij czyk Ra -
dom), zwy cię ża jąc 12-2.

Fi na ło wym ry wa lem kro to szy nia ni -
na był mistrz Eu ro py do lat 23 ze Stam -
bu łu – Ka mil Ko śció łek (ZKS Stal Rze -
szów). Le piej wal kę roz po czął za wod nik
Ce ra mi ka, wy rzu ca jąc swo je go ry wa la po -
za ma tę. Na stęp nie Ko śció łek prze wró cił
Ba ra na, zdo by wa jąc dwa punk ty. W dru -
giej run dzie nasz za wod nik prze szedł
do ata ku i osta tecz nie wy grał 5-2, zdo by -
wa jąc zło ty me dal. 

(GRZE LO)

ZAPASY

Baran i Filipczak mistrzami kraju!
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Zna ko mi cie spi sał się Kon rad Po -
wroź nik na Mi strzo stwach Eu ro py
Nie sły szą cych w Pły wa niu, któ re od -
by ły się w Lu bli nie. Po cho dzą cy
z Kro to szy na pły wak wy wal czył
osiem me da li – czte ry in dy wi du al nie
i czte ry w szta fe tach. 

– Pierw sze go dnia star to wa łem
w szta fe cie 4x100 me trów sty lem do wol -
nym – oznaj mia Kon rad Po wroź -
nik. – Mo ja dru ży na upla so wa ła się
na trze ciej po zy cji z cza sem 3: 39: 86. 

Ko lej ny dzień dla kro to szyń skie go za -
wod ni ka to 100 m sty lem mo tyl ko wym
i 200 m zmien nym in dy wi du al nie oraz
szta fe ta mie sza na 4x100 m zmien -
nym. – Na 100 m mo ty lem za ją łem trze -
cie miej sce z wy ni kiem 57: 11. Nie mia -
łem za du żo cza su i już mu sia łem przy go -
to wy wać się do star tu na 200 m zmien -
nym. Mi mo krót kiej prze rwy wy wal czy -
łem srebr ny krą żek z wy ni -
kiem 2: 12: 12 – mó wi nasz me da li sta.
Szta fe ta mie sza na wy wal czy ła brąz z cza -
sem 4: 03: 66. 

Ko lej ny me dal Po wroź nik zdo był
w szta fe cie 4x200 m. Po la cy za ję li dru gie
miej sce, uzy sku jąc czas 8: 03: 01. Bli sko
po dium był tak że w wy ści gu in dy wi du al -
nym na 50 m sty lem mo tyl ko -
wym. – Wy da je mi się, że w fi na le po pły -
ną łem do brze – usta no wi łem re kord ży -
cio wy i re kord kra ju nie sły szą cych. Ten
dy stans jed nak nie jest mo im ulu bio nym
i za ją łem pe cho we dla spor tow ca, czwar te
miej sce – stwier dza Po wroź nik. 

W ostat nim dniu nasz pły wak wy -
wal czył srebro na 400 m sty lem zmien -
nym (4: 39: 00) oraz zło to na 200 m sty -
lem mo tyl ko wym (2: 08: 10). Do te go do -
rzu cił jesz cze brąz w szta fe cie 4x100 m
sty lem zmien nym (4: 03: 66). 

– Po raz dru gi wy wal czy łem ty tuł
mi strza Eu ro py, co mnie bar dzo cie szy.
ME w Lu bli nie oce niam po zy tyw nie.
Uda ło mi się wy wal czyć osiem me da li,
a do ping pol skich ki bi ców bar dzo po ma -
gał. Po dwóch ty go dniach od po czyn ku
wra cam do tre nin gów i ko lej nych star -
tów – pod su mo wu je me da li sta ME. 

(GRZE LO)

Ze spół pił ka rek ręcz nych pla żo wych
z Piotr ko wa Try bu nal skie go, z Syl wią
Bart ko wiak w skła dzie, wy grał tur -
niej kwa li fi ka cyj ny do mi strzostw
Pol ski. Tym sa mym po cho dzą ca
z Hen ry ko wa za wod nicz ka z po wo -
dze niem wró ci ła do gry po 10-ty go -
dnio wej prze rwie, spo wo do wa nej
kon tu zją. 

Pierw sze go dnia zma gań BHT GRU
Piotr ków Try bu nal ski od niósł trzy zwy cię -

stwa, po ko nu jąc po 2: 0 BHT SPRP RO -
KiS Ra dzy min, MKS MOS Ocho ta oraz
UKS Var so via War sza wa. Na za jutrz te am
Syl wii Bart ko wiak za no to wał dwie ko lej ne
wy gra ne – z eki pa mi Bycz ki Ko wa le wo
Po mor skie (2: 0) oraz Pyr ki Po znań
(2: 0) – i z kom ple tem zwy cięstw upla so -
wał się na pierw szym miej scu. Za naj lep -
szą za wod nicz kę uzna no Ka ta rzy nę Ma ty -
ję (BHT GRU Piotr ków Try bu nal ski). 

Przy oka zji ro ze gra no tak że po ka zo -
wy mecz po mię dzy se nior ską re pre zen ta -

cją Pol ski ko biet a dru ży ną zło żo ną z za -
wod ni czek wy stę pu ją cych w klu bach
PGNiG Sum mer Su per li gi. 

Ko lej ne za wo dy od bę dą się
w dniach 28-29 lip ca w Gdań sku. Fi na ło -
wy tur niej za pla no wa no na 4-5 sierp nia
w Sta rych Ja błon kach. Za kwa li fi ku je się
do nie go osiem naj lep szych ze spo łów.

– Bar dzo się cie szę, że w tak do brym
sty lu ro ze gra ły śmy ten tur niej – stwier dza
Syl wia Bart ko wiak. – Ta kie re zul ta ty po -
zwa la ją z opty mi zmem pa trzeć w przy -

szłość, a wia do mo, że na szym ce lem jest
obro na ty tu łu mi strzow skie go. Dla mnie to
ma ły suk ces, po nie waż po dzie się ciu ty go -
dniach od wy pad ku mo głam zno wu wejść
na bo isko i rzu cić bram kę. To za wsze mo ty -

wu je do dal szej re ha bi li ta cji i cięż kiej pra cy.
Nie za mie rzam się pod da wać i bę dę wal -
czyć, aby jesz cze moc niej po móc mo je mu
ze spo ło wi – pod su mo wu je za wod nicz ka. 

(GRZE LO)

PŁYWANIE

Multimedalista Powroźnik

PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

W drodze po mistrzowski tytuł



Te go rocz na edy cja LO Gin LAB zo sta -
nie za pa mię ta na ja ko naj lep sza
z do tych cza so wych. W Kro to szy nie
przez trzy dni 220 za wod ni ków wal -
czy ło o mia no naj spraw niej szych
i naj sil niej szych w kra ju. To by ły
zma ga nia nie tyl ko z cię ża ra mi i wy -
ma ga ją cy mi kon ku ren cja mi, ale
tak że z wła sny mi sła bo ścia mi. 

W pierw szej edy cji LO Gin LAB by -
ło 33 uczest ni ków, w ko lej nej – 70, rok
te mu ry wa li zo wa ło już 150 za wod ni ków,
a tym ra zem do zma gań przy stą pi ło
aż 220 mi ło śni ków cross fi tu. 

Ry wa li za cja to czy ła się w sied miu ka -
te go riach – dwóch in dy wi du al nych i pię -
ciu dru ży no wych. Za wo dy roz po czę ły się
w pią tek, rów no cze śnie na ba se nie oraz
na ryn ku. Na za jutrz za wod ni cy wal czy li
w LO Gin LAB. KRT „18 – Ni ght Show
w ha li spor to wo -wi do wi sko wej. W nie -
dzie lę na ryn ku wy ło nie ni zo sta li naj lep si.
Każ dy ze star tu ją cych miał do wy ko na nia
osiem tre nin gów.

Wśród ko biet trze ci raz z rzę du naj -
lep sza oka za ła się miesz kan ka Byd gosz -
czy – Ma ria Ku rza wa, któ ra zdo by ła 696
pkt. Ko lej ne miej sca za ję ły Alek san dra
Igna czak (676 pkt.) oraz Agniesz ka Tur -
czyk (644 pkt.). W gru pie męż czyzn
trium fo wał Ma te usz Wa si lew ski (784

pkt.) z War sza wy, wy prze dza jąc Bart ka
Głu siń skie go (730 pkt.) i To ma sza Gro -
ma dę (706 pkt.). 

W dwój kach mę skich zwy cię ży li Mi -
łosz Sta wo rzyń ski i Pa weł Le śni kow ski,
na to miast naj lep szy du et ko bie cy stwo -
rzy ły Ka ro li na Ma kaj oraz Ka ta rzy na
Tom czak. W ka te go rii par po wy żej 35. ro -
ku ży cia na pierw szych lo ka tach zna leź li
się Emi lia Hoff wraz z Ka ro li ną No wot ką -
-Szub ską i Syl we ster Ol szew ski z Da riu -
szem Ję dru skiem. 

W zma ga niach dru żyn trzy oso bo -
wych naj lep szy był te am w skła dzie: Ra fał
Sa ban ty, Bar tek Kar czew ski, Prze my sław
Stru mian. Dru gie miej sce za ję li ubie gło -
rocz ni trium fa to rzy z Czech – P. No vot -
ny, J. Bu cek i R. Con co li no. 

Po wiat kro to szyń ski re pre zen to wa ły
trzy ze spo ły. W dwój kach pań Ka li na Smy -
czyń ska i Agniesz ka Lep czyń ska do sta ły
się do fi na łu i osta tecz nie za koń czy ły zma -
ga nia na dzie sią tej po zy cji z do rob -
kiem 580 pkt. W dwój kach mę skich
na ósmej lo ka cie upla so wa li się Ma te usz
Au gu sty niak i Da riusz Ben dzie szak, uzy -
sku jąc 596 pkt. W ry wa li za cji ekip trzy -
oso bo wych siód me miej sce za ję ła dru ży na
w skła dzie: Piotr Ko pa czyń ski, Łu kasz Za -
chwiej i Ka rol Mił kow ski. Te am o na zwie
LAB. kro to szyn zgro ma dził 620 pkt. 

– Ta edy cja LO Gin LAB po now nie
oka za ła się naj lep szą im pre zą w Pol sce
oraz w Kro to szy nie i zmiaż dży ła wszyst -
kie po przed nie – stwier dza Da wid Ku -
jaw ski, or ga ni za tor za wo dów. – Naj lep si
za wod ni cy w kra ju za pew ni li wy so ki po -
ziom zma gań, a co za tym idzie – licz ną
pu bli kę na try bu nach. Po dob nie jak w po -
przed nim ro ku naj wię cej ra do ści spra wi ła
mi ry wa li za cja te amów. Je stem pod wiel -
kim wra że niem zwłasz cza ze spo łów 35+.
Gra tu lu ję kro to szyń skim dru ży nom, któ -
re dziel nie wal czy ły i zna la zły się na wy so -
kich po zy cjach. Chciał bym po dzię ko wać
wszyst kim fir mom i wo lon ta riu szom
za trzy dni cięż kiej pra cy. Dzię ku ję też
wła dzom mia sta za dzia ła nia oraz spon so -
rom, dzię ki któ rym mo gli śmy zor ga ni zo -
wać czwar tą edy cję LO Gin LAB – pod su -
mo wu je D. Ku jaw ski. 

(GRZE LO)
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