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� INWESTYCJE
Dotacje z PROW-u dla
gmin Krotoszyn i Zduny

Czytaj na str. 3

� POWIAT
Poprawa jakości 
e-usług
administracyjnych

Czytaj na str. 4

� LUDZIE
Nicol Miękus 
– niezwykle
utalentowana
altowiolistka

Czytaj na str. 6

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-10

� NASZA AKCJA

KARTY PARTNERSKIE
dla mieszkańców
powiatu!

Czytaj na str. 12

� SPORT

Darterski Puchar
Polski w Perzycach

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 11
ZSP NR 3 KROTOSZYN

Papieski Bieg Pokoju 

Po zna li śmy wstęp ne wy ni ki wy bo rów
na wło da rzy gmin po wia tu kro to szyń -
skie go. Wszyst ko wska zu je na to, że
do tych cza so wi bur mi strzo wie i wójt
po zo sta ną na swo ich sta no wi skach.
Kom plek so we wy ni ki wy bo rów sa mo -
rzą do wych (do rad gmin i po wia tu oraz
do sej mi ku) zo sta ną ogło szo ne w naj -
bliż szym cza sie. 

We dług nie ofi cjal nych (w chwi li za -
my ka nia te go nu me ru GLK – przyp.
red.) wy ni ków funk cję bur mi strza Kro to -
szy na na dal spra wo wał bę dzie Fran ci szek
Mar sza łek, któ ry zdo był 55,69 pro cent
gło sów. Je go kontr kan dy da ta mi by li Bar -
tosz Ko siar ski (23,66 pro cent) i Sła wo mi -
ra Ka lak (20,75 pro cent).

W Sul mie rzy cach po now nie bur mi -
strzem zo stał Da riusz Dę bic ki z wy ni -
kiem 81 pro cent. Je go kon ku rent, Da niel
Ku law ski, uzy skał 19-pro cen to we po par -
cie po śród miesz kań ców Sul mie rzyc.

W Ko by li nie trium fo wał To masz Le -
siń ski z im po nu ją cym wy ni kiem 74,29
pro cent. Na Mar le nę Ru do wicz za gło so -
wa ło 15,87 pro cent wy bor ców, a na Ra fa -
ła No wac kie go – 9,84 pro cent. Je śli na to -
miast cho dzi o Ra dę Miej ską w Ko by li nie
naj wię cej man da tów, bo aż 10, zdo był

Ko mi tet Wy bor czy Sto wa rzy sze nie Sa -
mo rzą do wa Ini cja ty wa Oby wa tel ska.
KW Pol skie Stron nic two Lu do we ma
czte ry man da ty, a je den przy padł ugru po -
wa niu „Przy ja zny Ko by lin”. 

Skład no wej Ra dy Miej skiej w Ko by li -
nie wy glą da więc na stę pu ją co: Mi ro sław
Flak (SIO), An drzej Waj dlejt (PSL), Ka rol
Kwiat kie wicz (Przy ja zny Ko by lin), Mar -
cin Szu me ra (SIO), Iwo na Bzo dek (SIO),
An drzej Mać ko wiak (SIO), Mi chał Sku -
pin (SIO), Piotr Chle bow ski (SIO), Ka rol

Kem pa (PSL), Kon rad Przy by szew ski
(SIO), Łu kasz Ja rus (SIO), Ta de usz Dży -
ga ła (PSL), Mi ko łaj Sta ni sław ski (PSL),
Zyg munt Mol ski (SIO) i Grze gorz Krecz -
mer (SIO).

W Zdu nach wal kę o fo tel bur mi strza
wy grał To masz Chu dy, zdo by wa -
jąc 58,03 pro cent gło sów. Je go kontr kan -
dy dat ka, Bar ba ra Kem piak, otrzy ma -
ła 41,97 pro cent. W wy bo rach do Ra dy
Miej skiej w Zdu nach sześć man da tów
zgar nął Ko mi tet Wy bor czy Sto wa rzy sze -

nie Oby wa tel skie Po ro zu mie nie Sa mo -
rzą do we, pięć zdo by ło Pol skie Stron nic -
two Lu do we, a czte ry – Sa mo rzą do wa
Ini cja ty wa Oby wa tel ska.

W zdu now skiej ra dzie za sią dą Ewa
Chy ła (OPS), Ka ro li na Jan kow ska -Grzy -
bek (SIO), Ar tur Wia trak (PSL), Elż bie ta
Mu sia łow ska (OPS), Sła wo mi ra Kuś
(SIO), Ja nusz Hy liń ski (PSL), Bar ba ra
Kem piak (OPS), Ire na No wak (OPS), Mo -
ni ka Pa szek (OPS), Da nu ta Ku ła ga (PSL),
Mi ro sła wa Sa jur (OPS), Ro bert Mar ci niak
(SIO), Dio ni zy Wasz czuk (PSL), Mi chał
Płon ka (PSL) i Mag da le na Kon ra dy (SIO).

W Roz dra że wie na sta no wi sku wój ta
po zo sta je Ma riusz Dy mar ski. Je go wy nik
to 52,53 pro cent gło sów. Dru gi z kan dy -
da tów, Da wid Ba ła, zdo był 47,47 pro -
cent. W Ra dzie Gmi ny znaj dzie się 9
przed sta wi cie li Ko mi te tu Wy bor cze go
Wspól na Gmi na Roz dra żew. Trzy man -
da ty zdo był KW Two ja Gmi na 2018,
dwa przy pa dły Pol skie mu Stron nic twu
Lu do we mu, a je den Sa mo rzą do wej Ini -
cja ty wie Oby wa tel skiej. 

W Ra dzie Gmi ny Roz dra żew zna -
leź li się Jo lan ta Ada miak (WGR), Ro -
man Prze piór kow ski (WGR), Mi ro sław
Ja roc ki (WGR), Wie sław Jan kow ski
(WGR), Zo fia Mar cisz (WGR), An drzej

Ptak (WGR), Ro man Rze kiec ki
(WGR), Ro bert Ju sko wiak (WGR), Jan
Ma cie jew ski (WGR), Da wid Ba ła (Two -
ja Gmi na 2018), Je rzy Ju sko wiak (Two -
ja Gmi na 2018), Mi ro sław Udzik (Two -
ja Gmi na 2018), Pa weł Paw lak (PSL),
Sta ni sław Ja nic ki (PSL) i Jo an na Woj cie -
chow ska (SIO).

W Koź mi nie Wlkp. wy bo ry na bur -
mi strza wy grał Ma ciej Brat bor ski z wy ni -
kiem 62,96 pro cent, po ko nu jąc tym sa -
mym Do mi ni ka Ra dwań skie go, któ ry
otrzy mał po par cie na po zio mie 37,04
pro cent. W koź miń skiej ra dzie za sią dzie
naj wię cej przed sta wi cie li SIO – dzie siąt -
ka. KW Dla Koź mi na zy skał trzy man da -
ty, a Pol skie Stron nic two Lu do we dwa. 

Skład Ra dy Miej skiej w Koź mi nie
Wlkp. wy glą da więc na stę pu ją co: Ju styn
Za rad niak (SIO), Ka rol Jan ko wiak (SIO),
Ro bert Id ko wiak (SIO), Ja cek Iwań ski
(SIO), An drzej No wac ki (SIO), Sła wo mir
Ja rosz (SIO), Ire na Bo ja rek -Ko nar czak
(SIO), Woj ciech Dyk cik (SIO), Ry szard
Za wod ny (SIO), Sła wo mir Pa try niak
(SIO), Piotr Ja ku biak (Dla Koź mi na), Ma -
rek Wiecz ny (Dla Koź mi na), An na Mi -
siak (Dla Koź mi na), Mar cin Bo row czyk
(PSL) i Da riusz Ko łacz kow ski (PSL).

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

WYBORY SAMORZĄDOWE

Bez zmian na głównych stanowiskach

Franciszek Marszałek wygrał już w pierwszej turze wyborów.



Już po raz trze ci sa mo rzą dow cy z po -
wia tu kro to szyń skie go wspól nie sa -
dzi li las. Pra ca w pro mie niach słoń -
ca i w le śnej sce ne rii by ła dla wszyst -
kich po łą cze niem po ży tecz ne go
z przy jem nym.

Uczest ni cy ak cji po je cha li na te -
ren le śnic twa Li la (wieś Ru da w gmi -
nie Zdu ny), gdzie cze kał na nich
przy go to wa ny przez le śni ków, hek ta -
ro wy te ren. 

W sa dze niu la su tym ra zem udział
wzię li wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski,
bur mistrz Sul mie rzyc Da riusz Dę bic ki,
Mi łosz Zwie rzyk – za stęp ca bur mi -
strza Zdun, Elż bie ta Kur kie -
wicz – prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej
w Zdu nach, An drzej Rol le – po wia to -
wy in spek tor sa ne pi du, An drzej
Skrzyp czak – dy rek tor ARiMR w Kro -
to szy nie, rad ni po wia to wi Ire na Rę ko -
sie wicz, Be ata Ant czak, Ju liusz Pocz ta
i Prze my sław Ję dr ko wiak, Ro man Olej -
nik – dy rek tor ZSP nr 2 w Kro to szy nie,
Mi ro sła wa Ci chow las – dy rek tor ZSP
nr 1 w Kro to szy nie, Pa weł Rud nic -
ki – dy rek tor MOW w Koź mi nie
Wlkp., Jo an na Ko bus -Mar czak – na -
uczy ciel ka ZSP w Koź mi nie Wlkp.,
Krzysz tof Ku row ski – dy rek tor SP

ZOZ Kro to szyn, Da riusz Mar kow -
ski – dy rek tor tech nicz ny SP ZOZ Kro -
to szyn, Ma te usz Ma tur ski – ko men -
dant po ste run ku po li cji w Zdu nach
oraz Pau la Szym ko wiak, Da nu ta Ku ła -
ga i Ma riusz Woź ny z Wy dzia łu Ochro -
ny Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa. 

Sła wo mir Tra wiń ski, za stęp ca nad le -
śni cze go Nad le śnic twa Kro to szyn, opo -
wie dział o spo so bie pro wa dze nia go spo -
dar ki le śnej. Krót ki in struk taż tra dy cyj -
nie prze pro wa dził go spo darz te re -
nu – le śni czy Mar cin Woź niak. W sa -
dze niu la su to wa rzy szy li rów nież le śni -
cy – An na Ko mo row ska, Ma ciej Niż -
niow ski i Kry stian Chmie larz.

W cią gu kil ku go dzin sa mo rzą dow cy
po sa dzi li ok. 1,5 tys. sztuk drzew z ga tun -
ków brzo zy bro daw ko wa tej, so sny zwy -
czaj nej i świerku po spo li te go. Po do brze
wy ko na nej pra cy uczest ni cy ak cji spo tka li
się przy ogni sku na grzyb ku na te re nie le -
śnic twa Li la.

OPRAC. (NO VUS)

W Wiel ko pol skim Urzę dzie Wo je -
wódz kim w Po zna niu od by ła się uro -
czy stość wrę cze nia za słu żo nym
miesz kań com re gio nu od zna czeń
pań stwo wych. Naj licz niej szą gru pę
sta no wi li dzia ła cze spo łecz ni i pra cow -
ni cy sa mo rzą do wi z na sze go po wia tu. 

O nada nie od zna czeń wnio sko wał
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, a w uro czy -
sto ści uczest ni czył Le szek Kul ka – prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie -
go. Oka zją, któ ra za ini cjo wa ła nada nie od -
zna czeń, był ju bi le usz 20-le cia sa mo rzą -
du po wia to we go.

Wo je wo da Zbi gniew Hof f man,
w imie niu pre zy den ta RP An drze ja Du -
dy, wrę czył: Dio ni ze mu Wasz czu ko -
wi – Zło ty Krzyż Za słu gi za dzia łal ność
spo łecz ną na rzecz osób po trze bu ją cych
po mo cy oraz wspar cia, Hen ry ko wi Jan -
kow skie mu – Srebr ny Krzyż Za słu gi
za dzia łal ność na rzecz roz wo ju i upo -
wszech nie nia spor tu, Jó ze fo wi Ja nusz kie -
wi czo wi – Srebr ny Krzyż Za słu gi za dzia -
łal ność na rzecz roz wo ju rze mio sła. 

Me dal Zło ty za Dłu go let nią Służ -
bę – za wzo ro we, wy jąt ko wo su mien ne
wy ko ny wa nie obo wiąz ków wy ni ka ją cych

z pra cy za wo do wej – otrzy ma li Krzysz tof
Je li now ski, An drzej Je rzak, Ta de usz Olej -
ni czak, Ha li na Wło dar czyk, Ja ni na Woj -
cie chow ska i Da nu ta Zbor ni kow ska -Se -
rek, a Me dal Srebr ny za Dłu go let nią Służ -
bę przy zna no Mar ko wi Be ke ro wi, Ka ta -
rzy nie Chmie lew skiej, Mał go rza cie
Grzem pow skiej, Do na cie Ka li, Elż bie cie
Kę dzier skiej, Ka ro li nie Klu bie, Han nie
Li ber skiej, Lu cy nie Mi ka jew skiej -Tra wiń -
skiej, Mał go rza cie Nycz ce, Krzysz to fo wi
Paw la ko wi, Ka ta rzy nie Sob czak, Da rii
Urbań skiej, Ma rze nie Wi śniew skiej, Prze -
my sła wo wi Wój ci ko wi, Wal de ma ro wi
Wro nec kie mu, Kry sty nie Zie lon ce
i Grze go rzo wi Zięt kie wi czo wi.

– Dzi siej sza uro czy stość jest uzna -
niem i po dzię ko wa niem dla pań stwa za -
sług i osią gnięć. Je stem za szczy co ny, że
mo gę w imie niu pre zy den ta An drze ja
Du dy i swo im wła snym wrę czyć te za -
szczyt ne od zna cze nia pań stwo we. Czy -
nię to z nie zwy kłą du mą, bo są wśród nas
oso by o wiel kim do rob ku ży cio wym i za -
wo do wym, któ re swo ją po sta wą da ją świa -
dec two, jak moż na po przez wła sne ży cie
słu żyć każ de go dnia oj czyź nie – po wie -
dział wo je wo da Z. Hof f mann

OPRAC. (NO VUS)
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POZNAŃ

Wojewoda wręczył odznaczenia

EKOLOGIA

Samorządowe sadzenie lasu
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W Mu zeum Re gio nal nym im. Hie ro -
ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie od -
był się po wia to wy fi nał X edy cji kon -
kur su hi sto rycz ne go „Woj na obron na
Pol ski w 1939 ro ku i szlak bo jo wy 56
Puł ku Pie cho ty Wiel ko pol skiej”. 

W szran ki sta nę li ucznio wie
klas VII i VIII szkół pod sta wo wych
oraz III gim na zjal nych oraz mło dzież ze
szkół po nad gim na zjal nych po wia tu kro -
to szyń skie go. Or ga ni za to ra mi kon kur su
by ły Mu zeum Re gio nal ne, To wa rzy stwo
Mi ło śni ków i Ba da czy Zie mi Kro to szyń -
skiej, Urząd Miej ski i Sta ro stwo Po wia to -
we w Kro to szy nie oraz Sa mo rzą do wy
Ośro dek Do sko na le nia Na uczy cie li.

Py ta nia kon kur so we dla uczniów
szkół po nad gim na zjal nych opra co wał An -
to ni Kor sak – pre zes TMiBZK i prze wod -
ni czą cy Ra dy Mu zeum, na to miast dla
młod szych Piotr Mi ko łaj czyk – dy rek tor
mu zeum.

W młod szej ka te go rii pierw sze miej -
sce za jął Ja kub Sta siak (Szko ła Pod sta wo -
wa nr 1), wy prze dza jąc Zu zan nę Ka lak
(Szko ła Pod sta wo wa nr 3) i Ja ku ba Ku li ga
(Szko ła Pod sta wo wa nr 8). W gru pie
uczniów szkół po nad gim na zjal nych
trium fo wał Ma ciej So bań ski (I LO w Kro -
to szy nie), a za nim upla so wa li się Alek -
san dra Gen de ra (I LO w Kro to szy nie)
i Bar tło miej Ka lak (ZSP w Zdu nach).

(NO VUS)

3Aktualności

15 paź dzier ni ka do szło do pod pi sa nia
umów o do fi nan so wa nie in we sty cji
w gmi nach Kro to szyn oraz Zdun. Cho -
dzi o dwa pro jek ty – „Prze bu do wa
Wiej skie go Do mu Kul tu ry w Wie low si
w ce lu wy ko rzy sta nia obiek tu ja ko in -
fra struk tu ry kul tu ral nej” i „Roz bu do -
wa świe tli cy wiej skiej w Cha chal ni”. 

Obie umo wy kontr asy gno wał Krzysz -
tof Gra bow ski, wi ce mar sza łek wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go. Na prze bu do wę do -
mu kul tu ry w Wie low si gmi na Kro to szyn
otrzy ma do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 500 tys. zł w ra mach ope ra cji ty pu „In -

we sty cje w obiek ty peł nią ce funk cje kul tu -
ral ne” w ra mach dzia ła nia „Pod sta wo we
usłu gi i od no wa wsi na ob sza rach wiej -
skich”, ob ję te go Pro gra mem Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich na la ta 2014-2020. 

Ce lem in we sty cji jest po pra wa efek -
tyw no ści użyt ko wa nia obiek tu w Wie -
low si. W ra mach te go za da nia prze wi -
dzia no m. in. zmniej sze nie bu dyn ku po -
przez roz biór kę frag men tu, wy dzie le nie
no we go za ple cza ku chen ne go, prze bu do -
wę sa ni ta ria tów i po miesz cze nia na ko -
tłow nię oraz ter mo mo der ni za cję obiek tu
z ocie ple niem ścian ze wnętrz nych i da -
chu wraz z wy mia ną sto lar ki okien nej

i drzwio wej. In we sty cja bę dzie re ali zo wa -
na w cy klu dwu let nim 2018-2019.

Na roz bu do wę świe tli cy w Cha chal -
ni gmi na Zdu ny otrzy ma do fi nan so wa nie
w kwo cie 328 tys. zł, rów nież
z PROW 2014-2020. Dzię ki te mu przed -
się wzię ciu miesz kań cy so łec twa zy ska ją
no wą prze strzeń. Po nad to pro jekt prze wi -
du je za go spo da ro wa nie te re nu wo kół bu -
dyn ku oraz za kup wy po sa że nia kuch ni.
Świe tli ca w Cha chal ni bę dzie wy po sa żo -
na w ogni wa fo to wol ta icz ne, a ogrze wa na
bę dzie ma ta mi grzew czy mi na prąd. In -
we sty cja ru szy wio sną przy szłe go ro ku.

(NO VUS)

INWESTYCJE

Dotacje dla Krotoszyna i Zdun
MUZEUM

Konkurs historyczny po raz dziesiąty
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W Urzę dzie Miej skim w Kro to szy nie
od by ło się spo tka nie pod su mo wu ją -
ce pro jekt „Wdro że nie wy so kiej ja -
ko ści e -usług ad mi ni stra cyj nych
w gmi nach Kro to szyn, Ko by lin, Roz -
dra żew, Koź min Wlkp., Zdu ny, Sul -
mie rzy ce i w Po wie cie Kro to szyń -
skim”. War tość pro jek tu to po nad 2
mln zło tych, przy 75-pro cen to wym
do fi nan so wa niu. Wkład wła sny sa -
mo rzą dów wy niósł łącz nie oko -
ło 390 tys. zł.

W spo tka niu udział wzię li Sta ni -
sław Szczot ka (sta ro sta kro to szyń ski),
Fran ci szek Mar sza łek (bur mistrz Kro to -
szy na), Ry szard Czusz ke (wi ce bur -
mistrz Kro to szy na), To masz Chu dy
(bur mistrz Zdun), Mi ro sław Si ko ra (se -
kre tarz gmi ny Ko by lin), Ka ri na Błasz -
czyk (se kre tarz mia sta Sul mie rzy ce),
Adam Au gu sty niak z Wy dzia łu Ogól -
no -Or ga ni za cyj ne go UM w Kro to szy -
nie, Mał go rza ta Wój cik z Wy dzia łu In -
we sty cji i Roz wo ju UM w Kro to szy nie,
Adam Szym czak z Wy dzia łu Fi nan so -
wo -Bu dże to we go UM w Kro to szy nie
oraz Mag da le na Gło wien kow ska z Cen -
trum Kro to szyń skich Ini cja tyw.

Wspo mnia ny pro jekt otrzy mał do fi -
nan so wa nie w ra mach WRPO 2014+
„Roz wój elek tro nicz nych usług pu blicz -
nych”. Pro jekt za wie ra sześć za dań po pra -
wia ją cych e -usłu gi dla miesz kań ców. E -
-usłu gi bę dą do stęp ne w Kro to szy nie,
Zdu nach, Roz dra że wie, Sul mie rzy cach,
Ko by li nie i w po wie cie. Z e -oświa ty sko -
rzy stał tyl ko Kro to szyn. Z usłu gi e -ra da
sko rzy sta ły wszyst kie sa mo rzą dy, po za
Sul mie rzy ca mi i Koź mi nem Wlkp.
Na po lep sze nie ja ko ści stro ny in ter ne to -
wej zde cy do wa ły się sa mo rzą dy kro to -
szyń ski i ko by liń ski. E -in fo wy bra ły Kro -
to szyn i Zdu ny, a e -GiS po sta no wi ły

wpro wa dzić sa mo rzą dy zdu now ski, roz -
dra żew ski, ko by liń ski i koź miń ski.

E -usłu gi skła da ją się z dwóch czę ści.
Pierw sza to Elek tro nicz ny Obieg Do ku -
men tów, dzię ki któ re mu miesz kań cy bę dą
mo gli do wie dzieć się o sta nie re ali za cji swo -
jej spra wy. Do dat ko wo sys tem zin te gro wa -
ny bę dzie z Biu le ty nem In for ma cji Pu blicz -
nej oraz Elek tro nicz ną Plat for mą Usług
Ad mi ni stra cji Pu blicz nej. Dru ga część to
Elek tro nicz ne Biu ro Ob słu gi In te re san ta,
któ re umoż li wia udo stęp nia nie da nych,
wno sze nie płat no ści dro gą elek tro nicz ną
oraz skła da nie wnio sków przez In ter net.

E -oświa ta za kła da przede wszyst kim
wpro wa dze nie re kru ta cji do szkół i przed -
szko li dro gą elek tro nicz ną. Po nad to
umoż li wia sa mo rzą dom za ło że nie dla
szkół bi blio te ki cy fro wej. 

E -ra da to uspraw nie nie sys te mu gło -
so wa nia rad miej skich oraz moż li wość
przyj rze nia się ich pra cy. Pro jekt za kła da
tak że elek tro nicz ną dys try bu cję ma te ria -
łów dla rad nych i umoż li wia elek tro nicz -
ne gło so wa nie. Od mo men tu wdro że nia
pro jek tu miesz kań cy bę dą mo gli śle dzić
pra cę rad nych tak, jak dziś mo gą śle dzić
pra cę po słów czy se na to rów. 

W ra mach e -in fo wpro wa dza ne bę dą
di gi tal sin ga ge, czy li urzą dze nia zna ne
z wiel kich ga le rii han dlo wych czy wiel ko -
miej skich dwor ców. Są to ta bli ce, któ re
bar dziej przy cią ga ją uwa gę niż dru ko wa -
ne pla ka ty. Za rzą dza się ni mi z jed ne go
miej sca, nie trze ba ręcz nie roz wie szać pla -
ka tów w róż nych miej scach.

E -GIS ozna cza, że sa mo rząd bę dzie
miał zwek to ry zo wa ne Miej sco we Pla ny
Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go, Stu -
dia Uwa run ko wań i Kie run ko we Za go -
spo da ro wa nia Prze strzen ne. Znaj dą się
tam tak że wszyst kie de cy zje o wa run kach
za bu do wy, in for ma cje ad re so we oraz re -
jestr dróg.

W ra mach pro jek tu zmo der ni zo wa ne
zo sta ną też stro ny in ter ne to we urzę dów,
by by ły one do stęp ne na każ dym od twa -
rza czu elek tro nicz nym, nie tyl ko na kom -
pu te rze, ale rów nież na smart fo nie czy ta -
ble cie. Por ta le bę dą do sto so wa ne rów nież
do osób nie peł no spraw nych. Po nad -
to – po uprzed nim za ak cep to wa -
niu – miesz kań cy bę dą mo gli otrzy my wać
po wia do mie nia o każ dym no wym wpi sie
na stro nie in ter ne to wej swo jej gmi ny.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POWIAT

Poprawa jakości 
e-usług administracyjnych

W Po zna niu od by ły się wo je wódz kie
eli mi na cje I ogól no pol skie go kon -
kur su dla po li cjan tów – oskar ży cie li
pu blicz nych. Nad tym eta pem pa tro -
nat ho no ro wy ob ję ła Okrę go wa Izba
Rad ców Praw nych w Po zna niu. 

W eli mi na cjach udział wzię ło 49 po -
li cjan tów, któ rzy peł nią funk cję oskar ży -
cie la pu blicz ne go w ko men dach miej -
skich i po wia to wych czy ko mi sa ria tach
na te re nie Wiel ko pol ski. Uczest ni cy mu -
sie li zmie rzyć się z pi sem nym te stem wie -

dzy oraz roz wią zać 10 ka zu sów z ma te -
rial ne go pra wa wy kro czeń.

Zwy cię żył sierż. szt. Prze my sław Ku -
czyń ski z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie, wy prze dza jąc st. sierż. Mo -
ni kę Żwir ko z Ko mi sa ria tu Po li cji w Kór -
ni ku i st. sierż. Pa try ka Dęb skie go  z Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Obor ni kach.
Trium fa tor bę dzie re pre zen to wał ca ły gar -
ni zon wiel ko pol ski w ko lej nym eta pie
kon kur su, któ ry od bę dzie się w Cen trum
Szko le nia Po li cji w Le gio no wie.

(NO VUS)

Z POLICJI

Triumf krotoszyńskiego
funkcjonariusza
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15 paź dzier ni ka w I Li ceum Ogól no -
kształ cą cym im. H. Koł łą ta ja w Kro -
to szy nie od by ła się po wia to wa uro -
czy stość z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro -
do wej. Ży cze nia dy rek to rom szkół
prze ka za li m. in. kro to szyń scy sa mo -
rzą dow cy.

Uro czy stość roz po czę ła się od wy stę -
pu ar ty stycz ne go w wy ko na niu uczniów
Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych nr 3
im. Ja na Paw ła II w Kro to szy nie. By ła to
barw na in sce ni za cja, na wią zu ją ca do set -
nej rocz ni cy od zy ska nia przez Pol skę nie -
pod le gło ści.

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, zwra ca -
jąc się do na uczy cie li, nie krył sa tys fak cji
z wy so kie go po zio mu szkol nic twa po wia -
to we go, o czym świad czą bar dzo do bre
wy ni ki eg za mi nów ze wnętrz nych.  – Je -
stem prze ko na ny, że ten so lid ny ob raz na -
szej edu ka cji prze ło ży się na wyż sze za in -
te re so wa nie mło dzie ży w po dej mo wa niu
na uki w szko łach po wia tu kro to szyń skie -
go – stwier dził sta ro sta, po czym zło żył
pra cow ni kom oświa ty ży cze nia oraz po -
dzię ko wał za do brą współ pra cę w trak cie
koń czą cej się ka den cji sa mo rzą du. 

– Suk ce sy uczniów za wdzię cza my
w znacz nej mie rze pań stwa pra cy i po -

świę ce niu. Je ste ście czę sto pierw szy mi
i naj waż niej szy mi mi strza mi dla mło -
dych lu dzi, do cie ra cie do nich z wi zją
no wo cze sne go świa ta, roz wo ju na uki
i dzie dzin, w któ rych się spe cja li zu je -
cie – po wie dział Prze my sław Wój cik,
na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry
i Spor tu.

Ży cze nia dla ca łe go gro na pe da go -
gicz ne go prze ka zał tak że bur mistrz Fran -
ci szek Mar sza łek. Sta ro sta i prze wod ni -
czą cy Ra dy Po wia tu tra dy cyj nie wrę czy li
na gro dy wy róż nia ją cym się dy rek to rom
i na uczy cie lom.

(NO VUS)

UROCZYSTOŚĆ

Święto pracowników oświaty

16 paź dzier ni ka bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek spo tkał się z Bil lem
Coh ra nem, Ame ry ka ni nem, któ ry
po sta no wił na sta łe za miesz kać
w Kro to szy nie i od kil ku mie się cy
ma tak że pol skie oby wa tel stwo.

Bill Coh ran po cho dzi ze sta nu New
Hamp shi re, po ło żo ne go w pół noc no -
-wschod niej czę ści Sta nów Zjed no czo -
nych. Miesz kał w Pol sce oko ło 10 lat,
ucząc ję zy ka an giel skie go. Po wró cił na pe -
wien czas do Sta nów, prze szedł na eme ry -
tu rę i po sta no wił prze nieść się na sta łe
do na sze go kra ju. 

Roz mo wa w ga bi ne cie bur mi strza
do to czy ła pla nów ame ry kań skie go Po la -
ka, zwią za nych z no wym miej scem za -
miesz ka nia. Gość opo wia dał tak że o ro -

dzin nym New Hamp shi re i spe cy fi ce ży -
cia w Sta nach. Jak stwier dził, Pol ska jest
kra jem bez piecz niej szym, a Kro to szyn to
spo koj ne mia sto.

(NO VUS) 

KROTOSZYN

Amerykanin z polskim
obywatelstwem

W związ ku z set ną rocz ni cą od zy ska -
nia przez Pol skę nie pod le gło ści gmi na
Kro to szyn zło ży ła do Mi ni ster stwa
Obro ny Na ro do wej wnio sek o do fi nan -
so wa nie bu do wy mul ti me dial nej ław -
ki, upa mięt nia ją cej tra dy cję, chwa łę
i sła wę orę ża pol skie go. W Pol sce ma
po wstać 143 ta kich obiek tów. 

Koszt te go za da nia to oko ło 45 tys. zł,
a do ta cja z MON -u wy nie sie 30 tys. zł
i zo sta nie prze ka za na po pod pi sa niu
umo wy. Przed się wzię cie ma być zre ali zo -

wa ne w tym ro ku. 
Tzw. ław ka nie pod le gło ści sta nie

w cen trum mia sta, przy dro dze gmin nej
Ma ły Ry nek (na prze ciw by łej sie dzi by
Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry).
Prócz wa lo rów stric te prak tycz nych
obiekt ów umoż li wi miesz kań com za po -
zna nie się z naj waż niej szy mi wy da rze nia -
mi, któ re do pro wa dzi ły do od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści. Po nad to ław -
ka „pro pa go wać” bę dzie lo kal ną hi sto rię,
w szcze gól no ści wy zwo le nie mia sta. 

(NO VUS)

KROTOSZYN

Ławka niepodległości
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Dzie więt na sto lat ka z Kro to szy na
swo ją przy go dę z mu zy ką za czę ła
od skrzy piec. Te raz jest uzna ną w ar -
ty stycz nych krę gach al to wio list ką,
któ ra ma na kon cie wie le suk ce sów
kra jo wych i mię dzy na ro do wych.
W czerw cu kro to szy nian ka zda ła eg -
za mi ny na Uni wer sy tet Mu zycz ny im
F. Cho pi na w War sza wie z naj lep -
szym wy ni kiem. Dzię ki te mu mo gła
wy brać so bie wy ma rzo ne go na uczy -
cie la pro wa dzą ce go. Po znaj cie Ni col
Mię kus, któ ra w świe cie mu zy ki kla -
sycz nej zna czy co raz wię cej. 

Bio rąc pod uwa gę in stru ment, któ ry
przy cią gnął ma łą Ni col, trze ba za zna czyć,
iż jej edu ka cja mu zycz na za czę ła się dość
póź no. – Cho dzi łam wów czas do III kla sy
szko ły pod sta wo wej – wspo mi na 19-let nia
dziś kro to szy nian ka. – Pew ne go dnia by -
łam na mszy i ktoś grał na skrzyp cach. Wte -
dy po wie dzia łem ma mie, że by mnie za pro -
wa dzi ła do szko ły mu zycz nej. Był to dziw -
ny przy pa dek. Dziw ny tym bar dziej, iż nikt
w mo jej ro dzi nie nie jest mu zy kiem.

Od skrzy piec do al tów ki
W Pań stwo wej Szko le Mu zycz -

nej I stop nia w Kro to szy nie su ge ro wa no
dziew czyn ce, by zde cy do wa ła się na in ny
in stru ment, bo na skrzyp cach na ukę za -
czy na się od 6-7 ro ku ży cia. – A ja mia łam
już 10 lat. Ale by łam upar ta – uśmie cha
się na sza roz mów czy ni. – Zda łam eg za -
min i osta tecz nie zo sta łam przy ję ta. 

W PSM I stop nia Ni col uczy ła się
czte ry la ta. – W tym cza sie zro bi łam sześć
klas, bo ty le trwa edu ka cja na tym szcze -
blu – przy zna je. Po tem, ma jąc 13 lat, roz -
po czę ła kształ ce nie w Po znań skiej Ogól -
no kształ cą cej Szko le Mu zycz nej II stop nia
im. Mie czy sła wa Kar ło wi cza. – Eg za mi ny
nie by ły ła twe – stwier dza Ni -
col. – Po mie sią cu do wie dzia łam się, że się
do sta łam. W tak zwa nym mię dzy cza sie
zmie ni łam in stru ment ze skrzy piec na al -
tów kę. Wi dząc mo je pre dys po zy cje, na -
mó wi ła mnie do te go pa ni Mał go rza ta
Kacz ma rek, któ ra uczy ła mnie gry
na skrzyp cach w szko le mu zycz nej I stop -
nia. Nie bez zna cze nia był też fakt, iż więk -
sze za po trze bo wa nie jest na al to wio list ki
niż na skrzy pacz ki. A po nad to brzmie nie
al tów ki bar dziej mi od po wia da ło – oznaj -
mia ar tyst ka. A trze ba wie dzieć, iż al tów -
ka ma niż sze, cie plej sze brzmie nie, to coś
po mię dzy skrzyp ca mi a wio lon cze lą. Ma
też in ne stru ny, in ny klucz. 

Kon cer ty z gwiaz da mi
W szko le w Po zna niu Ni col spę dzi ła

sześc lat. Miesz ka ła w Bur sie Szkół Ar ty -
stycz nych. Jak przy zna je, nie by ło ła two.

Za ję cia trwa ły od 7.30 do 21.00... Nie
każ dy mło dy czło wiek jest w sta nie znieść
ta kie ob cią że nia. W wie ku gim na zjal nym
czy li ce al nym jed nak czę ściej my śli się
o roz ma itych roz ryw kach ani że li o sa mo -
do sko na le niu się i in ten syw nej na uce. 

– By ło na praw dę cięż ko, ale też bar -
dzo cie ka wie i przy jem nie – kon ty nu uje
kro to szy nian ka. – Co ro ku or ga ni zo wa li -
śmy kon cer ty gwiazd ko we na au li Uni wer -
sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza, za każ -
dym ra zem to wa rzy szy ła nam in na gwiaz -
da. Ostat ni kon cert za gra li śmy z Ka ta rzy -
ną Skrzy nec ką. Or ga ni zo wa li śmy tak że
kon cer ty wa len tyn ko we – cha ry ta tyw ne,
w for mie mu si ca lu. Wszyst ko ro bi li śmy sa -
mi, po cząw szy od re ży se rii tych wi do wisk,
a skoń czyw szy na aran ża cjach utwo rów. 

Bar dzo waż ną ro lę w mu zycz nej edu -
ka cji Ni col ode gra ła Bo gu mi ła Gnie wow -

ska, któ ra uczy ła ją gry na al tów ce przez
sześć lat na uki w Po zna niu. – Wie le za -
wdzię czam tej na uczy ciel ce – oznaj mia. 

Mię dzy na ro do we suk ce sy
W trak cie edu ka cji w Po zna niu ta

uta len to wa na ar tyst ka jeź dzi ła na wszyst -
kie kon kur sy al tów ko we w kra ju, a nie kie -
dy tak że za gra ni cą. A co naj waż niej -
sze – od no si ła suk ce sy, wie le ra zy bę dąc
lau re at ką. Za czę ło się od wy róż nień,
a z cza sem zaj mo wa ła już czo ło we miej sca
na na praw dę pre sti żo wych kon kur -
sach. – Naj więk szy mi mo imi suk ce sa mi
by ły trze cie miej sce na Sło wa cji
w XXI Mię dzy na ro do wym Kon kur sie
im. Boh da na War cha la TA LENTS FOR
EU RO PE oraz dwa ra zy pierw sze miej sce
w Ser bii – na VIII i IX In ter na tio nal Mu -
sic Com pe ti tion. Za dru gim ra zem do -

dat ko wo przy zna no mi ty tuł In ter net
Mu sic Cham pion of The World – mó wi
z du mą Ni col.

Ale kon kur sy to nie wszyst -
ko. – Od kil ku lat gram w Mię dzy na ro do -
wej Mło dzie żo wej Or kie strze EU RO PE -
RA na po zy cji kon cert mi strza sek cji al tó -
wek – kon ty nu uje. – Jeź dzi my po ca łym
świe cie. Są to pro jek ty, któ re trwa ją od ty -
go dnia do mie sią ca. Ta ka or kie stra li czy
od 70 do 100 osób z ca łej Eu ro py. 

Nie daw no, na prze ło mie sierp nia
i wrze śnia, Ni col by ła za an ga żo wa na tak -
że w in ny pro jekt – In ter na tio nal Lu to -
slaw ski Youth Or che stra. – To coś po dob -
ne go do wcze śniej wy mie nio ne go pro jek -
tu, ale tu taj po ziom jest jesz cze wyż -
szy – wy ja śnia. – W or kie strze gra ją bar -
dziej do świad cze ni mu zy cy. Ja by łam jed -
ną z naj młod szych. I mie li śmy mniej cza -
su na przy go to wa nie pro gra mu. Za gra li -
śmy kon cer ty w Szcze ci nie i Bran den bur -
gu w Niem czech, ze świa to wej sła wy dy -
ry gen tem – Ru ne Berg man nem.

Z naj lep szym wy ni kiem
O tym, jak uta len to wa ną ar tyst ką jest

Ni col, świad czą też licz ne wy róż nie nia.
Za rok szkol ny 2016/2017 przy zna no jej
Sty pen dium Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
oraz Na gro dę Mia sta Po zna nia. Po nad to
jest sty pen dyst ką Kra jo we go Fun du szu
na Rzecz Dzie ci Wy bit nie Zdol nych
pod ho no ro wym pa tro na tem Mał żon ki
Pre zy den ta RP Aga ty Korn hau ser -Du dy.

Pod ko niec czerw ca 19-lat ka zda wa -
ła eg za mi ny wstęp ne na Uni wer sy tet
Mu zycz ny im F. Cho pi na w War sza -
wie. – To je dy ny uni wer sy tet mu zycz ny
w Pol sce – pod kre śla. Eg za mi ny zda ła
z naj lep szym wy ni kiem, dzię ki cze mu
mo gła wy brać na uczy cie la pro wa dzą ce -
go, o któ rym ma rzy ła. Wy bór dla niej
był oczy wi sty – Ka ta rzy na Bud -
nik. – Pa ni Ka ta rzy na jest dla mnie wiel -
kim au to ry te tem i uwa żam ją za jed ną

z naj lep szych al to wio li stek na świe -
cie – za zna cza Ni col.

Upór, am bi cja i opty mizm
Oso bom nie zwią za nym z mu zy ką

trud no so bie wy obra zić, ile trze ba wy rze -
czeń i po świę ceń, by osią gnąć naj wyż szy
po ziom gry na ja kimś in stru men cie. Czy
po któ rejś set ce go dzin spę dzo nych na mo -
zol nym szli fo wa niu swo ich umie jęt no ści
nie przy cho dzi mo ment znie chę ce nia,
zwąt pie nia..? Mo ment, w któ rym się trze -
ba zmu sić, by za siąść przy swo im in stru -
men cie do ko lej nych ćwi czeń..? – Ni gdy
nie by ło tak, że mu sia łam się zmu szać
do ćwi cze nia – twier dzi Ni col. – Na wet
kil ku go dzin ne gra nie nie sta je się dla mnie
ru ty ną. Nie mie wam dość. Przy cho dzą
nie kie dy chwi le zwąt pie nia, ale bar dzo
szyb ko mi ja ją. Po za tym je stem upar ta,
mo że na wet na zbyt am bit na. Ale z dru giej
stro ny je stem opty mi stycz nie na sta wio na
do ży cia i do świa ta. To po ma ga. 

Naj waż niej sza jest mu zy ka
Czym za tem jest mu zy ka dla 19-let -

niej kro to szy nian ki? – Pa sją! – od po wia -
da bez wa ha nia. – Ale tak że pra cą. Mu zy -
ka to mój spo sób na ży cie. Mu zy ka po -
zwa la mi wy ra żać sie bie. Mu zy ka spra -
wia, że czło wiek sta je się bar dziej wraż li -
wy. Mu zy ka da je mi mo ty wa cję i ra dość.
Ni gdy nie po strze gam gra nia ja ko obo -
wiąz ku, ja ko cze goś, co mu szę zro bić. Gra
za wsze spra wia mi przy jem ność, bez
wzglę du na to, czy gram przed kil ko ma
oso ba mi – bo zda rza ły się wy stę py
w przed szko lach, w ho spi cjum czy w ja -
kichś ma łych sa lo nach mu zycz nych – czy
przed kil ku ty sięcz ną pu blicz no ścią. A by -
wa i tak, że te „ma łe” kon cer ty są lep sze,
cie kaw sze, waż niej sze.

Wszyst ko to jed nak wią że się z pew -
ny mi wy rze cze nia mi. – Oczy wi ście, wie -
le ra zy mu sia łam z cze goś zre zy gno -
wać – przy zna je Ni col. – Ale mi mo
wszyst ko sta ram się za wsze zna leźć czas
na od po czy nek, na re laks. Prócz mu zy ki
bar dzo lu bię sport. Czę sto cho dzę na ba -
sen, a po nad to bie gam dla re lak su. Wia -
do mo jed nak, że mu zy ka jest naj waż niej -
sza i cze muś in ne mu nie je stem w sta nie
w peł ni się po świę cić.

Swo ją przy szłość ar tyst ka z Kro to szy -
na wią że, co oczy wi ste, z mu zy -
ką. – Po stu diach chcia ła bym da lej się
edu ko wać, zro bić dok to rat. Ma rzę też
o wy stę pach so lo wych, o stwo rze niu ja -
kie goś ze spo łu ka me ral ne go, o grze w pro -
fe sjo nal nej or kie strze sym fo nicz nej, być
mo że za gra ni cą... – wy mie nia. Jak za tem
wi dać, przed Ni col jesz cze wie le mu zycz -
nych ce lów do zre ali zo wa nia.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

PASJE

Muzyka to mój sposób na życie



7Na sygnale/Finanse

13 paź dzier ni ka na te re nie jed ne go
z kro to szyń skich przed się biorstw do -
szło do emi sji sub stan cji che micz -
nej. Jed na oso ba zo sta ła po szko do -
wa na i tra fi ła do kro to szyń skie go
szpi ta la. Nie stwier dzo no za gro że nia
dla miesz kań ców Kro to szy na.

Na miej sce skie ro wa no trzy za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz je den z miej sco wej OSP.
Z uwa gi na cha rak ter zda rze nia, do dzia -
łań za dys po no wa no tak że Spe cja li stycz ną

Gru pę Ra tow nic twa Che micz no -Eko lo -
gicz ne go z Ostro wa Wiel ko pol skie go. 

Jak się oka za ło, w ha li pro duk cyj nej
do szło do emi sji sub stan cji che micz nej,
któ ra wy ko rzy sty wa na by ła w pro ce sie
tech no lo gicz nym. Pra cow ni cy prze by wa -
ją cy w ha li zo sta li ewa ku owa ni na ze -
wnątrz przed przy by ciem ra tow ni ków.
Jed na po szko do wa na oso ba by ła na ra żo na
na bez po śred ni kon takt z sub stan cją che -
micz ną.

Stra ża cy udzie li li oso bie po szko do -
wa nej kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy,

a po przy by ciu na miej sce Ze spo łu Ra tow -
nic twa Me dycz ne go le karz pod jął de cy zję
o prze wie zie niu jej do Szpi tal ne go Od -
dzia łu Ra tun ko we go. Pra cow ni cy ewa ku -
owa ni z ha li po zo sta wa li pod opie ką ra -
tow ni ków z OSP Kro to szyn, któ rzy mo ni -
to ro wa li ich stan. Nikt nie zgło sił do le gli -
wo ści. 

Stra ża cy ze Spe cja li stycz nej Gru py
Ra tow nic twa Che micz no -Eko lo gicz ne go,
za bez pie cze ni w ubra nia ochron ne i urzą -
dze nia po mia ro we, we szli do ha li i wy ko -
na li po mia ry – za gro że nia nie stwier dzo -
no. Sub stan cję che micz ną prze mie ści li
w miej sce ma ga zy no wa nia od pa dów.
Na tym dzia ła nia za koń czo no. 

(NO VUS)

KROTOSZYN

Emisja substancji chemicznych
12 paź dzier ni ka w jed nym z bu dyn -
ków jed no ro dzin nych w Smo sze wie
(gmi na Kro to szyn) wy buchł po żar.
Na szczę ście ni ko mu nic się nie sta -
ło. Spło nę ła ca ła kon struk cja da chu.

Na ak cję skie ro wa no trzy za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz po jed nym z OSP Kro to -
szyn, OSP Biad ki i OSP Chwa li szew. Gdy
stra ża cy do tar li na miej sce, pa li ły się dach
i pod da sze bu dyn ku miesz kal ne go.
Miesz kań cy zdą ży li opu ścić dom i nikt
nie od niósł ob ra żeń.

Stra ża cy, wy po sa że ni w sprzęt ochro -
ny dróg od de cho wych, przy stą pi li do ga -
sze nia pa lą ce go się bu dyn ku, po da jąc dwa
prą dy ga śni cze wo dy w obro nie na dach
obiek tu oraz wpro wa dza jąc je den prąd
wo dy w na tar ciu na pa lą ce się pod da sze.

Po upo ra niu się z ogniem stra ża cy
przy stą pi li do usu wa nia nad pa lo nych
ele men tów kon struk cji da chu, któ re
na stęp nie do ga sza li wo dą. Na ko niec
dzia łań ca ły bu dy nek spraw dzo no urzą -
dze nia mi po mia ro wy mi. Za gro żeń nie
stwier dzo no. 

(NO VUS)

SMOSZEW

Spłonął dach 
budynku mieszkalnego
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11Wydarzenia

Za na mi XIII edy cja Pa pie skie go Bie -
gu Po ko ju, or ga ni zo wa ne go przez
Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych
nr 3 im. Ja na Paw ła II w Kro to szy nie.
To jed na z im prez w ra mach ob cho -
dów pa tro na pla ców ki.

Za wo dy od by wa ły się pod pa tro na -
tem sta ro sty i bur mi strza Kro to szy na,
któ rzy ufun do wa li pu cha ry oraz na gro dy
dla naj lep szych. Na dy stan sie ok. 2 ki lo -
me trów ry wa li zo wa ło bli sko 200 mi ło śni -
ków bie ga nia. Tra sa wio dła uli ca mi: Łą ko -
wą, Kar bo wia ka, Bo lew skie go, z me tą
na ul. Łą ko wej. 

Do wszyst kich uczest ni ków bie gu
zwró ci ła się Iza be la Kos sa kow ska, dy rek -
tor ZSP nr 3, ape lu jąc o po pu la ry zo wa nie
idei świę te go Ja na Paw ła II. Głos za bra li

rów nież bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
i sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, ży cząc uda -
nej ry wa li za cji spor to wej. 

W gro nie uczen nic szkół pod sta wo -
wych i klas trze cich gim na zjal nych pierw sze
miej sce za ję ła Da ria Frąc ko wiak (SP nr 8),
wy prze dza jąc Ma rię Go ści niak (SP nr 8) i Jo -
an nę Owczarz (SP nr 7). Wśród chłop ców
trium fo wał Woj ciech Wa łę siak (SP nr 7),
a za nim upla so wa li się Wik tor Jan kow ski
(SP nr 8) i Piotr Szym czak (SP Ko bier no).

W gru pie dziew cząt ze szkół po nad -
gim na zjal nych zwy cię ży ła Mo ni ka Jad -
czak (I LO Kro to szyn), a ko lej ne po zy cje
za ję ły Mar ty na Skrzyp czak (I LO) i Klau -
dia Wal czak (I LO). Z ko lei wśród ich ró -
wie śni ków pierw szy był Ka mil Frąc ko -
wiak (I LO), któ ry wy prze dził Do mi ni ka
Pal czew skie go (I LO) i Ma te usza Kup czy -

ka (ZSP nr 2 Kro to szyn). W kla sy fi ka cji
do ro słych pierw sze trzy lo ka ty za ję li Bar -
tosz Mać ko wiak, Ka mil Ko niecz ny
i Grze gorz Kro czak.

Or ga ni za to rzy im pre zy dzię ku ją
wszyst kim uczest ni kom bie gu oraz fun -
da to rom za wspar cie. Spon so ra -
mi XIII edy cji Pa pie skie go Bie gu Po ko ju
by li: Sta ro stwo Po wia to we, bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek, dy rek tor ZSP nr 3
w Kro to szy nie, BGŻ BNP Pa ri bas S.A. au -
to ry zo wa ny Za kład In sta la cji Alar mo -
wych – Prze my sław No wa czyk, Przed się -
bior stwo Mo to ry za cyj ne Ró żo pol Zbi -
gniew Wa cho wiak, Bank Spół dziel czy,
Biu ro Po dat ko we An na Bar czyń ska, Za -
kład Han dlo wo -Usłu go wy Tom bud.

(GRZE LO)

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

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Papieski Bieg Pokoju
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Ser giusz Sój ka bę dzie mi ło wspo mi -
nać 10. Bieg o Pu char Wój ta Gmi ny
Sie ro sze wi ce, gdyż za jął pierw sze
miej sce w swo jej ka te go rii wie ko -
wej. Na der licz na eki pa z po wia tu
kro to szyń skie go za pre zen to wa ła się
tak że w 3. Wit kow skiej Dy sze. 

W obu im pre zach bie ga cze mie li do po -
ko na nia dy stans 10 km. W Sie ro sze wi cach
zwy cię żył Da mian Klu czyk (33: 25), wy -
prze dza jąc Yuriya Bla ho di ra (33: 36) i Ma te -
usza Graj ka (37: 39). Ser giusz Sój ka (39: 33)

upla so wał się na dzie wią tej lo ka cie w kla sy fi -
ka cji ge ne ral nej i był pierw szy w swo jej gru -
pie wie ko wej. Po za nim w bie gu star to wał
Da riusz Pocz ta (52. miej sce – 51: 04). 

3. Wit kow ską Dy chę wy grał To masz
Szym ko wiak (32: 37) z Wrze śni. Spo śród
bie ga czy z na sze go po wia tu tra sę naj szyb ciej
po ko na li Piotr Grzem pow ski i Ka rol Olej ni -
czak (39: 51). Po za ni mi na li nię me ty przy -
bie gli Ar tur Ma rek (23. miej sce – 40:00), S.
Sój ka (32. miej sce – 41: 08), Pa weł Bła żu -
tycz (36. miej sce – 41: 56), Cze sław Sien -
kie wicz (43. miej sce – 42: 36), Ja cek Ka -

sprzak (45. miej sce – 42: 36), Ra fał By -
strow ski (47. miej sce – 42: 42), Ra fał Sój ka
(64. miej sce – 44: 25), Ka rol Mrocz kow ski
(65. miej sce – 44: 33), Łu kasz Za jąc (88.
miej sce – 46: 03), To masz Kna pik (89.
miej sce – 45: 56), Bo gu mi ła Ta naś (93.
miej sce – 46: 22), Ja ro sław To rzec ki (141.
miej sce – 49: 07), Krzysz tof Ant ko wiak
(221. miej sce – 55: 22), Jo an na Olej ni czak
(223. miej sce – 55: 18), An na Świ der ska
(224. miej sce – 55: 23) oraz Ma ri ka Mrocz -
kow ska (225. miej sce – 55: 36). 

(GRZE LO)

BIEGI

Nasi zawodnicy nie próżnują

W Ostro wie Wiel ko pol skim od był się
Tur niej Re pre zen ta cji Miast Play are -
ny. Dla kro to szyń skiej dru ży ny był to
de biut w tych roz gryw kach. 

Do zma gań na or li ku przy stą pi ły
re pre zen ta cje Ko ni na, Byd gosz czy, Ło -
dzi, Kro to szy na oraz Ostro wa Wlkp.
W pierw szym me czu kro to szy nia nie
zmie rzy li się z póź niej szym trium fa to -
rem roz gry wek. – Dru ży na z Ło dzi by -
ła po za za się giem każ de go ze spo -
łu – oce nia Ro bert Sta wo wy, tre ner te -

amu z Kro to szy na. – Na sza dys po zy cja
z pierw sze go spo tka nia nie po wa li ła ni -
ko go na ko la na. Za słu że nie prze gra li -
śmy z lep szą eki pą 0: 5. 

W go spo da rza mi kro to szy nia nie
zre mi so wa li 2: 2, a na li stę strzel ców
wpi sa li się Łu kasz Zu ziak i Da niel Ba -
ran. Ko lej ne dwa spo tka nia prze gra li mi -
ni mal nie – 2: 3 z Ko ni nem (go le Ad ria -
na Ra do jew skie go i Ada ma Szcze pa ni ka)
oraz 0: 1 z Byd gosz czą. 

W kro to szyń skim ze spo le za gra li:
Ire ne usz Czu bak, Nor bert Ko zieł, Łu -

kasz Zu ziak, Szy mon Dą brow ski, Mar -
cin No wak, Ad rian Olej ni czak, Kry -
stian Kacz ma rek, Da niel Pa nek, Adam
Szcze pa nik, Da niel Ba ran, Ad rian Ra -
do jew ski oraz Piotr Fa biś. Tre ne ra mi
by li R. Sta wo wy i Do mi nik Gó ral. 

– Po mi ja jąc pierw szy mecz, to bra -
ko wa ło nam odro bi ny szczę ścia, aby
prze chy lić sza lę zwy cię stwa na na szą ko -
rzyść. Mu si my po chwa lić or ga ni za to -
rów OLPN Ostrów Wlkp. za fan ta stycz -
nie przy go to wa ny tur niej. Punk ty wy -
wal czo ne w tych za wo dach li czą się
do ogól no pol skie go ran kin gu re pre zen -
ta cji Play are ny – pod su mo wu je R. Sta -
wo wy. 

(GRZE LO)

PLAYARENA 

Debiut bez fajerwerków
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16 li sto pa da w Kro to szyń skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie dle ra
roz pocz ną się II Otwar te Mi strzo stwa
Po wia tu Kro to szyń skie go w Sza chach
Szyb kich. Wiel ko pol ska Ga ze ta Lo kal -
na KRO TO SZYN po now nie ob ję ła pa -
tro nat nad tym wy da rze niem. 

Mi strzo stwa skie ro wa ne są do dwóch
grup wie ko wych – osób uro dzo nych nie
póź niej niż w 2004 ro ku oraz rocz ni -
ków 2005-2008. W pla nach jest ro ze gra -
nie sze ściu tur nie jów – 16 li sto pa da, 14
grud nia, 11 stycz nia, 22 lu te go, 29 mar ca
oraz 17 czerw ca. Roz gryw ki to czyć się bę -
dą sys te mem szwaj car skim na dy stan sie

sied miu rund. Do kla sy fi ka cji ogól nej li -
czyć się bę dzie su ma punk tów zdo by tych
w pię ciu naj lep szych tur nie jach,
a przy rów nej licz bie oczek zde cy du je lo -
ka ta w ostat nich za wo dach. 

Naj lep si sza chi ści otrzy ma ją pu cha ry,
me da le oraz na gro dy rze czo we. Udział
w mi strzo stwach jest bez płat ny. Za in te re -
so wa ni pro sze ni są o kon takt te le fo nicz ny
z Prze my sła wem Gu stow skim
(503 004 919). Pa tro nem ho no ro wym
za wo dów jest Bank Spół dziel czy w Kro to -
szy nie, a part ne rem kro to szyń ska bi blio -
te ka, któ ra bez płat nie uży cza po miesz cze -
nie do prze pro wa dze nia ry wa li za cji. 

(GRZE LO)

13Sport
POD NASZYM PATRONATEM

Powalcz o szachowe
mistrzostwo powiatu 

W Mo kro no sie od był się tur niej #2
KLF CUP 2 VS 2 FI FA 19. Zwy cięz ca -
mi zo sta li Oskar Sę dziak i Gra cjan
Gu zow ski, któ rzy w fi na le po ko na -
li 1: 0 Da mia na Ku bia ka i Hu ber ta
Łu kasz czy ka.

Przy po mnij my, że w sierp niu zor ga -
ni zo wa no in dy wi du al ny tur niej gry w FI -
FĘ, a ini cja to ra mi przed się wzię cia by li
Kry stian Jan kow ski i Prze my sław Jan kow -
ski. Im pre za spo tka ła się z du żym za in te -
re so wa niem mi ło śni ków Play Sta tion,
więc or ga ni za to rzy po sta no wi li prze pro -
wa dzić ry wa li za cję w pa rach. – Po dob nie
jak przy pierw szym tur nie ju tak i te raz
bar dzo szyb ko mie li śmy kom plet zgło -
szeń. Stwier dzi li śmy, że gra w pa rach gwa -
ran tu je du żo spor to wych emo cji. War to
pod kre ślić, że chęć udzia łu w za wo dach
wy ra zi li za wod ni cy z ca łej Wiel ko pol -
ski – mó wi K. Jan kow ski. 

W szran ki sta nę ło 16 du etów, któ re
po dzie lo no na czte ry gru py. Po tem by ła

fa za pu cha ro wa. Osta tecz nie trium fo -
wa li Oskar Sę dziak i Gra cjan Gu zow -
ski, któ rzy w fi na le ogra li 1: 0 Da mia na
Ku bia ka i Hu ber ta Łu kasz czy ka 1: 0.
Trze cie miej sce za ję li Ma te usz Mły nar -
czyk i Ge rard Czu bak, po po ko na -
niu 3: 0 Da mia na Ko wal czy ka i Mi ko ła -
ja Kor du sa. Czo ło wi gra cze otrzy ma li
cen ne na gro dy rze czo we, pu cha ry i pa -
miąt ko we me da le. 

– Po ziom tur nie ju był bar dzo wy so -
ki, nikt nie miał ła twych prze ciw ni ków.
Dzię ku ję wszyst kim uczest ni kom
za zdro wą ry wa li za cję i już te raz za chę -
cam do udzia łu w ko lej nych na szych im -
pre zach. Za wo dy mo gły się od być dzię ki
Prze mko wi Jan kow skie mu, któ ry dba
o to, aby Kro to szyń ska Li ga FI FA zy ski wa -
ła na re no mie. Dzię ku ję tak że Ga ze cie Lo -
kal nej KRO TO SZYN za pa tro nat me dial -
ny oraz Bar to szo wi An drze jew skie mu
za udo stęp nie nie sa li w Mo kro no -
sie – pod su mo wu je K. Jan kow ski. 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Rywalizacja miłośników
gry na konsoli

10 paź dzier ni ka na pły wal ni w Obor -
ni kach od by ły się In dy wi du al ne i Dru -
ży no we Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
Stra ża ków w Pły wa niu. W za wo dach
ry wa li zo wa ło 100 stra ża ków z 23 ko -
mend PSP z na sze go wo je wódz twa.

W mi strzo stwach z po wo dze niem
star to wał przedstawiciel kro to szyń skiej
ko men dy – st. str. Ka rol Ko wal. Nasz re -
pre zen tant w zna ko mi tym sty lu zwy cię -
żył na dy stan sie 100 me trów sty lem kla -
sycz nym i tym sa mym zo stał stra żac kim
mi strzem Wiel ko pol ski. (NO VUS)

PŁYWANIE

Krotoszyński strażak mistrzem Wielkopolski
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Brą zo wy me dal wy wal czy ła Ali cja
Ko wań dy, miesz ka ją ca w gmi nie
Koź min Wiel ko pol ski, na co dzień
re pre zen tu ją ca MUKS Bia łe Ty gry sy
Ja ro cin, na Mi strzo stwach Pol ski Se -
nio rów w Ta ekwon do Olim pij skim.
Suk ces ten jest tym więk szy, że star -
tem w Bor nym Su li no wie za wod nicz -
ka de biu to wa ła w im pre zie se nior -
skiej.

Re pre zen tant ki Bia łych Ty gry sów
wy wal czy ły na mi strzo stwach dwa me -

da le. Zło to zdo by ła Mar ty na Sta sik, na -
to miast z brą zu mo gła się cie szyć ry wa -
li zu ją ca w wa dze do 62 kg Ali cja Ko -
wań dy. 

W pierw szej wal ce Ali cja po ko na -
ła 14: 6 Wik to rię Hor bę z Le gio now skiej
Aka de mii Spor tów Wal ki, a w pół fi na le
prze gra ła mi ni mal nie 14: 16 z póź niej szą
zło tą me da list ką, Alek san drą Ani sie wicz,
rów nież z Le gio now skiej Aka de mii Spor -
tów Wal ki. 

W związ ku z tym, że obo wią zy wał
sys tem re pa sa ży, Ali cja mu sia ła sto czyć
jesz cze jed ną wal kę o brą zo wy me dal. Jej
ry wal ką by ła ko le żan ka klu bo wa – Zu -
zan na Kacz ma rek. Z tej kon fron ta cji zwy -
cię sko wy szła młod sza z za wod ni czek,

czy li A. Ko wań dy, zdo by wa jąc tym sa -
mym brą zo wy krą żek.

– Je że li cho dzi o start Ali cji, to je stem
z niej bar dzo za do wo lo na. Mam na dzie ję,
że mo ja pod opiecz na po tym ogrom nym
suk ce sie wresz cie uwie rzy ła, że mo że po -
ko nać prak tycz nie każ de go w Pol sce i to
na wet w se nior skiej ry wa li za cji. Te raz Ali -
cja przy go to wu je się do star tów w Pu cha -
rze Pol ski oraz na szym klu bo wym tur nie -
ju, Whi te Ti gers Cup Ja ro cin 2018, któ ry
od bę dzie się 28 paź dzier ni ka na obiek -
tach Spół ki Ja ro cin Sport. Ser decz nie za -
pra sza my na te za wo dy – po wie dzia ła Jó -
ze fi na No wa czyk -Wró bel, tre ner ka
MUKS Bia łe Ty gry sy Ja ro cin.

(AN KA)

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Niespodziewany medal Alicji

Z po wo dze niem ry wa li zo wa li re pre zen -
tan ci UKS Sho dan Zdu ny w XII In ter na -
tio nal Ka ra te Grand Prix Po lish Open
w Biel sku -Bia łej. Na si ka ra te cy przy -
wieź li z tych za wo dów pięć me da li. 

1600 za wod ni ków z Eu ro py, ale tak -
że z Azji, Afry ki czy No wej Ze lan dii ry -
wa li zo wa ło w Biel sku -Bia łej. – Na za wo -
dach za pre zen to wa ło się wie lu me da li -
stów MŚ i ME – oznaj mia Ja ro sław
Adam ski, tre ner UKS Sho dan. – By ło to
wiel kie świę to ka ra te w for mu le olim pij -

skiej WKF w Pol sce. War to pod kre ślić, że
był to ostat ni spraw dzian sys te mu sę dzio -
wa nia i roz gry wek ka ta, któ ry ma być za -
twier dzo ny przed Igrzy ska mi Olim pij ski -
mi w To kio 2020. 

Pierw sze go dnia tur nie ju zło ty me dal
wy wal czył J. Adam ski, któ ry w ka te go rii
ka ta ma sters 45-49 lat po ko nał w fi na le
Wę gra 3: 1. Z ko lei dru ży na dziew cząt
upla so wa ła się na pią tej lo ka cie. 

W ko lej nym dniu naj bli żej me da -
lu był Nor bert Ty siak w ku mi te mło -
dzie żow ców. Ka ra te ka Sho da na był je -

dy nym Po la kiem w czo ło wej ósem ce
tej ka te go rii, co na le ży uznać za du ży
suk ces. 

Ostat ni dzień to ry wa li za cja mło dzi -
ków i mło dzi czek. Mar ta Streu bel wy wal -
czy ła sre bro, ule ga jąc w fi na le ka ta U8 re -
pre zen tant ce Bia ło ru si. Bli sko po dium
by ła Ma tyl da Ozga, któ ra po do brym po -
cząt ku za ję ła osta tecz nie pią tą lo ka tę. Ja -
kub Ro mań ski w ku mi te 44 kg zdo był
brą zo wy krą żek. Po nad to ze spół dziew -
cząt wy wal czył sre bro w ka ta dru ży no -
wym i brąz w ku mi te.

– Nasz do ro bek to je den zło ty me dal,
dwa srebr ne i dwa brą zo we, co da ło
nam 24. miej sce na 211 star tu ją cych. Ta -
ki wy nik na tle wie lu uty tu ło wa nych klu -
bów z ca łe go świa ta to wiel ki suk ces.

Dzię ku je wła dzom za wspar cie, spon so -
rom za umoż li wie nie nam udzia łu oraz
ro dzi com za po moc i obec ność – pod su -
mo wu je J. Adam ski. 

(GRZE LO)

KARATE

Pięć medali w prestiżowym turnieju



Trze cie zwy cię stwo z rzę du od niósł
w nie dzie lę Piast Ko by lin. Pod opiecz -
ni tre ne ra Paw ła Ja na sa po ko na li
na wła snym obiek cie Rasz ko wian kę
Rasz ków 2: 0. Go le strze li li Szy mon
Wo siek i Ma te usz Oli kie wicz. 

Naj pierw bli scy wyj ścia na pro wa dze -
nie by li go ście. W sy tu acji sam na sam
z Bar to szem Ku bia kiem zna lazł się Pa tryk
Adam ski, ale pił ka po ude rze niu na past -
ni ka Rasz ko wian ki tra fi ła w słu pek. War -
to przy tej oka zji do dać, iż nie dziel ny
mecz był bar dzo uda ny w wy ko na niu ko -
by liń skie go gol ki pe ra, któ ry po pi sał się
wie lo ma świet ny mi in ter wen cja mi.

Krót ko przed prze rwą za za gra nie pił -
ki rę ką w po lu kar nym go ści sę dzia po -
dyk to wał je de nast kę, któ rą wy ko rzy stał
Szy mon Wo siek. 

W dru giej od sło nie go spo da rze mie li

kil ka do brych oka zji na pod wyż sze nie
wy ni ku, ale bra ko wa ło zim nej krwi
pod bram ką ry wa li. Do pie ro w 80. mi nu -
cie Ma te usz Oli kie wicz przy pie czę to wał
zwy cię stwo Pia sta, prze rzu ca jąc pił kę
nad wy cho dzą cym z bram ki gol ki pe rem. 

A już w na stęp nej ko lej ce w der bach
po wia tu Piast za gra z Astrą Kro to szyn
na jej te re nie. (GRZE LO)

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

15Sport

Astra Kro to szyn do 86. mi nu ty
spo tka nia z Or łem Mro czeń pro -
wa dzi ła 2: 1 po dwóch tra fie -
niach Da mia na Gmer ka. Miej sco -
wi jed nak zdo ła li wy rów nać
po kon tro wer syj nym rzu cie kar -
nym i mecz za koń czył się po dzia -
łem punk tów.

Do skła du kro to szy nian wró cił do -
świad czo ny Da riusz Rey er. Z ko lei tyl ko
do 22. mi nu ty na bo isku wy trzy mał Ka -
rol Kry stek, któ ry z po dej rze niem zła ma -
nia żu chwy mu siał opu ścić mu ra wę. 

Go spo da rze w 7. mi nu cie ob ję li pro -
wa dze nie. Po pła skim do środ ko wa niu
z pra wej stro ny Mar cin Gó rec ki skie ro wał
pił kę do bram ki. 

W 35. mi nu cie Astra wy rów na ła
po świet nym ude rze niu Da mia na
Gmer ka, któ ry otrzy mał pił kę od Szy -
mo na Jan kow skie go, po czym wrzu cił
ją „za koł nierz” gol ki pe ro wi Or ła. Pięć
mi nut póź niej sfau lo wa ny w po lu kar -
nym zo stał skła da ją cy się do strza łu Oli -
wier Ku szaj. Je de nast kę na go la za mie -
nił D. Gme rek. 

Wy nik 1: 2 utrzy my wał się bar dzo
dłu go i gdy wy da wa ło się, że kro to szy -
nia nie wy wio zą z Mro cze nia kom plet
punk tów, ar bi ter po dyk to wał rzut kar -
ny dla miej sco wych, Zda niem za wod -
ni ków i dzia ła czy Astry by ła to nie -
słusz na de cy zja. Z 11 me trów do siat ki
tra fił Ra fał Ja nic ki, ra tu jąc punkt swo -
je mu ze spo ło wi. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo było blisko

W niż szych kla sach roz gry wek pił ki
noż nej naj le piej spo śród dru żyn z po -
wia tu kro to szyń skie go wie dzie się
eki pie So ko ła Chwa li szew. Pod -
opiecz ni Ja nu sza Ma ry nia ka pla su ją
się w środ ku li go wej staw ki. 

W dru giej gru pie ka li skiej kla sy A ry -
wa li zu je Su li mir czyk Sul mie rzy ce.
W ośmiu spo tka niach sul mie rzy cza nie
uzbie ra li za le d wie trzy punk ty. Zwy cię -

stwo od nie śli w me czu z LKS -em Jan ko -
wy (4: 2). Ze spół z Sul mie rzyc stra cił
aż 25 go li. Obec nie pla su je się na przed -
ostat nim miej scu w ta be li. 

W gru pie pierw szej kla sy B z ze ro -
wym do rob kiem punk to wym po zo sta -
ją re zer wy Pia sta Ko by lin. De biu tu ją -
cy w roz gryw kach ze spół prze grał
wszyst kie osiem me czów. Fa tal ny bi -
lans bram ko wy – 4: 40 – mó wi sam
za sie bie. 

Z ko lei CKS Zdu ny uzbie rał 11
oczek. Cu krow ni cy za no to wa li trzy wy -
gra ne – z Pia stem II Ko by lin 8: 0, Tar cha -
lan ką Tar cha ły Wiel kie 5: 4 oraz LKS -em
Go rzy ce Ma łe 2: 1, a po nad to zre mi so wa -
li z LZS -em Chy no wa 1: 1 i Bły skiem Da -
ni szyn 2: 2. 

Dwa punk ty wię cej ma eki pa
z Chwa li sze wa. Pro wa dzo ny przez tre ne -
ra Ja nu sza Ma ry nia ka So kół po ko nał CKS
Zdu ny 2: 1, Pia sta II Ko by lin 2: 1, KUKS
Zęb ców 3: 1 i Tar cha lan kę Tar cha ły Wiel -
kie 5: 1 oraz zre mi so wał bez bram ko wo
z Bły skiem Da ni szyn. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Sokół spisuje się najlepiej

Po pierw szej po ło wie wy jaz do wej kon -
fron ta cji z Wil ka mi Wil czyn Bia ły Orzeł
Koź min Wlkp. pro wa dził 2: 1. Nie ste ty,
po zmia nie stron miej sco wi wy punk -
to wa li nasz ze spół i wy gra li 4: 2. 

W 24. mi nu cie na pro wa dze nie wy -
szli go spo da rze, a na li stę strzel ców wpi sał
się Krzysz tof Bre zy na. Or ły od po wie dzia -
ły dwo ma tra fie nia mi Mar ci na Kacz mar -
ka. Ka pi tan ze spo łu naj pierw wy ko rzy stał
rzut kar ny, a po tem po ko nał bram ka rza
Wil ków strza łem gło wą po do środ ko wa -
niu z rzu tu roż ne go.

W dru giej po ło wie go spo da rze za da li
trzy cio sy. Dwa ra zy na li stę strzel ców

wpi sał się Piotr Mro ziń ski, a jed no tra fie -
nie do rzu cił Ka mil Ko niecz ka. Zwy cię -
stwo Wil ków mo gło być jesz cze bar dziej
oka za łe, ale koź miń ski bram karz obro nił
rzut kar ny. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Wypunktowani po przerwie
PIŁKA NOŻNA

Piast wychodzi na prostą

Orzeł Mroczeń - Astra
Krotoszyn 2:2 (1:2)

BRAMKI: 1:0 – Marcin Górecki (7’), 1:1
– Damian Gmerek (35’), 1:2 – Damian
Gmerek (40’ karny), 2:2 – Rafał Janicki
(86’ karny)
ASTRA:  Wojtkowiak – Polowczyk,
Jankowski, Reyer, Juszczak – Stachowiak,
Krystek (22’ Kuszaj), Budziak, Mizerny
(75’ Piwowar) – Paczków, Gmerek

Wilki Wilczyn - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 4:2 (1:2)

BRAMKI: 1:0 – Krzysztof Brezyna (24’),
1:1 – Marcin Kaczmarek (37’ karny),
1:2 – Marcin Kaczmarek (41’ głową),
2:2 – Piotr Mroziński (49’), 3:2 – Kamil
Konieczka (60’), 4:2 – Piotr Mroziński
(79’)
BIAŁY ORZEŁ:  Konradowski – Lis (59’
Wciórka), Maciejewski, Kaczmarek, Bierła
– M. Miedziński, Urny (80’ Jagodziński),
Błażejczak, Kamiński, Wosiek – M. Szulc

Piast Kobylin – Raszkowianka
Raszków 2:0 (1:0)

BRAMKI: 1:0 – Szymon Wosiek (39’
karny), 2:0 – Mateusz Olikiewicz (80’)
PIAST:  B. Kubiak – A. Kurzawa, K.
Kubiak, Wosiek, Janowski – Snela,
Szymanowski, Kamiński, Wachowiak –
Kokot (81’ E. Jędrzejak), Olikiewicz 
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W mi nio ny week end w Perzy cach
od był się Pu char Pol ski w Dar ta. Re -
stau ra cja Waw rzy niak mia ła oka zję
go ścić naj lep szych za wod ni ków
w kra ju. Na uwa gę za słu gu je zwy cię -
stwo kro to szy nian ki, Mar ty Paw lic -
kiej, któ ra w pa rze z An ną Ko wal czyk
oka za ła się naj lep sza w ry wa li za cji
de blo wej. Na po dium sta wa li też Ja -
cek Cie ślak i Prze my sław Paw lic ki, 

Or ga ni za to rem za wo dów by ło Sto -
wa rzy sze nie Kro to szyń ska Li ga Dar ta.
Przez dwa dni mie li śmy oka zję ob ser wo -
wać zma ga nia dar te rów z ca łe go kra ju.
Prócz miej sco wych za wod ni ków w szran -
ki sta nę li gra cze z Byd gosz czy, Kę dzie rzy -
na -Koź la, Po zna nia, Ple sze wa, Ja ro ci na,
Ostro wa Wlkp., Lesz na, Ka li sza czy Zie -
lo nej Gó ry. 

Naj pierw prze pro wa dzo no roz gryw -
ki de blo we. W ry wa li za cji pań naj lep sze
oka za ły się Mar ta Paw lic ka i An na Ko wal -
czyk. Kro to szyń sko -ostrow ski du et wy -
grał z Da nu tą Paw lic ką i Ewą Paw lic ką

(3: 2) oraz We ro ni ką Kar wik i Ilo ną Ku -
zno wicz (3: 0), a uległ Bo niec kiej i Dwo ra -
czyk (2: 3). Mi mo jed nej po raż ki pa ra
Paw lic ka / Ko wal czyk za ję ła pierw sze
miej sce dzię ki lep sze mu bi lan so wi le gów.
Na naj niż szym stop niu po dium sta nął
du et Paw lic kich, a staw kę za mknę ły Kar -
wik i Ku zno wicz. 

W tur nie ju mę skich du etów trium fo -
wa li Woj ciech Bru liń ski i Da mian Pa ła -

szew ski, któ rzy w fi na le po ko na li Da nie la
Ma kie wi cza i Kon ra da Paw łow skie go 5: 1.
Na trze cim stop niu po dium sta nę li kro to -
szy nia nie – Prze my sław Paw lic ki i Ja cek
Cie ślak. Na si za wod ni cy po wyj ściu z gru py
ogra li Ma te usza Do do ta i Ad ria na An drze -
jew skie go (4: 1), a na stęp nie nie spro sta li
póź niej szym zwy cięz ców za wo dów (1: 4). 

Na eta pie 1/4 tur nie ju od pa dli Pa weł
Paw lic ki i Krzysz tof No wak, Se ba stian
Szo stak i Zdzi sław Ju siak oraz Prze my -
sław Szla chet ka i Pa tryk Nie dziel ski.

So bo ta to zma ga nia in dy wi du al ne.
Wśród pań naj lep sza by ła Ni na Lech, któ -
ra w fi na le po ko na ła Jo an nę Po piel. Na ko -
lej nych miej scach zna la zły się Ka ro li na
Za ław ka i Mał go rza ta Pa cier nik. 

W roz gryw kach mę skich trium fo wał
Se ba stian Stey er, po ko nu jąc w de cy du ją -
cym po je dyn ku Da mia na Pa ła szew skie go.
Na naj niż szym stop niu po dium zna lazł
się Ja cek Cie ślak, ogry wa jąc Woj cie cha
Bru liń skie go. 

(GRZE LO)
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Darterski weekend w Perzycach

TENIS STOŁOWY

Dwa krążki gospodarzy

W Zdu nach zor ga ni zo wa no I Grand
Prix Po łu dnio wej Wiel ko pol ski Te ni sa
Sto ło we go Ża ków i Ka de tów. Dwa me -
da le wy wal czy li go spo da rze – re pre -
zen tan ci UKS Im puls.

Do zma gań przy stą pi ło 35 mło dych te -
ni si stów z ośmiu klu bów. Wśród ry wa li zu -
ją cych po ja wi ło się wie le no wych twa rzy.
Pierw sze ro ze gra ne za wo dy do star czy ły
spo ro emo cji. Sę dzia mi tur nie ju by li Ali na
Wilk i Eu ge niusz Ko czo row ski. 

Za wod ni cy UKS Im puls Zdu ny zdo -
by li dwa krąż ki. W ka te go rii ża czek
na trze cim stop niu po dium sta nę ła de biu -
tu ją ca w za wo dach Ka mi la Swo ra, z ko lei
Mi łosz Ko ło dziej ski był naj lep szy w gru pie
ża ków. Po nad to pią ty w ża kach był Łu kasz
Stach, Mi łosz Ko złow ski za jął szó ste miej -
sce w ka de tach, a Ka sia Rosz czak by ła
ósma w ka det kach. War to przy po mnieć,
iż dzia łal ność UKS Im puls spon so ru je
gmi na Zdu ny. 

(AN KA)

Ma riusz Wal ko wiak
Chi ro prak ty -

ka me to dą Pier -
ce'a to za awan so -
wa na te ra pia, pro -
wa dzo na na spe -
cjal nej ko zet ce
z za pad nia mi,
któ ra po zwa la
na wy jąt ko wo do -
kład ne i bez piecz ne dzia ła nie, na wet
w przy pad ku skom pli ko wa nych pro ble -
mów od cin ka szyj ne go krę go słu pa i zro -

to wa nej mied ni cy. Efek tem jest przy wró -
ce nie pra wi dło wej ru cho mo ści krę gów,
pra cy ukła du ner wo we go, funk cji fi zjo -
lo gicz nych oraz wy rów na nie mied ni cy.

Me to da Pier ce'a wy róż nia się bez -
pie czeń stwem ze wzglę du na wy ko rzy -
sta nie spe cy ficz nej tech ni ki na sta wie -
nia – bez ro ta cji gło wy. Dia gno za opie ra
się na wni kli wej ana li zie zdjęć RTG, ba -
da niu neu ro lo gicz nym mię śni i czu cia
skór ne go, ba da niu pal pa cyj nym ca łe go
krę go słu pa i mied ni cy oraz szcze gó ło -
wym wy wia dzie i hi sto rii cho ro by.


