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DZIŚ W NU ME RZE:
� KOŹMIN WLKP.

Opłaty za odbiór śmieci
idą w górę 

Czytaj na str. 2

� MOTORYZACJA

Dodatek TWÓJ
SAMOCHÓD

Czytaj na str. 10-11

� PLEBISCYT

Zagłosuj na ulubionego
proboszcza!

Czytaj na str. 12

� NASZA AKCJA

KARTY PARTNERSKIE
dla mieszkańców
powiatu!

Czytaj na str. 12

� SPORT

Już wkrótce REISS
CUP w Krotoszynie!

Czytaj na str. 15

� SPORT

Ruszył kolejny sezon
krotoszyńskiej
halówki

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 2-5SAMORZĄD

Inauguracyjne sesje nowej kadencji



22 li sto pa da od by ła się pierw sza
w no wej ka den cji se sja Ra dy Miej -
skiej w Koź mi nie Wlkp. Głów nym
punk tem ob rad był wy bór prze wod -
ni czą ce go ra dy oraz je go za stęp cy.

Naj pierw jed nak bur mistrz Ma ciej
Brat bor ski oraz wszy scy nie daw no wy -
bra ni rad ni ode bra li sto sow ne za świad -
cze nia, po czym zło ży li uro czy ste ślu bo -
wa nie. W imie niu rad nych ro tę ślu bo wa -
nia od czy tał naj młod szy w tym gro -
nie – An drzej No wac ki. 

W Ko mi sji skru ta cyj nej zna leź li się
Ire na Ko nar czak (prze wod ni czą ca) oraz
An na Mi siak i Da riusz Ko łacz kow ski.
Na prze wod ni czą ce go koź miń skiej Ra dy
Miej skiej za pro po no wa no tyl ko jed ne go
kan dy da ta – Ju sty na Za rad nia ka (SIO),
któ ry do tej po ry peł nił tę funk cję. Na sta -
no wi sko wi ce prze wod ni czą ce go rów nież
był je den kan dy dat – Woj ciech Dyk cik
(SIO). W taj nych gło so wa niach obaj
otrzy ma li po par cie wszyst kich rad nych.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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Na ostat niej se sji Ra dy Miej skiej
w Koź mi nie Wlkp. za koń czo nej już
ka den cji bur mistrz Ma ciej Brat bor -
ski przed ło żył pod gło so wa nie pro -
jekt uchwa ły za kła da ją cej, że od 1
stycz nia obo wią zy wać bę dą więk sze
opła ty za go spo da ro wa nie od pa da -
mi ko mu nal ny mi. Spra wa wy wo ła ła
go rą cą dys ku sję.

Uchwa ła za kła da zna czą pod wyż kę.
Pro po zy cja nie spo tka ła się z przy chyl no -
ścią czę ści rad nych – z Ada mem Grze la -
kiem na cze le, któ ry wy sto so wał wnio sek
o wy co fa nie tej uchwa ły z po rząd ku ob -
rad ostat niej se sji upły wa ją cej ka den cji,
twier dząc, iż tą spra wą po win na się za jąć
już no wo wy bra na ra da. 

W od po wie dzi bur mistrz za ape lo wał
do rad nych o pro ce do wa nie i przy ję cie
uchwa ły wpro wa dza ją cej pod wyż kę cen
za od biór śmie ci. Osta tecz nie wnio sek

Ada ma Grze la ka zo stał od rzu co ny więk -
szo ścią gło sów. 

– We wrze śniu Re gio nal na In sta la cja
Prze twa rza nia Od pa dów Ko mu nal nych
w Ostro wie Wlkp. po in for mo wa ła nas
o pod wyż ce opła ty za przy ję cie to ny śmie -
ci – z 225 zł do 299 zł – uza sad niał ko -
niecz ność pod nie sie nia sta wek M. Brat -
bor ski. – Obec nie z opłat za śmie ci wpły -

wa do bu dże tu gmi ny kwo ta oko ło 1,8
mln zł, na to miast wy dat ki zwią za ne z za -
go spo da ro wa niem od pa dów wy no szą
ok. 2,2 mln zł. Je ste śmy zmu sze ni
do zmia ny sta wek, gdyż za rów no usta wo -
daw ca, jak i or ga ny kon tro li wy ma ga ją, że -
by opła ty by ły skal ku lo wa ne na ta kim po -
zio mie, by w ca ło ści po kry wa ły kosz ty
funk cjo no wa nia sys te mu go spo da ro wa -

nia od pa da mi w gmi nie – wy ja śnił bur -
mistrz. 

Osta tecz nie koź miń scy rad ni przy ję li
uchwa łę w spra wie pod wyż ki opłat za od -
pa dy ko mu nal ne – ośmiu by ło na tak,
czte rech by ło prze ciw, a trzech wstrzy ma -
ło się od gło su.

Pod wyż ka opłat wzbu dza nie ma łe

emo cje wśród miesz kań ców gmi -
ny. – Dla cze go sta ra ra da i bur mistrz do -
pie ro te raz to prze gło so wa li, kie dy jest już
po wy bo rach? – py ta je den z miesz kań -
ców. – Uwa żam, że je śli by ta spra wa zo -
sta ła pod ję ta wcze śniej, wy nik wy bo rów
mógł by być in ny – do da je. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KOŹMIN WLKP.

Znaczna podwyżka opłat za odbiór śmieci

SAMORZĄD

Bez niespodzianek w koźmińskiej radzie

Stawki za odbiór odpadów od 1 stycznia 2019 r. na terenie gminy Koźmin Wlkp. 
Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny:
gospodarstwo domowe 1-osobowe – 17,00 zł (poprzednio 13 zł)
gospodarstwo domowe 2-osobowe – 33,00 zł (poprzednio 25 zł)
gospodarstwo domowe 3-osobowe – 48,00 zł (poprzednio 36 zł)
gospodarstwo domowe 4-osobowe - 62,00 zł (poprzednio 46 zł)
gospodarstwo domowe 5-osobowe - 75,00 zł (poprzednio 55 zł)
gospodarstwo domowe 6-osobowe - 87,00 zł (poprzednio 63 zł)
gospodarstwo domowe 7-osobowe i większe - 89,00 zł (poprzednio 70 zł)

Odpady komunalne niezbierane i nieodbierane w sposób selektywny:
gospodarstwo domowe 1-osobowe - 34,00 zł (poprzednio 21 zł)
gospodarstwo domowe 2-osobowe - 66,00 zł (poprzednio 40 zł)
gospodarstwo domowe 3-osobowe - 96,00 zł (poprzednio 57 zł)
gospodarstwo domowe 4-osobowe - 124,00 zł (poprzednio 72 zł)
gospodarstwo domowe 5-osobowe - 150,00 zł (poprzednio 85 zł)
gospodarstwo domowe 6-osobowe - 174,00 zł (poprzednio 96 zł)
gospodarstwo domowe 7-osobowe i większe - 178,00 zł (poprzednio 111 zł)
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W trak cie pierw szej se sji Ra dy
Miej skiej w Zdu nach do ko na no wy -
bo ru prze wod ni czą ce go oraz je go
za stęp ców. Zde cy do wa no, że gre -
mium tym kie ro wać bę dzie Da nu ta
Ku ła ga. 

Se sja roz po czę ła się od wspól ne go
od śpie wa nia hym nu Pol ski. Na stęp nie
ślu bo wa nie zło ży li no wo wy bra ni rad ni,
a tak że To masz Chu dy, bur mistrz
Zdun. 

W Ko mi sji skru ta cyj nej zna leź li się
Ar tur Wia trak, Ewa Chy ła oraz Ka ro li na
Jan kow ska -Grzy bek. Na sta no wi sko
prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej zgło -

szo no dwie kan dy dat ki – Da nu tę Ku ła -
gę (PSL) i Mi ro sła wę Sa jur (OPS). Wy -
gra ła pierw sza z wy mie nio nych sto sun -
kiem gło sów 9 do 6.

Na wi ce prze wod ni czą cych zgło szo -
no aż pięć kan dy da tur, ale gło so wa no
nad trze ma, po nie waż dwo je rad nych,
Ire na No wak i Ar tur Wia trak, nie wy ra -
zi ło zgo dy na kan dy do wa nie. Osta tecz -
nie sta no wi ska te ob ję li Mag da le na Kon -
ra dy z SIO (13 gło sów) i Dio ni zy Wasz -
czuk z PSL -u (9 gło sów). Na Mo ni kę Pa -
szek z OPS -u za gło so wa ła na to miast
szóst ka rad nych. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

An na Si ko ra zo sta ła no wą prze wod -
ni czą cą Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie. Tak zde cy do wa li rad ni
na pierw szej se sji no wej ka den cji,
któ ra od by ła się 22 li sto pa da.

No wo wy bra ni rad ni oraz bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek zło ży li ślu bo wa -
nie. Wy bo ry na prze wod ni czą ce go i je go
za stęp ców nad zo ro wa ła Ko mi sja skru ta -
cyj na w skła dzie: Da rian Pa szek, Ro man
Olej nik, Grze gorz Majch szak i Ar ka -
diusz Stel ma szyk. 

W imie niu ko ali cji PSL -SIO rad -
ny D. Pa szek zgło sił kan dy da tu rę Krzysz -

to fa Kierz ka (PSL) na sta no wi sko prze -
wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej w Kro to -
szy nie. Po prze li cze niu gło sów oka za ło
się – ku kon ster na cji czę ści ze bra -
nych – że K. Kie rzek nie uzy skał więk -
szo ści gło sów. Za tym kan dy da tem opo -
wie dzia ła się dzie wiąt ka (na 21 obec -
nych) rad nych. 

Tak więc trze ba by ło po wtó rzyć ca łą
pro ce du rę. Po kil ku na sto mi nu to wej
prze rwie D. Pa szek zgło sił ko lej ną kan dy -
da tu rę, tym ra zem An nę Si ko rę (PSL).
Na tak za gło so wa ło 18 osób i tym sa mym
przed sta wi ciel ka lu do wców zo sta ła no -
wą prze wod ni czą cą kro to szyń skiej ra dy. 

Po tem wy bra no za stęp ców prze -
wod ni czą cej. Na pierw sze go wi ce prze -
wod ni czą ce go Ce za ry Gren da za pro po -
no wał Mi ro sła wa Gań kę (SIO), któ ry
otrzy mał 20 gło sów. Na sta no wi sko dru -
gie go wi ce prze wod ni czą ce go D. Pa szek
zgło sił Zo fię Jam kę (PSL), na to miast Sła -
wo mir Au gu sty niak za pro po no wał Paw -
ła Gro bel ne go (OPS). W tym przy pad ku
zde cy do wał je den głos. P. Gro bel ny
otrzy mał po par cie 11 rad nych, a za Z.
Jam ką opo wie dzia ło się 10 osób. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

ZDUNY

9:6 dla Danuty Kułagi
KROTOSZYN

Nowe twarze, nowa przewodnicząca
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SULMIERZYCE

Pierwsza sesja w nowym składzie

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Kucharze kształcili 
się na promie

19 li sto pa da od by ła się pierw sza se -
sja Ra dy Miej skiej w Sul mie rzy cach
no wej ka den cji. Wy bra no prze wod ni -
czą ce go ra dy oraz je go za stęp cę. 

Ob ra dy po prze dzi ło wrę cze nie rad -
nym za świad czeń o wy bo rze do Ra dy
Miej skiej w Sul mie rzy cach. Na stęp nie
rad ni zło ży li ślu bo wa nie, po czym uczy -
nił to tak że bur mistrz Da riusz Dę bic ki. 

– Dzię ku ję wszyst kim pań stwu oraz
tym, któ rzy udzie la li mi wspar cia przez
ostat nie 2,5 ro ku mo jej pra cy na sta no wi -
sku bur mi strza – po wie dział D. Dę bic -
ki. – Sło wa po dzię ko wa nia kie ru ję rów -
nież do miesz kań ców Sul mie rzyc, któ rzy
zda li eg za min i licz nie wzię li udział w wy -
bo rach. Je stem z te go dum ny. Przed na mi
pięć lat wy tę żo nej i cięż kiej pra cy. 

War to wspo mnieć, iż Ka pi tu ła Ge ne -

ral na Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia Rzecz -
po spo li tej Pol skiej w War sza wie przy zna ła
bur mi strzo wi Sul mie rzyc wy róż nie nie
za „za an ga żo wa nie i bez in te re sow ną dzia -
łal ność spo łecz ną oraz otwar cie się na ini -
cja ty wy zwią za ne z wy cho wa niem mło -
de go po ko le nia po przez sport i re kre ację
opar tą na za sa dach fa ir play i ety ce wia ry
ka to lic kiej”. 

Je dy nym kan dy da tem na sta no wi sko
prze wod ni czą ce go ra dy był Adam Orze -
szyń ski, któ ry w gło so wa niu taj nym zdo -
był 14 gło sów (przy 1 nie waż nym). Na wi -
ce prze wod ni czą cą wy bra no Agniesz kę
Gi ba sie wicz (14 gło sów na tak, je den nie -
waż ny).

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na

Od 27 paź dzier ni ka do 10 li sto pa da
dwój ka uczniów ZSP nr 3 w Kro to -
szy nie od by wa ła staż na pro mie
GRYF Uni ty Li ne. Szy mon Szusz czyń -
ski i Mar cin Gorz kow ski przez dwa
ty go dnie ze bra li na stat ku nie zwy kle
cen ne do świad cze nia. 

Dwój ka uczniów kształ ci się obec nie
trze ci rok w za wo dzie ku cha rza. Prom
GRYF Uni ty Li ne pły wa na tra sie Świ no -
uj ście -Ystad. Prak ty kan ci do sko na li li swo -
je umie jęt no ści w ob sza rach ho use ke epin -
gu, re cep cji i ga stro no mii. Po ma ga li też
w pra cach przy przy go to wa niu stat ku
do przy ję cia pa sa że rów oraz w cza sie em -
bar ka cji. Na uczy li się pro gra mo wać klu -
cze w sys te mie Ving Card, a tak że ser wo -
wać da nia i na po je, na kry wać sto ły, se gre -
go wać i dys try bu ować na czy nia.

Szkol ny Ośro dek Ka rie ry w ZSP nr 3
w Kro to szy nie za pra sza wszyst kich
uczniów, któ rzy chcą po sze rzać swo je
kom pe ten cje za wo do we i ję zy ko we,
do udzia łu w wy jaz dach za gra nicz nych. 

(GRZE LO)

Przed kil ko ma dnia mi od by ła się
pierw sza se sja VII ka den cji Ra dy Miej -
skiej w Ko by li nie. Prze wod ni czą cym
ra dy zo stał Piotr Chle bow ski, a na je go
za stęp cę wy bra no Mi ro sła wa Fla ka.
Usta lo no tak że skła dy ko mi sji sta łych.

Jak pa mię ta my, do ko by liń skiej ra dy
we szło 10 przed sta wi cie li Sa mo rzą do wej
Ini cja ty wy Oby wa tel skiej, czte rech re pre -
zen tan tów Pol skie go Stron nic twa Lu do -
we go oraz jed na oso ba z ko mi te tu Przy ja -
zny Ko by lin. Naj pierw no wo wy bra ni
rad ni zło ży li ślu bo wa nie. Po tem to sa mo
uczy nił bur mistrz To masz Le siń ski. 

Gdy przy szło do wy bo ru prze wod ni -
czą ce go ra dy, zgło szo ny zo stał (przez
Grze go rza Krecz me ra) tyl ko je den kan -
dy dat – Piotr Chle bow ski. W taj nym gło -
so wa niu wszy scy rad ni opo wie dzie li się
za rad nym ze Smo lic i to on znów (bo już
kie dyś prze wod ni czył ra dzie) ob jął sta no -
wi sko sze fa Ra dy Miej skiej w Ko by li nie. 

Na wi ce prze wod ni czą ce go wy bra no
Mi ro sła wa Fla ka (kan dy da tu ra za pro po -
no wa na przez P. Chle bow skie go), któ ry
w gło so wa niu otrzy mał 14 gło sów po pie -

ra ją cych, a je den był prze ciw ny.
Na stęp nie usta lo no skła dy ko mi sji sta -

łych. I tak w Ko mi sji re wi zyj nej zna leź li się
G. Krecz mer (SIO), Ka rol Kwiat kie wicz
(Przy ja zny Ko by lin), Mi chał Sku pin (SIO),
Mar cin Szu me ra (SIO) i An drzej Waj dlejt
(PSL); w Ko mi sji bu dże tu, go spo dar ki i rol -
nic twa dzia łać bę dą P. Chle bow ski (SIO),
Ta de usz Dży ga ła (PSL), Łu kasz Ja rus (SIO),
Zyg munt Mol ski (SIO) i Mi ko łaj Sta ni sław -
ski (PSL), a Ko mi sję spraw spo łecz nych two -
rzą Iwo na Bzo dek (SIO), M. Flak (SIO), Ka -
rol Kem pa (PSL), An drzej Mać ko wiak

(SIO) i Kon rad Przy by szew ski (SIO).
Wy bra no tak że skład Ko mi sji skarg,

wnio sków i pe ty cji. Zna leź li się w niej A.
Mać ko wiak, Ł. Ja rus i G. Krecz mer. Kan -
dy da tu ra K. Kwiat kie wi cza prze pa dła
w gło so wa niu.

Na prze wod ni czą ce go Ko mi sji re wi -
zyj nej zgło szo no dwóch kan dy da tów – G.
Krecz me ra i A. Waj dlej ta. W gło so wa -
niu – sto sun kiem gło sów 10 do 5 – zwy -
cię żył przed sta wi ciel SIO i to on zo stał
sze fem Ko mi sji re wi zyj nej.

(AN KA) 

KOBYLIN

Piotr Chlebowski na czele rady

Za na mi pierw sza se sja no wej ka den cji
Ra dy Miej skiej w Ko by li nie. Re flek sje, ja kie
mnie na szły po tych ob ra dach, ja koś tak mi -
mo cho dem, sa mo ist nie we szły – mó wiąc
moc no me ta fo rycz nie – w pił kar skie bu ty.
Stąd też w tym tek ście po ku szę się o sze -
reg – wy łącz nie mo ich su biek tyw nych – sko -
ja rzeń ko by liń skie go sta tus quo z naj po pu lar -
niej szą dys cy pli ną spor tu, a mó wiąc ści -
ślej – z pił kar ską dru ży ną.

A za tem pod sta wo wa je de nast ka,
podszyl dem SIO, wy kry sta li zo wa ła się już21
paź dzier ni ka, gdy wy bor cy od da li swo je gło -
sy. Ma my więc wło da rza plus dzie się cio ro
w skła dzie ra dy wraz z jej (ich) sze fem. W re -
zer wie – ra czej głę bo kiej (dla cze go, o tym
za chwi lę) – pię ciu gra czy z in nych klu bów
(4+1).

Uj mu jąc rzecz po pił kar sku, ma my tre -
ne ra – gra ją ce go, by śmy mie li peł ną je de nast -
kę na pły cie gry, oraz dzie siąt kę za wod ni ków,
apo śród nich ka pi ta na te amu. Jest też je go za -
stęp ca, w ra zie ab sen cji. 

Kto w pił ce noż nej usta la tak ty kę na me -
cze – każ dy ki bic ni by wie, ale... No wła śnie.
Daj my na to – w szat ni Re alu Ma dryt rzą dzi,
co jest ta jem ni cą Po li szy ne la, Ser gio Ra mos.
A tre ner? A tak ty ka? – za py ta ktoś. Tre ner
(patrz: Zi da ne nie daw no, So la ri dziś) ma nie
prze szka dzać pił ka rzom, dbać o re la cje mię -
dzy ni mi, o at mos fe rę w szat ni, dać gra czom
nie co swo bo dy itd. Wów czas wy bu ja łe ego
gwiazd nie ucier pi, a ze spół bę dzie wy gry wał

(rzecz oczy wi sta, ta ki sce na riusz nie za wsze
się spraw dza). Tak ty ka zaś ma od po wia dać
star szyź nie ze spo łu, czy li tzw. gru pie rzą dzą -
cej w szat ni. Ot i prze pis na suk ces. I ta ka dy -
gre sja jesz cze – tzw. sza rych emi nen cji nie
bra ku je tak że w pił kar skich eki pach.

A resz ta dru ży ny..? Gdy by za py tać te go
i owe go (głów nie no we na byt ki) o stra te gię,
za ło że nia tak tycz ne czy ce le na obec ny se zon,
by ła by – jak są dzę – nie ma ła kon ster na cja.
Ale w za sa dzie nic w tym dziw ne go. Prze cież
za wod nik ma wy ko ny wać to, co na ka zał tre -
ner (po uprzed nich usta le niach z „Ra mo -
sem”), po ru szać się po bo isku zgod nie z wy -
tycz ny mi itd. Od my śle nia (stra te gicz ne go,
a jak że!) są in ni. 

Ma my więc pod sta wo wą je de nast kę.
Czy re zer wo wi ma ją szan sę coś wskó rać?
Wąt pli wa spra wa. Pó ki co nie do sta li oka zji,
by się po ka zać w ja kimś po waż nym spo tka -
niu, bo prze wod ni cze nie tym cza so wej Ko mi -
sji skru ta cyj nej to jak spa ring z ja ki miś ama to -
ra mi zChrząsz czy że wo szyc czy in ne go Mę ci -
ka łu (tak, jest ta ka miej sco wość). O po waż -
niej szych wy stę pach więc nie ma ją co ma -
rzyć. Po zo sta je im cier pli wie cze kać i po ka zy -
wać się z jak naj lep szej stro ny na tre nin gach,
abyć mo że do sta ną doza gra nia coś wię cej niż
przy sło wio we ogo ny. Ale wy glą da na to, że re -
zer wa jest tyl ko po to, by ka dra – jak za kła da -
ją prze pi sy – li czy ła 16 gra czy.

Nie gdyś re pre zen ta cja ZSRR opie ra ła się
nie mal w ca ło ści na za wod ni kach Dy na ma

Ki jów. Przy no si ło to do bre efek ty, lecz tyl ko
nie kie dy i tyl ko do cza su. Ta ka for mu ła prę -
dzej czy póź niej się wy czer pie. I mo że przez
naj bliż sze pięć se zo nów ko by liń ski ze spół bę -
dzie ko lek cjo no wał tro fea – ni czym Re al Ma -
dryt wmi nio nej pię cio lat ce. Bar dzo moż li we,
a wręcz praw do po dob ne. Tym bar dziej, że tu
i ów dzie prze bą ku je się jesz cze o na praw dę
po waż nym trans fe rze... Mie li by śmy więc
dwu na ste go za wod ni ka (w urzę dzie), a – jak
wie my – gło śne na zwi ska spro wa dza się nie
po to, by grza ły ła wę. Mu siał by więc grać
w pierw szym skła dzie. Ów no wy gracz za -
pew ne był by pra wą rę ką gra ją ce go tre ne -
ra – na bo isku. W re zul ta cie tre ner miał by
moż li wość od sap nąć od gry, od bie ga nia
po mu ra wie. Wszak nie co z bo ku mie wa się
lep szy ogląd sy tu acji. A gdy by no wy na by tek
się nie spraw dził – bo prze cież nie każ de mu
za wod ni ko wi, choć by zgór nej pół ki, uda je się
wkom po no wać w ze spół, do pa so wać do kon -
cep cji tre ne ra itp. – za wsze moż na go wy -
trans fe ro wać. Pó ki co jed nak do nie sie nia
o trans fe rze to tyl ko me dial ne dy wa ga cje. 

Jak bę dzie gra ła ta dru ży na w naj bliż -
szych se zo nach – prze ko na my się. Oby tyl ko
spro sta ła ocze ki wa niom ki bi ców (wszyst -
kich, a nie wy bra nych!) i pa mię ta ła, że
przed upad kiem za wsze kro czą py cha i pew -
ność sie bie (któ rych symp to my już są wi docz -
ne...). Że by tak się sta ło, ze spół mu si grać
i pięk nie, i sku tecz nie, i fa ir, i z sza cun kiem
do ry wa li (w fut bo lu jed nak czę sto wy star cza
speł nie nie dwóch pierw szych z tych wa run -
ków). Bo ina czej za pięć lat ki bi ce przyj dą
na de cy du ją cy mecz (do urn) z bia ły mi chu s -
tecz ka mi, by po ma chać ni mi na po że gna nie
że la znej je de na st ce... 

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

FELIETON

W Kobylinie jak w drużynie (piłkarskiej),
czyli ŻELAZNA JEDENASTKA



5Na Bieżąco

Pod ha słem „Od ży wiaj my się!” w Ze -
spo le Szkół Po nad gim na zjal nych
nr 1 zor ga ni zo wa no spo tka nie z die -
te ty kiem, Pio trem Kaź mier cza kiem.
Uczest ni czy li w nim ucznio wie
klas II TBW i III TFW. 

Mło dzież do wie dzia ła się, na czym
po le ga od po wied nie ży wie nie oraz jak
ogrom ny wpływ ma na funk cjo no wa nie
ca łe go or ga ni zmu. Jak mó wił pro wa dzą -
cy, wła ści wa die ta i od po wied nia ilość
pły nów za pew nią każ de mu spraw ność fi -

zycz ną i do bre sa mo po czu cie. Prze ka za -
ne uczniom wia do mo ści do ty czy ły za -

rów no pro ble mów zdro wot nych, wy ni ka -
ją cych z czę stych błę dów ży wie nia, jak
i po zy tyw nych zmian w or ga ni zmie, któ -
re są efek tem pra wi dło wych na wy ków ży -
wie nio wych.

(AN KA)

ZSP NR 1 KROTOSZYN

Pogadanka o zdrowym żywieniu

POWIAT

Juliusz Poczta stanął 
na czele rady

Sta ni sław Szczot ka po zo stał sta ro -
stą, a Ju liusz Pocz ta zo stał prze wod -
ni czą cym Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go – to naj waż niej sze de cy zje,
ja kie za pa dły na pierw szej se sja no -
wej ka den cji, któ ra od by ła się 21 li -
sto pa da. Wy bra no tak że wi ce prze -
wod ni czą cych, wi ce sta ro stę, za rząd
po wia tu oraz sze fów ko mi sji sta łych.
Na po cząt ku ob rad rad ni zło ży li ślu -
bo wa nie. 

No wym prze wod ni czą cym ra dy zo -
stał Ju liusz Pocz ta (SIO), któ ry był je dy -
nym kan dy da tem, a za re ko men do wał go
Pa weł Ra do jew ski. – Je stem pew ny, że tak
po tęż ne do świad cze nie, ja kim mo że się
po chwa lić Ju liusz Pocz ta, po zwo li mu do -
brze i god nie peł nić funk cję prze wod ni -
czą ce go Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie -
go – prze ko ny wał do tych cza so wy wi ce -
sta ro sta. 

Wy nik gło so wa nia sta no wił do wód
na to, iż zde cy do wa na więk szość rad nych
po dzie la opi nię P. Ra do jew skie go. Za J.
Pocz tą opo wie dzia ło się 17 osób (na 19).
No wy prze wod ni czą cy ode brał gra tu la cje
od pro wa dzą cej do tej po ry ob ra dy Ire ny
Rę ko sie wicz, po czym za siadł za sto łem
pre zy dial nym, przy wdzie wa jąc ozdob ny
łań cuch her bo wy. 

Wi ce prze wod ni czą cy mi ra dy zo sta -
li I. Rę ko sie wicz z PSL -u (19 rad nych gło -
so wa ło za tą kan dy da tu rą) i Da riusz Ro -
zum z PO (12 gło sów za, 4 prze ciw, 3
wstrzy mu ją ce się). Trze cim kan dy da tem
był Ma rian Wło sik z PiS -u (7 gło sów za, 8
prze ciw, 3 wstrzy mu ją ce się).

Sta ro stą kro to szyń skim po zo stał Sta -
ni sław Szczot ka z PSL -u. Opo wie dzia ło
się za nim 16 rad nych, dwóch by ło prze -
ciw nych i je den się wstrzy mał od gło su.
Ta ki sam wy nik uzy skał Pa weł Ra do jew -
ski z SIO, któ ry tym sa mym po now nie zo -

stał wi ce sta ro stą. Prócz nich w skład Za -
rzą du Po wia tu Kro to szyń skie go we szli
Piotr Osuch z PSL -u (17 gło sów za, 2
prze ciw), Wie sław Po pio łek z PSL -u (17
/ 2) i Mi łosz Zwie rzyk z SIO (18 / 1). 

– De kla ru ję, że przez naj bliż sze pięć
lat bę dę współ pra co wał ze wszyst ki mi rad -
ny mi. Bę dę sta ro stą wszyst kich rad -
nych – i tych z ko ali cji, i tych z opo zy cji. Li -
czę na owoc ną współ pra cę z po szcze gól ny -
mi gmi na mi w kwe stii bu do wy dróg
i chod ni ków. Nie bo ję się kry tycz nych
uwag, bo wiem, że pra ca w Ra dzie Po wia tu
nie po le ga na po kle py wa niu się po ple cach.
Dzię ku ję za wy bór. Mam na dzie ję, że dzię -
ki wa szej po mo cy na sza go spo dar ka i na sza
spo łecz ność na dal bę dą wspa nia le się roz -
wi ja ły – po wie dział Sta ni sław Szczot ka.

Prze wod ni czą cym Ko mi sji bu dże to -
wo -go spo dar czej i rol nic twa zo stał Mar -
cin Le śniak z SIO, któ ry w gło so wa niu po -
ko nał Zbi gnie wa Bro dzia ka z OPS -u. Po za
ni mi w skład tej ko mi sji we szli: Mar cin
Jam ry, Wie sław Po pio łek, Ire na Rę ko sie -
wicz, Da riusz Ro zum, Ja ro sław Ku biak,
An drzej Skrzyp czak, Sta ni sław Szczot ka,
Ma rian Wło sik i Mi łosz Zwie rzyk.

W Ko mi sji spraw spo łecz nych zna leź -
li się: Ry szard Choj nic ki, Hen ryk Jan kow -
ski, Grze gorz Król, Piotr Osuch, Ju liusz
Pocz ta, Pa weł Ra do jew ski i Ja cek Za wod -
ny oraz Hie ro nim Mar sza łek z PSL -u, któ -
ry sta nął na jej cze le.

Ko mi sji re wi zyj nej prze wod ni czyć
bę dzie An drzej Skrzyp czak z PiS -u, a po -
za nim pra co wać w niej bę dą Mar cin Jam -
ry, Mar cin Le śniak, Hie ro nim Mar sza łek
i Ma rian Wło sik.

Sze fem Ko mi sji skarg, wnio sków i pe -
ty cji zo stał Mar cin Jam ry z PSL -u. W jej
skła dzie zna leź li się tak że Ry szard Choj -
nic ki, Ma rian Wło sik i Ja ro sław Ku biak.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

PORADNIE DIETETYCZNE
� Ostrów Wlkp., Centrum TATKO, 
ul. Śmigielskiego 20 Krotoszyn, 
� Przychodnia NA PARCELKACH, 
ul. Grudzielskiego 21Ostrzeszów, 
� Przychodnia ESKULAP, ul. Dworcowa 6 
Jarocin, 
� LABORATORIUM ANALITYCZNE, 
ul. Piaskowa 5
kazmierczak.dobrydietetyk.pl
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22 li sto pa da w kro to szyń skim ki nie
Przed wio śnie od był się kon cert „Hi -
sto ria pi sa na pio sen ką”. Or ga ni za to -
ra mi by ły Szko ła Pod sta wo wa nr 8
im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie, Fun da -
cja Pro gres sus i chór Izy dor ki, we
współ pra cy z Kro to szyń skim Ośrod -
kiem Kul tu ry.

Ce lem te go wy da rze nia by ło za pre -
zen to wa nie pio se nek waż nych dla ko lej -

nych po ko leń Po la ków, pio se nek, któ re
kształ to wa ły wraż li wość i nio sły treść,
czę sto w za wo alo wa nej for mie. 

Na sce nie wy stą pi li ucznio wie i ab -
sol wen ci Szko ły Pod sta wo wej nr 8 i Gim -
na zjum nr 4 w Kro to szy nie, a tak że chór
Izy dor ki, pro wa dzo ny przez Klau dię Szu -
bert. – Po ziom ar ty stycz ny był bar dzo
wy so ki. Wy stą pi li rów nież na si uta len to -
wa ni ab sol wen ci. Za pro si li śmy róż ne za -
przy jaź nio ne oso by, jak np. Jo an nę Ja roc -

ką z Cen trum Kro to szyń skich Ini cja tyw
czy Jac ka Kru pę. Utwór „Że by Pol ska by -
ła Pol ską” za śpie wa li czte rej księ ża, któ rzy
tak że są na szy mi ab sol wen ta mi. Kon fe -
ran sje rem na sze go kon cer tu był Jan Grzy -
wa czew ski, któ ry do sko na le wszyst ko zor -
ga ni zo wał, rów nież pre zen ta cję hi sto rycz -
ną. Wsparł nas tak że Kro to szyń ski Ośro -
dek Kul tu ry, któ ry uży czył nam sprzę tu
na gła śnia ją ce go – po wie dzia ła Alek san -
dra Le ja, po my sło daw czy ni kon cer tu
i pre zes Fun da cji Pro gres sus.

Do chód z or ga ni za cji kon cer tu bę -
dzie prze zna czo ny na re ali za cję za dań sta -
tu to wych Fun da cji Pro gres sus, któ ra
w głów nej mie rze zaj mu je się dzia łal no -
ścią oświa to wą, kul tu ral ną i spor to wą,
szcze gól nie w za kre sie wspie ra nia dzie ci
w na uce, wy rów ny wa nia szans i przy go to -
wy wa nia do eg za mi nów, a tak że do kształ -
ca nia za wo do we go na uczy cie li. 

(NO VUS)

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

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na

KONCERT

Historia piosenką pisana

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej od by ły się dwa spo tka nia z Krzysz -
to fem Pier są. Uczest ni czy li w nich
ucznio wie szkół pod sta wo wych, klas
gim na zjal nych i szkół śred nich. 

Krzysz tof Pier sa – au tor „Kom pu te -
ro we go ćpu na” oraz „Tre ne ra ma -
rzeń” – po sta no wił roz ma wiać z ro dzi ca -
mi i mło dzie żą na te mat uza leż nie nia
od gier kom pu te ro wych. Jest youtu be rem
i pro wa dzi ka nał re cen zu ją cy gry kom pu -
te ro we, fil my i książ ki fan ta stycz ne. Po ka -
zu je cie ka we spo so by spę dza nia wol ne go

cza su. Je go pa sją jest też mo de lar -
stwo – uwiel bia więc spę dzać dłu gie go -
dzi ny przy biur ku z pędz lem w dło ni. Ma
na swo im kon cie wie le wy róż nień w za -
wo dach ogól no pol skich. W wol nych
chwi lach pra cu je nad książ ką fan ta stycz -
ną i pły tą hip -ho po wą. 

Na spo tka niach K. Pier sa przed sta wia
pro ste me cha ni zmy za rzą dza nia cza sem
oraz ra dze nia so bie z kry ty ką. Uni ka da wa -
nia „zło tych rad”, gdyż każ dy przy pa dek
jest od mien ny. Kro to szyń ska mło dzież słu -
cha ła go z wiel kim za in te re so wa niem.

(NO VUS)

BIBLIOTEKA

O marzeniach i uzależnieniach

Z oka zji set nej rocz ni cy od zy ska nia
nie pod le gło ści i ro ku Ire ny Sen dle ro -
wej Bi blio te ka Pu blicz na w Koź mi nie
Wlkp., we spół z bi blio te ką Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1, przy go to wa ła warsz ta -
ty czy tel ni cze za ty tu ło wa ne „Drze wo
Pa mię ci”. Wzię ła w nich udział kla sa
IVc z koź miń skiej Je dyn ki. 

Naj pierw zor ga ni zo wa no pięć krót -
kich spo tkań w szko le, w trak cie któ rych
ucznio wie wy słu cha li frag men tów książ -
ki Ce za re go Ha ra si mo wi cza „Mi ra bel ka”,
czy ta nych przez bi blio te kar ki – Ju sty nę
Klą ska łę i Mo ni kę Raś. Na stęp nie na spo -
tka niu w Bi blio te ce Pu blicz nej pod su mo -
wa no fak ty i lo sy bo ha te rów wspo mnia -

nej książ ki, a po nad to przy bli żo na zo sta ła
po stać Ire ny Sen dle ro wej. Ucznio wie do -
wie dzie li się, jak ta bo ha ter ska ko bie ta ze
swo imi współ pra cow ni ka mi or ga ni zo wa -
ła ak cję prze my ca nia dzie ci ży dow skich
z war szaw skie go get ta.

W dal szej ko lej no ści dzie ci spraw dzi -
ły swo je umie jęt no ści pra cy z tek stem
oraz słu cha nia ze zro zu mie niem, roz wią -
zu jąc test z py ta nia mi do ty czą cy mi książ -
ki „Mi ra bel ka”. Na za koń cze nie ucznio -
wie stwo rzy li Drze wo Pa mię ci. W tym ce -
lu wy ci na li li ście w kształ cie dło ni i wpi sy -
wa li na nie wy da rze nia z hi sto rii Pol ski,
któ re za słu gu ją na upa mięt nie nie.

– Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Koź mi -
nie Wiel ko pol skim po raz ko lej ny po dej -
mu je cie ka wą ini cja ty wę, dzię ki któ rej
dzie ci mo gą roz wi jać swo je za in te re so wa -
nia i po zna wać hi sto rię w prak tycz ny i no -
wa tor ski spo sób. Z pew no ścią to za słu ga
świet nej ka dry pe da go gicz nej i współ pra -
cy z róż ny mi in sty tu cja mi z gmi ny – sko -
men to wał Ja cek Za wod ny, dy rek tor SP
nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

(AN KA) 

KOŹMIN WLKP.

Drzewo Pamięci
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16 li sto pa da po li cjan ci z Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie
po raz ko lej ny prze pro wa dzi li dzia ła -
nia pod ha słem „Trzeź wość”. Ak cja
ma na ce lu po pra wę bez pie czeń -
stwa uczest ni ków ru chu dro go we go
oraz eli mi no wa nie nie trzeź wych kie -
ru ją cych. 

Mun du ro wi, wy po sa że ni w prze no -
śne urzą dze nia do ba da nia sta nu trzeź wo -
ści, już od wcze snych go dzin po ran nych
roz po czę li kon tro le kie row ców na te re nie

ca łe go po wia tu. Spraw dzo no 980 kie row -
ców. 

Dzię ki współ pra cy z Wo je wódz kim
Ośrod kiem Ru chu Dro go we go w Ka li szu
po li cjan ci roz da li 150 jed no ra zo wych al -
ko te stów, któ re mo gą być po moc ne w sy -
tu acjach, kie dy nie ma my pew no ści, czy
mo że my wsiąść za kół ko. 

Skut ki pro wa dze nia pod wpły wem
al ko ho lu mo gą być tra gicz ne. Po li cjan ci
ape lu ją za rów no do kie row ców, jak
i do osób po stron nych, o roz wa gę i sprze -
ciw wo bec te go ty pu sy tu acji. Funk cjo na -

riu sze, chcąc ogra ni czyć ta kie sy tu acje,
bę dą cy klicz nie pro wa dzić po dob ne dzia -
ła nia.

(NO VUS)

NA DRODZE

Trzeźwy poranek

7Rozmaitości

Kro to szyń scy po li cjan ci, wspól nie
z funk cjo na riu szem Stra ży Gra nicz -
nej – st. chor. sztab. Krzysz to fem Bie -
lec kim, zor ga ni zo wa li w I Li ceum Ogól -
no kształ cą cym spo tka nie, w trak cie
któ re go mó wi li o han dlu ludź mi.
Uczest ni czy ło w nim po nad sto osób.

Han del ludź mi to zja wi sko, o któ rym
mó wi się wśród mło dzie ży od wie lu lat.
Mi mo to w dal szym cią gu sły szy się
stwier dze nia ty pu „po co w ogó le ten te -
mat, mnie to nie do ty czy”. Mło dzi lu dzie

zmie nia ją jed nak zda nie w trak cie roz -
mów z funk cjo na riu sza mi, któ rzy – oma -
wia jąc to za gad nie nie – po da ją róż ne
przy kła dy sy tu acji, do ja kich do cho dzi
na te re nie Pol ski.

Mun du ro wi, z po mo cą frag men tów
fil mów, po ka zu ją słu cha czom, czym jest
han del ludź mi, ja ki jest spo sób my śle nia
ofiar te go pro ce de ru oraz spo sób dzia ła -
nia osób nim się zaj mu ją cych. In for mu ją
o za gro że niach zwią za nych z po szu ki wa -
niem pra cy za gra ni cą, udzie la ją cen nych
wska zó wek, dzię ki któ rym mło dzież mo -

że zwięk szyć swo je bez pie czeń stwo. 
Na le ży pa mię tać, że han del ludź mi

to je den z ro dza jów prze stęp czo ści zor ga -
ni zo wa nej, a je go ofia rą mo że stać się każ -
dy, bez wzglę du na płeć, wiek czy też po -
cho dze nie. Waż ne, by śmy wie dzie li
na ten te mat jak naj wię cej, że by móc roz -
po znać sy tu ację, któ ra mo że za gra żać nie
tyl ko nam sa mym, ale tak że na szym zna -
jo mym. Po za wie dzą funk cjo na riu sze
prze ka za li mło dzie ży ulot ki, któ re z pew -
no ścią po mo gą im zgłę bić za gad nie nie. 

OPRAC. NO VUS)

Z POLICJI

Handel ludźmi - poważne zagrożenie
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W naj bliż szy pią tek za koń czy się
nasz Ple bi scyt „Ulu bio ny Pro -
boszcz Po wia tu Kro to szyń skie go
w 2018 ro ku”. Za tem to już ostat -
nie dni gło so wa nia. To siód ma edy -
cja za ba wy, któ ra cie szy się wiel ką
po pu lar no ścią wśród na szych Czy -
tel ni ków. 

Na na szej li ście znaj du je się 27 pro -
bosz czów z te re nu po wia tu kro to szyń -
skie go. Za chę ca my do gło so wa nia, dzię -
ki któ re mu ma cie moż li wość wy ra że -
nia swo jej opi nii. Wkrót ce do wie my
się, z dzia łań któ re go pro bosz cza je ste -
ście za do wo le ni naj bar dziej.

W czo łów ce kla sy fi ka cji cią gle do -

cho dzi do prze ta so wań. Obec nie (stan
na 26 li sto pa da, godz. 10.00) na pro wa -
dze niu jest Ma ciej Kru lak z Pa ra fii św.
Mar ci na Bpa w Bo rzę cicz kach, na któ re -
go od da no 23,2% głosów. Po pię tach dep -
cze mu dwóch kon ku ren tów – ks. kan.
Ry szard Mu szyń ski z Pa ra fii Oczysz cze -
nia NMP w Sta rym gro dzie – 21,5% oraz

ks. kan. Ja nusz Gie ra z Pa ra fii św. Sta ni -
sła wa Bpa w Ko by li nie – 19,9%.

Lau re ata ple bi scy tu po zna my o pół -
no cy 30 li sto pa da 2018. Wte dy to na sza
za ba wa do bie gnie koń ca. Re gu la min ple -
bi scy tu i kla sy fi ka cję on -li ne znaj dzie cie
na: www.glo kal na.pl – za kład ka NA SZE
AK CJE. (RED) 

PLEBISCYT

Ostatnie dni głosowania!

Jak gło so wać?
Wy ślij sms pod nr 71051 (koszt 1,23 zł z VAT) o tre ści PRO BOSZCZ., 
po da jąc nu mer kan dy da ta we dług wzo ru: PRO BOSZCZ. 28
Zwiększ licz bę gło sów jed nym sms -em!
Od daj 3 gło sy na swo je go fa wo ry ta. Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 72051
(koszt 2,46 zł z VAT).
Od daj 10 gło sów! Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 76567
(koszt 7,38 zł z VAT).
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W ha li spor to wej przy uli cy Olim pij -
skiej w Kro to szy nie od by ły się VII Mi -
strzo stwa Pol ski Mło dzi ków w Za pa -
sach w Sty lu Wol nym. Bar dzo do brze
spi sa ła się eki pa LKS Ce ra mik, zaj -
mu jąc dru gie miej sce w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej. 

Na mi strzo stwa przy by ło 199 za wod -
ni ków z 54 klu bów z ca łe go kra ju. Za pa -
śni cy ry wa li zo wa li w 12 ka te go riach wa -
go wych. 

Na pierw szym miej scu w kla sy fi ka cji
dru ży no wej upla so wał się KS Lot nik Wro -
cław (53 pkt.), wy prze dza jąc LKS Ce ra -
mik Kro to szyn (48 pkt.) i MKS Ro ki ta
Brzeg Dol ny (46 pkt.). Z ko lei UKS Olim -
pij czyk Sul mie rzy ce zgro ma dził 16 pkt. 

Wi ce mi strza mi kra ju w swo ich ka te -
go riach wa go wych zo sta li Prze my sław
Wi zner (UKS Olim pij czyk – 48 kg), Piotr
Cie pluch (LKS Ce ra mik – 75 kg) oraz Ja -
kub Go rze lan ny (LKS Ce ra mik – 100
kg). Na naj niż szym stop niu po dium sta -
nął Da mian Ro sie wicz (LKS Ce ra -
mik – 75 kg).

Po za wy mie nio ny mi na sze klu by
w za wo dach re pre zen to wa li Hu bert
Krzy żań ski, Kac per No wa kow ski, Mi ko łaj
Adam czew ski, Bar tło miej Ostoj ski, Ma te -
usz Anioł i Ma ciej Pa tan (LKS Ce ra mik)
oraz Ja kub Ma zur kie wicz, Nor bert
Adam czak, Fi lip Cier nie jew ski i Szy mon
Gibasiewicz (UKS Olimpijczyk).

(GRZE LO)

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

ZAPASY

Cztery medale naszych zawodników
POD NASZYM PATRONATEM
Bez zmian w czołówce

18 li sto pa da w Ja ro ci nie ro ze gra no
Tur niej Mi ni siat ków ki Chłop ców
Szkół Pod sta wo wych. W ka te go rii
czwó rek zna ko mi cie za pre zen to wa ły
się kro to szyń skie ze spo ły, zaj mu jąc
dwie czo ło we lo ka ty. 

Osiem dru żyn gra ło sys te mem każ dy
z każ dym. UKS Po lon Kro to szyn po ko nał
Dwój kę Mi licz (2: 0), MKS Ja ro -
cin I (2: 1), MKS Ja ro cin II (2: 0), UKS 9
Lesz no (2: 0), Enea Ener ge tyk Po -
znań I (2: 1) oraz Enea Ener ge tyk Po -
znań II (2: 0). Pod opiecz ni Ma cie ja Par -
czyń skie go ule gli je dy nie kro to szyń skie -
mu Pia sto wi (1: 2). 

Dru ży na z Par ce lek szan se na wy gra -
nie tur nie ju stra ci ła jed nak po po raż ce
z eki pą Enea Ener ge tyk I (0: 2). Po nad to

UKS Piast wy grał z Dwój ką Mi licz (2: 0),
MKS -em Ja ro cin I (2: 0), MKS -em Ja ro -
cin II (2: 0), UKS -em 9 Lesz no (2: 1)
i Eneą Ener ge tyk Po znań II (2: 0). 

Tak więc tur niej wy grał kro to szyń -
ski Po lon, w któ rym za gra li Oli wier
Olej nik, To masz Łęc ki, Woj ciech Mal -
czew ski, Olaf Wa cho wiak, Mi ko łaj Cie -
pły i Se ba stian Li gę za. – Mój ze spół był
jed nym z niż szych na tur nie ju – mó wi
Ma ciej Par czyń ski, tre ner UKS Po -
lon. – Mi mo to chłop cy po ka za li cha -
rak ter na bo isku, pre zen tu jąc się bar dzo
do brze tech nicz nie. Je stem za do wo lo -
ny z ich po sta wy. Tur niej był moc no ob -
sa dzo ny – wy stą pi ły w nim ze spo ły,
któ re w kwiet niu wal czy ły o prym
w Wiel ko pol sce. 

(GRZE LO)

SIATKÓWKA

Nasze zespoły na czele Czwar ta ko lej ka roz gry wek Su per li gi
Dar ta na Ste elu nie przy nio sła zmian
w czo łów ce kla sy fi ka cji. W naj cie -
kaw szym spo tka niu tej se rii Da niel
Bor ski prze gry wał z Paw łem Paw lic -
kim już 0: 5, ale zdo łał do pro wa dzić
do wy ni ku 5: 5. 

Na pierw szym miej scu w ta be li znaj -
du je się nie zmien nie Ja cek Cie ślak, któ ry
w czwar tej ko lej ce ograł Paw ła Paw lic kie go
(6: 1) oraz Mar tę Paw lic ką (6: 0). Bez po -
raż ki jest tak że Se ba stian Szo stak, któ ry
nie dał szans Mi cha ło wi Ko bu szyń skie mu
(6: 0) i Paw ło wi Du la jo wi (6: 0). Na trze -
cim miej scu pla su je się Mar cin Kmie ciak,
któ ry wy grał z Ma te uszem Woj tasz kiem
(6: 3) i z Ewą Paw lic ką (6: 1). 

Ko lej ne lo ka ty zaj mu ją Sła wo mir Ol -
grzy mek – 6: 0 z Ma riu szem Cie śla kiem
i wal ko wer za mecz z Ad ria nem Ja siń -
skim – oraz Prze my sław Paw lic ki – wy gra -
ne z E. Paw lic ką (6: 0) i M. Woj tasz kiem
(6: 3). Bez punk tów na dal po zo sta ją Ma te -
usz Mor giel, P. Du laj i M. Ko bu szyń ski. 

Jak do tąd naj wię cej ra zy mak sy mal ną
licz bę punk tów na tar czy rzu cił J. Cie ślak
(dwu krot nie). Po nad to ma na kon cie naj -
wyż sze zej ście – 121 pkt. – oraz naj szyb -
sze skoń cze nie le ga 12. lot ką. Naj wię cej
ra zy +140 pkt. oraz +100 pkt. rzu ci li S.
Szo stak i J. Cie ślak. 

(GRZE LO)
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16 li sto pa da ru szy ła Koź miń ska Li -
ga Ha lo wej Pił ki Noż nej. Pierw szym

li de rem zo sta ła dru ży na Al ba tro sów,
któ ra roz gro mi ła Bar te sko 9: 0. 

Do roz gry wek zgło si ło się osiem ze -
spo łów, któ re ry wa li zo wać bę dą sys te -
mem każ dy z każ dym. Naj wyż sze zwy cię -
stwo w in au gu ra cyj nej ko lej ce od niósł ze -
spół Al ba tro sów, któ ry za apli ko wał eki pie
Bar te sko dzie więć go li, nie tra cąc żad ne -
go. Pięć tra fień by ło dzie łem Ar ka diu sza
Szczot ki. 

W in nych spo tka niach te am Red
Eagles po ko nał LZS Brzo stów 7: 3, a hat
tric kiem po pi sał się Piotr Kra mar czyk,
dru ży na MTV Roz dra żew ogra ła Kro to -
szyn 3: 0 (dwa go le Da mia na Sty sia), a ze -
spół Po go rzał ki & Bo rzę cicz ki zre mi so -
wał 2: 2 z Hen ma rem 2: 2 (dwa go le
Grze go rza Wit cza ka). 

(GRZE LO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Albatrosy pierwszym liderem

W Ter mach Mal tań skich w Po zna niu
od by ły się Pły wac kie Zi mo we Mi -
strzo stwa Okrę gu Wiel ko pol skie go.
Bar dzo bli sko po dium by ła za wod -

nicz ka z Kro to szy na, Ju lia Bie law na,
któ ra dwu krot nie upla so wa ła się
na pe cho wej dla spor tow ca, czwar -
tej po zy cji. 

W za wo dach bra ło udział 360 pły -
wa ków z 29 klu bów. KS Kro tosz re pre -
zen to wa ła Ju lia Bie law na, któ ra ry wa li zo -
wa ła z za wod nicz ka mi o dwa la ta star szy -
mi. W wy ści gu na 50 m sty lem kla sycz -
nym uzy ska ła czas 37: 03 i za ję ła czwar te
miej sce. Na tej sa mej lo ka cie upla so wa ła
się tak że w ry wa li za cji na 100 m sty lem
kla sycz nym. Osią ga jąc czas 1: 22: 13, Ju -
lia po bi ła swój re kord ży cio wy. 

Po nad to kro to szy nian ka star to wa ła
na 200 m sty lem kla sycz nym (siód me miej -
sce z cza sem 3: 09: 10), na 100 m sty lem
zmien nym (dzie sią te miej sce zre kor dem ży -
cio wym – 1: 20: 26) i na 50 m sty lem mo -
tyl ko wym (pięt na ste miej sce z ko lej nym re -
kor dem ży cio wym – 37: 78). (GRZE LO)

PŁYWANIE

Julia Bielawna blisko medaluKa pi tu ła od zna czeń i me da li, dzia ła -
ją ca przy Pol skim Związ ku Pił ki
Ręcz nej, uho no ro wa ła za wod ni ków
i tre ne rów za ich osią gnię cia mię dzy -
na ro do we. Wśród wy róż nio nych zna -
la zła się Syl wia Bart ko wiak, po cho -
dzą ca z Hen ry ko wa ka pi tan re pre -
zen ta cji na sze go kra ju.

Z oka zji 100-le cia od zy ska nia nie pod -
le gło ści od zna ka dia men to wa z wień cem
„Za za słu gi dla pił ki ręcz nej” – naj wyż sze
od zna cze nie Pol skie go Związ ku Pił ki Ręcz -
nej – przy zna na zo sta ła Mar ko wi Kar piń -
skie mu. Zło tą od zna ką uho no ro wa no Ja ro -

sła wa Kno pi ka, ak tu al ne go tre ne ra pla żo -
wej re pre zen ta cji se nio rów, któ ry w lip cu
do pro wa dził ju nio rów do srebr ne go me da -
lu mi strzostw Eu ro py w Czar no gó rze.

Zło te od zna ki otrzy ma ły tak że pił kar -
ki oraz sztab szko le nio wy za srebr ny me -
dal mi strzostw Eu ro py w Za grze biu
w 2017 ro ku. W gro nie od zna czo nych
zna la zły się Syl wia Bart ko wiak, An na
Błasz czyk, Na ta lia Kru pa, We ro ni ka Ła -
ko my, Ka ta rzy na Ma słow ska, Pau la Ma -
zu rek, Ewa No wic ka, Mag da le na Sło ta,
Pau li na So wa, Ali cja Ślę zak, Ali cja Łu ka -
sik i Ka ro li na Pe da.

(GRZE LO)

PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

Sylwia Bartkowiak
wyróżniona przez związek



15Sport

Tur niej XVI Zdu ny Ka ra te Cup 2018
o Pu char Bur mi strza zde cy do wa nie
na le żał do go spo da rzy. Miej sco wy
UKS Sho dan wy wal czył pra wie trzy
ra zy wię cej me da li niż dru gi w kla sy -
fi ka cji klu bo wej Wro cław ski Klub
Spor tów Azja tyc kich Bu do kan!

Do ry wa li za cji w Zdu nach przy stą pi -
ło bli sko 300 za wod ni ków z 25 klu bów
z ca łe go kra ju. Ka ra te cy UKS Sho dan wy -
wal czy li 39 me da li (12 zło tych, 6 srebr -
nych, 21 brą zo wych). Na ko lej nych miej -
scach w kla sy fi ka cji ze spo ło wej upla so wa -
ły się WKSA Bu do kan (5-6-3), Klub Ka -
ra te Sa to ri Lesz no (3-4-5) i ASW Nip pon
Kro to szyn (3-4-5). Ni żej skla sy fi ko wa ne
zo sta ły UKS Uke mi Ko by lin (0-2-3)
i Koź miń ski Klub Ka ra te Do Sho to kan
(0-1-2). 

Zło te krąż ki zdo by li Ka ta rzy na Tra -
fan kow ska (UKS Sho dan – ka ta), Mar cin
Jan kow ski (UKS Sho dan – ka ta), Ja ro -
sław Adam ski (UKS Sho dan – ka ta), Le -
na Jan kow ska (UKS Sho dan – ka ta), Na -
ta sza Adam ska (UKS Sho dan – ka ta), Zu -
zan na Szy mań ska (UKS Sho dan – ka ta),
Ni ko dem Szy mań ski (UKS Sho dan – ka -
ta), We ro ni ka Bec ker (UKS Sho dan – ku -
mi te), Ja kub Ple skacz (ASW Nip -

pon – ka ta, ku mi te) oraz Fi lip Mosz
(ASW Nip pon – ku mi te). Po nad to ze spo -
ły Sho da na czte ry ra zy sta wa ły na naj wyż -
szym stop niu po dium – w ka ta dru ży no -
wym chłop ców i dziew cząt 14-17 lat oraz
w ka ta pierw szy krok 10 lat i star si i 9 lat
i młod si. 

Srebr ne me da le wy wal czy li Dag ma ra
Muj ta (UKS Sho dan – ka ta), Mar ce li na
Ple skacz (ASW Nip pon – ka ta), Łu kasz
Błasz czyk (ASW Nip pon – ka ta, ku mi te),
Alek san dra Adam ska (UKS Sho dan – ka -

ta), Ja kub Ro mań ski (UKS Sho dan – ku -
mi te), Wik to ria Pie kło (UKS Sho -
dan – ku mi te), Ju lia Ma ślan ka (UKS
Uke mi – ka ta), Ja kub Łęc ki (UKS Uke -
mi – ku mi te), Woj ciech Pest ka (Koź miń -
ski Klub Ka ra te – ku mi te), dru ży na UKS
Sho dan w ka ta pierw szy krok dziew -
cząt 10 lat i star szych oraz dziew cząt 14-
17 lat, ze spół ASW Nip pon w ka ta chłop -
ców 14-17 lat.

(GRZE LO)
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KARATE

Worek medali dla gospodarzy



W fi na le re jo nu ka li skie go mi -
strzostw w pił ce ręcz nej szkół po -
nad gim na zjal nych po wiat kro to szyń -
ski re pre zen to wa ła dru ży na z Ze spo -
łu Szkół Po nad gim na zjal nych im. J.
Mar ciń ca w Koź mi nie Wlkp. Na sza
eki pa za koń czy ła zma ga nia na trze -
cim miej scu. 

Sześć ze spo łów po dzie lo no na dwie
gru py. Koź mi nia nie w pierw szym me czu
prze gra li 9: 14 z póź niej szym trium fa to -
rem – ZST -E Ostrów Wlkp., a na stęp nie
ogra li LO Ple szew 14: 3. 

W po je dyn ku o trze cie miej sce dru -
ży na z Koź mi na zmie rzy ła się z ostrow -

skim ZAP -em. Na si pił ka rze wy gra -
li 11: 5. (GRZE LO)
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Te ni si ści sto ło wi z Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych im. J. Ki liń skie go
w Zdu nach za ję li pierw sze miej sce w re jo nie. Za wo dy od by ły się 16 li sto pa -
da w Ka li szu. 

Dru ży na w skła dzie To masz Za wa da, Ma te usz Sta niew ski i Krzysz tof Ma te la (tre -
ne rem jest An drzej Kraj ka) po ko na ła ry wa li z Kęp na i Kro to szy na. Te raz Ki liń czy cy ry -
wa li zo wać bę dą w eta pie wo je wódz kim. (AN KA)

TENIS STOŁOWY

Kilińczycy najlepsi w rejonie

PIŁKA RĘCZNA

Koźminianie na trzecim miejscu w rejonie

W so bo tę ro ze gra na zo sta ła in au gu -
ra cyj na ko lej ka Kro to szyń skiej Li gi
Ha lo wej Pił ki Noż nej. Po pierw szych
me czach na po zy cji li de ra usa do wił
się ze spól MTV Roz dra żew. 

No wy se zon roz po czął się od zwy cię -
stwa Octa go nu nad Hor nets 4: 2. Przez

dłu gi czas spo tka nie by ło bar dzo za cię te.
W koń cu Octa gon wy szedł na dwu bram -
ko we pro wa dze nie i zgar nął kom plet
punk tów. 

Eki pa MTV roz gro mi ła Don’t
Cry 11: 1. Trzy ra zy do siat ki tra fił F. Wo -
siek, a po dwie bram ki zdo by li B. An drze -
jew ski, A. No wak oraz D. Styś. Dla prze -

gra nych go la strze lił D. Bry lew ski, któ ry
na or li ku re pre zen tu je... ze spół MTV. 

Po tem do szło do nie spo dzian ki, bo
za ta ką na le ży uznać wy gra ną Pa to Bło nie
z LZS -em Ko bier no 7: 5. Pa to przy sta -
nie 5: 5 wy ko rzy sta ło prze dłu żo ny rzut
kar ny za ko lej ne prze wi nie nie, a na stęp -
nie D. Ję dr ko wiak otrzy mał czer wo ny
kar to nik, po czym LZS już się nie pod -
niósł. Trzy tra fie nia dla prze gra nych za li -
czył no mi nal ny bram karz – M. Kaź mier -
czak. Z ko lei dla Pa to po dwa go le strze li li
B. Sta cho wiak, A. Skrzyp niak i O. Sta -
szew ski. 

Star cie A Se ree Tee z Eki pą z Sul mie -
rzyc za koń czy ło się wy ni kiem 4: 4.
Wszyst kie tra fie nia dla sul mie rzy czan by -
ły dzie łem W. Bu dzia ka. Dwa ra zy na li stę
strzel ców wpi sał się P. Ku szaj. 

Re mis padł tak że w me czu Pan co mu
z Żu bra mi (5: 5). Po je dy nek stał na bar -
dzo wy so kim po zio mie, a po dwie bram -
ki zdo by li P. Ka lak, J. Kło bu sek oraz M.
Szulc. 

(GRZE LO) 
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Wysoka wygrana MTV 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.


