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DZIŚ W NU ME RZE:
� REKREACJA

Otwarcie lodowiska 
w Krotoszynie!

Czytaj na str. 2

� UROCZYSTOŚĆ

Podsumowanie
projektu „Krotoszyn
łączy pokolenia”

Czytaj na str. 3

� SULMIERZYCE 

Gorąca atmosfera 
na sesji Rady Miejskiej

Czytaj na str. 4

� NA SYGNALE 

Tragiczne zdarzenie 
na stacji paliw

Czytaj na str. 7

� DODATEK

TWOJE DZIECKO
Czytaj na str. 10-11

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 12-13

Czytaj str. 15

POD NASZYM PATRONATEM

Futbolowy weekend w Krotoszynie



30 li sto pa da w sa li wiej skiej w Ku kli -
no wie od by ła się wie czor ni ca z oka -
zji set nej rocz ni cy od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści. Na uro czy -
stość przy by ło po nad 200 osób. 

Głów nym or ga ni za to rem by ła miej -
sco wa Szko ła Pod sta wo wa, a współ or ga ni -
za to ra mi – pa ra fia Sta ry gród, Sto wa rzy sze -
nie „Ku kli nów”, Ra da So łec ka w Ku kli no -
wie i Sto wa rzy sze nie „Ro dzi na Ułań ska”.

Uro czy stość roz po czę ła się Mszą św.,
od pra wio ną przez ks. Ry szar da Mu szyń -

skie go. Po tem w pro gra mie wie czor ni cy
zna la zły się: Apel Po le głych, uczcze nie
zmar łych my śli wych, za tań cze nie po lo ne -
za przez dzie ci i go ści na pla cu przy sa li,
in sce ni za cja ku czci nie pod le głej, wy stę py
ar ty stycz ne za pro szo nych ze spo łów (Ale
Bab ki z Roz dra że wa, Fa mi lia z Ku kli no -
wa, chór pa ra fial ny ze Sta re go gro du) oraz
po czę stu nek.

(NO VUS)
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KUKLINÓW

Wieczornica ku czci niepodległej

W li sto pa dzie ucznio wie dwóch kro -
to szyń skich pla có wek, Ze spo łu
Szkół Po nad gim na zjal nych nr 3 im.
Ja na Paw ła II i Szko ły Pod sta wo wej

nr 1 im. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich wzię li udział w pro jek cie pro fi -
lak tycz nym „Nie zmar nuj swo je go
ży cia!”.

W ra mach pro jek tu dla uczniów zor -
ga ni zo wa no spo tka nie, któ re pro wa dzi li
Łu kasz Bęś ps. Bę siu i Jo na tan Blank – Dj
Yonas. Two rzą oni ze spół RYM ce rze. Pro -
jekt po wstał z ini cja ty wy Fun da cji Edu ka -
cja z War to ścia mi oraz ra pe rów. 

W cza sie spo tka nia z ucznia mi ra -
pe rzy po dzie li li się swo im do świad cze -
niem ży cio wym w wal ce z na ło ga mi.
Waż ne tre ści oraz for ma tra fia ją ca
wprost do mło de go od bior cy po bu dzi -
ły sa mo świa do mość mło dzie ży w za -
kre sie pro ble mów uza leż nień oraz ich
skut ków, a tak że zmu si ły do re flek sji
nad sen sem ży cia i od po wie dzial nych
wy bo rów.

OPRAC. (AN KA)

PROJEKT

Nie zmarnuj swojego życia!

KROTOSZYN

Mamy lodowisko!

6 grud nia, a więc w mi ko łaj ki, ofi -
cjal nie otwar te zo sta ło mo bil ne lo -
do wi sko przy kry tej pły wal ni WOD -
NIK w Kro to szy nie. Obiekt bę dzie do -
dat ko wo na gło śnio ny i oświe tlo ny.
Dla klien tów prze wi dzia no rów nież
moż li wość wy po ży cze nia ły żew,
a dla po cząt ku ją cych – pin gwin ki
do na uki jaz dy. Wy miar ta fli to 20
na 30 me trów.

W ofi cjal nym otwar ciu obiek tu
uczest ni czy li m. in. To masz Ni cie jew -
ski – pre zes Cen trum Spor tu i Re kre acji
WOD NIK, Jo an na Król -Trąb ka – rad na
Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go,
An na Si ko ra – prze wod ni czą ca Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie, bur mistrz Fran -
ci szek Mar sza łek oraz wi ce bur mistrz Ry -
szard Czusz ke.

– To miej sce jest przede wszyst kim
dla was, dzie ci i mło dzie ży, że by ście mo gli
czyn nie od po czy wać bez smar fo na czy
lap to pa. Bę dzie my or ga ni zo wać za ję cia
na uki jaz dy na łyż wach, a w okre sie fe rii
zi mo wych pla nu je my wy stę py na lo dzie.
Do ko rzy sta nia z lo do wi ska za pra sza my
rów nież do ro słych w każ dym wie -
ku – mó wił To masz Ni cie jew ski.

– Chciał bym ser decz nie po dzię ko -
wać kie row nic twu WOD NI KA za spraw -
ną or ga ni za cję te go przed się wzię cia. Po ja -
wia ły się już wcze śniej ta kie po stu la ty, że -
by lo do wi sko w Kro to szy nie po wsta ło,
głów nie ze stro ny dzie ci i mło dzie ży – po -
wie dział Fran ci szek Mar sza łek.

W trak cie otwar cia lo do wi ska nie mo -
gło za brak nąć Św. Mi ko ła ja, któ ry roz da -
wał dzie ciom cu kier ki.

(NO VUS)

BENICE

Przedstawiciele Amnesty
International z wizytą w szkole

Do Szko ły Pod sta wo wej im. Ja na
Paw ła II w Be ni cach przy by li z Po -
zna nia przed sta wi cie le Amne sty In -
ter na tio nal – mię dzy na ro do wej or -
ga ni za cji wy stę pu ją cej w obro nie
praw czło wie ka.

Gra ży na Sen dec ka, Jo an na Ło pion,
An na Za wi ślak i Mi ko łaj Żu ra kow ski to
mło dzi lu dzie, wo lon ta riu sze, ak ty wi ści,
któ rzy nie spra wie dli wość na świe cie
trak tu ją oso bi ście. Jak wie le mi lio nów
osób, zmie nia ją świat, by każ dy mógł ko -
rzy stać z praw czło wie ka. Dzia ła ją
na rzecz kon kret nych lu dzi na ca łym

świe cie, lu dzi, któ rych pra wa zo sta ły zła -
ma ne.  W trak cie spo tka nia z ucznia mi
be nic kiej szko ły go ście przy bli ży li dzia łal -
ność Amne sty In ter na tio nal, opo wie -
dzie li o jej hi sto rii, ba da niach, rzecz nic -
twie, kam pa niach czy edu ka cji. Przy wo -
ła li po sta cie, któ re dzię ki sku tecz nym
dzia ła niom Amne sty In ter na tio nal od zy -
ska ły wol ność. Mó wi li o oso bi stych do -
świad cze niach, od po wia da li na py ta nia,
a po nad to omó wi li kwe stie zwią za ne
z przy go to wa niem Ma ra to nu Pi sa nia Li -
stów 2018, przed się wzię ciem or ga ni zo -
wa nym przez AI od 2001 ro ku.

OPRAC. (NO VUS)
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W au li I Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. Hu go na Koł łą ta ja pod su mo wa no
pro jekt „Kro to szyn łą czy po ko le nia”. Or -
ga ni za to rem przed się wzię cia był miej -
sco wy Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku,
a pa tro nat ob ję li Ma rek Woź -
niak – mar sza łek wo je wódz twa wiel ko -
pol skie go, sta ro sta Sta ni sław Szczot ka
i bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek.

Part ne ra mi pro jek tu by ły Po wia to we
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Kro to szy -
nie, I LO im. Hu go na Koł łą ta ja, Kro to -
szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na i Kro to szyń -
ski Ośro dek Kul tu ry.

Zre ali zo wa ne dzia ła nia przed sta wi ła
Elż bie ta Ma lesz ka – pre zes UTW w Kro -
to szy nie. Pro jekt miał na ce lu wzrost po -
zio mu ak tyw no ści fi zycz nej, spo łecz nej,
in te lek tu al nej i kul tu ral nej osób star -
szych, za in te re so wa nie re gio na li zmem
i lo kal ną hi sto rią wśród se nio rów i mło -
dzie ży, pro mo cję ak tyw ne go try bu ży cia
i roz wi ja nie pa sji. 

Dla uczest ni ków zor ga ni zo wa no więc
za ję cia z gim na sty ki i jo gi, ce ra micz ne, rę -
ko dzie ła, a tak że pre lek cje proz dro wot ne
czy pik ni ki. Prze pro wa dzo no tak że kon -
kurs fo to gra ficz ny „Ma gicz na po ra”. 

Cał ko wi ty koszt pro jek tu wy -
niósł 29 560 zł, z cze go 15 tys. zł sta no wi ło
do fi nan so wa nie z sa mo rzą du wo je wódz twa
wiel ko pol skie go, 3400 zł do ło ży ła gmi na
Kro to szyn, 3300 zł – UTW, 3400 zł – po -
wiat kro to szyń ski, a wkład oso bo wy wy no sił
4460 zł. 

W trak cie pod su mo wa nia mię dzy -
po ko le nio wa gru pa te atral na wy stą pi ła
w spek ta klu słow no -mu zycz nym, na -
wią zu ją cym do wy da rzeń po prze dza ją -
cych od zy ska nie przez Pol skę nie pod le -
gło ści. Wszy scy wspól nie od śpie wa li
„Ma zur ka Dą brow skie go”, „Ro tę”
i „Pierw szą bry ga dę”.

Uro czy sto ści w I LO to wa rzy szy ła
wy sta wa prac wy ko ny wa nych pod czas
warsz ta tów ar ty stycz nych.

(NO VUS)

W li sto pa dzie Sła wo mir Tra wiń -
ski – za stęp ca nad le śni cze go Nad le -
śnic twa Kro to szyn – oraz To masz
Chu dy – bur mistrz Zdun – prze cię li
sym bo licz ną wstę gę przy Dę bie Nie -
pod le gło ści, któ ry za sa dzo no na pla -
cu 700-le cia. 

Za sa dzo ne drze wo ma upa mięt niać
set ną rocz ni cę od zy ska nia nie pod le gło ści
przez Pol skę oraz wy bu chu po wsta nia
wiel ko pol skie go i po wro tu Zie mi Zdu -
now skiej do Ma cie rzy. 

W 2019 ro ku bę dzie prze pro wa dzo -
ne gło so wa nie w kwe stii nada nia imie nia
dla no wo za sa dzo ne go dę bu. Po za tym
przy drzew ku umiesz czo na zo sta nie pa -
miąt ko wa tablica. 

Przy po mnij my, że po burz li wym
okre sie i wal kach na po cząt ku 1919 ro ku
(od stycz nia do mar ca), kie dy to ca ły te ren
za ję li Niem cy, Zdu ny i oko li ce zo sta ły for -

mal nie przy zna ne Pol sce do pie ro w 1920
ro ku, po ra ty fi ko wa niu Trak ta tu Wer sal -
skie go w dniu 10 stycz nia. 

OPRAC. (NO VUS)

PROJEKT

Łączymy pokolenia

ZDUNY

Dąb na stulecie niepodległości
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KROTOSZYN

Radni wybrali przewodniczących komisji

Na se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie, któ ra od by ła się 29 li sto pa da,
do ko na no wy bo ru prze wod ni czą -
cych ko mi sji sta łych.

Na cze le Ko mi sji re wi zyj nej sta nę ła
Sła wo mi ra Ka lak, re pre zen tu ją ca Pra wo
i Spra wie dli wość. Ko mi sją skarg, wnio -

sków i pe ty cji kie ro wać bę dzie Krzysz tof
Grzem pow ski z Pol skie go Stron nic twa
Lu do we go. Prze wod ni cze nie Ko mi sji bu -
dże to wo -go spo dar czej po wie rzo no Na ta -
lii Ro ba kow skiej z Sa mo rzą do wej Ini cja ty -
wy Oby wa tel skiej, a sze fem Ko mi sji spo -
łecz nej zo stał Da rian Pa szek z PSL -u.

(NO VUS)

KOBYLIN

Wynagrodzenie 
burmistrza bez zmian

W trak cie dru giej se sji Ra dy Miej -
skiej w Ko by li nie, któ ra od by ła
się 29 li sto pa da, pod ję ta została
uchwa ła w spra wie usta le nia wy na -
gro dze nia bur mi strza.

Wy so kość pen sji wło da rza Ko by li -
na usta lo no na po zio mie 10 180 zło tych
brut to. A za tem bę dzie ona ta ka sa ma jak
do tych czas. Rad ni prze gło so wa li tę
uchwa łę jed no gło śnie. (AN KA) 

Go rą ca at mos fe ra pa no wa ła na dru -
giej se sji Ra dy Miej skiej w Sul mie rzy -
cach. Rad na Ka ro li na Za bo rek -Ku law -
ska, ku kon ster na cji więk szo ści ze bra -
nych, ogło si ła się opo zy cją i w kon se -
kwen cji opo wia da ła się prze ciw ko
w kwe stiach skła dów ko mi sji oraz
pod wy żek po dat ków lo kal nych.

Przy po mnij my, że rad na Ka ro li na Za -
bo rek -Ku law ska jest żo ną Da nie la Ku law -
skie go, wie lo let nie go rad ne go i kontr kan -
dy da ta obec ne go bur mi strza Sul mie rzyc
w nie daw nych wy bo rach. 

Naj pierw Ra da Miej ska wy bra ła
skład Ko mi sji skarg, wnio sków i pe ty cji.
Zna leź li się w niej Krzysz tof Pau liń ski
(KWW Da nie la Ku law skie go), Ro man
Szcze snow ski (Pol skie Stron nic two Lu do -
we) i Adam Krenz (Sa mo rzą do wa Ini cja -
ty wa Oby wa tel ska). 

Go rą ca dys ku sja roz po czę ła się, gdy
przy szło do wy bo ru skła du Ko mi sji re wi -
zyj nej. W nie któ rych gmi nach przy ję ło
się bo wiem, że jej prze wod ni cze nie po -
wie rza się ko muś z opo zy cji. Wi ce prze -
wod ni czą ca ra dy, Agniesz ka Gi ba sie wicz
(PSL), zgło si ła kan dy da tu rę Ka mi la Ło -
pu szań skie go (KWW Da nie la Ku law skie -
go). Z ko lei rad na K. Za bo rek -Ku law ska
zgło si ła sa mą sie bie. – Je stem rad ną opo -
zy cyj ną, więc mo gę obiek tyw nie oce nić
sy tu ację ja ko prze wod ni czą ca Ko mi sji re -
wi zyj nej. Nie bę dzie po dej rzeń o in te re -
sow ność i stron ni czość. Sta tut mia sta
w dzia le V roz dzia le I mó wi o tym, że nie
mo że być po dej rzeń o in te re sow ność
i stron ni czość, że nie bę dzie wy łą cza nia
pew nych te ma tów. Je śli rad ni za gło su ją
zgod nie z su mie niem, wy ra żam chęć kan -
dy do wa nia – oznaj mi ła rad na. 

Jej wy po wiedź spo tka ła się z na tych -
mia sto wą re ak cją i kry ty ką czę ści rad -
nych. – To to tal na bzdu ra, co pa ni opo -
wia da – stwier dził Krzysz tof Pau liń -
ski. – Nie wiem, o czym pa ni mó wi. Jesz -
cze nie by ło po sie dze nia żad nej ko mi sji,
a już pa da ją oskar że nia o stron ni czość. To
jest pró ba sia nia nie zgo dy w ra dzie. 

– Pa ni ogła sza się ja ko je dy ną opo zy -
cyj ną rad ną – po wie dział z ko lei Adam
Orze szyń ski. – Wiel kiej opo zy cji w ra dzie
nie ma. Pan Da niel (Ku law ski – przyp.
red.) był w po przed niej Ko mi sji re wi zyj -
nej i nie by ło pro ble mu, że ktoś był nie -
obiek tyw ny, a pa ni wy cho dzi z ja kąś tam
opo zy cją. Uwa żam, że wszy scy dzia ła my
dla do bra mia sta – oświad czył prze wod -
ni czą cy ra dy.

K. Za bo rek -Ku law ska swo ją de cy zję
o przej ściu do opo zy cji uza sad ni ła tym, że
uzy ska ła in for ma cje o nie for mal nym spo -
tka niu 14 rad nych z bur mi strzem Da riu -
szem Dę bic kim, w trak cie któ re go, w ta -
jem ni cy przed nią i bez jej udzia łu, usta lo -
no skład wszyst kich ko mi sji.

Bur mistrz Dę bic ki uznał to za in sy -
nu acje. – Ja ni ko go nie za pra sza łem. Je śli
ma pa ni ta kie in for ma cje, to są błęd ne.
Pro szę mi nie in sy nu ować, że do ko ny wa -
łem ja kich kol wiek dzia łań przed se sją czy
ko mi sja mi. Pro szę to udo wod nić. Pro sił -
bym ta kich in sy nu acji pu blicz nie nie wy -
gła szać – mó wił obu rzo ny D. Dę bic ki.

Do ko mi sji zgło szo no rów nież Ane -
tę Ku rza wę (Nie za leż ni 2018) i Ra fa ła
Ozgę (PSL). W imien nym gło so wa niu
ra da sto sun kiem 14: 1 za ak cep to wa ła
wszyst kich kan dy da tów, z wy jąt kiem K.
Za bo rek -Ku law skiej. Na prze wod ni czą -
ce go ko mi sji jed no gło śnie wy bra no Ra fa -
ła Ozgę.

Nie ma łe emo cje wy wo ła ła tak że pod -
wyż ka po dat ków. – Wnio sku ję, że by po -
zo sta wić po dat ki na tym sa mym po zio -
mie. Nie trze ba nad mier nie ob cią żać
miesz kań ców. Ni by ro sną pła ce, ale idą
za tym wiel kie pod wyż ki cen prą -
du – oznaj mi ła K. Za bo rek -Ku law ska.
Prze ciw tej pro po zy cji opo wie dzia ła się
dzie siąt ka rad nych, a od gło su wstrzy ma -
ło się czte rech. Uchwa ła po dat ko wa z ko -
lei prze szła sto sun kiem gło sów 14: 1.

Na za koń cze nie se sji A. Orze szyń ski
za rzu cił rad nej K. Za bo rek -Ku law skiej
brak sza cun ku do po zo sta łych rad -
nych. – Dziw nie za czę ła się ta na sza se -
sja – po wie dział. – W po przed niej ka den -
cji ja koś to wszyst ko się zga dza ło. By ły róż -
ne gło sy za i prze ciw. Mam na dzie ję, że
w przy szło ści nie bę dzie ta kie go gło so wa -
nie na za sa dzie „nie, bo nie!”. W tam tej
ka den cji pa ni i mał żo nek obo je by li ście
rad ny mi i tak źle nie by ło. Mo że to wy nik
nie za do wo le nia z po raż ki? Nie wiem, czy
na stą pi ła zmia na fron tu. Chcę, że by to
wszyst ko by ło wy wa żo ne.

– Sta ram się za wsze ob szer nie ar gu -
men to wać mo je sta no wi sko. Czy ja nie mo -
gę w tym miej scu wy ra zić swo je go zda nia?
Co do opo zy cyj no ści, to w tej ka den cji tak
się po czu łam po tym nie for mal nym spo -
tka niu 14 rad nych z bur mi strzem – od po -
wie dzia ła K. Za bo rek -Ku law ska.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Burzliwe dyskusje w Sulmierzycach



5Na Bieżąco

Roz po czę ła się prze bu do wa uli cy
Mic kie wi cza w Ko by li nie. Mo der ni za -
cja tej dro gi ma za koń czyć się do 25
czerw ca przy szłe go ro ku.

Na od cin ku o dłu go ści ok. 165 me -
trów wy ko na na zo sta nie na wierzch nia
z kost ki bru ko wej gra ni to wej, ze ście kiem
zlo ka li zo wa nym w od le gło ści 0,2 m od osi
jezd ni. Na po łą cze niu z ul. Krob ską wy -
mie nio ne bę dą kra węż ni ki be to no we
oraz na wierzch nia chod ni ka. Wpu sty
ulicz ne zo sta ną włą czo ne do ist nie ją cej
ka na li za cji desz czo wej. 

OPRAC. (NO VUS)

KOBYLIN

Prace remontowe na ulicy Mickiewicza

Za koń czył się re mont po miesz czeń
pod od dzia łu ura zów na rzą dów ru -
chu i or to pe dii od dzia łu chi rur gicz -
ne go w szpi ta lu przy ul. Mic kie wi -
cza w Kro to szy nie. Pod od dział zy -
skał dwie no we sa le dla cho rych
(dwu - i trzy łóż ko wą), każ da z ła -
zien ką.

W wy re mon to wa nej czę ści pod od -
dzia łu znaj du je się też no wy ga bi net za -
bie go wy. Po pra wio no tak że stan dard sal

nad Izbą Przy jęć. Przed re mon tem le żą cy
tam pa cjen ci ko rzy sta li ze wspól nej ła -
zien ki. Te raz dla każ dej z sal wy zna czo no
osob ną ła zien kę. 

W ra mach re mon tu za mon to wa no
rów nież in sta la cje – elek trycz ną, hy drau -
licz ną, sa ni tar ną i prze ciw po ża ro wą.
W po miesz cze niach od ma lo wa no ścia ny
i wy mie nio no wy kła dzi nę pod ło go wą.
Tak więc pa cjen ci tam tra fia ją cy bę dę
mie li bar dziej kom for to we wa run ki. 

(NO VUS)

SZPITAL

Oddział ortopedyczny po remoncie

20 li sto pa da pa ry mał żeń skie z te re -
nu gmi ny Koź min Wlkp. świę to wa ły
zło te go dy, czy li 50 lat wspól ne go ży -
cia. Bur mistrz Ma ciej Brat bor ski
wrę czył ju bi la tom me da le za dłu go -
let nie po ży cie mał żeń skie, przy zna -
ne przez pre zy den ta RP. 

W tym ro ku od zna cze nia za dłu go -
let ni staż mał żeń ski otrzy ma ło 25 par.
Bur mistrz po gra tu lo wał zło tym ju bi la -
tom, po dzię ko wał za ich po sta wę, wy cho -
wa nie dzie ci i pra cę na rzecz lo kal nej spo -
łecz no ści. 

Pa ry mał żeń skie otrzy ma ły ró że
i upo min ki. Tra dy cyj ne „Sto lat” za gra ła
i za śpie wa ła Ka pe la znad Or li. Nie za bra -
kło szam pa na, słod kie go po czę stun ku
i tań ców na par kie cie. 

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

50 lat wspólnego życia
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12 grud nia, w go dzi nach 17.00-
19.00, w Kro to szyń skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej Piotr Kaź mier czak, die te -
tyk kli nicz ny, prze pro wa dzi pre lek -
cję. Spo tka nie bę dzie po dzie lo ne
na dwa blo ki te ma tycz ne.

W pierw szej czę ści P. Kaź mier czak
bę dzie mó wił o nad ci śnie niu tęt ni czym
i le cze niu die tą. Po wy kła dzie każ dy słu -
chacz otrzy ma vo ucher -za pro sze nie
na bez płat ne spo tka nie, w trak cie któ re -
go bę dzie mógł li czyć na: spe cja li stycz ną
kon sul ta cję w ga bi ne cie die te tycz nym,
ja dło spis ści śle wspo ma ga ją cy le cze nie
nad ci śnie nia, usta le nie za kre su su ge ro -
wa nych ba dań la bo ra to ryj nych, ma te ria -
ły in for ma cyj ne wy ja śnia ją ce pro blem
nad ci śnie nia, a tak że spe cja li stycz ne ba -

da nia ma sy i skła du cia ła, wy zna cza nie
po trzeb ener ge tycz nych i re al nych pro -
gnoz te ra pii.

Dru gi blok te ma tycz ny bę dzie przy -
go to wa ny spe cjal nie dla Aka de mii Pił kar -
skiej Re is sa. P. Kaź mier czak wy gło si pre -
lek cję „Ży wie nie a zdol no ści do wy sił ku
z pił ce noż nej”. Po tym wy kła dzie rów -

nież każ dy ze słu cha czy otrzy ma vo ucher -
-za pro sze nie na bez płat ne spo tka nie,
na któ rym za ofe ro wa ne bę dą: spe cja li -
stycz na kon sul ta cja w ga bi ne cie z te ma ty -
ki za sad ży wie nia mło de go pił ka rza, usta -
le nie za kre su su ge ro wa nych badań  la bo -
ra to ryj nych, biu le tyn in for ma cyj ny z ży -
wie nia oraz spe cja li stycz ne ba da nia ma sy
i skła du cia ła, wy zna cza nie po trzeb ener -
ge tycz nych i pro gnoz po pra wy zdol no ści
wy sił ko wej or ga ni zmu.

War to za zna czyć, iż przed sta wi cie le
APR mo gą uczest ni czyć tak że w pre lek cji
z nad ci śnie nia tęt ni cze go. Za chę ca my
tak że do od wie dze nia stro ny
http://kazmierczak.dobrydietetyk.pl. Za -
pra sza my wszyst kich 12 grud nia do kro -
to szyń skiej bi blio te ki.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Zapraszamy na prelekcję zdrowotną

W au li I Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. Hu go na Koł łą ta ja w Kro to szy nie
zor ga ni zo wa no wi do wi sko hi sto rycz -
ne z oka zji set nej rocz ni cy od zy ska -
nia przez Pol skę nie pod le gło ści. Gru -
pa uczniów pod kie run kiem hi sto ry -
ka, Paw ła Ha dry cha, przy go to wa ła
in sce ni za cję „Tu jest Pol ska!”.

Li ce ali ści w nie zwy kle ob ra zo wy spo -
sób za pre zen to wa li naj waż niej sze, zna ne
i mniej zna ne, frag men ty hi sto rii Rze czy -
po spo li tej. Ucznio wie wy stę po wa li
w stro jach z daw nych epok, za bie ra jąc wi -
dzów w głąb pol skich dzie jów. Na sce nie
po ja wia ły się ta kie po sta cie jak Gall Ano -

nim, Bo le sław Chro bry, ks. Ma rek Jan do -
ło wicz, Jó zef Wy bic ki czy gen. Ma rian
Lan gie wicz. Wy ra zi ste i emo cjo nal ne
przed sta wie nie wy da rzeń hi sto rycz nych
prze pla ta ło się z wy stę pa mi chó ru.

Po wie lu mie sią cach prób i przy go to wań
li ce ali ści za pre zen to wa li na praw dę nie -
zwy kłe wi do wi sko – wzru sza ją ce, po ru -
sza ją ce i po ucza ją ce.

(NO VUS)

LO KROTOSZYN

Tu jest Polska!

W koź miń skim ki nie Miesz ko zor ga -
ni zo wa no kon cert ,,Przy sta nek Po -
ezja – Le śmian po in dyj sku”.
Przed licz nie zgro ma dzo ną pu blicz -
no ścią wy stą pi ło trio w skła dzie:
Wal de mar Ry chły, Elż bie ta Ro jek
oraz Man dar Pu ran da re.

W trak cie kon cer tu kla sycz na mu zy -

ka in dyj ska prze pla ta ła się z po ezją Bo le sła -
wa Le śmia na i in dyj skich po etów, m. in.
Bal kri sh na Bha gvan ta Bor ka ra (ję zyk ma -
ra thi), Chin ta ma ni a Kha nol ka ra aka Aar -
ti Pra bhu (ma ra thi), Du shy an ta Ku ma ra
(hin di). Sło wom – śpie wa nym i mó wio -
nym – to wa rzy szy ła gra na in stru men tach
ta kich jak har mo nium in dyj skie, gi ta ra,
dar bu ka, ta bla i tank -drum, go on gro os. 

– Le śmian swo im wier szom czę sto
nada wał ty tu ły, umiej sca wiał je w bar -
dzo kon kret nym cza sie, np. przed świ -
tem, wie czo rem, w głę bo kiej no cy, co
bu do wa ło róż no rod ne ko lo ry i na stro je.
Każ da z rag in dyj skich ma przy po rząd -
ko wa ną so bie po rę dnia i no cy, np. Ra ga
Mal ko uns to głę bo ka noc, na to miast Ra -
ga Sa rang to po po łu dnie, na do da tek
desz czo we. Wy ko na nie na stę pu ją cych
po so bie rag mo że trwać wie le go dzin
i wte dy po szcze gól ne utwo ry od da ją
zmie nia ją cy się na strój po ry dnia i no cy.
Ta „wspól ność” czy ni kon cert jesz cze
bar dziej in te re su ją cym – uwa ża Wal de -
mar Ry chły. 

W. Ry chły, z wy kształ ce nia ar chi tekt,
jest kom po zy to rem, mu zy kiem i współ -
twór cą Kwar te tu Jor gi. Elż bie ta Ro jek to
wo ka list ka mię dzy in ny mi Or kie stry Św.
Mi ko ła ja, a tak że wie lo let nia ak tor ka te -
atru Gar dzie ni ce. Man dar Pu ran da re jest
ak to rem oraz wy kła dow cą ję zy ka hin di
na Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic kie wi -
cza w Po zna niu.

(NO VUS)

KONCERT

Leśmian po indyjsku
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Okres grzew czy każ de go ro ku cha -
rak te ry zu je się pla gą po ża rów
w prze wo dach ko mi no wych. Nie -
ste ty, ich licz ba z ro ku na rok ro -
śnie. 1 grud nia stra ża cy bra li
udział w trzech ak cjach ga śni -
czych. Wszyst kie zda rze nia to by ły
po ża ry sa dzy. 

W Zdu nach, Dzie li cach i Kro to szy -
nie dzia ła nia stra ży po żar nej prze bie ga ły

po dob nie – stłu mie nie po ża ru w prze wo -
dzie ko mi no wym, usu nię cie nad pa lo nej
sa dzy na ze wnątrz, do ga sze nie za rze wi
ognia, prze wie trze nie obiek tu oraz we ry -
fi ka cja za gro żeń przy po mo cy urzą dzeń
po mia ro wych. Na szczę ście nie by ło osób
po szko do wa nych.

Stra ża cy ape lu ją o pra wi dło wą eks -
plo ata cję ko mi nów. To my pil nu je my
prze glą dów okre so wych i rocz nych, za ku -
pu je my opał i dba my o po rzą dek w po -

miesz cze niu, gdzie znaj du je się ko cioł
grzew czy. To my po dej mu je my de cy zję
o in sta la cji czuj ni ka dy mu i tlen ku wę gla.
Nie daj my się za bić we wła snym do mu!

(NO VUS)

ZAGROŻENIA

Kolejne pożary w kominach

4 grud nia w cią gu za le d wie pół to rej
go dzi ny na Par cel kach w Kro to szy -
nie do szło do dwóch wy pad ków dro -
go wych. Na szczę ście oby ło się bez
po waż nych ob ra żeń.

Pierw sze zda rze nie mia ło miej sce
oko ło go dzi ny 10.00 na skrzy żo wa niu ulic
Szo sa Be nic ka i Osad ni cza. – Jak usta lo no,
ko bie ta kie ru ją ca sa mo cho dem mar ki Re -
nault Me ga ne, wy jeż dża jąc z dro gi pod po -
rząd ko wa nej, nie udzie li ła pierw szeń stwa
prze jaz du. Tym sa mym do pro wa dzi ła
do zde rze nia z ja dą cym dro gą głów ną sa -
mo cho dem mar ki Volks wa gen. Ni ko mu

nic po waż ne go się nie sta ło. Pa sa że ro wie
tra fi li do szpi ta la, ale z nie wiel ki mi ob ra -
że nia mi. Uczest ni cy zda rze nia by li trzeź -
wi. Spraw czy ni zo sta ła uka ra na man da -
tem w wy so ko ści 400 zł – mó wi Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

Nie udzie le nie pierw szeń stwa by ło
tak że przy czy ną zda rze nia, do któ re go
do szło oko ło godz. 11.20 na skrzy żo wa -
niu ulic Pół wiej ska, Urba no wi czów ny
i Sa mul skie go. – Kie ru ją cy sa mo cho dem
mar ki Re nault La gu na nie udzie lił
pierw szeń stwa po jaz do wi mar ki Opel
An ta ra. Nikt nie od niósł ob ra żeń, kie -
row cy by li trzeź wi. Spraw ca otrzy mał
man dat kar ny w kwo cie 250 zł – in for -
mu je P. Szcze pa niak.

(NO VUS)

NA DRODZE

Dwa wypadki na Parcelkach

KROTOSZYN

Samospalenie na stacji paliw
We wto rek, 4 grud nia, na sta cji pa -
liw przy ul. Koź miń skiej w Kro to szy -
nie 55-let ni męż czy zna po lał swo je
cia ło ben zy ną i pod pa lił się. W sta -
nie cięż kim zo stał prze wie zio ny
do szpi ta la. Przy czy ny te go tra gicz -
ne go zda rze nia ba da po li cja.

– Świa dek zda rze nia prze ka zał in for -
ma cję, że na te re nie sta cji pa liw w cen -
trum Kro to szy na męż czy zna po lał swo je
cia ło ben zy ną i za pró szył ogień. Na tych -
miast na miej sce skie ro wa no dwa po jaz dy
z miej sco wej Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej, po wia do mio no tak że po go to wie
ra tun ko we i po li cję – in for mu je To masz
Pa try as, rzecz nik pra so wy Ko men dy Po -
wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie.

Gdy stra ża cy do tar li na te ren sta cji
pa liw, w po bli żu wej ścia do bu dyn ku le ża -
ła oso ba, któ rej ubra nie by ło czę ścio wo
spa lo ne. Z ze znań per so ne lu wy ni ka ło, że
męż czy zna za tan ko wał w pla sti ko wą bu -
tel kę ben zy nę, po czym po lał się i pod pa -
lił. Oso by po stron ne pod ję ły pró bę ga sze -
nia po szko do wa ne go ko cem ga śni czym,
na to miast pra cow nik sta cji przy po mo cy
pod ręcz ne go sprzę tu ga śni cze go uga sił
ogień na pło ną cym męż czyź nie.

Po za bez pie cze niu te re nu stra ża cy
przy stą pi li do oce ny sta nu po szko do wa -
ne go. W ocze ki wa niu na ka ret kę po go to -
wia wy ko na li wszyst kie moż li we do zre -
ali zo wa nia czyn no ści w ce lu zmi ni ma li -
zo wa nia skut ków tak dra stycz ne go zda -
rze nia. Po przy by ciu spe cja li stycz ne go Ze -
spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go le karz
pod jął de cy zję o na tych mia sto wej ho spi ta -
li za cji męż czy zny, któ re go nie zwłocz nie
prze wie zio no do Szpi tal ne go Od dzia łu

Ra tun ko we go w Kro to szy nie.
– Pa cjent po zda rze niu tra fił na SOR.

W no cy, w sta nie cięż kim, ka ret ką zo stał
prze wie zio ny do szpi ta la w Ostro wie
Wlkp. Stam tąd śmi głow cem LPR prze -
trans por to wa no go do spe cja li stycz nej
pla ców ki me dycz nej – oznaj mia Sła wo -
mir Pa łasz, rzecz nik pra so wy SP ZOZ
w Kro to szy nie.

– Aku rat by łem w po bli żu i pod bie -
głem po móc – po wie dział nam Woj ciech
Szym czak, je den ze świad ków zda rze -
nia. – Ob ró ci łem te go pa na na bok i po -
wie dzia łem, że za cze kam z nim na przy -
jazd ka ret ki i stra ży. Straż do tar ła pierw -
sza. Obok nie go le ża ła bu tel ka, z któ rej się
na pił, po czym się ob lał. Po je go le wej stro -
nie le ża ła za pal nicz ka prze dłu ża na
do pod pa la nia zni czy. Męż czy zna ma
moc no spa lo ne dro gi od de cho we. Miał za -
ni ka ją cy, bar dzo sła by od dech. Spa le niu
ule gła twarz, klat ka pier sio wa i pra wa rę -
ka. Na co dzień jeż dżę cię ża rów ką i wi -
dzia łem du żo, ale to, co dziś przy szło mi
zo ba czyć, da je moc no do my śle nia.

Wy ja śnia niem wszyst kich oko licz no -
ści tej spra wy zaj mu je się kro to szyń ska po -
li cja, któ ra do brze zna po szko do wa ne -
go 55-lat ka. Jest bo wiem re cy dy wi stą,
któ ry w prze szło ści od sia dy wał już wy ro -
ki, m. in. za wła ma nia, kra dzie że i groź by
ka ral ne. – Po li cjan ci szcze gó ło wo wy ja -
śnia ją przy czy ny te go zda rze nia – czy by -
ła to pró ba sa mo bój cza, czy ktoś na kło nił
te go męż czy znę, by to zro bił. Ana li zu je -
my, czy nie do szło do na ra że nia zdro wia
i ży cia osób po stron nych. Obec nie trwa
za bez pie cza nie do wo dów – mó wi Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Nie zachowała ostrożności

Wie czo rem 3 grud nia na ul. Ostrow -
skiej w Kro to szy nie zde rzy ły się dwa
sa mo cho dy oso bo we. Na szczę ście
nikt nie od niósł po waż nych ob ra żeń.

– Kie ru ją ca sa mo cho dem mar ki Re -
nault Tra fic 31-let nia miesz kan ka gmi ny
Roz dra żew, zmie nia jąc kie ru nek jaz dy,
nie za cho wa ła na le ży tej ostroż no ści,

w efek cie cze go do pro wa dzi ła do zde rze -
nia z sa mo cho dem mar ki Al fa Ro meo,
któ rym kie ro wał miesz ka niec Kro to szy -
na. Uczest ni cy zda rze nia by li trzeź wi.
Spraw czy ni zo sta ła uka ra na man da tem
w wy so ko ści 250 zło tych – in for mu je
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)
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Przez dwa dni roz gry wa no tur niej
Kro to szyn San tan der Cup 2018. Naj -
lep sze oka za ły się dru ży ny Po lo nii
Śro da Wiel ko pol ska oraz Aka de mii
Pił ki Noż nej Trzeb ni ca. 

Pierw sze go dnia ry wa li zo wa ły mło -
dzi pił ka rze z rocz ni ka 2006. Je de na ste
miej sce za ję ła Astra II Kro to szyn, po ko nu -
jąc UKS Trój ka III Kro to szyn (3: 2). Dzie -
wią ta lo ka ta przy pa dła Sta li Ple szew, któ -
ra ogra ła MKS Siech ni ce (3: 2). Na siód -
mej po zy cji zna la zła się Ostro via 1909
Ostrów Wlkp., wy gry wa jąc z Trój -
ką IV Kro to szyn (3: 1). Pią ty był GOS
Koź min Wlkp., po po ko na niu Go rzy -
czan ki Go rzy ce Wiel kie (1: 0). 

Na naj niż szym stop niu po dium sta -
nął pierw szy ze spół Astry, któ ry oka zał się
lep szy od Mar cin ków Kęp no (2: 1).
Trium fa to rem zo sta ła Po lo nia Śro da
Wiel ko pol ska, zwy cię ża jąc w fi na le Aka -
de mię Pił kar ską Re is sa z Go sty nia (3: 2). 

Do „dru ży ny ma rzeń” tre ne rzy wy -
bra li Mi cha ła Ca łuj ka (Astra), Hu ber ta
Ba dow skie go (Mar cin ki), Da wi da Kacz -
mar ka (Po lo nia), Ja ku ba Wa wor skie go
(Po lo nia) i Mi cha ła Fech ne ra (APR Go -
styń). – Je stem bar dzo za do wo lo ny z po -
sta wy mo je go ze spo łu, choć czu je my ma -
ły nie do syt po fi na le – po wie dział Mar cin

Po rzu cek, tre ner APR Go styń. – Mecz
z Po lo nią był bar dzo emo cjo nu ją cy i de ta -
le zde cy do wa ły o koń co wym wy ni ku.
Dzię ku ję wszyst kim mo im za wod ni kom
i gra tu lu ję or ga ni za to rom za wy ko na nie
do brej pra cy.

Dru gi dzień to zma ga nia dru żyn
z rocz ni ka 2007. Je de na ste miej sce za ję ła
Trzy nast ka II Po znań, ogry wa jąc
Astrę II Kro to szyn (3: 0). Na dzie wią tej
po zy cji tur niej za koń czył ze spół FA Lech
Po znań, wy gry wa jąc z Astrą I Kro to szyn
(2: 0). Na siód mej lo ka cie upla so wa ła się
Trzy nast ka I Po znań, po ko nu jąc Po goń
No we Skal mie rzy ce (4: 2). Pią ta by ła

Rasz ko wian ka Rasz ków, któ ra zwy cię ży ła
Stal Ple szew (6: 2). 

Naj niż szy sto pień na po dium przy -
padł koź miń skie mu GOS -owi, po po ko -
na niu po znań skiej War ty (2: 1). Tur niej
wy gra ła Aka de mia Pił ki Noż nej Trzeb ni -
ca, ogry wa jąc w fi na le Szko łę Fut bo lu Lu -
boń (5: 2). Do ze spo łu tur nie ju wy bra no
Ka ta rzy nę Le wan dow ską (FA Po znań),
Paw ła Owczar cza ka (SF Lu boń), An to nie -
go Ro tha (War ta), To bia sza Ćwi kłę (APN
Trzeb ni ca) i Oli wie ra Grze sia ka (GOS
Koź min Wlkp.). 

(GRZE LO)

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

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Santander Cup w Krotoszynie

Kro to szyń ski te am wziął udział
w Cha ry ta tyw nym Tur nie ju Siat ków ki
„Od bij my ser ce Zo si”, któ ry od był się
w Rasz ko wie. Na si siat ka rze za koń -
czy li zma ga nia na trze cim miej scu. 

W za wo dach ry wa li zo wa ło 14 ze spo -
łów, któ re po dzie lo no naczte ry gru py. Kro to -
szy nia nie naj pierw zdo by li punk ty bez wal -
ki, gdyż do tur nie ju nie przy stą pi ła awi zo wa -
na wcze śniej dru ży na ZSU Ostrów Wlkp.
Na stęp nie nasz ze spół po ko nał po 2: 0 Ce le -
bry tów OSP Go li szew i Szwa grów Rasz ków.

W ćwierć fi na le kro to szy nia nie
ogra li 2: 0 Pio ru ny Mar szew, a pierw szej
po raż ki do zna li w pół fi na le, ule ga -
jąc 1: 2 Tar pa nom Ostrze szów. W me -
czu o trze cie miej sca po ko na li 2: 1 Kasz -
ta ny Ostrów Wlkp. W kro to szyń skim
ze spo le za gra li Ja kub Na wrat, Do mi nik
Ku be czak, Ad rian Szpe rzyń ski, Piotr
Ci chow las, Ma ciej Sad kow ski oraz Se ba -
stian Po śpiech. 

W trak cie tur nie ju prze pro wa dzo no
li cy ta cje ga dże tów. Moż na by ło zdo być m.
in. ko szul ki Łu ka sza Kacz mar ka czy Da -
wi da Mur ka, pił kę ręcz ną z pod pi sem
Krzysz to fa Li jew skie go czy pla stron bia -
th lo nist ki Kry sty ny Gu zik. 

(GRZE LO)

SIATKÓWKA

Nasz team 
na podium
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3 grud nia ro ze gra no Mi strzo stwa Po wia tu Kro to -
szyń skie go w Ha lo wej Pił ce Noż nej Szkół Po nad -
gim na zjal nych. Zwy cię ży ła dru ży na z ZSP Koź min
Wlkp., któ ra wraz z ze spo łem z kro to szyń skie go
LO za kwa li fi ko wa ła się do eta pu re jo no we go. 

Pięć ekip gra ło sys te mem każ dy z każ dym. Koź mi -
nia nie po ko na li ZSP nr 1 Kro to szyn (2: 0), ZSP nr 3
Kro to szyn (3: 0) i ZSP nr 2 Kro to szyn (2: 0) oraz zre -
mi so wa li z I LO Kro to szyn (0: 0). 

Dru gą lo ka tę za ję li li ce ali ści z Koł łą ta ja, a na trze -
cim stop niu po dium sta nę li pił ka rze z Ce ra my. 

(GRZE LO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Koźminianie najlepsi w powiecie

Re pre zen ta cja rocz ni ka 2009 Aka -
de mii Ta len tów Kro to szyn ry wa li zo -
wa ła w II Tur nie ju Czech Cup
w Ostrze szo wie. Pod opiecz ni tre ne ra
Łu ka sza Ra ka po trzy me cze wy gra li
i zre mi so wa li, a je den prze gra li. 

W Ostrze szo wie wy stą pi ło wie le uty -
tu ło wa nych klu bów, jak choć by Wi dzew
Łódź, Po goń Szcze cin, Lech Po znań czy
Chro bry Gło gów. Kro to szyń ska Aka de -
mia Ta len tów po ko na ła dwu krot nie
Chro bre go Gło gów (2: 1), a tak że KUKS

Zęb ców (1: 0), zre mi so wa ła ze Ślą skiem
Wro cław (0: 0), War tą Po znań (1: 1) i Za -
głę biem Lu bin (1: 1) oraz ule gła FA SE
Szcze cin (0: 3). 

W na szym ze spo le za gra li Ka rol Po -
go da, Fi lip Mar cin kow ski, Kac per No -
wak, Mak sy mi lian Gen de ra, Woj ciech
Ulbrich, Mar cel Plu ta, Mar cel Ry ba,
Szy mon Kli ber, Ma ciej Kraw czyk oraz
Ju lian Le ciej. – Tur niej po ka zał, że szko -
le nie idzie we wła ści wym kie run -
ku – oce nia Ł. Rak. – Dzię ku ję ro dzi -
com za po świę ce nie i obec ność
w Ostrze szo wie. Nie od bie ga my od kra -
jo wej czo łów ki, co bar dzo mnie cie szy
i mo ty wu je do dal szej pra cy. 

(GRZE LO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Akademia Talentów na Czech Cup 

Bli sko 400 dzie ci, po nad 100 ro ze -
gra nych me czów, pra wie ty siąc
strze lo nych go li. Tak w licz bach moż -
na pod su mo wać dwa dni pił kar -
skich emo cji pod czas tur nie ju Mi ko -
łaj ko we go Re iss Cup w Kro to szy nie. 

Re iss Cup to naj więk szy w Pol sce
cykl tur nie jów spor to wych dla dzie ci, or -
ga ni zo wa ny co ro ku przez Klub Spor to wy
Aka de mia Pił kar ska Re is sa oraz Fun da cję
Pio tra Re is sa. Ho no ro wy pa tro nat
nad im pre zą w na szym mie ście ob jął
Urząd Miej ski w Kro to szy nie. 

– Na go rą co mo gę po wie dzieć, że tur -

niej Re iss Cup, któ ry po raz dru gi od był się
w na szym mie ście, wy padł bar dzo do brze.
Set ki dzie ci ra du ją cych się po strze lo nych
go lach to naj lep sza oce na cięż kiej pra cy
tre ne rów Aka de mii. Ja ko go spo da rze czu -
je my spo ry nie do syt, po nie waż by li śmy
bar dzo bli sko trium fu w so bot niej ry wa li -
za cji – oce nił Grze gorz No wak, ko or dy na -
tor kro to szyń skiej lo ka li za cji. 

W so bo tę do zma gań przy stą pi ły

dzie ci z rocz ni ków 2008 i 2009. – Z ra cji
tak du żej ilo ści uczest ni ków zde cy do wa li -
śmy się po dzie lić zma ga nia na dwie tu -
ry – po ran ną i po po łu dnio wą – wy ja śnił
Ma te usz Ka czor, or ga ni za tor tur nie ju.
Naj pierw mło dzi pił ka rze ry wa li zo wa li
w gru pach, a na stęp nie od by ły się me cze
pół fi na ło we, o trze cie miej sce i fi nał.
Pierw szym trium fa to rem Re iss Cup oka -
za ła się dru ży na z Brze zin, któ ra w fi na le

po ko na ła Ostrze szów 4: 3. Na naj niż -
szym stop niu po dium upla so wał się ze -
spół z Kęp na, po ko nu jąc po se rii rzu tów
kar nych Ple szew. Z ko lei po po łu dniu

dru ży na z Ko by li na ogra ła, rów nież
po rzu tach kar nych, go spo da rzy.

Ko lej ne go dnia wal czy li pił ka rze uro -
dze ni w la tach 2006-2007. Do wy ło nie -
nia zwy cięz ców obu tur po trzeb ne by ły
rzu ty kar ne. Ka li sza nie po ko na li Kęp no,
a Brze zi ny oka za ły się lep sze od Ostro wa
Wiel ko pol skie go. Trze cie lo ka ty przy pa -
dły ze spo łom z Cho cza i Po go rze li. 

Pa miąt ko we me da le i na gro dy rze czo -
we wrę cza li bur mistrz Fran ci szek Mar sza -
łek, sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, Piotr Re iss,
wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski, To masz Ni -
cie jew ski i Ja cek Cier niew ski z CSiR Wod -
nik, Wal de mar Wro nec ki ze sta ro stwa oraz
Ro man Wo siek z ma gi stra tu. 

Przy oka zji wy róż nio no też naj lep sze -
go za wod ni ka i bram ka rza każ dej tu ry.
W tym gro nie zna la zło się dwo je przed -
sta wi cie li po wia tu kro to szyń skie go – Ma -
rii No sko wicz przy zna no mia no MVP,
a Mi chał Pu ślec ki oka zał się naj lep szym
bram ka rzem w rocz ni -
kach 2008/2009. – Chciał bym po dzię -
ko wać wszyst kim, któ rzy od piąt ko we go
wie czo ru cięż ko pra co wa li, aby Re iss Cup
w Kro to szy nie mógł się od być, w szcze -
gól no ści spon so rom oraz wła dzom mia -
sta, któ re udo stęp ni ły bez płat nie obiekt
spor to wy. Za pra sza my wszyst kich na tre -
nin gi w Aka de mii i na ko lej ny tur niej Re -
iss Cup w przy szłym ro ku – pod su mo wał
G. No wak. 

(KAK TUS)
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Futbolowy weekend w Krotoszynie 

BIEGI

Setka Dariusza Rybki 
Da riusz Ryb ka wziął udział w bie gu
„Set ka na stu le cie nie pod le gło ści”.
Kro to szyń skie mu stra ża ko wi już
po raz dru gi uda ło się po ko nać dy -
stans 100 km.

– Swo ją przy go dę z bie ga niem
na dłu gich dy stan sach roz po czą łem dwa
la ta te mu – oznaj mia Da riusz Ryb -
ka. – 100 ki lo me trów jest ma rze niem
wie lu bie ga czy. Pierw szy raz uda ło mi się
po ko nać ta ki dy stans na Fe sti wa lu Spor tu
w Rawiczu pod czas 24-go dzin ne go bie gu.
Bli sko te go by łem też w lip cu te go ro ku
w Kra ko wie, ale wte dy prze bie -
głem 73 km. 

Tra sa „Set ki na stu le cie nie pod le gło -
ści” na gó rze Ka mieńsk skła da ła się z dzie -
się ciu pę tli po 10 km. – W no cy tem pe ra -
tu ra spa dła do mi nus 8 stop ni. Naj trud -
niej szy był ostat ni ki lo metr, bo trze ba by -
ło zbiec ze sto ku nar ciar skie go. Po zor nie
po win no być lek ko, lecz był to bar dzo
stro my od ci nek, o nie rów nej tra wia stej
na wierzch ni, co moc no ob cią ża ło no -
gi – opo wia da D. Ryb ka. 

Naj szyb ciej, w cza sie 11: 23: 54, dy -
stans 100 km po ko nał Mi chał Ga jew -
ski. – Był to bar dzo wy ma ga ją cy bieg, ale
uda ło się osią gnąć za mie rzo ny cel. Po każ -
dym okrą że niu moż na by ło od po cząć

w punk cie zlo ka li zo wa nym w OSiR Gó ra
Ka mieńsk. Na tra sie do pin go wa li i wspie -
ra li nas in ni za wod ni cy. Bieg od był się
pod ha słem „Po ko naj sa me go sie -
bie” – mó wi kro to szyń ski bie gacz. 

W tym ro ku D. Ryb ka ukoń czył dzie -
sięć pół ma ra to nów, zdo by wa jąc tym sa -
mym Zło tą Ko ro nę Pół ma ra to nów Pol -
skich. – W przy szłym ro ku pla nu ję star ty
w ko lej nych pół ma ra to nach, bie gach ul tra
oraz ma ra to nie. Chciał bym po dzię ko wać
wszyst kim, któ rzy wspie ra ją mnie w mo -
jej pa sji bie ga nia – do da je stra żak z Kro to -
szy na.

(GRZE LO) 



De le ga cja Pol skie go Związ ku Su mo
nie daw no uda ła się z wi zy tą do Ja po -
nii. Na si za wod ni cy uczest ni czy li
w tre nin gach, któ rych zwień cze niem
był tur niej w dziel ni cy Go ka w Oki no -
shi mie.

Przy po mnij my, że Kro to szyn w lip -
cu 2016 ro ku pod pi sał umo wę o współ -
pra cy z ja poń skim mia stem. W zor ga ni zo -
wa nym pod czas po by tu na szej de le ga cji
tur nie ju Po la cy za ję li dru gie miej sce,

a na do hyo za pre zen to wał się m. in. re pre -
zen tant TA Ro zum Kro to szyn – Ma te usz
Ko niecz ny. 

In ny przed sta wi ciel kro to szyń skie go
klu bu, Aron Ro zum, miał oka zję tre no -
wać przez po nad dwa ty go dnie na zgru -
po wa niu w To kio pod okiem naj lep szych
in struk to rów wraz z ja poń ski mi za wod ni -
ka mi na Uni wer sy te cie Ni hon.

Po la cy uczest ni czy li tak że w spo tka -
niu z bur mi strzem i wi ce bur mi strzem
Oki no shi my, go ści li w Am ba sa dzie RP

w To kio oraz mie li oka zję obej rzeć ogól -
no kra jo wy tur niej stu den tów w ha li Ry -
ogo ku Ko ku gi kan. 

– Je stem ogrom nie wdzięcz ny pre zy -
den to wi Świa to wej Fe de ra cji Su mo, któ ry
umoż li wił za wod ni kom z Pol ski udział
w zgru po wa niu w To kio przed Mi strzo -
stwa mi Świa ta w Su mo. Tre nin gi te mia ły
nie ba ga tel ny wpływ na wy ni ki na szych
su mo ków. Dzię ku ję rów nież wła dzom
gmi ny Kro to szyn, któ re wspie ra ją na sze
ini cja ty wy, w ra mach któ rych roz sła wia -
my do bre imię na sze go mia sta tak że po za
gra ni ca mi kra ju – sko men to wał Da riusz
Ro zum, pre zes PZS i TA Ro zum Kro to -
szyn. 

(GRZE LO)
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W nie dzie lę ro ze gra no dru gą ko lej kę
Kro to szyń skiej Li gi Ha lo wej Pił ki
Noż nej. Na po zy cji li de ra utrzy ma ła
się dru ży na MTV Roz dra żew, któ ra
po ko na ła Hor nets 8: 3. 

Dru ga se ria spo tkań KLHPN roz po czę -
ła się od wy so kiej wy gra nej Żu brów, któ re
roz gro mi ły Don’t Cry 16: 3. Już do prze rwy
by ło 7: 0, a po zmia nie stron Żu bry kon tro -
lo wa ły sy tu ację na bo isku, po więk sza jąc
prze wa gę. Pięć go li strze lił Ja kub Kło bu sek. 

Eki pa z Sul mie rzyc sto czy ła za cię ty
bój z Octa go nem. Sul mie rzy cza nie prze -
gry wa li 0: 1, po tem 3: 4, by osta tecz nie
zwy cię żyć 9: 5. Dla wy gra nych trzy bram -
ki zdo był Ma te usz Go liń ski. 

Wy so kie zwy cię stwo za no to wał ze -
spół A Se ree Tee, gro miąc Pa to Bło -
nie 12: 3. Do prze rwy AST pro wa dzi -
ło 6: 0, po zmia nie stron do ło ży ło dru gie
ty le tra fień, tra cąc przy tym jed nak trzy

go le. Az pięć ra zy na li stę strzel ców wpi sał
się Da wid Przy by szew ski.

W kon fron ta cji MTV z Hor nets klu -
czo wy był mo ment, kie dy to Ma te usz
Haj gen bart nie wy ko rzy stał rzu tu kar ne -
go. Ta sy tu acja uskrzy dli ła te am z Roz dra -
że wa, któ ry pew nie wy grał 8: 3. Hat tric -
kiem po pi sał się Ar tur No wak. 

W ostat nim me czu ko lej ki Pan com
po ko nał 10: 3 LZS Ko bier no -Tom ni ce,
któ ry pró bo wał na wet grać z „lot nym”
bram ka rzem, lecz na nie wie le to się zda -
ło. Trzy ra zy do siat ki tra fił Ad rian Ra do -
jew ski, a dwa go le strze lił gol ki per Pan co -
mu, Pa tryk Wojt ko wiak. 

(GRZE LO) 
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Pewne zwycięstwa faworytów

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.


