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DZIŚ W NU ME RZE:
� SAMORZĄD

Budżet powiatu
uchwalony 

Czytaj na str. 3

� KROTOSZYN

Pół wieku Poradni
Psychologiczno-
Pedagogicznej

Czytaj na str. 4

� WSPOMNIENIA 

Jaki był rok 2018?
Czytaj na str. 8

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 10-12

� SPORT 

Wspólna pasja A. i B.
Maćkowiaków ze Zdun

Czytaj na str. 13

� SPORT 

Podsumowanie
wydarzeń minionego
roku

Czytaj na str. 15

Czytaj str. 5-6

UROCZYSTOŚCI

100 lat temu wybuchło 
powstanie wielkopolskie

5 stycz nia, kil ka mi nut po pół no cy, Ze -
spół Ra tow nic twa Me dycz ne go z pod -
sta cji po go to wia w Koź mi nie Wlkp.
otrzy mał we zwa nie do nie przy tom ne -
go, pi ja ne go męż czy zny, le żą ce go
przed swo ją po se sją w Ma cie je wie
(gmi na Roz dra żew). Od zy skaw szy przy -
tom ność, 54-la tek za ata ko wał ra tow ni -
ków i uszko dził sprzęt me dycz ny.

– Do tarł szy na miej sce, ra tow ni cy
stwier dzi li, że pa cjent jest nie przy tom ny,
więc zde cy do wa li o prze trans por to wa niu go

do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we go
w Kro to szy nie – re la cjo nu je Sła wo mir Pa -
łasz, rzecz nik pra so wy SP ZOZ w Kro to szy -
nie. – W ka ret ce pa cjent od zy skał przy tom -
ność. Miał ob ja wy upo je nia al ko ho lo we go,
był agre syw ny. Nie moż li we by ło prze pro wa -
dze nie wy wia du me dycz ne go, po nie waż nie
był w sta nie lo gicz nie od po wia dać na py ta -
nia. Z po wo du je go agre sji nie da ło się też
prze pro wa dzić peł ne go ba da nia me dycz ne -
go. Męż czy zna ubli żał ra tow ni ko wi, któ ry
sie dział obok nie go. Gdy ten zwró cił mu
uwa gę, mó wiąc, by się uspo ko ił i nie nisz czył

znaj du ją ce go się w ka ret ce sprzę tu, pa cjent
ude rzył w mo ni tor no wo cze sne go de fi bry la -
to ra. Już na te re nie Kro to szy na męż czy zna
uwol nił się z czę ści pa sów, któ ry mi był przy -
pię ty do no szy, za ata ko wał ra tow ni ka, bił go
iko pał, pró bo wał ugryźć. Dru gi ra tow nik po -
in for mo wał o tym dys po zy to ra me dycz ne go
i we zwa no po li cję. Gdy ka ret ka pod jeż dża ła
na pod jazd do SOR -u, pa cjent na si lił swój
atak. Ode pchnął ra tow ni ka nadrzwi ka ret ki.

Wresz cie agre syw ne go pa cjen ta uda ło
się obez wład nić. W ak cję włą czy li się le karz
i trze ci ra tow nik me dycz ny. Gdy po ja wi ła
się po li cja, męż czy zna ca ły czas był agre syw -
ny i po bu dzo ny. Sta no wił re al ne za gro że nie
i dla sie bie, i dla in nych. Po przy ję ciu go
na SOR le karz dy żur ny po twier dził stan

upo je nia al ko ho lo we go. Gdy wy ko na no nie -
zbęd ne ba da nia, wy pi sa no pa cjen ta z od -
dzia łu i prze ka za no po li cji, któ ra prze trans -
por to wa ła go na ko men dę. 

Uszko dzo ny de fi bry la tor ra zem
z oprzy rzą do wa niem wart jest ok. 100 tys.
zł. Szpi tal zgło sił fakt znisz cze nia sprzę tu
me dycz ne go i do ma gać się bę dzie uka ra nia
spraw cy te go czy nu. Wy rzą dzo na szko da zo -
sta nie wy ce nio na.

– Męż czy zna usły szy za rzu ty znie wa -
że nia i na ru sze nia nie ty kal no ści cie le snej
funk cjo na riu szy pu blicz nych. Gro zi mu ka -
ra do dwóch lat po zba wie nia wol no ści – in -
for mu je Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy
Ko men dy Po wia to wej Po li cji wKro to szy nie.

(NO VUS)

NA SYGNALE

Agresywny pacjent
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INWESTYCJE

Cztery ulice po modernizacji

W grud niu na Par cel kach na stą pił
ofi cjal ny od biór czte rech ulic, któ re
zo sta ły zmo der ni zo wa ne – Boya -
-Że leń skie go, Kol ber ga, Kur piń -
skie go i Wi ta Stwo sza. W spo tka -
niu uczest ni czy li bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek, pra cow ni cy urzę -
du i przed sta wi cie le wy ko naw cy in -
we sty cji.

Zbu do wa no od pod staw uli ce kla -
sy D o łącz nej dłu go ści oko ło 830 me trów.
Wy ko na no jezd nie o sze ro ko ści 5,5 m,
z na wierzch nią z kost ki bru ko wej be to no -
wej oraz zjaz dy, wpu sty desz czo we, przy -
łą cza ka na li za cji desz czo wej i sa ni tar nej,
jak rów nież ozna ko wa nie. In we sty cja
kosz to wa ła po nad 1,1 mi lio na zło tych.

(NO VUS)

SZPITAL

Wzmocniona 
kadra ginekologiczna

Od 2 stycz nia w po rad ni po łoż ni czo -
-gi ne ko lo gicz nej w Kro to szy nie (ul.
Bo lew skie go 4-8) co ty dzień bę dzie
dwo je no wych le ka rzy.

W śro dy, w godz. 8.00-13.00, przyj -
mu je lek. Ja ro sław Li pow ski, na to miast
w godz. 15.00-18.00 – lek. Ilo na Kla pi -
she vska, któ ra pra cu je tak że na od dzia le
po łoż ni czo -gi ne ko lo gicz nym szpi ta la
w Kro to szy nie. 

Po zo sta łe go dzi ny przy jęć po zo sta ją
bez zmian: lek. med. Ha li na Sta siak -Mo -
czul ska: wtor ki – 10.00-16.00, śro -
dy – 8.00-15.00, czwart ki – 8.00-13.00;
lek. med. Te re sa Ząb czyń ska: wtor -
ki – 14.00-19.00, piąt ki – 8.00-15.00.
W po nie dział ki po rad nia bę dzie nie czyn -
na. Re je stra cji moż na do ko nać pod nu me -
rem 62 582 13 29, w go dzi nach pra cy po -
rad ni.

(NO VUS)

5 grud nia jed nost kom OSP z te re nu
gmi ny Kro to szyn prze ka za no sprzęt
za ku pio ny w ra mach pro gra mu
współ fi nan so wa ne go ze środ ków
Fun du szu Spra wie dli wo ści, któ re go
dys po nen tem jest mi ni ster spra wie -
dli wo ści. Koszt re ali za cji pro jek tu za -
mknął się w kwo cie 112 790,31 zł. 

Po szcze gól ne jed nost ki otrzy ma ły:
tor bę ra tow ni czą, de fi bry la tor, pi lar kę
do drew na, prze no śny ze staw oświe tle nio -

wy i la tar kę aku mu la to ro wą (OSP Kro to -
szyn, 14 849,64 zł), tor bę ra tow ni czą, de -
fi bry la tor i la tar kę aku mu la to ro wą (OSP
Be ni ce, 7910,80 zł), de fi bry la tor, ze staw
uni wer sal nych pod pór i kli nów do sta bi li -
za cji, prze no śny ze staw oświe tle nio wy i la -
tar kę aku mu la to ro wą (OSP Ko bier -
no, 9395,49 zł), roz pie racz ra mie nio wy,
hy drau licz ne no ży ce do cię cia, agre gat za -
si la ją cy do na rzę dzi hy drau licz nych i ze -
staw wę ży hy drau licz nych o dłu go ści
min. 5 m (OSP Biad ki, 55974,74 zł), ze -

staw uni wer sal nych pod pór i kli nów
do sta bi li za cji, prze no śny ze staw oświe tle -
nio wy (OSP Rosz ki, 4554,69 zł), pi lar kę
do drew na i tor bę ra tow ni czą (OSP Lu to -
gniew, 6454,15 zł), tor by ra tow ni cze

(OSP Brzo za i OSP Wie lo wieś, po 2970
zł), la tar kę aku mu la to ro wą i tor bę ra tow -
ni czą (OSP Chwa li szew, 4052,40 zł) oraz
de fi bry la tor (OSP Or pi szew, 3758, 40 zł).

(NO VUS)

OSP

Sprzęt dla strażaków
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3Aktualności

Rad ni po wia to wi zde cy do wa li, że
od te go ro ku bę dą otrzy my wać wyż -
sze wy na gro dze nie za swo ją pra cę
sa mo rzą do wą. Zwięk szo na zo sta ła
wy so kość kwo ty ba zo wej, któ ra wy -
no si te raz 1789 zło tych, czy li 10 pro -
cent wię cej niż by ło do tej po ry.

Dys ku sję na te mat diet wy wo ła ło to,
iż rad ni w ra mach oszczęd no ści zgo dzi li
się przy no sić na po sie dze nia wła sne ta ble -
ty. Sze rzej na ten te mat na ko mi sjach
i gru dnio wej se sji wy po wie dział się Ju -
liusz Pocz ta, prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu. – Chcę za zna czyć, że rad ni od tej
ka den cji pra cu ją znacz nie wię cej – stwier -
dził, przy po mi na jąc o utwo rze niu no wej
ko mi sji – skarg, wnio sków i pe ty -
cji. – Czyn nik in fla cyj ny spo wo do wał ob -
ni że nie o po ło wę re al nej si ły na byw czej
diet. W związ ku z tym pła ca mi ni mal -
na jest te raz znacz nie wyż sza niż pod czas
pierw szych ka den cji ra dy – tłu ma czył.

Zda niem prze wod ni czą ce go, waż -
nym ar gu men tem prze wa ża ją cym za pod -

wyż ką diet by ły kosz ty funk cjo no wa nia
ra dy po wia tu w prze li cze niu na miesz -
kań ca. Oka za ło się, że ów wskaź nik jest
naj niż szy w oko li cy, je śli po rów na my
kosz ty funk cjo no wa nia rad po wia to wych.
Wy no si za le d wie 3,43 zł (dla po rów na -
nia: w Ja ro ci nie 4,21 zł, w Ra wi -
czu 4,06 zł, w Słup cy 5,17). 

Rad ni za ak cep to wa li zmia ny bez ja -
kiej kol wiek dys ku sji. Pod wyż ki za le żą
od spra wo wa nych funk cji. Tak więc prze -
wod ni czą cy ra dy otrzy my wał bę dzie co
mie siąc 2147,30 zł, czy li 120 proc. kwo ty
ba zo wej. Wi ce prze wod ni czą cy do sta ną 80
proc., a więc 1431,54 zł. Człon ko wie Za -
rzą du Po wia tu otrzy ma ją 105
proc. – 1878,89 zł. Dla prze wod ni czą ce -
go Ko mi sji re wi zyj nej prze wi dzia -
no 1521 zł, a dla prze wod ni czą cych Ko mi -
sji spraw spo łecz nych i Ko mi sji bu dże to -
wo -go spo dar czej i rol nic twa – 1252,59 zł.
Wy na gro dze nie rad ne go nie spra wu ją ce go
żad nej funk cji wy nie sie 60 proc. kwo ty ba -
zo wej, czy li 1073,65 zł.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

W Koź mi nie Wlkp. uro czy ście otwar -
to uli cę Cie szyń skie go, któ ra zo sta ła
zmo der ni zo wa na. Cał ko wi ta war -
tość in we sty cji wy nio sła bli sko 5,4
mln zło tych. 

W ofi cjal nym otwar ciu prze bu do wa -
nej dro gi udział wzię li m. in. sta ro sta Sta -
ni sław Szczot ka, wi ce sta ro sta Pa weł Ra do -
jew ski, prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go Ju liusz Pocz ta, bur -
mistrz Koź mi na Wlkp. Ma ciej Brat bor ski.

Za da nie pod na zwą „Prze bu do wa uli -

cy Cie szyń skie go w Koź mi nie Wiel ko pol -
skim od DK nr 15” by ło do fi nan so wa ne
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Gmin nej
i Po wia to wej In fra struk tu ry Dro go -
wej 2016-2019.

War tość do ta cji z bu dże tu pań stwa,
prze ka za nej przez Wiel ko pol ski Urząd Wo -
je wódz ki, wy nio sła 2 335 819 zł, a wkład
gmi ny Koź min Wlkp. – 1 497 187 zł. Cał -
ko wi ta war tość in we sty cji to kwo -
ta 5 376 056 zł. Prze bu do wa ny zo stał od ci -
nek o dłu go ści 1166 mb.

(NO VUS)

Z SESJI

Wyższe diety dla radnych

KOŹMIN WLKP.

Przebudowa ulicy Cieszyńskiego

Pod czas ostat niej w ro ku 2018 se sji
Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go przy -
ję ty zo stał bu dżet na obec ny rok.
Za uchwa łą bu dże to wą gło so wa -
ło 14 rad nych, a czwór ka wstrzy ma -
ła się od gło su. Jed no gło śnie na to -
miast przy ję to Wie lo let nią Pro gno zę
Fi nan so wą na la ta 2019-2022.

Pro jekt bu dże tu omó wił szcze gó ło wo
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka. Jak tłu ma -
czył, do ku ment przed sta wio ny na se sji
róż nił się w kil ku ele men tach od pier wot -
ne go pro jek tu, dla te go, z kil ku po wo dów,
wy ma gał szer sze go wy ja śnie nia.

– Pierw szy, zde cy do wa nie naj waż -
niej szy, to bar dzo ni ski sto pień re ali za cji
roz bu do wy szpi ta la – mó wił sta ro -
sta. – Wy dat ki w ro ku 2018 wy nio sły za -
le d wie 2,2 mi lio na zło tych, pro jekt za kła -
dał nie co po nad 19 mi lio nów. Wy ni ka to
z póź niej sze go wej ścia wy ko naw cy na plac
bu do wy, a tak że opóź nie nia w za fak tu ro -
wa niu już wy ko na nych ro bót. Dla te go
wy nik fi nan so wy bu dże tu 2018 bę dzie
znacz nie lep szy niż za kła da no. Ale, co
oczy wi ste, wy dat ki nie po nie sio ne w ro -
ku 2018 na le ży prze nieść do bu dże tu ro -
ku 2019 – zwięk sze nie wy dat ków na roz -
bu do wę szpi ta la o bli sko 17 mln zł.
W związ ki z tym de fi cyt z po zio mu pro -
jek to wa nych 4 mln wzro śnie do po -
nad 20 mln zł.

In ną przy czy ną róż nic w pro jek cie
i osta tecz nej wer sji uchwa ły jest fakt, iż
za kil ka za dań re ali zo wa nych w ra mach
pro gra mów z udzia łem środ ków unij -
nych, mi mo że zo sta ły za koń czo ne, nie
wpły nę ły jesz cze do fi nan so wa nia. Prze -
nie sio no je więc do no we go bu dże tu.

Do cho dy w 2019 ro ku za pla no wa no
na po zio mie 95 992 088,22 zł, wy dat ki
wy nio są 116 166 929,45 zł, a za kła da ny
de fi cyt to kwo ta 20 174 841,23 zł.
W czę ści zo sta nie on zmniej szo ny dzię ki
dru giej tran szy po życz ki Jes si ca 2 (4 mln
zł) i wy emi to wa nym ob li ga cjom (3 mln
zł). Resz tę (nie co po nad 13 mln zł) sta no -
wią wol ne środ ki na ra chun ku ban ko -
wym. 

Na ten rok za pla no wa ne m. in. ta kie
in we sty cje jak prze bu do wa uli cy Chwa li -
szew skiej w Kro to szy nie i uli cy Flo riań -
skiej w Koź mi nie czy bu do wa ście żek pie -
szo -ro we ro wych w Ko na rze wie i na dro -
dze Dzie li ce -Roz dra żew. Na in we sty cje
i re mon ty dro go we prze wi dzia no łącz -
nie 9 mln zł. 

Sta ro sta pod kre ślił, że nie pew ność
bu dzi  osta tecz na wiel kość sub wen cji
oświa to wej w ro ku 2019, gdyż wy li cze nia
mi ni ste rial ne za wie ra ją sza cun ki zwięk -
szo nej ilo ści uczniów od 1 wrze -
śnia 2019, jak i skut ki pod wy żek wy na -
gro dzeń na uczy cie li. Jak te wy li cze nia bę -
dą się mia ły do osta tecz nej kwo ty sub -

wen cji – nie wia do mo.  –  Za kła da my, iż
do cho dy zwią za ne z oświa tą bę dą niż sze
ani że li wy dat ki oświa to we. Dla te go też
w szko łach nie pla nu je my więk szych na -
kła dów in we sty cyj nych czy re mon to -
wych. Jed nak że pra gnę za pew nić i uspo -
ko ić, iż nie ma żad ne go za gro że nia od no -
śnie funk cjo no wa nia pla có wek, a wszyst -
kie bie żą ce po trze by bę dą re ali zo wa -
ne  – po wie dział S. Szczot ka. Wy dat ki
na oświa tę i edu ka cyj ną opie kę wy cho -
waw czą sta no wią aż 36% bu dże tu po wia -
tu (po nad 42 mln zł). 

– Oprócz pod wy żek wy na gro dzeń
na uczy cie li w bu dże cie 2019 nie ma
środ ków na pod wyż ki  dla pra cow ni ków
ad mi ni stra cji i ob słu gi szkół, opie ki spo -
łecz nej, PUP, PZD czy sta ro stwa – kon ty -
nu ował sta ro sta. – Zo bo wią zu ję się,
w imie niu swo im i Za rzą du Po wia tu, że
uczy ni my wszyst ko, by w trak cie ro ku
wy go spo da ro wać pew ne kwo ty w bu dże -
cie, któ re mo gły by być prze zna czo ne
na pod wyż ki nie wy so kich wy na gro dzeń.
Pod su mo wu jąc, je stem prze ko na ny, iż jest
to do bry bu dżet, z wie lo ma am bit ny mi
za da nia mi. Po dob nie jak w la tach po -
przed nich bę dzie z pew no ścią w trak cie
ro ku wie lo krot nie zmie nia ny. Mam na -
dzie ję, że za wsze na lep sze. Jest to bu dżet
trud ny, ale od po wie dzial ny i – co chcę
moc no pod kre ślić – bar dzo re al ny.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POWIAT

20 milionów deficytu - dużo czy mało?
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JUBILEUSZ

Pół wieku Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

Ju bi le usz 50-le cia kro to szyń skiej Po -
rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej
uro czy ście świę to wa no 14 grud -
nia. By ła to też oka zja do zwie dze nia
no wej sie dzi by pla ców ki.

Ka ri na Brat bor ska, dy rek tor po rad ni,
szcze gól nie pod kre śli ła obec ność dwóch
eme ry to wa nych sze fów po rad ni – dra Jó -
ze fa Zdun ka i An drze ja Or łow skie go.
O tym, jak ogrom ny roz wój prze szła pla -
ców ka w ostat nim pół wie czu, opo wie -
dział spe cjal nie przy go to wa ny z oka zji ju -
bi le uszu film. 

Po rad nie psy cho lo gicz no -pe da go gicz -
ne są szcze gól nym ro dza jem pla có wek
oświa to wych, któ rych ro lą jest udzie la nie
po mo cy psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej
dzie ciom i mło dzie ży oraz po mo cy w wy -
bo rze kie run ku kształ ce nia i za wo du,
a ro dzi com i na uczy cie lom po mo cy zwią -
za nej z wy cho wy wa niem i kształ ce niem
dzie ci i mło dzie ży, a tak że wspo ma ga nie
przed szko li, szkół i pla có wek w za kre sie

re ali za cji za dań dy dak tycz nych, wy cho -
waw czych i opie kuń czych. 

Ro sną ca świa do mość po trze by wspar -
cia dziec ka w pro ce sie edu ka cji i wy cho wa -
nia po wo du je, że po rad nie prze sta ły być
mar gi na li zo wa ne, a sta ły się w ostat nich la -
tach istot ny mi part ne ra mi dla szkół, ro dzi -
ców dzie ci i na uczy cie li.   Tę waż ną ro lę
i za słu gi Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go -
gicz nej w Kro to szy nie pod kre śla li licz ni
współ pra cow ni cy i przy ja cie le, któ rzy te go
dnia skła da li „ju bi lat ce” ży cze nia. Wśród
nich by li wło da rze gmin i po wia tu. 

Nie zwy kle mi łym i istot nym mo -
men tem uro czy sto ści był wy kład prof. dr
hab. An ny Brze ziń skiej na te mat po trzeb
edu ka cyj nych i roz wo jo wych dzie ci, mło -
dzie ży i do ro słych. Pra cow ni cy po rad ni
za pro si li też uczest ni ków uro czy sto ści
do zwie dze nia no wej sie dzi by przy ul. Flo -
riań skiej 10, gdzie moż na by ło po dzi wiać
no we ga bi ne ty spe cja li stów i za po znać się
szcze gó ło wo z ofer tą tej in sty tu cji.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Sto lat te mu 27 grud nia wy bu chło
po wsta nie wiel ko pol skie, któ re prze -
szło do hi sto rii ja ko zwy cię ski zryw
nie pod le gło ścio wy. Z tej oka zji
w kro to szyń skim mu zeum zor ga ni -
zo wa no uro czy stą wie czor ni cę. Z ko -
lei 1 stycz nia, w dzień wy zwo le nia
Kro to szy na, od by ły się ofi cjal ne ob -
cho dy set nej rocz ni cy po wsta nia.

Pod czas wie czor ni cy w kro to szyń -
skim mu zeum na par te rze bu dyn ku po -
klasz tor ne go licz nie zgro ma dze ni go ście
mie li oka zję obej rzeć pro gram ar ty stycz -
ny, przy go to wa ny przez na uczy ciel ki
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im. Po wstań ców
Wiel ko pol skich – Mał go rza tę Cza cho rek
i Bar ba rę Po ża ryc ką. Wy stą pi li ucznio wie
i ab sol wen ci kro to szyń skiej Je dyn ki wraz
z za pro szo ny mi przy ja ciół mi.

W dru giej czę ści spo tka nia Piotr Mi -
ko łaj czyk, dy rek tor kro to szyń skie go mu -
zeum, z po mo cą pre zen ta cji mul ti me dial -
nej przed sta wił ele men ty umun du ro wa -
nia i uzbro je nia po wstań ców wiel ko pol -
skich od grud nia 1918 do mar ca 1919 ro -
ku. Dr Edward Jo kiel, pre zes kro to szyń -
skie go ko ła To wa rzy stwa Pa mię ci Po wsta -
nia Wiel ko pol skie go, omó wił pro po zy cję
utwo rze nia w oko li cy Kro to szy na II (nie -

bie skie go) pie sze go szla ku po wstań cze go
(miej sca mi pa mię ci i walk: Kro to -
szyn – Perzy ce – Zdu ny – Bo row ni ca). 

O go dzi nie 18.00 na kro to szyń skim
ryn ku Kro to szyń scy Fa na ty cy Ko le jo -
rza – Sto wa rzy sze nie Ki bi ców Le cha Po -
znań zor ga ni zo wa li wspa nia łą ilu mi na cję
flar, skła da jąc hołd bo ha te rom po wsta nia.

1 stycz nia od by ły się głów ne ob cho dy
set nej rocz ni cy wy bu chu po wsta nia wiel -
ko pol skie go, zor ga ni zo wa ne przez bur mi -
strza i sta ro stę. Uczest ni cy uro czy sto ści
zło ży li wią zan ki kwia tów pod po mni -
kiem Po wstań ców Wlkp., na stęp nie prze -
ma sze ro wa li przed bu dy nek Sta ro stwa
Po wia to we go, gdzie pod nie sio no fla gę po -
wsta nia wiel ko pol skie go i od sło nię to ta -
bli cę pa miąt ko wą.

Na pla cu Ja na Paw ła II, z ini cja ty wy
dra Edwar da Jo kie la, wko pa ny zo stał Dąb
Stu le cia Nie pod le gło ści, a na ul. Ma ły Ry -
nek za pre zen to wa no oko licz no ścio wy
mu ral i od sło nię to Ław kę Nie pod le gło ści.
Sym bo licz ne go prze cię cia wstę gi do ko na -
li 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, Jo an na Król -Trąb -
ka – rad na Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel -
ko pol skie go i sta ro sta Sta ni sław Szczot ka.
Zwień cze niem ob cho dów by ła msza św.
w in ten cji po wstań ców wiel ko pol skich
w ko ście le pw. św. Ja na Chrzci cie la. 

Po wsta nie wiel ko pol skie wy bu -
chło 27 grud nia 1918 w Po zna niu, w cza -
sie wi zy ty po wra ca ją ce go do Pol ski Igna -
ce go Ja na Pa de rew skie go, któ ry w dro dze
do War sza wy przy był, dzień wcze śniej,
do sto li cy Wiel ko pol ski. Pa de rew ski wy -
gło sił prze mó wie nie do ro da ków, licz nie
zgro ma dzo nych przed ho te lem Ba zar. 

27 grud nia pa ra dę woj sko wą
na Świę tym Mar ci nie urzą dzi li Niem -
cy – zry wa no pol skie i ko ali cyj ne fla gi, na -
pa da no na pol skie in sty tu cje. Do szło
do za mie szek, w wy ni ku któ rych wy wią -
za ła się wal ka, pod ję ta na stęp nie przez od -
dzia ły kie ro wa ne przez Pol ską Or ga ni za -
cję Woj sko wą Za bo ru Pru skie go. 

Na Zie mi Kro to szyń skiej przy go to -
wa nia do po wsta nia ru szy ły już we wrze -
śniu 1918 ro ku, kie dy po wo ła no taj ny
Ko mi tet Oby wa tel ski, któ ry two rzy ła
gru pa pol skich dzia ła czy na ro do wych,
z drem Ste fa nem Bu dzyń skim na cze -
le. 17 li sto pa da 1918 od był się wiec pa -
trio tycz ny na kro to szyń skim ryn ku
z udzia łem Po la ków z mia sta i oko licz -
nych miej sco wo ści. Pod czas ma ni fe sta cji
Ko mi tet Oby wa tel ski prze kształ co no
w li czą cą 72 oso by, tym cza so wą Po wia to -
wą Ra dę Lu do wą z prze wod ni czą cym S.
Bu dzyń skim. Po wo ła no Straż Oby wa tel -
ską, pod po rząd ko wa ną lan dra to wi Kon ra -
do wi Hah no wi. Mia ła peł nić obo wiąz ki
po li cyj ne na te re nie mia sta.

1 stycz nia 1919 do szło do wy zwo le -
nia Kro to szy na spod oku pa cji nie miec kiej
przez od dzia ły po wstań cze. Na stą pi ło to
o go dzi nie 18.00 si ła mi po cią gu pan cer -
ne go nr 11 „Po znań czyk”. Do wód cą po -
cią gu był ppor. Jan Szla gow ski. Po zdo by -
ciu dwor ca po wstań cy, przy współ udzia le
miej sco wych ochot ni ków, za ję li wszyst kie
waż niej sze obiek ty w mie ście. Niem cy
wy co fa li się do ko szar im. Ste in met za
(przy dzi siej szym skrzy żo wa niu ul. Młyń -
skiej i ul. 56 Puł ku Pie cho ty Wlkp.) i tam
pod da li się dzię ki uda nej ak cji gru py po -
wstań ców pod do wódz twem Wła dy sła wa
Ry ba kow skie go. Ka pi tu la cję z rąk ko men -
dan ta nie miec kie go gar ni zo nu przy ję li dr
Bo lew ski, ppor. Jan Szla gow ski i Zbi -
gniew Ostro róg Go rzeń ski (ko men dant
woj sko wy Ja ro ci na). 

3 stycz nia 1919 nie miec ka za ło ga
woj sko wa opu ści ła Kro to szyn, uda jąc się
po cią giem do Ciesz ko wa. Po zo sta wio ne
w ko sza rach za pa sy bro ni i amu ni cji zo -
sta ły za bez pie czo ne przez po wstań ców
pod do wódz twem Wła dy sła wa Ry ba kow -
skie go. Kom pa nia po wstań cza z Ja ro ci na
za ję ła Zdu ny, Cha chal nię i Bo row ni cę.

W dniach 29-30 stycz nia 1919 do -
szło do ata ku nie miec kich wojsk
pod Zdu na mi. 1 lu te go po niósł śmierć
kpr. Fran ci szek So wiń ski, któ re go za strze -
lo no pod czas pa tro lu. Był pierw szym po -
wstań cem, któ ry po legł w po wie cie kro to -
szyń skim. Przez ca ły lu ty trwa ły czę sto
krwa we wal ki po mię dzy po wstań ca mi
a od dzia ła mi ar mii nie miec kiej. Przy kła -
do wo w he ro icz nej, nie uda nej obro nie
miej sco wo ści Bo row ni ca zgi nę ło kil ku na -
stu po wstań ców (w tym pię ciu za tru tych
ga za mi). Niem cy uży li ar ty le rii, ga zów
bo jo wych i mio ta czy min.

Wal ki usta ły 8 mar ca 1919, kie dy
usta lo no tym cza so wą li nię gra nicz ną mię -
dzy Zdu na mi a Perzy ca mi. Obo wią zy wa ła
ona do cza su wej ścia w ży cie po sta no wień
Trak ta tu Wer sal skie go (sty czeń 1920 ro -
ku), na mo cy któ re go Zdu ny zna la zły się
w gra ni cach Pań stwa Pol skie go.

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

KROTOSZYN

W setną rocznicę zwycięskiego powstania



Wydarzenia6 WTOREK, 8 stycznia 2019

Z wiel ką pom pą i w bar dzo uro czy sty
spo sób koź mi nia nie uczci li set ną
rocz ni cę wy bu chu po wsta nia wiel ko -
pol skie go. W ob cho dach wzię ła
udział kom pa nia ho no ro wa 16. Ja ro -
ciń skie go Ba ta lio nu Re mon tu Lot -
nisk, a tak że od dział re kon struk cyj -
ny po wstań ców wiel ko pol skich.
Do zgro ma dzo nych na dzie dziń cu
zam ku koź mi nian przy je chał i prze -
mó wił... Igna cy Jan Pa de rew ski.
Przy po mni ku Wol no ści żoł nie rze od -
czy ta li Apel Pa mię ci i od da li sal wę
ho no ro wą ku czci wal czą cych o wol -
ność i su we ren ność Pol ski.

27 grud nia już od po łu dnia na bo -
isku przy zam ku moż na by ło oglą dać
sprzęt woj sko wy, wy ko rzy sty wa ny na co
dzień przez ja ro ciń ską jed nost kę woj sko -

wą. Na zzięb nię tych cze ka ła go rą ca gro -
chów ka woj sko wa.

Gmin ne ob cho dy 100-le cia wy bu -
chu po wsta nia wiel ko pol skie go za in au gu -
ro wa no na dzie dziń cu zam ko wym
o godz. 15.00. Tam ze bra ły się pocz ty
sztan da ro we, de le ga cje, kom pa nia ho no -
ro wa Woj ska Pol skie go oraz od dział re -
kon struk cyj ny po wstań ców wiel ko pol -
skich. Mło dzież z Ze spo łu Szkół Po nad -
gim na zjal nych im. J. Mar ciń ca przy go to -
wa ła krót ką in sce ni za cję, na wią zu ją cą
do wy da rzeń sprzed stu lat. Naj waż niej -

szym jej punk tem był wjazd na pod zam -
cze Igna ce go Pa de rew skie go, któ ry prze -
mó wił do zgro ma dzo nych z okna koź -
miń skie go zam ku. Po od śpie wa niu „Mar -
sy lian ki wiel ko pol skiej” ko lum na mar szo -

wa uda ła się do ko ścio ła far ne go, by
uczest ni czyć w mszy św. w in ten cji po -
wstań ców wiel ko pol skich i na szej oj czy -
zny. Ho mi lię wy gło sił ks. Ma rian Pod larz. 

Dal sze uro czy sto ści od by wa ły się
przy po mni ku Wol no ści. Po od śpie wa niu
hym nu pań stwo we go od czy ta no Apel Pa -
mię ci, w któ rym uwzględ nio no na zwi ska
do wód ców trzech koź miń skich kom pa nii
po wstań ców wiel ko pol skich, a tak że
kom pa nii CKM. Na stęp nie kom pa nia
woj ska od da ła sal wę ho no ro wą i 26 de le -
ga cji zło ży ło wią zan ki kwia tów pod po -

mni kiem.
Po tem ko lum na mar szo wa skie ro wa -

ła się na uli cę Bo rec ką, gdzie punk tem do -
ce lo wym był obe lisk w par ku Po wstań -
ców Wiel ko pol skich. Bur mistrz Ma ciej
Brat bor ski po ło żył sym bo licz ny znicz, od -
śpie wa no „Ro tę”, a nie bo nad obe li skiem
roz świe tli ły fa jer wer ki. 

Na stęp nie w ki nie Miesz ko bur -
mistrz wy gło sił oko licz no ścio we prze mó -
wie nie, a Te atr Se nio ra za pre zen to wał
spek takl słow no -mu zycz ny, po świę co ny

wąt kom nie pod le gło ścio wym i po wstań -
czym. Na za koń cze nie uczest ni cy uro czy -
sto ści, wraz chó rem im. Cz. Czy pic kie go,
śpie wa li pio sen ki po wstań cze.

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

KOŹMIN WLKP.

Uroczystości na miarę 100-lecia!

W grud niu Kro to szyń ska Bi blio te ka
Pu blicz na zor ga ni zo wa ła Kon kurs
Czy tel ni czy „W mro ku ciem no ści”,
któ ry skie ro wa ny był do uczniów
klas VII -VIII SP i III gim na zjum.
Uczest ni cy mu sie li wy ka zać się zna -
jo mo ścią książ ki „Zmierzch” Ste phe -
nie Mey er.

W szran ki sta nę ło 13 uczniów z te re -
nu gmi ny Kro to szyn. W ko mi sji kon kur -
so wej zna la zły się Da ria Kap ciń ska – na -
uczy ciel ka bi blio te kar ka z I Li ceum Ogól -

no kształ cą ce go im. Hu go na Koł łą ta -
ja – oraz Ewa Kmieć – bi blio te kar ka, na -
uczy ciel ka z Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych nr 3.

Zwy cię ży ła Na ta lia Pa ta las (Szko ła
Pod sta wo wa w Or pi sze wie), dru gie miej -
sce za ję ła Ju lia Ku biak (SP w Or pi sze wie),
a trze cia lo ka ta przy pa dła Mar cie Woź nej
(SP nr 8 w Kro to szy nie). Po nad to wy róż -
nie nia otrzy ma ły Na ta lia Sy cha (SP w Or -
pi sze wie) i Ju lia Ma rek (SP w Be ni cach). 

Na gro dy ufun do wa ła kro to szyń ska
bi blio te ka, a po czę stu nek dla uczest ni -

ków przy go to wa ła Ciast kar nia Ły ska wa
Kro to szyn.

(AN KA)

KONKURS

W mroku ciemności
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STRAŻ POŻARNA

Uroczyste ślubowanie

Pod ko niec grud nia w świe tli cy Ko -
men dy Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie dwaj
no wi adep ci sztu ki po żar ni czej, przy -
ję ci do służ by w PSP, zło ży li uro czy -
ste ślu bo wa nie. Spo tka nie pro wa dził
kpt. To masz Pa try as, za stęp ca do -
wód cy JRG w Kro to szy nie.

Ko men dant po wia to wy st. bryg. Ja -
cek Stru żyń ski pod kre ślił zna cze nie sło wa
„służ ba” w kon tek ście peł nie nia obo wiąz -
ków stra ża ka. Jak za zna czył, stra ża cy re -

pre zen tu ją tę za słu żo ną for ma cję nie tyl ko
w cza sie służ by, ale tak że po za nią. Zwró cił
też uwa gę na to, jak uro czy stym mo men -
tem w ży ciu za wo do wym stra ża ka jest ślu -
bo wa nie, któ re utoż sa mia go z tą for ma cją. 

Po krót kim prze mó wie niu ko men -
dant przy jął ślu bo wa nie stra ża ków przy ję -
tych do służ by w Jed no st ce Ra tow ni czo -
-Ga śni czej w Kro to szy nie: Do mi ni ka Fa -
bi sia ka i Łu ka sza Min ty, któ rzy na stęp nie
zło ży li pod pi sy pod ak ta mi ślu bo wa nia,
pie czę tu jąc ten waż ny mo ment. 

(NO VUS)

BIBLIOTEKA

Konkurs na wiersz patriotyczny

20 grud nia w Kro to szyń skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej ogło szo no wy ni ki
kon kur su na wiersz pa trio tycz ny,
zwią za ny z set ną rocz ni cą od zy ska -
nia nie pod le gło ści i wy bu chu po -
wsta nia wiel ko pol skie go. Kon kurs
skie ro wa ny był do uczniów szkół po -
nad gim na zjal nych z te re nu po wia tu. 

Wa run kiem uczest nic twa by ło prze -
sła nie mak sy mal nie trzech nie pu bli ko wa -
nych i nie na gra dza nych wcze śniej wier -
szy. Dzie się cio ro uczest ni ków zło ży ło
łącz nie 15 utwo rów.

W ko mi sji kon kur so wej zna leź li się
Cze sła wa Mo klak, Jó zef Zdu nek i Ja nusz
Urba niak. Pierw szą na gro dę przy zna no
Bar ba rze Za grod nic kiej (ZSP nr 2 w Kro -

to szy nie) za wiersz „Po szli”. Dru gie miej -
sce za jął Ma te usz Bła szyk (ZSP nr 1
w Kro to szy nie) za wiersz „Czas wol no -
ści”, a trze cia lo ka ta przy pa dła Mi ko ła jo wi
No wa czy ko wi (I LO w Kro to szy nie)
za wiersz „Mó wi li nam”.

Po nad to ju ry przy zna ło trzy wy róż -
nie nia – Mag da le nie Pa lusz kie wicz (I LO
w Kro to szy nie) za wiersz „Oj czy zna”, Zu -
zan nie Ko zal (I LO w Kro to szy nie)
za wiersz „Wspo mnie nie” oraz Mar ce li nie
Kaź mier czak (ZSP nr 1 w Kro to szy nie)
za wiersz „Po wsta nie Wiel ko pol skie”.

Na gro dy w kon kur sie ufun do wa ły
Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na,
Urząd Miej ski i Sta ro stwo Po wia to we
w Kro to szy nie.

(AN KA)
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ROK 2018

Setna rocznica i wyborcze emocje
Od bli sko sied miu lat je ste śmy z Wa mi pod czas
wszyst kich waż nych wy da rzeń, zwią za nych z po -
wia tem kro to szyń skim i je go miesz kań ca mi. Nie
ina czej by ło w mi nio nych 12 mie sią cach, któ -
re – nie tyl ko w na szym re gio nie, lecz w ca łym
kra ju – w głów nej mie rze upły nę ły pod zna kiem
ob cho dów stu le cia od zy ska nia przez Pol skę nie -
pod le gło ści. Wy da rzeń zwią za nych z tą rocz ni cą,
ale tak że z set ną rocz ni cą wy bu chu po wsta nia

wiel ko pol skie go, nie bra ko wa ło i u nas. Więk -
szość z nich re la cjo no wa li śmy na na szych ła -
mach. 
Ale rok 2018 to tak że wiel kie emo cje wy bor cze,
gdyż w paź dzier ni ku od by ły się ko lej ne wy bo ry sa -
mo rzą do we. Tym ra zem oby wa te le wy bra li lo kal ne
wła dze na naj bliż sze pięć lat. 
Dziś, w pierw szym stycz nio wym wy da niu Wiel ko -
pol skiej Ga ze ty Lo kal nej KRO TO SZYN, przy po mi -

na my dzie sięć naj waż niej szych – na szym zda -
niem – wy da rzeń mi nio ne go ro ku. Naj waż niej -
szych, czy li ta kich, któ re w naj więk szym stop niu
wpły nę ły, wpły ną czy mo gą wpły nąć na ży cie
miesz kań ców po wia tu w naj bliż szych la -
tach. I tym kry te rium kie ro wa li śmy się w na szym
su biek tyw nym, co pod kre śla my, wy bo rze. Pi sa li -
śmy o nich ob szer nie, a te raz przy po mi na my je
w te le gra ficz nym skró cie. ANDRZEJ KAMIŃSKI

15 ma ja na kro to szyń skim ryn ku ofi cjal nie za in au gu ro wa no sys tem
miej skich ro we rów Kro to wer. To dru ga wer sja pro jek tu Kro to szyń ski Ro -
wer Miej ski. Pierw sza kon cep cja bo wiem oka za ła się nie wy pa łem. No wy
pro jekt na to miast po zwa la, po ścią gnię ciu od po wied niej apli ka cji,
na bez płat ne ko rzy sta nie z ro we ru przez 15 mi nut. Dłuż sza jaz da wy ma -
ga opła ty. Do dys po zy cji miesz kań ców przy go to wa no 50 ro we rów.
Wszyst kie jed no śla dy ma ją na daj ni ki GPS.

Wie le in we sty cji re ali zu je Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie. Jesz cze przed świę ta mi wiel ka noc ny mi
po in for mo wa no o do fi nan so wa niu unij nym m. in. na bu do wę ka na li za cji
i wo do cią gu na uli cach Wie wió row skie go i Klem cza ka. We wrze śniu
spół ka pod pi sa ła umo wę na re ali za cję na stę pu ją cych in we sty cji – in -
sta la cji do prze twa rza nia osa du oraz in sta la cji fo to wol ta icz nej, a tak że
roz bu do wy sie ci wo do cią go wej na te re nie aglo me ra cji Kro to szy na. 

W mar cu pod pi sa no umo wę na roz bu do wę szpi ta la. In we sty cja o war to -
ści bli sko 25 mln zło tych re ali zo wa na jest w ra mach ini cja ty wy JES SI -
CA 2. A 19 wrze śnia na pla cu bu do wy no wej czę ści szpi ta la po wia to we -
go w Kro to szy nie od by ła się uro czy stość pod pi sa nia i wmu ro wa nia Ak tu
Erek cyj ne go. Za sad ni czym ce lem tej in we sty cji jest kon cen tra cja usług
me dycz nych świad czo nych przez szpi tal w jed nej lo ka li za cji – przy uli cy
Mic kie wi cza 21. Do bu do wa na część bę dzie mia ła po wierzch nię ok. 4
tys. me trów kwa dra to wych. 

Roz bu do wu je się tak że Ga le ria Kro to szyń ska. Do ce lo wo ma po wstać co
naj mniej dzie sięć no wych skle pów. Po wierzch nia naj mu wy nie sie 3300
me trów kwa dra to wych, a ca ło ści – 4100 me trów kwa dra to wych. Po -
wsta nie tak że no wy par king. Za koń cze nie prac prze wi du je się na prze -
łom lat 2019 i 2020. A pod ko niec mi nio ne go ro ku w po bli żu ga le rii
otwar ta zo sta ła re stau ra cja McDo nald’s.

25 lip ca zo sta ła pod pi sa na umo wa na re wi ta li za cję Alei Po wstań ców
Wlkp. w Kro to szy nie. Umo wa zo sta ła za war ta na kwo tę 9 602 954,73 zł
z ter mi nem re ali za cji i roz li cze nia in we sty cji do 30 czerw ca 2019 r.
W ra mach za da nia prze wi dzia no m. in. zmia nę za go spo da ro wa nia uli cy,
po le ga ją cą na wpro wa dze niu jed no li tej sze ro ko ści dwóch jed no kie run -
ko wych jezd ni oraz za go spo da ro wa nia pa sa żu po mię dzy jezd nia mi,
a tak że upo rząd ko wa nie sta nu in fra struk tu ry pod ziem nej.

14 lip ca 55 za stę pów stra ży po żar nej wal czy ło z po ża rem pod da sza bu -
dyn ku uży tecz no ści pu blicz nej na te re nie by łej jed nost ki woj sko wej
przy uli cy Młyń skiej w Kro to szy nie. Wsku tek po ża ru ucier pia ły Hu fiec
Związ ku Har cer stwa Pol skie go, Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie,
Warsz tat Te ra pii Za ję cio wej i Pań stwo wa Szko ła Mu zycz na I stop nia.
W związ ku z tym zmie ni ły się sie dzi by tych in sty tu cji. 

Ostat nie go dnia paź dzier ni ka pod pi sa na zo sta ła umo wa na re ali za cję
za da nia pod na zwą „Zmia na spo so bu użyt ko wa nia bu dyn ku ad mi ni stra -
cyj no -usłu go we go na Dzien ny Dom Se nior+” wraz z prze bu do wą i roz bu -
do wą”. Dzien ny Dom Se nio ra bę dzie się mie ścił w bu dyn ku przy ul. Ko -
bier skiej, któ ry zo stał przez wo je wo dę wiel ko pol skie go prze ka za ny sa -
mo rzą do wi kro to szyń skie mu w for mie da ro wi zny. 

Zwią zek Mię dzyg min ny EKO SIÓ DEM KA wpro wa dził zmia ny w sys te mie go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi. 
No wo ścią bę dą od ręb ne po jem ni ki na po piół i żu żel z pie ców. Po nad to wor ki na od pa dy zie lo ne zo sta ną za stą pio ne brą -
zo wy mi po jem ni ka mi. Przy po mnij my też, że w sierp niu zwią zek pod niósł opła ty za wy wóz śmie ci. Pod wyż kę za od biór od -

pa dów uchwa li ła tak że Ra da Miej ska w Koź mi nie Wlkp. na ostat niej se sji po przed niej ka den cji. 

W paź dzier ni ku od by ły się wy bo ry sa mo rzą do we. Na na szym te re nie
oby ło się bez dru giej tu ry. Przez naj bliż sze pięć lat we wszyst kich gmi -
nach po wia tu kro to szyń skie go rzą dzić bę dą do tych cza so wi wło da rze.
Miesz kań cy po now nie za ufa li Fran cisz ko wi Mar szał ko wi, Ma cie jo wi Brat -
bor skie mu. To ma szo wi Chu de mu, To ma szo wi Le siń skie mu, Da riu szo wi
Dę bic kie mu oraz Ma riu szo wi Dy mar skie mu. Po nad to do Sej mi ku Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go do sta ła się Jo an na Król -Trąb ka. 

Na sze sa mo rzą dy przy stą pi ły do pro jek tu „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”. Zmia ny,
ja kie przy nio sło przed się wzię cie, to m. in. uspraw nie nie gło so wań
na se sjach po przez uży wa nie ta ble tów, trans mi sje na ży wo z ob rad,
moż li wość skła da nia wnio sków przez In ter net czy wpro wa dze nie re kru -
ta cji do szkół i przed szko li dro gą elek tro nicz ną. 

�

�

� �

�

� �

�

�

�
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NASZA AKCJA

Ruszyła kolejna edycja PLEBISCYTU SPORTOWEGO! 
7 stycz nia roz po czę ła się czwar ta
edy cja Ple bi scy tu SPOR TO WIEC PO -
WIA TU KRO TO SZYŃ SKIE GO 2018
pod pa tro na tem Sta ro sty Kro to szyń -
skie go, or ga ni zo wa ne go przez na szą
re dak cję! Wy bie ra cie jak za wsze
SPOR TOW CA RO KU, a tak że SPOR -
TO WĄ OSO BO WOŚĆ RO KU oraz
SPOR TO WĄ IM PRE ZĘ RO KU.

Na na szej li ście znaj du je się 15 spor -
tow ców, 15 oso bo wo ści spor to wych i 5
im prez spor to wych. Ple bi scyt za koń czy
się Spor to wą Ga lą, któ ra od bę dzie się 22
lu te go w Re stau ra cji Le śni czów ka.
W trak cie im pre zy na gro dzi my tak że
SPOR TO WĄ NA DZIE JĘ PO WIA TU,
któ rą wy bie rze ka pi tu ła, po wo ła na przez
sta ro stę kro to szyń skie go. Dla SPOR TO -
WEJ NA DZIEI PO WIA TU sta ro sta
ufun du je rocz ne sty pen dium.

Gło so wa nie po trwa do 10 lu te go,

do go dzi ny 23.59. UWA GA – dla gło su ją -
cych prze wi du je my na gro dy – szcze gó ły
wkrót ce! O na gro dy bę dą mo gli ubie gać
się uczest ni cy, któ rzy od da dzą mi ni mum
je den głos w do wol nej ka te go rii i wy ślą
na ad res re dak cji (re dak cja@glo kal na.pl)
ma ila z ar gu men ta cją wy bo ru do 10 lu te -

go, do godz. 23.59. W tre ści ma ila na le ży
tak że po dać nu mer te le fo nu, z któ re go
od da no głos.

Przy po mnij my, że w trze ciej edy cji
ple bi scy tu we dług na szych Czy tel ni ków
SPOR TOW CEM RO KU zo stał Aron Ro -
zum. Ty tuł SPOR TO WEJ OSO BO WO -

ŚCI RO KU przy -
padł Syl wii Bart ko -
wiak. Spo śród im -
prez spor to wych
naj więk sze uzna nie
zy ska ły po now nie
cross fi to we za wo dy
LO Gin LAB. SPOR -
TO WĄ NA DZIE -

JĄ PO WIA TU zo stał Ad rian Grom ski
(KS Kro tosz).

Jak bę dzie w tym ro ku? Prze ko na my
się za kil ka ty go dni.

Re gu la min PLE BI SCY TU i kla sy fi -
ka cję on -li ne znaj dzie cie na stro nie:
http://www.glo kal na.pl/ru szy la -ko lej na -
-edy cja -ple bi scy tu -spor to we go/. 

(AN KA) 

Jak gło so wać?
Wy ślij sms pod nr 72051 (koszt 2,46 zł z VAT) o tre ści SPRT. lub OSB. lub IMP.,
po da jąc nu mer kan dy da ta we dług wzo ru: 
SPRT.16 
OSB.16
IMP.6
Zwiększ licz bę gło sów jed nym sms -em!
Oddaj 5 głosów na swojego faworyta. na swo je go fa wo ry ta. Wy ślij sms o tej sa -
mej tre ści na nu mer 74567 (koszt 4,92 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).

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl
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Na bie ga nie zde cy do wa li się w 2015
ro ku po na ro dzi nach dru gie go dziec -
ka. Po cząt ki nie na le ża ły do naj ła -
twiej szych. Te raz mo gą po chwa lić
się zdo by ciem Ko ro ny Pol skich Pół -
ma ra to nów. Tak w skró cie moż na
opi sać spor to wą przy go dę Agniesz ki
i Bar to sza Mać ko wia ków ze Zdun.

Agniesz ka Mać ko wiak jest na uczy -
ciel ką wy cho wa nia przed szkol ne go w po -
pu lar nym Ku bu siu. Po nad to pro wa dzi
ga bi net lo go pe dycz ny w Zdu nach. Jej
mąż, Bar tosz, pra cu je w PPH Ewa S.A.
w Kro to szy nie. – Na sza wspól na przy go -
da roz po czę ła się w 2015 ro ku po na ro -
dzi nach dru gie go dziec ka – opo wia da
zdu no wian ka. – Po po ko na niu 1700 me -
trów do szłam do wnio sku, że to nie dla
mnie. Jed nak po kil ku dniach i na mo -
wach mę ża zde cy do wa łam się po now nie
pójść na tre ning. I tak bie ga my do dzi siaj.
Bar tosz po wie dział wte dy, że na stęp ny
Bieg Kro to sa ukoń czy my ra zem, co by ło
dla mnie wiel ką in spi ra cją – przy zna je. 

Jak po wie dzie li, tak zro bi li. W 2016
ro ku wy star to wa li więc w Bie gu Kro to sa
na dy stan sie 10 km. – Był to bieg prze ło -
mo wy dla Agniesz ki pod każ dym wzglę -
dem. Ra zem bie ga my od trzech lat
i trak tu je my ten sport ja ko wspól ną pa -
sję, któ ra nas in te gru je i po zwa la osią gać
wy zna czo ne ce le. Obo je je ste śmy ama to -
ra mi, bie ga my dla sie bie, dla do bre go sa -
mo po czu cia i kon dy cji. Dzię ki te mu mo -
ty wu je my sie bie na wza jem, czer piąc ra -
dość ze wspól nej pa sji – oznaj mia Bar -
tosz Mać ko wiak. 

– Po tym star cie wia do mo by ło, że
bie ga nie to wspól na sa tys fak cja z po ko ny -
wa nia ko lej nych, co raz dłuż szych dy stan -
sów oraz ra dość z te go, że mo że my być
czę ścią wiel kiej bie go wej ro dzi ny.
W 2017 i 2018 ro ku w Bie gu Tro pem
Wil czym ku czci Żoł nie rzy Wy klę tych
we Wro cła wiu za ję łam pierw sze miej sce
w ka te go rii K40 na dy stan sie 5 km. Ta kie
suk ce sy na pę dza ją i mo ty wu ją do ko lej -
nych star tów. Obec nie cięż ko zli czyć
wszyst kie za wo dy, ale by ło ich na praw dę
spo ro. Szcze gól ne zna cze nie ma ją dla nas
bie gi cha ry ta tyw ne i pa trio tycz ne – pod -
kre śla bie gacz ka ze Zdu nach. 

Na po cząt ku Mać ko wia ko wie bie ga li
na 5 i 10 km. Ale ape tyt ro śnie w mia rę
je dze nia i dziś naj chęt niej star tu ją w pół -
ma ra to nach. – Dłuż sze bie gi da ją nam
więk szą sa tys fak cję, po nie waż dłuż sza
jest wte dy dro ga do suk ce su. W mi nio -
nym ro ku prze bie gli śmy 11 PKO Pół ma -

ra ton w Po zna niu, osią ga jąc iden tycz ny
czas. Klu czo we by ło dla nas wspól ne
prze bie gnię cie me ty, któ rą prze kro czy li -
śmy z sy nem na rę kach. Po tym bie gu po -

sta no wi li śmy spró bo wać zdo być Ko ro nę
Pol skich Pół ma ra to nów – stwier dza
miesz kan ka Zdun. 

W mi nio nym ro ku Agniesz ka i Bar -
tosz uczest ni czy li w 18 im pre zach bie go -
wych. – Te dwa na ście mie się cy mie li śmy
skru pu lat nie za pla no wa ne. Już w lu tym
zna li śmy do kład nie na szą wspól ną dro gę
bie go wą – mó wi mał żo nek. – Czte ry bie -
gi cha ry ta tyw ne, dzie sięć pa trio tycz nych
oraz pięć pół ma ra to nów. Wy jąt ko wy był
dla nas bieg z prze szko da mi – run ma ged -
don w sto li cy Dol ne go Ślą ska. Przy go to -
wa nia roz po czę li śmy z pół rocz nym wy -
prze dze niem, a sam udział był dla nas
spraw dzia nem na szych moż li wo ści – do -
da je Agniesz ka. 

Mać ko wia ko wie wy bie ra ją przede
wszyst kim im pre zy o cha rak te rze pa trio -
tycz nym bądź cha ry ta tyw nym. – W tym
ro ku wie le wy da rzeń po świę co nych by ło
set nej rocz ni cy od zy ska nia przez Pol skę
nie pod le gło ści i bar dzo chęt nie w nich

uczest ni czy li śmy. Star ty o cha rak te rze pa -
trio tycz nym po zwo li ły nam od dać cześć
bo ha te rom na ro do wym oraz lu dziom za -

słu żo nym dla kra ju, dzię ki któ rym dziś
ży je my w wol nej Pol sce. W ta kich mo -
men tach bie ga my ra zem i prze kra cza my
li nię me ty, trzy ma jąc się za rę ce. Tak by ło,
jest i bę dzie – za zna cza ją.

Jak to w ży ciu by wa, nie wszyst ko da
się ide al nie za pla no wać. – Pa mię tam, że
trzy dni przed jed nym z pół ma ra to nów
nie mo głam się po ru szać z po wo du bó lu
krę go słu pa. Po mo gły za strzy ki prze ciw -
bó lo we i sa mo za par cie, a ad re na li na
w dniu bie gu po zwo li ła go ukoń czyć.
Opusz cze nie tej im pre zy ozna cza ło by
utra tę moż li wo ści zdo by cia ko ro ny, po -
nie waż nie by ło już al ter na tyw nych bie -
gów za li cza nych do tej kla sy fi ka cji. – opo -
wia da Agniesz ka. – W cią gu pół ro ku po -
pra wi li śmy nasz wy nik o dzie sięć mi nut,
uzy sku jąc czas 2: 04: 26 w PZU Cra co via
Pół ma ra to nie Kró lew skim w Kra ko wie.
To mo ty wu je nas do dal szych tre nin -
gów – do da je Bar tosz. 

Mał żeń stwo Mać ko wia ków two rzy
wła sną nie for mal ną gru pę bie go wą, star -
tu jąc po na zwą Lo go pe da Zdu ny Te am.
Pod tym szyl dem pię cio oso bo wa gru pa
uczest ni czy ła w 4. PKO Bie gu Cha ry ta -
tyw nym w Ka li szu. – Dla nas bie ga nie to
pa sja, któ rą się cie szy my. Od na leź li śmy
wspól ne hob by, któ re po zwa la nam po dej -
mo wać no we wy zwa nia, uczy sys te ma -
tycz no ści i wy trwa ło ści w dą że niu do za ło -
żo nych ce lów. Nie za wsze wszyst ko się
uda je, ale po prze kro cze niu li nii me ty czu -
je my się zwy cięz ca mi bez wzglę du na wy -
nik. Bo wie my, że wy la ny pot, a na wet łzy
nie po szły na mar ne. To wszyst ko prze kła -
da się na co dzien ne ży cie. Nie za leż nie
od te go, czy je ste śmy ama to ra mi, czy za -
wo dow ca mi bie go wy mi – nie moż na za -
po mnieć, że to przede wszyst kim wspa -
nia ła za ba wa – pu en tu ją swo ją opo wieść
Agniesz ka i Bar tosz Mać ko wia ko wie. 

(GRZE LO)

13Sport
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Wspólny cel, wspólna pasja
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Na po cząt ku grud nia w To ru niu od -
by ły się Dru ży no we Mi strzo stwa Pol -
ski Ma sters w Lek kiej Atle ty ce. Re -
pre zen ta cja Wiel ko pol ski, z Cze sła -
wem Rosz cza kiem w skła dzie, za ję -
ła czwar te miej sce.

Do punk ta cji dru ży no wej za li cza -
no 15 wy ni ków za naj le piej punk to wa ne
kon ku ren cje oraz punk ty wszyst kich star -
tu ją cych ko biet. W dru ży nie Wiel ko pol -
ski wy star to wa ły tyl ko trzy za wod nicz ki
i dla te go za ję ła do pie ro czwar tą lo ka tę
z wy ni kiem 18 242 pkt. Zwy cię ży ła eki -

pa z wo je wódz twa war miń sko -ma zo wiec -
kie go z re zul ta tem 26 946 pkt. Z ko lei
w punk ta cji męż czyzn naj lep si oka za li się
lek ko atle ci z Wiel ko pol ski.

W re pre zen ta cji na sze go wo je wódz -
twa zna la zło się 18 za wod ni ków, a po śród
nich Cze sław Rosz czak z Ła giew nik.
Przed sta wi ciel UKS Olim pij czyk Po go -
rze la star to wał w dwóch kon ku ren cjach,
uzy sku jąc do bre re zul ta ty, któ re zo sta ły
wli czo ne do punk ta cji dru ży no wej. 

Rosz czak zdo był 1073 pkt.
za 11,46 m w pchnię ciu ku lą i 1097 pkt.
za 16,32 m w rzu cie cię żar kiem. Ten

ostat ni re zul tat jest naj lep szym wy ni -
kiem se zo nu 2018 w ka te go rii, w któ rej
ry wa li zu je ła giew ni cza nin, oraz dru gim
wy ni kiem open.

(AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Dobre rezultaty Roszczaka

29 grud nia w ha li Ja ro cin Sport od -
był się pił kar ski tur niej cha ry ta tyw ny
na rzecz Maj ki Kie li by. Zwy cię ży ła
dru ży na Zna my się z Pił ki. W im pre -
zie wziął udział koź miń ski Pro -Met,
któ ry od padł w ćwierć fi na le.

Ma ja Kie li ba to cór ka Bar to sza Kie li -
by, ka pi ta na I -li go wej War ty Po znań.
Dziew czyn ka cier pi na rdze nio wy za nik
mię śni, któ ry mo że do pro wa dzić m. in.
do nie wy dol no ści od de cho wej. 

W tur nie ju za gra ło 16 ze spo łów.
W fa zie gru po wej Pro -Met Koź min
Wlkp. po ko nał 3: 2 Po lo nię Śro da Wlkp.
oraz 1: 0 ze spół Ja ro ty Ja ro cin z rocz ni -
ków 89/90 i zre mi so wał bez bram ko wo
z póź niej szy mi trium fa to ra mi. 

W ćwierć fi na le koź mi nia nie ule -
gli 0: 3 li de ro wi roz gry wek III li gi, Miesz -
ku Gnie zno. Po grom cy Pro -Me tu w pół fi -
na le prze gra li po rzu tach kar nych z Ga lac -
tic War riors. Z ko lei eki pa Zna my się z Pił -
ki ogra ła 2: 1 LKS Go łu chów. 

Go łu cho wia nie za ję li trze cie miej sce,
po po ko na niu 2: 1 Miesz ka. W fi na le dru -
ży na Zna my się z Pił ki wy gra ła 5: 1 z Ga -
lac tic War riors. Kró lem strzel ców zo stał
Pa tryk Kie li ba, za naj lep sze go bram ka rza
uzna no Da riu sza Brzo stow skie go, a mia -
no MVP tur nie ju przy zna no Ka ro lo wi
Da nie la ko wi. 

W trak cie li cy ta cji moż na by ło zdo -
być m. in. pił ki z pod pi sa mi pił ka rzy,
książ kę Ja ku ba Błasz czy kow skie go czy ko -
szul ki Ro ber ta Le wan dow skie go, Lu ka sa
Po dol skie go oraz Ma riu sza Wla złe go. Jak
po in for mo wa li or ga ni za to rzy, uda ło się
ze brać po nad 45 ty się cy zło tych. 

W ze spo le Pro -Me tu za gra li Pa tryk
Szulc, Mi ko łaj Szulc, Łu kasz Bu dziak,
Ma ciej Klin kosz, Krzysz tof Ra tyń ski,
Woj ciech Ka miń ski, Piotr Ochma no wicz,
i Piotr Wal czak. 

– Tur niej stał na bar dzo wy so kim
po zio mie. W Ja ro ci nie za gra ły na praw -
dę do bre ze spo ły – mó wi Pa tryk Szulc,
gol ki per Pro -Me tu. – Ilość ga dże tów, ja -
kie uda ło się wy li cy to wać, po ka zu je, że
Bar tosz Kie li ba mo że być wdzięcz ny
swo im zna jo mym. W fa zie gru po wej po -
ka za li śmy się z bar dzo do brej stro ny.
Star cie ćwierć fi na ło we zde cy do wa nie
wy gra ła dru ży na z Gnie zna, któ ra za gra -
ła zna ko mi cie. Dla nas fraj dą by ła moż li -
wość spo tka nia się w gro nie przy ja ciół,
a przy oka zji mo gli śmy po móc cho rej
dziew czyn ce. 

(GRZE LO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Zagrali dla Majki 

W dru gą nie dzie lę grud nia w sa li Do -
mu Rol ni ka w Bo ża ci nie od był się tur -
niej te ni sa sto ło we go z oka zji 60-le cia
miej sco we go LZS -u. Ry wa li za cja to -
czy ła się w czte rech ka te go riach. 

W szran ki sta nę ło 44 za wod ni ków
z 11 miej sco wo ści. W gro nie se nio rek naj -
lep sza by ła Ho no ra ta Dą brow ska (Ko bier -
no), a za nią upla so wa ły się Pau li na Ro bak
(LZS Bo ża cin), Aga ta Szczot ka (No wa
Wieś) i Lau ra Li twin (Bo ża cin). W ka te -
go rii ża czek pierw sze miej sce za ję ła Ka ro -
li na Ko ściel na (Bo ża cin), wy prze dza jąc
We ro ni kę Pia secz ną (Bo ża cin), Ma tyl dę
Szczu ra szek (Kro to szyn) i Alek san drę
Kon ra dy (Bo ża cin).

Roz gryw ki we te ra nów wy grał Sta ni -
sław Gdy nia (Kro to szyn), a ko lej ne po zy cje

za ję li Hen ryk Ku rzaw ski (Piw ni czan ka Kro -
to szyn), Ma rek Sój ka (Go rzu pia) i Ze non
Mar cin kow ski (Do li wa Roz dra żew). W gru -
pie se nio rów trium fo wał Ja nusz Ma jew ski
(Bo ża cin), któ ry wy prze dził Do mi ni ka Ta la -
gę (Wro nów), Ma te usza Szym cza ka (Bo ża -
cin) i Mi ro sła wa So bań skie go (Smo szew).

Dla trzech naj lep szych w każ dej ka te -
go rii LZS Bo ża cin ufun do wał oko licz no -
ścio we pu cha ry. Na gro dy wrę cza ła soł tys
wsi, Li lian na Se ku la -Łą kow ska, któ ra
ufun do wa ła słod ko ści dla wszyst kich
uczest ni ków tur nie ju.

Po spor to wej ry wa li za cji od by ło się
„Spo tka nie po ko leń” z oka zji ju bi le uszu
LZS -u Bo ża cin. Naj bar dziej za słu żo nym
spor tow com wrę czo no oko licz no ścio we
na gro dy.

(AN KA) 

TENIS STOŁOWY

Jubileusz LZS-u Bożacin
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Upły nę ło ko lej nych 12 mie się cy,
w trak cie któ rych spor tow cy z po wia -
tu kro to szyń skie go od no si li ko lej ne
suk ce sy. Na pierw szy plan wy su wa
się znakomita postawa Łu ka sza
Kacz mar ka, któ ry po trans fe rze
do Za ksy Kę dzie rzyn -Koź le pre zen tu -
je świet ną for mę siat kar ską. Wspa -
nia ły mi im pre za mi oka za ły się na to -
miast m. in. ko lej na edy cja LO Gin -
LAB czy XXIV Ogól no pol ska Olim pia -
da Mło dzie ży w Spor tach Ha lo wych. 

Przez ca ły rok spor tow cy z na sze go po -
wia tu ry wa li zo wa li na are nach nie tyl ko kra -
jo wych, ale też po za gra ni ca mi oj czy zny.
Wszyst kie osią gnię cia za wod ni ków z Zie mi
Kro to szyń skiej szcze gó ło wo opi sy wa li śmy.
W pierw szym stycz nio wym wy da niu Wiel -
ko pol skiej Ga ze ty Lo kal nej KRO TO SZYN
tra dy cyj nie pod su mo wu je my spor to we wy -
da rze nia mi nio ne go ro ku. 

Ka rie ra na bie ra roz pę du
Zna ko mi cie spi su je się po cho dzą cy

z Kro to szy na Łu kasz Kacz ma rek. Do bra gra
w bar wach Cu prum Lu bin za owo co wa ła
trans fe rem do Za ksy Kę dzie rzyn -Koź le.
W eki pie wi ce mi strzów kra ju nasz siat karz
miał szan sę za de biu to wać w roz gryw kach
Li gi Mi strzów. Co war te pod kre śle nia,
po trans fe rze Łu kasz stał się czo ło wym za -
wod ni kiem dru ży ny i już kil ka ra zy zgar niał
na gro dę MVP. Szko da je dy nie, że szko le nio -
wiec ka dry na ro do wej nie za brał Kacz mar ka
na mi strzo stwa świa ta, na któ rych na si na si
siat ka rze zdo by li zło to. 

Me da le pro sto z Taj wa nu
W lip cu na Taj wa nie od by ły się mi -

strzo stwa świa ta w su mo. Za pre zen to wa ło
się tam trzech su mo ków z po wia tu kro to -
szyń skie go – Aron Ro zum, Olim pia Ro ba -
kow ska i Mi chał Fa bia now ski. – To naj więk -
szy od dzie się ciu lat suk ces pol skie go su mo
na MŚ. Ca ła ka dra za słu ży ła na wiel kie bra -
wa. Wró ci li śmy do do mów z je de na sto ma
krąż ka mi – mó wił wów czas Da riusz Ro -
zum, pre zes Pol skie go Związ ku Su mo. A.
Ro zum wy wal czył na tej im pre zie sre bro in -
dy wi du al nie, a M. Fa bia now ski zdo był brąz
w ju nior skiej dru ży nie i był pia ty w zma ga -
niach in dy wi du al nych. 

Cross fit po kro to szyń sku
– Ko lej na edy cja LO Gin LAB po now -

nie oka za ła się naj lep szą im pre zą w Pol sce
oraz Kro to szy nie i zmiaż dży ła wszyst kie po -
przed nie. Naj lep si za wod ni cy w kra ju za -
pew ni li wy so ki po ziom za wo dów – ko men -
to wał na go rą co Da wid Ku jaw ski, or ga ni za -
tor LO Gin LAB. – Po dob nie jak w mi nio -
nym ro ku naj więk szą ra dość spra wi ła mi ry -
wa li za cja te amów. Gra tu lu ję kro to szyń skim
dru ży nom, któ re dziel nie wal czy ły i zna la -

zły się na wy so kich fi na ło wych po zy cjach.
Za wo dy LO Gin LAB w na szym mie ście
po raz ko lej ny by ły im pre zą uda ną pod każ -
dym wzglę dem.

Emo cjo nu ją ce 
zma ga nia za pa śni ków 
W Kro to szy nie zor ga ni zo wa no dwie

waż ne im pre zy za pa śni cze. Pierw szą by -
łaXXIV Ogól no pol ska Olim pia da Mło dzie -
ży w Spor tach Ha lo wych. – To wy jąt ko we
za wo dy, po nie waż dla wie lu z was za cznie
się pięk na spor to wa ka rie ra. Ma ło kto
z obec nych re pre zen tan tów Pol ski nie zdo -
był me da lu na Ogól no pol skiej Olim pia dzie
Mło dzie ży – po wie dział w trak cie uro czy -
ste go otwar cia im pre zy An drzej Su pron, wi -
ce mistrz olim pij ski z Mo skwy.

W po ło wie li sto pa da na sze mia sto by ło
go spo da rzem VII Mi strzostw Pol ski Mło -

dzi ków w Za pa sach w Sty lu Wol nym.
Świet nie spi sa ła się eki pa LKS Ce ra mik, pla -
su jąc się na dru gim miej scu w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej. 

Nie moż na za po mnieć też o Ro ber cie
Ba ra nie, któ ry zo stał mi strzem kra ju oraz
zwy cię żył w Pu cha rze Pol ski w Te re si nie.

Fut bol na tak! 
Co by nie mó wić, od daw na spor tem

nu mer 1 pod wzglę dem po pu lar no ści jest
pił ka noż na. W na szym po wie cie od by ło się
wie le cie ka wych tur nie jów, zwłasz cza dla
mło dych adep tów fut bo lu, jak choć by San -
tan der Cup, Astra Cup czy Re iss Cup. Ale
i star si pił ka rze nie ma ją po wo dów do na rze -
kań. Mi ło śni cy fut bo lu pa sjo no wa li się roz -
gryw ka mi KLHPN, Pu cha ru Kro to szy na
czy Play are ny. Emo cji nie bra ko wa ło tak że
na Sum mer Cup. 

Kro to szyń scy dar te rzy 
zna czą co raz wię cej 
Przez ca ły rok Ga ze ta Lo kal na KRO -

TO SZYN wspie ra ła miej sco wych dar te rów,
któ rzy organizują Kro to szyń ską Li gę Dar ta,
Su per li gę Dar ta czy za wo dy w ra mach Pu -
cha ru Pol ski. Na si za wod ni cy dziel nie wal -
czy li na te re nie ca łe go kra ju, od no sząc suk -
ce sy m. in. w Lesz nie, Ple sze wie czy Ja ro ci -
nie. Co raz le piej wie dzie się kro to szy nia -
nom tak że w naj waż niej szych kra jo wych
tur nie jach.

Roz bie ga ny po wiat 
kro to szyń ski
Jesz cze kil ka lat te mu w na szym po wie -

cie mie li śmy tyl ko je den klub zrze sza ją cy
bie ga czy – KS Kro tosz. Ale bie ga nie zro bi ło
się tak po pu lar ne, że po wsta ły ta kie sto wa -
rzy sze nia jak Koź min Bie ga czy Kro to szyń -

ska Gru pa Bie go wa. Nie mal w każ dy week -
end na si za wod ni cy star tu ją w im pre zach
bie go wych na te re nie ca łe go kra ju i za gra ni -
cą, nie rzad ko zaj mu jąc czo ło we po zy cje
i pro mu jąc po wiat kro to szyń ski.

Suk ce sów nie bra ku je
Moż na by jesz cze dłu go wy mie niać

suk ce sy na szych spor tow ców, bo by ło ich
nie ma ło. Wspo mnij my choć by osią gnię cia
bi lar dzi stów – We ro ni ki Kar wik, We ro ni ki
Po łczyń skiej i Da mia na Wie rzy ka, trój bo -
istów – Szcze pa na Zim mer man na czy An -
drze ja Ru ska, lek ko atle ty Cze sła wa Rosz cza -
ka czy ka ra te ków UKS Sho dan Zdu ny
i ASW Nip pon Kro to szyn. 

Wszyst kim na szym spor tow com gra -
tu lu je my suk ce sów w ro ku 2018 i ży czy my
zdro wia oraz wy trwa ło ści w dą że niu do re -
ali za cji spor to wych ce lów. (GRZE LO)

WSPOMINAMY
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14 grud nia w ha li spor to wej przy uli -
cy Olim pij skiej od był się Fi nał Wiel -
ko pol ski Pił ki Ręcz nej Dziew cząt
Szkół Po nad gim na zjal nych. Re pre -
zen ta cja I LO im. H. Koł łą ta ja w Kro -
to szy nie za ję ła dru gie miej sce, prze -

gry wa jąc w me czu o zło to z ze spo -
łem z Gnie zna 10: 13.

Do ści słe go fi na łu do sta ły się czte ry
dru ży ny. W pół fi na łach eki pa I LO
w Gnieź nie po ko na ła li ce alist ki z Tur -

ku 14: 7, a kro to szy nian ki wy gra ły 12: 11
z I LO w Wolsz ty nie.

W spo tka niu o III miej sce padł re -
mis 10: 10. Do gryw ka rów nież nie przy -
nio sła roz strzy gnię cia i do pie ro w se rii
rzu tów kar nych lep sze by ły dziew czę ta
z LO w Tur ku. 

W fi na le na sze li ce alist ki ule gły ry -
wal kom z Gnie zna 10: 13. W ze spo le
z Koł łą ta ja, tre no wa nym przez Wal de -
ma ra Wan de lew skie go, za gra ły: Na ta lia
Czu bak, Flo ren ty na Ryb czyń ska, Alek -
san dra Dut ko wiak, An na Grzyb, Dag -
ma ra Muj ta, Ma ria Pa lusz kie wicz, Na ta -
lia Krzy ża now ska, Jo an na Łą kow ska
i Ka ro li na Frik.

(GRZE LO)

PIŁKA RĘCZNA

Wicemistrzynie z Kołłątaja

Sport16 WTOREK, 8 stycznia 2019

W pierw szą so bo tę no we go ro ku ro -
ze gra no pią tą 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 A Se ree Tee, któ ra ogra ła Octa -
gon 11: 4. 

Pierw sze w se zo nie zwy cię stwo od -
niósł LZS Ko bier no -Tom ni ce, gro -
miąc 13: 1 eki pę Don’t Cry. Czte ry ra zy
pił kę do siat ki wpa ko wał Do mi nik Ję dr -
ko wiak, a trzy krot nie uczy nił to Szy mon
Jan kow ski. 

Do brze po je dy nek z Żu bra mi roz po -
czął ze spół Hor nets, ale osta tecz nie skoń -
czy ło się wy so ką wy gra ną tych pierw -
szych – 11: 2. Gra czem me czu był Mi -
chał Grzę da, któ ry za li czył trzy go le
i dwie asy sty. 

Pan com nie dał żad nych szans Pa to
Bło nie, zwy cię ża jąc 11: 0. Po dwa ra zy
na li stę strzel ców wpi sy wa li się Ja kub

Apa nel, Ma ciej Ste fań ski oraz Ad rian Ra -
do jew ski. 

Kom plet punk tów zgar nę ła też dru -
ży na A Se ree Tee. Li der po ko nał 11: 4
Octa gon, a po trzy go le strze li li Da wid
Przy by szew ski i Łu kasz Bu dziak. 

Eki pa z Sul mie rzyc wy gra ła z MTV
Roz dra żew 4: 1. Dwie bram ki zdo był Ma te -
usz Go liń ski, a zda niem ki bi ców naj lep szym
za wod ni kiem spo tka nia był Da niel Owsia -
nik, któ ry strze lił go la i miał jed ną asy stę. 

(GRZE LO) 

POD NASZYM PATRONATEM

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.
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