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DZIŚ W NU ME RZE:
� SŁUŻBA ZDROWIA

Książki dla pacjentów
szpitala 

Czytaj na str. 4

� NA SYGNALE

Coraz więcej 
pożarów sadzy

Czytaj na str. 5

� PLEBISCYT

Nominowani w
kategorii SPORTOWA
OSOBOWOŚC 
ROKU 2018

Czytaj na str. 9

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 10-11

� ANKIETA 

Co mieszkańcy myślą o
Ławce Niepodległości?

Czytaj na str. 13

� SPORT 

W Koźminie mistrzem
MTV, w Krotoszynie
walka trwa

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 2-3
KROTOSZYN

Solidarni w obliczu tragedii

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie Bar tosz Ko siar -
ski po pro sił o in ter pre ta cję prze pi -
sów do ty czą cych pra wa rad nych
do skon tro lo wa nia urzę dów i spół ek
gmin nych. Oka za ło się bo wiem, że
chciał sko rzy stać z tej moż li wo ści,
bę dąc w Cen trum Spor tu i Re kre acji
WOD NIK. Od mó wio no mu jed nak
do stę pu do do ku men tów.

– Przed świę ta mi chcia łem sko rzy -
stać z upraw nień, ja kie otrzy ma li rad ni

w try bie zmia ny usta wy o sa mo rzą -
dzie – mó wił B. Ko siar ski. – Uda łem się
na kon tro lę do Cen trum Spor tu i Re kre -
acji WOD NIK. Od mó wio no mi do stę pu
do in for ma cji, wglą du w do ku men ty.
Na spo tka niu obec ny był praw nik za trud -
nio ny przez CSiR, któ re go po pro si łem
o wy ja śnie nia na pi śmie. Chciał bym pro -
sić dział praw ny o ana li zę sta nu praw ne -
go, bo al bo upraw nie nia rad nych są tyl ko
na pa pie rze i usta wo daw ca bę dzie ro bił
z nas idio tów, al bo or ga ny, któ re chce my
skon tro lo wać. Sko ro ma my ta kie upraw -

nie nia, to nie wy obra żam so bie, by ja kaś
in sty tu cja od ma wia ła do stę pu do in for -
ma cji. Pro si łem tyl ko o ma te ria ły prze tar -
go we do ty czą ce lo do wi ska w Kro to szy nie.

Rad ny po wo łał się kon kret nie
na Art. 24 ust. 2 Usta wy o sa mo rzą dzie
gmin nym, któ ry mó wi: „W wy ko ny wa -
niu man da tu rad ne go rad ny ma pra wo, je -
że li nie na ru sza to dóbr oso bi stych in nych
osób, do uzy ski wa nia in for ma cji i ma te -

ria łów, wstę pu do po miesz czeń, w któ -
rych znaj du ją się te in for ma cje i ma te ria ły,
oraz wglą du w dzia łal ność urzę du gmi ny,
a tak że spół ek z udzia łem gmi ny, spół ek
han dlo wych z udzia łem gmin nych osób
praw nych, gmin nych osób praw nych,
oraz za kła dów, przed się biorstw i in nych
gmin nych jed no stek or ga ni za cyj nych,
z za cho wa niem prze pi sów o ta jem ni cy
praw nie chro nio nej.”

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek za -
zna czył, że są to no we prze pi sy i nie ma
na ra zie in ter pre ta cji w kwe stii te go, jak
na le ży je sto so wać. – Nie ma żad nych wy -
ro ków są dów. W prze pi sach nie ope ru je
się sfor mu ło wa niem „kon tro la”. My ślę, że
nie bę dzie pro ble mu, je śli od po wied nio

wcze śniej się okre śli, ja kie ma te ria ły po -
trzeb ne są do wglą du. Wte dy zo sta ną udo -
stęp nio ne. Ja rów nież po pro si łem rad ców
praw nych o in ter pre ta cję tych prze pi -
sów – wy ja śnił wło darz Kro to szy na.

– W usta wie nie ma mo wy o tym, że -
by zgła szać wcze śniej, o ja kie ma te ria ły
cho dzi. Jed nym z ar gu men tów praw ni ka
z WOD NI KA by ło to, że sta tut mia sta nie
jest do sto so wa ny do no wej usta wy. Prze -
cież usta wa jest ak tem wyż szym niż sta tut
mia sta. Nie wi dzę prze szkód, że by te in -
for ma cje uzy skać, je śli nie za bra nia ją te go
prze pi sy. Chcia łem do stać in for ma cje,
któ re nie wy ma ga ły szu ka nia i szta bu lu -
dzi do te go – od po wie dział B. Ko siar ski. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Czy ktoś robi z radnych idiotów?
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W ob li czu tra gicz nej śmier ci pre zy -
den ta Gdań ska, Paw ła Ada mo wi cza,
rów nież miesz kań cy Koź mi na Wlkp.,
Ko by li na i Sul mie rzyc spo tka li się, by
uczcić je go pa mięć i oka zać so li dar -
ność w ża ło bie.

W po nie dzia łek, 14 stycz nia,
o godz. 20.00 w Koź mi nie Wlkp. kil ka -
dzie siąt osób zgro ma dzi ło się na pla cu
przy ośrod ku kul tu ry. Przy dźwię kach sy -
ren stra żac kich koź mi nia nie sta nę li
w krę gu i – po grą że ni w ci szy – uczci li pa -
mięć pre zy den ta Gdań ska. Spo tka nie zor -
ga ni zo wał koź miń ski sztab Wiel kiej Or -
kie stry Świą tecz nej Po mo cy. W tym dniu
bur mistrz Ma ciej Brat bor ski pod jął de cy -
zję o wy wie sze niu, do dnia po grze bu Paw -
ła Ada mo wi cza, na Sta rym Ryn ku fla gi
miej skiej, ude ko ro wa nej ki rem. 

W Ko by li nie po dob ne spo tka nie zor -
ga ni zo wa no 18 stycz nia przed bu dyn -
kiem Urzę du Miej skie go. Przy wej ściu
do ra tu sza miesz kań cy za pa la li sym bo -
licz ne zni cze. Człon ko wie lo kal ne go szta -
bu Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo -
cy przy nie śli ba ner przy po mi na ją cy o tej
ak cji cha ry ta tyw nej.

Na stęp ne go dnia spo tka li się miesz -
kań cy Sul mie rzyc, gro ma dząc się
przy miej sco wym ra tu szu. Wspól nie
z bur mi strzem Da riu szem Dę bic kim i sa -
mo rzą dow ca mi uczci li pa mięć tra gicz nie
zmar łe go pre zy den ta Gdań ska. D. Dę bic -
ki w swo im wy stą pie niu wy ra ził sza cu -
nek dla Paw ła Ada mo wi cza, mó wiąc
o nim ja ko o wy bit nym sa mo rzą dow cu.
Po wy słu cha niu utwo ru „The so und of si -
len ce” za pa lo no zni cze. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POWIAT

Nie pozostali obojętni
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KROTOSZYN

Solidarni 
w obliczu tragedii

W nie dzie lę, 13 stycz nia, Pa weł Ada -
mo wicz, pre zy dent Gdań ska, zo stał
za ata ko wa ny no żem na sce nie pod -
czas XXVII Fi na łu Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. Na stęp ne go
dnia zmarł, mi mo usil nych sta rań le -
ka rzy w szpi ta lu. To tra gicz ne w skut -
kach wy da rze nie po ru szy ło Po la ków
w ca łym kra ju, rów nież w Kro to szy nie.

Miesz kań cy po sta no wi li spon ta -
nicz nie uczcić pa mięć tra gicz nie
zmar łe go pre zy den ta Gdań ska, dla te -
go we wto rek przy bu dyn ku, gdzie
mie ści się biu ro po sel skie Plat for my
Oby wa tel skiej, skła da no zni cze, a na -
stęp ne go dnia wie czo rem na kro to -
szyń skim ryn ku od był się „Wiec ci szy
prze ciw nie na wi ści i prze mo cy”, zor -
ga ni zo wa ny z ini cja ty wy Kro to szyń -
skie go Ośrod ka Kul tu ry. Licz nie przy -
by li miesz kań cy w za du mie od da li
cześć za mor do wa ne mu pre zy den to wi

Gdań ska i zło ży li zni cze pod ba ne rem
z je go wi ze run kiem.

Pa weł Ada mo wicz zmarł w wie -
ku 53 lat. Był praw ni kiem, po li ty kiem,
a przede wszyst kim ak tyw nym sa mo -
rzą dow cem. W la tach 1984-1989 stu -
dio wał na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra -
cji Uni wer sy te tu Gdań skie go. W la -
tach 1991-1998 był człon kiem ko mi sji
za kła do wej NSZZ „So li dar ność” na Uni -
wer sy te cie Gdań skim. W la tach 1993-
1996 od był apli ka cję rad cow ską
w Okrę go wej Izbie Rad ców Praw nych
w Gdań sku i za koń czył ją zda nym eg za -
mi nem. W 1990 r. zo stał wy bra ny
na rad ne go Gdań ska z ra mie nia Ko mi -
te tu Oby wa tel skie go. W la tach 1994-
1998 peł nił funk cję prze wod ni czą ce go
Ra dy Mia sta. W 1998 r. z li sty AWS
po raz trze ci zo stał rad nym, na stęp nie
ob jął urząd pre zy den ta mia sta, któ ry
spra wo wał nie prze rwa nie przez 20 lat. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Od 8 kwiet nia do 8 czerw ca po cią gi
PKP In ter ci ty re la cji War sza wa -Wro -
cław bę dą kur so wać przez Kro to -
szyn. Pod uwa gę bra ne jest utrzy ma -
nie te go po łą cze nia na dłu żej, ale to
za le żeć bę dzie od ilo ści pa sa że rów.

By ło by to wiel kie udo god nie nie dla
miesz kań ców, po nie waż Kro to szyn od lat
bo ry ka się z bra kiem sta łych po łą czeń da -
le ko bież nych. Ostat nie ca ło rocz ne po łą -
cze nie War sza wa Wschod nia -Zie lo na
Gó ra zli kwi do wa no w 2002 ro ku.

Pod ko niec mi nio ne go ro ku wła dze sa -

mo rzą do we gmin zpo wia tów kro to szyń skie -
go i mi lic kie go wy sto so wa ły do Mi ni ster stwa
In fra struk tu ry i PKP In ter ci ty wnio sek
o wpi sa nie od cin ka Kro to szyn -Gra bow no
do tzw. pla nu trans por to we go. Do ku ment
ten okre śla, po ja kich tra sach w Pol sce mo gą
po ru szać się po cią gi da le ko bież ne, do to wa ne
przez Mi ni ster stwo In fra struk tu ry.

W od po wie dzi po in for mo wa no, że
trwa ją pra ce nad zmia ną pla nu trans por to -
we go i pi smo sa mo rzą dow ców z na sze go re -
gio nu bę dzie bra ne pod uwa gę. Od po wie -
dzi udzie lił tak że dy rek tor biu ra PKP In ter -
ci ty. – Zmia na do tych cza so wej tra sy wy ni -

ka z za mknię cia przez za rząd cę in fra struk -
tu ry, PKP Pol skie Li nie Ko le jo we S.A., od -
cin ka Gra bow no Wiel kie -So śnie Ostrow -
skie w ce lu prze pro wa dze nia prac re mon to -
wych. W trak cie kur so wa nia po cią gów
zmie nio ną tra są bę dą ana li zo wa ne da ne do -
ty czą ce po to ków po dróż nych na sta cji Kro -
to szyn. Na pod sta wie ni niej szych ana liz
oraz po uzy ska niu zgo dy Or ga ni za to ra
Prze wo zów – Mi ni ster stwa In fra struk tu ry
za pad nie de cy zja o ewen tu al nym póź niej -
szym utrzy ma niu kur so wa nia wy zna czo -
nej pa ry po cią gów przez Kro to szyn – czy ta -
my w pi śmie. (NO VUS)

KOMUNIKACJA

Połączenie Wrocław-Warszawa przez Krotoszyn?
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Baj ki dla dzie ci, pu bli ka cje po pu lar no -
nau ko we dla mło dzie ży, po wie ści przy -
go do we, ko mik sy i to mi ki wier szy dla
naj młod szych zna la zły się wśród ksią -
żek, któ re szpi tal po wia to wy wKro to szy -
nie otrzy mał bez płat nie w ra mach rzą -
do we go pro jek tu „Z książ ką zdro wiej!”.

Książ ki dla naj młod szych i na sto lat ków
tra fią na od dział dzie cię cy. Bę dą mo gły
znich ko rzy stać dzie ci imło dzież. War to też
za chę cić ro dzi ców, by czy ta li je swo im po -
cie chom pod czas ich po by tu w szpi ta lu

i tym sa mym choć na mo ment od wró ci li
uwa gę ma łych pa cjen tów od cho ro by.

W po da ro wa nym szpi ta lo wi księ go -
zbio rze, li czą cym bli sko 200 eg zem pla rzy,
zna la zły się rów nież po zy cje dla do ro słych.
Są to wy daw nic twa bar dzo zróż ni co wa ne
pod wzglę dem ga tun ko wym. Ma my więc
po wie ści oby cza jo we i fan ta stycz no nau ko -
we, kry mi na ły, ro man se, książ ki o te ma ty ce
hi sto rycz nej, spo ro li te ra tu ry fak tu, pu bli ka -
cje bio gra ficz ne, li te ra tu rę re li gij ną, ale tak że
kla sy kę li te ra tu ry pięk nej. Te po zy cje bę dą
do dys po zy cji pa cjen tów na Od dzia le On ko -

lo gii Kli nicz nej. Książ ki na obu od dzia łach
zo sta ną od po wied nio ozna ko wa ne, bę dzie
moż na je czy tać pod czas ho spi ta li za cji. Po -
wsta nie też krót ki re gu la min wy po ży cza nia,
bę dą dla nich od po wied nie szaf ki. Bi blio -
tecz ki za czną funk cjo no wać w lu tym.

„Z książ ką zdro wiej!” to wspól ny pro -
jekt Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go, Mi ni ster stwa Zdro wia oraz
Pań stwo we go In sty tu tu Wy daw ni cze go.
Książ ki po cho dzą z róż nych wy daw nictw.
Pod ko niec 2018 ro ku tra fi ły do ok. 500

szpi ta li w ca łej Pol sce – w tym rów nież
do Kro to szy na, z prze zna cze niem dla cho -
rych le czą cych się na od dzia łach dzie cię cych
i on ko lo gicz nych.

– Chcie li by śmy, aby słu ży ły one pa cjen -
tom, aby ich lek tu ra po pra wi ła stan du cha
i uroz ma ica ła cięż ki czas, ja kim jest za wsze
po byt w szpi ta lu. Już sta ro żyt ny grec ki fi lo -
zof De mo kryt pod kre ślał, że książ ki są le -
kar stwem dla umy słu. (...) Li czy my, że książ -
ki prze ka za ne pa cjen tom od dzia łów on ko -
lo gicz nych oraz dzie cię cych bę dą dłu go i do -
brze słu żyć. Cie szy my się, że pa cjen ci się ga ją
po książ kę. Nic nie wspie ra pro ce su le cze nia
le piej niż do bra książ ka i po zy tyw ne na sta -
wie nie – pod kre śla ją po my sło daw cy ak cji.

OPRAC. (NO VUS)

Chwi le gro zy prze ży li 11 stycz nia
miesz kań cy jed ne go z do mostw
na te re nie Sul mie rzyc. Pod czas ich
nie obec no ści w ko tłow ni wy buchł
po żar. Bu dy nek po łą czo ny jest sze re -
go wo z do mem jed no ro dzin nym,
więc ist nia ło re al ne za gro że nie utra -
ty ca łe go do byt ku.

Na ak cję skie ro wa no za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie oraz z OSP w Sul mie rzy cach, Chwa li -
sze wie, Biad kach i Zdu nach. Po ża rem ob -

ję ty był bu dy nek go spo dar czy, w któ rym
zlo ka li zo wa na jest ko tłow nia, po miesz -
cze nia so cjal no -by to we oraz ma ga zyn
drew na i przed mio tów użyt ko wych. Ja ko
że obiekt przy le ga bez po śred nio do do -
mu jed no ro dzin ne go, ogień za gra żał rów -
nież po miesz cze niom miesz kal nym. 

Stra ża cy roz po czę li dzia ła nia ga śni -
cze, po łą czo ne z obro ną za gro żo ne go bu -
dyn ku miesz kal ne go. Na miej sce suk ce -
syw nie do cie ra ły ko lej ne za stę py, któ re
mu sia ły zma gać się z trud ny mi wa run ka -
mi, ja kie pa no wa ły na dro gach. Po przy by -

ciu ko lej nych jed no stek zwięk szo no in -
ten syw ność po da wa nia środ ka ga śni cze -
go, do pro wa dza jąc do stłu mie nia po ża ru. 

W cza sie ak cji wy zna czo na ro ta,
przy uży ciu urzą dzeń po mia ro wych, kon -
tro lo wa ła sy tu ację w obiek cie miesz kal -
nym, mi ni ma li zu jąc ry zy ko roz prze strze -
nie nia się ognia. Dzię ki spraw nej ak cji
stra ża kom uda ło się ura to wać część
miesz kal ną kom plek su bu dyn ków. 

Po uga sze niu ognia mie nie zgro ma -
dzo ne w bu dyn ku go spo dar czym zo sta ło
usu nię te na ze wnątrz i do ga szo ne prą -
dem wo dy. Obiekt spraw dzo no urzą dze -
nia mi po mia ro wy mi, po twier dza jąc cał -
ko wi te usu nię cie za gro że nia.

(NO VUS)

SZPITAL

Z książką zdrowiej!

SULMIERZYCE

Groźny pożar zabudowań gospodarczych
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W Ko men dzie Po wia to wej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie
zor ga ni zo wa no spo tka nie z dzien ni -
ka rza mi. Za po śred nic twem lo kal -
nych me diów stra ża cy ape lu ją
do miesz kań ców, że by zwra ca li uwa -
gę na nie bez pie czeń stwa zwią za ne
z po ża ra mi sa dzy w prze wo dach ko -
mi no wych. W na szym po wie cie ro -
śnie bo wiem licz ba ta kich zda rzeń. 

– Co ro ku or ga ni zu je my spo tka nia
z ko mi nia rza mi, że by przy bli żyć ten pro -
blem – mó wił To masz Pa try as, rzecz nik
pra so wy KP PSP w Kro to szy -
nie. – W prak ty ce wy glą da to tak, że gdy
przy jeż dża my do po ża ru sa dzy, oka zu je
się, że ko mi ny – na szym zda niem – są
nie wy czysz czo ne, a do ku men ta cja ni by
jest. Moż na za tem wy snuć ta kie wnio -
ski – al bo te ko mi ny nie są na le ży cie wy -
czysz czo ne, al bo lu dzie pa lą opa łem tak
ni skiej ja ko ści, że efek tem jest nad mier na
in ten syw ność sa dzy. Do cie ra ją do nas ta -
kie sy gna ły, że przy cho dzi ko mi niarz, ale
na dach nie wcho dzi, ko mi na nie czy ści.
Miesz kań cy, pła cąc za ta ką usłu gę, po win -
ni więc przy pil no wać, by zo sta ła ona wła -
ści wie wy ko na na – pod kre ślił T. Pa try as. 

Obo wią zek czysz cze nia ko mi nów re -
gu lu je m. in. Pra wo Bu dow la ne: „Obiek ty
bu dow la ne po win ny być w cza sie ich
użyt ko wa nia pod da wa ne przez wła ści cie -
la lub za rząd cę kon tro li okre so wej co naj -
mniej raz w ro ku, po le ga ją cej na spraw -
dze niu sta nu tech nicz ne go in sta la cji ga -
zo wych oraz prze wo dów ko mi no wych
dy mo wych, spa li no wych i wen ty la cyj -
nych. Czyn no ści te rów nież po win ny być

po twier dzo ne do ku men tem, w któ rym
za zna czo na bę dzie da ta wy ko na nia kon -
tro li, da ta na stęp nej kon tro li oraz pie cząt -
ka i pod pis ko mi nia rza.”

Na to miast ust. 3 ww. usta wy mó wi
o tym, że w bu dyn kach o po wierzch ni za -
bu do wy prze kra cza ją cej 2000m2 oraz in -
nych obiek tach bu dow la nych o po -
wierzch ni da chu prze kra cza ją -
cej 1000m2 okre so we prze glą dy na le ży
wy ko nać co naj mniej dwa ra zy w ro ku,
w ter mi nach do 31 ma ja oraz do 30 li sto -
pa da. Za brak od po wied nich do ku men -
tów i pro to ko łów gro zi man dat kar ny
w wy so ko ści od 50 do 500 zł.

Stra ża cy przed sta wi li sta ty sty ki do ty -
czą ce po ża rów sa dzy w po wie cie kro to -
szyń skim. W 2013 ro ku od no to wa no 18
ta kich zda rzeń. A już rok 2017 był re kor -
do wy pod tym wzglę dem – 52 po ża ry.
W ze szłym ro ku by ło ich nie co mniej,
bo 41, z cze go 26 w Kro to szy nie.

– W tym ro ku mie li śmy już pięć in -
ter wen cji. Do po zy ty wów na le ży za li czyć

fakt, że miesz kań cy na by wa ją czuj ni ki
tlen ku wę gla, dzię ki cze mu moż na szyb -
ko za po biec nie bez pie czeń stwu – stwier -
dził T. Pa try as. 

Rzecz nik pra so wy PSP wspo mniał
tak że o przy pad ku po ża ru sa dzy, do któ -
re go do szło po rze ko mym czysz cze niu ko -
mi na przez ko mi nia rza. – W trak cie ak cji
w Dzie li cach wła ści ciel po ka zał nam pro -
to ko ły z prze glą du rocz ne go oraz z czysz -
cze nia prze wo du ko mi no we go. Kie dy
stra ża cy za czę li ga sić po żar i czy ścić ko -
min, to się oka za ło, że ze bra no peł ną tacz -
kę sa dzy. Ko min był dwa mie sią ce te mu
czysz czo ny, ale tyl ko na pa pie rze. Ma my
zdję cia tych pro to ko łów. Cie ka we jest to,
że na do ku men cie wid nie je nu mer 17
z dnia czysz cze nia ko mi nów. Te go sa me -
go dnia mie li śmy ko lej ny po żar i w tym
przy pad ku pro to kół miał nu mer 67. Wy -
ni ka z te go, że ko mi niarz zro bił po nad 50
prze glą dów jed ne go dnia! – oznaj mił T.
Pa try as. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

BEZPIECZEŃSTWO

Dbajmy należycie o kominy! 

STARA OBRA

Wspólne kolędowanie dla Mai

6 stycz nia w Szko le Pod sta wo wej
w Sta rej Obrze od by ło się wspól ne
ko lę do wa nie ca łej spo łecz no ści lo -
kal nej. Or ga ni za to ra mi im pre zy by li
ucznio wie uczęsz cza ją cy na do dat -
ko we za ję cia „Spo tka nie ze sztu -
ką” pod kie run kiem Na ta lii Ko wal.

Pod czas te go wy jąt ko we go kon cer tu
ko lę dy śpie wa li wy cho wan ko wie szko ły,
na uczy cie le, stra ża cy z OSP w Koź mi nie
Wlkp., pa nie z KGW w Sta rej Obrze, pił -
ka rze Bia łe go Or ła Koź min Wlkp. oraz
gru pa Jum ping Frog. Licz nie zgro ma dze -
ni go ście chęt nie śpie wa li ra zem z wy stę -
pu ją cy mi pięk ne, pol skie ko lę dy.

W trak cie uro czy sto ści moż na by ło
za ku pić ka wę oraz smacz ne cia sto, przy -
go to wa ne przez KGW. Ze bra ne pie nią dze
zo sta ły prze zna czo ne dla Mai Kie li by, któ -
ra cier pi na SMA, czy li scho rze nie ner wo -
wo -mię śnio we o pod ło żu ge ne tycz nym.
W SMA ob umie ra ją neu ro ny w rdze niu
krę go wym, od po wia da ją ce za pra cę mię -
śni, wsku tek cze go mię śnie cia ła słab ną
i stop nio wo ule ga ją za ni ko wi. Rdze nio wy
za nik mię śni, z któ rym zma ga się Ma ja,
mo że do pro wa dzić m. in. do nie wy dol no -
ści od de cho wej. Dziew czyn ka wy ma ga le -
cze nia i re ha bi li ta cji. Dzię ki zbiór ce po -
wę dro wa ło do niej 1820 zło tych. 

OPRAC. (NO VUS)
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W mi nio ny pią tek ko by liń ska bi blio -
te ka zor ga ni zo wa ła spo tka nie ze
Sła wo mi rem Pa ła szem, au to rem
książ ki „Ta jem ni ce wsi gmi ny Ko by -
lin. Za rys dzie jów”. Au tor sku pia się
w tej pu bli ka cji na hi sto rii po szcze -
gól nych wio sek z te re nu gmi ny Ko by -
lin. Książ kę wy da ło Mu zeum Zie mi
Ko by liń skiej.

S. Pa łasz jest ab sol wen tem Li ceum
Me dycz ne go im. Han ny Chrza now skiej
w Ostro wie Wlkp. z dy plo mem pie lę -
gnia rza. Ukoń czył stu dia na Wy dzia le
Teo lo gicz nym Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu, uzy sku jąc ty tuł
ma gi stra teo lo gii. Wie lo krot nie w swo ich
ar ty ku łach po dej mo wał te ma ty kę zwią za -
ną z pu blicz ną służ bą zdro wia i pra cą
szpi ta li w Kro to szy nie oraz Mi li czu.  

Opra co wał po nad 30 pu bli ka cji pro -
mo cyj no -in for ma cyj nych i hi sto rycz nych,

przy go to wy wa nych na zle ce nie gmin, or -
ga ni za cji spo łecz nych, firm i pa ra fii. Jest
au to rem książ ki hi sto rycz nej „Zdu ny.
Szki ce z hi sto rii mia sta i oko lic”. Od nie -
daw na peł ni funk cję rzecz ni ka pra so we go
Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du

Opie ki Zdro wot nej w Kro to szy nie.
– Cheł kow scy w Sta rym gro dzie i Ku -

kli no wie, Przy łu scy w Star ków cu i Ła -
giew ni kach, Rem bow scy w Wy ga no wie,
Umiń scy w Smo li cach... – to tyl ko naj bar -
dziej zna ne ro dzi ny, do któ rych na prze -
strze ni wie ków na le ża ły wio ski z te re nu
obec nej gmi ny Ko by lin. Czy tel nik znaj -
dzie o nich w tej książ ce wie le in for ma cji,
po dob nie jak o miesz kań cach tych wio -
sek. Wie le fak tów nie by ło do tąd opi sy wa -
nych. Od kry wa my więc część ta jem -
nic. Ja kie zwie rzę ta ho do wa no w XVII w.
w Ra sze wach? Co ta kie go zro bił w 1655
r. Ję drzej Ge bel, owczarz z Ro je wa, że tra -
fił za krat ki? Dla cze go tak dłu go bu do wa -
no w XIX w. ple ba nię w Smo li cach?
W któ rej wio sce gro ma dzi ła się szlach ta
na po spo li te ru sze nie? To tyl ko część py -
tań, na któ re od po wia da my w tej książ -
ce  – czy ta my we wstę pie pu bli ka cji „Ta -
jem ni ce wsi gmi ny Ko by lin”. Za chę ca my
za tem – przede wszyst kim miesz kań ców
gmi ny Ko by lin, ale nie tyl ko – do prze -
czy ta nia tej in te re su ją cej lek tu ry.

(NO VUS)

KSIĄŻKA

Tajemnice wsi gminy Kobylin

14 stycz nia w sa li ka me ral nej Sul -
mie rzyc kie go Do mu Kul tu ry od by ło
się spo tka nie no wo rocz ne, na któ re
jak co ro ku bur mistrz Sul mie rzyc za -
pro sił rad nych miej skich, przed sta -
wi cie li or ga ni za cji spo łecz nych, dy -
rek to rów i kie row ni ków jed no stek
or ga ni za cyj nych. 

Na spo tka nie przy by li tak że po seł To -
masz Ław ni czak oraz asy stent ka se na to ra
Łu ka sza Mi ko łaj czy ka, Ka ro li na Wi nec -
ka. Na po cząt ku bur mistrz Da riusz Dę -
bic ki po dzię ko wał wszyst kim za oka za ną
po moc w re ali za cji za dań w mie ście. Wy -
ra ził też wdzięcz ność po sło wi Ław ni cza -
ko wi i se na to ro wi Mi ko łaj czy ko wi
za wspie ra nie Sul mie rzyc w po zy ski wa -
niu środ ków ze wnętrz nych. 

Przy oka zji wło darz przy po mniał, że
w 2018 ro ku mia sto otrzy ma ło pra -
wie 900 tys. zł ze środ ków ze wnętrz nych.

Dzię ki po zy ska nym do ta cjom moż li wa
by ła bu do wa dro gi na ul. Ja na Paw ła II oraz
ścież ki wraz z urzą dze niem zie le ni na al.
Klo no wi cza. Po nad to od re stau ro wa no
dach sul mie rzyc kie go ra tu sza oraz zre ali -
zo wa no pro jekt in for ma ty za cji urzę du. 

Bur mistrz ser decz nie po dzię ko wał
rad nym, dy rek to rom i kie row ni kom

jed no stek or ga ni za cyj nych oraz pra cow -
ni kom urzę du za pra cę na rzecz mia sta
oraz za an ga żo wa nie i po moc w re ali za cji
za dań. 

Uro czy stość uświet nił chór dzia ła ją -
cy przy miej sco wej szko le pod sta wo wej,
wy ko nu jąc świą tecz ny re per tu ar. 

(NO VUS)

SULMIERZYCE

Noworoczne spotkanie z burmistrzem
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10 stycz nia od był się X Mię dzysz kol -
ny Kon kurs Ko lęd, Pa sto ra łek i Pie -
śni Zi mo wych pod ha słem „Pod nieś
rę kę, Bo że Dzie cię, bło go sław Oj czy -
znę mi łą”, zor ga ni zo wa ny przez Spe -
cjal ny Ośro dek Szkol no -Wy cho waw -
czy w Ko na rze wie i Sto wa rzy sze nie
„Mo ty lek”. 

Ju bi le uszo wa edy cja im pre zy od by -
wa ła się pod pa tro na tem bur mi strza
Zdun oraz Sta ro stwa Po wia to we go w Kro -
to szy nie. 

Kon kurs miał na ce lu pre zen ta cję
war to ścio wych pod wzglę dem ar ty stycz -
nym ko lęd, pa sto ra łek i pie śni o te ma ty ce
zi mo wej oraz kul ty wo wa nie tra dy cji re li -
gij nych. W szran ki sta nę li przed sta wi cie -
le 11 pla có wek. Mło dzi wy ko naw cy ry wa -
li zo wa li w trzech ka te go riach wie ko wych,
wy stę po wa li so lo lub w ze spo łach. 

W ka te go rii dzie ci ze szkół pod sta wo -
wych pierw sze miej sce za ję ła gru pa z Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych w Kro to szy nie
w skła dzie: Zo fia Kraw czyk, Mi chał Pa ta las,
Adam Sza blew ski, Okta wia Szla chet ka,

Alek san dra Gie czew ska i An to ni Głu szek.
Dru gą lo ka tę przy zna no Fa bia no wi Bie wal -
do wi ze Spe cjal ne go Ośrod ka Wy cho waw -
cze go Zgro ma dze nia Sióstr św. Elż bie ty
w Ostro wie Wlkp., a trze cią Ja ku bo wi An -
to nie wi czo wi i Ma te uszo wi Du bi szo wi
z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Brze ziu. 

W gru pie mło dzie ży ze szkół pod sta -
wo wych i gim na zjów trium fo wał ze spół
z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Ja ro ci nie
w skła dzie: An na Pi lar czyk, An na Poch
i Pa try cja Rit ter. Ko lej ne po zy cje za ję li
Kry stian Go ry nia z Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Brze ziu oraz Alek san dra Kło -
sek, Ro man Za chwyc i Da mian Ja rus ze
Spe cjal ne go Ośrod ka Szkol no -Wy cho -
waw cze go w Ko na rze wie. 

W ka te go rii mło dzie ży z klas po nad -
pod sta wo wych i do ro słych zwy cię żył ze -
spół w skła dzie: Ka ro li na Olek siak, Pa tryk
Adam czak, Ma te usz Mia now ski, Syl wia
Spodar i Adam Do la ciń ski ze Spe cjal ne go
Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go nr 1
w Ka li szu, wy prze dza jąc Pa try cję Przy -
byl ską z Ze spo łu Pla có wek Spe cjal nych
w Ple sze wie i Ka ro li nę Wej man z Warsz -
ta tów Te ra pii Za ję cio wej „Tę cza” w Ostro -
wie Wlkp.

Kon kurs jak co ro ku od był się w iście
ro dzin nej at mos fe rze. Każ dy wy ko naw ca
do stał upo mi nek i skosz to wał świą tecz ne -
go po czę stun ku. Zwy cięz cy po szcze gól -
nych ka te go rii otrzy ma li na gro dy prze ka -
za ne przez bur mi strza Zdun. 

OPRAC. (NO VUS)
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PODŁOGI

Oferta specjalna 
Promis Wood
Czę sto dzwo ni cie do nas z roz ma ity -
mi za py ta nia mi, np. czy zna my wy -
so kiej kla sy hy drau li ka, elek try ka
czy np. do staw cę pie ców ga zo wych
etc. So lid nych fa chow ców nie brak
tak że w bran ży pod ło go wej. Dla te go
też dziś do py tu je my na szych Part ne -
rów – fir mę Pro mis Wo od – o moż li -
wo ści pro mo cyj ne, ja kie są do stęp -
ne w okre sie zi mo wym. 

– Sza now ni Pań stwo, je ste śmy pol ską
mar ką, spe cja li zu ją cą się w pro duk cji pod -
łóg drew nia nych, wy ko na nych z dę bu, je -
sio nu i orze cha ame ry kań skie go. Je den
z za kła dów pro duk cyj nych umiej sco wio -
ny jest w Ko by li nie, gdzie pra cu je my dla
Pań stwa od ro ku 2003. Na naj bliż sze kil -
ka mie się cy – gru dzień, sty czeń, lu -
ty – Pro mis Wo od przy go to wa ło dla
Klien tów cie ka we ofer ty. Pro po nu je my
Pań stwu pro mo cję zwią za ną z de ska mi
pod ło go wy mi, za chę ca jąc jed no cze śnie
do śle dze nia ak tu al nych ofert, o któ rych
in for mu je my tak że na na szym pro fi lu
na Fa ce bo oku. 

Ja ko pro du cent pod łóg drew -

nia nych, li tych i war stwo wych pręż -
nie się roz wi ja my. Za wsze sta ra my się
iść z du chem cza su, wy prze dzać ry nek,
sta le po sze rza jąc swój asor ty ment. Po sia -
da my pod ło gi o sze ro kiej ga mie wy koń -
czeń, a na sza bo ga ta ofer ta cie szy się uzna -
niem od bior ców. Przy go to wu je my go to -
we pod ło gi war stwo we i li te. W na szej
pra cy sta wia my na ja kość, dzię ki cze mu
mo że my śmia ło stwier dzić, iż two rzy my
wy łącz nie pro duk ty o naj wyż szej kla sie,
a na sze na tu ral ne pod ło gi drew nia ne po -
zwa la ją na wy ko na nie zin dy wi du ali zo wa -
nej prze strze ni do ży cia na naj wyż szym
po zio mie.

Do na szych klu czo wych pro duk tów
na le żą róż no rod ne par kie ty oraz de ski
war stwo we o roz ma itym wy koń cze niu.
Dla te go też w okre sie zi mo wym sta -
wia my na na tu ral ne de ski pod ło go -
we, któ re są do na by cia w oka zyj -
nych ce nach – już od 45zł brut -
to/m2.

Owe pro duk ty moż na na być bez po -
śred nio w za kła dzie, umiej sco wio nym
w Ko by li nie przy ul. Ko le jo wej 21 

Ser decz nie ZA PRA SZA MY!!!

KONARZEW

Kolędy, pastorałki i pieśni zimowe
MACIEJ KAROLEWSKI 

(Krotoszyński Ośrodek Kultury)
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Koń ców ka stycz nia za po wia da się
bar dzo cie ka wie w wy da rze niach
kul tu ral nych pro po no wa nych przez
KOK. W ki nie 3D Przed wio śnie,
po za koń czo nym re mon cie tech no -
lo gicz nym, moż na już w peł ni ko rzy -
stać z ofer ty re per tu aro wej, te raz
rów nież w no wej tech no lo gii 3D, da -
ją cej du żo lep szą ja kość ob ra zu. 

Już te raz na ekra nie w wer sji 3D
„Aqu aman”, a w przy szłym ty go dniu ani -
ma cja „Ralph De mol ka w In ter ne cie”. Po -
za tym za pra sza my na czwart ko wy film
„Szpieg” w ra mach DKF -u, a od piąt ku ko -
lej ne pro po zy cje: „Aste riks i Obe liks. Ta -
jem ni ca ma gicz ne go wy wa ru”, „Bum ble -
bee” oraz pre mie ro wo „Misz masz czy li
ko gel -mo gel 3”.

Nad cho dzą cy week end to kil ka wy -
da rzeń przede wszyst kim dla mi ło śni ków
mu zy ki. Już w pią tek o godz. 18.00 w ra -
mach Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Ze spo -
łów Mu zy ki Daw nej SCHO LA CAN TO -
RUM Ka lisz 2019 w Ga le rii Re fek tarz
KOK od bę dzie się kon cert mu zy ki daw -
nej. Wy stą pią ze spo ły z Gdań ska i Bia łe go -
sto ku, wstęp na kon cert jest bez płat ny. 

W so bo tę od godz. 19.30 w sa li ka -
me ral nej KOK od bę dzie się uro czy ste
ogło sze nie wy ni ków 27. Ogól no pol skie go
Tur nie ju Po etyc kie go Au to por tret Je sien -
ny Kro to szyn 2018 i wrę cze nie je go lau re -

atom na gród i wy róż nień, a tak że kon cert
do brze za po wia da ją ce go się ze spo łu Przy -
był. Bi le ty do stęp ne w ka sach KOK oraz
w In ter ne cie. 

W nie dzie lę o godz. 15.00 w ko ście le
pw. Św. Ap. Pio tra i Paw ła od bę dzie się
kon cert „Po że gna nie z ko lę dą”, czy li ko lej -
na edy cja Ko lę do we go Spo tka nia Chó rów
Po łu dnio wej Wiel ko pol ski. Wstęp bez -
płat ny!

Na za koń cze nie mie sią ca – w czwar -
tek, 31.01, o godz. 19.00 – w Kro to szyń -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej wy stą pi au stra -
lij ski son gw ri ter Lu cas Lau fen, któ ry z kon -
cer tem w Pol sce po ja wia się po raz pierw -
szy. Bi le ty do na by cia przed wy stę pem.

Szcze gó ły do ty czą ce wszyst kich
wy da rzeń znaj dą Pań stwo na naszej stro -
nie in ter ne to wej www.kok.kro to szyn.pl.



Trwa 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. W ka te go rii SPOR -
TO WIEC RO KU 2018 pro wa dzi (stan
na 21 stycz nia, godz. 10.00) su mo ka Mi -
chał Fa bia now ski, na któ re go od da -
no 37,1% gło sów. Dru gą lo ka tę zaj mu je
bie gacz Ka rol Olej ni czak – 20,7%,
a na trze ciej po zy cji pla su je się ko lej ny
przed sta wi ciel su mo, Aron Ro -
zum – 17,1%. Czwar ty jest trój bo ista

Szcze pan Zim mer mann – 12,2%, a pią -
ty – siat karz Pa tryk Fol ty no wicz – 4,9%.

W ka te go rii SPOR TO WA OSO BO -
WOŚĆ RO KU 2018 na pro wa dze nie wy -
szedł lek ko atle ta Cze sław Rosz czak – 44,9%,
któ ry wy prze dza Sła wo mi ra Gru cha łę, dy -
rek to ra koź miń skie go GOS -u – 38,8% i Pio -
tra Bie law skie go, tre ne ra i za wod ni ka ka ra -
te – 10,1%. Je śli cho dzi o SPOR TO WE IM -
PRE ZY, to nara zie naj więk szą licz bę zwo len -
ni ków ma Sum mer Cup.

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. Go ściem spe cjal nym
bę dzie Piotr Re iss, le gen da po znań skie go
Le cha. 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.
Za raz po ga li od bę dzie się bal. Bi le ty

moż na na być w na szej re dak cji – ul. Ma ły
Ry nek 13/10.

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.

PART NE RA MI STRA TE GICZ NY -
MI ple bi scy tu są fir ma ENER GY SPED
i RE STAU RA CJA LE ŚNI CZÓW KA,
a PART NE RA MI – GA LE RIA KRO TO -
SZYŃ SKA, AKA DE MIA PIŁ KAR SKA
RE IS SA, CEN TRUM TAŃ CA SHOW
DAN CE, GA BI -PLAST, SKLEP MO TO -
RY ZA CYJ NY PAW LIC KI oraz wszyst kie
gmi ny na sze go po wia tu. 

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) 
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NASZA AKCJA

Głosuj w PLEBISCYCIE SPORTOWYM! 

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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W związ ku z set ną rocz ni cą od zy ska -
nia przez Pol skę nie pod le gło ści gmi -
na Kro to szyn zło ży ła w ze szłym ro ku
do Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej
wnio sek o do fi nan so wa nie bu do wy
mul ti me dial nej ław ki, upa mięt nia ją -
cej tra dy cję, chwa łę i sła wę orę ża
pol skie go. W grud niu ław ka sta nę ła
w cen trum mia sta, przy dro dze
gmin nej Ma ły Ry nek (na prze ciw by -
łej sie dzi by Kro to szyń skie go Ośrod -
ka Kul tu ry).

Na na szym por ta lu in ter ne to wym
po sta no wi li śmy prze pro wa dzić an kie tę
na te mat Ław ki Nie pod le gło ści, a kon -
kret nie jej wy glą du. Każ dy z na szych Czy -
tel ni ków -In ter nau tów miał oka zję się wy -
po wie dzieć po przez klik nię cie jed ne go
z czte rech wa rian tów od po wie dzi. 

Osta tecz nie w na szej an kie cie udział
wzię ło 81 osób. Aż 60 (74%) stwier dzi ło,
że ław ka jest „kosz mar na”. 12 in ter nau -
tów (15%) uzna ło ją za „nic nad zwy czaj -
ne go”, a tyl ko sied miu (9%) opo wie dzia ło
się za opcją „bar dzo ład na”. Dwie oso by
(2%) z gru py gło su ją cych nie mia ły zda nia
w tej kwe stii.

Wy ni ki an kie ty po ka zu ją, iż Ław ka
Nie pod le gło ści w ta kiej for mie ra czej nie
przy pa dła do gu stu miesz kań com Kro to -

szy na. Po twier dze niem tej te zy są tak że
licz ne, nie zbyt po chleb ne ko men ta rze in -

ter nau tów na na szym pro fi lu fa ce bo oko -
wym. Oto kil ka co cie kaw szych: „Prze -

wró co na lo dów ka... a na niej lap top.” /
„Okrop ność. Ty le pie nię dzy wy da no bez
za sta no wie nia, a ty le jest in nych waż nych
po trzeb. Bez sen su.” / „Gdy by nie ta tar ka
do ziem nia ków na gó rze, to jesz cze by to
ja koś wy glą da ło.” / „Pie nią dze wy rzu co ne
w bło to, no mo że nie do koń ca, bo ktoś
nie źle na tych na grob kach do ro bił.” / „Po -
sza no wa nie cięż kiej ludz kiej pra cy i pły -
ną cych stąd po dat ków wy rzu co nych
na szczy ty bez myśl no ści! W któ rym in -
nym pań stwie są mar no tra wio ne tak pie -
nią dze?! Za to pro du cent nie źle się ob ło -
wił...” / „Coś okrop ne go! Pie nią dze wy -
rzu co ne w bło to! Ktoś nie źle na tych na -
grob kach za ro bił, a już po dwóch mie sią -
cach po noć far ba scho dzi.” 

Kil ku czy tel ni ków uzna ło tę ław kę
za... gro bo wiec czy sar ko fag, a pa dło rów -
nież stwier dze nie „ław ka nie udacz no ści”.
Jak za tem wi dać, ne ga tyw nych ko men ta -
rzy i ocen ze stro ny in ter nau tów nie bra -
ko wa ło. 

Zwró ci li śmy się do wi ce bur mi strza
Kro to szy na z proś bą o ko men tarz do wy -
ni ków na szej an kie ty. – Chcie li śmy
uczcić stu le cie nie pod le gło ści ja kimś
trwa łym sym bo lem. Oprócz ław ki po -
wstał tak że mu ral – na po bli skim bu dyn -
ku. Ja ko gmi na nie mie li śmy wpły wu
na kształt ar ty stycz ny tych ła wek, bo był

to pro jekt rzą do wy, na któ ry otrzy ma li -
śmy do fi nan so wa nie. Nie jest to dzie ło
sztu ki, też mam róż ne od czu cia na ten te -
mat, ale naj waż niej sze, że jest to pe wien
sym bol stu le cia nie pod le gło ści – po wie -
dział wi ce bur mistrz Ry szard Czusz ke.

Ław ka Nie pod le gło ści jest pro jek tem
rzą do wym. Mi ni ster stwo Obro ny Na ro -
do wej przy zna ło na szej gmi nie 30 tys. zł
do ta cji, co sta no wi 66,7 pro cent kosz tu,
któ ry za mknął się w kwo cie 45 tys. zł.
Ław ka we dług in struk cji na szpi ko wa na
jest no wo cze sny mi tech no lo gia mi. Ma m.
in. ro uter Wi Fi, ła do war kę NFC, gniazd -
ko 230 AC -, gło śnik czy li stwy LED. Wy -
po sa żo na jest rów nież w fo to ko dy QR,
umoż li wia ją ce ścią gnię cie ma te ria łów hi -
sto rycz nych. Każ da ław ka od twa rza frag -
ment de pe szy, w któ rej na czel ny wódz ar -
mii pol skiej Jó zef Pił sud ski no ty fi ku je 16
li sto pa da „rzą dom i na ro dom wo ju ją cym
i neu tral nym ist nie nie pań stwa pol skie go,
nie pod le głe go, obej mu ją ce go wszyst kie
zie mie zjed no czo nej Pol ski”. W ca łym
kra ju za mon to wa no 136 ta kich ła wek.

(AN KA / NO VUS)
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Czte ry krąż ki wy wal czy li re pre zen -
tan ci To wa rzy stwa Atle tycz ne go Ro -
zum Kro to szyn na Pu cha rze Eu ro py
w Su mo. W wę gier skim Erd świet nie
spi sa ła się Alek san dra Ro zum, któ ra
trzy ra zy sta nę ła na trze cim stop niu
po dium. Z ko lei Aron Ro zum zdo był
sre bro. 

Z trze ma brą zo wy mi me da la mi
do do mu wró ci ła Alek san dra Ro zum. Za -
wod nicz ka TA Ro zum by ła trze cia w ka -

te go riach 65 kg U'21, open U'21
oraz 65 kg se nio rek. W tej ostat niej po ko -
na ła m. in. brą zo wą me da list kę ze szło -
rocz nych mi strzostw świa ta i uczest nicz -
kę The World Ga mes 2017. 

Aron Ro zum wy wal czył sre bro w ka -
te go rii 115 kg se nio rów. W kat. 85 kg ry -
wa li zo wa li Ka rol Swo ra (UKS Sam son
Ko by lin) oraz Ma te usz Ko niecz ny (TA
Ro zum). Obaj skla sy fi ko wa ni zo sta li
na po zy cjach 9-16.

(GRZE LO)

SUMO

Cztery medale na Węgrzech

Na trze cie miej sce w Su per li dze Dar -
ta wsko czył Prze my sław Paw lic ki.
Na pro wa dze niu na dal jest Ja cek
Cie ślak, któ re mu dep cze po pię tach
Se ba stian Szo stak. 

Do za koń cze nia pierw szej run dy Su -
per li gi Dar ta po zo sta ła tyl ko jed na se ria

spo tkań. W ósmej ko lej ce Ja cek Cie ślak
ograł Mi cha ła Ko bu szyń skie go (6: 0)
i otrzy mał wal ko wer za mecz z Paw łem
Du la jem. Se ba stian Szo stak oka zał się lep -
szy od Sła wo mi ra Ol grzym ka (6: 2) i Mar -
ty Paw lic kiej (6: 0). Z ko lei Prze my sław
Paw lic ki wy grał z M. Paw lic ką (6: 0) i S.
Ol grzym kiem (6: 4).

Czwar tą lo ka tę zaj mu je Mar cin
Kmie ciak, któ ry po ko nał Wło dzi mie rza
Skal skie go (6: 3) i do stał wal ko wer za po -
je dy nek ze Zdzi sła wem Ju sia kiem. Pią ty
jest S. Ol grzy mek.

Bez nie spo dzia nek w dol nych re jo -
nach ta be li. Dwóch po ra żek do zna ła
Ewa Paw lic ka – z Paw łem Paw lic kim
(2: 6) i Ma te uszem Woj tasz kiem (1: 6).
Punk tów nie zdo był tak że M. Ko bu -
szyń ski, któ ry po za prze gra ną z li de -
rem uległ Da nie lo wi Bor skie mu (0: 6).
Z ko lei Da mian Klu ba nie spro stał W.
Skal skie mu (1: 6), lecz otrzy mał dwa
punk ty za wal ko wer za mecz ze Z. Ju -
sia kiem. 

Trzy krot nie mak sy mal ną licz bę
oczek (180 pkt.) rzu ci li J. Cie ślak i S. Szo -
stak. Mak sy mal ną ilo ścią punk tów
na „dzie więt nast kach” mo gą po chwa lić
się M. Kmie ciak, S. Ol grzy mek i Z. Ju siak.
Naj szyb ciej le ga 12. lot ką za koń czył J.
Cie ślak. Li der ma rów nież na swo im kon -
cie naj wyż sze skoń cze nie par tii (130
pkt.). 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Zacięta walka o podium

Dru ży no we mi strzo stwo kra ju w za -
pa sach wy wal czył AKS Bia ło gard,
po ko nu jąc w fi na le MKZ Unia Ra ci -
bórz 10: 8. W eki pie wi ce mi strzów
za pre zen to wał się Ro bert Ba ran,
któ ry bez pro ble mów wy grał swo ją
wal kę. 

W pół fi na łach AKS Bia ło gard wy -
grał 16: 2 z AZS -em AWF -em War sza wa,
a Unia Ra ci bórz po ko na ła 13: 5 Bo ru tę
Olim pij czy ka Zgierz & Ra dom. Mecz fi -
na ło wy za po wia dał się na der cie ka wie.
Na ma cie za pre zen to wa li się m. in. Iwo na
Mat kow ska, Zbi gniew Ba ra now ski, Da -
wid Er se tic oraz Ro bert Ba ran.

Kro to szy nia nin w ostat niej wal ce wie -
czo ru w ka te go rii 125 kg nie dał szans Ka -
mi lo wi Ko ściół ko wi, zwy cię ża jąc przez
prze wa gę tech nicz ną 10: 0. Dru ży na Ba ra -
na mu sia ła jed nak uznać wyż szość AKS -
-u Bia ło gard, ule ga jąc osta tecz nie 8: 10. 

Przy oka zji za wo dów naj lep szym za -
wod ni ków i za wod nicz kom mi nio ne go
ro ku prze ka za no cze ki ufun do wa ne
przez Pol ską Wy twór nię Pa pie rów War to -
ścio wych. W gro nie na gro dzo nych zna leź -
li się Ka ta rzy na Kraw czyk, Rok sa na Za si -
na, Ro man Pa cur kow ski, To masz Waw -
rzyń czyk, Ge vorg Sa ha ky an, Ma go med -
mu rad Ga dzhiev, K. Ko śció łek i R. Ba ran. 

Po nad to Jó zef Li pień ode brał Pu char

Pre zy den ta RP An drze ja Du dy dla za pa -
śni ka 100-le cia, któ ry przy zna no je go,
nie ży ją ce mu już bra tu Ka zi mie rzo wi.
Z ko lei do Hall of Fa me pol skie go spor tu
za pa śni cze go do łą czy li An drzej Głaz,
Ksa we ry Wa li szew ski, An drzej Skrzy -
dlew ski i Eu ge niusz Naj mark. Na gro dę
spe cjal ną za 70-let nią pra cę na rzecz za pa -
sów ode brał tak że Jan Żu raw ski. 

(GRZE LO)

ZAPASY

Robert Baran wicemistrzem kraju w drużynie

W Świę to Trzech Kró li w le sie
pod ostrow ską Ba ga te lą od był się
wy ścig ko lar ski, zor ga ni zo wa ny
przez OTR In ter kol. 17-ki lo me tro wy
dy stans po ko nał tak że Krzysz tof Ku -
bik. Kro to szyń ski ko larz upla so wał
się na 23. miej scu w kla sy fi ka cji ge -
ne ral nej. 

Or ga ni za to rzy przy go to wa li tra sę
o dłu go ści po nad 5 km, któ rą za wod ni cy
mu sie li po ko nać trzy krot nie. – By ły dłu -
gie, pro ste, cia sne za krę ty oraz krót kie,
acz kol wiek trud ne gór ki, du żo pia chu

i głę bo kie ka łu że. Na star cie sta nę ło 50
ko la rzy, któ rych nie od stra szył lek ki
mróz – mó wi Krzysz tof Ku bik. Kro to szy -
nia nin za jął 23. po zy cję, tra cąc do zwy -
cięz cy 6 mi nut i 34 se kun dy. 

– Z wy ni ku je stem za do wo lo ny. Te za -
wo dy po trak to wa łem ja ko ko lej ny ele ment
przy go to wań do se zo nu 2019. Wy ścig
MTB Ba ga te la to for ma za ba wy i mi łe go
spę dze nia cza su. Te raz cze ka ją mnie mie -
sią ce moc nych tre nin gów, po nie waż ka len -
darz star tów na ten rok jest bar dzo in ten -
syw ny – za po wia da kro to szyń ski ko larz. 

(GRZE LO)

KOLARSTWO

Kubik przygotowuje się do sezonu

16 stycz nia w kro to szyń skim klu bie
Bi la od był się tur nie ju dar ta dla part -
ne rów Sto wa rzy sze nia Kro to szyń ska
Li ga Dar ta. Za wo dy wy grał Wło dzi -
mierz Skal ski, któ ry w fi na le po ko -
nał 3: 1 Grze go rza Ko tec kie go. 

Tur niej zor ga ni zo wa no spe cjal nie dla
tych, któ re po ma ga ją sto wa rzy sze -
niu. – Chce my po ka zy wać na szym part -
ne rom, jak wy glą da dys cy pli na spor tu,
któ rą się zaj mu je my. My ślę, że za wo dy
oka za ły się suk ce sem i każ dy z uczest ni -
ków wró cił do do mu z uśmie chem

na twa rzy – stwier dza Prze my sław Paw -
lic ki, pre zes SKLD. 

W szran ki sta nę ło 12 za wod ni -
ków. – Kil ku z nich mia ło już wcze śniej
oka zję grać w dar ta, dla te go oni każ de go le -
ga mu sie li za koń czyć do uble'em. Po zo sta li
gra cze mu sie li za koń czyć star cie, zdo by -
wa jąc 501 punk tów – wy ja śnia P. Paw lic ki.

Naj lep szy oka zał się Wło dzi mierz
Skal ski. Dar ter re pre zen tu ją cy fir mę Ska -
-Met uległ 0: 3 je dy nie Grze go rzo wi Ko -
tec kie mu, przed sta wi cie lo wi Ga ze ty Lo -
kal nej KRO TO SZYN, w pierw szej fa zie
tur nie ju. Do bra gra na le wej stro nie dra -

bin ki za owo co wa ła tym, że ci za wod ni cy
po now nie spo tka li się w fi na le. Tym ra -
zem lep szy był G. Skal ski. 

Na trze cim miej scu upla so wał się Ma -
te usz Min ta (Me cha ni ka Po jaz do wa), a tuż
za po dium zna lazł się Da niel Bor ski
(GLK). Na lo ka tach 5-6 skla sy fi ko wa ni zo -
sta li Szy mon Ho ry za (Fach -Stol) i Sa ra Plu -
ta (GLK), a na po zy cjach 7-8 – Wal de mar
Wro nec ki (Sta ro stwo Po wia to we) i Krzysz -
tof Ka sprzak (NSZZ So li dar ność). W za -
wo dach ry wa li zo wa li tak że Grze gorz No -
wak i Mi chał Ko bu szyń ski (GLK), Prze -
my sław Wój cik (Sta ro stwo Po wia to we)
i Piotr Szy ja (Au to ma ty ka Prze my sło wa). 

(GRZE LO)

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

DART 

Rywalizacja partnerów SKLD
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SPARTAKIADA

Podsumowano 47. edycję
sportowych zmagań

11 stycz nia mia ło miej sce uro czy ste
pod su mo wa nie 47. edy cji Kro to szyń -
skiej Spar ta kia dy Spor to wej. Uczest -
ni cy ry wa li zo wa li w 20 kon ku ren -
cjach – 15 in dy wi du al nych i pię ciu
de blo wych. 

W ca łej spar ta kia dzie wzię ło
udział 506 spor tow ców. W trak cie uro -
czy ste go spo tka nia w ha li spor to wo -wi do -
wi sko wej naj lep szym za wod ni kom wrę -
czo no na gro dy ufun do wa ne przez spon -
so rów.

47. edy cję spar ta kia dy wy grał Piotr
Mo tyl (Piw ni czan ka), któ ry zgro ma -
dził 1005 punk tów. Na dru gim miej scu
zna lazł się Łu kasz Ję drzak (CSiR Wod -

nik – 945 punk tów), a trze ci był Ja nusz
No wak (MAS – 909 punk tów).

W kla sy fi ka cji dru ży no wej naj lep szy
oka zał się Ga bi -Plast (1019 punk tów),
a na ko lej nych lo ka tach upla so wa ły się
Piw ni czan ka (1014 punk tów), MAS
(947 punk tów), CSiR Wod nik (863
punk ty), LZS Bo ża cin (791 punk tów)
i TG So kół (321 punk tów).

Przy po mnij my, że pierw sze za wo dy
mię dzy za kła da mi od by ły się w 1971 ro ku.
Po my sło daw ca mi pro jek tu by li Hen ryk Wal -
czak i Jan Grzon ka. Po trzech la tach zma ga -
nia przy ję ły na zwę Kro to szyń ska Spar ta kia da
Spor to wa. Wte dy to opra co wa ny zo stał re gu -
la min oraz wy bra no kon ku ren cje spor to we. 

(NO VUS)

Czte ry za wod nicz ki z gmi ny Koź min
Wlkp. star to wa ły w III Ha lo wych
Ogól no pol skich Fi na łach „Czwart -
ków Lek ko atle tycz nych” w Spa le.
Naj le piej spi sa ła się Mo ni ka Brdys,
któ ra zdo by ła zło to w bie gu na 300
me trów (rocz nik 2007). 

Udział w za wo dach w Spa le był moż -
li wy dzię ki do brym wy stę pom w je sien -
nych eli mi na cjach w Ja ro ci nie. Mło dzi
spor tow cy ry wa li zo wa li w ka te go rii rocz -
ni ków 2006 i młod szych na dy stan -
sach 60, 300, 600 i 1000 me trów, w sko -
ku w dal oraz w sko ku wzwyż. 

W bie gu na 300 me trów bez kon ku -

ren cyj na oka za ła się Mo ni ka Brdys. Tuż
za po dium zna la zła się Zo fia Stemp niak. 

Na szó stej po zy cji w bie gu na 600 m

upla so wa ła się Ga brie la Go liń ska. Z ko lei
Ka ta rzy na Wa łę sa by ła trzy na sta w bie gu
na 60 m. (GRZE LO)

LEKKA ATLETYKA

Monika Brdys najlepsza na 300 metrów

W po ło wie grud nia w sie dzi bie Pol -
skie go Ko mi te tu Olim pij skie go
w War sza wie od by ła się Ga la Pol -
skie go Związ ku Że glar skie go. Pod -
czas uro czy sto ści do ce nio no suk ce -
sy Ju lii Da ma sie wicz, któ ra zo sta ła
po wo ła na do ka dry na ro do wej ki te -
bo ar din gu na rok 2019. 

Uro czy stość w sto li cy mia ła na ce lu

pod su mo wa nie osią gnięć za wod ni ków
w za koń czo nym se zo nie. Wrę czo no wy -
róż nie nia i no mi na cje do ka dry na ro do wej. 

Miesz kan ka Koź mi na Wlkp., Ju lia
Da ma sie wicz, otrzy ma ła wy róż nie nie
za swo je osią gnię cia i po wo ła nie do ka dry
na ro do wej ki te bo ar din gu na obec ny rok.
Przy po mnij my, że uczen ni ca koź miń skiej
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 zo sta ła spor tow -
cem ro ku 2018 w gmi nie Koź min Wlkp. (GRZE LO)

KITEBOARDING 

Powołanie dla Julii Damasiewicz
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Za koń czy ły się roz gryw ki Koź miń -
skiej Li gi Ha lo wej Pił ki Noż nej. Ty tuł
mi strzow ski wy wal czy ła dru ży na
MTV Roz dra żew, któ ra od nio sła
kom plet zwy cięstw. 

Przed ostat nią se rią spo tkań dru ży -
nie z Roz dra że wa do koń co we go trium fu
wy star czał re mis. Po za cię tym bo ju
z Hen ma rem eki pa MTV wy gra ła 5: 3,
udo wad nia jąc, że w tym se zo nie nie mia -
ła so bie rów nych. Trzy go le dla zwy cięz -
ców strze lił Adam Szcze pa nik.

Ty tuł wi ce mi strzow ski wy wal czy ły
Al ba tro sy, któ re za koń czy ły zma ga nia
z jed ną po raż ką na kon cie. Ze spół z Bud
w ostat niej ko lej ce roz gro mił 10: 0 Po go -
rzał ki & Bo rzę cicz ki. Pięć ra zy do siat ki
tra fił Ar ka diusz Szczot ka, trzy tra fie nia
za li czył Ma riusz Sta cho wiak, a dwa do -
rzu cił Jan Czu bak. 

Dzię ki wy gra nej z Red Eagles 5: 1 trze -

cią lo ka tę za jął Kro to szyn. Trzy ra zy na li stę
strzel ców wpi sał się Szy mon Kie rzek,
a dwie bram ki zdo był Łu kasz Bar tosz. 

Z ze ro wą zdo by czą punk to wą roz -
gryw ki za koń czył LZS Brzo stów, prze -
gry wa jąc w ostat niej se rii 3: 6 z Bar te -
sko. Czte ry go le strze lił Łu kasz Bło -
niew ski. 

Kró lem strzel ców zo stał Ar ka diusz
Szczot ka (Al ba tro sy), któ ry 15 ra zy tra -
fiał do siat ki. Za naj lep sze go bram ka rza

uzna no je go ko le gę z ze spo łu, Ka mi la
Krysz to fo wi cza. (GRZE LO)

W siód mej ko lej ce Kro to szyń skiej Li -
gi Ha lo wej Pił ki Noż nej do szło do po -
je dyn ku na szczy cie. Po za cię tej wal -
ce Eki pa z Sul mie rzyc po ko na ła 1: 0
Pan com Zdu ny. Dzię ki te mu zwy cię -
stwu sul mie rzy cza nie są bar dzo bli -
sko zdo by cia ty tu łu mi strzow skie go.
W dwóch ostat nich me czach ich ry -
wa la mi bę dą Don’t Cry i Pa to Bło nie.

Go la da ją ce go Eki pie z Sul mie rzyc
trzy punk ty strze lił Ma te usz Go liń ski.
Z ko lei za naj lep sze go gra cza spo tka nia
uzna no bram ka rza te go ze spo łu, Ka ro la
Ko nar kow skie go, któ ry po pi sy wał się
świet ny mi in ter wen cja mi i nie dał się po -
ko nać za wod ni kom Pan co mu.

Siód ma ko lej ka roz po czę ła się od re -
mi su Pa to Bło nie z Octa go nem 4: 4.
Po trzy tra fie nia za li czy li Oskar Sta szew ski
i Mi ko łaj Le oniak. W koń ców ce obie dru -
ży ny mia ły oka zje, by prze chy lić sza lę zwy -
cię stwa na swo ją ko rzyść, ale osta tecz nie

mecz za koń czył się po dzia łem punk tów. 
Pierw szą wy gra ną w tej edy cji

KLHPN od niósł ze spół Hor nets, po ko nu -
jąc Don’t Cry 5: 4. Po dwie bram ki zdo by -
li Ma te usz Bzo dek i Pa weł Pa bich.

Ostre strze la nie urzą dzi li so bie pił ka -
rze MTV, gro miąc 16: 6 LZS Ko bier no -
-Tom ni ce, któ ry grał bez no mi nal ne go
bram ka rza. Aż dzie sięć ra zy do siat ki tra -
fił Adam Szcze pa nik, dzię ki cze mu awan -

so wał na po dium w kla sy fi ka cji strzel ców. 
Emo cji nie bra ko wa ło w kon fron ta cji

A Se ree Tee z Żu bra mi. Do prze rwy ci
pierw si pro wa dzi li 2: 1. Po zmia nie stron
dłu go utrzy my wał się wy nik 3: 2, ale
w koń cu za wod ni cy AST wy pro wa dzi li
dwie za bój cze kon try i spo tka nie za koń -
czy ło się ich zwy cię stwem 5: 2, da ją cym
awans na dru gie miej sce w ta be li. 

(GRZE LO)
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Ekipa z Sulmierzyc mierzy w mistrzostwo 

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Triumf MTV! 
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Ma riusz Wal ko wiak
W le cze niu

bó lu krę go słu pa
po le cam te ra pię
Dr. Co xa. Po zwa la
ona bo wiem
na bez ope ra cyj ne
z m n i e j  s z e  n i e
prze pu kli ny dys -
ku i je go re ge ne ra -
cję na wet do 30 pro cent. To me to da bez -
piecz na i ła god na, a przede wszyst kim
sku tecz na. Mo gą z niej sko rzy stać pa cjen -
ci z ta ki mi do le gli wo ścia mi jak rwa kul -

szo wa i bar ko wa, drę twie nie, mro wie nie
koń czyn itp. Wcze śniej je dy nym wyj -
ściem był za bieg chi rur gicz ny, lecz dzię ki
te ra pii Dr. Co xa ope ra cji moż na unik nąć.

Me to da ta da je efekt w po sta ci po -
mniej sze nia się prze pu kli ny dys ku,
dzię ki cze mu zmniej sza się ucisk na ko -
rze nie ner wo we, co przy no si ulgę w bó -
lu. Po nad to do cho dzi do po więk sze nia
się otwo rów mię dzy krę go wych i przy -
wra ca ny jest ruch w sta wach krę go słu -
pa. Naj waż niej szy efekt to re ge ne ra cja
krąż ków mię dzy krę go wych, któ re sta ją
się bar dziej na wod nio ne, od ży wio ne
i więk sze.
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