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DZIŚ W NU ME RZE:
� KONTROWERSJE
Zmiany w systemie
gospodarowania
odpadami komunalnymi  

Czytaj na str. 3
� INWESTYCJE
Przebudowana stacja
uzdatniania wody

Czytaj na str. 4

� BEZPIECZEŃSTWO

Roczne odprawy
policjantów i strażaków 

Czytaj na str. 4-5

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 10-12

Czytaj str. 16

POD NASZYM PATRONATEM

Ekipa z Sulmierzyc 
nowym mistrzem KLHPN!
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Ko men da Po wia to wa Po li cji w Kro to -
szy nie otrzy ma ła dwa no we ra dio wo -
zy mar ki Opel Mok ka. Za kup po jaz -
dów był moż li wy dzię ki do fi nan so -
wa niu od na szych sa mo rzą dów i Ko -
men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Po -
zna niu.

W uro czy stym prze ka za niu sa mo -
cho dów udział wzię li 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 Ju liusz
Pocz ta, bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
oraz insp. Ma riusz Ja śniak – ko men dant
po wia to wy po li cji. 

Za kup ra dio wo zów moż li wy był
dzię ki bar dzo do brze ukła da ją cej się
współ pra cy z lo kal ny mi sa mo rzą da mi.

Ozna ko wa ny po jazd kro to szyń ska ko -
men da otrzy ma ła dzię ki do fi nan so wa niu
ze Sta ro stwa Po wia to we go i Urzę du Miej -
skie go w Ko by li nie oraz Ko men dy Wo je -
wódz kiej Po li cji w Po zna niu, a dru gi ra -
dio wóz – nie ozna ko wa ny – dzię ki wspar -
ciu Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie
oraz KWP w Po zna niu.

Ko men dant Ma riusz Ja śniak za zna -
czył, że sa mo cho dy te ma ją słu żyć na rzecz
bez pie czeń stwa miesz kań ców po wia tu.
Mun du ro wi, aby sku tecz nie nieść po moc
lu dziom znaj du ją cym się w okre ślo nym
za gro że niu, mu szą mieć do dys po zy cji
przy zwo ite po jaz dy oraz urzą dze nia
wspar cia tech nicz ne go. Ko men dant po -
dzię ko wał sa mo rzą dom za po moc.

(NO VUS)

Z POLICJI

Dwa radiowozy 
dla krotoszyńskiej komendy

Na skrzy żo wa niu ulic Ce glar ska
i Brac twa Kur ko we go w Kro to szy nie
sta nę ła wie ża ob ser wa cyj no -wi do ko -
wa o wy so ko ści 15 me trów. Zbu do -
wa no ją w ra mach za da nia pod na -
zwą „Utwo rze nie ścież ki dy dak tycz -
no -przy rod ni czej z wie żą ob ser wa cyj -
no -wi do ko wą”. Ofi cjal ne otwar cie
od bę dzie się praw do po dob nie
na po cząt ku kwiet nia.

Koszt in we sty cji wy niósł oko ło 366,5
tys. zł, z cze go 180 tys. zł sta no wi ło do fi -
nan so wa nie z Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w Po zna niu.

Na wie ży za mon to wa na zo sta nie lu -
ne ta, któ ra po zwo li na ob ser wa cję przy ro -
dy, a przede wszyst kim pta ków. Za go spo -
da ro wa nie te re nu obej mo wać ma m. in.
mon taż sto li ków edu ka cyj nych za da szo -
nych wia tą i in nych ele men tów ma łej ar chi -
tek tu ry, mon taż oświe tle nia ty pu par ko -
we go, utwar dze nie na wierzch ni kost ką be -
to no wą, wy ko na nie traw ni ka i na sa dzeń.

Po mysł utwo rze nia ścież ki dy dak -
tycz no -przy rod ni czej z wie żą ob ser wa cyj -
no - wi do ko wą ma na ce lu wdro że nie dzia -
łań edu ka cyj nych, któ ry uświa do mią
miesz kań com gmi ny, ja ki po ten cjał przy -
rod ni czy znaj du je się w za się gu rę ki.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Wieża widokowa już stoi
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W związ ku z licz ny mi py ta nia mi
od na szych Czy tel ni ków w spra wie
zmian wpro wa dzo nych przez Zwią -
zek Mię dzyg min ny EKO SIÓ DEM KA
w sys te mie go spo da ro wa nia od pa -
da mi ko mu nal ny mi po sta no wi li śmy
na na szym por ta lu prze pro wa dzić
an kie tę. Za py ta li śmy w niej, jak czę -
sto od pa dy zmie sza ne po win ny być
od bie ra ne z nie ru cho mo ści jed no ro -
dzin nych. Te mat jest jed nak bar dziej
zło żo ny i – jak się oka zu je – kwe stii
bu dzą cych wąt pli wo ści miesz kań -
ców jest wię cej. Dla te go też zwró ci li -
śmy się z kil ko ma pytaniami do EKO
SIÓ DEM KI. 

Je śli cho dzi o na szą an kie tę, to osta -
tecz nie wzię ło w niej udział 79 osób.
Aż 62 (78%) stwier dzi ły, że od pa dy zmie -
sza ne po win ny być od bie ra ne co ty dzień
i w mia stach, i na wsiach. Dzie wię ciu in -
ter nau tów (11%) uzna ło, że wy star czy, iż
bę dzie to czy nio ne raz na dwa ty go dnie.
Ośmiu (10%) opo wie dzia ło się za opcją
„raz na dwa ty go dnie na wsiach i co ty -
dzień w mia stach”. Nikt na to miast nie
uznał, że od pa dy po win ny być wy wo żo ne
co dwa ty go dnie w mia stach i raz na ty -
dzień na wsiach. 

Po nad to w In ter ne cie krą ży pe ty cja,
któ rą pod pi sa ło już po nad 640 miesz -
kań ców. Do ma ga ją się od bio ru śmie ci co
ty dzień, za rów no w mie ście, jak
i na wsiach. Po my sło daw cą pe ty cji jest
kro to szyń ski le karz, Ma ciej R. Hof f -
man. – Jest to de cy zja (o zmia nie czę sto -
tli wo ści od bio ru od pa dów – przyp. red.)
bul wer su ją ca nie tyl ko dla te go, że jed no -
cze śnie pła ci my nie ma łe kwo ty za wy -
wóz kę śmie ci. La tem, pod czas upa łów,
bę dzie się to wią zać – szcze gól nie na du -
żych osie dlach – z fe to rem, ro ja mi much
oraz po ten cjal ną obec no ścią w miej scach
gro ma dze nia śmie ci szczu rów i bez dom -
nych zwie rząt. Tak rzad ki od biór śmie ci
nie wąt pli wie spo wo du je, że nie któ rzy
oby wa te le na sze go mia sta i gmi ny bę dą

al bo spa la li część z nich w swo ich ko tłach
i pie cach, al bo też wy wo zi li owe od pa dy
po za miej sca za miesz ka nia i po rzu ca li
na tzw. dzi kich wy sy pi skach – czy ta my
w pe ty cji.

Jak do wy ni ków an kie ty i owej pe ty -
cji od niósł się zwią zek EKO SIÓ DEM -
KA? – We dług zło żo nych de kla ra cji
o wy so ko ści opła ty za go spo da ro wa nie
od pa da mi ko mu nal ny mi na te re nie gmi -
ny Kro to szyn za miesz ku je 35110
osób. 79 osób, któ re wy peł ni ło an kie tę,
sta no wi za tem 0,002% wszyst kich za -
miesz ka łych – stwier dza Ewa Obal,
przewodnicząca Za rzą du Związ ku Mię -
dzyg min ne go EKO SIÓ DEM KA. – Wy -
ni ki an kie ty oraz przy wo ła nej pe ty cji po -
ka zu ją, że nie któ rzy miesz kań cy w obec -
nej chwi li od czu wa ją nie po kój od no śnie
zmian w sys te mie go spo da ro wa nia  od -
pa da mi. Oba wy te wy ni ka ją w du żej

mie rze ze stra sze nia spo łe czeń stwa tym,
iż zmia na od bio ru w czę sto tli wo ści zbie -
ra nia od pa dów  zmie sza nych do pro wa -
dzi do ka ta stro fal nych skut ków, tj. po ja -
wie nia się szczu rów, zwięk szo ne go spa -
la nia od pa dów czy in nych uciąż li wo ści.
Zbiór ka od pa dów  zmie sza nych co dwa
ty go dnie z te re nu nie ru cho mo ści za -
miesz ka łych funk cjo nu je od dłuż sze go
cza su w in nych mia stach, jak choć by
w Mi li czu, Ja ro ci nie czy Ostro wie
Wlkp., i nie od no to wa no uciąż li wo ści
dla miesz kań ców. Wszel kie wy ja śnie nia
od no śnie ar gu men tów za war tych w pe -
ty cji zo sta ną udzie lo ne w naj bliż szym
cza sie w ta ki spo sób, aby roz wiać wąt pli -
wo ści miesz kań ców, ukró cić spe ku la cje
od no śnie sta wia nych tam wi zji przy szło -
ści i za koń czyć nie po trzeb ne nie po ko -
je spo łecz ne. Wy star czy, że by miesz kań -
cy sku pi li się na pra wi dło wej se gre ga -

cji od pa dów, a naj bliż szy czas zwe ry fi ku -
je, czy za kła da ne czar ne sce na riu sze by ły
za sad ne. 

Ma my tak że zgło sze nia od miesz -
kań ców ka mie nic i blo ków – a więc bu -
dyn ków wie lo ro dzin nych, np z oko lic
kro to szyń skie go ryn ku, że od pa dy są od -
bie ra ne co dwa ty go dnie, a po win ny
być – jak twier dzą zgła sza ją cy – co ty -
dzień, gdyż tak wy ni ka z za pi sów w re -
gu la mi nie EKO SIÓ DEM KI, do ty czą ce -
go wy wo zu śmie ci. – Na le ży wska zać je -
den istot ny fakt – w re gu la mi nie mo wa
jest o tym, iż od pa dy  zmie sza ne z te re -
nów nie ru cho mo ści za miesz ka łych od -
bie ra ne są co dwa ty go dnie, w przy pad -
ku bu dyn ków wie lo lo ka lo wych – co naj -
mniej raz w ty go dniu. Na ryn ku bądź
w wie lu in nych ka mie ni cach za miesz ku -
ją róż ne ilo ści osób. Są ka mie ni ce, w któ -
rych miesz ka ją dwie oso by, są ta kie,

w któ rych za miesz ku je 40 osób.
W związ ku z po wyż szym nie wszyst kie
nie ru cho mo ści, któ re znaj du ją się np.
na ryn ku, ma ją od bie ra ne od pa dy zmie -
sza ne raz w ty go dniu, al bo wiem sam
fakt po sia da nia ka mie ni cy w zwar tej za -
bu do wie nie mo że wa run ko wać co ty go -
dnio we go od bio ru – wy ja śnia E. Obal.

In for mo wa li nas rów nież miesz kań -
cy ul. Far nej oraz Pie kar skiej w Kro to szy -
nie, że śmie ci w ogó le nie są od bie ra ne
od trzech ty go dni. – Na le ży wska zać
kon kret ne ad re sy nie ru cho mo ści ce lem
we ry fi ka cji i wy ja śnie nia  opi sa nej sy tu -
acji. Pó ki co do Związ ku nie zgła sza no
bra ku w od bio rze od pa dów z tych
ulic – mó wi prze wod ni czą ca EKO SIÓ -
DEM KI.  

A co z lo ka la mi ga stro no micz ny mi,
któ rych wła ści cie le na rze ka ją, że od pa dy
od bie ra ne są co dwa ty go dnie? – W przy -
pad ku  lo ka li ga stro no micz nych na le ży
po chy lić się nad jed nym istot nym fak -
tem – czy wła ści cie le wy rzu ca ją do po -
jem ni ka na śmie ci zmie sza ne tyl ko i wy -
łącz nie te frak cje od pa dów, któ re po win -
ni, a nie wrzu ca ją od pa dów zwią za nych
z pro wa dzo ną dzia łal no ścią – od po wia da
E. Obal. – Nie któ rzy pod pi sa li już umo -
wy na od biór żyw no ści oraz od pa dów,
któ re zo sta ją po przy go to wa niu po sił ków,
co po skut ko wa ło tym, iż od biór od pa dów
co dwa ty go dnie nie sta no wi pro ble mu.
Wszel kie pla ców ki, któ re zaj mu ją się dys -
try bu cją, prze twa rza niem, przy go to wy -
wa niem po traw z pro duk tów po cho dze -
nia zwie rzę ce go, za li cza ne są do tzw. ka te -
go rii 3 – są to od pa dy nie bez piecz ne, któ -
re  trze ba uty li zo wać po przez spe cja li -
stycz ne fir my oraz po sia dać Kar tę Prze ka -
za nia Od pa du. W związ ku z po wyż szym
wła ści cie le ga stro no mii w pierw szej ko lej -
no ści po win ni zwe ry fi ko wać, ja kie frak cje
od pa dów wy rzu ca ją do po jem ni ków
prze zna czo nych na od pa dy ko mu nal -
ne – koń czy prze wod ni czą ca EKO SIÓ -
DEM KI. 

AN DRZEJ KA MIŃ SKI / MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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KONTROWERSJE

Mieszkańcy zaniepokojeni! Czy są powody do obaw?
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30 stycz nia w Chwa li sze wie od był
się uro czy sty od biór prze bu do wa nej
i roz bu do wa nej sta cji uzdat nia nia
wo dy. Pro jekt był re ali zo wa ny
od stycz nia do li sto pa da ubie głe go
ro ku. Cał ko wi ty koszt za da nia wy -
niósł ok. 3 497 000 zł.

In we sty cja zo sta ła do fi nan so wa na
kwo tą 1 869 760 zł przez sa mo rząd wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go w ra mach Pro -
gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiel skich
na la ta 2014-2020 z pod roz dzia łu
„Wspar cie in we sty cji zwią za nych z two -
rze niem, ulep sza niem lub roz bu do wą
wszyst kich ro dza jów ma łej in fra struk tu -
ry, w tym in we sty cji w ener gię od na wial -
ną i w oszczę dza nie ener gii”.

W spo tka niu w Chwa li sze wie uczest -
ni czy li Mar cin Jam ry – pre zes Przed się -
bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie wraz
z pra cow ni ka mi, bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek i pra cow ni cy Urzę du Miej skie -
go w Kro to szy nie, sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka i wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski,
wi ce mar sza łek wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go Krzysz tof Gra bow ski oraz przed -
sta wi ciel fir my HY DRO -MAR KO, któ ra
by ła głów nym wy ko naw cą in we sty cji.

Efek tem zre ali zo wa ne go za da nia jest
do star cza nie do se tek po se sji wo dy pit nej

o od po wied niej ja ko ści oraz zmniej sze nie
za nie czysz cze nia wód grun to wych po przez
li kwi da cję zbior ni ków bez od pły wo wych
ście ków. Jak pod kre śla li przed sta wi cie le
PGKiM, sta cja uzdat nia nia wo dy zo sta ła
wy po sa żo na w no wo cze sne urzą dze nia,
któ re są zauto ma ty zo wa ne i za pew nia ją sta -
bil ne oraz bez piecz ne do star cza nie wo dy. 

Sta cja w Chwa li sze wie ob słu gu je 11
wsi w gmi nie Kro to szyn i rocz nie bę dzie
pro du ko wać 500 ty się cy me trów sze -
ścien nych wo dy pit nej. – Chciał bym po -

gra tu lo wać za rzą do wi spół ki PGKiM do -
brze za koń czo nej in we sty cji. Jak wspo -
mniał wi ce mar sza łek Gra bow ski, faj nie,
gdy się pod pi su je ta kie umo wy, ale póź -
niej zda rza ją się pro ble my z re ali za cją da -
nej in we sty cji. Dziś je ste śmy w tym szczę -
śli wym mo men cie, kie dy wszyst ko po -
szło zgod nie z pla nem. To efekt do brej
współ pra cy sa mo rzą dów z wła dza mi wo -
je wódz twa – po wie dział bur mistrz Fran -
ci szek Mar sza łek.

(NO VUS)

W Ko men dzie Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie pod su mo wa no pra cę
funk cjo na riu szy w ro ku 2018. Go -
spo da rzem od pra wy rocz nej był ko -
men dant insp. Ma riusz Ja śniak.

Na spo tka niu obec ni by li insp. Ro -
man Ku ster – pierw szy za stęp ca ko men -
dan ta wo je wódz kie go po li cji w Po zna niu,
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek, Ma ria Ko ło dziej -
czyk z Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Kro to -
szy nie, a tak że kie row nic two, funk cjo na -
riu sze i pra cow ni cy kro to szyń skiej po li cji.

Ko men dant omó wił wy ni ki i efek ty
pra cy kro to szyń skich po li cjan tów
w 2018 ro ku. Przed sta wił re zul ta ty dzia -
łań po szcze gól nych pio nów ko men dy
oraz stan bez pie czeń stwa na te re nie po -
wia tu. Roz ma wia no tak że na te mat wie lu
pro gra mów i dzia łań pre wen cyj nych, re -
ali zo wa nych w ubie głym ro ku przez KPP
w Kro to szy nie, któ rych ce lem by ła po pra -
wa bez pie czeń stwa w po wie cie. 

Insp. Ma riusz Ja śniak po dzię ko wał
wła dzom sa mo rzą do wym za do brą współ -
pra cę, za wspar cie fi nan so we w wie lu kwe -
stiach. Przy po mniał choć by o do fi nan so -

wa niu za ku pu dwóch no wych sa mo cho -
dów, któ re już jeż dżą po dro gach na sze go
po wia tu, czy na mio tu szko le nio we go.

Insp. Ro man Ku ster z Ko men dy Wo -
je wódz kiej Po li cji w Po zna niu oce nił pra -
cę kro to szyń skich funk cjo na riu szy na po -
zio mie bar dzo do brym. Od lat bo wiem
na sza jed nost ka zaj mu je czo ło we miej sca
w wo je wódz twie pod ką tem wy ni ków
w służ bie. 

Za pro sze ni go ście zgod nie pod kre śla -
li zna cze nie i tru dy po li cyj nej służ by.
Wszy scy po dzię ko wa li mun du ro wym,
jak rów nież pra cow ni kom cy wil nym
za po świę ce nie wło żo ne w co dzien ną pra -
cę i służ bę na rzecz po pra wy bez pie czeń -
stwa i po rząd ku pu blicz ne go. Po dzię ko -
wa li też za do tych cza so wą współ pra cę.

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka prze ka -
zał na rę ce ko men dan ta fan tom, któ ry bę -
dzie po moc ny przy szko le niach dla po li -
cjan tów oraz przy or ga ni za cji tur nie jów
bez pie czeń stwa ru chu dro go we go dla
dzie ci i mło dzie ży. Po li cjan ci otrzy ma li
rów nież za pię cia do ro we rów i na klej ki,
któ re bę dą roz da wa ne w ra mach pro jek tu
„Bez piecz ny ro wer”. 

(NO VUS)

CHWALISZEW

Ogromna korzyść dla wielu mieszkańców

W dru gim ty go dniu fe rii fi lia nr 4
w Biad kach Kro to szyń skiej Bi blio te -
ki Pu blicz nej zor ga ni zo wa ła za ję cia
dla dzie ci. Uczest ni cy do sko na li li
swo je umie jęt no ści gry w war ca by. 

Ostat nie go dnia za jęć zor ga ni zo wa no
tur niej w war ca by. Wszy scy gra cze otrzy ma li
sło dy cze i na gro dy, ufun do wa ne przez KBP.

W ka te go rii przed szko la ków i klas I -
-IV pierw sze miej sce za jął An to ni Si ko ra.

W gru pie uczniów klas V -VIII trium fo wa -
ła Wik to ria Si ko ra, a ko lej ne po zy cje za ję li
Wik to ria Ja rec ka, An drzej Si ko ra, Pau li na

Olej nik, Kac per Ku char ski, Ni ko la Plu ta,
Igor Dzier gwa i Zu zan na Ol szań ska.

(AN KA)

BIADKI

Warcaby 
w bibliotece

Z POLICJI

Podsumowali zeszłoroczną pracę
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31 stycz nia od by ła się od pra wa rocz -
na, w trak cie któ rej pod su mo wa no
dzia łal ność Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro -
to szy nie w mi nio nym ro ku. Spo tka -
nie po łą czo ne by ło z uro czy stym
wpro wa dze niem do po dzia łu bo jo -
we go no we go sa mo cho du ra tow ni -
czo -ga śni cze go GCBA i prze ka za -
niem sprzę tu po żar ni cze go.

St. bryg Ja cek Stru żyń ski, ko men -
dant po wia to wy Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie, przy wi tał funk cjo -
na riu szy i pra cow ni ków cy wil nych KP
PSP w Kro to szy nie oraz za pro szo nych go -
ści. W uro czy sto ści udział wzię li bryg.
An drzej Bart ko wiak – ko men dant wo je -
wódz ki PSP, sta ro sta Sta ni sław Szczot ka,
wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski, Ju liusz
Pocz ta – prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu,
wi ce bur mistrz Kro to szy na Ry szard

Czusz ke, bur mistrz Zdun To masz Chu -
dy, bur mistrz Ko by li na To masz Le siń ski,
bur mistrz Koź mi na Wlkp. Ma ciej Brat -
bor ski, bur mistrz Sul mie rzyc Da riusz
Dę bic ki, wójt Roz dra że wa Ma riusz Dy -
mar ski, ks. pra łat Ry szard Dziam ski – ka -
pe lan kro to szyń skich stra ża ków, dh Ja cek
Wy bie ra ła – pre zes ZOSP RP Po wia tu

Kro to szyń skie go, dh Wal de mar Flor kow -
ski – wi ce pre zes ZOSP RP Po wia tu Kro -
to szyń skie go. 

Ko men dant Ja cek Stru żyń ski omó wił
ze szło rocz ną dzia łal ność KP PSP, wspo -
mniał waż ne przed się wzię cia i wy da rze -
nia. Jak po wie dział, za kła da ne ce le i za da -
nia zo sta ły w peł ni zre ali zo wa ne, a nie któ -

re dzia ła nia na wet wy kra cza ły po za za ło żo -
ny plan. J. Stru żyń ski po dzię ko wał ko men -
dan to wi wo je wódz kie mu oraz sa mo rzą -
dow com z po wia tu kro to szyń skie go
za wspar cie, pod kre śla jąc, że no wy sprzęt
to lep sze wy po sa że nie, a co za tym
idzie – wyż szy po ziom i sku tecz ność pro -
wa dzo nych dzia łań. Ko men dant po dzię ko -
wał tak że funk cjo na riu szom i pra cow ni -
ków PSP za za an ga żo wa nie i rze tel ną pra cę.

Zwró co no też uwa gę na świet nie
ukła da ją cą się współ pra cę KP PSP z jed -
nost ka mi OSP z te re nu po wia tu. To
w du żej mie rze dzię ki mo bil no ści Jed no -
stek Ochro ny Prze ciw po ża ro wej uda ło się
wy pra co wać bar dzo do bry śred ni czas do -
jaz du do miej sca zda rze nia, któ ry w ro -
ku 2018 wy niósł 6 mi nut i 48 se kund
(na 851 in ter wen cji). 

Dru ga część spo tka nia od by wa ła się
na pla cu ko men dy, gdzie do szło do uro -
czy ste go wpro wa dze nia do po dzia łu bo jo -
we go no we go po jaz du po żar ni cze go
i prze ka za nia za ku pio ne go sprzę tu.
Wszyst ko po świę cił ks. pra łat Ry szard
Dziam ski. Klu czy ki do no we go sa mo cho -

du z rąk ko men dan ta wo je wódz kie go oraz
sta ro sty kro to szyń skie go ode brał do wód ca
Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to -
szy nie – st. kpt. Sła wo mir Wło dar czyk.

No wy po jazd po żar ni czy
GCBA 9,5/60 zo stał wy ko na ny na pod -
wo ziu MAN TGS i wy po sa żo ny jest w sil -
nik o mo cy 420 KM oraz ute re no wio ne
pod wo zie z na pę dem 6x6. Sa mo chód ma
zbior nik wod ny o po jem no ści 9520 dm3
oraz zbior nik na śro dek pia no twór czy
o po jem no ści 960 dm3. Ca łość uzu peł nia
jed no za kre so wa au to pom pa o wy daj no -
ści 6000 dm3/min. Za bu do wę po jaz du
wy ko na ła fir ma STO LAR CZYK. Koszt
za ku pu to po nad mi lion zło tych. Środ ki
fi nan so we na ten cel po cho dzi ły z Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Po zna niu, sa -
mo rzą du wo je wódz twa wiel ko pol skie go
oraz sa mo rzą dów po wia tu kro to szyń skie -
go. Wraz z po jaz dem stra ża kom prze ka za -
no rów nież sprzęt ra tow ni czy o war to -
ści 120 tys. zło tych.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

STRAŻ POŻARNA

Zakładane cele zostały zrealizowane

Na stycz nio wej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie do szło do cie ka wej
po le mi ki na te mat te go, czy na le ży
dzię ko wać wła dzom sa mo rzą do -
wym za zre ali zo wa nie in we sty cji.
Rad ni nie by li w tej kwe stii jed no -
myśl ni.

Za czę ło się od po dzię ko wań Iza be li
Płu gow skiej, soł tys wsi Osusz. – Nie tak
daw no zo stał od da ny plac bu do wy ul. Dę -
bo wej. Chcia ła bym bar dzo ser decz nie po -
dzię ko wać pa nu bur mi strzo wi, rad nym
oraz pa nu An drze jo wi Ka iko wi z Wy dzia -
łu In we sty cji i Roz wo ju. Bar dzo dłu go cze -
ka li śmy na tę dro gę, już mo ja po przed -
nicz ka kie ro wa ła pi sma w tej spra wie.
Ślicz nie dzię ku je my w imie niu Ra dy So -
łec kiej i miesz kań ców wsi – oznaj mi ła I.
Płu gow ska. 

Rad ny Bar tosz Ko siar ski uznał jed -
nak, że sło wa po dzię ko wań są nie po trzeb -

ne. – Pro szę nie dzię ko wać za to, że two -
rzy się in fra struk tu ra w mie ście i gmi nie.
Jest to obo wią zek gmi ny. Po to tu je ste -
śmy, ja ko ra da i bur mistrz, że by pań stwu
słu żyć. To wy two rzy cie gmi nę, a nie rad -
ni i pan bur mistrz. Ja ro zu miem, że pań -
stwo cie szy cie się z tej dro gi, ale to jest nor -
mal na spra wa i mam na dzie ję, że ta kich
in we sty cji bę dzie co raz wię cej – stwier -
dził B. Ko siar ski.

Ta wy po wiedź nie bar dzo spodo ba ła
się rad ne mu Paw ło wi Si ko rze, zwłasz -
cza – jak pod kre ślił – w obec no ści mło -
dzie ży, któ ra by ła na sa li se syj nej. – Dro ga
mło dzie ży, chciał bym, że by ście – opusz -

cza jąc tę sa lę – o jed nej rze czy za po mnie -
li. Dla mnie to rzecz nie sły cha na, że na -
uczy ciel, pe da gog jest zbul wer so wa ny
uży wa niem sło wa „dzię ku ję”. Uży waj cie
te go sło wa jak naj czę ściej, w jak naj więk -
szej ilo ści sy tu acji. Za po mnij cie o tej wy -
po wie dzi – po wie dział P. Si ko ra.

– Ja uży wam słów „pro szę”, „dzię ku -
ję” i „prze pra szam”. Mło dzie ży te go nie
za bra niam, a wręcz za chę cam, że by tych
słów uży wa ła. Mo ja wcze śniej sza wy po -
wiedź zna czy ła nic wię cej jak „nie ma
za co dzię ko wać, pa ni soł tys” – od rzekł B.
Ko siar ski.

– W ta kim ra zie dzię ku ję za te sło wa,
któ re pan przed chwi lą wy po wie dział.
Rze czy wi ście, nie tyl ko ja, ale rów nież in -
ni rad ni i soł ty si zro zu mie li po dob nie.
Cie szy nas to, że ma my po zwo le nie
na wy ra ża nie swo ich po dzię ko wań – spu -
en to wał P. Si ko ra.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Słowo „dziękuję” wywołało dyskusję

W trak cie fe rii zi mo wych Szko ła Pod -
sta wo wa nr 1 w Koź mi nie Wlkp.
po raz dru gi zor ga ni zo wa ła dla dzie -
ci zi mo wi sko, po łą czo ne z na uką jaz -
dy na nar tach. Ucznio wie wy je cha li
do Har ra cho va pod opie ką dy rek to ra
Jac ka Za wod ne go oraz na uczy ciel ki
Ewy Go stek.

Przez pięć dni dzie ci mia ły oka zję po -
zna wać pod sta wy jaz dy na nar tach, a te,
któ re już to po tra fią – do sko na lić swo je
umie jęt no ści. Koź mi nia nie co dzien nie

kil ka go dzin spę dza li na sto kach w Pri cho -
vi cach i Pa se ky nad Ji ze rou. 

Bar dzo do bre wa run ki – po nad metr
po kry wy śnież nej, tem pe ra tu ra -5/-7
stop ni C, brak wia tru oraz sło necz na po -
go da – spra wi ły, że czas szyb ko upły wał,
a ucznio wie ak tyw nie wy po czy wa li, za -
po mi na jąc o tru dach ro ku szkol ne go.

Po nad to w czwar tym dniu sko rzy sta -
li rów nież z ką pie li w aqu apar ku w Ja -
blon cu. Dzie ci, za do wo lo ne i wy po czę te,
wró ci ły bez piecz nie do do mów.

(AN KA)

FERIE

Zimowisko z Jedynką



Wydarzenia6 WTOREK, 5 lutego 2019

3 lu te go od by ły się uro czy sto ści upa -
mięt nia ją ce set ną rocz ni cę walk po -
wstań ców wiel ko pol skich na Zie mi
Zdu now skiej. Wzię li w nich udział
sa mo rzą dow cy, przed sta wi cie le sto -
wa rzy szeń i szkół oraz wie lu miesz -
kań ców. 

O godz. 9.00 Mszę św. w in ten cji po -
le głych po wstań ców i ich ro dzin od pra wił
ks. pro boszcz Krzysz tof Ślicz ny. Wy gło sił
ka za nie o ks. Bo le sła wie Jaś kow skim – ka -
pła nie, pa trio cie, spo łecz ni ku. Opra wę
mu zycz ną za pew ni ło Ko ło Śpie wa cze
Har mo nia ze Zdun. 

Po mszy de le ga cje sa mo rzą du oraz
róż nych in sty tu cji, przy asy ście pocz tów
sztan da ro wych oraz war cie I Zdu now -
skiej Dru ży ny Har cer skiej, a tak że z opra -
wą mu zycz ną Or kie stry Dę tej z Sul mie -
rzyc, zło ży ły kwia ty przy po mni ku
Ofiar II Woj ny Świa to wej i To ta li ta ry -

zmów oraz przy po mni ku i mo gi le Po -
wstań ców Wiel ko pol skich.

Na za koń cze nie uro czy sto ści od czy ta -
ny zo stał apel pa mię ci. Wy mie nio no na -
zwi ska uczest ni ków po wsta nia wiel ko pol -
skie go ze Zdun i oko lic. Po nad to bur mistrz

To masz Chu dy wraz z de le ga cją sa mo rzą -
du oraz w to wa rzy stwie Ewy Ma słow skiej
z ro dzi ną uczci li pa mięć Ka ro la Ma słow -
skie go, skła da jąc kwia ty na gro bie pierw -
sze go po le głe go zdu now skie go po wstań ca.

Po tem na zdu now skim ryn ku,
pod nad zo rem dru hów z Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej, roz pa lo no ogni sko i pie -
czo no kieł ba ski. Z ko lei w ka wiar ni Re tro
w ra tu szu licz nie ze bra ni go ście wy słu -
cha li pre lek cji Łu cji Dłu gie wicz -Pa szek,
Grze go rza Kry ga oraz Ewy Ma słow -
skiej – żo ny wnu ka Ka ro la Ma słow skie go.
Roz da wa no rów nież fla gi po wstań cze.

Uro czy sto ści zor ga ni zo wał Zdu now -
ski Ośro dek Kul tu ry, we współ pra cy
z OSP, I Zdu now ską Dru ży ną Har cer ską,
Pa ra fią pw. Św. Ja na Chrzci cie la, bur mi -
strzem i zdu now ski mi kom ba tan ta mi.

(NO VUS)

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

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

ZDUNY

Upamiętnili bohaterów powstania
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LUTOGNIEW

Groźny pożar warsztatu 

W so bo tę, 26 stycz nia, stra ża cy wal -
czy li z po ża rem warsz ta tu sa mo cho -
do we go w miej sco wo ści Lu to gniew.
Ogień za gra żał obiek tom znaj du ją -
cym się w po bli żu. 

Do dzia łań za dys po no wa no osiem za -
stę pów – trzy z Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej w Kro to szy nie i po jed nym
z OSP Kro to szyn, OSP Lu to gniew, OSP
Ko by lin, OSP Zdu ny oraz OSP Basz ków.
Z ko lei jed nost ka OSP Biad ki sta no wi ła
za bez pie cze nie ope ra cyj ne po wia tu
do cza su za koń cze nia ak cji w Lu to gnie -
wie.

Wy do by wa ją ce się spod kon struk cji
bu dyn ku kłę by dy mu oraz wy cho dzą ce
na ze wnątrz pło mie nie sta no wi ły re al ne
za gro że nie dla in nych znaj du ją cych się
tam obiek tów. Jak stwier dzo no, pa lił się
bu dy nek go spo dar czy, gdzie mie ścił się
przy do mo wy warsz tat sa mo cho do wy.
W środ ku pa no wa ły du że za dy mie nie
i wy so ka tem pe ra tu ra. Roz wi nię ty po żar
za gra żał bez po śred nio ha li zbu do wa nej

z pły ty war stwo wej, w któ rej znaj du je się
za kład kra wiec ki. Wła ści ciel ha li po in for -
mo wał stra ża ków, że w po bli żu znaj du ją
się bu tle z ga zem pro pan -bu tan, wy ko rzy -
sty wa ne do ogrze wa nia za kła du. 

Stra ża cy po da li je den prąd ga śni czy
pia ny cięż kiej z urzą dze nia ONE SE VEN
w na tar ciu na pa lą cy się warsz tat sa mo -
cho do wy oraz je den prąd wo dy na roz -
grza ne bu tle z ga zem. Gdy na miej sce do -
tar ły ko lej ne za stę py, po da no ko lej ny prąd
wo dy w obro nie za gro żo nych obiek tów. 

Po stłu mie niu ognia przy stą pio no
do usu wa nia na ze wnątrz nad pa lo nych
ele men tów wy po sa że nia warsz ta tu, któ re
sys te ma tycz nie do ga sza no w miej scu nie -
stwa rza ją cym za gro że nia. 

Po szko do wa ny zo stał je den z męż -
czyzn, któ ry miał po pa rzo ne dło nie. Od -
da no go pod opie kę Ze spo łu Ra tow nic -
twa Me dycz ne go. Na ko niec dzia łań bu -
dy nek spraw dzo no ka me rą ter mo wi zyj ną
oraz de tek to rem wie lo ga zo wym. Za gro -
żeń nie stwier dzo no. 

(NO VUS) 

30 stycz nia po go dzi nie 18.00 w su per -
mar ke cie Kau fland w Kro to szy nie za -
rzą dzo no ewa ku ację. Nie zna na oso ba
zgło si ła, że w obiek cie tym pod ło żo no
bom bę. Na miej sce przy je cha ły trzy ra -
dio wo zy  po li cji. Pra cow ni cy i klien ci
skle pu, łącz nie oko ło 70 osób, zo sta li
wy pro wa dze ni na ze wnątrz. Jak się
oka za ło, nie był to od osob nio ny przy pa -
dek. Te go dnia bo wiem w wie lu miej -
sco wo ściach za re je stro wa no ta kie
zgło sze nia. Wszyst kie by ły fał szy we.

– O godz. 17.17 do Cen tral ne go
Biu ra Śled cze go Po li cji w Po zna niu dro -
gą ma ilo wą wpły nę ła in for ma cja, że
w jed nym ze skle pów sie ci han dlo wej
w Pol sce zo stał pod ło żo ny ła du nek wy -
bu cho wy. In for ma cje prze ka za no
do wszyst kich po wia tów w Wiel ko pol -

sce  – mó wi Piotr Szcze pa niak, ofi cer
pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. 

Do mar ke tu skie ro wa no sze ściu po li -
cjan tów, w tym dwóch z gru py roz po zna -
nia mi ner sko -sa per skie go. – Jed no cze śnie
uzy ska no re ko men da cję z CBŚ, że ta in -

for ma cja ma ni ską wia ry god ność – do da -
je funk cjo na riusz. 

Na miej scu po li cjan ci po in for mo wa li
kie row nicz kę skle pu o za ist nia łym zgło -
sze niu. Ta, po kon sul ta cji z dy rek to rem,
pod ję ła de cy zję o ewa ku acji bu dyn ku. Na -
stęp nie funk cjo na riu sze prze szu ka li ca ły
obiekt i nie stwier dzi li żad nych po dej rza -
nych przed mio tów czy pa kun ków, któ re
by mo gły być ła dun kiem wy bu cho wym.
Po dob ne zgło sze nia w ostat nich dniach
od no to wa no w skle pach Kau flan du w El -
blą gu, Ka li szu, Ole śni cy, Ja ro ci nie, Swa -
rzę dzu, Pi le czy Wro cła wiu. Wszę dzie
prze pro wa dzo no ewa ku ację, a zgło sze nia
oka za ły się fał szy we.

Po li cjan ci z ko men dy wo je wódz kiej
i Cen tral ne go Biu ra Śled cze go bę dą usta -
la li spraw cę fał szy we go alar mu. Za zgło -
sze nie nie praw dzi wej in for ma cji o za gro -
że niu, któ re mo że obej mo wać więk szą
gru pę osób, gro zi ka ra od sze ściu mie się cy
do ośmiu lat wię zie nia.

(NO VUS)

WIELKOPOLSKA

Fałszywe alarmy bombowe

29 stycz nia set ne uro dzi ny ob cho dzi -
ła miesz kan ka Smo lic, Cze sła wa
Kon te re wicz. Sza now ną ju bi lat kę

od wie dzi li bur mistrz To masz Le siń -
ski, prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
w Ko by li nie Piotr Chle bow ski oraz

Ża ne ta Go lin ska z Urzę du Sta nu Cy -
wil ne go. W spo tka niu uczest ni czy li
tak że soł tys Jó zef Ra taj czak i Zdzi -
sław Ka miń ski.

Bur mistrz Ko by li na wrę czył ju bi lat ce
list gra tu la cyj ny i bu kiet kwia tów, ży cząc
jed no cze śnie ko lej nych ju bi le uszy. List
gra tu la cyj ny dla Cze sła wy Kon te re wicz
skie ro wał tak że pre zes Ra dy Mi ni strów
Ma te usz Mo ra wiec ki. 

Spo tka nie upły nę ło w mi łej, ro dzin -
nej at mos fe rze i by ło oka zją do bliż sze go
po zna nia stu let niej smo li czan ki. Pa ni
Cze sła wa cie szy się zna ko mi tą kon dy -
cją, po go dą du cha. Po mi mo sę dzi we go
wie ku jest pro mien na i otwar ta na to wa -
rzy stwo.

OPRAC. (NO VUS)

SMOLICE

Życzenia dla stulatki
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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. Gło so wa nie za koń czy
się już w naj bliż szą nie dzie lę, o go -
dzi nie 23.59.

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 4 lu te go, godz. 11.00) su mo ka Mi chał
Fa bia now ski, na któ re go od da no 30,4%
gło sów. Dru gą lo ka tę zaj mu je bie gacz Ka -
rol Olej ni czak – 14,4%, a tuż za nim pla -
su je się ko lej ny przed sta wi ciel su mo,
Aron Ro zum – 12,7%. Na czwar tą po zy -
cję awan so wa ła pił kar ka ręcz na Syl wia
Bart ko wiak – 9,9%, pią ta jest bi lar dzist ka
We ro ni ka Po łczyń ska – 6,9%, a za nią
znaj du je się ko lej na bi lar dzist ka We ro ni -
ka Kar wik – 6,8%. Ko lej ne miej sca zaj -
mu ją trój bo ista Szcze pan Zim mer mann,
siat karz Pa tryk Fol ty no wicz i dar ter Prze -
my sław Paw lic ki.

W ka te go rii SPOR TO WA OSO BO -
WOŚĆ RO KU 2018 na pro wa dze niu jest
lek ko atle ta Cze sław Rosz czak – 46%, któ -
ry wy prze dza Sła wo mi ra Gru cha łę, dy -
rek to ra koź miń skie go GOS -u – 30,4%

i Da riu sza Ro zu ma, pre ze sa
PZS – 12,6%. Je śli cho dzi o SPOR TO WE
IM PRE ZY, to na ra 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. UWA GA! Bal Spor tow ca bę -
dzie cha ry ta tyw ny. Chce my bo wiem wes -
przeć Krzysz to fa Jan kow skie go, któ ry
od paź dzier ni ka 2017 ro ku zma ga się
z cho ro bą no wo two ro wą. Pan Krzysz tof
jest no si cie lem ge nu BRCA1 i ist nie je le cze -
nie, dzię ki któ re mu bę dzie mógł żyć. Nie -
ste ty, jest to kosz tow na te ra pia i po trzeb ne
jest wspar cie lu dzi o do brych ser cach. 
Wpła ty na rzecz K. Jan kow skie go
moż na do ko ny wać na nu mer kon ta: 
95 1090 1157 0000 0000 1502 2029
z do pi skiem „Krzysz tof Jan kow ski” 

W trak cie ba lu bę dzie moż na, za do -
wol ne dat ki na rzecz Krzysz to fa, sko rzy -
stać z fo to bud ki. Ta ką moż li wość za pew -
ni Stu dioV 24 Se ba stian Szo stak.

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. Ga le ria Kro -
to szyń ska fun du je bon na za ku py o war -
to ści 200 zł, Sklep Mo to ry za cyj ny Paw lic -
ki – bon o war to ści 150 zł do wy ko rzy sta -
nia w skle pie, Cen trum Tań ca Show Dan -
ce trzy bo ny o war to ści 100 zł na mie siąc
za jęć, Aka de mia Pił kar ska Re is sa – pięć
bo nów o war to ści 125 zł na mie siąc za jęć,
Nest Bank – na gro dę o war to ści 250 zł,
Ka ba ret Neo -nów ka – trzy po dwój ne za -
pro sze nia o war to ści 160 zł na spek takl.

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, NEST
BANK, W STA RYM STY LU, STU -
DIOV 24 SE BA STIAN SZO STAK, KA -
BA RET NEO -NÓW KA, CEN TRUM
BU DOW LA NE BA NA SZAK, DIE TE -
TYK PIOTR KAŹ MIER CZAK, MO -
NEW DLA WY JĄT KO WYCH KO BIET,
KRO TO STRE FA, STO WA RZY SZE NIE
NA RZECZ DZIE CI I OSÓB NIE PEŁ -
NO SPRAW NYCH W KRO TO SZY NIE
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) 

9Plebiscyt
NASZA AKCJA

Ostatnie dni głosowania!

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl

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).
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Pierw sze go dnia lu te go już po raz
dzie wią ty zor ga ni zo wa no Ga lę Spor -
tow ca Olim piad Spe cjal nych Od dzia -
łu Wiel ko pol skie -Ko nin. Część ofi cjal -
na od by ła się w koź miń skim ki nie
Miesz ko, a po tem, już w Spe cjal nym
Ośrod ku Szkol no -Wy cho waw czym
w Bo rzę cicz kach, przy go to wa no bal.
Za ba wę dla uczest ni ków pro wa dził
Sła wo mir Je ne ro wicz „Ko mik Show”.

Olim pia dy Spe cjal ne to sto wa rzy sze -
nie, któ re go dzia łal ność po le ga na or ga ni -
zo wa niu tre nin gów i za wo dów spor to -
wych dla osób z nie peł no spraw no ścią in -
te lek tu al ną. Przez sport za wod ni cy roz wi -
ja ją się za rów no fi zycz nie, jak i spo łecz nie.

Po ka zu jąc ich wy si łek, emo cje i ra dość
z upra wia nia spor tu, sto wa rzy sze nie sta ra
się prze ła my wać ste reo ty py, przy czy nia -
jąc się do lep sze go zro zu mie nia, ak cep ta -
cji i to le ran cji wo bec osób z nie peł no -
spraw no ścią in te lek tu al ną.

W IX Ga li Spor tow ca Olim piad Spe -
cjal nych uczest ni czy li przed sta wi cie le sa -
mo rzą dów po wia tu, Kro to szy na, Koź mi -
na Wlkp. i Po go rze li, wła dze Od dzia łu
Re gio nal ne go Olim pia dy Spe cjal ne Pol ska
Wiel ko pol skie -Ko nin, wo lon ta riusz ki
z Mło dzie żo we go Ośrod ka Wy cho waw -
cze go w Ce re kwi cy czy part ne rzy -spor -
tow cy: An drzej Ol szew ski, Prze my sław
Ku ca, Syl wia Bart ko wiak, Kon rad Po -
wroź nik. Po zdro wie nia prze sła li rów nież

Oty lia Ję drzej czak i Łu kasz Kacz ma rek. 
Na ga lę przy by ło 150 za wod ni ków

i tre ne rów z 15 klu bów Od dzia łu Re gio -
nal ne go Olim pia dy Spe cjal ne Wiel ko pol -
skie -Ko nin. Im pre za ta by ła świet ną oka -
zją do pod su mo wa nia spor to wych wy da -
rzeń mi nio ne go ro ku, do ce nie nia spor -
tow ców i wspól nej za ba wy. Wrę czo no na -
gro dy, oglą da jąc po kaz mul ti me dial ny,
przy go to wa ny przez Vio let tę Ku bac ką.
Dzię ki te mu wi dzo wie mo gli po now nie
prze żyć wszyst kie spor to we chwi le, wy -
gra ne za wo dy, obo zy czy tre nin gi.

Uho no ro wa no 15 spor tow ców, któ -
rzy za pi sa li się w mi nio nym ro ku swo imi
suk ce sa mi – Ka ta rzy nę Ma ru chę (SOSW
nr 1 Ka lisz), Ur szu lę Zie miań ską (WTZ
Tu rek), Mi cha ła Je sio łow skie go (ZPEW
Tu rek), Ka ro li nę Ski tek (SOSW Ry -
chwał), Hu ber ta Szku dlar ka (OREW Ma -
ria no wo Her ku les), Mar ka Pru skie go
(ZPS Ple szew), An drze ja Ga la ro wi cza
(WTZ Ko nin), Ja ku ba Ko szew skie go
(SOSW Ko nin), Pio tra Gra liń skie go (ZSS

Ja ro cin), Ka ro li nę Szu le tę (Wo li ca ORW
Tę cza), Mar ci na Gol ca (Ka lisz), Nor ber ta
Sło mian ne go (ZSS Kro to szyn), Pio tra
Hen ke la (SOSW Ko na rzew), Ma riu sza
Szy mań skie go (WTZ Ko ło) i Ma ria na
Gó ra ka (SOSW Bo rzę cicz ki).

Or ga ni za to rzy po dzię ko wa li rów nież
licz nej gru pie spon so rów, a by li ni mi fir -
ma Le ge Koź min Wlkp., Gmin ny Ośro -
dek Spor tu w Koź mi nie Wlkp., Adam
Ochmann, Sklep Zie lar sko -Me dycz ny
Dom Zdro wia, BOL SIUS POL SKA, Sto -
wa rzy sze nie LGD „Wiel ko pol ska z Wy -
obraź nią”, GS Sa mo po moc Chłop ska
Koź min Wlkp., Cu kier nia Słod ka Dziur -
ka Koź min Wlkp., fir ma Dwa Jabł ka
Prze my sław Pa nel, Kon struk cje Sta lo we
PAX MA SZY NY, Usłu gi Ślu sar skie Sła -
wo mir Płó cien nik, CO LOR Shift oraz
wo lon ta riusz ki z Mło dzie żo we go Ośrod -
ka Wy cho waw cze go w Ce re kwi cy z wy -
cho waw czy nią Zo fią Go ści niak.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

Ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad gim -
na zjal nych w Zdu nach, któ rzy za -
kwa li fi ko wa li się do wy jaz du
na prak ty ki za gra nicz ne do Ir lan dii
w ra mach pro gra mu ERA SMUS+,
od wrze śnia uczest ni czą w za ję ciach
ję zy ko wych i kul tu ro wych. 

W trak cie fe rii gru pa uczniów spo ty -
ka ła się na za ję ciach ję zy ko wych, pro wa -
dzo nych przez Pa try cję Krusz czyń -
ską – na uczy ciel kę ję zy ka an giel skie go,
któ ra we wrze śniu wspól nie z mło dzie żą
wy je dzie do Ir lan dii. 

Pro jekt prak tyk za gra nicz nych re ali zo -
wa ny jest w kon sor cjum z Cen trum
Wspar cia Rze mio sła Kształ ce nia Du al ne go
i Za wo do we go w Ka li szu oraz dwo ma in -
ny mi szko ła mi – ZSZ im. Ze słań ców Sy bi -
ru w Ka li szu i ZSP -B w Tar cach. W ra mach
pro jek tu „Za wo dow cy po łu dnio wej Wiel -
ko pol ski otwar ci na stan dar dy eu ro pej skie”
Ki liń czy cy bę dą zdo by wać no we umie jęt -
no ści na ir landz kim ryn ku pra cy i do sko na -
lić ję zyk ob cy, a przy oka zji po zna ją no wą
kul tu rę. Tym sa mym ich port fo lio za wo do -
we wzbo ga ci się o za gra nicz ne prak ty ki.

OPRAC. (AN KA)
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ZSP ZDUNY

Na praktyki do Irlandii

KOŹMIN WLKP.

Ludzie o wielkiej determinacji
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29 stycz nia już po raz czwar ty w Kro -
to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej go -
ści ła Jo lan ta Bar toś, pi sar ka, któ ra
przez wie le lat miesz ka ła w na szym
mie ście. Tym ra zem au tor ka pro mo -
wa ła swo je naj now sze po wie -
ści – „Obłęd” i „Fa tum”.

J. Bar toś uro dzi ła się w Ja ro ci nie,
przez dłu gi czas miesz ka ła w Kro to szy nie,
a obec nie zwią za na jest z Lesz nem. Ukoń -
czy ła Uni wer sy tet Wro cław ski, In sty tut
Dzien ni kar stwa i Ko mu ni ka cji Spo łecz -
nej. De biu to wa ła w 2016 ro ku po wie ścią
„Nie po kor na”. Ko lej ne jej po wie ści to

„Jad” i „Uwię zie ni w Ga le rii Lo chy” oraz
wspo mnia ne wcze śniej „Obłęd” i „Fa -
tum”. 

Pod czas spo tka nia w KBP pi sar ka
opo wia da ła głów nie o dwóch ostat nich
po wie ściach. Jak przy zna ła, in te re su ją ją
mo ty wy po stę po wa nia se ryj nych mor der -
ców i „za ka mar ki ludz kiej du szy”, czę sto
pro wa dzą ce do okrut nych zbrod ni.
Po spo tka niu moż na by ło zdo być au to graf
pi sar ki i po dzie lić się opi nia mi na te mat
jej po wie ści. 

Wszyst kie książ ki J. Bar toś moż na
wy po ży czyć w kro to szyń skiej bi blio te ce.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Jolanta Bartoś 
ponownie w Krotoszynie



Sport14 WTOREK, 5 lutego 2019

Po po nad dzie się ciu la tach do Pia -
sta Ko by lin po wró cił Ja kub Smek ta -
ła. Skrzy dło wy, któ ry ma na kon cie
prze szło 100 wy stę pów w naj wyż -
szej kla sie roz gryw ko wej w kra ju,
od run dy wio sen nej po now nie przy -
wdzie je bia ło -zie lo ne bar wy. 

Ja kub Smek ta ła jest wy cho wan kiem
Spar ty Miej ska Gór ka. Z te go klu bu
prze niósł się do Pia sta Ko by lin. W se zo -
nie 2007/08 bar dzo do brą grą za pra co -
wał na trans fer do Ja ro ty Ja ro cin. Da lej

je go ka rie ra już tyl ko przy spie sza ła.
Od se zo nu 2008/09 re pre zen to wał bar -
wy eks tra kla so we go Pia sta Gli wi ce. Ko -
lej ny mi klu ba mi w je go przy go dzie z fut -
bo lem by ły Ruch Cho rzów i Za wi sza
Byd goszcz. 

W ostat nich la tach Smek ta ła grał
na po zio mie dru giej (Wi sła Pu ła wy)
oraz trze ciej (So kół Kle czew) li gi. Po 11
la tach zde cy do wał się wró cić do ko by -
liń skie go Pia sta. Dla ze spo łu tre ne ra Ja -
ro sła wa Plo ty jest to po tęż ne wzmoc -
nie nie. 

Ko by li nia nie ro ze gra li już pierw szy
spa ring. Na sztucz nym bo isku w Ja ro ci -
nie prze gra li 2: 3 z miej sco wym Ja ro tą.

Go le dla Pia sta strze li li Pa tryk Ka miń ski
i Do mi nik Sne la. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA 

Smektała znów w Piaście!

Dzie wią ta ko lej ka kro to szyń skiej Su -
per li gi Dar ta za koń czy ła pierw szą
run dę roz gry wek. Li de rem na pół -
met ku ry wa li za cji jest Ja cek Cie ślak,
któ ry ma na kon cie kom plet zwy -
cięstw. Na dru gim miej scu pla su je
się zwy cięz ca po przed niej edy cji, Se -
ba stian Szo stak. 

Nie po ko na ny Ja cek Cie ślak tym ra -
zem ograł Ma te usza Woj tasz ka (6: 1)
oraz Ewę Paw lic ką (6: 2). Z ko lei Se ba -
stian Szo stak po ko nał Paw ła Paw lic kie go

(6: 1) i Prze my sła wa Paw lic kie go (6: 3).
Po pu lar ny Sa li wy grał za to z bra tem,
Paw łem Paw lic kim (6: 2). Ma jed nak
gor szy bi lans le gów od Sła wo mi ra Ol -
grzym ka, któ ry zaj mu je trze cią lo ka tę,
a w dzie wią tej ko lej ce ograł Wło dzi mie -
rza Skal skie go (6: 1) i otrzy mał punk ty
za wal ko wer ze Zdzi sła wem Ju sia kiem
(6: 0).

Bar dzo do brze spi su je się de biu tu ją cy
w su per li dze Mar cin Kmie ciak. Pla su ją cy
się obec nie na pią tym miej scu dar ter
otrzy mał wal ko wer za po je dy nek z Ma te -

uszem Mor gie lem (6: 0). Du ży ścisk pa -
nu je w środ ku staw ki. Nie rów ną for mę
pre zen tu je Da niel Bor ski, któ ry prze grał
z M. Woj tasz kiem (1: 6) i ograł E. Paw lic -
ką (6: 2). Nie spo dzian ki po tra fią spra wić
Ma riusz Cie ślak (6: 0 z Mi cha łem Ko bu -
szyń skim) czy W. Skal ski (6: 2 z Mar tą
Paw lic ką). 

Czte ry ra zy mak sy mal ną licz bę
oczek (180 pkt.) rzu cił S. Szo stak. Z ko lei
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, któ ry ma na kon cie tak że naj wyż sze
skoń cze nie par tii (130 pkt.). 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Superliga na półmetku

Pod ko niec stycz nia od był się Go -
rzyc ki Fe sti wal Sza cho wy „Mło de Ta -
len ty”. W za wo dach ry wa li zo wa li
przed sta wi cie le Uczniow skie go Klu -
bu Spor to we go Dra gon Smo li ce. 

Mło dzi sza chi ści w Go rzy cach Wiel -
kich wal czy li w czte rech ka te go riach wie -
ko wych sys te mem szwaj car skim. W naj -
młod szej gru pie wie ko wej (rocz nik 2012
i młod si) naj lep szy oka zał się Ma te usz So -
ro czyń ski. W ka te go rii 2009-2011 trium -
fo wał Igor Maj cher (OTSz Ostrów
Wlkp.). W tej gru pie ry wa li zo wa ło trzech
re pre zen tan tów smo lic kie go klu -
bu – na 12. miej scu upla so wał się Fi lip
Olej ni czak, 18. był Kon rad Zy ba ła, a 24.

lo ka tę za jął Mak sy mi lian Ża ruk. 
Zma ga nia w kat. 2006-2008 wy grał

Ma te usz Ró żań ski (Wiel ko pol ski Klub
Sza cho wy). Smo lic ki klub re pre zen to wa -
ła piąt ka gra czy – Da wid Gu stow ski (11.
miej sce), An to ni Cze ba tu ra (15. miej sce),
Ka ta rzy na Kacz ma rek (19. miej sce), Bar -
tosz Na bz dyk (22. miej sce) i Je rzy Ża ruk
(23. miej sce). 

W naj star szej gru pie (2003-2005)
zwy cię żył Ma te usz Wle klik (MMKS Wie -
nia wa Lesz no), a smo li czan ki – Wik to ria
Łu ko wiak i Ju lia Kor da sie wicz – zo sta ły
skla sy fi ko wa ne na pią tej i szó stej po zy cji.
Opie kę nad eki pą Dra go na spra wo wał
Prze my sław Gu stow ski. 

(GRZE LO)

SZACHY

UKS Dragon w Gorzycach Wielkich

W ha li spor to wej przy uli cy Olim pij skiej
od był się tur niej Evit ta Cup dla dzie ci
z rocz ni ka 2008. Trium fo wa ła dru ży na
Po lo nii Śro da Wlkp., któ ra w fi na le po -
ko na ła 1: 0 KS Ka li sza nin Ka lisz. 

Do zma gań przy stą pi ło osiem dru -
żyn, któ re po dzie lo no na dwie gru py.
W za wo dach wy stą pi ły dwa ze spo ły Aka -
de mii Ta len tów Kro to szyn. Oba za ję ły
trze cią po zy cję w swo ich gru pach. 

W ba ra żach po mię dzy eki pa mi z trze -
cich i czwar tych miejsc Aka de mia Ta len -
tów Kro to szyn I prze gra ła z Aka de mią Pił -
kar ską Ostrze szów 2: 4, a dru gi te am AT
Kro to szyn uległ po rzu tach kar nych
Ostro vii Ostrów Wlkp. W pół fi na łach KS
Ka li sza nin wy grał 1: 0 z Po go nią No we
Skal mie rzy ce, a Po lo nia Śro da Wlkp. roz -
gro mi ła 5: 1 Rasz ko wian kę Rasz ków. 

Siód me miej sce za jął dru gi ze spół
Aka de mii Ta len tów, ogry wa jąc 4: 1 ko le -
gów z pierw szej dru ży ny. Na pią tej lo ka -
cie upla so wa li się ostrze szo wia nie, po ko -
nu jąc po rzu tach kar nych Ostro vię. 

Na trze ciej po zy cji za wo dy za koń czy -
li pił ka rze Po go ni No we Skal mie rzy ce,
któ rzy wy gra li 3: 2 z Rasz ko wian ką Rasz -
ków. Trium fo wał ze spół Po lo nii Śro da
Wlkp., po fi na ło wym zwy cię stwie 1: 0
na Ka li sza ni nem.

W trak cie tur nie ju moż na by ło po -
dzi wiać po kaz fre esty le z pił ką w wy ko na -
niu Ka mi la Frąc ko wia ka. Każ dy z uczest -
ni ków im pre zy otrzy mał pa miąt ko wy
me dal oraz drob ny upo mi nek od fir my
Ewa S.A. 

(GRZE LO)

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

W Ple sze wie ro ze gra no trze ci tur -
niej ran kin go wy dar ta. Bar dzo do -
brze za pre zen to wa li się przed sta -
wi cie le Sto wa rzy sze nia Kro to szyń -
ska Li ga Dar ta. W fi na le pań zmie -
rzy ły się An na Ko wal czyk i Mar ta
Paw lic ka, a w roz gryw kach mę -
skich trze cie miej sce za jął Prze my -
sław Mi siak.

Do ro ze gra nia po zo sta ły jesz cze dwa
tur nie je. W trze cim Mar ta Paw lic ka w fa -
zie gru po wej ogra ła Jo an ną Ryń ską (2: 1)
oraz Mar tę No wak (2: 1), a w pół fi na le
oka za ła się lep sza od Alek san dry Gra ma li
(3: 2). W fi na le kro to szy nian ka mu sia ła
uznać wyż szość ko le żan ki z SKLD – An -
ny Ko wal czyk. Dla miesz kan ki Ostro wa
Wlkp. by ło to trze cie zwy cię stwo w tej
edy cji. 

Pierw sze do świad cze nia w dar cie
zbie ra in na kro to szy nian ka, Ani ta Kry sic -
ka, któ ra za koń czy ła udział w tur nie ju
na fa zie gru po wej. 

W gro nie męż czyzn trze ci był Prze -
my sław Mi siak. Z ko lei Da mian Klu ba zo -
stał skla sy fi ko wa ny na po zy cjach 9-12. 

(GRZE LO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Triumf Polonii w Evitta Cup
DART 

Nasi rzucali
w Pleszewie
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Srebr na me da list ka Igrzysk Olim pij -
skich Nie sły szą cych w Sam su nie,
Na ta lia Brzyk cy, po trze bu je po mo cy.
Spor t smen ka ogło si ła zbiór kę środ -
ków, któ re ma ją zo stać prze zna czo -
ne na kosz tow ną ope ra cję wię za deł
sta wu sko ko we go oraz póź niej szą
re ha bi li ta cję. 

– Je stem oso bą nie sły szą cą i cho rą
na schi zo fre nię. Od dłuż sze go cza su zma -
gam się nie tyl ko z cho ro bą psy chicz ną,
ale też prze szłam re kon struk cję sta wu
sko ko we go. Obec nie mam pro blem z cho -
dze niem i cze ka mnie ko lej na kosz tow na
ope ra cja, a na stęp nie re ha bi li ta -
cja – oznaj mia Na ta lia Brzyk cy.

Po cho dzą ca z Ko by li na za wod nicz -
ka na co dzień re pre zen tu je Aka de mię
Ju do Po znań. W ubie głym ro ku wy wal -
czy ła dwa brą zo we me da le na Mi strzo -

stwach Eu ro py w Buł ga rii. Po nad to za ję -
ła pierw sze miej sce na Pu cha rze Pol ski

w Su mo w Dę bi cy oraz Bia łym sto ku. 
– Mo im le kiem na schi zo fre nię jest

sport. Nie ste ty, z po wo du licz nych kon tu -
zji mu sia łam prze rwać ro bie nie te go, co
ko cham. Dzię ki spor to wi mo głam ra no
wsta wać i cie szyć się każ dym dniem. Te -
raz nie po zo sta je mi nic in ne go jak pod -
dać się re kon struk cji i re ha bi li ta cji. Zwra -
cam się z ca łe go ser ca o po moc w sfi nan so -
wa niu mo je go le cze nia. Mo im ma rze -
niem jest wró cić na ma tę i zdo być zło to
na Igrzy skach Olim pij skich Osób Nie sły -
szą cych. Ser decz nie dzię ku ję za wspar -
cie – mó wi Na ta lia. 

Ape lu je my za tem do lu dzi do brej
wo li o wspar cie tej zna ko mi tej spor t smen -
ki. Wię cej in for ma cji moż na zna leźć
na stro nie in ter ne to wej https://zrzut ka.
pl/spel nij my -ma rze nie -na ta lii -w -jej -cho -
ro bie.

(GRZE LO)

CHARYTATYWNIE 

Natalia potrzebuje wsparcia!

W ostat nią nie dzie lę stycz nia w Koź -
mi nie Wlkp. od by ła się Zi mo wa
Spar ta kia da Miesz kań ców Mia sta
i Gmi ny, któ rej ce lem by ła po pu la ry -
za cja ak tyw no ści ru cho wej. Zwy cię -
ży ła re pre zen ta cja Po go rza łek Wiel -
kich, zdo by wa jąc 154,5 pkt. 

Za wo dy za in au gu ro wa ły siód mą edy -
cję współ za wod nic twa spor to we go
pod ha słem „Moc niej, szyb ciej, cel niej…”.
Or ga ni za to rzy przy go to wa li dzie sięć kon -
ku ren cji. 

Rzu ty lot ką do tar czy wy gra li An na
Mi siak (Se ra fi nów) oraz Zbi gniew Bo ja -
nek (Wa le ria nów). W strza łach do bram -
ki naj sku tecz niej si by li Ol ga Ma zur (Po go -
rzał ki Wiel ki) i Ma te usz No wak (Sta -
niew). Do ko sza naj cel niej rzu ca li Ol ga
Ma zur (Po go rzał ki Wiel kie) i Pa weł
Adam kie wicz (Wy rę bin). 

Kon ku ren cje pod no sze nia od waż ni -
ka i rzu tów pił ką le kar ską prze zna czo ne
by ły dla męż czyzn. W pierw szej trium fo -

wał Do mi nik Szym czak (Po go rzał ki
Wiel kie), a w dru giej naj lep szy był Hu -
bert Wuj kow ski (Ga łąz ki). W kon ku ren -

cjach dla ko biet Ka ta rzy na Szy mań ska
(Ga łąz ki) naj le piej rzu ca ła do ce lu, Ur -
szu la Drew niak (Po go rzał ki Wiel kie) naj -
szyb ciej wy ko na ła sla lom z pił ką ko szy ko -
wą, a Klau dia Urna (Os. nr 3 Koź min
Wlkp.) oka za ła się naj lep sza w sla lo mie
z pił ką noż ną. 

By ły tak że zma ga nia dru ży no we.
Szta fe tę wy gra ła dru ży na Po go rza łek
Wiel kich, wy prze dza jąc Ska łów i Ga łąz ki.
W prze cią ga niu li ny bez kon ku ren cyj ni
oka za li się sta nie wia nie, a za ni mi upla so -
wa ły się ze spo ły z koź miń skie go Osie dla
nr 3 i Po go rza łek Wiel kich. 

Spar ta kia dę wy gra ła dru ży na z Po -
go rza łek Wiel kich (154,5 pkt.), a ko le je
lo ka ty za ję ły: Sta ra Ob ra (132,5 pkt.),
Os. nr 3 Koź min Wlkp. (128 pkt.), Ska -
łów (126 pkt.), Sta niew (118 pkt.), Ga -
łąz ki (110 pkt.), Bo rzę cicz ki (105,5
pkt.), Or la (103,5 pkt.), Mo kro nos
(99,5 pkt.), Wa le ria nów (94,5 pkt.), Se -
ra fi nów (94 pkt.), Wy rę bin (73,5 pkt.),
Czar ny Sad (67 pkt.) i Osie dle nr 1 Koź -
min Wlkp. (63,5 pkt.). 

(GRZE LO)

20 stycz nia od by ła się XXIII edy cja
Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go o Pu char
LZS Bo ża cin. Uczest ni cy za wo dów
ry wa li zo wa li w czte rech ka te go riach.

W ka te go rii se nio rek zwy cię ży ła Aga -
ta Szczot ka (No wa Wieś), a dru gie miej sce
za ję ła Lau ra Li twin (Bo ża cin). W gro nie
se nio rów naj lep szy był Ma te usz Szym czak
(Bo ża cin), wy prze dza jąc Ja nu sza Ma jew -
skie go (Bo ża cin), Da mia na Fi li pia ka (Bia ły
Orzeł Koź min Wlkp.) i Pio tra Schu ber ta
(Tar cha lan ka Tar cha ły Wiel kie).

Zma ga nia ża ków wy grał Ty mon
Tom czyk (Bo ża cin), a ko lej ne po zy cje za -
ję li Ma tyl da Szczu ra szek (Kro to szyn),
Adam Ko wal czyk (Bo ża cin) i Ju lia Gniaz -
dow ska (Bo ża cin). W gru pie we te ra nów
trium fo wał Sta ni sław Gdy nia (Kro to -
szyn), dru gi był Ma rek Sój ka (Go rzu pia),
trze ci Pa weł Ro bak (Bo ża cin), a czwar te
miej sce za jął Hen ryk Ku rzaw ski (Piw ni -
czan ka Kro to szyn).

W V Tur nie ju Gry Po dwój nej o Pu -
char Fir my Wit -Pasz z Kro to szy na bez -
kon ku ren cyj ni oka za li się Ma rek Sój ka

i Sta ni sław Gdy nia (Go rzu pia / Kro to -
szyn), a za ni mi upla so wa li się Piotr Schu -
bert i Mar cin Ka ik (Tar cha lan ka), Da -
mian Fi li piak i Mi ro sław So bań ski (Ja ro -
cin / Smo szew) oraz Ma te usz Szym czak
i Ja nusz Ma jew ski (Bo ża cin).

Dla trzech naj lep szych w po szcze gól -
nych ka te go riach LZS Bo ża cin ufun do wał
oko licz no ścio we pu cha ry, a czwar ty za -
wod nik otrzy my wał na gro dy rze czo we.
Pu cha ry i na gro dy za ku pio no ze środ ków
fun du szu so łec kie go, sta ro sty kro to szyń -
skie go i pry wat nych spon so rów. Soł tys wsi

ufun do wa ła do dat ko we na gro dy dla naj -
star sze go uczest ni ka tur nie ju, któ rym był

Edward Jan kow ski (Roz dra żew, 83 la ta).
(AN KA)

SPARTAKIADA

Triumf Pogorzałek Wielkich 

TENIS STOŁOWY

Tradycyjny turniej w Bożacinie

TENIS STOŁOWY

Wszyscy w czołówce

Bar dzo do brze spi sa li się re pre zen -
tan ci UKS Im puls Zdu ny na III Grand
Prix Po łu dnio wej Wiel ko pol ski Mło -
dzi ków i Ju nio rów w Te ni sie Sto ło -
wym. Każ dy z czte rech za wod ni ków
zdu now skie go klu bu za koń czył zma -
ga nia na wy so kiej po zy cji.

W ry wa li za cji ju nio rów Wik tor Ma -

lec uległ jed nie Wik to ro wi Ta la ro wi (UKS
Ża ki Ta cza nów) i za jął dru gą lo ka tę.
Do naj lep szej czwór ki w mło dzi kach do -
tar li Mi łosz Ko ło dziej ski i Mi ko łaj Zy dor -
czyk. Pierw szy z nich zdo był sre bro,
a dru gi zna lazł się tuż za po dium. W ka te -
go rii mło dzi czek Ka ta rzy na Rosz czak
upla so wa ła się na szó stej lo ka cie.

(AN KA)
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W nie dzie lę za koń czy ła się IX edy cja
Kro to szyń skiej Li gi Ha lo wej Pił ki
Noż nej. No wym mi strzem zo sta ła
Eki pa z Sul mie rzyc, któ ra w ostat -
nim me czu se zo nu roz gro mi ła 8: 0
Don’t Cry.

Dzie wią ta se ria mia ła roz po cząć się
od spo tka nia LZS -u Ko bier no -Tom ni ce
z Żu bra mi. Jed nak pierw sza z tych dru -
żyn od da ła mecz wal ko we rem i tym sa -
mym z wal ki o ko ro nę kró la strzel ców
od padł Ja kub Kło bu sek. Sko rzy stał z te -
go Adam Szcze pa nik z MTV Roz dra -
żew, któ ry strze lił 14 go li (!) eki pie Pa to
Bło nie i zo stał naj lep szym strzel cem li -
gi. Roz dra że wia nie zde mo lo wa li ry wa li,
zwy cię ża jąc 20: 1. Po nad to dwa tra fie -
nia za no to wał Ar tur No wak. War to do -
dać, że na gro dę dla naj lep sze go za wod -
ni ka mło de go po ko le nia or ga ni za to rzy
przy zna li Ada mo wi Skrzyp nia ko wi
z ze spo łu Pa to Bło nie. 

Trze cią po zy cję za pew nił so bie Pan -
com, po ko nu jąc 6: 3 Octa gon. Przez dłu -
gi czas wy nik utrzy my wał się bli sko re mi -
su, ale w koń ców ce dru ży na ze Zdun zdo -
by ła dwie bram ki, za pew nia jąc so bie trzy
punk ty. Do siat ki po dwa ra zy tra fia li Ja -
kup Apa nel i Łu kasz Ko nop ka. Ma ciej
Ste fań ski z Pan co mu zo stał z ko lei wy róż -
nio ny przez re dak cję Wiel ko pol skiej Ga -

ze ty Lo kal nej KRO TO SZYN, któ ra przy -
zna ła mu mia no naj lep sze go za wod ni ka.

Pro wa dzą ca przed ostat nią ko lej ką
Eki pa z Sul mie rzyc roz gro mi ła 8: 0 ze spół
Don’t Cry, za pew nia jąc so bie mi strzow -

ski ty tuł. Dwa ra zy na li stę strzel ców wpi -
sał się Pa tryk Łu czak. Na za koń cze nie
dru ży na A Se ree Tee po ko na ła 8: 6 Hor -
nets i zo sta ła wi ce mi strzem KLHPN.
Czte ry go le strze lił Łu kasz Zu ziak, a trzy
tra fie nia za li czył Da wid Kaź mier czak. 

We dług or ga ni za to rów naj lep szym
za wod ni kiem te go se zo nu był Da wid
Przy by szew ski (AST). Naj wię cej asyst za -
no to wał je go ko le ga z dru ży ny, Łu kasz

Bu dziak. Za naj lep sze go bram ka rza uzna -
no Ka ro la Ko nar kow skie go (Eki pa). 

– Chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim spon so rom, dzię ki któ rym uda ło
się ro ze grać IX edy cję KLHPN. Szcze -
gól ne po dzię ko wa nia kie ru ję do Urzę du
Miej skie go w Kro to szy nie, Ro ma na
Woś ka i To ma sza Ni cie jew skie go, któ -
rzy po mo gli w or ga ni za cji li gi ha lo wej.
Po nad to dzię ku ję sę dziom za ich pra cę
oraz Wiel ko pol skiej Ga ze cie Lo kal nej
KRO TO SZYN za uda ną współ pra cę
i ufun do wa nie na gro dy dla naj lep sze go
gra cza. Na za koń cze nie po dzię ko wa nia
dla mo je go te amu – J. Ba na sza ka, M.
Kwie ciń skie go, D. Gó ra la. J. Skrzy nec -
kie go i P. Fa bi sia, bez któ rych roz gryw ki
nie mo gły by się od być – pod su mo wał
Ro bert Sta wo wy. 

(GRZE LO)
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POD NASZYM PATRONATEM

Ekipa z Sulmierzyc nowym mistrzem KLHPN!

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.


