
Kon tro wer sji wo kół sys te mu go spo -
da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi
nie bra ku je, dys ku sjom w tej spra -
wie nie ma koń ca. Te mat ów po ja wił
się tak że na nie daw nej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie. Oka zu je
się, że rad ni rów nież moc no róż nią
się w oce nie sy tu acji.

–  Mam py ta nia do pa na bur mi -
strza w związ ku z wy wo zem od pa dów
ko mu nal nych – roz po czął rad ny Ma -
riusz Urba niak. – Co wpły wa na ta kie,
a nie in ne, roz wią za nie wpro wa dzo ne
przez fir mę Eko? Mam na my śli zbiór kę

po pio łu? Czy fir ma Eko pla nu je pod -
wyż sze nie opłat za wy wóz śmie ci? Je że -
li tak, to w ja kiej per spek ty wie? Ile osób
zgło szo no przy okre śla niu opła ty, a ile
fak tycz nie za mel do wa nych jest w gmi -
nie Kro to szyn. Czy gmi na wie, ilu
miesz kań ców uchy la się od pła ce nia?
Z te go, co prze czy ta łem, w Pol sce jest
to 15-20 pro cent. Jak wy glą da kwe stia
uty li za cji drew na po użyt ko we go i od -
pa dów wiel ko ga ba ry to wych i czy mo -
gły by być one czę ściej od bie ra ne? Czy
po li ty ka in for ma cyj na EKO SIÓ DEM -
KI nie po win na być bar dziej pro oby wa -
tel ska i ja sna? Ilość po ja wia ją cych się py -

tań i pe ty cji do bur mi strza jest prze ra -
ża ją ca. Lu dzie nie wie dzą, co bę dzie da -
lej? Co z ar ty ku łem 6 ust. 3 usta wy
o od pa dach z 2012 ro ku, któ ry brzmi:
„Ra da Gmi ny okre śli w dro dze uchwa -
ły sta no wią cej akt pra wa miej sco we go
szcze gó ło wy za kres i spo sób świad cze -
nia usłu gi w za kre sie od bie ra nia od pa -
dów ko mu nal nych, w szcze gól no ści
czę sto tli wo ści od bie ra nia od pa dów ko -
mu nal nych od wła ści cie li nie ru cho mo -
ści”? Czy my ja ko ra da nie po win ni śmy
do ko nać zmian, któ re zo sta ły już wpro -
wa dzo ne? – py tał M. Urba niak

Dokończenie na str. 3
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7 lu te go przed sta wi ciel ki kół go spo -
dyń wiej skich z te re nu po wia tu kro -
to szyń skie go mia ły oka zję spo tkać
się z An dże li ką Moż dża now ską, se -
kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie In we -
sty cji i Roz wo ju. Ce lem spo tka nia
by ło omó wie nie no wych prze pi sów,
do ty czą cych KGW.

– Ta usta wa by ła bar dzo po trzeb na.
Dzię ki niej ko ła go spo dyń wiej skich bę dą
mo gły się roz wi jać i dzia łać jesz cze pręż -
niej. Za wsze uwa ża łam, że ko ła go spo dyń
od gry wa ją bar dzo waż ną ro lę
na wsiach – in te gru ją i pra cu ją na rzecz lo -
kal nej spo łecz no ści – oznaj mi ła mi ni ster.

Na stro nie Mi ni ster stwa In we sty cji
i Roz wo ju na te mat kół go spo dyń wiej -
skich wy po wie dział się rów nież pre mier
Ma te usz Mo ra wiec ki. – W tym wiel kim,
pa trio tycz nym dzie le za cho wa nia pol skiej
toż sa mo ści kul tu ro wej waż ną ro lę ode gra -
ły ko la go spo dyń wiej skich, któ rych po -
czą tek da tu je się na 1866 rok. To dziel ne
go spo dy nie z pol skich wsi dba ły o to, by
spu ści zna ich ma tek i babć nie prze pa dła
w mro ku dzie jów, by nie na ru szy ły jej za -
ku sy za bor ców, by nie za sy pał jej wo jen ny
kurz, by nie wy krzy wił ko mu nizm swo ją
nie ludz ką ide olo gią. Dziś, kie dy ży je my
w wol nym pań stwie i mo że my sa mi urzą -
dzać nasz pol ski dom, po win ni śmy do ce -
nić wresz cie gi gan tycz ną pra cę, ja ką wy -
ko na ły – i na dal wy ko nu ją – pa nie z kół
go spo dyń wiej skich. Ko ła, w któ rych dzia -
ła cie, ma ją pięk ną i wiel ką hi sto rię, ale
jesz cze wię cej do zro bie nia. Dziś, w wol -
nej Pol sce, wciąż po trze bu je my Wa szej

pra cy, Wa szych umie jęt no ści, Wa sze go
do świad cze nia i Wa sze go wspar cia w za -
cho wa niu na szej oj czy stej kul tu ry i oby -
cza jów. Bo Pol ska po trze bu je do bre go go -
spo da rza, ale tak sa mo po trze bu je do brej
go spo dy ni – czy ta my na stro nie mi ni ster -
stwa.

No we prze pi sy do ty czą ce dzia łal no -
ści KGW za war te są w usta wie przy ję tej
przez sejm w li sto pa dzie ubie głe go ro ku.
W myśl tej usta wy ko ła zy sku ją sta tus
praw ny po uprzed niej re je stra cji w Kra jo -
wym Re je strze Kół Go spo dyń Wiej skich,
pro wa dzo nym przez Agen cję Re struk tu -
ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa. Po re je -
stra cji mo gą sta rać się o do ta cję na swo ją
dzia łal ność. 

Te ko ła, któ re wpi sa ły się do re je stru
jesz cze w ubie głym ro ku, otrzy my wa ły
do ta cje w róż nych wy so ko ściach, w za leż -
no ści od wiel ko ści ko ła. Po moc fi nan so wą
dla KGW, gwa ran to wa ną prze pi sa mi no -
wej usta wy, sza cu je się na 3-5 ty się cy zło -
tych. Pie nią dze mo gą zo stać prze zna czo -
ne na dzia łal ność sta tu to wą, za kup sprzę -
tu czy or ga ni za cję wy da rzeń. Po nad to dla
KGW przy ję to ta kie uła twie nia fi nan so -
we i ad mi ni stra cyj ne jak np. zwol nie nie
z po dat ku do cho do we go od do cho dów
prze zna czo nych na dzia łal ność sta tu to -
wą, uprosz czo na ewi den cja przy cho dów
i kosz tów czy zwol nie nie od po dat ku
VAT do 200 tys. zł. Usta wa gwa ran tu je
tak że bez płat ną po moc praw ną oraz nie
na kła da obo wiąz ku po sia da nia ka sy fi -
skal nej.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

KROTOSZYN

Szereg rozwiązań dla KGW

W Mu zeum Re gio nal nym im. Hie ro -
ni ma Ław ni cza ka mia ło miej sce
otwar cie wy sta wy fo to gra fii „Por tret
z po dró ży nie co dzien nych” au tor -
stwa Grze go rza Pierz cha ły. Eks po zy -
cję bę dzie moż na oglą dać do 15
mar ca.

Pre zen to wa ne na wy sta wie zdję cia
po cho dzą z po dró ży, któ rych ce lem by ło
ze bra nie jak naj więk sze go ma te ria łu fo to -
gra ficz ne go. Po po wro cie pra ce zo sta ły
pod da ne szcze gó ło wej ana li zie. Au tor
czę sto wra ca do ka ta lo gów zdjęć z od by -
tych wy praw, wciąż od naj du jąc po śród fo -
to gra fii no we, cie ka we uję cia.

Więk szość zdjęć sta no wią por tre ty re -
por ta żo we i ulicz ne. Au tor sta ra się za każ -
dym ra zem wnik nąć w fo to gra fo wa ną po -
stać, po szu ku jąc po do bieństw cha rak te ru
z fi zycz nym ka drem. – Po dró że nie co -
dzien ne wy peł nia ją mo je ży cie, wol ne

chwi le, czas wa ka cyj ny. No we miej sca po -
chła niam mo ją świa do mo ścią i pod świa do -
mo ścią. Po ma gam so bie apa ra tem fo to gra -
ficz nym, któ ry po zwa la wra cać do miejsc
od wie dza nych – mó wi G. Pierz cha ła. 

Wy sta wa „Por tret z po dró ży nie co -
dzien nych” to swo ista wę drów ka, nie tyl -
ko w prze strze ni, ale i w głąb sie bie,
w głąb wła snych prze my śleń.

G. Pierz cha ła jest ab sol wen tem koź -
miń skie go li ceum, z wy kształ ce nia ma te -
ma ty kiem, z za wo du na uczy cie lem, a po -

nad to wie lo let nim re dak to rem na czel -
nym cza so pi sma „Echa Koź mi na”. Jest
wiel bi cie lem apa ra tu fo to gra ficz ne go. Je -
go pierw szy mi men to ra mi w sztu ce fo to -
gra fii by li na uczy cie le z cza sów li ce al -
nych – Jan Pie la i Zyg munt Krę giel ski.
Pierw szy na uczył go fo to gra ficz ne go pa -
trze nia na świat, hu ma ni stycz ne go i so cjo -
lo gicz ne go uję cia rze czy wi sto ści, a dru gi
warsz ta tu, któ ry uła twia po praw ne przy -
go to wa nie apa ra tu do fo to gra fo wa nia.

(NO VUS)

WYSTAWA

Fotografie z niecodziennych podróży



Dokończenie ze str. 1
Rad ny Bar tosz Ko siar ski sku pił się

na pe ty cji, o któ rej pi sa li śmy przed kil ko -
ma dnia mi. Miesz kań cy Kro to szy na ape -
lu ją w niej, by przy wró cić co ty go dnio wy
od biór śmie ci. – Pod wyż ka już de fac to na -
stą pi ła. Je śli cho dzi o po piół, ma być on
od bie ra ny tyl ko w okre sie grzew czym, ale
co z ludź mi, któ rzy grze ją wo dę użyt ko wa -
ną u sie bie w do mu – mó wił B. Ko siar -
ski. – Co ma ją wte dy z tym po pio łem ro -
bić? Je śli cho dzi o od pa dy zie lo ne, ow -
szem, bę dą do star czo ne po jem ni ki, ty le że
są one sto sun ko wo nie wiel kie. Czy pla nu -
je się ja kieś roz wią za nia, któ re by po mo gły
miesz kań com np. w wy wo że niu sko szo nej
tra wy. Je śli ktoś ma 500, 600 czy 1000
me trów traw ni ka, co ma zro bić? Mam
kon takt z pa nem dok to rem Hof f man -
nem, któ ry jest moc no za an ga żo wa ny
w spra wy ochro ny śro do wi ska. Jest ini cja -
to rem wspo mnia nej pe ty cji, któ rą przez
czte ry dni pod pi sa ło po nad 600 osób. Bra -
ku je mi in for ma cji i kon sul ta cji z miesz -
kań ca mi. My, ja ko rad ni, tak że nie by li śmy
in for mo wa ni. Nie chce my ba ła ga nu, nie
chce my, że by szczu ry bie ga ły przy śmie -
ciach. Trze ba za dać so bie py ta nie, czy
prak ty ka EKO SIÓ DEM KI nie przy po mi -
na mo no po lu. Tak na praw dę zwią zek mo -
że pod no sić ce ny śmie ci w nie ogra ni czo ny
spo sób – oznaj mił rad ny.

Jan Zych stwier dził, że szum wo kół
tej spra wy wy ni ka głów nie z nie wie dzy
miesz kań ców i nie do in for mo wa nia ich
w nie któ rych kwe stiach. – Czy oso by,
któ re uży wa ją eko lo gicz ne go ogrze wa -
nia w do mach, a tym sa mym nie pro du -
ku ją od pa dów ta kich jak po piół, nie po -
kry wa ją przy pad kiem kosz tów wy wo zu
po pio łu od miesz kań ców, któ rzy go wy -
twa rza ją? Pła cą ta ką sa mą staw kę za wy -
wóz śmie ci jak ich są sie dzi, do któ rych
śmie ciar ka mu si przy je chać w in ny
dzień, od bie ra jąc od pa dy z do dat ko we -
go po jem ni ka. A za tem czy miesz kań cy,
któ rzy za in we sto wa li w eko lo gicz ne
ogrze wa nie, po win ni po kry wać kosz ty
wy wo zu po pio łu od po zo sta łych miesz -
kań ców? Chciał bym za wnio sko wać
o zniż kę opłat dla tych, któ rzy nie wy -
twa rza ją po pio łu i nie przy czy nia ją się
do wy twa rza nia smo gu na na szym te re -
nie – oświad czył J. Zych. 

Z ko lei Krzysz tof Szczot ka, soł tys
Dzier ża no wa, zwró cił uwa gę na fakt, że
z te re nów wiej skich od pa dy za wsze by ły
od bie ra ne co dwa ty go dnie i nikt nie py tał
miesz kań ców, ja kiej wiel ko ści ma ją ko -
sze. – Ja sam do ku pi łem ostat nio dwa po -
jem ni ki, więc po nio słem do dat ko we kosz -
ty – mó wił K. Szczot ka. – Je śli bę dą pla -
no wa ne ja kie kol wiek zmia ny, pro sił bym,
by tak sa mo trak to wać miesz kań ców mia -
sta i wio sek, że by nie wró cić do po przed -
nie go sta nu, kie dy to staw ka by ła ta ka sa -
ma, a czę sto tli wość od bio ru in na. Miesz -

kań cy wsi pła ci li sto pro cent wię cej niż
miesz kań cy mia sta.

– Je den chce, że by wy wo żo no tra wę
z 500 me trów traw ni ka, a in ny nie ma
w ogó le traw ni ka. Je den ma piec eko lo -
gicz ny i nie od da je po pio łu, a in ny wprost
prze ciw nie. Je śli my bę dzie my tak dys ku -
to wać, to roz pę ta my woj nę – włą czył się
w dys ku sję rad ny Sła wo mir Au gu sty -
niak. – Mo że my wy wo zić śmie ci dwa ra -
zy w ty go dniu. Fir ma chce za ro bić i bę -
dzie wy wo zi ła. Ale je śli tak zro bi my, to
na pew no nie bę dzie kosz to wać ty le sa -
mo, lecz wię cej. Nie jest to kwo ta za leż na
od EKO SIÓ DEM KI czy urzę du, lecz
od punk tu od bio ru śmie ci. Pro szę nie
wpro wa dzać miesz kań ców w błąd. Pro szę
się za in te re so wać, ile kosz to wa ła to na
śmie ci pół ro ku te mu, a ile kosz tu je te raz.
War to się więc za sta no wić, ja kie mu sia ły -
by być opła ty za śmie ci, że by nam się to
wszyst ko spi na ło. Je że li miesz kań cy w ob -
sza rach wiej skich po tra fi li „zmie ścić się”
w wy wo zie śmie ci co dwa ty go dnie,
to – że by nie pod no sić ce ny – zo staw my
tak jak jest. Do dam tyl ko, że w ska li ca łe -
go kra ju pro gno zo wa ne są pod wyż ki 70-
80-pro cen to we. Za miast tłu ma czyć to
miesz kań com, wy su wa my dwa skraj ne
sta no wi ska – stwier dził S. Au gu sty niak.

Z je go opi nią zgo dził się bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek. – Gmi na Kro to -
szyn ca łą go spo dar kę śmie cio wą prze ka za -
ła EKO SIÓ DEM CE. Zmia ny, któ re wpro -
wa dził zwią zek, po dyk to wa ne by ły tyl ko
i wy łącz nie tym, by utrzy mać ni ską ce nę
za od pa dy. Nie ma ta kiej moż li wo ści, że by
by ło wię cej usług i jed no cze śnie ta niej.
Mo gli śmy wszyst ko utrzy mać i za pro po -
no wać wyż szą ce nę. Sys tem mu si się bi lan -
so wać. My nie do kła da my do te go sys te -
mu. Nie mo że my so bie wy bie rać za kła du
od bio ru śmie ci, bo wiem jest to od nas nie -
za leż ne, je ste śmy przy pi sa ni do kon kret -
ne go re gio nu. In na kwe stia to prze targ,
w któ rym każ dy mo że wy star to wać. Wy -
gra ła fir ma Eko z Ka li sza, więc nie moż na
tu taj mó wić o ja kimś mo no po lu EKO
SIÓDEMKI  – wy ja śnił bur mistrz.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

5 lu te go za uwa żo no dym wy do by wa -
ją cy się z Ko ścio ła pw. Św. Pio tra
i Paw ła w Kro to szy nie. Jak się oka -
za ło, obiekt zo stał pod pa lo ny. Po li -
cja nie zwłocz nie wsz czę ła śledz two
w tej spra wie i za trzy ma ła 13-let nie -
go kro to szy nia ni na, któ ry pod ło żył
ogień. Mło do cia ne go cze ka te raz po -
stę po wa nie przed są dem ro dzin -
nym. Nie ofi cjal nie do wie dzie li śmy
się, że na sto la tek ma już na kon cie
po dob ne czy ny w Mi li czu. 

– Chło piec zo stał za trzy ma ny. Spra -
wa tra fi do są du ro dzin ne go. Na sto la tek
pod pa lił za pał ka mi rze czy znaj du ją ce się
w kruch cie ko ścio ła. Dwa wor ki z odzie -
żą, naj praw do po dob niej dla po trze bu ją -
cych, ule gły spa le niu, po dob nie jak ław ka.
Do szło do osmo le nia ścian. Cze ka my
za wy ce ną szkód przez kon ser wa to ra za -
byt ków. Wstęp nie jest to kwo ta po wy żej
ty sią ca zło tych – in for mu je Piotr Szcze pa -
niak, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Kro to szy nie.

W Mi li czu do po dob nych zda rzeń
do szło w grud niu mi nio ne go ro ku. Nie -
zna ny spraw ca pod pa lił kil ka ozdob nych
drze wek tui, któ re ro sły tuż przy ogro dze -
niu bo iska pił kar skie go przy ul. Mic kie wi -
cza, na któ rym tre nu ją mło dzi adep ci
miej sco wej szkół ki pił kar skiej. Spa li ło się
kil ka na ście drze wek i wy so kie ogro dze nie
bo iska, tzw. pił ko chwy ty. Na szczę ście ni -
ko mu nic się nie sta ło. Stra ty wy nio sły kil -
ka na ście ty się cy zło tych.

Kil ka dni póź niej ko lej ne po ża ry mia -
ły miej sce na po bli skim osie dlu miesz ka -
nio wym przy ul. Mic kie wi cza i Ko per ni -
ka. 25 grud nia ktoś pod pa lił wó zek dzie -

cię cy, sto ją cy na klat ce scho do wej blo ku
miesz kal ne go przy ul. Ko per ni ka. Wó zek
się spa lił, a ścia ny klat ki scho do wej zo sta ły
nad pa lo ne i osmo lo ne dy mem. Z ko lei 27
grud nia w jed nym z po bli skich blo ków
przy ul. Mic kie wi cza tak że pod pa lo no
wó zek dzie cię cy. Na szczę ście nikt nie
ucier piał. Te go sa me go dnia do szło do ko -
lej ne go po ża ru wóz ka dzie cię ce go. 

Mi lic cy po li cjan ci szyb ko usta li li
spraw cę tych pod pa leń. Oka zał się
nim 13-let ni chło piec, po cho dzą cy z Mi li -
cza, a obec nie miesz ka ją cy w Kro to szy nie.
Na sto la tek zo stał za trzy ma ny u swo jej
bab ci w Mi li czu, do któ rej przy je chał
w od wie dzi ny. W obec no ści mat ki zo stał
prze słu cha ny, a na stęp nie zwol nio ny.

Do kro to szyń skie go ko ścio ła wy sła no
trzy za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej oraz gru pę ope ra cyj ną pod do -
wódz twem ko men dan ta po wia to we go
PSP. Na miej scu usta lo no, że do szło do po -

ża ru w kruch cie od stro ny wej ścia głów ne -
go. W mo men cie przy by cia stra ża ków
ogień już był uga szo ny przy po mo cy ga -
śnic prosz ko wych przez oso by po stron ne
i straż ni ka miej skie go. Przez prze szklo ne
drzwi wi docz ne by ło za dy mie nie w głów -
nej na wie ko ścio ła. Drzwi by ły za mknię te.

Stra ża cy, wy ko rzy stu jąc hy drau licz ną
wy wa żar kę do drzwi oraz sprzęt tną cy,
do sta li się do wnę trza świą ty ni. Na stęp -
nie po otwie ra li po zo sta łe drzwi i przy stą -
pi li do me cha nicz ne go od dy mia nia
obiek tu. Jed no cze śnie na bie żą co mo ni to -
ro wa li ka me rą ter mo wi zyj ną wszyst kie
do stęp ne po miesz cze nia.

Gdy na miej sce do tarł ko ściel ny,
otwar to wej ście na chór i pod da sze, któ re
rów nież od dy mio no i spraw dzo no ka me -
rą ter mo wi zyj ną. Za gro żeń nie wy ka za -
no. Po cał ko wi tym od dy mie niu ko ścio ła
stra ża cy za koń czy li dzia ła nia.

(NO VUS)
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Nastoletni piroman podłożył ogień w kościele
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W pierw szym ty go dniu fe rii zi mo wych
w Szko le Pod sta wo wej nr 1 im. Straj -
ku Dzie ci Koź miń skich 1906/1907
w Koź mi nie Wlkp. zre ali zo wa no
warsz ta ty dla klas VI w ra mach pro -
jek tu „Mą drzy cy fro wi”.

„Mą drzy cy fro wi” to pierw szy ogól -
no pol ski pro gram, któ re go głów nym ce -
lem jest edu ka cja uczniów w za kre sie
war to ści w po łą cze niu z pod no sze niem
ich kom pe ten cji cy fro wych i roz wi ja niem
po staw od po wie dzial no ści spo łecz nej.
Pro jekt po wstał przy re ali za cji Fun da cji
„AB CXXI – Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom”
oraz wspar ciu Go ogle. org. 

W bez piecz nym po ru sza niu się i od -
naj dy wa niu wła ści wych dróg w świe cie no -
wych tech no lo gii po trzeb ne są pew ne dro -
go wska zy, czy li war to ści, któ ry mi na le ży
się kie ro wać. To one okre śla ją, w ja ki spo -
sób po stę pu je my i jak trak tu je my in nych,
bę dąc za rów no on li ne, jak i of fli ne. Za sa dy
te po win ny być po sta wio ne na rów ni
z kom pe ten cja mi cy fro wy mi, aby żyć bez -
piecz nie i szczę śli wie. Dla te go mło dzież
w tym pro jek cie mia ła szan sę, aby w twór -
czy spo sób roz wi nąć swo je umie jęt no ści
cy fro we, ko rzy sta jąc z nich w prak ty ce
przy re ali za cji pro jek tów spo łecz nych.

Pod czas za jęć ucznio wie klas VIa
i VIb zo sta li wpro wa dze ni w świat war to -
ści, ta kich jak sza cu nek, życz li wość, em -
pa tia, uczci wość, mą drość czy od wa ga cy -
wil na. Każ de go dnia za ję cia pro wa dzo ne
by ły w opar ciu o cykl „Gorz ka cze ko la da
i in ne opo wia da nia o waż nych spra wach”.
Ucznio wie w kre atyw ny spo sób po zna -
wa li war to ści, dys ku to wa li i wy ko ny wa li
ćwi cze nia prak tycz ne, a tak że uczy li się,
jak w co dzien nym ży ciu umie jęt nie oka -
zy wać uczu cia i ja ki mi war to ścia mi się
kie ro wać. 

Jed no cze śnie mło dzież zdo by wa ła
i roz wi ja ła kom pe ten cje cy fro we w za kre -
sie kil ku na stu na rzę dzi cy fro wych, w tym
m. in. Do ku men ty Go ogle, For mu la rze
Go ogle, Men ti me ter, Ca nva, Pa dlet, Ka -
ho ot, Pi xlr, Thin glink. Ucznio wie uczy li
się two rzyć i ob ra biać gra fi ki oraz zdję cia,
jak rów nież za sad bez piecz ne go i od po -
wie dzial ne go ko rzy sta nia z In ter ne tu
z wy ko rzy sta niem no wo cze snych tech no -
lo gii.

Na ba zie zdo by tej wie dzy uczest ni cy
za jęć stwo rzą pro jek ty spo łecz ne, któ re na -
stęp nie sa mo dziel nie bę dą re ali zo wać przez
sześć ty go dni. W tym cza sie bę dą wspie ra ni
przez na uczy cie li w pro ce sie przy go to wa nia
pre zen ta cji pro jek tu spo łecz ne go, któ ra bę -

dzie przed sta wio na na fo rum pla ców ki
i w In ter ne cie. Na stęp nie pra ca uczniów zo -
sta nie prze sła na na kon kurs.

Za ję cia z mło dzie żą pro wa dzi li na -
uczy cie le z koź miń skiej Je dyn ki – Pau li -
na Ja nic ka, Mo ni ka Raś, Elż bie ta Wojt ko -
wiak, Han na Szy mu ra i Iza be la We ich -
brodt. Przed tem zo sta li od po wied nio
prze szko le ni i przy go to wa ni – po przez
kurs on -li ne z me to dy ki na ucza nia war to -
ści mo ral nych oraz na te mat wy bra nych
na rzę dzi cy fro wych.

Wcze śniej mło dzież kla sy VI b bra ła
już udział w pro gra mie edu ka cyj nym
„Wy cho wa nie przez czy ta nie” i w kon kur -
sie na naj lep szą pre zen ta cję mul ti me dial -
ną od no śnie war to ści mo ral nych. Za przy -
go to wa ny film pt. „Przy jaźń” ucznio wie
zdo by li wy róż nie nie.

Or ga ni za to rem pro gra mu by ła rów -
nież Fun da cja „AB CXXI – Ca ła Pol ska
Czy ta Dzie ciom”, do któ rej wpły nę ło 150
prac przy go to wa nych przez uczniów
szkół pod sta wo wych.

– Wdro że nie w szko le ogól no pol -
skie go pro gra mu „Mą drzy cy fro wi” da je
uczniom moż li wość pod nie sie nia ich
kom pe ten cji cy fro wych i rozwijania po -
staw od po wie dzial no ści spo łecz nej.
Ogrom ny w tym wkład kom pe tent nej,
od da nej i za an ga żo wa nej ka dry pe da go -
gicz nej, któ ra re ali zu je in no wa cyj ne po -
my sły, wzbo ga ca jąc ofer tę szko ły – sko -
men to wał Ja cek Za wod ny, dy rek tor SP
nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

OPRAC. (AN KA)

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej im. Ar ka de go Fie dle ra od był się
kon cert Lu ca sa Lau fe na – mu zy ka
po cho dzą ce go z Au stra lii, miesz ka -
ją ce go od nie daw na w Ber li nie. Swo -
ją ka rie rę roz po czął od wy da nia de -
biu tanc kie go EP „Go od bye” i za grał
już po nad 80 kon cer tów. 

Słu cha cze tłum nie zgro ma dzi li się
w bi blio te ce, by po słu chać Lu ca sa, jak
śpie wa o uczu ciach, izo la cji, wol no ści
i wspo mnie niach. Aku stycz ne dźwię ki
gi ta ry wraz z je go wy jąt ko wym gło sem

wpro wa dzi ły pu blicz ność w na strój za -
du my.

Lu cas Lau fen wy ko nu je mu zy kę, któ rą
okre śla się ja ko „nad mor ska po ezja z dzi kiej
wy obraź ni Au stra lij czy ka”. Ak tu al nie jest
w tra sie kon cer to wej „Eu ro Win ter 2019”,
któ rą za czął od Pol ski. W na szym kra ju miał
wy stą pić w sze ściu miej sco wo ściach, a Kro -
to szyn był dru gim przy stan kiem. W Pol sce
opie kę nad je go tra są spra wu je agen cja kon -
cer to wa Bo rów ka Mu sic. W or ga ni za cji wy -
stę pu w na szym mie ście po ma gał Kro to -
szyń ski Ośro dek Kul tu ry.

(NO VUS)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Mądrzy cyfrowi

KONCERT

W nastroju zadumy

W sie dzi bie Huf ca Pra cy 15-2 w Kro -
to szy nie star szy wy cho waw ca Ar tur
Grę da prze pro wa dził kon kurs wie dzy
in for ma tycz nej. W szran ki sta nę ło
tro je uczniów szkół współ pra cu ją -
cych z jed nost ką. Uczest ni cy prze sła -
li wy ko na ne przez sie bie pre zen ta cje
mul ti me dial ne. 

W czę ści teo re tycz nej ucznio wie mu -
sie li zmie rzyć się z te stem wie dzy, któ ry
skła dał się z 20 py tań za mknię tych jed no -
krot ne go wy bo ru. W czę ści prak tycz nej

spraw dza na by ła zna jo mość pro gra mów
Word i Excel.

Zwy cię żył Ma te usz Jar ka z kla sy IIIb
Szko ły Bran żo wej I stop nia w Ko by li nie,
wy prze dza jąc Da mia na Ko ło dzie ja i Wik -
to rię Szym czak z kla sy VIII Szko ły Pod sta -
wo wej z Od dzia ła mi Przy spo sa bia ją cy mi
do Pra cy w Kro to szy nie.

Zwy cięz ca bę dzie re pre zen to wać kro -
to szyń ską jed nost kę w wo je wódz kim
kon kur sie wie dzy in for ma tycz nej, któ ry
od bę dzie się 20 lu te go w Ko ni nie.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Konkurs wiedzy informatycznej
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W Ko na rze wie zor ga ni zo wa no de ba -
tę spo łecz ną na te mat ścież ki pie szo -
-ro we ro wej w tej miej sco wo ści. Or ga -
ni za to rem spo tka nia by ło Sto wa rzy -
sze nie ,,Ra zem dla Ko na rze wa”.
Przy by ło na nie 47 miesz kań ców.

Mi łosz Zwie rzyk, ja ko oso ba od po -
wie dzial na w Urzę dzie Miej skim w Zdu -
nach za in we sty cje, jed no cze śnie czło nek
Za rzą du Po wia tu Kro to szyń skie go
i miesz ka niec Ko na rze wa, przy po mniał
kon cep cję po wia to wej sie ci ście żek pie -

szo -ro we ro wych, przy ję tą w 2015 ro ku.
Wy ja śniał przy tym wszel kie kwe stie fi -
nan so we i tech nicz ne.

Miesz kań cy su ge ro wa li, od ja kich
miejsc – w kon tek ście ocze ki wań spo -
łecz nych – na le ża ło by roz po cząć bu do -
wę ścież ki. Wy bra na lo ka li za cja sta no -
wi ła jed no cze śnie przy dział do gru py
warsz ta to wej, któ ra opra co wy wa ła ar -
gu men ty prze ma wia ją ce za ta kim wy -
bo rem. 

Na ko niec prze pro wa dzo no gło so wa -
nie w kwe stii lo ka li za cji. Ra port za wie ra -

ją cy zło żo ne pro po zy cje zo sta nie przed -
sta wio ny w Sta ro stwie Po wia to wym
w Kro to szy nie. Za po wie dzia no, że te mat
ścież ki pie szo -ro we ro wej w Ko na rze wie
bę dzie pod ję ty na naj bliż szym po sie dze -
niu Ra dy So łec kiej.

M. Zwie rzyk po wie dział, że
na spo tka nie so łec kie zo sta nie przy go -
to wa ny ra mo wy plan re ali za cji in we sty -
cji na tym od cin ku. W tej spra wie
zwró ci się do in we sto ra – Po wia to we go
Za rzą du Dróg. 

W trak cie de ba ty miesz kań cy wy su -

nę li trzy pro po zy cje ścież ki: „kro to szyn -
ka” – to ry (770 m), bi blio te ka – to ry
(1400 m), bi blio te ka – las (1300 m). Naj -

wię cej osób opo wie dzia ło się za opcją naj -
dłuż sze go od cin ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KONARZEW

Gdzie powstanie ścieżka pieszo-rowerowa?

Jak in for mo wa li śmy przed ty go -
dniem, 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.
Na na szej stro nie in ter ne to wej po -
sta no wi li śmy prze pro wa dzić an kie -
tę, py ta jąc w niej in ter nau tów o opi -
nię na te mat owej wie ży.

Do daj my, że obiekt zbu do wa no 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”. 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.

Je śli cho dzi o na szą an kie tę, to osta -
tecz nie wzię ło w niej udział 127 osób.
Zda nia są po dzie lo ne, choć prze wa ża ją
opi nie po zy tyw ne. Oto bo wiem po nad
po ło wa (72) an kie to wa nych (57%) stwier -
dzi ła, że wie ża ob ser wa cyj no -wi do ko wa
to bar dzo do bry po mysł, w związ ku
z czym miesz kań cy po win ni być za do wo -
le ni. Z ko lei 48 in ter nau tów (38%) oce ni -
ło tę in we sty cję ja ko nie po trzeb ny wy da -
tek, uzna jąc, iż w gmi nie są waż niej sze

spra wy do zre ali zo wa nia. Czte rech (3%)
uzna ło, że to cie ka we przed się wzię cie, ale
tyl ko dla tych, któ rzy lu bią ob ser wo wać
przy ro dę, a trzech (2%) opo wie dzia ło się
za opcją „niech so bie bę dzie – ani mi to
po trzeb ne, ani nie prze szka dza”.

– Mo je zda nie w tej kwe stii zo sta ło
opar te na de cy zji Ra dy Miej skiej w Kro to -
szy nie – wy ja śnia bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek. – Wnio sek o bu do wę wie ży
w naj wyż szym punk cie Kro to szy na zo stał
zło żo ny już dzie sięć lat te mu przez ów cze -
sne go rad ne go, dra Edwar da Jo kie la. Gmi -
na roz po czę ła więc dzia ła nia w tym kie -
run ku. Wy ku pi li śmy frag ment grun tu,
gdzie obec nie jest usy tu owa na wie ża, a na -
stęp nie wy ko na li śmy do ku men ta cję.

Z uwa gi na fakt, że by ły waż niej sze in we -
sty cje, wie ża nie po wsta wa ła. Od po cząt ku
mó wi li śmy, że bę dzie my sta ra li się po zy -
skać środ ki ze wnętrz ne na ten cel. Gdy po -
ja wi ły się kon kur sy, ogła sza ne przez Wo je -
wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska,
na po zy ska nie środ ków wy ko rzy sta nych
do pro pa go wa nia wa lo rów przy rod ni -
czych i ochro ny śro do wi ska, zro dził się po -
mysł stwo rze nia ścież ki dy dak tycz nej
wraz ze wspo mnia ną wie żą wi do ko wą.
Na niej bę dzie wy bu do wa na lu ne ta do ob -
ser wa cji przy ro dy. Chciał bym przy po -
mnieć, że wo kół Kro to szy na znaj du ją się
bar dzo cen ne przy rod ni cze Dą bro wy Kro -
to szyń skie, jest Na tu ra 2000 itd., uzna ne
przez okre ślo ne dy rek ty wy unij ne. Po zy -
ska ne do fi nan so wa nie wy nio sło ok. 180
tys. zł, a ca ły pro jekt opie wał na ok. 360
tys. zł. Pla no wa ny ter min od da nia
do użyt ku to 31 mar ca. Uwa żam, że in we -
sty cja jest bar dzo faj na, oso bi ście mia łem
oka zję zo ba czyć z wie ży za chód słoń ca
i pa no ra mę Kro to szy na. My ślę, że bę dzie
ona cie szyć się du żym za in te re so wa niem,
zwłasz cza ze stro ny dzie ci i mło dzie ży. In -
for mu ję rów nież, że pro wa dzę roz mo wy
z pa nem sta ro stą na te mat re mon tu dro gi
po wia to wej na ul. Ce glar skiej. Je śli wszyst -
ko do brze pój dzie, to za cznie my go
w przy szłym ro ku. Obiekt ze wspo mnia -
ną wie żą jest jesz cze w fa zie bu do wy, pa rę
de ta li zo sta ło do za koń cze nia tej in we sty -
cji – sko men to wał bur mistrz Kro to szy na. 

(AN KA / NO VUS)

ANKIETA

Zdania są podzielone
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3 lu te go w Roz dra że wie od by ły się
uro czy sto ści z oka zji set nej rocz ni cy
po wsta nia wiel ko pol skie go. Uczest -
ni cy zło ży li hołd po le głym po wstań -
com. Zor ga ni zo wa no tak że aka de -
mię z udzia łem dzie ci i mło dzie ży.

Mszę św. w in ten cji po wstań ców z te -
re nu gmi ny od pra wił w miej sco wym ko -
ście le ks. ka no nik Sła wo mir Siew kow ski.
Na stęp nie, w asy ście pocz tów sztan da ro -
wych, prze ma sze ro wa no na roz dra żew ski
cmen tarz. De le ga cje władz, kom ba tan -
tów, har ce rzy, szkół i przed szko li oraz or -
ga ni za cji spo łecz nych i po li tycz nych zło -
ży ły wią zan ki kwia tów i wień ce oraz za -
pa li ły sym bo licz ne zni cze przy po mni ku
Po le głych Po wstań ców Wiel ko pol skich,
na gro bie pi lo ta Wik to ra Pniew skie go
oraz na mo gi łach po wstań ców, zgło szo -
nych przez miesz kań ców. Pa mięć po le -
głych po wstań ców Zie mi Roz dra żew skiej
uczczo no sal wa mi ar mat ni mi.

Dal sza część uro czy sto ści oby wa ła się
w sa li wiej skiej. Po wspól nym od śpie wa -
niu hym nu wójt Ma riusz Dy mar ski
w oko licz no ścio wym wy stą pie niu na wią -
zał do trud nej wal ki Po la ków o wol ność
oj czy zny i wiel kie go zry wu nie pod le gło -
ścio we go, ja kim by ło po wsta nie wiel ko -
pol skie. Przy bli żył hi sto rię walk po wstań -
czych o Zdu ny z udzia łem Kom pa nii Roz -
dra żew skiej, któ re mia ły miej sce na po -
cząt ku lu te go 1919. Jak pod kre ślił, po -
wsta nie wiel ko pol skie jest wy da rze niem
hi sto rycz nym, któ re po win no być nam
naj bliż sze nie tyl ko z ra cji te go, że roz gry -
wa ło się na na szym te re nie, ale przede
wszyst kim z uwa gi na udział w nim na -
szych przod ków. To dzię ki ich wal ce i póź -
niej szym za bie gom dy plo ma tycz nym
przy zna no Pol sce – Trak ta tem Wer sal -
skim – te re ny Wiel ko pol ski. Wiel ko po la -
nie dzię ki swym przod kom mo gą wo łać
„Chwa ła zwy cięz com”.

Wi do wi sko „Po szli, gdy za brzmiał zło -
ty róg... – Wiel ko po lan zwy cię ska dro ga
do nie pod le gło ści 1918-1919” przy go to -
wa li ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w Roz -
dra że wie pod kie row nic twem Mał go rza ty
Du dziń skiej -Szczy pior. Spek ta klem tym
mło dzi ar ty ści przy po mnie li dzie je na szej
nie wo li, wal ki po wstań cze oraz bo ha te rów
Kom pa nii Roz dra żew skiej, m. in. ka pe la na
kom pa nii ks. Ta de usza Zie liń skie go, jej do -

wód cę sierż. Wa cła wa Pa bi cha, a tak że spo -
czy wa ją ce go na pa ra fial nym cmen ta rzu
płk. Wik to ra Pniew skie go, któ ry kie ro wał
zdo by ciem lot ni ska Ła wi ca. 

Na sce nie za brzmia ły pie śni pa trio -
tycz ne – „Wiel ko pol ska Mar sy lian ka”,
„Tu wszę dzie jest mo ja oj czy zna”, „Gdy
sze dłem raz od War ty”, któ re wy ko nał
chór z miej sco wej szko ły pod kie row nic -
twem Pio tra Ra taj cza ka. Z ko lei Ga bry sia
Bier nac ka za gra ła na pia ni nie te mat prze -
wod ni z se ria lu „Dom”, a Jan Łę ga
na akor de onie wy ko nał „War sza wian kę”.
Uro czy stą aka de mię za koń czył mul ti me -
dial ny po kaz la se ro wy, na wią zu ją cy do hi -
sto rii po wsta nia wiel ko pol skie go na Zie -
mi Roz dra żew skiej, przy go to wa ny przez
Agen cję Ar ty stycz ną FLOW z Ko bier na. 

Moż na by ło tak że obej rzeć wy sta wą
prac kon kur so wych, przy go to wa ną przez
SP w Roz dra że wie, a tak że zor ga ni zo wa -
ną przez Gmin ną Bi blio te kę Pu blicz ną
w Roz dra że wie eks po zy cją hi sto rycz ną
Mu zeum Re gio nal ne go w Kro to szy nie,
upa mięt nia ją cą wy da rze nia prze ło mu
lat 1918-1919, któ re do pro wa dzi ły
do włą cze nia Zie mi Kro to szyń skiej w gra -
ni ce pań stwa Pol skie go. Bi blio te ka udo -
stęp ni ła rów nież oko licz no ścio wą bro szu -
rę pt. „Li sta po wstań ców, uczest ni ków po -
wsta nia wiel ko pol skie go 1918-1919
z gmi ny Roz dra żew”.

Przy oka zji roz strzy gnię to dwa gmin -
ne kon kur sy – pla stycz ny i hi sto rycz ny.
Wójt M. Dy mar ski wraz z Krzysz to fem
Bro dą (dy rek to rem SP w Roz dra że wie)
oraz na uczy cie la mi – Ewą Głód i Ja ro sła -
wem No wac kim – wrę czy li lau re atom
na gro dy.

W kon kur sie pla stycz nym w kat.
klas I -III zwy cię ży ła Mar ty na Or pel (SP

No wa Wieś), dru ga by ła Nad ia Sze ląg (SP
No wa Wieś), a trze cia Ju lia Sze ląg (SP No -
wa Wieś); w kat. klas IV -VI trium fo wa ła
Aga ta Mi ko łaj czyk (SP Roz dra żew), wy -
prze dza jąc Han nę Pocz tę (SP No wa Wieś)
i Alek san drę Ja ku bek (SP Roz dra żew);
w kat. klas VII -VIII i gimn. w czo ło wej
trój ce zna la zły się Alek san dra Gniaz dow -
ska (SP Roz dra żew), Mar ta Krze ko tow ska
(SP No wa Wieś) i Alek san dra Wój cik (SP
Roz dra żew).

W kon kur sie hi sto rycz nym w kat.
klas IV -VI naj lep sza oka za ła się Pa try cja
Teo dor czyk (SP Roz dra żew), a za nią zna -
leź li się Na ta lia Pa nek (SP Roz dra żew)
i Ma te usz Plu ciń ski (SP Roz dra żew);
w kat. klas VII -VIII i gimn. wy gra ła Mar le -
na Dy mar ska (SP Roz dra żew), dru gą lo -
ka tę za jął Ro bert Kon ra dy (SP No wa
Wieś), a trze cie miej sce przy pa dło Bar tło -
mie jo wi Pan ko wi (SP Roz dra żew). 

Na prze ło mie grud nia 1918 i stycz -
nia 1919 z ini cja ty wy ks. Ta de usza Zie liń -
skie go zo stał utwo rzo ny od dział po wstań -
czy w si le 120 lu dzi, pod do wódz twem
Wa cła wa Pa bi cha. Pod ko niec stycz -
nia 1919 ro ku do wódz two for ma cji,
wów czas już kom pa nii, prze jął Igna cy Ta -
lar czyk. Wa cław Pa bich zo stał do wód cą
miej sco wej Stra ży Lu do wej. Od 27 stycz -
nia 1919 ro ku kom pa nia roz dra żew ska,
na zmia nę z in ny mi for ma cja mi, za bez -
pie cza ła Zdu ny.

Ko lej ną służ bę na po gra ni czu ob ję -
ła 5 lu te go, a kwa te rą dla roz dra żew skich
po wstań ców by ły Ho tel Rau hu ta oraz
Ho tel pod Lwem w Zdu nach. 6 lu te go
trzy nie miec kie kom pa nie ude rzy ły
na Zdu ny. Jed na za ję ła po zy cje na cmen -
ta rzu ewan ge lic kim, z za da niem od cię cia
po wstań ców od Kro to szy na. Dru ga we -
szła od wscho du szo są sul mie rzyc ką
i po roz bro je niu po ste run ków ude rzy ła
na po wstań ców w Ho te lu Rau hu ta, na to -
miast trze cia za ję ła dwo rzec i za ata ko wa ła
po wstań ców w Ho te lu pod Lwem. Pod -
czas ata ku część kom pa ni roz dra żew skiej
do sta ła się do nie wo li, a kil ku na stu po -
wstań ców po le gło. Po zo sta li przy ży ciu
żoł nie rze kon ty nu owa li wal kę na fron cie
pod Zdu na mi.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

ROZDRAŻEW

W setną rocznicę zwycięskiego powstania
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Już po raz ko lej ny w kro to szyń skim
ki nie Przed wio śnie zor ga ni zo wa no
se mi na rium in for ma cyj ne pod ha -
słem „Bez piecz nie – chce się żyć”.
Po my sło daw cą przed się wzię cia,
do któ re go włą czy li się tak że kro to -
szyń scy po li cjan ci, jest Kra jo we Cen -
trum Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go -
we go. 

Ce lem tej ini cja ty wy jest zwięk sze nie
świa do mo ści na te mat bez pie czeń stwa
w ru chu dro go wym i skut ków ła ma nia
prze pi sów dro go wych. Sa la ki na by ła wy -
peł nio na po brze gi. Spo tka nie po dzie lo ne
by ło na dwie czę ści – edu ka cyj no -pro fi -
lak tycz ną i ar ty stycz ną. 

Naj pierw po ka za no krót ki film „Za -
raz wra cam”, na krę co ny przez mło dzież,
mó wią cy o tym, jak waż ne są od bla ski.
Pro wa dzą cy se mi na rium asp. sztab. Ma -
ciej Bed nik z Wy dzia łu Ru chu Dro go we -

go KWP w Po zna niu przed sta wił da ne
ob ra zu ją ce stan bez pie czeń stwa ru chu
dro go we go w wo je wódz twie wiel ko pol -
skim na tle ca łe go kra ju. 

Z ko lei ko or dy na tor ds. pro fi lak ty ki
spo łecz nej Wy dzia łu Pre wen cji i Ru chu
Dro go we go Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie, sierż. sztab. Bar tosz Kar -

wik, mó wił o bez pie czeń stwie na dro -
gach po wia tu kro to szyń skie go. Przy po -
mniał wy pad ki dro go we ze skut kiem
śmier tel nym, do ja kich do szło na na -
szym te re nie. 

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pił ze spół
Blue Ca fe. Okla skom nie by ło koń ca.

(NO VUS)

KROTOSZYN

O bezpieczeństwie z zespołem Blue Cafe

W nie dziel ne po po łu dnie, 3 lu te go,
w ki nie Miesz ko od by ło się spo tka -
nie pro mu ją ce książ kę dra Mi cha ła
Pie trow skie go „Koź miń skie dro gi ku
nie pod le gło ści”. Uświet ni ła je wspa -
nia łym kon cer tem pia nist ka Miy ako
Ari shi ma z Ja po nii. Spo tka nie pro -
wa dził Ka sper Ekert, dy ry gent koź -
miń skie go chó ru.

Bur mistrz Ma ciej Brat bor ski pod -
kre ślił, że pro mo cja no we go wy daw nic -
twa, po świę co ne go po wsta niu wiel ko -
pol skie mu na Zie mi Koź miń skiej, za my -
ka i wień czy gmin ne ob cho dy set nej
rocz ni cy od zy ska nia nie pod le gło ści oraz
wy bu chu po wsta nia. Wło darz raz jesz -
cze po dzię ko wał wszyst kim, któ rzy włą -
czy li się w or ga ni za cję licz nych wy da -

rzeń, zwią za nych ze wspo mnia ny mi
rocz ni ca mi. – Dzi siej szy kon cert jest for -
mą po dzię ko wa nia dla pań stwa
za współ pra cę i po moc – oznaj mił bur -
mistrz. 

Dr Mi chał Pie trow ski omó wił no wą
pu bli ka cję, nad któ rą pra ce trwa ły po nad
rok. Stu stro ni co wa książ ka przed sta wia
szcze gó ło wo sy tu ację spo łecz no -go spo -
dar czą na Zie mi Koź miń skiej pod za bo -
rem pru skim, pru ską po li ty kę wo bec Po -
la ków, wal kę z ger ma ni za cją, prze bieg po -
wsta nia wiel ko pol skie go na na szym te re -
nie oraz miej sca pa mię ci zwią za ne z po -
wsta niem. Książ ka jest wy da na w twar dej
opra wie i bo ga to ilu stro wa na. Jej wy da nie
sfi nan so wa ła gmi na Koź min Wlkp. 

W dru giej czę ści spo tka nia w świat
mu zycz nych unie sień prze nio sła wszyst -
kich Miy ako Ari shi ma. Pia nist ka z Ja po -
nii wy ko na ła we wspa nia łym sty lu kil ka -
na ście utwo rów pol skich kom po zy to rów:
Fry de ry ka Cho pi na i Igna ce go Pa de rew -
skie go. Pu blicz ność na gro dzi ła wy stęp ar -
tyst ki grom ki mi bra wa mi. 

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Drogi ku niepodległości
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Za koń czy ło się gło so wa nie w czwar -
tej edy cji 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 li ście
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 ło się
w mi nio ną nie dzie lę, o go dzi -
nie 23.59.

Na na szej li ście zna la zło się 15 spor -
tow ców, 15 oso bo wo ści spor to wych i 5
im prez spor to wych. My już zna my lau re -
atów... A Wy ich po zna cie 22 lu te go, kie -
dy to w Re stau ra cji Le śni czów ka od bę -
dzie się Spor to wa Ga la. Wów czas ogło si -
my wy ni ki i na gro dzi my zwy cięz ców. 

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.

UWA GA – dla gło su ją cych tak że
prze wi dzie li śmy 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,
Pla ców ka Part ner ska Nest Bank w Kro to -
szy nie – 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 mo gli ubie gać się uczest -
ni cy, któ rzy od da li mi ni mum je den głos
w do wol nej ka te go rii i wy sła li na ad res re -
dak cji ma ila z ar gu men ta cją wy bo ru
do 10 lu te go.

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, MAX -POL, KRO TO -
SZYŃ SKA IZBA RZE MIEŚL NI -

CZA, 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 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

Głosowanie dobiegło końca!
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ZSP NR 2 KROTOSZYN

Z wizytą w stolicy Wielkopolski

Na po cząt ku lu te go gru pa uczniów
Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych
nr 2 w Kro to szy nie od wie dzi ła sto li cę
Wiel ko pol ski. Jed nym z punk tów wy -
ciecz ki by ło spo tka nie z przed sta wi -
cie lem Wyż szej Szko ły Ban ko wej. 

Mło dzież wzię ła udział w warsz ta -
tach zor ga ni zo wa nych przez uczel nię,
w trak cie któ rych przy po mnia ła so bie za -
sa dy do bre go za cho wa nia w prze strze ni
pu blicz nej. Udział w za ję ciach był oka zją
do wy mia ny do świad czeń i roz wia nia
wszel kich wąt pli wo ści od no śnie za sad sa -
vo ir -vi vre’u w ży ciu co dzien nym.

Na stęp nie ucznio wie uda li się na Po -
li tech ni kę Po znań ską, gdzie uczest ni czy -
li w za ję ciach pro wa dzo nych przez To -
ma sza Dwor ka. Wi zy ta ta by ła cie ka -
wym do świad cze niem, zwłasz cza dla
uczą cych się w za wo dach tech nik in for -

ma tyk i tech nik or ga ni za cji re kla my. Zo -
ba czy li bo wiem m. in. pra cę dru ka -
rek 3D naj now szej ge ne ra cji, pro fe sjo -
nal ne stu dio na grań te le wi zyj nych,
sprzęt i opro gra mo wa nie wy ko rzy sty wa -
ne w ba da niach so cjo tech nicz nych oraz
la bo ra to ria prak tyk za wo do wych, któ ry -
mi dys po nu je uczel nia. 

Wy ciecz kę za koń czy ła wi zy ta w stu -
diu Ra dia Afe ra – aka de mic kiej roz gło śni
Po li tech ni ki Po znań skiej. Roz gło śnia na -
da je od 1971, w ete rze ist nie je od 1990,
a od 2002 znaj du je się w In ter ne cie. Od -
wie dza jąc re dak cyj ne po miesz cze nia,
moż na by ło prze ko nać się, jak two rzy się
au dy cję na ży wo, jak wy glą da pro fe sjo nal -
ne stu dio na grań, wy po sa żo ne w naj no -
wo cze śniej szy sprzęt do re je stra cji dźwię -
ku, a tak że za po znać się ze spe cy fi ką pra -
cy ra diow ców. 

OPRAC. (NO VUS)

W ga bi ne cie bur mi strza Kro to szy na
do szło do pod pi sa nia umo wy na do -
fi nan so wa nie Ogól no pol skie go Fe -
sti wa lu Sztu ki, Wzor nic twa i Tech no -
lo gii, któ re go or ga ni za to rem bę dzie
Sto wa rzy sze nie Klub Art. Wy da rze -
nie za pla no wa no na 6 lip ca.

– Na szą gmi nę za miesz ku ją bar dzo
ak tyw ni lu dzie. Sto wa rzy sze nie Klub Art
zło ży ło wnio sek w Otwar tym Kon kur sie
Ofert do bur mi strza Kro to szy na o zor ga -
ni zo wa nie te go przed się wzię cia. Dzi siaj
pod pi su je my umo wę. Uwa ża my, że to
wy da rze nie bę dzie w przy szło ści pro mo -
wać na szą gmi nę – po wie dział bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek.

Sze rzej o pro jek cie opo wie dział Bar -
tosz Ble cha, pre zes Sto wa rzy sze nia Klub
Art. – Chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim or ga ni za cjom, part ne rom i współ or -
ga ni za to rom fe sti wa lu – mó wił. – Pierw -
sze roz mo wy od by ły się pod ko niec sierp -
nia ze szłe go ro ku w kro to szyń skim mu -
zeum. Po mysł spo tkał się z bar dzo du -
żym za in te re so wa niem. W związ ku
z tym, że peł na na zwa fe sti wa lu jest dłu -
ga, zmie ni li śmy ją na skrót „Tech -Art”,
czy li po łą cze nie tech no lo gii i sztu -
ki – wy ja śnił B. Ble cha. 

Ce lem pro jek tu jest po ka za nie osią -

gnięć na uko wo -ar ty stycz nych, w szcze -
gól no ści mło de go po ko le nia, a tak że pod -
nie sie nie umie jęt no ści i do sko na le nie
warsz ta tu osób, któ re roz wi ja ją się
w okre ślo nej dzie dzi nie sztu ki i na uki,
zwłasz cza je śli cho dzi o lo kal nych twór -
ców i or ga ni za cje kul tu ral ne. Fe sti wal bę -
dzie skie ro wa ny m. in. do miesz kań ców
Kro to szy na i oko lic. We zmą w nim udział
oso by, któ re w swo ich dzie dzi nach dzia ła -
ją mi ni mum czte ry la ta i ma ją znacz ne
osią gnię cia o ran dze ogól no pol skiej lub
mię dzy na ro do wej.

Na fe sti wa lu za pre zen to wa ny zo sta -
nie do ro bek ar ty stycz ny pol skich twór -
ców i pio nie rów w ta kich dzie dzi nach jak
fo to gra fia, gra fi ka, rzeź ba, ma lar stwo, ry -

su nek i technologia. Cho dzi o to, by po ka -
zać, jak sztu ka wpły wa na roz wój tech no -
lo gii i na od wrót. Do pro jek tu za pro szo no
m. in. wy kła dow ców z Po li tech ni ki Po -
znań skiej, gra fi ków, fo to gra fów, ar ty stów.
Fe sti wal od by wać się bę dzie w kro to szyń -
skim mu zeum, w ra tu szu i na ryn ku,
w zdu now skiej bi blio te ce oraz na Wy -
dzia le Na uk Spo łecz nych Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu.

Współ or ga ni za to ra mi wy da rze nia
bę dą Urząd Miej ski i Sta ro stwo Po wia to -
we w Kro to szy nie, Uni wer sy tet im. Ada -
ma Mic kie wi cza, Kro to szyń ski Ośro dek
Kul tu ry i Mu zeum Re gio nal ne im. Hie ro -
ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Połączenie sztuki i technologii

W nie dzie lę, 3 lu te go, miesz kań cy
jed ne go z bu dyn ków przy ul. Sien kie -
wi cza w Kro to szy nie, prze ży li chwi le
gro zy. Po żar roz dziel ni elek trycz nej,
do któ re go do szło na klat ce scho do -
wej, od ciął dro gę ewa ku acji dzie wię -
ciu oso bom. 

Na miej sce skie ro wa no trzy za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz dwa z miej sco wej OSP. Jak
usta lo no, pa li ła się roz dziel nia elek trycz -
na, usy tu owa na w cią gu ko mu ni ka cyj -
nym bu dyn ku wie lo ro dzin ne go. Pło mie -
nie i gę sty dym wy do by wa ły się drzwia mi
na ze wnątrz bu dyn ku. Miesz kań cy, któ -
rym po żar od ciął dro gę ewa ku acji, znaj do -
wa li się na wyż szej kon dy gna cji. Wcze -
śniej obiekt opu ści ły czte ry oso by.

Stra ża cy, wy po sa że ni w sprzęt ochro -
ny dróg od de cho wych, we szli do bu dyn -
ku w ce lu zlo ka li zo wa nia i ewa ku acji

miesz kań ców. Dru ga ro ta po da ła je den
prąd pia ny sprę żo nej w na tar ciu z urzą -
dze nia ONE SE VEN, tłu miąc ogień. 

Trzech męż czyzn ewa ku owa no z bal -
ko nu, wy ko rzy stu jąc do te go ce lu dra bi nę
prze no śną oraz sprzęt ra tow nic twa wy so -

ko ścio we go. Sześć in nych osób oraz psa
wy pro wa dzo no na to miast klat ką scho do -
wą. Wszyst kich ewa ku owa nych za bez pie -
czo no przed utra tą cie pła w do star czo -
nym na miej sce na mio cie kwa ter mi -
strzow skim z na grzew ni cą. Nikt nie
uskar żał się na złe sa mo po czu cie.

Wszyst kie po miesz cze nia prze wie -
trzo no i spraw dzo no przy uży ciu sprzę tu
po mia ro we go, któ ry nie wy krył za gro że -
nia. Z uwa gi na spa lo ną roz dziel nię elek -
trycz ną pra cow ni cy Po go to wia Ener ge -
tycz ne go odłą czy li obiekt od za si la nia. 

Pod czas pro wa dzo nych czyn no ści
trzy spo śród ewa ku owa nych oso by zgło si -
ły złe sa mo po czu cie. Do cza su przy by cia
Ze spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go stra -
ża cy udzie li li im kwa li fi ko wa nej pierw -
szej po mo cy, któ ra po le ga ła na za sto so wa -
niu tle no te ra pii i wspar ciu psy chicz nym.
Po tem od da no ich pod opie kę ZRM.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Pożar rozdzielni elektrycznej

OŚWIAD CZE NIE
Sza now ni wy bor cy. W dniu 28 grud nia 2018 od by ła

się III se sja Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go, na któ rej uchwa łą nr
III/24/18 uchwa lo no pod wyż kę diet rad nych o 10%. Chciał bym
pu blicz nie oświad czyć, że błę dem, ja ki po peł ni łem, by ło za gło so -
wa nie za pod wyż ką, nie wsłu chu jąc się w głos wy bor ców, któ rzy
od da li na mnie głos. Wszyst kich wy bor ców chciał bym bar dzo
prze pro sić.

Die ta, któ rą otrzy mu ję, jest jed ną z naj mniej szych, ale chcąc
zro bić coś do bre go dla spo łe czeń stwa, pod wyż kę 10% z ca łe go ro -
ku już te raz prze zna czam na ce le cha ry ta tyw ne dla sto wa rzy sze -
nia lub fun da cji prze ze mnie wy bra nej. Jest to kwo ta oko -
ło 1200 zł. W la tach na stęp nych uczy nię po dob nie.

Z WY RA ZA MI SZA CUN KU 

JA RO SŁAW KU BIAK – RAD NY RA DY PO WIA TU KRO TO SZYŃ SKIE GO
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KONTROWERSJE / OPINIE / KOMENTARZE

Lokalne perypetie w rozumieniu słów wyzwolenie i wolność
23 stycz nia ob cho dzi li śmy 74. rocz ni cę
wy zwo le nia Kro to szy na spod oku pa cji
hi tle row skich Nie miec. W na szym mie -
ście jak co ro ku od by ły się uro czy sto ści
upa mięt nia ją ce tam to wy da rze nie. Czy
słusz nie?

W związ ku z klę ską po nie sio ną przez
woj ska nie miec kie w ro ku 1943 na fron -
cie wschod nim, pod Łu kiem Kur skim
i Sta lin gra dem, sy tu acja po li tycz no -mi li -
tar na ule gła zmia nie i ko men dant głów ny
Ar mii Kra jo wej, gen. bryg. Ta de usz „Bór”
Ko mo row ski, 20 li sto pa da 1943 wy dał
roz ka zy in for mu ją ce o zmia nie kon cep cji
po wsta nia po wszech ne go, do któ re go
przy go to wy wa ło się Pol skie Pań stwo Pod -
ziem ne, za stę pu jąc je ak cją o kryp to ni mie
„Bu rza”. Po le gać ona mia ła głów nie
na współ dzia ła niu od dzia łów AK z Ar mią
Czer wo ną przy wy zwa la niu te re nów Pol -
ski oraz na obo wiąz ku ujaw nia nia się i wy -
stę po wa nia wo bec wojsk so wiec kich w ro -
li go spo da rza te re nu. 

Na po cząt ku lip ca 1944 prze pro wa -
dzo na zo sta ła ope ra cja „Ostra Bra ma”, czy -
li po wsta nie w Wil nie. Skoń czy ło się ono
od bi ciem mia sta z rąk nie miec kich przez
po łą czo ne woj ska par ty zanc kie AK Wil no
i AK No wo gró dek oraz wspie ra ją ce je woj -
ska so wiec kie. Prze for mo wa ne wg so wiec -
kich na ka zów woj ska AK mia ły wal czyć
z Niem ca mi i być ope ra cyj nie pod po rząd -
ko wa ne Ar mii Czer wo nej. Wspól ne usta -
le nia obo wią zy wa ły przez dwa dni. 

17 lip ca w Bo gu szach pod stęp nie
aresz to wa no kie row ni czą ka drę ofi cer ską.
Po dob nie skoń czy ło się po wsta nie we
Lwo wie, któ re go ce lem by ło opa no wa nie
mia sta przed woj ska mi Ar mii Czer wo nej.
Współ pra ca Ar mii Kra jo wej Ob sza ru
Lwow skie go z So wie ta mi za koń czy ła się
pod stęp nym aresz to wa niem do wód ców
i szta bów oraz ma so wym aresz to wa niem
ofi ce rów i żoł nie rzy AK. Po nad dwa ty sią -
ce żoł nie rzy Lwow skiej Ar mii Kra jo wej
ska za no i uwię zio no w ła grach so wiec -
kich. Wie lu z nich nie do cze ka ło po wro tu
do Pol ski. 

27 lip ca w Lub nie do wód ca 69. Ar -
mii Ra dziec kiej Fron tu Bia ło ru skie go, gen.
Wła di mir Koł pak czi, po sta wił ko men dan -
to wi okrę gu AK, płk. Tu mi daj skie mu, ul -
ti ma tum – al bo wszyst kie pod le głe mu
od dzia ły pod po rząd ku ją się le d wie co
utwo rzo ne mu Na czel ne mu Do wódz twu
Woj ska Pol skie go, al bo bę dą na tych miast
roz bro jo ne. Tu mi daj ski po zo stał za kład ni -
kiem Ro sjan do mo men tu roz po czę cia
skła da nia bro ni przez AK. 

Wo bec nie ure gu lo wa nych sto sun ków
mię dzy rzą dem RP a rzą dem ZSRR (sto -
sun ki zo sta ły ze rwa ne przez ZSRR
po ujaw nie niu zbrod ni w Ka ty niu) oraz
na pły wa ją cych wia do mo ści ze wschod -
nich okrę gów AK o roz bra ja niu i in ter no -
wa niu żoł nie rzy AK współ dzia ła ją cych

z Ar mią Czer wo ną ko men dant bia ło stoc -
kie go okrę gu AK, ppłk. Wła dy sław Li niar -
ski „Mści sław”, któ ry – po dob nie jak do -
wódz two Na ro do wych Sił Zbroj -
nych – prze ciw ny był kon cep cji „Bu rzy”,
w roz ka zach kie ro wa nych do ko men dan -
tów in spek to ra tów iob wo dów ak cen to wał
wy ra ża nie wo li bi cia Niem ców, two rze nie
sa mo obro ny, a w ra zie opa no wa nia te re nu
przez bol sze wi ków i wro gie go na sta wie nia
do lud no ści pol skiej – przej ście do dal szej
kon spi ra cji. 

Na ro do we Si ły Zbroj ne, choć w ak cji
„Bu rza” wzię ły udział, nie ujaw ni ły się bol -
sze wi kom, co da ło im szan sę po now ne go
za kon spi ro wa nia. Jesz cze tra gicz niej by ło
w War sza wie, gdzie pol scy po wstań cy, do -
świad cze ni współ pra cą swo ich ko le gów
z okrę gów wschod nich, li czy li na roz pę -
dze nie Niem ców i prze ję cie sto li cy bez
znacz ne go znisz cze nia jej in fra struk tu ry.
Ce lem So wie tów by ło ska za nie na za gła dę
znacz nej ilo ści żoł nie rzy AK i NSZ, zgru -
po wa nych w War sza wie z za da niem przy -
go to wa nia i prze pro wa dze nia po wsta nia
zbro jo ne go. 

Pro pa gan da – mię dzy in ny mi w for -
mie ulo tek – pcha ją ca do roz po czę cia
walk, nie wy ra że nie zgo dy na prze pro wa -
dze nie zrzu tów apro wi za cyj nych przez
Bry tyj czy ków czy bier ność so wiec kich
wojsk fron to wych – wszyst ko to przy czy -
ni ło się do wy nisz cze nia po wstań ców
i War sza wy przez Niem ców. By ło to So -
wie tom na rę kę, tym ra zem nie oni mu sie -
li roz pra wić się z licz ną pol ską „tkan ką
mięk ką”, zor ga ni zo wa ną w struk tu ry par -
ty zanc kie. 

Klę ska po wsta nia ozna cza ła kres Ar -
mii Kra jo wej, któ rą w ob li czu bły ska wicz -
nych po stę pów wiel kiej ofen sy wy wojsk
so wiec kich (w po ło wie stycz nia ru szy ła
znad Wi sły) ów cze sny ko men dant AK,
gen. bryg. Le opold Oku lic ki „Niedź wia -
dek”, roz wią zał roz ka zem z dnia 19 stycz -
nia1945. Po nad to zin fil tro wa ne so wiec ki -
mi agen ta mi i współ pra cow ni ka mi Pol -
skiej Par tii Ro bot ni czej Biu ro In for ma cji

i Pro pa gan dy Ko men dy Głów nej AK po -
przez puł kow ni ka Ja na Rze pec kie go wy -
da ło wie le ka na łów prze rzu to wych, ma te -
ria łów le ga li za cyj nych, ra dio sta cji, ad re -
sów i przede wszyst kim na zwisk. Przy czy -
ni ło się to do po now ne go za peł nie nia by -
łych nie miec kich wię zień, do któ rych ma -
so wo tra fia li bo ha te ro wie walk z hi tle row -
skim oku pan tem pod po zo rem rze ko mej
ko la bo ra cji z wro giem. Za mek Lu bel ski,
Ro tun da Za moj ska, wię zie nie Mon te lu -
pich w Kra ko wie i in ne ka tow nie wy peł -
nia ły się pol ski mi „re ak cjo ni sta mi”. 

W związ ku z po wyż szym kil ku na stu
ko men dan tów okrę gów AK wy po wie -
dzia ło po słu szeń stwo Ko men dzie Głów -
nej, chcąc kon ty nu ować wal ki nie pod le -
gło ścio we, tym ra zem prze ciw So wie tom.
Po wsta ły po AK -owskie or ga ni za cje, ta kie
jak Zrze sze nie Wol ność i Nie za wi słość
oraz Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we.
Two rzo no też struk tu ry re gio nal ne – Ar -
mię Kra jo wą Oby wa tel ską, Kon spi ra cyj ne
Woj sko Pol skie czy WSGO War ta, któ re
kon ty nu owa ły wal kę o nie pod le głość. 

Do wód ca KWP, ka pi tan Sta ni sław
Soj czyń ski „War szyc”, w li ście do puł kow -
ni ka Ra do sła wa Ma zur kie wi cza, ko men -
dan ta Ob sza ru Cen tral ne go AK w War -
sza wie, po słyn nym „pro ce sie szes na stu”
na pi sał: „Po do kład nym za na li zo wa niu
tre ści de kla ra cji Pa na z dnia 8.08.1945
o wyj ściu z kon spi ra cji AK do cho dzi się
do tra gicz ne go wnio sku; po wtó rzył się
wrze sień 1939, a wo dzo wie znów ucie kli
lub zdra dzi li. Oka zu je się, że pe wien pro -
cent wyż szych ofi ce rów AK jest fak tycz -
nie, jak nam to czer wo ni za rzu ca ją, zde -
pra wo wa ny mi „sa na to ra mi”, któ rzy po -
nad wszyst ko przed kła da ją żłób. Za co
i w ja kiej sy tu acji usi łu je nas Pan, Pa nie Puł -
kow ni ku, sprze da wać? Na wet nie po czu -
wa się Pan do na je le men tar niej szej
wdzięcz no ści w sto sun ku do pod wład -
nych. Wszak to, że czer wo ni chcą z Pa nem
per trak to wać, że zre zy gno wa li z wy twa -
rza nia „li nii po dzia łu mię dzy gó rą a do ła -
mi AK”, nie jest za słu gą Pa na ani też żad -

ne go z ge ne ra łów czy puł kow ni ków AK,
tyl ko osią gnię ciem tych ty się cy sza rych
bo jow ni ków, któ rzy wbrew bla ma żo wi
wyż szych do wód ców nie zre zy gno wa li
z wal ki o słusz ne po stu la ty Na ro du Pol -
skie go, a któ rym chce Pan pod stęp nie ode -
brać broń. Czyn Pa na jest naj zwy klej szą
zdra dą, trud no bo wiem przy pusz czać,
aby Pan nie umiał my śleć, nie orien to wał
się w we wnętrz nej sy tu acji Pol ski i AK, nie
zda wał so bie spra wy z za dań, ja kie się nam
sa me w ja skra wy spo sób na rzu ca ją. Mó wi
Pan w de kla ra cji o Ho no rze, o ro zum nym
kie row nic twie, o do bru Pań stwa, o pra cy
dla Spra wie dli wej i De mo kra tycz nej Pol -
ski – i jed no cze śnie prze kre śla Pan się
swym czy nem dla tych wszyst kich wznio -
słych ide ałów. Bar dzo ża łu je my, że pod -
stęp ne aresz to wa nie 16 czo ło wych dzia ła -
czy AK i osa dze nie ich w Mo skwie wśród
oko licz no ści wo ła ją cych o po mstę do nie -
ba, ni cze go nie któ rych Pa nów ma jo rów,
puł kow ni ków i ge ne ra łów AK nie na uczy -
ły, że je dy nym na tu ral nym od ru chem
u nich by ło nie ry cer skie pod da nie się pa ni -
ce i re zy gna cji (…)”. 

Cie ka wie po woj nie wy po wie dział się
gen. Ma czek, wy bit ny do wód ca 1 Dy wi zji
Pan cer nej Pol skich Sił Zbroj nych na Za -
cho dzie, oce nia jąc kon cep cję NSZ, któ ra
na ka zy wa ła zgru po wa niom par ty zanc -
kim wy marsz na za chód. Po wie dział
wprost: „Roz wój wy pad ków Wam przy -
znał ra cję (...) Je ste ście dla wie lu ży wym
wy rzu tem su mie nia (...) Mie li ście ra cję (...)
te go Wam ni gdy nie wy ba czą (...)”.

Stycz nio wa ofen sy wa Ar mii Czer wo -
nej, któ ra trwa ła do ma ja 1945, przy czy ni -
ła się do opa no wa nia ziem pol skich w ca ło -
ści przez So wie tów. W cza sach PRL -u ten
stan na zy wa no wy zwo le niem Pol ski. Dziś
to po ję cie, w ob li czu za in sta lo wa ne go
przez dru gie go oku pan ta i ro dzi mych
zdraj ców sys te mu ko mu ni stycz ne go, bu -
dzi spo re kon tro wer sje. Je ste śmy też świa -
do mi ce lo wo ści pro pa gan dy ko mu ni stycz -
nej, któ ra kła dła na cisk na rze ko me „wy -
zwa la nie” czę ści II RP, przy łą czo nej
doRze szy, oraz nate re nach przy łą czo nych
do PRL -u i dzi siej szej Pol ski do li nii Od ry.
Ana lo gicz na sy tu acja by ła od 1941
na wscho dzie, kie dy Hi tler zdra dził pakt
pod pi sa ny z So wie ta mi i roz po czął re ali za -
cję pla nu Bar ba ros sa. Wte dy woj ska nie -
miec kie „wy zwa la ły” ko lej ne pol skie mia -
sta spod oku pa cji ra dziec kiej. Czy ozna -
cza ło to wol ność dla Po la ków? Zde cy do -
wa nie nie. 

War to do dać, że żoł nie rze so wiec cy
prze by wa li w Pol sce bli sko 50 lat, ostat ni
z nich opu ści li nasz kraj 17 wrze -
śnia 1993, a ich dłu go ter mi no wa obec -
ność by ła po kło siem ko la bo ra cji róż nych
frak cji po li tycz nych po II woj nie świa to wej
w za mach PKWN, a da lej w ra mach Tym -
cza so we go Rzą du Jed no ści Na ro do wej.
Na przy kład znisz czo ne po 1945 przez

oku pan ta so wiec kie go Pol skie Stron nic -
two Lu do we sta ło się przy bu dów ką PZPR
ja ko Zjed no czo ne Stron nic two Lu do we.
Je go człon ko wie peł ni li funk cje w ko mu -
ni stycz nym na czel nic twie mia sta Kro to -
szy na, a po 1989 zo sta wa li bur mi strza mi. 

Li der lu do wców, Ja nusz Pie cho ciń ski,
za py ta ny w la tach 90. o wy pchnię cie no -
wych twa rzy z par tii PSL, przy znał, że ci
mło dzi lu dzie „chcie li de ko mu ni zo wać”.
Mo im zda niem tu taj na le ży szu kać skan -
da licz nej for my „świę to wa nia” dnia 23
stycz nia w Kro to szy nie jesz cze do nie daw -
na przy po mni ku 6 Puł ku Ar ty le rii Lek -
kiej LWP przy ul. Pia stow skiej. Po gło śnym
ar ty ku le na ła mach por ta lu Pa trio tycz ny
Kro to szyn, któ ry uka zał się kil ka lat te mu,
oraz po kon sul ta cjach hi sto rycz nych, kro -
to szyń ski ma gi strat do ko nał li ftin gu
i prze niósł uro czy sto ści pod ta bli cę Przy -
wód ców Pań stwa Pod ziem ne go oraz na ul.
Prze my sło wą, gdzie w ra mach pry wat nej
ini cja ty wy wmu ro wa no ta bli ce upa mięt -
nia ją ce by łych żoł nie rzy AK. 

23 stycz nia 1945 kil ku dzie się cio oso -
bo wy od dział po AK -owski ppor. Wła dy -
sła wa Kę dzier skie go, ko rzy sta jąc z pa nicz -
nej uciecz ki Niem ców, zbroj nie prze jął
kon tro lę nad mia stem, co za ak cen to wa no
od śpie wa niem hym nu na ryn ku i osa dze -
niem pol skiej fla gi na ra tu szu. Kę dzier ski
stał się ko men dan tem mia sta z nada nia
So wie tów. Na bur mi strza po wo ła no Ka zi -
mie rza Bar doń skie go. 29 stycz nia zor ga ni -
zo wa no w mie ście Urząd Bez pie czeń stwa
oraz Mi li cję Oby wa tel ską. Dwa dni póź -
niej do Kro to szy na przy był Alek san der
Paw łow wraz z funk cjo na riu sza mi
NKWD, któ rzy roz po czę li aresz to wa nia. 

Wol ność kro to szy nian trwa ła nie speł -
na ty dzień, a w ob li czu ter ro ru i świa do -
mo ści te go, co dzia ło się w mia stach ko lej -
no od bie ra nych Niem com przez ofen sy wę
so wiec ką, pol scy nie pod le gło ściow cy wró -
ci li do la su, roz po czy na jąc lo kal ny roz dział
Żoł nie rzy Wy klę tych. Osła wio na kon tro -
wer sja mi re wi ta li za cja kro to szyń skie go
ryn ku nie do pro wa dzi ła do przy wró ce nia
ko ro ny na gło wie or ła, przy twier dzo ne go
do szczy tu ra tu sza. Pro blem roz wią za no
po przez zdję cie or ła z igli cy. Ozna cza to, że
wol no ści uzy ska nej po wyj ściu So wie tów
wciąż nie ak cen tu je my. 

Me an dry na szej hi sto rii i fak to gra fia
skła nia ją do odej ścia od pew nych zwy cza -
jów. Sa mo skła da nie kwia tów pod miej sca -
mi pa mię ci AK -owców jest od bie ra ne po -
zy tyw nie, choć przy da ła by się in na for ma,
któ ra po mo że za ak cen to wać zmia nę. Mar -
twi na to miast or ga ni za cja pod pa tro na tem
Pa na Bur mi strza i Pa na Sta ro sty IX Tur nie -
ju Siat ków ki z oka zji 74. rocz ni cy wy zwo -
le nia na sze go mia sta – nu me ra cja wska zu -
je na na wią za nie do cza sów,, świę to wa nia
wy zwo le nia” pod po mni kiem Lu do we go
Woj ska Pol skie go. PIOTR PA TE REK 

(PA TRIO TYCZ NY KRO TO SZYN)

Wil no, Gó ra Zam ko wa. Piotr Pa te rek i Krzysz tof Olech no wicz, syn za mor do -
wa ne go przez ko mu ni stów 8 lu te go 1951 w wię zie niu mo ko tow skim w War -
sza wie pod puł kow ni ka An to nie go Olech no wicz ps. Po ho rec ki, któ ry po za ję -
ciu Wil na przez oku pan ta so wiec kie go prze pro wa dził de mo bi li za cję Okrę gu
Wi leń skie go i Okrę gu No wo gródz kie go AK, a da lej ko men dan ta Ośrod ka Mo -
bi li za cyj ne go Wi leń skie go Okrę gu AK.  



Sto wa rzy sze nie PO MÓŻ MY SO BIE in -
for mu je, że 1 lu te go ru szył współ fi -
nan so wa ny przez po wiat kro to szyń -
ski pro jekt pod ha słem „Mo ja de cy -
zja – Mo je ży cie”. Tym sa mym roz po -
czę ły się przy go to wa nia do trze ciej
edy cji ba dań pro fi lak tycz nych, zwią -
za nych z cho ro ba mi ukła du od de -
cho we go, a zwłasz cza z co raz czę -
ściej ujaw nia nym na na szym te re nie
ra kiem płuc. 

Rak płuc jest cho ro bą lu dzi po 40. ro -
ku ży cia, ze szczy tem za cho ro wań w wie -
ku oko ło 60-70 lat. We wcze snym sta -
dium cho ro ba ta prze bie ga w za sa dzie
bez ob ja wo wo i mo że każ de go nie tyl ko
za sko czyć, ale i po zba wić moż li wo ści sku -
tecz nej po mo cy z uwa gi na zbyt póź ne jej
wy kry cie. 

W Pol sce na cho ro by ukła du od de -
cho we go cier pi po nad 6 mln lu dzi. Rocz -
nie umie ra z te go po wo du 40 tys. Po la -
ków, w tym 22 tys. z po wo du ra ka płuc
i 15 tys. z po wo du dru giej groź nej cho ro -
by, ja ką jest prze wle kła ob tu ra cyj na cho -
ro ba płuc. 

Po da ne licz by, jak i wy ni ki prze pro -
wa dzo nych do tych czas przez sto wa rzy -
sze nie ak cji, po twier dza ją po trze bę kon ty -
nu owa nia roz po czę tych w ro ku 2017 ba -
dań. W mi nio nych dwóch la tach w ra -

mach dwóch
p rze  p ro wa  -
dzo nych ak cji pro fi lak tycz nych prze ba da -
no łącz nie 135 osób, a w trak cie kon sul ta -
cji wy ni ków tych ba dań stwier dzo no
w przed mio to wym za kre sie 21 przy pad -
ków cho ro bo wych, co sta no wi 15,55%
wszyst kich prze ba da nych pa cjen tów.
Wszyst kie te oso by uzy ska ły szan sę od -
wrot ne go roz po czę cia pro ce su le cze nia,
a z uwa gi na wcze sne wy kry cie cho ro by
tak że i po pra wy ja ko ści swo je go ży cia. 

W tym ro ku ko lej na gru pa be ne fi -
cjen tów ma szan sę spraw dzić i skon sul to -
wać swój stan zdro wia ze spe cja li stą pul -
mo no lo giem. Na or ga ni zo wa ne ba da nia
pro fi lak tycz ne sto wa rzy sze nie za pra sza
miesz kań ców po wia tu kro to szyń skie go
po wy żej 40. ro ku ży cia, a szcze gól nie dłu -
go let nich pa la czy ni ko ty ny. 

Z uwa gi na ist nie ją ce czyn ni ki ry zy ka
war to sko rzy stać z or ga ni zo wa nej ak cji
pro fi lak tycz nej i przy go to wa ne go pa kie tu
ba dań, któ ry obej mu je: ba da nie rent ge -
now skie klat ki pier sio wej (wy ko na nie
zdję cia rtg); wy ko na nie spi ro me trii, tj. ba -
da nia ob ję to ści i po jem no ści płuc, któ re
po zwa la oce nić spraw ność od de cho wą
pa cjen ta; ba da nie osłu cho we płuc przez
le ka rza pul mo no lo ga; spe cja li stycz ną dia -
gno zę, bę dą cą oce ną sta nu zdro wia,
a w przy pad ku stwier dzo nej cho ro by

skie ro wa nie na dal sze le cze nie.
Ba da nia bę dą pro wa dzo ne w Za kła -

dzie Opie ki Me dycz nej CER -ME DIC Sp.
z o.o. w Kro to szy nie przy ul. Prze my sło -
wej 21. Po nie waż licz ba ba dań jest ogra ni -
czo na, zgło sze nia osób za in te re so wa nych
ak cją bę dą przyj mo wa ne pod nr
tel. 663 430 330, co dzien nie
w godz. 11.00-14.00, po cząw szy od 25
lu te go. W tym cza sie każ dy uzy ska tak że
wszyst kie nie zbęd ne in for ma cje, zwią za -
ne z or ga ni za cją i prze pro wa dze niem po -
szcze gól nych ba dań.

Epi de mio lo dzy prze wi du ją, że licz ba
za cho ro wań na cho ro by płuc bę dzie sys te -
ma tycz nie wzra stać. Eli mi nuj my za tem
ist nie ją ce w tej dzie dzi nie za gro że nia,
a wy bie ra jąc zdro wie, zre zy gnuj my z pa le -
nia ty to niu, ra cjo nal nie się od ży wiaj my
i pro wadź my ak tyw ny tryb ży cia i przede
wszyst kim ko rzy staj my z or ga ni zo wa -
nych ba dań pro fi lak tycz nych. 

Środ ki po zy ska ne na pro jekt „Mo ja
de cy zja – mo je ży cie” po zwa la ją w peł ni
sfi nan so wać wszyst kie za pla no wa ne w je -
go ra mach ba da nia oraz za pew nia ją każ -
de mu be ne fi cjen to wi bez po śred ni kon -
takt ze współ pra cu ją cym z or ga ni za to rem
ba dań spe cja li stą pul mo no lo giem. Dla za -
in te re so wa nych miesz kań ców po wia tu
kro to szyń skie go ba da nia są bez płat ne
i nie wy ma ga ją skie ro wa nia od le ka rza ro -
dzin ne go. Sko rzy staj za tem z szan sy
i sprawdź swój stan zdro wia!

(AO)

Pod czas stycz nio wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Koź mi nie Wlkp. przy ję to pla -
ny pra cy ko mi sji sta łych na bie żą cy
rok i do ko na no zmian w bu dże cie.
Po nad to w obec no ści rad nych po -
wia to wych koź mi nia nie prze ka za li
su ge stie od no śnie po pra wie nia
współ pra cy po wia tu i gmin w za kre -
sie re mon tów i utrzy ma nia dróg. 

W se sji uczest ni czy li bo wiem trzej
rad ni po wia to wi – Da riusz Ro zum, Mar -
cin Le śniak i Grze gorz Król. 

Koź miń ska ra da jed no gło śnie przy ję -
ła za pro po no wa ne przez bur mi strza

zmia ny w bu dże cie. Naj waż niej sze z nich
to zwięk sze nie o 141 300 zł środ ków
na za go spo da ro wa nie od pa dów w gmi nie
oraz zwięk sze nie o 12 tys. zł pu li na do fi -
nan so wa nie wy mia ny pie ców i bu do wy
przy do mo wych oczysz czal ni ście ków.  

Rad ny Sła wo mir Ja rosz wniósł in ter -
pe la cję od no śnie bu do wy ścież ki ro we ro -
wej z Or li do Koź mi na Wlkp. Z ko lei rad -
ny Ka rol Jan ko wiak zwró cił się do bur mi -
strza o pod ję cie dzia łań w kie run ku
ochro ny śro do wi ska i zdro wia koź mi nian
w związ ku z nie po ko ją cy mi wy ni ka mi
stę że nia py łów w po wie trzu.

(NO VUS)
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Zgłoś się na badania!

7 lu te go w au li Szko ły Pod sta wo wej
nr 5 od by ło się tra dy cyj ne spo tka nie
władz gmi ny Kro to szyn z soł ty sa mi
i prze wod ni czą cy mi rad osie dli. Pod -
czas uro czy sto ści ogło szo no wy ni ki
kon kur su „Pięk na Gmi na 2018”, or -
ga ni zo wa ne go przez urząd miej ski. 

Wszy scy uczest ni cy kon kur su – ko -
or dy na to rzy oraz ra dy so łec kie i osie dlo -
we – otrzy ma li po dzię ko wa nia i upo min -
ki. Dla trzech naj lep szych prze wi dzia no
na gro dy pie nięż ne. Tym ra zem ry wa li za -
cja by ła nie zwy kle wy rów na na, dla te go
na gro dy po dzie lo no tak, by róż ni ce w ich

war to ści by ły nie znacz ne – za pierw sze
miej sce przy zna no ta lon na 2300 zł,
za dru gie – ta lon na 2200 zł, a za trze -
cie – ta lon na 2100 zł. 

Ta lo ny te upraw nia ją do za ku pu na -
gród rze czo wych na dzia łal ność so łec twa
bądź osie dla. Kon kurs „Pięk na Gmi -
na 2018” wy gra ło so łec two Wie lo wieś,
dru ga lo ka ta przy pa dła so łec twu Biad ki,
a trze cie by ło so łec two Bo ża cin.

Spo tka nie okra szo ne by ło czę ścią ar -
ty stycz ną, przy go to wa ną przez chór Izy -
dor ki ze Szko ły Pod sta wo wej w Biad kach
pod kie row nic twem Klau dii Szu bert.

OPRAC. (NO VUS)

KROTOSZYN

Spotkanie z sołtysami 
i przewodniczącymi rad osiedli
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Z Ma te uszem No wa kiem, ka pi ta -
nem Eki py z Sul mie rzyc, któ ra zo sta -
ła mi strzem Kro to szyń skiej Li gi Ha -
lo wej Pił ki Noż nej, roz ma wiał Grze -
gorz No wak.

W po przed niej edy cji Kro to szyń -
skiej Li gi Ha lo wej Pił ki Noż nej za ję li ście
miej sce w środ ku staw ki. Te raz świę to -
wa li ście triumf w roz gryw kach. Co
wpły nę ło na to, że gra li ście na ty le do -
brze, iż tym ra zem zdo by li ście mi strzo -
stwo? 

– Klu czo we by ło roz po czę cie li gi.
Zre mi so wa li śmy 4: 4 z ze spo łem kan -
dy du ją cym do koń co we go trium fu,
czy li A Se ree Tee. My ślę, że to nam da -
ło po zy tyw ne go ko pa i w efek cie nie
prze gra li śmy me czu do koń ca ro -
ku 2018. Z ko lei w tam tym se zo nie
pierw sze zwy cię stwo za no to wa li śmy

do pie ro w stycz niu. To był głów ny
czyn nik rzu tu ją cy na na szą koń co wą
po zy cję w ta be li. 

Mó wi ło się, że wy gry wa li ście swo je
me cze far tem. Czy zgo dzisz się z ta kim
stwier dze niem? 

– Wy da je mi się, że je że li wy gry wa li -
by śmy spo tka nia tyl ko dzię ki far to wi, to
nie zo sta li by śmy mi strza mi. Jak każ dy ze -
spół z czu ba ta be li mie li śmy me cze słab -
sze i lep sze. War to pod kre ślić, że nie prze -
gra li śmy żad ne go po je dyn ku. O na szej si -
le i cha rak te rze świad czy ła kon fron ta cja
z Żu bra mi – prze gry wa li śmy 0: 3, a mi -
mo to zdo ła li śmy wy wal czyć cen ny
punkt z obroń ca mi ty tu łu.

Ana li zu jąc Wa szą po sta wę, moż na
dojść do wnio sku, że nie by ło jed ne go
za wod ni ka, któ ry wy ra stał by po nad

resz tę ze spo łu. My ślisz, że to był klucz
do suk ce su?

– Być mo że tak. Nie by ło jed ne go
zde cy do wa ne go li de ra. Naj lep szym
strzel cem był Ma te usz Go liń ski. Bar dzo
du żo ze spo ło wi dał Do mi nik Sob czak,
któ ry był men to rem i ukła dał te am. By li -
śmy mo no li tem i to zde cy do wa ło o na -
szym suk ce sie. 

Or ga ni za to rzy KLHPN za naj lep sze -
go bram ka rza roz gry wek uzna li Ka ro la
Ko nar kow skie go. Jak oce niasz po sta -
wę jed ne go z Two ich ko le gów w ze spo -
le?

– Nie zwy kle waż ne jest mieć w dru -
ży nie do bre go bram ka rza. U nas Ka rol
Ko nar kow ski oraz Ma te usz Kie rzek wy -
ko na li bar dzo do brze swo ją pra cę, przy -
czy nia jąc się do za ję cia przez Eki pę pierw -
sze go miej sca. Przed se zo nem każ dy z nas

lo ka tę na po dium brał by w ciem no. Dla -
te go tak bar dzo do ce nia my na sze osią -
gnię cie. W Eki pie li czy się suk ces dru ży -
no wy, a nie in dy wi du al ny. 

Któ ry ze spół za sko czył Cię ne ga -
tyw nie, a któ ry byś szcze gól nie po -
chwa lił za grę w mi nio nych roz gryw -
kach? 

– Uwa żam, że LZS Ko bier no -Tom ni -
ce to by ło za sko cze nie in mi nus. Brak Ka -
ro la Kryst ka był moc no od czu wal ny,
a przed se zo nem by ła to dru ży na kan dy -
du ją ca do miej sca na po dium. Po chwa lić
na le ży Pan com za cha rak ter. Zwłasz cza
emo cjo nu ją cy mecz z MTV za padł mi
w pa mię ci. 

Ca łą roz mo wę z Ma te uszem No -
wa kiem obej rzeć moż na na fan pa -
ge'u fa ce bo oko wym Kro to stre fy. 

3 lu te go Za rząd Po wia to wy LOK
w Kro to szy nie zor ga ni zo wał otwar te
za wo dy strze lec kie z bro ni pneu ma -
tycz nej z oka zji 74. rocz ni cy wy zwo -
le nia mia sta spod oku pa cji hi tle row -
skiej. Ry wa li zo wa no w czte rech ka -
te go riach wie ko wych oraz w dwóch
kon ku ren cjach. 

W ka te go rii mło dzi ków dru ży no wo
naj lep sza by ła Szko ła Pod sta wo wa nr 4
w Kro to szy nie (58 pkt. / skład: Szy mon
Wa le now ski, Ka mil Do la ta, Wik tor Go -
rec ki; opie kun: Sła wo mir Kra marz), wy -
prze dza jąc III ze spół z SP w Or pi sze wie
(49 pkt. / Ju lia Mar sza łek, Na ta lia Biel ska,
Na ta lia Sy cha; opie kun Ju sty na Niś kie -
wicz) oraz I dru ży nę SP Or pi szew (44
pkt. / Kac per Skrzyp czak, Łu kasz Lis, Ja -
kub Szym czyk; opie kun: J. Niś kie wicz).
In dy wi du al nie trium fo wał Fi lip Grząd ka
(SP nr 5 / 56 pkt.), a za nim upla so wa li się
Ka mil Do la ta (SP nr 4 / 44 pkt.) i Szy mon
Wa len dow ski (SP nr 4 / 35 pkt.).

W ka te go rii ju nio rów młod szych
dru ży no wo pierw szą lo ka tę za jął te am
z SP nr 4 (164 pkt. / Ma te usz Sro ka, Bo rys
Sta szew ski, Mar ty na Wa sie lak; opie kun:
S. Kra marz), dru ga by ła eki pa z SP nr 3
(79 pkt. / Ad rian So bań ski, Kac per Wit -
kow ski, Kac per Paw la czyk; opie kun: Ar -
ka diusz Szwarc), a trze cie miej sce przy pa -

dło ko lej nej dru ży nie z SP nr 4 (78 pkt. /
Kac per Sne la, Fa bian Szczu ra szek, Igor
Urba niak; opie kun: S. Kra marz). Zma ga -
nia in dy wi du al ne wy grał Ma te usz Sro ka
(SP nr 4 / 61 pkt.), przed Bo ry sem Sta -
szew skim (SP nr 4 / 52 pkt.) i Mar ty ną
Wa sie lak (SP nr 4 / 51 pkt.).

W gru pie ju nio rów w kpn -10 na po -
dium sta nę li Ma te usz Kot (ZSP nr 1 / 58
pkt.), Łu kasz Kot (ZSP nr 3 / 52 pkt.)
i Szy mon Ba na szek (No wa Wieś / 51
pkt.), a w ppn -10 – Mar ty na Wa sie lak (SP
nr 4 / 70 pkt.), Ma rek Fur man (ZSP nr 3
/ 63 pkt.) i Ma te usz Sro ka (SP nr 4 / 59
pkt.). W kla sy fi ka cji łącz nej pierw szy
był M. Fur man (114 pkt.), dru gi M. Kot
(114 pkt.), a trze ci Ł. Kot (109 pkt.).

W ry wa li za cji se nio rów czo ło wa trój -
ka w kpn -10 to Łu kasz Kacz ma rek (CSiR
/ 76 pkt.), Ro bert Wa sie lak (CSiR / 71
pkt.) i Ja cek Krze ko tow ski (No wa Wieś
/ 64 pkt.), a w ppn -10 – R. Wa sie lak (86
pkt.), Ł. Kacz ma rek (79 pkt.) i Iwo na Kar -
że wicz (CSiR / 79 pkt.). W kla sy fi ka cji
łącz nej ko lej ność by ła ta ka sa ma jak
w ppn. 

Tur niej Grand Prix 1-strza łu wy grał
R. Wa sie lak, w rzu tach lot ka mi zwy cię -
żył M. Sro ka, w tur nie ju bie żą cym 1-
strza łu trium fo wał Ł. Lis, a w tur nie ju lo -
tek pierw sze miej sce za jął J. Szym czyk.

(AN KA)

LOK

Rywalizacja na strzelnicy
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Mistrzostwo to dla nas olbrzymi sukces
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Na Mię dzy na ro do wy Tur niej Ka ra te
WKF Tran sy lva nia Open Grand Prix
w Ora dea uda li się przed sta wi cie le
ASW Nip pon Kro to szyn i UKS Sho -
dan Zdu ny. Na si ka ra te cy zdo by li
w Ru mu nii dzie więć me da li. 

W za wo dach ry wa li zo wa li za wod ni cy
z 16 kra jów. Świet nie spi sał się Ja kub Ple -
skacz, któ ry wy wal czył zło to w ku mi te ju -
nio rów w kat. do 68 kg. Re pre zen tant
ASW Nip pon po ko nał pię ciu ry wa li
w dro dze po koń co wy triumf. Dwa brą zo -

we krąż ki zdo był je go klu bo wy ko le ga, Ja -
kub Łęc ki – w ku mi te ka de tów oraz ju nio -
rów do 63 kg. Z ko lei tre ner Piotr Bie law ski
był trze ci w ku mi te se nio rów -84 kg. 

Bar dzo do brze za pre zen to wa li się tak że
ka ra te cy UKS Sho dan. Nad ia Ducz mal
z Sul mie rzyc w ka ta do lat 11 po ko na ła
wszyst kie ry wal ki – po dob nie jak jej sio stra,
Zo fia, któ ra by ła naj lep sza w ku mi te +45 kg.
A w ry wa li za cji dru ży no wej sul mie rzy czan -
ki za ję ły dru gą lo ka tę. W ku mi te se nio rów
do 84 kg na dru gim stop niu po dium sta nął
Nor bert Ty siak, a tre ner Ja ro sław Adam ski
nie miał so bie rów nych w ka ta ma sters. 

– Pierw szy start w Tran syl wa nia
Open GP za koń czył się dla nas pię cio ma
fi na ła mi, z cze go trzy oka za ły się zwy cię -
skie. To do brze wró ży na dal szą część ro -
ku. Chciał bym po dzię ko wać za wod ni -
kom ASW Nip pon, któ rzy wspie ra li re -
pre zen tan tów Sho da na pod czas walk
na ta ta mi. Wy jazd moż li wy był dzię ki
wspar ciu Du nya Do ner Ke bab, gmi ny
Zdu ny oraz ro dzi ców na szych za wod ni -
ków – po wie dział J. Adam ski. 

(GRZE LO)

KARATE 

Dobre występy w Rumunii

5 lu te go w Smo li cach ro ze gra no Mi -
strzo stwa Po wia tu Kro to szyń skie go
w War ca bach. Wśród dziew cząt
trium fo wa ła Mag da le na Bryk czyń -
ska, a w gro nie chłop ców naj lep szy
był Da wid Gu stow ski.

W szran ki sta nę ło bli sko 50 uczest -
ni ków z dzie się ciu szkół pod sta wo wych.
Ry wa li za cja to czy ła się na dy stan sie dzie -
wię ciu rund, a od po wied ni pro gram
do ko ja rze nia par czu wał nad spraw nym
prze bie giem. 

W roz gryw kach dziew cząt naj lep sza
oka za ła się Mag da le na Bryk czyń ska (SP
nr 8 Kro to szyn), wy prze dza jąc Ka ta rzy nę
Kacz ma rek (SP Smo li ce), Ju sty nę Łu ko -
wiak (SP Za le sie Ma łe) oraz Ró żę Szyr ner
(SP Smo li ce). W gru pie chłop ców pierw -
sze miej sce za jął Da wid Gu stow ski (SP 4
Kro to szyn), któ ry obro nił ty tuł sprzed ro -

ku, a za nim upla so wa li się Mi chał Pu ślec -
ki (SP Smo li ce), Kac per Kraw czyk (SP
Koź min Wlkp.) i An to ni Cze ba tu ra (SP
Smo li ce). 

Na gro dy dla trój ki naj lep szych
w obu ka te go riach ufun do wa ło To wa -

rzy stwo Gier Plan szo wych i Kar cia nych
BAŚ KA. Po nad to każ dy z uczest ni ków
otrzy mał pa miąt ko wy me dal, na gro dę
rze czo wą w po sta ci książ ki, na pój oraz
coś słod kie go. 

(GRZE LO) 

WARCABY 

Wyłoniono mistrzów powiatu 

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Międzyosiedlowy finał 

W ha li spor to wej przy uli cy Strze lec -
kiej w Koź mi nie Wlkp. ro ze gra no
Tur niej Ha lo wej Pił ki Noż nej Miesz -
kań ców Mia sta i Gmi ny. Za wo dy wy -
gra ła re pre zen ta cja Osie dla nr 3,
któ ra w fi na le po ko na ła 5: 0 eki pę
z Osie dla nr 1.

W tur nie ju za gra ło 13 ze spo łów, któ -
re po dzie lo no na trzy gru py. Do dal szej fa -
zy awan so wa li zwy cięz cy grup, dru ży ny
z dru gich miejsc i naj lep sza z trze cich lo -
kat. Po zo sta łe dwa te amy z trze cich po zy -
cji ro ze gra ły ba raż.

W ćwierć fi na łach Wrot ków ograł Bo -
rzę ci ce (1: 0), Wy rę bin po ko nał Po go rzał -
ki Wiel kie (1: 0), Osie dle nr 1 w Koź mi -

nie Wlkp. oka za ło się lep sze od No wej
Ob ry (5: 0), a Osie dle nr 3 w Koź mi nie
Wlkp. wy gra ło z Bo rzę cicz ka mi (2: 0).
W pół fi na łach osie dlo we eki py od pra wi ły
z kwit kiem Wrot ków (Os. nr 1 wy gra -
ło 2: 1) i Wy rę bin (2: 0 zwy cię ży ło Os.
nr 3). 

Trze cie miej sce za jął ze spół z Wrot ko -
wa, któ ry zre mi so wał 1: 1 z Wy rę bi nem,
ale w rzu tach kar nych był lep szy od ry wa -
li. W fi na le Osie dle nr 3 roz gro mi ło 5: 0
koź miń ską Je dyn kę. 

Za naj lep sze go gra cza tur nie ju uzna -
no Oska ra Ma cie jew skie go, a mia no naj -
lep sze go bram ka rza przy zna no To ma szo -
wi Kry sio wi. 

(GRZE LO)
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Za na mi szó sty z dzie się ciu za pla no -
wa nych tur nie jów w ra mach Kro to -
szyń skiej Li gi Dar ta. Wśród ko biet
naj lep sza oka za ła się An na Ko wal -
czyk z Ostro wa Wlkp., a roz gryw ki
męż czyzn wy grał Wal de mar Ka łuż ny
z Mi li cza.

An na Ko wal czyk po ko na ła Da nu tę
Paw lic ką (3: 2) i dwu krot nie Ewę Paw lic -
ką (3: 0 i 4: 0). Po za po dium zna la zła się
Mar ta Paw lic ka, któ ra roz po czę ła tur niej

od wy gra nej z Ani tą Kry sic ką (3: 0), ale
póź niej ule gła D. Paw lic kiej (1: 3) i E.
Paw lic kiej (0: 2). 

W gru pie 18 dar te rów naj lep szy był
Wal de mar Ka łuż ny, któ ry od niósł kom -
plet zwy cięstw. Za wod nik z Mi li cza ograł
Ma te usza Ba bia rza (3: 0), Nor ber ta Pe cy -
nę (3: 0), Mar ci na Kmie cia ka (3: 1), Prze -
my sła wa Paw lic kie go (3: 1) i dwu krot nie
Jac ka Cie śla ka (3: 0 i 5: 3). 

Na szcze gól ne po chwa ły za słu gu -
je M. Kmieciak, któ ry upla so wał się

na trze ciej po zy cji. A trze ba pa mię tać,
iż jest to je go pierw szy se zon gry w dar -

ta. M. Kmie ciak po ko nał Wło dzi mie -
rza Skal skie go (3: 1), Mi ło sza Mar ci -

nia ka (2: 0), Prze my sła wa Mi sia ka
(2: 1) i Ka ro la Mar cin kow skie go (2: 0).
W wal ce o fi nał nie spro stał J. Cie śla ko -
wi (0: 2). 

Po za wy mie nio ny mi nasz po wiat re -
pre zen to wa li P. Paw lic ki (5-6 miej sce), K.
Mar cin kow ski (5-6), Łu kasz Ka czyń ski
(7-8), Ma ciej Wiesz cze czyń ski (9-12), Da -
mian Klu ba (9-12), W. Skal ski (13-16),
Pa weł Chu dy (17-18) i Da niel Bor ski (17-
18). 

Sto wa rzy sze nie Kro to szyń ska Li ga
Dar ta dzię ku je za wspar cie gmi nie Kro to -
szyn, Wiel ko pol skiej Ga ze cie Lo kal nej
KRO TO SZYN oraz skle po wi mo to ry za -
cyj ne mu Paw lic ki. 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM
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Tro je re pre zen tan tów UKS Sho dan
Zdu ny wzię ło udział w In ter na tio nal
Ka ra te To ur na ment Black Belt
Cup 2019 w Ber ga mo. Na si ka ra te -
cy przy wieź li z Włoch czte ry me da le. 

– Przy by li śmy tro chę wcze śniej
do Me dio la nu, więc mie li śmy oka zję
zwie dzić to mia sto – opo wia da Ja ro sław
Adam ski, tre ner UKS Sho dan. – Zo ba -
czy li śmy cen trum, bu do wa ną 500 lat ba -
zy li kę Il Du omo, te atr La Scal la i Ca stel lo
Sfo rze sco. Na za koń cze nie by ło oczy wi -
ście to, z cze go sły nie Me dio lan, czy li mo -
da. Mo gli śmy zo ba czyć Ga le rię Vit to rio
Ema nu ele, gdzie swo je skle py ma ją Pra da,
Ver sa ce czy Gior gio Ar ma ni. 

Ka ta rzy na Tra fan kow ska za rów no
w ka ta ju nio rek sho to kan, jak i w open za -
ję ła pią te miej sce. – Wi dać by ło po niej, że
czu je nie do syt oraz spor to wą złość. Wy -
pa dła na praw dę do brze i nie wie le za bra -

kło do me da lu – oznaj mia J. Adam ski,
któ ry zdo był we Wło szech dwa krąż ki.
Tre ner Sho da na w ka ta +45 lat ma sters
wy wal czył brąz, a w ka ta open był dru gi. 

Po nad to dwa ra zy na po dium sta nę ła
Dag ma ra Muj ta, któ ra upla so wa ła się
na trze ciej lo ka cie w ku mi te ju nio rek
+62 kg, na to miast w open by ła dru -
ga. – Z tre ner skie go punk tu wi dze nia za -

wio dła gło wa i to emo cje spo wo do wa ły, że
nie by ło jesz cze le piej. Po Dag ma rze wi dać
by ło brak pew no ści, co wy ni ka ło z dłuż szej
prze rwy w star tach – oce nia J. Adam ski. 

Wy jazd ka ra te ków Sho da na
do Włoch moż li wy był dzię ki wspar ciu
gmi ny Zdu ny, fir my Du nya Do ner Ke bab
oraz ro dzi ców za wod ni ków. 

(GRZE LO)

KARATE

Cztery medale we Włoszech

DART

Nasi zawodnicy rzucali w Poznaniu 

W po znań skim klu bie Aga wa ro ze -
gra no tur niej Pu cha ru Pol ski w Dar -
ta. W za wo dach wzię li udział dwaj
przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia Kro -
to szyń ska Li ga Dar ta – Prze my sław
Paw lic ki i Se ba stian Szo stak. 

Do ry wa li za cji zgło si ło się 53 dar te -
rów i 13 dar te rek. W roz gryw kach ko biet
trium fo wa ła Ni na Lech -Mu sial ska, któ ra
wy prze dzi ła Mał go rza tę Pa cierp nik i Jo -
an nę Sie mień ską. 

W zma ga niach mę skich naj lep szy był
Da mian Pa ła szew ski, któ ry w fi na le ograł
Ty tu sa Ka ni ka. Prze my sław Paw lic ki w roz -
gryw kach gru po wych prze grał z Di mą Ko -
va lo vem (0: 3) oraz Ma te uszem Bar to si -
kiem (2: 3) i nie awan so wał da lej. Z ko lei Se -
ba stian Szo stak w gru pie po ko nał To ma sza
Jan kie wi cza (3: 1) i Hen ry ka Ga lu biń skie -
go (3: 1), a w fa zie pu cha ro wej uległ po za -
cię tej wal ce Krzysz to fo wi En ge lo wi (2: 3)
i zo stał skla sy fi ko wa ny na miej scach 17-32. 

(GRZE LO)

SZACHY

UKS Dragon walczy w lidze juniorów
3 lu te go prze pro wa dzo no pierw szy
z trzech za pla no wa nych tur nie jów
w ra mach IV Wiel ko pol skiej Li gi Ju -
nio rów w Sza chach. W za wo dach ry -
wa li zo wa ła eki pa UKS Dra gon Smo -
li ce, któ ra w kla sy fi ka cji ge ne ral nej
pla su je się 13. miej scu.

Do zma gań zgło si ło się dwa dzie ścia
ze spo łów. Or ga ni za to rzy za pla no wa li trzy
im pre zy, w trak cie któ rych każ da z dru -
żyn zmie rzy się z trze ma in ny mi eki pa -
mi. – Ze spół skła dał z dwóch chłop ców
i jed nej dziew czy ny, uro dzo nych w ro -
ku 2001 bądź młod szych, a tak że dwóch
chłop ców i jed nej dziew czy ny z rocz ni -
ka 2005 lub młod szych. UKS Dra gon bez
pro ble mów speł nił te wy ma ga nia, po nie -
waż ma my bar dzo mło dy te am, zbie ra ją -
cy do świad cze nie na ta kich tur nie -
jach – wy ja śnia Prze my sław Gu stow ski,
tre ner UKS Dra gon. 

Smo li cza nie w pierw szym me czu

ule gli 1: 5 KTS IV Ka lisz, na stęp nie,
po za cię tej wal ce, prze gra li 2,5: 3,5
z KTS V Ka lisz, a w ostat nim spo tka niu
po ko na li bez pro ble mów 6: 0 KS Or -
ły IV Ple szew. Ze spół ze Smo lic two rzy li
Da wid Gu stow ski, An to ni Cze ba tu ra,
Ma te usz Wa sie lew ski, Mi chał Pu ślec ki,
Ju lia Kor da sie wicz i Wik to ria Łu ko wiak. 

Ko lej ne dwa zjaz dy od bę dą się
w dniach 16-17 lu te go w Ostro wie Wlkp. 

(GRZE LO)


