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DZIŚ W NU ME RZE:
� KROTOSZYN

Doradca w SP ZOZ 
za 141 tysięcy złotych 

Czytaj na str. 2

� ZDUNY

III Bieg Zagończyka
Czytaj na str. 7

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 8-10

� OŚWIATA

Szkoły podstawowe
prezentują swoje atuty

Czytaj na str. 11

Czytaj str. 3
Z SESJI

Radni podnieśli sobie diety

Czytaj str. 7

KONCERT CHARYTATYWNY

Z kobiecym imieniem na ustach!

WYDARZENIE

Dzień Kobiet z Pszczółką 
w Centrum Budowlanym BANASZAK!
Za pra sza my 8 mar ca do Cen trum
Bu dow la ne go BA NA SZAK. Te go dnia
bo wiem zo sta nie tam otwar ty mar -
ket bu dow la ny „Pszczół ka”. 

Od ja kie goś cza su w kil ku miej scach
w Kro to szy nie po ja wi ły się bil bor dy z ha -
słem „Już nie ba wem w mie ście po ja wi się

Pszczół ka. Pra co wi ta w do mu i w ogro -
dzie”. Ha sło to brzmia ło dość la ko nicz nie
i ta jem ni czo. Oka za ło się, że w ten spo sób
za po wia da swo je po ja wie nie się w Kro to -
szy nie no wa sieć mar ke tów bu dow la -
nych, któ ra za go ści w Cen trum Bu dow la -
nym BA NA SZAK. (PL)

Szcze gó ły na str. 9
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Pod czas lu to wej se sji Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go pod ję to uchwa łę
w spra wie usta le nia wy so ko ści wy -
na gro dze nia do rad cy w Sa mo dziel -
nym Pu blicz nym Za kła dzie Opie ki
Zdro wot nej w Kro to szy nie. Od po -
cząt ku mar ca funk cję tę spra wu je
Ta de usz Ste fa niak, by ły pre zes Ple -
szew skie go Cen trum Me dycz ne go.
Kwe stia ta wy wo ła ła burz li wą dys ku -
sję rad nych.

Pod czas ko mi sji sta łych Ra dy Po wia -
tu skarb nik An drzej Je rzak oraz sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka tłu ma czy li rad nym, że
ist nie je po trze ba za trud nie nia do rad cy,
by mógł po móc za rzą do wi po wia tu
w nad zo ro wa niu roz bu do wy kro to szyń -
skie go szpi ta la. Je go wy na gro dze nie ma
wy no sić 141 ty się cy zło tych w ska li dzie -
się ciu mie się cy. Wąt pli wo ści w tej spra wie
wy ra ził rad ny Hie ro nim Mar sza łek, wska -
zu jąc, że Ra da Po wia tu przed pod ję ciem
ta kiej de cy zji po win na otrzy mać do wglą -
du umo wę za trud nie nia ze szcze gó ło -
wym opi sem obo wiąz ków do rad cy i ocze -
ki wa nia mi wo bec nie go, co po win no być
w peł ni jaw ne.

Na se sji H. Mar sza łek za wnio sko wał,
że by uchwa łę w spra wie za trud nie nia do -
rad cy SP ZOZ usu nąć z po rząd ku ob rad
i prze su nąć tę de cy zję na kwie cień. Ar gu -
men to wał to licz ny mi py ta nia mi i wąt pli -
wo ścia mi, na któ re nie otrzy mał od po wie -
dzi. – Uwa żam, że ta ki do rad ca jest po -
trzeb ny, ale na le ży za sta no wić się nad in -
ną for mą do radz twa w ta kich dzie dzi -
nach jak eko no mia, ban ko wość, za so by
ludz kie, po zy ski wa nie fun du szy ze -
wnętrz nych na wy po sa że nie szpi ta la,
kon trak ty z NFZ – mó wił rad ny. – Po pro -
si łem wi ce sta ro stę o peł ną in for ma cję
na te mat za trud nie nia do rad cy. Do dziś
ni cze go ta kie go nie otrzy ma łem, więc nie
mam peł nej wie dzy na te mat za sad no ści
za trud nie nia. Py ta łem, ja ka to ma być
umo wa – o pra cę, o dzie ło czy kon trakt
me na dżer ski. Chcia łem wie dzieć, w ja ki
spo sób bę dzie roz li cza ny za swo ją pra -
cę. 19 lu te go od by ło się spo tka nie, na któ -
rym dy rek tor Ku row ski przed sta wił
w skró cie sy tu ację kro to szyń skie go szpi ta -
la. W swym wy stą pie niu nie wspo mniał
o pro ble mach ka dro wych czy zwią za nych
z in we sty cją bądź dzia łal no ścią szpi ta la,
ale zwró cił uwa gę na fi nan se. Obec nie
wy nik fi nan so wy wy no si mi -
nus 1 140 000 zł. Dy rek cję cze ka ją pod -
wyż ki dla per so ne lu me dycz ne go w kwo -
cie mi lio na. Nie ma na to środ ków. Szpi tal
nie zre ali zo wał kon trak tu na on ko lo gii,
po łoż nic twie, re ha bi li ta cji na kwo tę ok.
mi lio na zł. Nie ma pie nię dzy rów nież
na za kup no we go sprzę tu za 7 mln zł. Dy -
rek tor za pew niał, że w cią gu mie sią ca
przy go tu je spra woz da nie z dzia łal no ści SP
ZOZ. Dziś jest więc zbyt wie le nie wia do -
mych. Po win ni śmy so bie dać ja ko ra da

czas do za sta no wie nia – mó wił Hie ro nim
Mar sza łek.

Rad ny Zbi gniew Bro dziak oznaj mił,
że ro zu mie te oba wy, ale ma od mien ne
zda nie. – W szpi ta lu jest tak na pię ta sy tu -
acja, że nie dłu go po ja wią się pro te sty i to
bę dzie pęcz nia ło – stwier dził. – Nie mo -
że my cze kać. Ten do rad ca ma bar dzo du -
że do świad cze nie, w ple szew skim szpi ta -
lu peł nił funk cję dy rek to ra. Jest prak ty -
kiem w każ dym ca lu. Sto imy na cien kiej
li nii, więc je śli bę dzie my to prze cią gać, bę -
dzie za póź no i nie spoj rzy my so bie
w twarz. Od kąd ist nie je po wiat, in we stu -
je my w szpi tal. Uwa żam, że to jest do bry
ruch za rzą du po wia tu – przy znał Z. Bro -
dziak.

Zgo dził się z nim wi ce prze wod ni czą -
cy ra dy, Da riusz Ro zum. – Na ostat nim
spo tka niu od no si łem wra że nie, że by ło
du żo cza su, by wszyst ko so bie wy ja śnić.
Ro zu miem tro skę ko le gi Hie ro ni ma, na -
to miast uwa żam, że od po wied nim miej -
scem do te go są po sie dze nia ko mi sji sta -
łych. Moż na upra wiać ta ką po li ty kę lub
wy gła szać wiel kie pe any na da ny te mat.
Dzi wię się, że te wąt pli wo ści nie zo sta ły
roz wia ne. Ja kie ry zy ko po dej mu je my, za -
trud nia jąc mie siąc wcze śniej tę oso bę?
Mógł bym ką śli wie od po wie dzieć, że po -
przed nia ra da po dej mo wa ła po li tycz ne
de cy zje w kwe stii nie tra fio nych mi lio no -
wych in we sty cji. W tym kon tek ście nie
ma więc żad ne go ry zy ka. Ape lu ję o roz są -
dek – po wie dział D. Ro zum. Po par li go
Piotr Osuch i Ja cek Za wod ny.

Z ko lei Sta ni sław Szczot ka oświad -
czył, że dzi wi się, iż H. Mar sza łek wnio -
sko wał o usu nię cie te go punk tu z po rząd -
ku ob rad. – Treść umo wy ze wzglę du
na prze pi sy RO DO nie mo że być udo -
stęp nio na. Za co do rad ca bę dzie od po wie -
dzial ny – o tym roz ma wia li śmy. Na po sie -
dze niu Ko mi sji Spraw Spo łecz nych rad ni
jed no gło śnie prze gło so wa li ten punkt,
łącz nie z jej prze wod ni czą cym. Nie po peł -
nij my błę du z prze szło ści, gdy nie by ło od -
po wied nie go nad zo ru nad szpi ta -
lem – stwier dził sta ro sta.

Osta tecz nie wnio sek rad ne go H.
Mar szał ka zo stał od rzu co ny. Prócz nie go
za usu nię ciem owe go punk tu z po rząd ku
ob rad opo wie dzie li się Grze gorz Król, Ja -
ro sław Ku biak, An drzej Skrzyp czak i Ma -
rian Wło sik.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SAMORZĄD

Doradca za 141 tysięcy złotych

INWESTYCJE

Ruszyły prace na Klemczaka i Benickiej
26 lu te go roz po czę ły się pra ce zwią za -
ne z dwo ma in we sty cja mi Przed się -
bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie. Ro bo -
ty ma ją się za koń czyć do 30 wrze śnia.

Na uli cy Klem cza ka re ali zo wa na jest
prze bu do wa sie ci wo do cią go wej z ist nie ją -
cy mi przy łą cza mi, z ko lei na uli cach Be -
nic kiej i Klem cza ka mo der ni zo wa na jest
ka na li za cja sa ni tar na. In we sto rem jest
PGKiM, a wy ko naw cą Przed się bior stwo
Wie lo bran żo we TOR Ma rian Iber han. 

PGKiM prze pra sza miesz kań ców

za utrud nie nia zwią za ne z wy ko ny wa ny -
mi pra ca mi, za pew nia jąc jed no cze śnie, że
dzię ki tym in we sty cjom po pra wią się wa -
run ku sa ni tar ne w tym re jo nie mia sta. 

(AN KA)
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Pod czas lu to wej se sji Ra dy Miej skiej
Kro to szy na więk szość rad nych zde -
cy do wa ła, że od mar ca otrzy my wać
bę dą die ty wyż sze o oko ło 300 zło -
tych. Wzro sły tak że wy na gro dze nia
soł ty sów oraz prze wod ni czą cych rad
osie dli.

Jak czy ta my w uza sad nie niu przy ję -
tej uchwa ły, de cy zję ta ką pod ję to dla te go,
że die ty nie by ły pod no szo ne od pię ciu
lat. – Die ta przy słu gu ją ca rad ne mu w wy -
so ko ści pod sta wo wej, czy li bę dą ce mu
człon kiem ko mi sji sta łej, w ro ku 2005
wy no si ła 766 zł. W cią gu 14 lat wzro sła
do kwo ty 805 zł, czy li o 39 zł, co sta no wi
wzrost o 5,1%. Mi ni mal ne usta wo we wy -
na gro dze nie w ro ku 2005 wy no si -
ło 849 zł, stąd ów cze sna die ta rad ne go sta -
no wi ła 90,2% te goż wy na gro dze nia.
W ro ku 2019 obo wią zu je mi ni mal ne wy -
na gro dze nie w wy so ko ści 2250 zł, co sta -
no wi wzrost do ro ku 2005 o kwo -
tę 1401 zł i 165 %. Obec nie obo wią zu ją ca
die ta rad ne go sta no wi 35,7% mi ni mal ne -
go wy na gro dze nia, po pod wyż sze niu sta -
no wić bę dzie oko ło 49% te goż wy na gro -
dze nia, co ozna cza, że osią gnie oko ło 54%
war to ści re al nej die ty z 2005 ro ku, a jak
wy żej po wie dzia no w 2005 ro ku wskaź -
nik ten wy no sił po nad 90%. Die ty soł ty -
sów i prze wod ni czą cych rad osie dli bę dą
sta no wić ok. 50% pod sta wo wej die ty rad -
ne go – czy ta my w uza sad nie niu pro jek tu
uchwa ły.

Zwy kli rad ni po pod wyż ce otrzy ma -
ją 1107 zł mie sięcz nie (do tych czas 805
zł). Prze wod ni czą cy Ko mi sji Bu dże to wo -
-Go spo dar czej i Ko mi sji Spo łecz nej oraz
wi ce prze wod ni czą cy ra dy otrzy ma -
ją 1510 zł (do tych czas 1207 zł). Die ta
prze wod ni czą cej Ra dy Miej skiej po zo sta -

nie na ta kim sa mym po zio mie, czy -
li 2013 zł – na wię cej nie po zwa la ją prze -
pi sy.

Soł ty som i prze wod ni czą cym rad
osie dli die ty pod nie sio no z 362 zł
do 564 zł. W grud niu 2018 wnio sko wał
o to rad ny Da rian Pa szek. 

Przed gło so wa niem nad pro jek tem
uchwa ły głos za brał rad ny Bar tosz Ko siar -
ski. – Uchwa ła bę dzie źle ode bra na przez
miesz kań ców, mu szą mieć pań stwo te go
świa do mość – stwier dził. – Z dru giej
stro ny jest to naj lep szy okres, że by rad ni
mo gli dać so bie ta ką pod wyż kę. Mo że
my śli cie, że wy bor cy za 5 lat za po mną
o tym. Rad ni, któ rzy są już któ rąś ka den -
cję, otrzy ma li po nad 100 ty się cy zło tych,
jak by ze brać te wszyst kie die ty. Nie za do -
wa la was ta kwo ta i chce cie jesz cze wię cej.
Ja ko re pre zen tant Sto wa rzy sze nia Kro to -
szyn na No wo je stem prze ciw tym pod -
wyż kom. Ja ko no wa ra da nie zro bi li śmy
jesz cze nic, że by na to za słu żyć. Chce my
dać so bie pod wyż ki diet, a ob ni ży li śmy
na uczy cie lom do da tek mo ty wa cyj -
ny! – mó wił B. Ko siar ski.

– Na po sie dze niu wspól nym ko mi sji
sta łych wstrzy ma łem się od gło su. Ze
wzglę du na to, że w pro jek cie za war ta jest
rów nież pod wyż ka dla soł ty sów i prze -
wod ni czą cych rad osie dli. Nie je stem
za pod wyż ką dla rad nych, obec ne die ty są
wy star cza ją ce. Wy cho dzę rów nież na -
prze ciw ocze ki wa niom mo ich wy bor -
ców – stwier dził z ko lei rad ny Krzysz tof
Kie rzek, z któ rym zgo dził się rów nież Ma -
riusz Urba niak.

Osta tecz nie za uchwa łą opo wie dzia -
ło się 17 rad nych. Prze ciw był tyl ko B. Ko -
siar ski, a K. Kie rzek i M. Urba niak wstrzy -
ma li się od gło su.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Pierw sze go dnia mar ca mia ło miej -
sce ofi cjal ne otwar cie ścież ki dy dak -
tycz no -przy rod ni czej wraz z wie żą
ob ser wa cyj no -wi do ko wą przy uli cy
Ce glar skiej w Kro to szy nie.

Na ścież kę przy rod ni czo -dy dak tycz -
ną skła da ją się czte ry ta bli ce in for ma cyj -
ne. Wie ża ob ser wa cyj no -wi do ko wa,
o kon struk cji sta lo wej i wy so ko ści 15,6 m,
usy tu owa na zo sta ła w bez po śred nim są -
siedz twie kro to szyń skich la sów, sta no -
wią cych ob szar ochro ny NA TU RA 2000,
z wy ko rzy sta niem na tu ral ne go wznie sie -
nia (naj wy żej po ło żo ne go punk tu w re jo -
nie Kro to szy na), przy skrzy żo wa niu ul.
Ce glar ska i Brac twa Kur ko we go. Na wie -
ży za mon to wa no lu ne tę przy bli ża ją cą,
któ ra po zwa la na ob ser wa cję przy ro dy. 

Z ko lei za go spo da ro wa nie te re nu po -
le ga ło na m. in. mon ta żu 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, a tak że
oświe tle nia ty pu par ko we go, utwar dze -

niu na wierzch ni kost ką be to no wą, wy ko -
na niu traw ni ka i na sa dzeń. 

Koszt in we sty cji to po nad 360 tys. zł,
z cze go po ło wa to do ta cja 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. Ce lem pro -
jek tu jest po pu la ry za cja wy jąt ko wych wa -
lo rów przy rod ni czych naj bliż szych oko lic
Kro to szy na, pro wa dze nie dzia łań edu ka -
cyj nych w tym za kre sie oraz prze ka za nie
lo kal nej spo łecz no ści moż li wie jak naj -
szer szych in for ma cji na te mat ga tun ków
i sie dlisk chro nio nych w ra mach zlo ka li -
zo wa nych tu ob sza rów NA TU RA 2000,
a co za tym idzie bu do wa nie świa do mo ści
eko lo gicz nej. 

Ścież ka dy dak tycz no -przy rod ni cza
słu żyć ma przede wszyst kim re ali za cji
ple ne ro wych za jęć dy dak tycz nych dla
dzie ci i mło dzie ży z za kre su ochro ny
przy ro dy.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

3Aktualności
Z SESJI

Radni podnieśli sobie diety

Pod czas ob rad ko mi sji sta łych Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go ko men -
dant po wia to wy Ma riusz Ja śniak
przed sta wił ra port z dzia łal no ści po -
li cji w 2018 ro ku. 

W mi nio nym ro ku po li cja wy kry -
ła 1408 róż ne go ro dza ju prze -
stępstw – o 257 wię cej niż w 2017. Ze
sta ty styk wy ni ka, że sku tecz ność na szych
or ga nów ści ga nia jest na wy so kim po zio -
mie – 92,8 pro cent, a śred nia wo je wódz -
ka wy no si 77,5 pro cent. Ogó łem na te re -

nie po wia tu kro to szyń skie go po li cjan ci
in ter we nio wa li 5670 ra zy. Czas re ak cji
na zda rze nia okre śla ne ja ko pil ne wy niósł
śred nio 7 mi nut 55 se kund. 

– Ta kie wy so kie wy ni ki są bar dzo do -
brze od bie ra ne i do ce nia ne przez Ko men -
dę Wo je wódz ką Po li cji w Po zna -
niu – przy znał M. Ja śniak. Ko men dant
pod kre ślił, że nie ba ga tel ną ro lę od gry wa ją
licz ne spo tka nia pro fi lak tycz ne z róż ny -
mi gru pa mi spo łecz ny mi, któ re pod no szą
świa do mość spo łe czeń stwa w kwe stii roz -
ma itych za gro żeń. 

Po śród naj waż niej szych ak cji po li cji,
prze pro wa dzo nych w ubie głym ro ku, wy -
mie nio no m. in. za bez pie cze nie po nad 4
ki lo gra mów róż ne go ro dza ju nar ko ty ków

w mar cu 2018 ro ku czy wy kry cie spraw -
ców pię ciu z ośmiu kra dzie ży po jaz dów
na te re nie po wia tu. W 2018 ro ku za trzy -
ma no na go rą cym uczyn ku męż czy znę,
któ ry wła my wał się do al tan na te re nie
Ro dzin nych Ogród ków Dział ko wych
w Koź mi nie Wlkp. 

W ubie głym ro ku przy ję to 28 zgło -
szeń o za gi nię ciach osób, z cze go 27 od na -
le zio no. Za trzy ma no 12 osób po szu ki wa -
nych li sta mi goń czy mi oraz 55 po szu ki -
wa nych w ce lu usta le nia miej sca po by tu. 

Je śli cho dzi o bez pie czeń stwo w ru -
chu dro go wym, to w 2018 do szło do 538
zda rzeń – 6 mniej niż w ro ku po przed -
nim. Od no to wa no 32 wy pad ki i 506 ko li -
zji dro go wych, w któ rych ran nych zo sta -

ło 30 osób, a trzy po nio sły śmierć. Bra ło
w nich udział 17 nie trzeź wych kie row -
ców. Naj czę ściej do wy pad ków czy ko li zji
do cho dzi ło z po wo du nie pra wi dło we go
wy prze dza nia, co fa nia, omi ja nia, skrę ca -
nia, nie ustą pie nia pierw szeń stwa czy nie -
za cho wa nia bez piecz nej od le gło ści po mię -
dzy sa mo cho da mi. Spraw ca mi zda rzeń
dro go wych naj czę ściej by ły oso by w prze -
dzia le wie ko wym 18-24 la ta. Po li cja do ko -
na ła 28 318 kon tro li trzeź wo ści, wy kry -
wa jąc 169 nie trzeź wych kie row ców.

Szef po li cji po dzię ko wał sa mo rzą dom
za wspar cie kro to szyń skiej jed nost ki
i wkład w jej roz wój. W 2018 ro ku prze ka -
za no na szej ko men dzie po nad 80 tys. zł.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z POLICJI

Skuteczność coraz lepsza

KROTOSZYN

Budowanie świadomości ekologicznej
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Na Bieżąco4 WTOREK, 5 marca 2019

25 lu te go w biu rze Plat for my Oby -
wa tel skiej w Kro to szy nie zor ga ni zo -
wa no kon fe ren cję prasową z udzia -
łem po sła Ja ro sła wa Urba nia ka. Par -
la men ta rzy sta mó wił głów nie o bu -
do wie ob wod nic i dróg eks pre so -
wych oraz o nad cho dzą cym se zo nie
wy bor czym.

W spra wie bu do wy ob wod nic i dróg
eks pre so wych na te re nie po łu dnio wej
Wiel ko pol ski po seł wy sto so wał in ter pe la -
cję do mi ni stra in fra struk tu ry. – Po łu -
dnio wa Wiel ko pol ska bo ry ka się z wie lo -
ma pro ble ma mi zwią za ny mi z ru chem
tran zy to wym. Prio ry te to wą in we sty cją
jest dro ga S11, sta no wią ca go spo dar czy
„krę go słup” re gio nu. Wie le pro ble mów
do star cza tak że brak dróg ob wo do wych
miast po ło żo nych m. in. na tra sie dróg kra -
jo wych nr 12 i 36. Mia sta ta kie jak Kro to -
szyn, Koź min Wlkp. czy Go styń od lat
wy cze ku ją na ob wod ni ce z praw dzi we go
zda rze nia. Re cep tą na te pro ble my mo że
być dro ga S12, lecz by sta no wi ła ona re al -
ną al ter na ty wę dla ru chu na DK12
i DK36, ko niecz ne są zmia ny w jej pla no -
wa nym prze bie gu. (da lej ma my szcze gó ło -
wy opis zmian – przyp. red.) Czy zgo dzi

się Pan Mi ni ster, że zmia na pla no wa ne go
prze bie gu dro gi S12 w przed sta wio ny wy -
żej spo sób roz wią za ła by wię cej pro ble -
mów ko mu ni ka cyj nych i sta no wi ła by re al -
ną al ter na ty wę dla nie jed nej, a dwóch
dróg kra jo wych, a do dat ko wo re ali zo wa ła
pla no wa ne dwie istot ne in we sty cje w cią -
gach dróg S25 i S11? Je śli tak, czy ist nie je
moż li wość pod ję cia prac nad zmia ną pla -
no wa ne go prze bie gu dro gi S12 tak, aby
bie gła ona we dług przed sta wio ne go wy żej
spo so bu? – czy ta my w pi śmie.

W od po wie dzi na pi sa no, że pro wa -
dzo ne są pra ce przy go to waw cze na ca łym
prze bie gu dla S11 i S12. – W głów nej
mie rze są to pra ce kon cep cyj ne. Pra ce
w tym za kre sie są kwe stią skom pli ko wa -
ną, zwią za ne są m. in. ana li zą wie lo kry te -
rial ną, obej mu ją cą przede wszyst kim
aspek ty tech nicz ne, śro do wi sko we, eko -
no micz ne. Wy ni kiem ta kiej ana li zy jest
usta le nie kil ku wa rian tów usy tu owa nia
dro gi, z któ rych je den zo sta je re ko men do -
wa ny wła ści we mu te ry to rial nie Re gio nal -

ne mu Dy rek to ro wi Ochro ny Śro do wi -
ska – czy ta my w od po wie dzi. 

W dal szej czę ści mi ni ster stwo in for -
mu je, że obec nie rząd re ali zu je Pro gram
Bu do wy Dróg Kra jo wych na la ta 2014-
2023 (z per spek ty wą do 2025), któ ry
okre śla prio ry te ty in we sty cyj ne w za kre -
sie roz bu do wy in fra struk tu ry dróg kra jo -
wych. Mi mo sta rań re sor tu in fra struk tu -
ry, któ re m. in. do pro wa dzi ło do zwięk -
sze nia li mi tu fi nan so wa ne go dla pro gra -
mu ze 107 mld zł do 135 mld zł, środ ki te
i tak nie wy star czą do re ali za cji wszyst -
kich za dań in we sty cyj nych w nim uję -
tych. Ich war tość prze kra cza bo wiem 200
mld zł. – Jest to od po wiedź dziw na, ale
tra dy cyj na jak na tę kadencję – sko men to -
wał J. Urba niak.

Po seł od niósł się tak że do bie żą cych
wy da rzeń po li tycz nych w kra ju. – Ko ali -
cja Eu ro pej ska zo sta ła za wią za na, że by za -
zna czyć na szą pro eu ro pej skość, co nas
zde cy do wa nie od róż nia od PiS -u – oznaj -
mił po li tyk PO. – Sto imy twar do na sta -
no wi sku, że in te re sy Pol ski i Po la ków le żą
na za cho dzie, a nie na wscho dzie. Je ste -
śmy zwo len ni ka mi obec no ści w Unii Eu -
ro pej skiej i umac nia nia na szej po zy cji.
Od je sie ni ze szłe go ro ku ma my do czy nie -

nia ze spo rym wy sy pem afer Pra wa i Spra -
wie dli wo ści. Ogło szo na nie daw no tzw.
Piąt ka Ka czyń skie go to w du żej czę ści po -
my sły Plat for my Oby wa tel skiej. Pro jekt
usta wy 500+ na pierw sze dziec ko
od dwóch lat le ży w sej mie. Kie dy pro po -
no wa li śmy na po cząt ku po praw kę do pro -
gra mu 500+, zo sta ła ona gło sa mi PiS od -
rzu co na. Ja ko Plat for ma Oby wa tel ska
uwa ża my to za jed ną z naj więk szych nie -
spra wie dli wo ści spo łecz nych. 13. eme ry -
tu ra to rów nież po mysł na sze go ugru po -
wa nia. Nie uda ną ko pią na sze go po my słu
jest tak że znie sie nie po dat ku do cho do we -
go dla mło dych lu dzi. O ja ki PIT cho dzi,
w za sa dzie nie wia do mo, bo na wie cu PiS -
-u te go nie po wie dzia no. My za pro po no -
wa li śmy pro gram Wyż sze Pła ce, któ ry za -
kła da pro mo wa nie za trud nie nia – stwier -
dził po seł. 

Wspo mnia ny pro gram jest od po wie -
dzią na licz ne świad cze nia so cjal ne PiS -
-u, np. 500+, któ re – zda niem J. Urba nia -
ka – znie chę ca lu dzi do po dej mo wa nia
pra cy. Isto tą Wyż szych Płac by ło by to, że
kie dy da ny pra cow nik otrzy mu je ni skie
wy na gro dze nie, pań stwo do pła ca ło by
pra co daw cy do po szcze gól nych sta no -
wisk, przez co za trud nio ny wię cej otrzy -
my wał by na rę kę. – Mam na dzie ję, że
z Piąt ką Ka czyń skie go nie bę dzie tak jak z
,,piąt ką Mo ra wiec kie go”, któ ra się skoń -
czy ła tym, że... po ja wi ła się na sta cjach
ben zy no wych – spu en to wał J. Urba niak.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POLITYKA

Interesy Polski leżą na zachodzie

Wraz z na sta niem sprzy ja ją cej au ry
Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
roz po czę ła pra ce nad aran ża cją
skwe ru D -O -M (Dzia ła my -Od po czy -
wa my -Mo ty wu je my). Po wsta je on
w ra mach Pro gra mu „Lo kal ne Part -
ner stwa PAFW”, fi nan so wa ne go
przez Pol sko -Ame ry kań ską Fun da -
cję Wol no ści, re pre zen to wa ną przez
Sto wa rzy sze nie Aka de mia Roz wo ju
Fi lan tro pii w Pol sce.

Na pod sta wie pla nów wy ko na nych
przez Pra cow nię Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu
Ogro dy Gi da szew ska wy ty czo no ścież ki
i ukła da na jest kost ka bru ko wa. W po ro -
zu mie niu z Wo je wódz kim Kon ser wa to -
rem Za byt ków usu nię te zo sta ną nie este -
tycz ne krze wy i tu je, a w ich miej sce po sa -
dzo ne bę dą no we ro śli ny. Po nad to sta ną
tam sto ja ki do ro we rów oraz ław ka te ma -
tycz na, któ ra znaj do wać się bę dzie obok
ta bli cy pa miąt ko wej, po świę co nej pa tro -
no wi bi blio te ki – Ar ka de mu Fie dle ro wi.

W skład gru py ini cja tyw nej wcho dzą
Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na, Ze -
spół Szkół Po nad gim na zjal nych nr 3 i Sto -
wa rzy sze nie Uni wer sy tet Trze cie go Wie -
ku w Kro to szy nie.

20 lu te go w kro to szyń skiej książ ni cy

od by ło się ko lej ne spo tka nie na te mat pro -
jek tu „Skwer D -O -M”, któ re mia ło na ce lu
po zy ska nie no wych part ne rów do współ -
pra cy. Dla te go prócz gru py ini cja tyw nej
za pro szo no przed sta wi cie li Urzę du Miej -
skie go i Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to -
szy nie, Ban ku Spół dziel cze go, Ra dy Osie -
dla nr 3, mło dzie żo wej gru py nie for mal -
nej oraz Sta ni sła wa Gdy nię (Za kład Usług
Ener ge tycz nych).

Ze bra ni go ście, po za po zna niu się
z ideą skwe ru, sta nem prac i pla na mi
na przy szłość, za de kla ro wa li swo ją po -
moc. Wkrót ce fir ma ZUE, we współ pra cy
z ucznia mi ZSP nr 3, przy go tu je te ren
do pod łą cze nia oświe tle nia i mo ni to rin -
gu. Po nad to kil ka firm ogrod ni czych i bu -
dow la nych z te re nu gmi ny Kro to szyn wy -
ra zi ło chęć po mo cy przy za go spo da ro wa -
niu te re nu.

(AN KA) 

KROTOSZYN

Przy bibliotece powstaje
skwer D-O-M
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„Czy ste śro do wi sko – lep sza ja kość
ży cia. Jak nor my mo gą w tym po -
móc” – ta ki był te mat kon fe ren cji,
zor ga ni zo wa nej 21 lu te go w LO im.
H. Koł łą ta ja przez Sta ro stwo Po wia -
to we w Kro to szy nie, przy współ -
udzia le Pol skie go Ko mi te tu Nor ma li -
za cyj ne go, Urzę du Mar szał kow skie -
go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go,
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 oraz Związ ku Mię dzyg -
min ne go EKO SIÓ DEM KA. 

Wy da rze nie de dy ko wa ne by ło
przede wszyst kim mło dzie ży ze szkół po -
nad gim na zjal nych, bo to mło de po ko le -
nie – jak za uwa żył wi ce sta ro sta Pa weł Ra -
do jew ski – zmie rzy się w do ro słym ży ciu
z pro ble mem de gra da cji śro do wi ska.
Prócz mło dzie ży na kon fe ren cję przy by li
przed sta wi cie le sa mo rzą dów gmin nych
i po wia to we go.

O nor mach w ochro nie śro do wi ska
opo wie dział dr Zyg munt Nie cho da, do -
rad ca pre ze sa Pol skie go Ko mi te tu Nor -
ma li za cyj ne go. Z ko lei prze pi sy do ty czą ce
ochro ny ja ko ści po wie trza i ich eg ze kwo -
wa nie przed sta wi ła Ma rio la Gór niak, dy -
rek tor De par ta men tu Śro do wi ska Urzę -
du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa

Wiel ko pol skie go w Po zna niu. Na te mat
nor ma li za cji w za kre sie ja ko ści po wie trza
mó wi ła Elż bie ta So snow ska, głów na spe -
cja list ka Sek to ra Zdro wia, Śro do wi ska
i Me dy cy ny w Pol skim Ko mi te cie Nor ma -
li za cyj nym.

Dzia ła nia sa mo rzą du po wia to we go
na rzecz po pra wy śro do wi ska zre fe ro wa li
Grze gorz Zięt kie wicz i Da nu ta Ku ła ga
z Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic -
twa i Le śnic twa Sta ro stwa Po wia to we go
w Kro to szy nie. Ja ko ostat nia wy stą pi -
ła Kin ga Świ tal ska, do rad ca ener ge tycz ny
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, któ ra za pre zen to wa ła Pro gram „Czy -
ste po wie trze – w tro sce o zdro wie, kli -
mat i śro do wi sko”.

W dru giej czę ści kon fe ren cji przy -
szedł czas na dys ku sję pa ne lo wą z udzia -
łem eks per tów i pu blicz no ści. Pro wa dził
ją Prze my sław Wój cik, na czel nik Wy dzia -
łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu Sta ro stwa
Po wia to we go w Kro to szy nie. Za gad nień,
któ re się zro dzi ły w trak cie dys ku sji, by ło
tak wie le, iż uczest ni cy do szli do wnio -
sku, że na le ży kon ty nu ować te go ty pu
spo tka nia, słu żą ce edu ka cji eko lo gicz nej
i pod no szą ce wie dzę w wie lu waż kich te -
ma tach w kwe stii ochro ny śro do wi ska.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

EKOLOGIA

Jak chronić środowisko?

Na czel nik Urzę du Skar bo we go
w Kro to szy nie za pra sza eme ry tów
i ren ci stów na de dy ko wa ny Dzień
Se nio ra, po świę co ny roz li cze niom
rocz nym PIT za 2018 rok.

W związ ku z trwa ją cą ak cją skła da nia
ze znań rocz nych za mi nio ny rok i ma jąc
na uwa dze po trze bę wspar cia klien tów, eme -
ry tów i ren ci stów, na czel nik Urzę du Skar bo -
we go w Kro to szy nie za pra sza 7 mar ca, w go -
dzi nach 8.00-14.00, na Dzień Otwar ty de -
dy ko wa ny roz li cze niom rocz nym PIT. Ce -
lem ak cji jest przy bli że nie te ma ty ki ulgi od li -

czeń oraz spo so bów skła da nia ze znań rocz -
nych przez eme ry tów i ren ci stów.

W tym dniu pra cow ni cy skar bów ki
po dzie lą się wie dzą w za kre sie nie zbęd nym
do pra wi dło we go spo rzą dze nia roz li cze nia.
Na przy go to wa nych sta no wi skach bę dzie
moż na za się gnąć po rad oraz zło żyć bądź
wy słać ze zna nie po dat ko we. (AN KA)

KROTOSZYN

Dzień Seniora 

POLITYKA

Wystarczy nie kraść i starczy dla wszystkich
W biu rze Pra wa i Spra wie dli wo ści
w Kro to szy nie od by ła się kon fe ren -
cja pra so wa z udzia łem se na to ra Łu -
ka sza Mi ko łaj czy ka i rad ne go po wia -
to we go Ja ro sła wa Ku bia ka. Par la -
men ta rzy sta omó wił tzw. Piąt kę Ka -
czyń skie go, za pre zen to wa ną nie -
daw no na kon wen cji PiS. Pro po zy cje
te ma ją wejść w ży cie przed je sien -
ny mi wy bo ra mi do sej mu i se na tu.

– Nie daw na kon wen cja Pra wa i Spra -
wie dli wo ści by ła wy da rze niem prze ło mo -
wym. Po trzech la tach rzą dów Zjed no czo -
nej Pra wi cy, po uszczel nie niu sys te mu po -
dat ko we go i przy wró ce niu god no ści ro -
dzi nom po przez pro gram 500+ ofe ru je -
my Po la kom no we pro po zy cje. Be ne fi cjen -
ta mi bę dą ro dzi ny, se nio rzy, miesz kań cy
ma łych miej sco wo ści oraz mło dzi oby wa -
te le. Przed trze ma la ty to tal na opo zy cja
wiesz czy ła za ła ma nie fi nan sów pań stwa
i okre śla ła re for my PiS ja ko po pu li stycz ne.
Do kla sy ki moż na za li czyć sło wa mi ni stra
Ro stow skie go, że na Pro gram 500+ pie nię -
dzy nie ma, nie by ło i nie bę dzie. Udo wod -
ni li śmy, że jest ina czej. Dziś pre zen tu je my
no wy pro gram, na zwa ny Piąt ką Ka czyń -
skie go – oznaj mił Łu kasz Mi ko łaj czyk.

Co za wie ra Piąt ka Ka czyń skie go?
Po pierw sze świad cze nie 500+ od pierw -
sze go dziec ka bez kry te rium do cho do we -
go od lip ca bie żą ce go ro ku. – Uru cho mi -
li śmy pro gram 500+ dla po pra wy sy tu acji
pol skich ro dzin. Wie le osób po zy tyw nie
to od czu ło, pod niósł się ich stan dard ży -
cia. By ły rów nież gło sy, że ten pro gram
po wi nien zo stać roz sze rzo ny na pierw sze
dziec ko, nie za leż nie od kry te rium do cho -
do we go – wy ja śniał se na tor.

Ko lej na pro po zy cja to tzw. 13. eme ry -
tu ra, któ ra ma na ce lu po pra wie nie ja ko ści
ży cia se nio rów. Par la men ta rzy sta przy znał,
że wła śnie ta gru pa spo łecz na jest w naj gor -
szej sy tu acji ma te rial nej, po nie waż po -
nad 50 pro cent eme ry tur nie prze kra cza 2
ty się cy zło tych. Dla te go rząd PiS pro po nu je
no we świad cze nie dla eme ry tów w wy so ko -
ści 1100 zło tych, wy pła ca nych raz w ro -
ku. – Se nio rom za wdzię cza my bar dzo wie -
le. Dzię ki nim ma my wol ność, po nie waż to
oni w la tach swo jej mło do ści bu do wa li ma -
ją tek na ro do wy. Ma my świa do mość, że nie
roz wią że to wszyst kich pro ble mów. Pro -
gram zo sta nie uru cho mio ny już w ma -
ju – po in for mo wał par la men ta rzy sta.

Na stęp na spra wa to li kwi da cja po dat -
ku PIT -37 dla mło dych pra cow ni -
ków – do ukoń cze nia 26. ro ku ży cia. Ma
to po pra wić sy tu ację fi nan so wą uczniów,
stu den tów i osób roz po czy na ją cych dzia -
łal ność go spo dar czą.

Rzą dzą cy za mie rza ją tak że przy wró -
cić zli kwi do wa ne po łą cze nia au to bu so we
po mię dzy po wia ta mi i gmi na mi. – W cią -
gu kil ku na stu lat po łą cze nia au to bu so we

zo sta ły zre du ko wa ne o po ło wę. Miesz -
kań cy skar żą się, że z wie lu miej sco wo ści
w Pol sce nie moż na wy je chać ko mu ni ka -
cją miej ską do miast po wia to -
wych – stwier dził Ł. Mi ko łaj czyk.

Ostat nia pro po zy cja do ty czy ob ni że -
nia kosz tów pra cy po przez zwięk sze nie
kosz tów uzy ska nia przy cho du oraz
zmniej sze nie PIT -u dla wszyst kich pra cu -
ją cych. – To trud ne wy zwa nie, ale – jak
za po wie dział pre mier Ma te usz Mo ra -
wiec ki – mot tem PiS jest pra ca dla Po la -
ków i do stat nia Pol ska. Waż ne, by mło dzi
lu dzie nie wy jeż dża li na emi gra cję i z niej
wra ca li. Kla sa śred nia sta no wi pod sta wę
do od bu do wa nia do bro by tu w Pol -
sce – za zna czył se na tor, do da jąc, że
PiS – w prze ci wień stwie do ugru po wań
opo zy cji – ma re al ne pro po zy cje dla wy -
bor ców, któ re są prze my śla ne i fi nan so wo
ob li czo ne. – Wy star czy nie kraść i star czy
dla wszyst kich – spu en to wał Ł. Mi ko łaj -
czyk. Je go zda niem za wią za na nie daw no
Ko ali cja Eu ro pej ska ma tyl ko je den po stu -
lat – od su nię cie PiS -u od wła dzy.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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1 mar ca ob cho dzi li śmy Na ro do wy
Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych.
W kro to szyń skim mu zeum jak co ro -
ku zor ga ni zo wa no wie czor ni cę,
w trak cie któ rej zło żo no hołd człon -
kom pol skie go pod zie mia an ty ko -
mu ni stycz ne go.

Po nad to wła dze sa mo rzą do we gmi ny
i po wia tu, przed sta wi cie le roz ma itych or -
ga ni za cji oraz mło dzież szkol na zło ży li
sym bo licz ne wią zan ki kwia tów w miej -
scach pa mię ci – przy ta bli cy upa mięt nia -
ją cej Żoł nie rzy Wy klę tych w Par ku Dwor -
co wym, przy po mni ku Żoł nie rzy Od -
dzia łu Par ty zanc kie go ppor. Zyg mun ta
Bo ro stow skie go ps. Bo ry w Be ni cach oraz
przy po mni ku Po le głych w Bi twie pod Be -
ni ca mi w 1946 ro ku na cmen ta rzu pa ra -
fial nym w Kro to szy nie. Bi twa pod Be ni -
ca mi by ła jed nym z naj więk szych starć sił
bez pie czeń stwa z wiel ko pol ski mi par ty -
zan ta mi

Pod czas wie czor ni cy Piotr Mi ko łaj -
czyk, dy rek tor mu zeum, wpro wa dził go -
ści w te mat spo tka nia. Opra wę ar ty stycz -
ną przy go to wa ła mło dzież pod kie run -
kiem Ali cji Krysz kie wicz -Świst. Wy stą pi -
li ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych nr 1 w Kro to szy nie – An na
Skrzyp czak, Zu zan na Ba grow ska, Krzysz -
tof Pan fil i Ma te usz Bła szyk. Obok utwo -

rów mu zycz nych po ja wi ły się rów nież
wy po wie dzi żoł nie rzy pod zie mia na te -
mat dzia łal no ści nie pod le gło ścio wej

Po tem głos za brał Da niel Szcze pa -
niak, kro to szyń ski hi sto ryk, któ ry od wie -
lu lat zgłę bia te ma ty kę lo kal ne go pod zie -
mia an ty ko mu ni stycz ne go. Wy gło sił re fe -
rat na te mat struk tu ry or ga ni za cyj nej
i dzia łal no ści miej sco wej or ga ni za cji mło -
dzie żo wej – Kom pa nii Ry cer skiej Ar mii
Kra jo wej (kwie cień -gru dzień 1945). Na -
stęp nie przy bli żył po stać plut. Hen ry ka
Przy by ły ps. Ju rek – żoł nie rza WSGO
„War ta” w Ob wo dzie Kro to szyń skim.

Część wie czor ni cy po świę co na by ła
tak że kon spi ra cji ogól no pol skiej. P. Mi ko -
łaj czyk przy bli żył po stać Hie ro ni ma De -

ku tow skie go ps. Za po ra w związ ku
z przy pa da ją cą 7 mar ca 70. rocz ni cą je go
śmier ci. Był on żoł nie rzem Pol skich Sił
Zbroj nych na Za cho dzie, ci cho ciem nym,
le gen dar nym do wód cą od dzia łów par ty -
zanc kich Ar mii Kra jo wej oraz Wol no ści
i Nie za wi sło ści.

Po spo tka niu w mu zeum zło żo no
zni cze i wią zan ki kwia tów pod ta bli cą
na bu dyn ku daw ne go aresz tu śled cze go
przy ul. Sien kie wi cza, tym sa mym od da -
jąc hołd prze śla do wa nym i mor do wa nym.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

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

WIECZORNICA

Cześć i chwała Żołnierzom Niezłomnym!

W sa li ka me ral nej Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry go ścił Szy mon Ho -
łow nia. Tym sa mym za in au gu ro wa -
no cykl spo tkań To wa rzy stwa Gorz -
kiej Her ba ty. Mo de ra to rem był Woj -
ciech Szu nie wicz, dy rek tor KOK -u. 

Szy mon Ho łow nia to dzien ni karz,
pu bli cy sta, pi sarz, dwu krot ny lau re at na -
gro dy Grand Press. Zwią za ny m. in. z „Ty -
go dni kiem Po wszech nym”, „Ga ze tą Wy -
bor czą”, „Rzecz po spo li tą”, ty go dni ka mi
„New swe ek Pol ska” oraz „Wprost”, pro -
gra ma mi te le wi zyj ny mi  „Mam ta lent!”
czy „Ma my Cię!”. Czę sto an ga żu je się
w ak cje hu ma ni tar ne w Afry ce po przez
za ło żo ne przez sie bie fun da cje ,,Ka isi” i
,,Do bra Fa bry ka”.

W Kro to szy nie Szy mon Ho łow nia
opo wia dał o tym, jak funk cjo nu je pol ska
po li ty ka. Mó wił o gło dzie w kra jach Trze -
cie go Świa ta czy o prze my śle ży wie nio -
wym, zwłasz cza o szko dli wo ści je dze nia
mię sa. 

– To jest hań ba, że ży je my na świe cie,
któ ry mo że wy ży wić 15 mi liar dów lu dzi,
jak po da je WHO – bio rąc pod uwa gę
ilość pro du ko wa nych ka lo rii i biał ka,
a ma my pra wie 900 mi lio nów osób cier -
pią cych na nie do ży wie nie. Wie le z nich
umie ra. Lu dzi na świe cie bę dzie co raz

wię cej, a jed no cze śnie po stę po wać bę dzie
roz war stwie nie. Po wo li świat za czy na się
wy my kać spod kon tro li. Moż na za sta na -
wiać się nad tym, czy je dze nie mię sa jest
nie etycz ne czy nie, czy na le ży za bi jać
zwie rzę ta. To jest osob na kwe stia. Jed no
jest pew ne, że przy ośmiu mi liar dach lu -
dzi na Zie mi nie da się utrzy mać ta kiej
kon sump cji mię sa, ja ka jest w tej chwi -
li – stwier dził Szy mon Ho łow nia.

Po ru sza jąc kwe stię po li ty ki, Ho łow -
nia oznaj mił, że wpływ na nią ma ją oby -
wa te le, któ rzy czę sto prze ja wia ją obo jęt -
ność na wszel kie go ro dza ju pa to lo gie, ła -
ma nie pra wa czy za sad oby cza jo wych
i mo ral nych. – Pro blem po le ga na tym, że
się na to zga dza my. Dla mnie po li tyk jest
jak wy na ję ty hy drau lik al bo elek tryk. Je -
że li od ko goś ta kie go się wy ma ga, że by raz

na czte ry la ta przy cho dził i tań czył ta niec
go do wy, to on to bę dzie ro bił. Chciał bym
od po li ty ka do wie dzieć się, jak roz wią zać
re al ne pro ble my, np. z ta kim roz war -
stwie niem spo łecz nym, zwłasz cza ide olo -
gicz nym, że wy star czy ma ła iskra, by wy -
wo łać woj nę do mo wą. Bro nię te zy, że ma -
my to, cze go chce my. Do sta je my pro dukt,
któ ry sa mi za ma wia my. To nie oszu stwo
po li ty ków, że się tak za cho wu ją, tyl ko na -
sze zi dio ce nie. Tak sa mo jest z psio cze -
niem na te le wi zje, że po ka zu je de bi li zmy.
Gdy by lu dzie chcie li oglą dać w te le wi zji
wy kła dy uni wer sy tec kie, to nie by ło by ni -
cze go in ne go. Te le wi zja jest zbu do wa na
na oglą dal no ści. Je śli by w sa li był po li tyk,
to trze ba by mu za dać jed no py ta nie: wła -
dza czy służ ba? – po wie dział dzien ni karz.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KOK

Zmianę świata zacznij od siebie
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W mi nio ną nie dzie lę w Zdu nach ob -
cho dzo no Na ro do wy Dzień Pa mię ci
Żoł nie rzy Wy klę tych.  Głów nym
punk tem uro czy sto ści był III Zdu -
now ski Bieg Za goń czy ka, po przez
któ ry zło żo no hołd ma jo ro wi Fran -
cisz ko wi Ja skul skie mu ps. Za goń -
czyk. Głów nym or ga ni za to rem był
Zdu now ski Ośro dek Kul tu ry.

Do bie gu na dy stan sie ok. 1,9 km zgło -
si ły się 163 oso by. Tra sa wio dła przez ry -
nek, ul. Mic kie wi cza, Ostrow ską i Sul mie -
rzyc ką oraz pl. Skar gi, z me tą na ryn ku.
Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li oko licz no -
ścio we me da le i dy plo my. Czo ło wa trój ka
z rąk po sła Ja na Mo siń skie go i bur mi strza
To ma sza Chu de go ode bra ła pu cha ry. Naj -
szyb ciej tra sę po ko na li Szy mon Wi niar ski,
To masz Owcza rek i Piotr Woj cza szek.

Na zdu now skim ryn ku moż na by ło
skosz to wać gro chów ki z kuch ni po lo wej,

a tak że za po znać się z eks po zy cją Sa mo -
dziel nej Gru py Sztur mo wej z Kro to szy -
na. Po bie gu w ka wiar ni Re tro od by ło się
spo tka nie hi sto rycz ne, w trak cie któ re go
wy słu cha no pre lek cji o Za goń czy ku. Roz -
da no rów nież na gro dy w kon kur sie li te -
rac kim „Zdu ny w 100-le cie po wsta nia

wiel ko pol skie go” pod pa tro na tem bur mi -
strza To ma sza Chu de go.

Fran ci szek Ja skul ski ps. Za goń czyk
uro dził się w ro dzi nie pol skich emi gran -
tów w West fa lii 16 wrze śnia 1913 ro ku.
W 1920 za miesz kał wraz z ro dzi ną
w Zdu nach. Przed woj ną pra co wał w tam -

tej szym ma gi stra cie. Dzia łał ak tyw nie
w Dru ży nie Har cer skiej im. Za wi szy
Czar ne go. Brał udział w woj nie obron nej
we wrze śniu 1939, a na stęp nie prze szedł
do kon spi ra cji. Je go pseu do nim par ty -
zanc ki, Za goń czyk, za czerp nię to od ty tu -
łu pi sma pod ziem ne go, któ re re da go wał
w na szym re gio nie. W 1942 dzia łał w oko -
li cach wo je wódz twa lu bel skie go, gdzie
zwią zał się z Ke dy wem Ar mii Kra jo wej
i do wo dził du ży mi od dzia ła mi par ty zanc -
ki mi, któ re m. in. bra ły udział w wy zwa la -
nia Pu ław w 1944. Wkrót ce zo stał aresz -
to wa ny przez NKWD. Po cząt ko wo ska za -
no go na ka rę śmier ci, za mie nio ną póź niej

na 10 lat wię zie nia. Za goń czy ko wi uda ło
się zbiec z Wro nek. Za czął or ga ni zo wać
struk tu ry kon spi ra cyj ne prze ciw ko wła -
dzom ko mu ni stycz nym, rów nież w Kro -
to szy nie. 26 lip ca 1946 zo stał aresz to wa -
ny i ska za ny na ka rę śmier ci, któ rą wy ko -
na no 19 lu te go 1947. Był ma jo rem Woj -
ska Pol skie go, od zna czo nym Krzy żem
Wo jen nym Vir tu ti Mi li ta ri V kl., Krzy -
żem Wa lecz nych oraz Krzy żem Ofi cer -
skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

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

W nie dzie lę już po raz dzie wią ty od był
się Kon cert Cha ry ta tyw ny „VIP -y śpie -
wa ją”. Na sce nie w kro to szyń skim ki -
nie Przed wio śnie jak co ro ku swo je
umie jęt no ści wo kal ne za pre zen to wa -
ły zna ne w po wie cie oso bi sto ści. Sa la
by ła wy peł nio na po brze gi. 

Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by ły Sto -
wa rzy sze nie PO MOST oraz Cen trum
Kro to szyń skich Ini cja tyw. – W tym ro ku
ha sło prze wod nie brzmia ło „Z ko bie cym
imie niem na ustach”. Dla te go też każ dy
z wy stę pu ją cych śpie wał pio sen kę, w któ -
rej pa da imię ko bie ty – mó wi Mo ni ka
Kwiat kow ska.

Im pre za jak za wsze mia ła cha rak ter
cha ry ta tyw ny. Do chód z bi le tów oraz
pro wa dzo nej au kcji zo sta nie prze ka za ny
na stwo rze nie miesz ka nia przy go to wu ją -
ce go oso by nie peł no spraw ne do sa mo -
dziel ne go funk cjo no wa nia. Pod czas au -
kcji moż na by ło wy li cy to wać ta kie ga dże -
ty jak ko szul ka re pre zen ta cji Pol ski U -18
(ufun do wa na przez Łu ka sza Ra ka), pro -
fe sjo nal na tar cza do gry w dar ta (ufun do -
wa na przez Sto wa rzy sze nie Kro to szyń ska
Li ga Dar ta), fla gi Pol ski (ufun do wa ne
przez mi ni ster An dże li kę Moż dża now -
ską), fi li żan ki ręcz nie ma lo wa ne (ufun do -
wa ne przez Sklep dla Do mu Grab czan

i Kan wa), ob raz na ma lo wa ny przez Ali nę
Ry bę – kro to szyń ską ar tyst kę. Nie zna my
jesz cze osta tecz nej kwo ty, ale w mo men -
cie od da wa nia ni niej sze go wy da nia
do dru ku by ło to ok. 8 ty się cy zło tych.

Na sce nie wy stą pi li m. in. gru py ta -
necz ne z Cen trum Tań ca Show Dan ce,
Szko ła Roc ka, na uczy cie le z Ze spo łu Szkół
Po nad gim na zjal nych nr 2 im. Ka ro la Li bel -
ta w Kro to szy nie, Aka de mia Ta len tów, Ma -
riusz Ossow ski, Woj ciech Szu nie wicz, Jan
Klupś czy Łu kasz Rak. Pu blicz ność usły sza -
ła ta kie prze bo je jak: „O! Ela”, „Dzie wi ca
Ana sta zja”, „Baś ka” czy ,,Cór ka Ry ba ka”. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

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

ZDUNY

Bieg upamiętniający Zagończyka

KONCERT CHARYTATYWNY

Z kobiecym imieniem na ustach!
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26 lu te go Szko ła Pod sta wo wa nr 1
im. Po wstań ców Wiel ko pol skich
w Kro to szy nie zor ga ni zo wa ła „Drzwi
otwar te” dla ro dzi ców oraz przy -
szłych pierw szo kla si stów. 

Peł nią cy obo wiąz ki dy rek to ra SP nr 1
Łu kasz Pa szek za pre zen to wał ofer tę edu -
ka cyj ną pla ców ki, wska zał na bo ga tą ba zę
dy dak tycz ną, opo wie dział o róż no rod -
nych za ję ciach po za lek cyj nych. Z ko lei
Bar tosz Ko siar ski, na uczy ciel wy cho wa -
nia fi zycz ne go, omó wił funk cjo no wa nie
klas spor to wych, a pe da gog Mar ta Bąk
opo wia da ła o za ję ciach, ja kie szko ła ofe ru -
je w ra mach po mo cy psy cho lo gicz no -pe -
da go gicz nej.

Ro dzi ce mie li oka zję zwie dzić szko łę,
obej rzeć sa le lek cyj ne, bi blio te kę i świe tli -

cę szkol ną oraz sto łów kę, gdzie skosz to -
wa li piz zy przy go to wa nej przez uczniów
i opie ku nów kół ka ku li nar ne go. 

Wie le atrak cji cze ka ło na dzie ci. Zor ga -
ni zo wa no bo wiem za ba wy ru cho we w ha li
spor to wej czy za ję cia pla stycz ne, pod czas
któ rych ma lu chy wy ko ny wa ły wio sen ne
ptasz ki. Do dys po zy cji był tak że mo ni tor
in te rak tyw ny. Prze pro wa dzo no rów nież
ćwi cze nia ko ła te atral ne go Tar cza Obron -
na i przy go to wa no wy sta wę po mo cy dy -
dak tycz nych do na uki fi zy ki i che mii. 

Ma li go ście bar dzo chęt nie uczest ni -
czy li we wszyst kich za ję ciach. Dla ro dzi -
ców na to miast by ła to oka zja, by spo tkać
się z na uczy cie la mi edu ka cji wcze snosz -
kol nej, pe da go giem szkol nym, wy cho -
waw ca mi świe tli cy oraz pra cow ni ca mi se -
kre ta ria tu.

(NO VUS)

SP NR 1 KROTOSZYN

Szeroka oferta Jedynki

26 lu te go w Szko le Pod sta wo wej
nr 7 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im.
Hen ry ka Jor da na w Kro to szy nie zor -
ga ni zo wa no „Drzwi otwar te”. Przy -
szli ucznio wie oraz ich ro dzi ce mo gli
zwie dzić pla ców kę, po znać ka drę
na uczy ciel ską oraz za po znać się
z ofer tą edu ka cyj ną.

– Od kil ku lat or ga ni zu je my „Drzwi
otwar te” – ko men tu je Zbi gniew Ku rza -
wa, dy rek tor SP nr 7 w Kro to szy nie. – Ro -
dzi ce wzię li udział w spo tka niu ze mną
w du żej sa li gim na stycz nej, a dzie ci
uczest ni czy ły w za ję ciach pla stycz nych

czy ru cho wych w sa li in te gra cji sen so rycz -
nej. Po tem na si go ście zwie dza li szko łę,
oglą da li pra cow nie przed mio to we, ga bi -
ne ty do te ra pii in dy wi du al nej, roz ma wia -
li z na uczy cie la mi. Przy go to wa no rów nież
ma ły ca te ring w po sta ci ka wy i cia -
stek – do da je dy rek tor Sió dem ki. 

W trak cie „Drzwi otwar tych” ro dzi ce
mo gli już do peł nić wszel kich for mal no ści
zwią za nych z elek tro nicz nym eta pem re -
kru ta cji do szko ły. W se kre ta ria cie zo stał
uru cho mio ny spe cjal ny punkt, w któ rym
pra cow ni cy mo gą od po wie dzieć na wszel -
kie py ta nia od no śnie re kru ta cji, udzie lić
nie zbęd nej po ra dy lub po mo cy.

(NO VUS)

SP NR 7 KROTOSZYN

Szkoła na Parcelkach ma się czym pochwalić

SP NR 8 KROTOSZYN

Mali poszukiwacze pieczątek

OHP

Drugie miejsce 
w konkursie wojewódzkim

1 mar ca w Szko le Pod sta wo wej nr 8
z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi im.
Ma rii Skło dow skiej -Cu rie zor ga ni zo -
wa no ,,Drzwi otwar te” dla przy szłych
pierw szo kla si stów oraz ich ro dzi ców.
Go ście mie li oka zję zwie dzić szko łę.
Obej rze li kla sy, pra cow nie, sa le gim -
na stycz ne, bi blio te kę czy sto łów kę.

Dla przy by łych do szko ły dzie ci przy -
go to wa no sze reg atrak cji. Ma li go ście zna -
ko mi cie się ba wi li. Każ dy otrzy mał for -
mu larz do zbie ra nia „pie czą tek”. Że by je
zdo być, na le ża ło od wie dzić po szcze gól ne
kla sy i sa le, w któ rych od by wa ły się za ję -
cia – pla stycz ne, mu zycz ne, lo gicz ne czy
fi zycz ne. Na każ de go zdo byw cę wszyst -
kich pie czą tek w se kre ta ria cie cze ka ła na -

gro da w po sta ci cu kier ków.
Ka ta rzy na Ma cie jew ska, dy rek tor

Szko ły Pod sta wo wej nr 8, za pre zen to wa ła
ro dzi com ofer tę edu ka cyj ną pla ców ki,
omó wi ła re ali zo wa ne pro jek ty, po in for -
mo wa ła o two rze niu klas ję zy ko wych. 

– Dzie ci oce ni ły nas bar dzo wy so ko.
Na spo tka niu z ro dzi ca mi mo gli śmy spo -
koj nie po roz ma wiać o ofer cie szko ły,
o tym, co ich nie po koi. By ła mo wa rów nież
o wy da wa niu po sił ków w sto łów ce, funk -
cjo no wa niu świe tli cy. Opo wia da łam o na -
szych szkol nych suk ce sach czy prio ry te -
tach wy cho waw czych. Nie któ rzy ro dzi ce
wy cho dzi li z ta kim oto wnio skiem, że mo -
gli by jesz cze raz za pi sać się do pod sta wów -
ki – oznaj mia Ka ta rzy na Ma cie jew ska.

(NO VUS)

Re pre zen tu ją cy Hu fiec Pra cy 15-2
w Kro to szy nie Ma te usz Jar ka za jął
dru gie miej sce w Wo je wódz kim
Kon kur sie In for ma tycz nym OHP. Im -
pre za od by ła się w Ze spo le Szkół
Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne go
w Ko ni nie.

W szran ki sta nę ło 22 przed sta wi cie -
li jed no stek or ga ni za cyj nych z ca łe go wo -
je wódz twa. Ich pierw szym za da niem
(zgło sze nio wym) by ło przy go to wa nie

pra cy kon kur so wej o do wol nej te ma ty ce
i w do wol nym pro gra mie kom pu te ro -
wym. W trak cie kon kur su uczest ni cy
mu sie li roz wią zać test wie dzy i wy ko nać
qu iz in for ma tycz ny w pro gra mie Po wer -
Po int.

Świet nie spi sał się Ma te usz Jar ka,
uczeń kla sy IIIb Szko ły Bran żo wej I stop -
nia w Kobylinie, któ ry za jął dru gie miej -
sce. Zwy cię ży ła Ka ta rzy na Szy mań ska
z ostrze szow skie go huf ca. 

(AN KA)
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NA DRODZE

Podwójna kolizja na skrzyżowaniu

21 lu te go na tra sie Kro to szyn – Sul -
mie rzy ce nie mal w tym sa mym cza -
sie do szło do dwóch ko li zji z udzia -
łem czte rech po jaz dów. Na szczę ście
ni ko mu nie po waż ne go się nie sta ło.

Na miej sce skie ro wa no po dwa za stę -
py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie i OSP Sul mie rzy ce oraz je -
den z OSP Chwa li szew. Na skrzy żo wa niu
dro gi wo je wódz kiej nr 444 z dro gą po wia -
to wą do szło do zda rze nia z udzia łem
trzech po jaz dów oso bo wych oraz sa mo -
cho du do staw cze go. W ko li zjach bra ły
udział czte ry oso by.

Po za bez pie cze niu te re nu dzia łań
stra ża cy udzie li li kwa li fi ko wa nej pierw -
szej po mo cy oso bie skar żą cej się na złe sa -
mo po czu cie, a w roz bi tych po jaz dach
odłą czy li aku mu la to ry i za bez pie czy li wy -
cie ki pły nów eks plo ata cyj nych. Na miej -
sce do tarł tak że ze spół Lot ni cze go Po go to -
wia Ra tun ko we go. Le karz po prze ba da -
niu wszyst kich osób bio rą cych udział

w zda rze niu zde cy do wał o po zo sta wie niu
ich na miej scu.

– Kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Da -
ewoo miesz ka niec Sul mie rzyc nie za cho -
wał bez piecz ne go od stę pu od po prze dza -
ją ce go po jaz du i nie do sto so wał pręd ko ści
do wa run ków pa nu ją cych na dro dze.
Chcąc unik nąć ude rze nia w au to, któ re
za trzy ma ło się na skrzy żo wa niu, zje chał
na pra wą stro nę dro gi i ude rzył w sto ją cy
tam po jazd mar ki Peu ge ot Bo xer. W tym
sa mym miej scu do szło do dru giej ko li zji.
Rów nież miesz ka niec Sul mie rzyc, kie ru -
ją cy sa mo cho dem mar ki Au di, nie do sto -
so wał pręd ko ści do wa run ków na dro dze,
w wy ni ku cze go ude rzył w volks wa ge na
gol fa, któ ry sta nął na skrzy żo wa niu, by
skrę cić w le wo. Wszy scy uczest ni cy zda -
rze nia by li trzeź wi. Spraw ców obu ko li zji
uka ra no man da ta mi kar ny mi w wy so ko -
ści 250 zło tych – in for mu je Bar tosz Kar -
wik z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro -
to szy nie.

(NO VUS)

W po nie dzia łek, 25 lu te go, pod czas
prac na te re nie bu do wy no we go
przed szko la w Smo li cach, obok miej -
sco wej szko ły pod sta wo wej, na tra fio -
no na nie wy bu chy. Zna le zio no trzy
mi ny z okre su II woj ny świa to wej. 

– By ły to dwie mi ny prze ciw pie chot -
ne i jed na prze ciw pan cer na – wy ja śnia
Bar tosz Kar wik z Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie. – Do przy by cia
gru py roz mi no wa nia z jed nost ki woj sko -
wej z Gło go wa te ren za bez pie cza li po li -
cjan ci. 

Za pla no wa ne na na stęp ny dzień za ję -
cia szkol ne, do mo men tu za koń cze nia
dzia łań sa pe rów, od by wa ły się w po bli -
skiej świe tli cy wiej skiej, na to miast przed -
szko la ki z gru py ze ro wej na ten czas prze -
nio sły się do przed szko la w par ku.

Od kry te mi ny po cho dzą praw do po -
dob nie ze stycz nia 1945 ro ku. Wte dy
w oko li cach Smo lic by ły roz lo ko wa ne nie -
miec kie od dzia ły pan cer ne, na któ re na -
cie ra ły woj ska ra dziec kie od stro ny Ju tro -
si na. So wie ci znisz czy li pięć czoł gów nie -
miec kich w Smo li cach, m. in. nie da le ko
bu dyn ku szko ły. (NO VUS)

SMOLICE

Przy budowie przedszkola znaleziono miny 
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SUMO 

36 medali na mistrzostwach
młodzieżowców 

W My śle ni cach od by ły się Mło dzie żo -
we Mi strzo stwa Pol ski Ko biet i Męż -
czyzn w Su mo. Bar dzo do brze spi sa -
li się re pre zen tan ci UKS Sam son Ko -
by lin i TA Ro zum Kro to szyn, któ rzy
łącz nie wy wal czy li 36 me da li. 

Do ro bek pod opiecz nych tre ne ra Mi -
ro sła wa Fla ka to 19 krąż ków. Na naj wyż -
szym stop niu po dium sta nę li Pa try cja
Du bic ka (U'21 – 60 kg), Pa weł Si ko ra
(U'21 – 60 kg), Mo ni ka So wa (U'21 – 70
kg), Mar ta Wie le biń ska (U'21 – 80 kg)
i Se ba stian Al cer (U'23 – 115 kg). 

Srebr ne me da le zdo by li P. Du bic ka
(U'23 – 60 kg), Ma te usz Pie szak
(U'21 – 60 kg), Piotr Si ko ra (U'23 – 70
kg), M. So wa (U'23 – 73 kg), Kin ga Sro czan
(U'23 – 80 kg) oraz S. Al cer (U'23 – open).
Brąz zgar nę li Ju lia Jan ko wiak (U'21 oraz
U'23 – 55 kg), Wik to ria Prze woź na
(U'21 – 60 kg), K. Sro czan (U'21 – 75 kg),
Mi chał Grzem pow ski (U'23 – 77 kg), Ja -
cek Mać ko wiak (U'21 – 85 kg), We ro ni ka
Sza fra niak (U'23 – 95 kg) i Mi ko łaj Ma łec -
ki (U'23 – open). 

Za le d wie dwa me da le mniej przy -
wieź li z My śle nic przed sta wi cie le To wa -

rzy stwa Atle tycz ne go Ro zum Kro to szyn.
Zło to wy wal czy li Alek san dra Ro zum
(U'23 – 65 kg), Zu zan na Kry stek
(U'23 – +95 kg) i Mi chał Fa bia now ski
(U'21 – +115 kg). 

Na dru gim stop niu po dium sta wa li
A. Ro zum (U'21 – 65 kg), Mi ko łaj Mro -
wiń ski (U'21 – 77 kg), Z. Kry stek
(U'21 – +80 kg), Kac per Mi ko łaj czyk
(U'21 – open) i M. Fa bia now ski
(U'23 – + 115 kg). Brą zo we krąż ki zdo by -
li Le na An drze jak (U'21 oraz U'23 – 65
kg), A. Ro zum (U'21 – open), Mi ko łaj
Raź niak (U'21 – 60 kg), Oskar Kmie cik
(U'21 – 77 kg), K. Mi ko łaj czyk (U'21
oraz U'23 – +115 kg), Z. Kry stek
(U'23 – open) oraz M. Fa bia now ski
(U'23 – open). 

W kla sy fi ka cji koń co wej ka te go rii
żeń skiej U'21 oraz U'23 trium fo wał ko by -
liń ski Sam son (179 pkt.), wy prze dza jąc
TA Ro zum (97 pkt.). W kat. U'21 męż -
czyzn naj lep sze by ło TA Ro zum (152
pkt.). W U'23 męż czyzn zwy cię ży li ko by -
li nia nie (135 pkt.), a klub z Kro to szy na
zo stał skla sy fi ko wa ny na trze cim miej scu
(107 pkt). 

(GRZE LO)

W sa li gim na stycz nej Szko ły Pod sta -
wo wej nr 3 ro ze gra no Za mknię te Mi -
strzo stwa Koź mi na Wiel ko pol skie go
w Te ni sie Sto ło wym. W szran ki sta -
nę ło 55 uczest ni ków. Ry wa li za cja to -
czy ła się w 11 ka te go riach.

W naj młod szej ka te go rii żeń skiej naj -
lep sza oka za ła się Mar ta Mar ci nek, wy -
prze dza jąc Mar ty nę Wa sik i Ga bry się
Wa sik. W kat. rocz ni ków 2006-2008
trium fo wa ła Mag da le na Kla rzyń ska,
przed Ame lią Żak i Ju li tą Kla rzyń ską.
W kat. 2003-2005 pierw sze miej sce za ję -
ła Ja go da Urba niak, a za nią upla so wa ły
się Na ta lia Ju sko wiak i Zu zan na Be sta.
Zma ga nia se nio rek wy gra ła Ewa Mar ci -
nek, dru ga by ła Na ta lia Szwa łek, a trze cia
Han na Ba na szak. 

W gru pie naj młod szych chłop ców trzy
czo ło we po zy cje za ję li Kac per Szym czak,
Mi chał Ka niew ski i Fran ci szek Pa te rek.

W kat. 2006-2008 zwy cię żył Ma ciej Wo -
siń ski, któ ry wy prze dził To bia sza Ta lar czy -
ka i Ma te usza Ka niew skie go. W kat. 2003-
2005 trium fo wał Ja kub Krzy ża now ski,
a na ko lej nych miej scach upla so wa li się To -
masz Sta niek i Ma te usz Go rze lan ny.

W roz gryw kach ju nio rów bez kon ku -
ren cyj ny oka zał się Mar cin Le śniak, któ ry
wy prze dził Mi ło sza Ko smal skie go i Mar -

ci na Ko len dę. W gru pie se nio rów pierw -
szy był Mi chał Ulka, dru gi Bar tosz Żak,
a trze ci Mi ro sław Proć. W ka te go rii old bo -
jów mi strzem zo stał Hen ryk Ko len da,
a za nim zna leź li się Ja nusz Ma lesz ka i Sła -
wo mir Ja rosz. Naj lep szym we te ra nem był
Bog dan Bącz kie wicz, a dru ga lo ka ta przy -
pa dła Mar ko wi To masz kie wi czo wi. 

(GRZE LO)

TENIS STOŁOWY

Walczyli o mistrzostwo Koźmina
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Za na mi czwar ty z sze ściu za pla -
no wa nych tur nie jów w ra mach
Otwar tych Mi strzostw Po wia tu
Kro to szyń skie go w Sza chach Szyb -

kich. Tym ra zem zwy cięz ca mi zo -
sta li Zu zan na Zie le ziń ska, Ka mil
Grze siak, Ma te usz Ant ko wiak i Zo -
fia Ka lak. 

W star szej ka te go rii dziew cząt naj lep -
sza by ła Zu zan na Zie le ziń ska, któ ra wy -
prze dzi ła Wik to rię Łu ko wiak i Na ta lię
Grzo nę. Ta ostat nia za wod nicz ka pro wa -
dzi w kla sy fi ka cji ge ne ral nej (15,5 pkt.)
z prze wa gą 3,5 i 3 oczek nad naj groź niej -
szy mi ry wal ka mi. 

W gro nie chłop ców trium fo wał Ka -
mil Grze siak, któ ry znaj du je się na cze le
staw ki, a za nim pla su ją się Kac per Ugo -
rek i Da wid Gu stow ski.

W młod szej gru pie wie ko wej po raz
trze ci zwy cię żył Ma te usz Ant ko wiak.
Za li de rem znaj du ją się Adam Jar czyń ski
i Kon rad Zy ba ła. Wśród dziew cząt naj lep -
sza by ła Zo fia Ka lak, któ ra do pro wa dzą -
cej Ka ta rzy ny Kacz ma rek tra ci już tyl -
ko 0,5 pkt. Trze cia, ze stra tą punk tu do li -
der ki, jest Pau li na Ant ko wiak. 

(GRZE LO)

Na po cząt ku lu te go oka za ło się, że
Pol ski Zwią zek Pił ki Siat ko wej przy -
znał dru ży nie ju nio rów Astry dzi ką
kar tę i nasz te am mógł za grać
w Ćwierć fi na ło wym Tur nie ju o Mi -
strzo stwo Pol ski w Pił ce Siat ko wej.
Roz gryw ki w Opo lu Lu bel skim kro to -
szy nia nie roz po czę li do brze, ale po -
tem za czę ły się kło po ty.

W gru pie Astra naj pierw po ko na -
ła 3: 2 MKS Ikar Le gni ca, wy gry wa jąc de -

cy du ją cą par tię 17: 15. Ko lej nym ry wa -
lem by li obroń cy ty tu łu – EKS Skra Beł -
cha tów. Na si siat ka rze za czę li ten mecz
zna ko mi cie, wy cho dząc na pro wa dze -
nie 8: 2. Beł cha to wia nie ro bi li, co mo gli,
lecz kro to szy nia nie wy gra li pierw szą par -
tię 25: 21. Po tem jed nak do gło su do szła
Skra, zwy cię ża jąc osta tecz nie 3: 1. 

Dru gie miej sce w gru pie da wa ło
Astrze moż li wość wal ki o po dium. Nie -
ste ty, po dru gim me czu je den z na szych
siat ka rzy zgło sił uraz ple ców i nie był

zdol ny do dal szej gry. Te am z Kro to szy na
dys po no wał za le d wie sze ścio oso bo wym
skła dem, a war to pod kre ślić, że nie wy ni -
ka ło to z pro ble mów eko no micz nych.

W efek cie mu siał wy co fać się z roz gry -
wek. Tym sa mym ju nio rzy Astry skla sy fi -
ko wa ni zo sta li na czwar tym miej scu. 

(GRZE LO)

Na po cząt ku lu te go za wod ni cy KS
Kro tosz star tem w XVII Zi mo wym
Bie gu Trzech Je zior w Trze mesz nie
roz po czę li te go rocz ny se zon. Na dy -
stan sie 15 km świet nie spi sa li się
Ser giusz Sój ka i Ju sty na Olej ni czak,
któ rzy by li naj lep si w swo ich ka te go -
riach wie ko wych. 

Jak co ro ku za wo dy od by ły się na ma -
low ni czym te re nie Nad le śnic twa Go łąb -

ki. W le sie w Go łąb kach umiej sco wio ne
by ły start i me ta. Mi mo zi mo wej au ry tra -
sa by ła do sko na le przy go to wa na.

KS Kro tosz re pre zen to wa ła spo ra gru -
pa osób. Naj le piej po wio dło się Ar tu ro wi
Mar ko wi, któ ry uzy skał czas 59: 43, zaj -
mu jąc 39. miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral -
nej. Z ko lei dru gi w spor to wym ple bi scy -
cie, or ga ni zo wa nym przez na szą re dak cję,
Ka rol Olej ni czak z wy ni kiem 1: 00: 47
upla so wał się na 49. po zy cji.

Świet nie spi sa li się mło dzi bie ga cze.
Ser giusz Sój ka (1: 01: 39) był 61. w open
oraz naj lep szy w gru pie M16. Za le d -
wie 25 se kund póź niej na me cie za mel do -
wał się Ka mil Ko niecz ny (63. miej sce).
Czwar ta wśród ko biet oraz pierw sza
w ka te go rii K20 by ła na to miast Ju sty na
Olej ni czak (1: 02: 59). 

Na po chwa ły za słu gu je też do świad -
czo ny Cze sław Sien kie wicz (1: 06: 21),
któ ry sta nął na trze cim stop niu po dium
w kat. M60. W ry wa li za cji dru ży no wej
KS Kro tosz za jął szó stą lo ka tę. 

W Trze mesz nie star to wa li tak że Ka -
rol Mrocz kow ski (157. miej -
sce – 1: 09: 03), To masz Kna pik (165.
miej sce – 1: 09: 34), Ma ciej Sob ko wiak
(196. miej sce – 1: 11: 03), Pa weł Bła żu -
tycz (197. miej sce – 1: 11: 04), Ja cek Ra -
taj ski (236. miej sce – 1: 12: 26), Woj -
ciech Drozd (270. miej sce – 1: 13: 39),
Mo ni ka Sob ko wiak (288. miej -
sce – 1: 14: 28), Krzysz tof Ka sprzak
(308. miej sce – 1: 15: 25), Ar ka diusz Ka -
rol czak (444. miej sce – 1: 22: 22), Jan Ja -
ru zel (462. miej sce – 1: 23: 07), Bog dan
Pa ry sek (530. miej sce – 1: 27: 51), Piotr
Ty czyń ski (531. miej sce – 1: 27: 52), Jo -
an na Olej ni czak (544. miej -
sce – 1: 28: 57) i Va le ry Mać ko wiak (635.
miej sce – 2: 00: 20). 

(GRZE LO)

BIEGI

Udany start w Trzemesznie

15Sport

POD NASZYM PATRONATEM

Szostak powiększa przewagę 

Od paź dzier ni ka co dwa ty go dnie
w kro to szyń skim klu bie Bi la roz gry -
wa ne są ama tor skie tur nie je czwart -
ko we w dar ta. Po dwu na stu im pre -
zach na cze le staw ki pla su je się Se -
ba stian Szo stak. 

Pierw sze dwa tur nie je na le ża ły do ro -
dzi ny Paw lic kich – trium fo wa li bo wiem
Prze my sław oraz Pa weł. Po tem do ry wa li -
za cji włą czył się trium fa tor ubie gło rocz -
nej Su per li gi Dar ta, Se ba stian Szo stak,
któ ry od te go cza su wy grał aż sześć tur nie -

jów. W po zo sta łych pierw sze miej sca zaj -
mo wa li Ja cek Cie ślak (IV tur niej), Wło -
dzi mierz Skal ski (VI), Ma te usz Woj ta szek
(IX) i Mar cin Kmie ciak (XI). 

Zde cy do wa nym li de rem jest S. Szo -
stak (86 pkt.), a za nim pla su ją się Prze my -
sław Paw lic ki (64 pkt.), M. Woj ta szek (63
pkt.), M. Kmie ciak (58 pkt.), J. Cie ślak
(57 pkt.) oraz Ad rian Ja siń ski (56 pkt.).

War to nad mie nić, że w tym ro ku pu -
cha ry dla zwy cięz ców ufun do wał Prze -
my sław Paw lic ki. 

(GRZE LO)

PIŁKA RĘCZNA

Triumf koźmińskich szczypiornistów
POD NASZYM PATRONATEM

Zacięta walka o zwycięstwo

SIATKÓWKA

Miłe złego początki

Koź miń ski ze spół wy grał Fi nał Mi -
strzostw Wiel ko pol ski Lu do wych Ze -
spo łów Spor to wych. Tur niej ro ze gra -
no 26 lu te go w ha li spor to wej w Koź -
mi nie Wlkp. W de cy du ją cym me czu
go spo da rze wy gra li 22: 8 ze Strzał -
ko wem.

Do ry wa li za cji przy stą pi ły czte ry
dru ży ny. Naj pierw koź mi nia nie ogra li
Trzcian kę 22: 11, a Strzał ko wo po ko na -
ło 14: 13 Nie tąż ko wo. W spo tka niu
o trze cie miej sce ten ostat ni ze spół
uległ 11: 16 Trzcian ce. W fi na le koź -
miń scy szczy pior ni ści nie da li szans ry -
wa lom ze Strzał ko wa, zwy cię ża -
jąc 22: 8. 

W zwy cię skim te amie, tre no wa -
nym przez Da riu sza Ma cie jew skie go,
wy stą pi li Ja kub Rosz czak, Kry stian
Mu siał, Mar cin Ko len da, Do mi nik
Pierz cha ła, Kac per Wie rzo wiec ki, Mar -
cin Le śniak, Ja cek Dry gas, Eryk Pra -

czyk, Ma ciej Szym czak, Ja kub Szklan -
ny, Da riusz Id ko wiak, Ja kub Ole szak,
Kac per Pa ta las, Kac per Miel ca rek,
Krzysz tof Waw rzy niak, Mi chał Ko łacz -
kow ski, Kac per Stró żyk, Kry stian Mi -
ko łaj czyk, Ma te usz Do la ta i Mi łosz Ko -
smal ski.

(GRZE LO)
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W ćwierć fi na le Okrę go we go Pu cha ru
Pol ski Piast Ko by lin prze grał na wła -
snym bo isku z Ja ro tą Ja ro cin 0: 1. Go -
la na wa gę awan su go ści zdo był
w 21. mi nu cie Mi łosz Ko wal ski. 

W prze rwie zi mo wej w obo zie Pia sta
do szło do kil ku zmian. Przede wszyst kim
dru ży nę ob jął no wy tre ner – Ja ro sław Plo -
ta. Do bram ki wsko czył Bar tło miej Wo -
siek, na śro dek obro ny po wę dro wał To -
masz Ko kot, a li nię po mo cy za si li li Ja kub
Smek ta ła oraz Pa tryk Wciór ka. 

Piast od pierw szych mi nut szu kał
swo ich szans w kon trach prze ciw ko wy żej
no to wa ne mu ry wa lo wi. Przy jezd ni mie li
prze wa gę optycz ną, ale w pierw szej od sło -
nie stwo rzy li so bie tyl ko jed ną do god ną sy -
tu ację. Nie ste ty dla go spo da rzy – oka zji tej
nie zmar no wa li. W 21. mi nu cie spo tka nia
le wym skrzy dłem po mknął Ma te usz Du -
naj i bę dąc już w po lu kar nym, wy co fał pił -

kę na pią ty metr do Mi ło sza Ko wal skie go,
któ ry zmu sił ko by liń skie go bram ka rza
do ka pi tu la cji. 

Po zmia nie stron miej sco wi mie li kil ka
oka zji do wy rów na nia. Sy tu acji sam
na sam z po cho dzą cym z Kro to szy na Se ba -
stia nem Kmie ci kiem nie wy ko rzy stał Pa -
tryk Ka miń ski. Po tem po po tęż nym ude -
rze niu Ja ku ba Szy ma now skie go bram karz
Ja ro ty spa ro wał pił kę na słu pek. Z ko lei
w koń ców ce me czu po strza le J. Smek ta ły
fut bo lów ka o mi li me try mi nę ła bram kę. 

Go ście tak że ra zi li nie sku tecz no ścią
i wy nik już się nie zmie nił. W pół fi na le
Okrę go we go Pu cha ru Pol ski za gra dru ży -
na z Ja ro ci na. 

(GRZE LO)

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

W Koź mi nie Wiel ko pol skim ro ze gra -
no Tur niej Ha lo wej Pił ki Noż nej w ka -
te go riach ża ków i se nio rek. Roz gryw -
ki chłop ców wy gra li Czar ni Do brzy ca,
a w żeń skiej ry wa li za cji trium fo wał
Cra zy Te am Kro śni ce. 

Eki pa Czar nych Do brzy ca wy prze -
dzi ła Aka de mię Pił kar ską Re is sa Go styń,
GOS I Koź min Wlkp., Zjed no czo nych Pu -
dlisz ki, Wi słę Bo rek Wlkp., GOS III,
GOS IV i GOS II. Za naj lep sze go za wod ni -
ka tur nie ju uzna no Do mi ni ka Pio trow -
skie go ze zwy cię skiej dru ży ny, a na naj lep -
sze go bram ka rza wy bra no Fran cisz ka Bo -
ru szew skie go (APR Go styń). Kró lem
strzel ców, z sied mio ma tra fie nia mi, zo stał
Ka mil Kra wiec (APR Go styń). Wy róż nio -
no tak że naj lep szych gra czy po szcze gól -
nych ze spo łów – An to nie go Krup ni ka
(Czar ni), Igo ra Gret che na (APR), Kac pra

Jan kow skie go (Zjed no cze ni), Szy mo na
Ma tel skie go (Wi sła), Ja ku ba Przy kło tę
(GOS I), Woj cie cha Szym cza ka (GOS II),
Woj cie cha Mar ci sza (GOS III) i Le nę
Grze siak (GOS IV). 

W tur nie ju dziew cząt bez kon ku ren -
cyj ny oka zał się Cra zy Te am Kro śni ce, wy -
prze dza jąc GOS II Koź min Wlkp. oraz

GOS I. Wy róż nie nia przy zna no Ame lii
Na ce wicz (Cra zy Te am), Na ta lii Ju sko -
wiak (GOS I), Ewe li nie Czaj ce (GOS II),
Mar cie Wy pych (ty tuł MVP, Cra zy Te am),
Kor ne lii Funt (naj lep sza bram kar ka, Cra zy
Te am). Kró lo wą strzel ców, z trze ma go la -
mi, zo sta ła Mar ce li na Szew czyk (GOS I). 

(GRZE LO)

Piast Kobylin – Jarota Jarocin
0:1 (0:1)

BRAMKA: 0:1 – Miłosz Kowalski (21’)
PIAST: B. Wosiek – Kubiak, Kokot, S.
Wosiek, Ratajczak – Kamiński,
Szymanowski, Snela, Wciórka,
Smektała - Wachowiak (60’ Kowalski)
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HALOWA PIŁKA NOŻNA

Rozgrywki żaków i dziewcząt

PIŁKA NOŻNA

Piast nie sprostał Jarocie

KITESURFING 

Julia dwa razy na podium

Po stycz nio wych tre nin gach w Egip -
cie Ju lia Da ma sie wicz roz po czę ła se -
zon star to wy. Miesz kan ka Koź mi na
Wlkp. za pre zen to wa ła się na otwie -
ra ją cym cykl za wo dów Emi ra tes Ki -
te bo ar ding As so cia tion – Abu Dha bi
Ki te sur fing Open 2019. 

Przy po mnij my, że Ju lia Da ma sie -
wicz zo sta ła włą czo na w skład re pre -
zen ta cji Pol ski na rok 2019. Na za wo -

dach w Zjed no czo nych Emi ra tach
Arab skich koź mi nian ka dwu krot nie
upla so wa ła się na po dium. W ry wa li -
za cji open ko biet za ję ła trze cie miej -
sce, a w zma ga niach ju nio rek by ła
dru ga. 

Mło da za wod nicz ka ma przed so bą
ko lej ne tre nin gi w Egip cie. W ma ju na -
to miast star to wać bę dzie na mi strzo -
stwach świa ta we wło skim Cam pio ne. 

(GRZE LO)

Ma riusz Wal ko wiak
Chi ro prak ty ka me to dą Pier ce'a to

za awan so wa na te ra pia, pro wa dzo na
na spe cjal nej ko zet ce z za pad nia mi,
któ ra po zwa la na wy jąt ko wo do kład ne
i bez piecz ne dzia ła nie, na wet w przy -
pad ku skom pli ko wa nych pro ble mów
od cin ka szyj ne go krę go słu pa i zro to -
wa nej mied ni cy. Efek tem jest przy -
wró ce nie pra wi dło wej ru cho mo ści
krę gów, pra cy ukła du ner wo we go,
funk cji fi zjo lo gicz nych oraz wy rów na -
nie mied ni cy.

Me to da Pier -
ce'a wy róż nia się
bez pie czeń stwem
ze wzglę du
na wy ko rzy sta nie
spe cy ficz nej tech -
ni ki na sta wie -
nia – bez ro ta cji
gło wy. Dia gno za

opie ra się na wni kli wej ana li zie zdjęć
RTG, ba da niu neu ro lo gicz nym mię śni
i czu cia skór ne go, ba da niu pal pa cyj nym
ca łe go krę go słu pa i mied ni cy oraz szcze -
gó ło wym wy wia dzie i hi sto rii cho ro by.
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