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DZIŚ W NU ME RZE:
� KROTOSZYN

Pomnik dla kolejarzy
Czytaj na str. 2

� POLITYKA

Poseł Jan Dziedziczak
kandydatem 
do Parlamentu
Europejskiego

Czytaj na str. 5

� KROTOSZYN

Charytatywny maraton
fitness z okazji 
Dnia Kobiet

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWOJA EDUKACJA
Czytaj na str. 8-12

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 13-14

� SPORT

Astra, Piast i Biały
Orzeł walczyły 
o ligowe punkty

Czytaj na str. 15-16

Czytaj str. 3

KROTOSZYN

Zbigniew Brodziak 
na czele OPS-u

Od piąt ku do nie dzie li w Perzy cach
roz gry wa ne by ły za wo dy Grand Prix
Kro to szy na – Ste el Dart. W ho te lu
Waw rzy niak za pre zen to wa ła się kra -
jo wa czo łów ka dar te rów. Im pre za
oka za ła się wiel kim suk ce sem Sto -
wa rzy sze nia Kro to szyń ska Li ga Dar -
ta, któ re po raz pierw szy w hi sto rii zor -
ga ni zo wa ło tak pre sti żo we za wo dy. 

Naj le piej spo śród kro to szyń skich za -
wod ni ków w ten week end po wio dło się
Prze my sła wo wi Paw lic kie mu, któ ry so bot -
nią ry wa li za cję za koń czył na 17. miej scu.
Te go sa me go dnia od był się tak że tur niej
to wa rzy szą cy Grand Prix – do fi na łu zma -

gań do tar ła Mar ta Paw lic ka. Sze ro ką re la -
cję z wiel kie go świę ta dar ta w Perzy cach
znaj dzie cie w na stęp nym wy da niu Ga ze ty
Lo kal nej KRO TO SZYN. (GRZE LO)

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

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

POD NASZYM PATRONATEM

Wielkie święto darta w naszym powiecie!
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15 mar ca przy dwor cu PKP od sło -
nię to po mnik po świę co ny ko le ja -
rzom kro to szyń skie go wę zła ko le jo -
we go. Ini cja to rem je go po wsta nia
był Ro man Zy ba ła, prze wod ni czą cy
Ko mi sji Za kła do wej NSZZ So li dar -
ność przy Za kła dzie Li nii Ko le jo wych
w Ostro wie Wiel ko pol skim. 

W uro czy sto ści uczest ni czy li bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek, Mi chał Ku -
rek – na czel nik Wy dzia łu Go spo dar ki
Ko mu nal nej, Ochro ny Śro do wi ska i Rol -
nic twa, Ro man Zy ba ła, Krzysz tof Wło -
dar czyk – dy rek tor Za kła du Li nii Ko le jo -
wych w Ostro wie Wiel ko pol skim, jak
rów nież pocz ty sztan da ro we NSZZ So li -
dar ność przy ZLK w Ostro wie Wlkp.
oraz NSZZ So li dar ność Wę zeł PKP Kro -
to szyn.

– Nie do ko na li by śmy te go, gdy by nie
lu dzie życz li wi do po mo cy przy po mni -
ku. By cie ko le ja rzem jest bar dzo cięż ką
pra cą i od po wie dzial ną. Nie cho dzi my
już na służ bę, ale na dy żu ry i tak słu ży my
lu dziom. To, co tu taj po wsta ło, ma słu żyć
obec nym ko le ja rzom, eme ry tom i tym,
któ rych już z na mi nie ma – po wie dział
Ro man Zy ba ła, ini cja tor po mni ka.

– Bez was nie by ło by te go po mni ka.
To sy gnał, że coś się zmie nia na lep sze.
Od 25 mar ca po ja wią się tu taj po cią gi
z Wro cła wia. Jest ro bio na li nia ko le jo wa za -
kła da ją ca pręd kość 120 km/h. Kro to szyn
bę dzie miał bar dzo do bre po łą cze nie. Ist -
nie je szan sa, że po ja wią się pie nią dze na sfi -
nan so wa nie po łą cze nia ze sto li cą Wiel ko -
pol ski – oznaj mił Krzysz tof Wło dar czyk.

Oś, któ ra sta no wi po mnik, po cho dzi
z ro ku 1912 z wa go nu po zy ska ne go przez
Wa go now nię Kro to szyn od Cu krow ni

Zdu ny. W ra mach wspól nej ini cja ty wy
ko le ja rze od no wi li ją oraz ufun do wa li pa -
miąt ko wą ta bli cę. Urząd Miej ski w Kro to -
szy nie zle cił opra co wa nie do ku men ta cji
po mni ka, przy go to wa nie co ko łu oraz wy -
bru ko wa nie te re nu wo kół nie go. Koszt
przed się wzię cia za mknął się w kwo cie
ok. 10 000 zło tych. Pra ce wy ko na ła fir ma
Edwar da Kraw czyń skie go.

– My ślę, że jest to ko lej na atrak cja dla
miesz kań ców. Żar tu jąc, mó wi łem, że jak
po ja wią się no we po cią gi, to moż na tę oś
wy ko rzy stać, bo jest so lid na. To ta ki ele -
ment łą czą cy hi sto rię Kro to szy na z te raź -
niej szo ścią – spu en to wał bur mistrz Fran -
ci szek Mar sza łek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Na po cząt ku te go ro ku kro to szyń ska
fir ma A -T S.A. za koń czy ła bu do wę
no we go biu row ca. Sie dzi ba przed -
się bior stwa zo sta ła prze nie sio na
na uli cę Ra wic ką 54. 

No wo cze sny bu dy nek, wy bu do wa ny
i wy po sa żo ny we dług naj wyż szych stan -

dar dów ja ko ścio wych, jest już użyt ko wa -
ny przez pra cow ni ków cen tra li. Po 29 la -
tach dzia ła nia fir my wresz cie ca łe Cen -
trum Lo gi stycz ne oraz sie dzi ba zlo ka li zo -
wa ne są w jed nym miej scu w Kro to szy -
nie. Po wierzch nia biu ro wo -ma ga zy no wa
A -T to obec nie nie mal 30 000 m2.

OPRAC. (NO VUS)

KROTOSZYN

Firma A-T w nowym biurowcu 

KROTOSZYN

Pomnik dla kolejarzy

19 mar ca w Basz ko wie do szło
do roz sz czel nie nia li nii prze sy ło wej
ga zu. Uszko dzo no ją w trak cie wy ko -
ny wa nia prac ziem nych. 

Na miej sce skie ro wa no stra ża ków
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz z OSP w Basz ko wie
i Zdu nach. Jak się oka za ło, pod czas wy -
ko ny wa nia prac ziem nych na te re nie
jed nej z po se sji do szło do uszko dze nia li -
nii prze sy ło wej ga zu śred nie go ci śnie -
nia. W wy ni ku awa rii nikt nie ucier piał.

Stra ża cy za blo ko wa li ruch w ob rę bie
pro wa dzo nych dzia łań i – wy po sa że ni
w sprzęt ochro ny dróg od de cho wych
i urzą dze nia po mia ro we – wy zna czy li
stre fę za gro że nia. Na stęp nie jed na ro ta
przy stą pi ła do pró by uszczel nie nia uszko -
dzo ne go od cin ka li nii prze sy ło wej, wy ko -
rzy stu jąc do te go ce lu spe cja li stycz ny za -
cisk hy drau licz ny. 

Do mo men tu przy by cia po go to wia
ga zo we go mo ni to ro wa no stre fę wo kół
miej sca roz sz czel nie nia. Po tem spe cja li ści
za ło ży li dwa za ci ski na uszko dzo nej li nii
prze sy ło wej, li kwi du jąc za gro że nie. 

(NO VUS)

BASZKÓW

Awaria gazociągu
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Trwa WIO SEN NA ME TA MOR FO ZA
z Na tur Ho use Kro to szyn. Lau re at ką
w kon kur sie zo sta ła An na Kre mer,
29-let nia miesz kan ka Kro to szy na.

Przy go to wa no dla niej m. in. 3-ty -
go dnio wą ku ra cję die te tycz ną
pod okiem die te ty ka z Na tur Ho use.
Oprócz te go cze ka ją wi zy ta w sa lo nie
fry zjer skim, pro fe sjo nal ny ma ki jaż, sty -

li za cja pa znok ci oraz pro fe sjo nal na se sja
zdję cio wa.

Wiel ki fi nał ME TA MOR FO ZY za -
pla no wa no na 13 kwiet nia w sa lo nie Top
Se cret w Ga le rii Kro to szyń skiej. 

Part ne ra mi ak cji są Top Se cret,
Avon – Ur szu la Ko wal, Sa lon Ko sme tycz -
ny Mag da, Sa lon Fry zjer ski Ha nia „Styl
i ele gan cja”, Mar ty na Szym czak Ma ke -up,
An gie oraz Fo to In spi ra cje. (NO VUS)

19 mar ca od by ło się wal ne ze bra -
nie Sto wa rzy sze nia Oby wa tel skie
Po ro zu mie nie Sa mo rzą do we.
W związ ku z upły wem ka den cji wy -
bra no no wych człon ków za rzą du
oraz no we go prze wod ni czą ce go.

No wym prze wod ni czą cym OPS -
-u zo stał Zbi gniew Bro dziak, rad ny Ra -
dy Po wia tu Kro to szyń skie go. Uzy skał
jed no gło śne po par cie 26 człon ków. Je -
go po przed nik, Wie sław Soł ty siak, po -
sta no wił nie ubie gać się po now nie o to
sta no wi sko ze wzglę dów oso bi stych.
Stał na cze le OPS -u przez sie dem lat.
Z okre su swo jej dzia łal no ści przed sta -
wił ob szer ne spra woz da nie, któ re przy -
ję to jed no gło śnie.

– Wszyst kim wam od da ję na leż ny
sza cu nek i wy ra żam uzna nie za pra cę,
ja ką wy ko na li ście w trak cie ostat niej
kam pa nii wy bor czej, któ ra by ła bar dzo
krót ka – mó wił W. Soł ty siak. – By ły to
cał ko wi cie in ne wy bo ry niż czte ry la ta
wcze śniej. Pra wo i Spra wie dli wość zli -
kwi do wa ło Jed no man da to we Okrę gi
Wy bor cze, za cho wu jąc je w gmi nach
tyl ko do 20 ty się cy. W kro to szyń skiej
ra dzie ma my trój kę rad nych, w Ra dzie
Po wia tu tak że, w Koź mi nie Wlkp, Sul -
mie rzy cach i Ko by li nie ni ko go. Otwar -

ły się no we drzwi w Zdu nach. Tam tej -
szy wy nik po ka zu je, że nie ma zgo dy
na po li ty kę, ja ką pro wa dzi bur mistrz.
Ma my wię cej rad nych niż w po przed -
niej ka den cji. W OPS -ie ist nie je wol -
ność wy po wie dzi, róż nij my się po glą -
da mi, ale róż nij my się pięk nie. Wie le
emo cji wy wo ła ło wej ście trzech na -
szych rad nych miej skich do ko ali cji. Ja -
ko szef pod ją łem osta tecz ną de cy zję.
By li śmy przez czte ry la ta w opo zy cji.
Wie lu z was twier dzi ło, że wspie ra my
bur mi strza ja ko wspo ma ga ją ca ko ali -
cja. Nie wiem, co jest lep sze – być
w ko ali cji czy w opo zy cji. Pod ją łem ta -
ką, a nie in ną de cy zję, że by się
przed wa mi roz li czyć. Po sta no wi łem
zre zy gno wać z funk cji prze wod ni czą -
ce go. Spra wy oso bi ste mu szą sta nąć
na pierw szym miej scu. Przez te la ta
sta ra łem się zro bić wszyst ko, że by
uczci wie wam spoj rzeć w oczy. Po wie -
dzia łem rów nież, że nie je ste śmy za -
kład ni ka mi ko ali cji. Je śli pro gram
OPS -u nie bę dzie re ali zo wa ny, to ko le -
dzy mo gą wy stą pić z ko ali cji – stwier -
dził W. Soł ty siak.

No wy prze wod ni czą cy, Zbi gniew
Bro dziak, za po wie dział zmia ny w dzia -
łal no ści sto wa rzy sze nia, je śli cho dzi
o dzia łal ność sa mo rzą do wą. – Ca ły wy -

si łek mu si my skon cen tro wać na pod -
nie sie niu sku tecz no ści dzia ła nia na ta ki
po ziom, aby miesz kań cy po szcze gól -
nych gmin iden ty fi ko wa li się z OPS -em
ja ko wia ry god nym, kom pe tent nym
i prze wi dy wal nym pod mio tem, bę dą -
cym wy ra zi cie lem ich ocze ki wań, ma -
rzeń i po trzeb – po wie dział Z. Bro -
dziak. – Do dat ko wo każ dy nasz czło -
nek i sym pa tyk mu si mieć świa do mość,
że wszyst kie in dy wi du al ne dzia ła nia
w sfe rze pu blicz nej wpły wa ją na oce nę
ca ło ści. Nie mo że my za tem po zwo lić
so bie na błę dy. Mu si my za paść głę bo ko
w ser ca i umy sły człon ków i sym pa ty -
ków OPS -u. Si ła i sku tecz ność na sze go
dzia ła nia jest wy pad ko wą in dy wi du al -
nych po staw, za cho wań i de cy zji, po dej -
mo wa nych nie tyl ko w prze strze ni pu -
blicz nej – pod kre ślił no wy prze wod ni -
czą cy sto wa rzy sze nia.

Je go pierw szym za stęp cą zo stał
Zdzi sław Ma lec, a dru gim – Sła wo mir
Au gu sty niak. Na skarb ni ka po now nie
wy bra no Grze go rza Majch sza ka,
a na se kre ta rza Agniesz kę Mać ko wiak.
W skład za rzą du we szli tak że Hen ryk
Jan kow ski, Ra fał No wac ki, Mi chał Ry -
ba, Bar ba ra Kem piak, Wie sław Soł ty -
siak i Prze my sław Ję dr ko wiak.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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KROTOSZYN

Zbigniew Brodziak na czele OPS-u

F
O

T
. 

P
S

P
 K

ro
to

s
z
y
n

POD NASZYM PATRONATEM

Wiosenna METAMORFOZA
z Natur House



Na Bieżąco4 WTOREK, 26 marca 2019

14 mar ca w bu dyn ku Szko ły Pod sta -
wo wej nr 8 w Kro to szy nie od by ło się
wal ne ze bra nie miesz kań ców Osie -
dla nr 5. W związ ku z upły wem ka -
den cji wy bra no no we go prze wod ni -
czą ce go oraz człon ków Ra dy Osie dla. 

Ze bra nie pro wa dził rad ny Grze gorz
Majch szak. W spo tka niu udział wzię li rów -
nież Mi chał Ku rek – na czel nik Wy dzia łu
Go spo dar ki Ko mu nal nej, Ochro ny Śro do -
wi ska iRol nic twa Urzę du Miej skie go wKro -
to szy nie, Krzysz tof Je li now ski – dy rek tor
Po wia to we go Za rzą du Dróg w Kro to szy nie,
mł. asp. Pau li na Po ta rzyc ka – dziel ni co wa,
a tak że Sła wo mir Au gu sty niak i Ro man
Olej nik – kro to szyń scy rad ni.

W wy bo rach do RO nr 5 na 3797
upraw nio nych do gło so wa nia udział wzię -
ło 76 miesz kań ców. Do kwo rum po trze -
ba by ło 759 osób, dla te go mu sia ła zo stać
ogło szo na pół go dzin na prze rwa w ob ra -
dach. Prze wod ni czą cy Wie sław Soł ty siak
pod su mo wał upły wa ją cą ka den cję. War to
do dać, iż jest on sze fem RO nr 5 od 2011
ro ku, a w la tach 2014-2018 – ja ko rad -
ny – był prze wod ni czą cym Ko mi sji re wi -
zyj nej. W. Soł ty siak był je dy nym kan dy -
da tem na prze wod ni czą ce go RO nr 5
i uzy skał jed no gło śne po par cie uczest ni -
ków ze bra nia.

Do RO nr 5 zgło szo no 15 kan dy da -
tów i wszy scy we szli w skład te go gre -

mium. Są to Ha li na Szwa łek (74 gło sy),
Ka mi la Ka rol czak (73), Ma rek Ka rol czak
(73), Grze gorz Majch szak (73), Kry stian
Stru ga ła (72), Mał go rza ta Ja ku bek (71),
Łu kasz Ko wal czyk (70), Ho no ra ta Kem pa
(68), An na Ju sko wiak (68), Piotr Ma tec ki
(68), Agniesz ka Faj fe rek (67), Ro man
Olej nik (66), Bo że na Kraw czyk (65), Piotr
Kraw czyk (65) i Lu cy na Ku biak (55).

Do za rzą du RO zgło szo no pięć osób.
W gło so wa niu udział wzię ło 67 miesz -
kań ców. W skład za rzą du we szli Ma rek
Ka rol czak (57 gło sów), An na Ju sko wiak
(52), Agniesz ka Faj fe rek (47) i Ka mi la
Ka rol czak (36).

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

RADA OSIEDLA NR 5

Wiesław Sołtysiak 
nadal przewodniczącym 

Dzię ki wspar ciu licz nych dar czyń ców
uda ło nam się ze brać 24 832,91 zł
na le cze nie Krzysz to fa Jan kow skie go,
któ ry zma ga się z cho ro bą no wo two ro -
wą. Pan Krzysz tof jest no si cie lem ge nu
BRCA1. W nie sie nie po mo cy za an ga -
żo wa ło się wie lu lu dzi. Pod su mo wa nie
ca łej ak cji na stą pi ło w czwar tek, 21
mar ca, w re dak cji Ga ze ty Lo kal nej
KRO TO SZYN.

15 311,91 zł uda ło się ze brać przy oka -
zji or ga ni za cji czwar tej edy cji Ple bi scy tu
„Spor to wiec Po wia tu Kro to szyń skie go”, po -
łą czo ne go z ba lem cha ry ta tyw nym, co mia -
ło miej sce 22 lu te go w Re stau ra cji Le śni -
czów ka. Z ko lei 9 521 zło tych to kwo ta uzy -
ska na dzię ki sta ra niom Ma riu sza Ra taj cza -
ka, któ ry zor ga ni zo wał li cy ta cje in ter ne to we
oraz zbiór ki pod czas me czu Astry Kro to -
szyn.

Krzysz tof Jan kow ski od paź dzier ni -
ka 2017 ro ku zma ga się z cho ro bą no wo -
two ro wą. Jest no si cie lem ge nu BRCA1. Ist -
nie je le cze nie, któ re jed nak wią że się ze spo -
ry mi kosz ta mi. – Po prze ba da niu to mo gra -
fem oka za ło się, że jest du ża po pra wa. Le cze -
nie che mio te ra pią mu sia ło zo stać prze rwa -
ne ze wzglę du na sła by po ziom szpi ku.
W kwe stii dal sze go le cze nia wszyst ko za le ży
od te go, czy bę dzie moż li wość sko rzy sta nia

z le ków re fun do wa nych, czy nie re fun do wa -
nych. Gdy by trze ba by ło wdro żyć w ży cie
dru gi wa riant, wów czas mie sięcz ny koszt te -
ra pii oscy lo wać bę dzie w gra ni cach od 5
do 20 tys. zł – po wie dzia ła Mo ni ka Jan kow -
ska, żo na Krzysz to fa. 

– Chcie li by śmy bar dzo ser decz nie po -
dzię ko wać wszyst kim dar czyń com, śro do -
wi skom, za du że za an ga żo wa nie, za chęć
nie sie nia po mo cy oraz mo dli twę. Je ste śmy
bar dzo po zy tyw nie za sko cze ni fak tem, iż
tak wie lu lu dzi chęt nie udzie li ło nam
wspar cia – do da ła M. Jan kow ska. 

– Je śli dal sza dro ga po ka że, że nie bę -
dzie my mu sie li ko rzy stać z le ków nie re fun -
do wa nych, to ze bra ne środ ki prze ka że my
na in ną oso bę, któ ra bę dzie po trze bo wać
wspar cia ma te rial ne go – oznaj mił K. Jan -
kow ski. 

Trze ba za zna czyć, że na pro fi lu fa ce bo -
oko wym Ma riu sza Ra taj cza ka w dal szym
cią gu trwa ją au kcje fan tów, któ re cie szą się
spo rym za in te re so wa niem li cy tu ją -
cych. – Krzysz to fo wi i je go ro dzi nie ży czy -
my wie le sił i zdro wia. Je śli oka że się, iż bę -
dzie trze ba za ku pić le ki, któ re nie pod le ga ją
re fun da cji, wów czas na sza re dak cja po dą ży
tro pem Ma riu sza, prze zna cza jąc na li cy ta cje
ko lej ne ga dże ty – pu en tu je Da niel Bor ski,
wy daw ca GL KRO TO SZYN.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

NASZA AKCJA

Niemal 25 tys. zł 
na leczenie K. Jankowskiego!

Wpłaty na rzecz K. Jankowskiego można dokonywać na numer konta:

95 1090 1157 0000 0000 1502 2029 
z dopiskiem „Krzysztof Jankowski”

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI 
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KROTOSZYNIE 



Przed ty go dniem 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 po sła Ja na Dzie dzi cza ka, by łe go
wi ce mi ni stra spraw za gra nicz nych.
Po li tyk ogło sił swój start w wy bo rach
do Par la men tu Eu ro pej skie go. Mó wił
tak że o in nych kan dy da tach. 

– Ja ko pre zes okrę gu ka li skie go -lesz -
czyń skie go chciał bym po in for mo wać, że
ko mi tet po li tycz ny na szej par tii pod jął de -
cy zję o wstęp nym kształ cie list wy bor -
czych. Je dyn ką w Wiel ko pol sce bę dzie
pro fe sor Zdzi sław Kra sno dęb ski. To świet -
na de cy zja, po nie waż jest on naj lep szym
eu ro par la men ta rzy stą z Pol ski – stwier dził
J. Dzie dzi czak, pod kre śla jąc, że Z. Kra sno -
dęb ski jest oso bą o sze ro kich kom pe ten -
cjach. Zna per fek cyj nie trzy ję zy ki ob ce,
miesz kał wie le lat za gra ni cą, wy kła dał
na naj lep szych uczel niach i jest wi ce prze -
wod ni czą cym Par la men tu Eu ro pej skie -
go. – Ma na rzę dzia, któ re po zwa la ją mu
sku tecz nie roz ma wiać o pol skich spra wach
i prze ko ny wać do nich – do dał po seł.

Na dru gim miej scu na li ście Pra wa
i Spra wie dli wo ści bę dzie An dże li ka Moż -
dża now ska, obec nie po seł na Sejm RP, wi -
ce mi ni ster w Mi ni ster stwie In we sty cji

i Roz wo ju. Przez wie le lat by ła ak tyw ną
człon ki nią Pol skie go Stron nic twa Lu do -
we go. Na ko lej nej po zy cji znaj dzie się po -
seł Jo an na Li choc ka, w prze szło ści dzien -
ni kar ka te le wi zyj na, pu bli cyst ka, au tor ka
fil mów do ku men tal nych. 

Ostat nie miej sce na li ście przy pa dło
po sło wi Dzie dzi cza ko wi. – Bar dzo za le ża -
ło mi, by kan dy do wać – przy znał. – Je dy -
nym wa run kiem, ja ki po sta wi łem, by ło
zna le zie nie się na li ście wiel ko pol skiej,
gdyż od kil ku na stu lat z Wiel ko pol ską je -
stem zwią za ny. Ostat nie miej sce jest bar -
dzo do brą po zy cją. To miesz kań cy Wiel ko -
pol ski bę dą de cy do wać, kto ma ich re pre -
zen to wać w Par la men cie Eu ro pej skim.
Swój man dat chcę wy ko rzy stać do wal ki
o do bre imię Pol ski, bo po tra fię to ro bić.
Stwo rzy łem mnó stwo ma te ria łów na ten

te mat i mam do świad cze nie. Sły szy my cią -
gle o pol skich obo zach kon cen tra cyj nych,
o rze ko mym udzia le Po la ków w Ho lo kau -
ście. Wiem, jak sku tecz nie wal czyć z ty mi
nieprawdziwymi  in for ma cja mi, szka lu ją -
cy mi nas – Po la ków. Bę dę po słem od wal -
ki. Je że li ko muś za le ży na tych te ma tach
i je że li ko goś ra zi to, że Po la ków na zy wa się
spraw ca mi zbrod ni II woj ny świa to wej,
a nie ofia ra mi, to pro szę o gło sy na mnie.
Za mie rzam spe cja li stycz nie zająć się tą
kwe stią. I to jest kon kret, z któ re go moż na
mnie roz li czać. Chcę rów nież za ape lo wać
do oby wa te li, że by po szli na wy bo ry. Bo
od fre kwen cji bę dzie za le ża ło, ilu Wiel ko -
pol ska bę dzie mia ła po słów w Par la men cie
Eu ro pej skim – oznaj mił J. Dzie dzi czak.

Par la men ta rzy sta po wie dział, że naj -
bliż sze wy bo ry bę dą wal ką dwóch prze -

ciw staw nych idei. – Te wy bo ry to wal ka
cy wi li za cyj na. Daw no nie by li śmy tak
spo la ry zo wa ni. Ma my dwie kon cep cje
doj ścia do stan dar dów eu ro pej skich. Pra -
wo i Spra wie dli wość pro po nu je kon cep -
cję pod no sze nia ja ko ści ży cia, cze go przy -
kła dem jest „Piąt ka Ka czyń skie go”. Za -
chod nia Eu ro pa ko ja rzy nam się z tym, że
wszyst kim tam ży je się do brze i do stat -
nio. Je ste śmy for ma cją zna ną z te go, że
do trzy mu je sło wa. Po wie dzie li śmy, że cof -
nie my wiek eme ry tal ny do 60 i 65
lat – zro bi li śmy to. Wpro wa dzi li śmy pro -
gram 500+, mi mo wie lu opi nii, że to je -
dy nie mrzon ka – mówił   J. Dzie dzi czak.

Jak po wie dział, opo nen ci po li tycz ni
sku pie ni wo kół Ko ali cji Eu ro pej skiej nie
zaj mu ją się pro ble ma mi spo łecz no -eko -
no micz ny mi, tyl ko woj ną świa to po glą do -
wą, któ ra nie wpły nie ko rzyst nie na ży cie
Po la ków. – Im cho dzi o woj nę ide olo gicz -
ną, któ ra ma nas po dzie lić – oświad czył
po seł. – Za miast dys ku sji o suk ce sach go -
spo dar czych ma być sztucz na awan tu ra
oby cza jo wa. Po za tym nie ma ją żad ne go
pro gra mu. Ilość ugru po wań wcho dzą -
cych w skład tej ko ali cji do wo dzi, że nie
tyl ko nie jest ona kom pa ty bil na, ale też
owe ugru po wa nia wza jem nie się wy klu -
cza ją. Na przy kład PSL jest zwo len ni kiem
KRUS -u, a No wo cze sna za li kwi da cją.
Jed ni mó wią, że 500+ na pierw sze dziec -
ko to kra dzież ich po my słu, a in ni, że to
skraj ny po pu lizm. To jest nie uczci wa po -
sta wa wo bec wy bor ców.

By ły wi ce mi ni ster kry tycz nie od niósł
się do pro po zy cji Ko ali cji Eu ro pej skiej,
do ty czą cej przy zna nia przy wi le jów śro do -
wi skom ho mo sek su al nym. – Mó wię
o przy wi le jach, gdyż śro do wi ska te chcą
ta kich sa mych praw, ja kie przy słu gu ją
mał żeń stwom. Związ ki mał żeń skie ko -
bie ty i męż czy zny ma ją je dla te go, że by
mieć dzie ci i za ło żyć ro dzi nę. Mo gą się
więc ra zem roz li czać. Za da niem rzą du
jest wspie rać pol skie ro dzi ny. Nie zga -
dzam się na to, by zwią zek dwóch pa nów
czy pań miał ta kie sa me przy wi le je. Prze -
ana li zo wa łem prze pi sy praw ne w kra jach,
gdzie wpro wa dzo no ad op cję dzie ci przez
pa ry ho mo sek su al ne. Za wsze za czy na ło
się od wpro wa dze nia związ ków part ner -
skich. Na stęp nie usta na wia no mał żeń -
stwa dla ho mo sek su ali stów, a na koń cu
po zwa la no na ad op cję dzie ci – tłu ma czył
J. Dzie dzi czak, za zna cza jąc przy tym, że
pa ry ho mo sek su al ne nie są w ża den spo -
sób dys kry mi no wa ne i ma ją ta kie sa me
pra wa jak wszy scy oby wa te le Pol ski.

– Ja ko ko ło Pra wa i Spra wie dli wo ści
w Kro to szy nie bę dzie my ro bić wszyst ko,
aby pa na mi ni stra Dzie dzi cza ka po przeć,
by wła śnie on wy szedł z Kro to szy na ja ko
eu ro po seł. Jest to bar dzo do bra kan dy da -
tu ra. Za wsze uzy ski wał tu taj naj więk szy
wy nik. My ślę, że tak po zo sta nie. Po sło wi
trze ba więc ży czyć suk ce su w zbli ża ją cych
się wy bo rach – po wie dział Ja ro sław Ku -
biak, rad ny Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

5Na Bieżąco

POLITYKA

To jest cywilizacyjna walka

ŻMIGRÓD

Plany na szlak rowerowy

18 mar ca w Żmi gro dzie od by ło się
spo tka nie kon sul ta cyj ne przed sta wi -
cie li gmin i po wia tów po ło żo nych
wzdłuż dro gi kra jo wej nr 15 (Mi -
licz – Kro to szyn). Są pla ny, by po łą -
czyć Kro to szyn ze Zdu na mi, Ciesz ko -
wem i Mi li czem jed ną dro gą ro we ro -
wą, słu żą cą i miesz kań com, i przy -
jezd nym ro we rzy stom, znacz nie po -
pra wia ją cą ich bez pie czeń stwo. 

W kon sul ta cjach udział wzię li wło da -
rze i przed sta wi cie le sa mo rzą dów Dol no -
ślą skiej Kra iny Ro we ro wej: Ro bert Le wan -
dow ski – bur mistrz Żmi gro du, Igna cy
Miecz ni kow ski – wójt Ciesz ko wa, pra -
cow ni cy me ry to rycz ni gmi ny Mi -
licz – Alek san dra We cek i Mi chał Sto jew -

ski, a tak że Fran ci szek Mar sza łek – bur -
mistrz Kro to szy na, kie row ni cy wy dzia -
łów – Ma rze na Drob nik i Mi chał Ku rek,
wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski, Krzysz tof
Je li now ski – dy rek tor Po wia to we go Za -
rzą du Dróg w Kro to szy nie i Mi łosz Zwie -
rzyk – kie row nik Wy dzia łu Go spo dar ki,
Rol nic twa i Roz wo ju Urzę du Miej skie go
w Zdu nach.

Gło sem eks perc kim słu żył Da niel
Choj nac ki, ofi cer ro we ro wy Wro cła wia,
współ au tor ro we ro we go suk ce su te go
mia sta.  Uczest ni cy spo tka nia ma ją na -
dzie ję, że wspól ne ce le, wo la i de ter mi na -
cja w dzia ła niach w nie da le kiej przy szło -
ści prze ło żą się na kon kret ne dro go we roz -
wią za nia.

(NO VUS)
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Lions Club Kro to szyn, we współ pra cy
z Kro to szyń skim Ośrod kiem Kul tu ry, or -
ga ni zu je ko lej ny kon cert cha ry ta tyw ny.
Tym ra zem w na szym mie ście wy stą pi
Ja cek Wój cic ki. Im pre za od bę dzie
się 13 kwiet nia w ki nie Przed wio śnie.

Kon cert roz pocz nie się o go dzi -
nie 17.00. Za pro sze nia moż na na być,
dzwo niąc pod nu mer 605 555 152. – To
jest już ko lej ny kon cert cha ry ta tyw ny, ja ki
or ga ni zu je Lions Club Kro to szyn. W tym
ro ku za szczy ci nas swo ją obec no ścią zna -

mie ni ty ar ty sta – Ja cek Wój cic ki. Za pra sza -
my wszyst kich na to kul tu ral ne wy da rze nie
w szczyt nym ce lu. Do chód w ca ło ści zo sta -
nie prze zna czo ny na po moc dla osób cięż ko
do tknię tych przez los – miesz kań ców po -
wia tu kro to szyń skie go – mó wi Ja cek Za -
wod ny z Lions Clu bu Kro to szyn.

Ja cek Wój cic ki to wszech stron nie
uzdol nio ny, po wszech nie lu bia ny ak tor
i pio sen karz. Naj wcze śniej ujaw nił swój
ta lent w Piw ni cy pod Ba ra na mi. Uro dził
się 21 stycz nia 1960 ro ku w Kra ko wie.
Wy ko nu je pio sen ki pi sa ne głów nie

przez kra kow skich po etów i kom po zy to -
rów. Wy stę pu je też w scen kach ro dza jo -
wych i cha rak te ry stycz nych oraz pa ro -
diach o ka ba re to wym ro do wo dzie. Śpie -
wa za zwy czaj przy ka me ral nym akom pa -
nia men cie skrzy piec i for te pia nu. Ka rie -
ra cu dow ne go dziec ka wią że się ści śle
z mu zy ką. Od niej wy szedł i do niej po -
wró cił. Po dro dze by ła szko ła te atral na,
te atr i film, jed nak ar ty sta naj wię cej zaj -
mu je się pio sen ką, do cze go pre dys po nu -
ją go nie po spo li te wa run ki gło so we.

(AN KA)

CHARYTATYWNIE

LCK zaprasza na koncert Jacka Wójcickiego

17 mar ca w ha li wi do wi sko wo -spor -
to wej w Kro to szy nie zor ga ni zo wa no
Cha ry ta tyw ny Ak tyw ny Dzień Ko biet.
By ła to im pre za skie ro wa na do mi ło -
śni ków ak tyw no ści fi zycz nej, ale
przede wszyst kim cho dzi ło o to, by
po móc Krzysz to fo wi Jan kow skie mu,
któ ry zma ga się z cho ro bą.

Po nad sto ko biet wzię ło udział w tzw.
wiel kiej kro to szyń skiej ob wo dów ce i ma -
ra to nie spin nin gu. Go ściem spe cjal nym
by ła Mar ty na Bie law ska – tre ner per so -
nal ny. Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły Po -
wer Jump An ge li ki Szy dlak, K10 Fit ness,
Stu dio Zdro wia i Kształ to wa nia Syl wet ki.

Pa nie na zmia nę przez go dzi nę
uczest ni czy ły w za ję ciach jum pin gu (ćwi -
cze nia fit ness na pro fe sjo nal nych tram po -
li nach), spin nin gu (wy dol no ścio wa jaz da
na sta cjo nar nym ro we rze) oraz ae ro bik
step (ćwi cze nia zwią za ne z ukła dem krą -
że nia). Wszyst ko od by wa ło się w przy ja -
znej at mos fe rze i w ryt mie mu zy ki. 

Jed no cze śnie w in nej sa li pro wa dzo ne
by ły warsz ta ty ta necz ne la ti na so lo. Nie
bra ko wa ło też atrak cji dla dzie ci, ta kich jak
choć by tram po li na, dmu cha ny za mek czy
ma lo wa nie twa rzy przez pa nie z ga bi ne tu
lo go pe dycz no -pe da go gicz ne go Agniesz ki
Mać ko wiak. Ku ucie sze naj młod szych,

w im pre zie wzię ła udział rów nież słyn na
Pszczół ka z Cen trum Bu dow la ne go BA -
NA SZAK, któ ra roz da wa ła cu kier ki.

Po go dzin nym ma ra to nie przy szedł
czas na spe cjal ny tre ning „bo oty kil ler”,
któ ra pro wa dzi ła Mar ty na Bie law ska – re -
pre zen tant ka Pol ski w lek kiej atle ty ce, wie -
lo krot na me da list ka MP w trój sko ku i sko -
ku wzwyż. Od wie lu lat zwią za na jest ze
spor tem za wo do wym, a jej tre nin gi cie szą
się wiel ką po pu lar no ścią w świe cie fit ness. 

Na rzecz K. Jan kow skie go uda ło się
ze brać ok. 3 ty sią ce zło tych. – Chcia ła -

bym ser decz nie po dzię ko wać part ne rom,
któ rzy włą czy li się w or ga ni zo wa ną przez
nas ak cję cha ry ta tyw ną, czy li Cen trum
Bu dow la ne mu BA NA SZAK i ga bi ne to wi
lo go pe dycz no -pe da go gicz ne mu Agniesz -
ki Mać ko wiak – po wie dzia ła Mo ni ka
Kwiat kow ska, jed na ze współ or ga ni za to -
rek wy da rze nia.

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

CHARYTATYWNIE

Maraton fitness w szczytnym celu
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Trzy brą zo we me da le przy wieź li za -
wod ni cy z na sze go po wia tu z Grand
Prix Tcze wa – Ener ga Ka ra te Cup.
W za wo dach star to wa li re pre zen tan -
ci UKS Sho dan oraz ASW Nip pon
Kro to szyn. 

W im pre zie uczest ni czy ło 634 za -
wod ni ków z 62 klu bów z sied miu
państw. Za wo dy w Tcze wie trak to wa ne są
ja ko mię dzy na ro do wy tur niej ran kin go -
wy Pol skiej Unii Ka ra te. 

Na trze cim stop niu po dium sta nę ło

dwóch ka ra te ków UKS Sho dan – Ja kub
Ro mań ski w ku mi te mło dzi -
ków – kat. 50 kg i Nor bert Ty siak w ku mi -
te U'21 – kat. do 84 kg. Pią te miej sce za ję -
ła Dag ma ra Muj ta (U'21), a siód ma by ła
Ka ta rzy na Tra fan kow ska (ka ta ju nio rek). 

Z eki py ASW Nip pon brąz wy wal -
czył Fi lip Mosz w ku mi te ka de tów 14-15
lat. Z ko lei Ja kub Ple skacz był pią ty w ku -
mi te ju nio rów, Ad rian Płon ka siód my
w ku mi te 12-13 lat, a Ju lia Mosz dzie wią -
ta w ku mi te ka de tek 14-15 lat. 

(GRZE LO)

KARATE

Trzy medale w Tczewie
15Sport

Bie ga cze KS Kro tosz star to wa li
w IV edy cji Awi lux Pół ma ra to nu

Lesz no. Zwy cię żył Ja cek Stad nik
z Kro sna Od rzań skie go. 

Tra sa wio dła uli ca mi mia sta, a za -
wod ni cy mie li do po ko na nia dwie pę tle.
Naj szyb szy był Ja cek Stad nik (1: 14: 20),
dru gie miej sce za jął Se ba stian Go łę biew -
ski z Bo ga ty ni (1: 15: 48), a trze cia lo ka ta
przy pa dła Mar ci no wi Lam per skie mu
z Ra wi cza (1: 17: 11). W gro nie pań
trium fo wa ła Do ro ta Przy bysz z Gro dzi -
ska Wiel ko pol skie go (1: 30: 53).

Spo śród za wod ni ków KS Kro tosz naj -
le piej po wio dło się Ar tu ro wi Mar ko wi (26.
miej sce), któ ry osią gnął czas 1: 25: 30. Po -
za nim bieg w Lesz nie ukoń czy li Mar cin
Obal (71. miej sce – 1: 32: 50), Pa weł Bła -
żu tycz (138. miej sce – 1: 39: 56) oraz Pa -
tryk Kar wik (159. miej sce – 1: 42: 13). 

(GRZE LO)

BIEGI

Półmaraton w Lesznie zaliczony 

PIŁKA NOŻNA

Orły bez punktów 

Mecz o przy sło wio we sześć punk tów
roz gry wał w nie dzie lę Bia ły Orzeł
Koź min Wlkp. Nie ste ty, pod opiecz ni
tre ne ra Da riu sza Ma cie jew skie go
źle roz po czę li pił kar ską wio snę, gdyż
prze gra li na wła snym te re nie z Pia -
stem Cze ka nów 1: 2. 

Już w 4. mi nu cie go ście ob ję li pro wa -
dze nie. Z kil ku na stu me trów ude rzał To -
masz Ulich now ski – pił ka od bi ła się
od po przecz ki i wpa dła do siat ki. 

Po zmia nie stron go ście pod wyż szy li
pro wa dze nie. Naj pierw jed nak sy tu acji
sam na sam z bram ka rzem Bia łe go Or ła
nie wy ko rzy stał Se ba stian Smo la rek.
Gracz Pia sta zre ha bi li to wał się w 62. mi -

nu cie, po ko nu jąc gol ki pe ra strza łem z le -
wej stro ny po la kar ne go. 

W koń ców ce go spo da rze zmniej szy li
stra ty. Po fau lu w po lu kar nym na Pa try ku
Bier le ar bi ter po dyk to wał je de nast kę, któ rą
wy ko rzy stał Mar cin Kacz ma rek. Do pro wa -
dzić do re mi su koź mi nia nom się nie uda ło. 

(GRZE LO)

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

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
– Piast Czekanów 1:2 (0:1)

BRAMKI: 0:1 – Tomasz Ulichnowski (4’),
0:2 – Sebastian Smolarek (62’), 
1:2 – Marcin Kaczmarek (85’ karny) 
BIAŁY ORZEŁ: Konradowski – Lis,
Maciejewski, Kaczmarek, Bierła 
– M. Leoniak (71’ Miedziński), Oleśków,
Ratajczyk (71’ Kubot), Wosiek (81’
Dyndas) – Kuszaj (81’ Borowczyk),
Kaźmierczak



Wio sen ną wal kę o li go we punk ty
Piast Ko by lin roz po czął na wła snym
bo isku, po dej mu jąc Or ła Mro czeń.
Dzię ki dwóm tra fie niom Ja ku ba
Smek ta ły pod opiecz ni tre ne ra Ja ro -
sła wa Plo ty po ko na li wy żej skla sy fi -
ko wa ny ze spół 2: 1.

Pod ko niec pierw szej po ło wy Pa tryk
Wciór ka z pra we go skrzy dła za grał do Ja -
ku ba Smek ta ły, a ten z bli skiej od le gło ści
wpa ko wał pił kę do siat ki. Ry wa le od po -
wie dzie li bar dzo szyb ko, al bo wiem dwie
mi nu ty póź niej w po lu kar nym Pia sta jed -
ne go z za wod ni ków Or ła sfau lo wał Szy -

mon Wo siek i sę dzia po dyk to wał rzut
kar ny. Je de nast kę pew nie wy ko rzy stał Ra -
fał Ja nic ki.

Po zmia nie stron Piast szu kał swo ich
szans w kon trach. W 57. mi nu cie P.
Wciór ka po now nie za grał do J. Smek ta ły,
któ ry tym ra zem strza łem pię tą po ko nał
bram ka rza go ści. Miej sco wi by li bli scy
strze le nia trze cie go go la, lecz pił ka
po ude rze niu Pa try ka Ka miń skie go tra fi -
ła w po przecz kę. 

W naj bliż szy week end te am z Ko by li -
na zmie rzy się na wła snym obiek cie z pią -
tą w ta be li Sta lą Ple szew. 

(GRZE LO)

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

Skuteczny Smektała
PIŁKA NOŻNA

Astra powaliła Tura
Bar dzo do bry mecz ro ze gra ła w so -
bo tę Astra Kro to szyn. Pod opiecz ni
tre ne ra Krzysz to fa We wió ra po ko na -
li na wy jeź dzie Tu ra 1921 Tu rek 4: 0.
War to pod kre ślić, że po raz pierw szy
w ofi cjal nym spo tka niu za gra li ra -
zem Da riusz Rey er i je go syn, Pa tryk. 

Po je dy nek uło żył się zna ko mi cie dla
kro to szy nian, któ rzy po sze ściu mi nu tach
pro wa dzi li już dwo ma go la mi. Naj pierw
z rzu tu wol ne go pił kę do siat ki po słał Szy -
mon Po low czyk, a nie dłu go po tem
Krzysz tof Ra tyń ski za grał pro sto pa dle
do Pa try ka Po wa li sza, a spro wa dzo ny
z Ostro wa Wlkp. na past nik nie dał szans
bram ka rzo wi miej sco wych. Tur w pierw -
szej po ło wie też miał swo je oka zje, ale pił -
ka po strza łach go spo da rzy lą do wa ła
na po przecz ce i słup ku. 

Po zmia nie stron dru gie tra fie nie za li -
czył P. Po wa lisz, a na 4: 0 pod wyż szył Da -

mian Gme rek, wy ko rzy stu jąc do bre po -
da nie od K. Ra tyń skie go. 

(GRZE LO)

SUMO 

Złoto Arona w Estonii 

Czte ry me da le wy wal czy li re pre zen -
tan ci na sze go kra ju w es toń skim
Vin ni na Pu cha rze Eu ro py w Su mo.
Na naj wyż szym stop niu po dium sta -
nął Aron Ro zum. 

Za wo dy w Vin ni by ły kwa li fi ka cją
do Świa to wych Igrzysk Spor to wych – The
World Ga mes, któ re od bę dą się w 2021
ro ku w an giel skim Bir ming ham. Re pre -
zen ta cja na sze go kra ju wy wal czy ła czte ry
krąż ki. Na pierw szym miej scu w ka te go -
rii 115 kg upla so wał się Aron Ro zum (TA

Ro zum Kro to szyn). Zło to w kat. +115 kg
oraz sre bro w kat. open zdo był Ja cek Pier -
siak (KS Su mo ka Rze szów). Wal czą ca
w kat. 73 kg Mag da le na Skraj now ska (KS
Oni Lu blin) za ję ła dru gą lo ka tę. 

Po nad to na pią tych miej scach zma ga -
nia za koń czy li Alek san dra Ro zum (TA
Ro zum Kro to szyn) w kat. 65 kg i Pa tryk
Swo ra (UKS Sam son Ko by lin)
w kat. 85 kg, a Mag da le na Ma cios (LUKS
Lub zi na) by ła siód ma w kat. 65 kg, po -
dob nie jak Sa ra Król (Niedź wia dek War -
sza wa) w kat. +80 kg. (GRZE LO)

Piast Kobylin – Orzeł Mroczeń 
2:1 (1:1)

BRAMKI: 1:0 – Jakub Smektała (43’), 1:1
– Rafał Janicki (45’ karny), 2:1 – Jakub
Smektała (57’)
ASTRA: B. Wosiek – Kurzawa, Kokot, S.
Wosiek, Ratajczak – Kamiński,
Szymanowski (88’ Frąckowiak), Snela,
Wciórka (79’ Kowalski), Smektała -
Wachowiak

Tur 1921 Turek - Astra Krotoszyn
0:4 (0:2)

BRAMKI: 0:1 – Szymon Polowczyk (3’
wolny), 0:2 – Patryk Powalisz (6’), 0:3 
– Patryk Powalisz (50’), 0:4 – Damian
Gmerek (80’)
ASTRA: Wojtkowiak – Olejnik, Jankowski,
D. Reyer, Polowczyk (85’ P. Reyer) -
Mizerny, Budziak, Krystek, Ratyński (90’
Roszczak) – Gmerek (83’ Piwowar),
Powalisz (87’ Ishchuk)


