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DZIŚ W NU ME RZE:
� SAMORZĄD
Dodatkowi radcy prawni
dla krotoszyńskich
radnych?

Czytaj na str. 3

� SŁUŻBA ZDROWIA
Protest pracowników
medycznych w Warszawie

Czytaj na str. 4

� KROTOSZYN 
Mariusz Ratajczak
przewodniczącym RO nr 4
i prezesem Astry

Czytaj na str. 5

� KROTOSZYN

Czy gmina będzie się
starać o środki z Funduszu
Dróg Samorządowych?

Czytaj na str. 5

� NA SYGNALE
Krotoszynianin kradł
paliwo w leszczyńskiej
firmie

Czytaj na str. 11

� SPORT
Dwa medale Czesława
Roszczaka na MŚ!

Czytaj na str. 15

Czytaj str. 4

GMINA KROTOSZYN

Sport seniorski
potrzebuje wsparcia

Czytaj str. 16

PIŁKA NOŻNA

Orły wypunktowane 
– Astra lepsza w derbach



28 mar ca dy rek cja SP ZOZ w Kro to -
szy nie pod pi sa ła po ro zu mie nie do ty -
czą ce usta no wie nia do dat ków
do wy na gro dze nia z Mię dzy za kła do -
wym Nie za leż nym Sa mo rząd nym
Związ kiem Za wo do wym Pra cow ni -
ków Ochro ny Zdro wia w Kro to szy nie. 

Za wo dy re pre zen to wa ne przez ten
zwią zek to sprzą tacz ki, kie row cy -sa ni ta -
riu sze, opie kun ki me dycz ne, kon wo jen ci,
rze mieśl ni cy, ma ga zy nie rzy, re je stra tor ki,
se kre tar ki me dycz ne, asy sten ci osób nie -
peł no spraw nych, pra cow ni cy po mo cy
w ap te ce i la bo ra to rium, tech ni cy ste ry li -
za tor ni, pra cow ni cy ad mi ni stra cji. Do -
dat ki do wy na gro dze nia na li cza ne bę dą
od 1 kwiet nia. Ich wy so kość wy nie -
sie 300-400 zł brut to mie sięcz nie.

– Dy rek cja pod pi sa ne po ro zu mie nie
trak tu je ja ko za mknię cie pierw sze go eta -
pu kon sul ta cji w spra wie zwięk sze nia wy -

na gro dze nia dla pra cow ni ków re pre zen -
to wa nych przez zwią zek pra cow ni ków
ochro ny służ by zdro wia. W przy pad ku
zmia ny sy tu acji fi nan so wej szpi ta -
la – na sku tek uzy ska nia więk szej ilo ści
pie nię dzy z Na ro do we go Fun du szu Zdro -
wia za wy ko na ny kon trakt lub do dat ko -
wych pie nię dzy prze zna czo nych dla okre -
ślo nych grup za wo do wych – dy rek cja SP
ZOZ w Kro to szy nie de kla ru je po wró ce -
nie do roz mów ze związ kow ca mi. Usta lo -
nych od 1 kwiet nia do dat ków nie na le ży
trak to wać ja ko pod sta wy do two rze nia
no wej i sta łej siat ki płac. Są one je dy nie
roz wią za niem tym cza so wym, wspar ciem
fi nan so wym dla tych pra cow ni ków, któ -
rzy w ubie głym ro ku zo sta li po mi nię ci
przy ostat nich pod wyż kach sys te mo -
wych, ja kie otrzy ma ły pie lę gniar ki i po -
łoż ne – tłu ma czy Sła wo mir Pa łasz, rzecz -
nik pra so wy SP ZOZ w Kro to szy nie.

W lip cu część pra cow ni ków SP ZOZ
w Kro to szy nie, któ rych obej mu je usta wa
o spo so bie usta la nia naj niż sze go wy na gro -
dze nia za sad ni cze go pra cow ni ków wy ko -

nu ją cych za wo dy me dycz ne, otrzy ma usta -
wo we zwięk sze nie wy na gro dze nia za sad ni -
cze go.  Kon sul ta cje w spra wie po ro zu mie -
nia – o ta kiej sa mej tre ści jak w przy pad ku
związ ku za wo do we go pra cow ni ków ochro -
ny zdro wia – pro wa dzo ne są na dal z dru -
gim związ kiem za wo do wym – Te re no wą
Or ga ni za cją Związ ko wą nr 89 Ogól no pol -
skie go Związ ku Za wo do we go Pra cow ni -
ków Dia gno sty ki Me dycz nej i Fi zjo te ra pii
przy SP ZOZ w Kro to szy nie. Zrze sza ona
tech ni ków RTG, fi zjo te ra peu tów, re ha bi li -
tan tów, tech ni ków ana li ty ki me dycz nej,
dia gno stów ana li ty ki me dycz nej.

– Na le ży pod kre ślić, że ne go cja cje
w spra wie usta no wie nia do dat ków
z przed sta wi cie la mi obu związ ków za wo -
do wych prze bie ga ły i prze bie ga ją na dal
w at mos fe rze dia lo gu, me ry to rycz nej roz -
mo wy i w do brej wie rze, zmie rza ją cej
do wy pra co wa nia jak naj lep sze go roz wią -
za nia, moż li we go do re ali za cji w tej chwi -
li przez szpi tal – do po wia da rzecz nik kro -
to szyń skie go szpi ta la.

OPRAC. (NO VUS)
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Przed się bior stwo Han dlo we A -T S.A.
z sie dzi bą w Kro to szy nie ist nie je
od ro ku 1990. Zaj mu je się sprze da -
żą ar ty ku łów elek trycz nych i oświe -
tle nio wych oraz che micz nych, far -
ma ceu tycz nych i spo żyw czych. Spół -
ka pro wa dzi sprze daż de ta licz ną
i hur to wą na te re nie ca łej Pol ski.

W chwi li obec nej za trud nia prze -
szło 860 pra cow ni ków, do dys po zy cji fir -
my jest po nad 350 sa mo cho dów cię ża ro -
wych i oso bo wych. A -T ma 73 pla ców ki
elek trycz no -oświe tle nio we, 39 hur tow ni
elek trycz nych, sklep wy prze da żo wy, sa lo -
nik A -T EXPRESS, hur tow nię far ma ceu -
tycz ną, ma ga zy ny wy so kie go skła do wa nia
oraz biu ra han dlo we.

Na po cząt ku 2019 ro ku przed się -
bior stwo za koń czy ło bu do wę no we go
biu row ca i ca ła sie dzi ba 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 w koń cu ca łe Cen trum Lo gi stycz ne
oraz sie dzi ba 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. 

Po nad to Przed się bior stwo Han dlo we
A -T S.A. zo sta ło zmu szo ne roz sze rzyć na -
zwę na Przed się bior stwo Han dlo we A -
-T S.A. w Re struk tu ry za cji. Zmia na ta po -
dyk to wa na jest zło że niem przez spół kę
w IV kwar ta le ubie głe go ro ku wnio sku
o otwar cie po stę po wa nia sa na cyj ne go, któ -
re z ko lei by ło dzia ła niem pre wen cyj nym,
za po bie ga ją cym moż li wym pro ble mom,
ja kie mo gły by się po ja wić z po wo du za wie -
sze nia przez Urząd Skar bo wy zwro tu po -
dat ku VAT w wy so ko ści oko ło 30 mln zł.
Po dej mo wa ne przez fir mę czyn no ści ma ją
na ce lu dzia ła nia wy łącz nie za po bie gaw -
cze i chro nią przed się bior stwo, pra cow ni -
ków oraz jej kon tra hen tów przed ne ga tyw -
ny mi skut ka mi dzia łań or ga nów po dat ko -
wych, któ re opóź nia ją do ko ny wa nie na leż -
nych spół ce roz li czeń po dat ko wych.

OPRAC. (NO VUS)

BIZNES

A-T z nowymi wyzwaniami

W trak cie mar co wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Koź mi nie Wlkp. zło żo ne zo -
sta ły dwie in ter pe la cje, któ re do ty -
czy ły spraw dro go wych. Obie zło żył
rad ny Ka rol Jan ko wiak. 

– Czy na sza gmi na bę dzie apli ko wać
o środ ki z Fun du szu Dróg Sa mo rzą do -
wych? – py tał K. Jan ko wiak, pro sząc
przy tym bur mi strza o przy go to wa nie in -
for ma cji o pla no wa nych ter mi nach i za -

kre sie prac na praw czych na dro gach po -
wia to wych i w gmi nie Kro to szyn. 

W od po wie dzi na in ter pe la cje bur -
mistrz za pew nił, że w naj bliż szym na bo -
rze Fun du szu Dróg Sa mo rzą do wych gmi -
na zło ży wnio sek o do fi nan so wa nie bu do -
wy dru gie go eta pu dro gi gmin nej w Li -
pow cu. Je sie nią na to miast, je śli bę dzie go -
to wa do ku men ta cja, będzie aplikować
o środ ki na ul. Ko ściel ną i To wa ro wą.

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Gmina będzie aplikować o środki

SZPITAL

Porozumienie ze związkowcami
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Na mar co wej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie rad na Sła wo mi ra Ka -
lak zło ży ła wnio sek o przy ję cie
uchwa ły w spra wie za trud nie nia do -
dat ko wych rad ców praw nych, któ -
rych za da niem bę dzie udzie la nie po -
mo cy praw nej raj com. Po mył ów nie
spo tkał się z przy chyl no ścią więk -
szo ści ze bra nych.

– Skła dam wnio sek o pod ję cie
uchwa ły w przed mio cie zle ce nia ob słu gi
praw nej Ra dy Miej skiej przez kan ce la rię
ma ją cą upraw nie nia za wo do we ad wo ka ta
lub rad cy praw ne go, któ ra nie świad czy
obec nie usług praw nych na rzecz mia sta
i gmi ny Kro to szyn. Ra da Miej ska jest i by -
ła ob słu gi wa na praw nie przez oso by, któ -
re re pre zen tu ją przede wszyst kim bur mi -
strza Kro to szy na i pod le głych mu urzęd -
ni ków. Ta ka sy tu acja mo że pro wa dzić
do kon flik tu in te re sów osób jed no cze śnie
udzie la ją cych po mo cy dwóm nie za leż -
nym od sie bie or ga nom gmi ny. Bu dzi ona
zresz tą wąt pli wo ści u miesz kań ców Kro -
to szy na, któ rzy uwa ża ją, że wy bra ni
przez nich przed sta wi cie le są nie wia ry -
god ni w roz wią zy wa niu ich pro ble -
mów – ar gu men to wa ła S. Ka lak, do da jąc
przy tym, iż rad ni bez nie za leż nej ob słu gi
praw nej mo gą zo stać błęd nie po kie ro wa -
ni, nie zgod nie z in te re sem ich wy bor ców,
a zgod nie z in te re sem bur mi strza.

Z ta kim sta no wi skiem nie zgo dził się
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek. – Pa ni
rad na wie z gó ry, że mam prze ciw ne sta -
no wi sko – oznaj mił. – Każ dy rad ca praw -
ny czy ad wo kat mu si dzia łać zgod nie
z pra wem. Trud no tu się po słu gi wać
stwier dze niem, że dzia ła ją na zle ce nie
bur mi strza. Czę sto by wa ło, że rad cy sta li
na sta no wi sku prze strze ga nia pra wa i bur -
mistrz mu siał się te mu pod po rząd ko wać.
Na si rad cy ma ją dłu go let nie do świad cze -
nie w ob słu dze jed no stek sa mo rzą do -
wych. Za wsze by li śmy z ich dzia łal no ści
za do wo le ni. Rad ni tak że, co pew nie wy -
ra żą w gło so wa niu – stwier dził wło darz
Kro to szy na.

Z ar gu men ta cją bur mi strza nie zgo -
dził się rad ny Bar tosz Ko siar ski. – Nikt
nie za rzu ca bra ku kom pe ten cji obec nym
rad com praw nym ani te go, że nie sto su ją
się do prze pi sów pra wa – po wie -
dział. – Po dam przy kład z ży cia wzię ty.
Gdy się mał żeń stwo roz wo dzi, to każ dy
ma swo je go praw ni ka. Je den i dru gi praw -
nik dzia ła zgod nie z pra wem, ale re pre -
zen tu ją od ręb ne in te re sy dwoj ga lu dzi.
My, ja ko ra da, peł ni my funk cję kon tro l ną
te go, co pan ro bi. Sy tu acja jest ta ka, że to
pan pła ci praw ni ko wi, za trud nia jąc go
w urzę dzie. My śląc lo gicz nie, bę dzie on
re pre zen to wał bar dziej in te re sy ko goś,
kto mu pła ci – wy ja śnił rad ny.

Rad ny Sła wo mir Au gu sty niak przy -
znał z ko lei, że przez wie le lat nie miał
pre ten sji i wąt pli wo ści co do ja ko ści pra cy
rad ców praw nych, za trud nia nych przez
urząd. – War to, że by ko le ga Ko siar ski
przyj rzał się, jak wy glą da struk tu ra fi nan -
so wa gmi ny, jak są wy da wa ne pie nią dze
i czy jest sens za trud niać ko lej ne go praw -
ni ka. Kto wte dy bę dzie je go pra co daw cą
i z czy ich pie nię dzy to bę dzie opła co ne?
Ja ko rad ny wie lu ka den cji do tej po ry nie
mia łem żad nych pro ble mów z ob słu gą
praw ną. Je śli praw nik zna zna cze nie de -
mo kra cji i re spek tu je pra wo, to zro zu mie,
że pra wo jest jed no. Naj le piej prze dys ku -
tuj my to sze rzej na ko mi sjach – za pro po -
no wał S. Au gu sty niak.

Z je go wy po wie dzią zgo dzi ła się rad -
na Na ta lia Ro ba kow ska. – Ten wnio sek
oscy lu je na błęd nym za ło że niu, że na sze
in te re sy są sprzecz ne – oświad czy -
ła. – Wszy scy tu taj po win ni śmy pra co -
wać dla do bra i in te re sów miesz kań ców.
Je śli cho dzi o kosz ty, to za sta na wiam się,
z ja kich środ ków mia ła by ta ka oso ba być
za trud nio na. Ma my je den bu dżet. Ja rów -
nież wy ko nu ję za wód rad cy praw ne go
i nie wy obra żam so bie ta kiej sy tu acji, że
pań stwo, któ rzy pra cu ją w urzę dzie, źle
udzie la ją po rad i wpro wa dza ją w błąd rad -
nych. Jest to dla mnie nie do przy ję -
cia – po wie dzia ła N. Ro ba kow ska.

Nako niec S. Ka lak pod kre śli ła, iż nie ma
uwag do do tych cza so wych rad ców, ale obec -
na sy tu acja i tak zda je się być kon flik tem in -
te re sów – Ro zu miem, że więk szość rad nych
jest w ko ali cji, a w opo zy cji tyl ko pię ciu, więc
bę dzie my mie li prze ciw staw ne opi nie. Cho -
dzi mi o kon flikt in te re sów. Te raz Ko mi sja
skarg, wnio sków i pe ty cji roz pa tru je skar gę
na bur mi strza. W jej po sie dze niach bie rze
udział rad ca praw ny urzę du, któ ry jest za -
trud nio ny przez bur mi strza i je mu pod le ga
służ bo wo. Ta ka sy tu acja mu si bu dzić i bu dzi
wąt pli wo ści miesz kań ców. Bo czy w związ -
ku z tym spra wa bę dzie oce nio na obiek tyw -
nie? Ra da Miej ska ma wła sne środ ki fi nan so -
we, za tem jest moż li we za trud nie nie rad cy
praw ne go – spu en to wa ła S. Ka lak.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Jest konflikt interesów czy go nie ma?
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KOMUNIKACJA

Samorządowcy mają sporo uwag
Nie tra fio ne roz wią za nia lo gi stycz ne,
złe go dzi ny od jaz dów i przy jaz dów,
wy re mon to wa ne pe ro ny, ale stra szą -
ce wy glą dem dwor ce, wresz cie pe -
ron -wid mo – to tyl ko nie któ re z uwag
wno szo nych przez sa mo rzą dow ców
z po wia tów mi lic kie go i kro to szyń -
skie go do po now nie uru cho mio nej
ko mu ni ka cji ko le jo wej na tra sie Kro -
to szyn -Wro cław. Uwa gi skie ro wa ne
zo sta ły do Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go.

W pi śmie wło da rze obu po wia tów
wy tknę li sze reg nie do cią gnięć. Za naj waż -
niej sze uznać na le ży nie do sto so wa nie
siat ki po łą czeń do po trzeb miesz kań ców
re gio nu. – Po łą cze nia nie za pew nia ją
uczniom i stu den tom do jaz du na go dzi -
nę 8.00 do wro cław skich szkół i uczel ni,
a wie lu miesz kań com po wia tów do jaz du
do za kła dów pra cy. Po nad to za pro po no -
wa ne po łą cze nia kra jo we nie są w ża den
spo sób kon ku ren cyj ne dla trans por tu ko -
ło we go, je że li po dróż z Mi li cza do Wro cła -
wia zaj mu je 1,5 go dzi ny. Przy po mnieć
na le ży, że przed re mon tem li nii ko le jo wej
Urząd Mar szał kow ski de kla ro wał, iż czas
po dró ży wy no sić bę dzie jed ną go dzi -
nę – czy ta my w pi śmie. 

Sa mo rzą dow cy wno szą, aby część po -
łą czeń z Wro cła wiem re ali zo wa na by ła

z po mi nię ciem dwor ca głów ne go w Ole -
śni cy. Zwra ca ją rów nież uwa gę, że za pla -
no wa ne ostat nie po łą cze nie z Wro cła wia
w kie run ku Mi li cza i Kro to szy na na go -
dzi nę 19.30 unie moż li wia miesz kań com
po wia tu sko rzy sta nie z bo ga tej ofer ty kul -
tu ral nej Wro cła wia.

– Wie le do ży cze nia po zo sta wia or ga -
ni za cyj na stro na re ak ty wa cji li nii ko le jo -
wej. Po waż nym błę dem jest brak ko re la cji
po łą czeń Ko lei Dol no ślą skich z Ko le ja mi
Wiel ko pol ski mi. W roz kła dzie jaz dy nie
uwzględ nio no sko mu ni ko wa nia w Kro to -
szy nie po cią gów Ko lei Dol no ślą skich
z po cią ga mi Ko lei Wiel ko pol skich w kie -
run ku Po zna nia. Zwra ca my rów nież
uwa gę, że ku rio zal nym wy da je się fakt
wy re mon to wa nia przy stan ku ko le jo we go
Ra ko nie wi ce Mi lic kie w oko li cach Ra kło -
wic, na któ rym nie bę dą za trzy my wać się
po cią gi – pi szą sa mo rzą dow cy. Spra wę
bę dzie my mo ni to ro wać na bie żą co.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Na Bieżąco4 WTOREK, 9 kwietnia 2019

2 kwiet nia przed sta wi cie le Te re no -
wej Or ga ni za cji Związ ko wej nr 89
Ogól no pol skie go Związ ku Za wo do -
we go Pra cow ni ków Dia gno sty ki Me -
dycz nej i Fi zjo te ra pii przy SP ZOZ
w Kro to szy nie, ja ko re pre zen tan ci
szpi ta la po wia to we go, wzię li udział
w ma ni fe sta cji przed Mi ni ster stwem
Zdro wia w War sza wie.

Pro test zor ga ni zo wa ny zo stał
przez Ogól no pol ski Zwią zek Pra co -
daw ców Szpi ta li Po wia to wych i Zwią -
zek Po wia tów Pol skich. Bra li w nim
udział przed sta wi cie le wie lu za wo -
dów me dycz nych. Ma ni fe sta cja zgro -
ma dzi ła kil ka set osób – pra cow ni ków

szpi ta li z ca łe go kra ju. Prze bie ga ła
w spo sób po ko jo wy. 

Or ga ni za to rzy ma ni fe sta cji przy go to -
wa li pe ty cję „W spra wie po pra wy sy tu acji
szpi ta li po wia to wych”. Do pro te stu ją cych
wy szli wi ce mi ni stro wie zdro wia – Sła wo -
mir Ga dom ski i Zbi gniew Król. Pe ty cję
w imie niu pro te stu ją cych, ad re so wa ną
do mi ni stra zdro wia Łu ka sza Szu mow -
skie go, wrę czył im Wal de mar Ma li now -
ski – pre zes Ogól no pol skie go Związ ku
Pra co daw ców Szpi ta li Po wia to wych.
W pro te ście uczest ni czył tak że Krzysz tof
Ku row ski, dy rek tor SP ZOZ w Kro to szy -
nie, któ ry był też na spo tka niu sze fów
szpi ta li po wia to wych.

OPRAC. (NO VUS)

Pierw sze go dnia kwiet nia miał miej -
sce od biór wy re mon to wa nych dróg
na Par cel kach w Kro to szy nie – uli cy
Miesz ka I oraz uli cy łą czą cej się z ul.
Woj cie chow skie go.

W ra mach te go za da nia wy ko na no
od pod staw dro gę o łącz nej dłu go ści
ok. 109 mb i sze ro ko ści od 3,5 do 5m z za -
wrot ka mi o na wierzch ni z kost ki bru ko -
wej be to no wej, z obu stron ny mi kra węż ni -
ka mi. Po nad to zro bio no ele men ty od -
wod nie nia i prze bu do wa no wjaz dy do po -

se sji i doj ścia do fur tek. Koszt wy niósł
oko ło 130 tys. zł.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Kolejne ulice po remoncie

Kro to szyń scy rad ni dys ku to wa li na te -
mat kon dy cji spor tu se nior skie go
w gmi nie. Roz ma wia no na przy kład
o Astrze Kro to szyn, któ ra – zda niem
rad ne go Ro ma na Olej ni ka – po trze bu -
je więk sze go wspar cia fi nan so we go ze
stro ny sa mo rzą du.

– Chciał bym zło żyć na rę ce pa na bur -
mi strza wnio sek o po wo ła nie ze spo łu, któ -
ry okre śli przy szłość klu bu Astra Kro to -
szyn – roz po czął rad ny. – Jest to nie zwy kle
za słu żo ny klub dla na sze go mia sta. Zo stał
za ło żo ny w 1929 ro ku. Obec nie je go funk -
cjo no wa nie jest za gro żo ne i ogra ni czo ne.
Mo że po pro stu prze stać ist nieć z po wo du
bra ku środ ków fi nan so wych. Wiem, że są
na sa li rad ni, któ rzy re pre zen tu ją in ne dys -
cy pli ny spor to we. Pił ka noż na jest pó ki co
na szym na ro do wym spor tem. Bę dzie my
mie li w przy szło ści no wy sta dion i dziw ne
by by ło nie mieć klu bu. Pre zes Astry cho dzi
od za kła du do za kła du po pie nią dze, że by
opła cić sę dzie go czy trans port ze spo łu se -
nio rów. Kie dyś mie li śmy osiem pięk nych
dys cy plin spor to wych, a na dziś prze sta ją
one ist nieć. Klub Astra ist nie je tyl ko na pa -
pie rze – stwier dził R. Olej nik, któ re go
wnio sek po parł rad ny Bar tosz Ko siar ski.

Mó wiąc o wpar ciu spor tu se nior skie -
go, rad na Sła wo mi ra Ka lak przy po mnia ła
za le ce nia Ko mi sji re wi zyj nej w tej kwe -
stii. – Prze pro wa dzi li śmy kon tro lę wy dat -
ków po nie sio nych na dzia łal ność pro mo cyj -
ną gmi ny w 2018 ro ku oraz ana li zę pla nów
wy dat ków na obec ny rok. Ko mi sja uzna ła,
że zbyt du żą część środ ków bu dże to wych,
prze zna czo nych na pro mo cję gmi ny, prze -
ka zu je się na dzia łal ność klu bów spor to -
wych. Za le ca się, aby w re gu la mi nie
uwzględ nić za pis o ogra ni cze niu kwot
przy zna wa nych na dzia łal ność spor to wą
i prze zna czyć je na sport dla se nio rów – ob -
ja śni ła prze wod ni czą ca Ko mi sji re wi zyj nej.
Za ko niecz ność uzna no tak że zmia nę kry -
te riów przy zna wa nia środ ków pro mo cyj -
nych z uzna nio wych na wy mier ne. 

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek po -
wie dział, że sta no wi sko Ko mi sji re wi zyj nej

oraz wnio sek R. Olej ni ka wy klu cza ją się,
a w kwe stii sy tu acji Astry wy po wie dział się
wi ce bur mistrz Ry szard Czusz ke. – Przy -
zna ję, iż jest to dla nas pro blem – mó -
wił. – Tym klu bem zaj mu je my się od dłuż -
sze go cza su. Sta ra my się po ma gać, ale
trzeba się za sta no wić nad tym, jak na le ży to
ro bić. Ma my dwie for my fi nan so wa nia:
sport dzie ci i mło dzie ży oraz pro mo cja.
Wy ma ga to skon stru owa nia me cha ni -
zmów, bio rąc przy tym pod uwa gę sy tu ację
in nych klu bów spor to wych, któ re ma ją róż -
ną spe cy fi kę. Na Gmin nej Ra dzie Spor tu
ten te mat po dej mie my – za po wie dział wi -
ce bur mistrz.

Za le ce nia Ko mi sji re wi zyj nej za nie po -
ko iły rad ne go Ce za re go Gren dę. – W ta -
kim mie ście jak Kro to szyn nie po win ni śmy
ogra ni czać się tyl ko do spor tu se nior skie -
go – oznaj mił. – Wie my, że mło dzież upra -
wia ją ca sport po szko le śred niej opusz cza
Kro to szyn. Ka rie ry spor to we rozwijają się
w ośrod kach aka de mic kich. Nie wska zu ję
kon kret nych dys cy plin, tyl ko mó wię o ogól -
nym tren dzie. Cięż ko jest utrzy mać za wod -
ni ka se nio ra w spor tach in dy wi du al nych.
Czę sto wi dzi my wo kół sie bie spor tow ców
se nio rów, ale są ama to ra mi. Sport mło dzie -
żo wy to ka te go rie mło dzik, ka det, ju nior
młod szy i mło dzie żo wiec. Czy sport mło -
dzie żo wy nie pro mu je mia sta? Po dam przy -
kład UKS Piast, któ ry sta ra się o gran ty
w kon kur sie ofert na szko le nie dzie ci i mło -
dzie ży. Te pie nią dze wy star cza ją na po kry -
cie kosz tów bie żą cych. Zda rza się ry wa li zo -
wać w roz gryw kach cen tral nych z suk ce sa -
mi. Je że li pań stwa wnio ski bę dą przy ję te, to
sport mło dzie żo wy do sta nie ry ko sze tem.

Dzi wię się, że Ko mi sja re wi zyj na przy ję ła te
uwa gi jed no gło śnie. Astra dzia ła z du żym
po wo dze niem w spo rcie mło dzie żo wym.
Sport se nior ski ku le je, to praw da, ale czy
pił ka noż na jest pierw szą dys cy pli -
ną – moż na dys ku to wać – sko men to wał C.
Gren da.

Z ko lei rad ny Grze gorz Majch szak
oświad czył, że ab sur dem by ło by my śle nie,
że klub o ta kich tra dy cjach jak Astra ma
opie rać się tyl ko na spo rcie dzie ci i mło dzie -
ży. – Bez pie nię dzy nie bę dzie spor tu se -
nior skie go. Pod ku pu ją nam za wod ni ków,
co jest śmiesz ne, z wio sek. Tam bo wiem
pro po nu ją im więk sze pie nią dze, tam do -
sta ją środ ki za do jazd i tre ning. Astra po -
win na do sta wać do ta cję. Mo gła by te środ ki
le piej skon su mo wać, bo je że li otrzy mu je je
z pro mo cji, to są one ob wa ro wa ne ob ostrze -
nia mi – tłu ma czył G. Majch szak.

Co na to kie row nic two Astry? – Bu -
dżet ma my skon stru owa ny na ty le, na ile
ma my pie nię dzy – mó wi Ma riusz Ra taj -
czak, pre zes klu bu. – Wy star czy spoj rzeć
na in ne mia sta, ta kie jak Ja ro cin, Ka lisz czy
Śro da Wiel ko pol ska. Tam do ta cje z sa mo -
rzą du są o wie le więk sze. Bez wspar cia gmi -
ny klub by nie funk cjo no wał. Je śli szko li my
dzie ci i mło dzież, ocze ku je my, że póź niej
bę dą grać w pierw szym skła dzie. W prze -
ciw nym ra zie to nie ma sen su. Je że li chce -
my się gać wy żej, to po trze ba więk szych
środ ków. Po co ma my szko lić, sko ro roz da je -
my za wod ni ków do klu bów z Koź mi na
Wlkp. czy Ko by li na? A je śli ma być no wy
sta dion, to ab sur dem by ło by, gdy by gra ły
tam tyl ko gru py mło dzie żo we.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

GMINA KROTOSZYN

Sport seniorski potrzebuje wsparcia
SŁUŻBA ZDROWIA

Pracownicy medyczni
protestowali w Warszawie

F
O

T
. 

S
P

 Z
O

Z
 K

ro
to

s
z
y
n



Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie rad ny Ma riusz
Urba niak za py tał bur mi strza o to, dla -
cze go gmi na nie ko rzy sta ze środ ków
Fun du szu Dróg Sa mo rzą do wych.

Przy po mnij my, że wspo mnia ny pro -
gram Mi ni ster stwa In fra struk tu ry zo stał
stwo rzo ny ja ko no wy me cha nizm wspar cia
dla jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, re -
ali zu ją cych in we sty cje na dro gach lo kal -
nych. FDS sta no wi kom plek so wy in stru -
ment wspar cia re ali za cji za dań na dro gach
za rzą dza nych przez jed nost ki sa mo rzą du
te ry to rial ne go. Je go ce lem jest przy spie sze -
nie po wsta wa nia no wo cze snej i bez piecz nej
in fra struk tu ry dro go wej na szcze blu lo kal -
nym, sta no wią cej waż ny ele ment pra wi dło -
we go funk cjo no wa nia i roz wo ju go spo dar ki
oraz przy czy nia ją cej się do po pra wy po zio -
mu ży cia oby wa te li.

Utwo rze nie FDS ma rów nież na ce lu
po pra wę bez pie czeń stwa w ru chu dro go -
wym i pa ra me trów tech nicz nych lo kal nej
sie ci dro go wej, a tak że zwięk sze nie atrak cyj -
no ści i do stęp no ści te re nów in we sty cyj -
nych. Źró dła fi nan so wa nia fun du szu to
wpła ty z Na ro do we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, do ta cje
z bu dże tu pań stwa czy Pań stwo we go Go -
spo dar stwa Le śne go La sy Pań stwo we oraz
zy ski jed no oso bo wych spół ek Skar bu Pań -
stwa i spół ek, w któ rych wszyst kie ak cje
(udzia ły) są wła sno ścią Skar bu Pań stwa. Po -
nad to FDS mo że zo stać za si lo ny środ ka mi
po cho dzą cy mi z prze ka za nia skar bo wych
pa pie rów war to ścio wych czy też do bro wol -
ny mi wpła ta mi np. przez spół ki, w któ rych
udzia ły bądź ak cje ma Skarb Pań stwa.

– Czy w związ ku z tym, że 12 kwiet -
nia mi ja ter min skła da nia wnio sków do wo -

je wo dy w spra wie Fun du szu Dróg Sa mo -
rzą do wych, gmi na Kro to szyn za mie rza
ubie gać się o środ ki? Je śli tak, to dla cze go?
Je śli nie, to rów nież chciał bym wie dzieć,
dla cze go – do py ty wał Ma riusz Urba niak.

Bur mistrz od po wie dział, że w tym na -
bo rze gmi na nie bę dzie ubie gać się o środ ki
z FDS. – Je dy na dro ga, któ ra się kwa li fi ku je
do zło że nia wnio sku, to uli ca Wie wió row -
skie go. Tam obec nie trwa ją pra ce zwią za ne
z ka na li za cją. Ro bi my no wą do ku men ta cję,
po nie waż z po przed nim wy ko naw cą ma -
my w są dzie spra wę, któ ra jesz cze się nie za -
koń czy ła – wy ja śnił Fran ci szek Mar sza łek.

Rad ne go Urba nia ka nie usa tys fak cjo -
no wa ła ta ka od po wiedź. – Zer k ną łem
do usta wy o FDS i roz po rzą dze nia – od -
rzekł. – Być mo że bur mistrz ma ja kieś bar -
dziej szcze gó ło we kry te ria, któ rych ja nie
znam. Na pod sta wie tych kry te riów bur -
mistrz oce nia, że w ca łej gmi nie je dy nie uli -
ca Wie wió row skie go na da je się do zło że nia
wnio sku. A usta wa mó wi, że „do fi nan so wa -
nie moż na uzy skać, je że li da na dro ga po pra -
wia stan bez pie czeń stwa ru chu dro go we go,
za pew nia spój ność sie ci dróg pu blicz nych,
pod no si stan dar dy dróg, za cho wu je jed no -
rod ność sie ci, zwięk sza do stęp ność do jed -
no stek ad mi ni stra cyj nych i in we sty cyj -

nych”. Nie ro zu miem za tem, dla cze go bur -
mistrz uwa ża, że tyl ko Wie wió row skie go
się kwa li fi ku je – stwier dził M. Urba niak.

Do tych słów szcze gó ło wo od niósł się
An drzej Ka ik, na czel nik Wy dzia łu In we sty -
cji i Roz wo ju w kro to szyń skim urzę dzie.
Jak za zna czył, przy in we sty cjach dro go -
wych gmi na za wsze sta ra ła się mak sy mal -
nie ko rzy stać ze środ ków ze wnętrz nych.
Pro blem z FDS wy ni ka z kry te riów, któ re
wska zu ją, że – by ubie gać się o środ ki – dro -
ga gmin na mu si być po łą czo na np. z dro gą
kra jo wą czy wo je wódz ką.

– Po nad to dro gi te mu szą speł niać pa -
ra me try bez pie czeń stwa dla pie szych i ro -
we rzy stów. To jest trze cia wer sja te go pro -
gra mu, kie dyś na zy wa no to „sche ty nów ka -
mi”. W po przed nich la tach na bo ry by ły je -
sien nie, te raz są dwa ra zy w ro ku. Uli ca
Wie wió row skie go oraz Ja sna kwa li fi ku ją
się, bo są po łą czo ne z DK nr 15 na ul. Zdu -
now skiej oraz z dro gą wo je wódz ką na ul.
Sul mie rzyc kiej. Naj wy żej punk to wa ne
w na bo rze są dro gi, któ re bu du je się od pod -
staw. Wciąż ana li zu je my, z któ ry mi uli ca mi
mo że my apli ko wać do FDS. Je śli uzna my,
że dro ga się kwa li fi ku je, bę dzie my skła dać
wnio ski – wy tłu ma czył A. Ka ik. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Z SESJI

Czy gmina skorzysta z Funduszu Dróg Samorządowych?

Pod ko niec mar ca na prze wod ni czą -
ce go Ra dy Osie dla nr 4 w Kro to szy -
nie wy bra no Ma riu sza Ra taj cza ka.
Nie dłu go po tem prze jął rów nież
funk cję pre ze sa Astry Kro to szyn.

W wy bo rach na prze wod ni czą ce go
Par ce lek M. Ra taj czak po ko nał Sta ni sła wa
Szpo pe ra, któ ry peł nił tę funk cję od 17 lat,
oraz Ry szar da Ło pa czy ka. – Wy nik był dla
mnie za sko cze niem – przy zna je no wy
szef osie dla. – Dzię ku ję miesz kań com Par -
ce lek za za ufa nie i od da ne gło sy. Je stem
prze ko na my, że wspól ny mi si ła mi mo że -
my osią gnąć wie le dla na sze go osie dla.

Spo śród 19 kan dy da tów wy bra no
tak że 15-oso bo wą Ra dę Osie dla. Zna leź li
się w niej Pau la Kacz ma rek, Jo lan ta Ku -
liń ska, An drzej Skrzyp czak, Krzysz tof
Grzem pow ski, Ry szard Ło pa czyk, To -
masz No wac ki, Mag da le na Gło wien kow -
ska, Mo ni ka Na le waj ko, Bar tosz Ko siar -
ski, Ma te usz Sój ka, Ar ka diusz Stasz kie -

wicz, Ju sty na Po li to wicz, Ma te usz Żu ra -
szek, Pa tryk Se ra fi niak i Ce za ry Gren da.
Do ra dy nie we szli Sła wo mi ra Ka lak, Ar -
tur Bra jer, Kon rad Ga łę ski i Ro man Le -
wal ski. Z ko lei Za rząd Osie dla nr 5, prócz
no we go prze wod ni czą ce go, two rzą J. Ku -
liń ska, K. Grzem pow ski, B. Ko siar ski i C.
Gren da.

Dwa dni póź niej w re stau ra cji Cri stal
od by ło się ze bra nie spra woz daw czo -wy -
bor cze KKS Astra Kro to szyn. Grze gorz
Wier tlew ski, ja ko do tych cza so wy pre zes
za rzą du, przed sta wił zgro ma dzo nym
spra woz da nie za mi nio ny rok. W wy bo -
rach do za rzą du zgło szo nych by ło sie dem
osób. Osta tecz nie w za rzą dzie Astry zna -
leź li się Ma riusz Ra taj czak ja ko pre zes,
Piotr Bo chyń ski – wi ce pre zes, Łu kasz Ba -
ran, Ja nusz Du dziak i Ma te usz Mi zer ny.
Do Ko mi sji re wi zyj nej po wo ła no na to -
miast Paw ła Gru cha ja, Bog da na Ko ta
i An to nie go Py rzew skie go.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Mariusz Ratajczak
pokieruje osiedlem i Astrą 
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W Ko men dzie Po wia to wej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej prze pro wa dzo no
po wia to we eli mi na cje Ogól no pol skie -
go Tur nie ju Wie dzy Po żar ni czej „Mło -
dzież za po bie ga po ża rom”. W szran ki
sta nę ło 48 uczest ni ków, któ rzy ry wa -
li zo wa li w trzech ka te go riach. 

Zwy cięz cy bę dą re pre zen to wać
nasz po wiat w eli mi na cjach wo je wódz -
kich, któ re od bę dą się 27 kwiet nia
w Ko ni nie. Fun da to ra mi na gród rze -

czo wych i pu cha rów by ły Od dział Po -
wia to wy ZOSP RP i Sta ro stwo Po wia to -
we w Kro to szy nie. 

W trak cie prze rwy w tur nie ju funk -
cjo na riu sze PSP, w ra mach pre wen cji
spo łecz nej, prze pro wa dzi li za ję cia edu -
ka cyj ne dla uczest ni ków i ich opie ku -
nów, pre zen tu jąc sprzęt prze ciw po ża ro -
wy. Eli mi na cje zor ga ni zo wa ły Od dział
Po wia to wy ZOSP RP, sta ro stwo i KP
PSP w Kro to szy nie.

(NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Turniej wiedzy pożarniczej

W mar cu w Ze spo le Szkół Po nad -
gim na zjal nych w Zdu nach zor ga ni -
zo wa no kon kur sy – fry zjer ski i ga -
stro no micz ny. Ce lem tych przed się -
wzięć by ła pro mo cja kie run ków
kształ ce nia.

W kon kur sie fry zjer skim pod ha słem
„Wa ria cje na te mat war ko czy” udział
wzię ły uczen ni ce szkół pod sta wo wych
i klas gim na zjal nych. Uczest nicz ki za pre -
zen to wa ły swo je umie jęt no ści w cze sa niu
war ko czy – kla sycz ne go, fran cu skie go
i ho len der skie go, a na ko niec trze ba by ło
wy ko nać fry zu rę, w któ rej nie odzow nym
ele men tem miał być war kocz. Zwy cię ży ła
Jo an na Po lna, dru gie miej sce za ję ła Aga ta
Mro czek, a trze cia by ła San dra Ma lesz ka.
Wszyst kie są uczen ni ca mi szko ły w Ko by -
li nie. Kon kurs zor ga ni zo wa ły Re na ta Bła -
żej czyk i Emi lia Rab czew ska. 

Swo je umie jęt no ści za pre zen to wa ły

rów nież uczen ni ce kształ cą ce się w zdu -
now skiej szko le na kie run ku tech nik
usług fry zjer skich, na to miast ucznio wie
kształ cą cy się na kie run ku tech nik ży wie -
nia i usług ga stro no micz nych przy go to -
wa li smacz ny po czę stu nek. 

Na stęp ne go dnia w kon kur sie ga stro -
no micz nym „Owo co we wa ria cje”
w szran ki sta nę li ucznio wie szkół pod sta -
wo wych ze Zdun i Basz ko wa. Naj pierw

mie li za za da nie wy ko nać de ko ra cję
z owo ców – car wing, a po tem przy go to -
wać de ser owo co wy. W ju ry za sia dły or ga -
ni za tor ki kon kur su – Ja dwi ga Skrzyp -
czak, Ho no ra ta Pa lusz kie wicz -Flak i Re -
na ta Bła żej czyk. Trium fo wa ła Ame lia
Wa sie lew ska (SP Zdu ny), wy prze dza jąc
An ge li kę Pa ra dysz (SP Zdu ny) i Ja ku ba
Du ra ka (SP Basz ków).

(AN KA)

ZSP ZDUNY

Promocja kierunków kształcenia
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WY NI KI
Klasy I-VI
1.Dominika Kęsy (OSP Kobierno,
Oddział M-G ZOSP RP Krotoszyn)
2.Szymon Rembas (OSP Rozdrażew,
Oddział Gminny ZOSP RP Rozdrażew)
3.Wiktoria Sikora (OSP Biadki, Oddział
M-G ZOSP RP Krotoszyn)
Klasy VII-VIII i gimnazjalne
1.Szymon Grobelny (OSP Perzyce,
Oddział M-G ZOSP RP Zduny)
2.Aleksandra Frala (OSP Kobierno,
Oddział M-G ZOSP RP Krotoszyn)
3.Hubert Marczyk (OSP Sulmierzyce)
Szkoły ponadgimnazjalne
1.Alicja Jackowiak (OSP Smolice,
Oddział M-G ZOSP RP Kobylin)
2.Filip Dziergwa (OSP Biadki, Oddział M-
G ZOSP RP Krotoszyn)
3.Mateusz Chołodecki (OSP
Sulmierzyce)
Drużynowo
1.Oddział M-G ZOSP RP Krotoszyn – Puchar
Starosty Krotoszyńskiego
2.Oddział M-G ZOSP RP Kobylin - Puchar
Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP
3.OSP Sulmierzyce - Puchar Komendanta
Powiatowego PSP
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Nie daw no w koź miń skiej bi blio te ce
moż na by ło wy słu chać cie ka wej pre -
lek cji prof. dra hab. An drze ja Gul -
czyń skie go na te mat ge ne zy i prze -
bie gu Pol skie go Sej mu Dziel ni co we -
go i udzia łu w nim koź mi nian. Z za -
pro sze nia na wy kład i wy sta wę sko -
rzy sta ło wie lu człon ków To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Koź mi na Wiel ko pol skie -
go. Or ga ni za to ra mi spo tka nia by li
bur mistrz oraz pre zes TMKW.

Pol ski Sejm Dziel ni co wy, któ ry ob ra -
do wał w Po zna niu przed stu la ty, nie jest
wy da rze niem tak zna nym i ce nio nym
przez współ cze snych jak to czą ce się
w tym sa mym cza sie po wsta nie wiel ko -
pol skie. Po wy bu chu  re wo lu cji w Niem -
czech i za wie sze niu bro ni, ko rzy sta jąc
z za mie sza nia, tym cza so wy Ko mi sa -
riat  Na czel nej Ra dy Lu do wej wy mógł
na nie miec kich wła dzach zgo dę na zor ga -
ni zo wa nie par la men tu skła da ją ce go się
z re pre zen tan tów osób na ro do wo ści pol -
skiej. Je dy nym wa run kiem władz pru -
skich by ła zgo da na to, że sejm nie bę dzie
miał pra wa ode rwać żad ne go frag men tu
nie miec kie go te ry to rium.

Sejm ob ra do wał w dniach 3-5 grud -
nia 1918 ro ku w po znań skim ki nie Apol -
lo i w nie ist nie ją cej już sa li Lam ber ta.
Skła dał się z 1399 przed sta wi cie li Po la -
ków za miesz ku ją cych zie mie po zo sta ją ce
w gra ni cach Nie miec – 526 re pre zen tan -
tów Wiel ko pol ski, 431 ze Ślą ska, 262
z Po mo rza Gdań skie go, 133 z Nad re nii,
West fa lii i He sji i 47 z War mii i Ma zur.
W ob ra dach uczest ni czy li rów nież przed -
sta wi cie le po wia tu koź miń skie go.

Sejm dziel ni co wy zaj mo wał się głów -
nie spra wa mi Wiel ko pol ski, Po mo rza
Gdań skie go, Ślą ska oraz War mii i Ma zur,
za rów no pod wzglę dem po li tycz nym, jak
i eko no micz nym oraz spo łecz nym. Jed ną

z waż niej szych uchwał by ło po wo ła nie
Na czel nej Ra dy Lu do wej ja ko je dy nej i le -
gal nej wła dzy zwierzch niej Po la ków
w Niem czech. W ob ra dach po ru sza no ta -
kie te ma ty jak gra ni ce przy szłe go pań stwa
Pol skie go, do stęp do mo rza, sto su nek
do re wo lu cji w Niem czech i Ro sji, do rzą -
dów państw En ten ty oraz in nych od ra -
dza ją cych się państw. 

Zaj mo wa no się tak że przy szłym
ustro jem pań stwa pol skie go, sto sun ka mi
spo łecz ny mi, pro ble mem mniej szo ści na -
ro do wych, głów nie nie miec kiej, sto sun -
ka mi mię dzy pań stwem a Ko ścio łem.
Pod ję to kwe stię tym cza so we go rzą du
ogól no pol skie go. W uchwa le sejm dziel -
ni co wy wy ra ził wo lę, by w War sza wie po -
wo ła no jak naj szyb ciej Tym cza so wy Rząd
Jed no ści Na ro do wej, zło żo ny z przed sta -
wi cie li wszyst kich par tii i za bo rów, któ ry
prze jął by wła dzę z rąk Jó ze fa Pił sud skie -
go, spra wu ją ce go ją nie z wo li na ro du,
a Ra dy Re gen cyj nej, po wo ła nej przez za -
bor ców. Mi mo że sejm nie mógł pod jąć
uchwa ły o ode rwa niu ziem pol skich
od Nie miec, wy ra ził wo lę po wsta nia zjed -
no czo ne go pań stwa pol skie go z do stę pem
do mo rza. W tej spra wie wy sła no mię dzy
in ny mi te le gra my do Geo r ges'a Cle men -
ce au – pre mie ra Fran cji, Wo odro wa Wil -
so na – pre zy den ta USA, Da vi da Lloy da
Geo r ge’a – pre mie ra Wiel kiej Bry ta nii. 5
grud nia sejm za wie sił ob ra dy. Do ich
wzno wie nia już nie do szło.

Pre zes Po znań skie go To wa rzy stwa
Przy ja ciół Na uk przy bli żył ge ne zę i zna -
cze nie sej mu dziel ni co we go z uwzględ -
nie niem wąt ków koź miń skich, a na stęp -
nie prze wod ni czył dys ku sji z uczest ni ka -
mi spo tka nia. Spe cjal nie na tę oka zję zor -
ga ni zo wa no w bi blio te ce wy sta wę te ma -
tycz ną, opra co wa ną przez Po znań skie To -
wa rzy stwo Przy ja ciół Na uk.

(NO VUS)
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Prze bieg po wsta nia wiel ko pol skie go
na Zie mi Kro to szyń skiej był wio dą -
cym te ma tem se sji po pu lar no -na -
uko wej, zor ga ni zo wa nej 29 mar ca
w au li I LO im. H. Koł łą ta ja w Kro to -
szy nie. Od by ła się ona z ini cja ty wy
Za rzą du Po wia to we go Ko ła To wa rzy -
stwa Pa mię ci Po wsta nia Wiel ko pol -
skie go 1018/1019, a pa tro nat ob ję -
li bur mistrz i sta ro sta.

Se sję otwo rzył Edward Jo kiel, pre zes
za rzą du ko ła. Przed sta wia jąc uczest ni ków
spo tka nia, szcze gól nie pod kre ślił obec ność
Lesz ka Kul ki – by łe go sta ro sty i by łe go
prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu Kro to -

szyń skie go, któ ry – ja ko syn po wstań ca
wiel ko pol skie go – za an ga żo wał się
w utwo rze nie ko mór ki To wa rzy stwa Pa -
mię ci Po wsta nia Wiel ko pol skie go na te re -
nie po wia tu. 

W se sji udział wzię li tak że m. in. wi -
ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski, wi ce bur -
mistrz Ry szard Czusz ke czy prze wod ni -
czą ca Ra dy Miej skiej w Zdu nach Da nu ta
Ku ła ga, a na wi dow ni za sie dli na uczy cie le
hi sto rii oraz ucznio wie z te re nu po wia tu.

Zwra ca jąc się do obec nej w au li mło -
dzie ży, P. Ra do jew ski za zna czył, iż to zwy -
kli miesz kań cy na szych miast i wsi zi mą ro -
ku 1918 zor ga ni zo wa li się i sta nę li do wal -
ki w obro nie pol sko ści oko licz nych ziem. 

Na se sję zło ży ły się nie zwy kle cie ka we
wy stą pie nia, wspar te pre zen ta cja mi mul ti -
me dial ny mi. O prze bie gu po wsta nia
w Kro to szy nie mó wił An to ni Kor sak,
a o wal kach po wstań ców koź miń -
skich – Mi chał Pie trow ski. Piotr Mi ko łaj -
czyk przed sta wił or ga ni za cję i wy po sa że nie
wojsk po wstań czych, a Edward Jo kiel omó -
wił wal ki po wstań cze pod Zdu na mi. O Sul -
mie rzy cach i Chwa li sze wie w po wsta niu
opo wie dzie li ucznio wie, lau re aci kon kur -
sów hi sto rycz nych – Ma ciej So bań ski i Ar -
ka diusz Śnie ciń ski. Z ko lei Re na ta Wit czak
mó wi ła o tym, w ja ki spo sób kul ty wu je się
pa mięć po wsta nia w na szym po wie cie.

(NO VUS)

HISTORIA

Jak przebiegało zwycięskie powstanie

KOŹMIN WLKP.

Prelekcja o Polskim
Sejmie Dzielnicowym
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NA DRODZE

Groźne zderzenie na Parcelkach

2 kwiet nia na ul. Szo sa Be nic ka w Kro -
to szy nie do szło do groź nie wy glą da ją -
ce go wy pad ku dwóch sa mo cho dów
oso bo wych. Przy czy ną zda rze nia by ło
nie ustą pie nie pierw szeń stwa.

Po jaz da mi po dró żo wa ły dwie oso by,
któ rym stra ża cy z Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej w Kro to szy nie udzie li li kwa li -
fi ko wa nej pierw szej po mo cy. Po nad to
odłą czy li aku mu la to ry w uszko dzo nych
sa mo cho dach i za bez pie czy li wy cie ki pły -
nów eks plo ata cyj nych. 

Po szko do wa ny mi za jął się Ze spół Ra -
tow nic twa Me dycz ne go. Zde cy do wa no,

by jed ną z tych osób prze wieźć do szpi ta -
la. Po czyn no ściach do cho dze nio wych po -
li cji z jezd ni usu nię to czę ści ka ro se rii sa -
mo cho do wej oraz pły ny eks plo ata cyj ne.

– Miesz kan ka Kro to szy na, skrę ca jąc
w le wo sa mo cho dem mar ki Hy un dai, nie
ustą pi ła pierw szeń stwa ja dą ce mu z prze -
ciw ka po jaz do wi mar ki BMW. Uczest ni -
cy zda rze nia by li trzeź wi. Kie row ca
BMW zo stał prze trans por to wa ny do szpi -
ta la. Spraw czy nię te go zda rze nia uka ra no
man da tem w wy so ko ści 250 zł – mó wi
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Osobówka uderzyła w drzewo
Jed na oso ba zo sta ła za bra na
do szpi ta la na sku tek wy pad ku,
do któ re go do szło 2 kwiet nia w miej -
sco wo ści Wał ków (gmi na Koź min
Wiel ko pol ski). 

Sa mo chód oso bo wy mar ki Peu ge ot zje -
chał z dro gi i ude rzył w przy droż ne drze wo.
Au tem po dró żo wa ła jed na oso ba, któ ra
w mo men cie przy by cia stra ży po żar nej by -
ła już pod opie ką ra tow ni ków me dycz nych. 

Stra ża cy odłą czy li aku mu la tor w sa -
mo cho dzie, któ ry na stęp nie prze mie ści li
w miej sce nie stwa rza ją ce za gro że nia dla
in nych uczest ni ków dro gi. Z jezd ni usu -
nię to czę ści ka ro se rii oraz zneu tra li zo wa -
no wy ciek pły nów tech nicz nych. 

– Na dro dze mię dzy Wał ko wem
a Sta rą Ob rą kie ru ją ca sa mo cho dem mar -
ki Peu ge ot miesz kan ka Ja ro ci na w wy ni -
ku wtar gnię cia na jezd nię zwie rzę cia stra -
ci ła pa no wa nie nad po jaz dem, któ ry na -

stęp nie ude rzył w drze wo. Ko bie ta zo sta -
ła prze trans por to wa na do szpi ta la na ba -
da nia. By ła trzeź wa – in for mu je Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

Pra wie 2,5 ty sią ca li trów pa li wa
o war to ści bli sko 15 ty się cy zło tych
skradł kie row ca – miesz ka niec po -
wia tu kro to szyń skie go – za trud nio ny
w jed nej z lesz czyń skich firm trans -
por to wych. Swo ją prze stęp czą dzia -
łal ność pro wa dził od po nad ro ku.
Skra dzio ny olej na pę do wy ofe ro wał
na sprze daż w oka zyj nej ce nie przez
CB Ra dio. Gro zi mu na wet do ośmiu
lat wię zie nia.

Lesz czyń scy po li cjan ci usta li li, że
w jed nej z tam tej szych firm trans por to -
wych pra cu je nie uczci wy kie row ca cią gni -
ka sio dło we go. Męż czy zna od po nad ro ku
kradł pa li wo z sa mo cho du służ bo we go.
Pod czas kur sów trans por to wych tan ko -
wał po jazd na przy droż nych sta cjach ben -
zy no wych, nie wy ka zu jąc tej czyn no ści
w kar cie kon tro l nej, któ rą zo bo wią za ny
był wy peł nić i przed ło żyć w fir mie.

Bez po śred nio po za tan ko wa niu kie -
row ca przez CB Ra dio ogła szał, że ma
na sprze daż olej na pę do wy w oka zyj nej
ce nie. Na kup ców za zwy czaj nie mu siał
dłu go cze kać. Na umó wio nym z klien tem
par kin gu sa mo cho do wym ścią gał pa li wo
ze zbior ni ka au ta do prze no śnych po jem -
ni ków, ta kich jak becz ki czy ka ni stry.

– Po li cjan ci usta li li, że męż czy zna

w ten spo sób dzia łał od po cząt ku 2018
ro ku. Funk cjo na riu sze udo wod ni li po dej -
rza ne mu kra dzież ole ju na pę do we go
w łącz nej ilo ści pra wie 2,5 ty sią ca li trów
na kwo tę bli sko 15 ty się cy zło tych.
Oprócz te go męż czy zna w mar cu br. do -
pu ścił się oszu stwa. Nie bę dąc już pra -
cow ni kiem fir my trans por to wej, po je chał
pry wat nym au tem na jed ną ze sta cji ben -
zy no wych w Lesz nie, gdzie za tan ko wał
po nad 80 li trów ole ju na pę do we go
na tzw. wu zet kę, po da jąc się za swo je go
ko le gę z pra cy i pod pi su jąc do ku ment je -
go na zwi skiem – in for mu je Mo ni ka Ży -

meł ka, ofi cer pra so wa Ko men dy Miej -
skiej Po li cji w Lesz nie.

Nie uczci wym kie row cą oka zał
się 33-let ni miesz ka niec po wia tu kro to -
szyń skie go. 2 kwiet nia po li cjan ci z Lesz na
za trzy ma li męż czy znę w je go miej scu za -
miesz ka nia. Usły szał 10 za rzu tów kra -
dzie ży i oszustw. Pod czas prze szu ka nia
miej sca za miesz ka nia 33-lat ka funk cjo na -
riu sze zna leź li 11 pla sti ko wych po jem ni -
ków o po jem no ści 20 li trów, wy peł nio -
nych pa li wem. Po dej rza ne mu gro zi ka ra
do ośmiu lat wię zie nia.

(NO VUS)

Z POLICJI

Kradł paliwo i sprzedawał przez CB Radio
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3 kwiet nia do stra ży po żar nej wpły -
nę ło zgło sze nie o po ża rze w bu dyn -
ku jed no ro dzin nym w miej sco wo ści
Czar ny Sad (gmi na Koź min Wiel ko -
pol ski). Pa li ło się w ko tłow ni.
Na szczę ście nikt nie ucier piał.

Do dzia łań za dys po no wa no po jed -
nym za stę pie z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej w Kro to szy nie, z OSP Czar ny Sad
i OSP Koź min Wlkp. Jak się oka za ło, pa li -
ły się ma te ria ły skła do wa ne w ko tłow ni.
Pa no wa ło du że za dy mie nie. 

Stra ża cy, wy po sa że ni w sprzęt ochro -
ny ukła du od de cho we go, po da li je den
prąd ga śni czy wo dy przez uchy lo ne okno.
Po stłu mie niu ognia do wnę trza we szła
ro ta stra ża ków, z urzą dze nia mi po mia ro -
wy mi oraz li nią ga śni czą, w ce lu do tar cia
do za rze wi. 

Z ko tłow ni usu nię to nad pa lo ne
ele men ty wy po sa że nia, któ re do ga szo -
no na ze wnątrz. Na ko niec ak cji
wszyst kie po miesz cze nia w bu dyn ku
jed no ro dzin nym zo sta ły od dy mio ne
i prze wie trzo ne, a cał ko wi te usu nię cie

za gro że nia po twier dzi ły urzą dze nia
po mia ro we.

(NO VUS)

CZARNY SAD

Pożar w kotłowni
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TENIS STOŁOWY

Mistrzostwa Koźmina Wlkp.

150 za wod ni ków i za wod ni czek
wzię ło udział w Mi strzo stwach Koź -
mi na Wlkp. w Te ni sie Sto ło -
wym – II Me mo ria le im. Ry szar da
Ka miń skie go. Ry wa li za cja to czy ła
się w 14 ka te go riach. 

W po szcze gól nych ka te go riach trium -
fo wa li Ja go da Kar ko sza (Bo le sła -
wiec – rocz nik 2009 i młod sze), Ka ta rzy -
na Rosz czak (Im puls Zdu ny – 2006-
2008), Emi lia Woź niak (Ko by lin – 2002-
2005), Aga ta Szczot ka (Bo ża cin – 1999-
2002), Ewa Mar ci nek (Mo kro nos – 1998
i star sze), Emi lian Ma zu rek (Bo dze -

wo – 2009 i młod si), Mi ko łaj No wa kow ski
(Rosz ki – 2006-2008), Piotr Kli mek (Mię -
dzy bórz – 2003-2005), Ja kub Żu be rek
(Mię dzy bórz – 1999-2002), Mar cin Jan -
ko wiak (Bo dze wo – 1988-1998), Ja cek
Fla szyń ski (Wę glew – 1976-1987), Jan
Ka sen dra (Kęp no – 1959-1975), Je rzy
Przy go da (Ko by la Gó ra – 1958 i star si). 

Naj star szym uczest ni kiem tur nie ju
był Edward Jan kow ski. W ka te go rii sa mo -
rzą dow ców naj lep szy był Ma rek To bol ski
(Ja ro cin), wy prze dza jąc Ma te usza
Antolczyka  (Ka lisz) i Mar ci na Bo row czy -
ka (Koź min Wlkp.). 

(GRZE LO)
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Świet nie za pre zen to wa li się mi ni -
stran ci z Pa ra fii pw. Św. Ma rii Mag -
da le ny w Kro to szy nie na Mi strzo -
stwach Pol ski Li tur gicz nej Służ by Oł -
ta rza w Siat ków ce. W Le żaj sku na -
sza dru ży na, po emo cjo nu ją cym po -
je dyn ku fi na ło wym z go spo da rza mi,
za ję ła dru gie miej sce. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło dzie sięć
ze spo łów, któ re naj pierw wal czy ły
w dwóch gru pach. Kro to szyń scy siat ka -
rze, do wo dze ni przez Łu ka sza Wa łę sia ka
i księ dza Łu ka sza Urba na, w fa zie gru po -
wej od nie śli trzy zwy cię stwa i jed ną po -
raż kę. Po ko na li Sta ro gard Gdań ski (2: 0),
Ru dę Ślą ską (2: 0) i Mia stecz ko Ślą skie
(2: 0), a nie spro sta li Le żaj sko wi (0: 2). 

W pół fi na le siat ka rze z Kro to szy na
ogra li War tę (2: 1). Fi nał za czął się obie cu -
ją co, gdyż kro to szy nia nie wy gra li pierw -
szą par tię. Po tem jed nak do gło su do szli
ry wa le z Le żaj ska, któ rzy w trzech ko lej -
nych se tach by li lep si. 

Tak więc te am z Kro to szy na, dla któ -
re go był to de biut w tej im pre zie, za koń -
czył zma ga nia na dru gim stop niu po -
dium. W na gro dę nasz ze spół otrzy mał

ko szul kę z pod pi sem Ma riu sza Wla złe go.
Za naj lep sze go roz gry wa ją ce go uzna no
Woj cie cha Wa łę sia ka, a mia no naj lep sze -
go li be ro przy zna no Ja ku bo wi Lu dwi cza -
ko wi. 

Prócz tej dwój ki w dru ży nie srebr -
nych me da li stów za gra li Bar tosz Ko złow -
ski, Ma te usz Skrzyp czak, Wik tor Kos -
smann, Ja kub Chro bot, Da wid Adam -
czyk, Ma ciej Szu rek, Ad rian Klo now ski,
Pa tryk Wa łę siak. Ze spół dzię ku je pro -
bosz czo wi An drze jo wi Szy man kie wi czo -
wi za umoż li wie nie wy jaz du oraz Urzę -
do wi Miej skie mu w Kro to szy nie za do fi -
nan so wa nie. 

– Spo dzie wa łem się bar dzo trud nej
prze pra wy pod czas za wo dów. Dru gie
miej sce to świet ny wy nik i je stem prze ko -
na ny, że w przy szłym ro ku po ka że my się
z jesz cze lep szej stro ny. Ma my dru ży nę
z du żym po ten cja łem, co do brze ro ku je
na przy szłość. Dzię ku ję wszyst kim, któ -
rzy nas wspie ra li. Dzię ku je my też za mo -
dli twę i oka za ne do wo dy wspar cia. Z mi -
ni stranc kim po zdro wie niem. Kró luj
nam, Chry ste – sko men to wał Ma ciej
Szczu rek. 

(GRZE LO)

W Po zna niu od by ły się Mi strzo stwa
Mię dzy wo je wódz kie oraz Mi strzo -
stwa Okrę gu Wo je wódz twa Wiel ko -
pol skie go w Lek kiej Atle ty ce. Brą zo -
wy me dal w bie gu na dy stan -
sie 2,5 km wy wal czy ła Pau li na
Stemp niak w Koź mi na Wlkp.

W mi strzo stwach zor ga ni zo wa nych
przez Wiel ko pol ski Zwią zek Lek kiej Atle -
ty ki wy star to wa ło pięć miesz ka nek Koź -
mi na Wlkp. Na dy stan sie 2,5 km star to -
wa ła Pau li na Stemp niak, któ ra od po ło wy

li sto pa da przy go to wy wa ła się do tych
waż nych za wo dów. Koź mi nian ka by ła

jed ną z czte rech za wod ni czek, któ re ucie -
kły resz cie staw ki. Tuż przed me tą Pau li -
na od par ła atak jed nej z ry wa lek i za ję ła
trze cie miej sce.

Na dy stan sie 1,5 km ry wa li zo wa ła
Aga ta Sta ni sław ska, dla któ rej był to
pierw szy start w ka te go rii mło dzi czek.
Z ko lei w młod szej gru pie wie ko wej
w bie gu na 1 km tuż za po dium upla so -
wa ła się Zo fia Stemp niak, dwu na sta by ła
Mo ni ka Brdys, a za raz za nią me tę prze -
kro czy ła Ga brie la Go liń ska. 

(GRZE LO)

LEKKA ATLETYKA

Paulina trzecia na dystansie 2,5 km 

W III Tur nie ju Siat ków ki o Pu char
Bur mi strza Gmi ny i Mia sta Rasz ków
świet nie spi sa ły się dwa kro to szyń -
skie ze spo ły. Zwy cię ży ła dru ży na -
pod na zwą Ka mil i Przy ja cie le, a trze -
cią lo ka tę za jął Te am Kro to szyn.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło szes na ście
ekip, któ re po dzie lo no na czte ry gru py.
Dru ży na Ka mil i Przy ja cie le po ko na ła
Tar pa ny Ostrze szów (2: 1), Drew pal Sta -
wi szyn (2: 0) i Gwar dię Ibro na (2: 0),
a Te am Kro to szyn wy grał z Vol ley Te -
amem Ja nu sze (2: 0), Je dl cem (2: 0) i Vol -
ley black Te amem (2: 0).

W ćwierć fi na łach Ka mil i Przy ja cie le
ogra li Vol ley Odo la nów (2: 1), a Te am Kro -
to szyn oka zał się lep szy od Sie pa czy Gu tów
(2: 1). W pół fi na łach Ka mil i Przy ja cie le od -
pra wi li z kwit kiem Tar pa ny Ostrze szów
(2: 0), a dru gi ze spół z Kro to szy na nie spro -
stał Vol ley owi Rasz ków (1: 2). W me czu

o trze cie miej sce kro to szy nia nie wy gra li
z Tar pa na mi (2: 1), natomiast w finale eki pa
Ka mi la nie da ła szans go spo da rzom (2: 0). 

W zwy cię skiej dru ży nie za gra li Ka -
mil Cie siel ski, Ma rek Ko niecz ny, Da wid
Sa sin, Piotr Ci chow las, Mi chał Pest ka, Da -
wid Skrzyp czak oraz naj lep szy roz gry wa -

ją cy tur nie ju – To masz Ta la ga. Z ko lei Te -
am Kro to szyn two rzy li Do mi nik Le wan -
dow ski, Se ba stian Po spiech, Ja kub Na -
wrat, Ma te usz Szcze pa niak, Do mi nik Ku -
be czak, Mi chał Klupś i Ad rian Spe rzyń -
ski – naj lep szy przyj mu ją cy tur nie ju.

(GRZE LO)
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SIATKÓWKA

Dwa krotoszyńskie zespoły na pudle 

SIATKÓWKA

Krotoszyńscy ministranci
wicemistrzami kraju 
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WYRÓŻNIENIA 

Piotr Rak nadzieją olimpijską 
W mar cu w sa li se syj nej Wiel ko pol -
skie go Urzę du Wo je wódz kie go w Po -
zna niu od by ło się pod su mo wa nie
kon kur su im. Ka ro la Hof f man na.
W gro nie wy róż nio nych zna lazł się
Piotr Rak z Lu to gnie wa, któ ry za jął
pią te miej sce w gru pie U'14. 

Kon kurs Na dziei Olim pij skich ma
już nie mal pół wiecz ną tra dy cję. Ka rol
Hof f mann był wy bit nym lek ko atle tą,
uczest ni kiem Igrzysk Olim pij skich w Ber -
li nie (1936 r.), zna ko mi tym tre ne rem
i wy cho waw cą mło dzie ży. Po je go śmier ci
w 1971 za ini cjo wa no kon kurs ma ją cy
na ce lu pro mo wa nie naj bar dziej uta len to -
wa nych za wod ni ków mło de go po ko le -
nia – na dziei olim pij skich. 

W ka te go rii mło dzi ków oraz ju nio -
rów punk ty przy zna wa ne są we dług pię -
ciu kry te riów – miejsc na mi strzo stwach
Wiel ko pol ski i Pol ski, udzia łu i miejsc
w mi strzo stwach Eu ro py i świa ta, ran kin -
gu WZLA oraz war to ści wy ni ku we dług
ta bel wie lo bo jo wych. W naj młod szej gru -
pie, dzie ci – U'14, pre mio wa na jest
wszech stron ność, czy li udział i lo ka ty za -
ję te w jak naj więk szej ilo ści kon ku ren cji.

To wła śnie w naj młod szej ka te go rii
na pią tym miej scu, ze 172 punk ta mi,
upla so wał się Piotr Rak. Mło dy spor to -

wiec na co dzień jest uczniem Szko ły Pod -
sta wo wej w Lu to gnie wie. Tre nu je
pod okiem Mi cha ła Wal cza ka w Sta li
Ostrów Wiel ko pol ski. 

(GRZE LO)

Naj lep szy start w hi sto rii wy stę pów
w za wo dach Pu cha ru Świa ta za no to -
wa ła za wod nicz ka MUKS Bia łe Ty -
gry sy Ja ro cin, Ali cja Ko wań dy. W Bel -
gian Open 2019 miesz kan ka gmi ny
Koź min Wlkp. wy wal czy ła srebr ny
me dal w kat. 63 kg ju nio rek i umoc -
ni ła się na pierw szym miej scu w ran -
kin gu Pol skie go Związ ku Ta ekwon -
do Olim pij skie go.

W bel gij skim Lom mel wy star to wa ło
bli sko 1700 za wod ni czek i za wod ni ków,
któ rzy ry wa li zo wa li w ka te go riach se nio -
rów, ju nio rów i ka de tów. W tym gro nie
zna la zła się ośmio oso bo wa eki pa Bia łych
Ty gry sów.

Ali cja Ko wań dy roz po czę ła dość ner -
wo wo, bo od zwy cię stwa w ostat nich se -
kun dach nad za wod nicz ką z Ser bii. Na -
stęp nie pew nie po ko na ła ry wal ki z Nie -
miec i Fin lan dii, a do pie ro w fi na le ule gła
bar dzo uty tu ło wa nej re pre zen tant ce
USA. 

– Po ta kim star cie mo gę być tyl ko
i wy łącz nie bar dzo dum na z mo ich pod -
opiecz nych – mó wi Jó ze fi na No wa czyk -
-Wró bel, tre ner ka MUKS Bia łe Ty gry sy
Ja ro cin. – Wy wal cze nie aż trzech me da li
na im pre zie ran gi Pu cha ru Świa ta to jed -

no z hi sto rycz nych osią gnięć na sze go klu -
bu. Pa mię taj my bo wiem, że już sam start
jest ogrom nym wy róż nie niem, oczy wi -
ście wcze śniej po par tym nie zwy kłym za -
an ga żo wa niem pod czas tre nin gów i bar -
dzo wy so ki mi wy ni ka mi na are nie kra jo -
wej. Wy gra nie choć by jed nej wal ki, o me -
da lach nie wspo mnę, to osią gnię cia wręcz
nie wy obra żal ne jak na nasz nie du ży klub.
Wy star czy bo wiem wspo mnieć, że choć -
by wśród dziew cząt w ka te go rii ju nio rek
ca ła pol ska eki pa wy wal czy ła łącz nie pięć
me da li. Je że li cho dzi o start Ali, to je stem

za do wo lo na z po zio mu to czo nych walk.
Wi dać, że ja ko trze cio rocz na ju nior ka
w peł ni wy ko rzy stu je zdo by te do świad -
cze nie i nie re agu je zbyt ner wo wo, na wet
w kry zy so wych mo men tach, a w po łą cze -
niu z do brą pra cą na tre nin gach da ło jej to
pierw szy me dal Pu cha ru Świa ta w ka te -
go rii ju nior skiej. Dzię ki te mu wy ni ko wi
bar dzo moc no awan so wa ła w ran kin gu
PZTO, jest tam li der ką w swo jej ka te go rii
wa go wej i wal czy w tym ro ku o coś wię cej
niż tyl ko me dal mi strzostw Pol ski.

OPRAC. (AN KA)

Bar dzo do brze spi sa ła się eki pa UKS
Piast Kro to szyn w ćwierć fi na le Mi -
strzostw Pol ski Mło dzi ków w Siat ków ce,
ro ze gra nym w Sta ro gar dzie Gdań skim.
Pod opiecz ni tre ne ra Pio tra Ro ba kow -
skie go za ję li w tur nie ju trze cie miej sce. 

W pierw szym me czu kro to szy nia nie
gład ko, w dwóch par tiach, po ko na li brą -
zo wych me da li stów wo je wódz twa ku jaw -
sko -po mor skie go, ze spół MUKS Spar ta -
kus Lnia no (25: 17, 25: 9). 

Ko lej nym ry wa lem by li mi strzo wie Pol -
ski w tym rocz ni ku, UKS Set Sta ro gard

Gdań ski. Go spo da rze pew nie zwy cię ży li
w dwóch se tach (25: 12, 25: 23). Po tem lep -
sza od Pia sta by ła dru ży na BKS Che mik Byd -
goszcz, któ ra wy gra ła 2: 0 (25: 21, 25: 15).

Na szym siat ka rzom po zo sta ła więc wal -
ka o trze cie miej sce w tur nie ju. Star cie z Su -
cha ni kiem Gdańsk roz po czę ło się po my śli
kro to szy nian, któ rzy zwy cię ży li do15. Wdru -
giej par tii ry wa le by li nie co lep si, wy gry wa -
jąc26:24. Tie -bre ak na le żał już doeki py P. Ro -
ba kow skie go (15: 9), któ ra tym sa mym upla -
so wa ła się na trze ciej lo ka cie. Tur niej wy grał
BKS Che mik, któ ry wfi na le po ko nał UKS Set
Sta ro gard 2: 1 (18: 25, 25: 16, 15: 6). 

Za naj lep sze go li be ro za wo dów uzna -
no Bar tło mie ja Osto ja z UKS Piast. 

(GRZE LO)

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Historyczny Puchar Świata

SIATKÓWKA

Piast trzeci w ćwierćfinałowym turnieju

Od li sto pa da do mar ca trwa ły roz -
gryw ki Zi mo wej Li gi Te ni so wej
w Cze sze wie, or ga ni zo wa ne przez
IKS Spar ta kus Koź min Wlkp.
Świet nie spi sa li się te ni si ści z po -
wia tu kro to szyń skie go. Trium fo wał
du et An drzej Kaź mier czak / Do mi -
nik Mar cisz, a za ni mi upla so wa li
się Wal de mar Wro nec ki / Ma ciej
Ko tec ki. 

– Wiel kie po dzię ko wa nia za or ga ni za -
cję li gi na le żą się Za rzą do wi IKS Spar ta kus
Koź min Wlkp., a w szcze gól no ści Mir ko -
wi Bo ro do i Mar ko wi Ma sta lie rzo -
wi – oznaj mia Wal de mar Wro nec ki, je -
den z uczest ni ków roz gry wek. – Dzię ki
ich za an ga żo wa niu mo gli śmy ry wa li zo -
wać z za wod ni ka mi z Po zna nia, Śro dy
Wlkp., Ja ro ci na, Gnie zna czy Koź mi na.
Po dzię ko wa nia za go ścin ność na le żą się

rów nież Wal de ma ro wi Le wan dow skie -
mu, wła ści cie lo wi Agro tu ry sty ki „U Ka -

zia”, gdzie w do sko na łych wa run kach ro -
ze gra no pięć tur nie jów za li cza nych do li gi. 

Za pierw sze miej sce w tur nie ju za -
wod ni cy otrzy my wa li 100 punk tów,
za dru gie – 80, za trze cie – 60,
a za czwar te – 40. Po pię ciu ro ze gra nych
tur nie jach naj wię cej punk tów na kon cie
mie li A. Kaź mier czak i D. Mar -
cisz – 360 pkt. Trium fa to rzy wy prze -
dzi li M. Ko tec kie go i W. Wro nec kie go
(220 pkt.) i P. Owcza rza i M. Prze woź ne -
go (200 pkt.). 

– War to pod kre ślić, że oprócz per -
fek cyj nej or ga ni za cji li gi pod czas tur nie -
jów pa no wa ła sym pa tycz na, ko le żeń ska
at mos fe ra, co jest war to ścią sa mą w so bie,
w dzi siej szych cza sach nie do prze ce nie -
nia – do da je W. Wro nec ki. 

(GRZE LO)

TENIS ZIEMNY

Krotoszyńskie pary 
zdominowały ligę



Cze sław Rosz czak zdo był dwa me da le
na Ha lo wych Mi strzo stwach Świa ta
Ma sters w Lek kiej Atle ty ce, któ re od -
by ły się w To ru niu. Miesz ka niec Ła -
giew nik był naj lep szy w pchnię ciu ku lą
i za jął dru gą lo ka tę w rzu cie dys kiem.

W im pre zie star to wa ło oko ło 4500
za wod ni ków, w tym 800 z Pol ski, w wie ku
od 35 do po nad 100 lat! Cze sław Rosz -
czak ry wa li zo wał w czte rech kon ku ren -
cjach w ka te go rii M75. 

W rzu cie cię żar kiem był bli sko me -
da lu, ale osta tecz nie za koń czył zma ga -
nia na czwar tej po zy cji z wy ni -
kiem 15,17 m.

W pchnię ciu ku lą re pre zen tant UKS
Olim pij czyk Po go rze la już w pierw szej se -
rii osią gnął re zul tat 11,62 m i do ści słe go
fi na łu awan so wał ja ko naj lep szy za wod -
nik. W de cy du ją cej roz gryw ce ża den z ry -
wa li nie uzy skał lep sze go wy ni ku, a Rosz -
czak jesz cze po pra wił się o 42 cm, tym sa -

mym pie czę tu jąc do bry wy stęp i zdo by -
wa jąc zło ty me dal. 

W rzu cie mło tem ła giew ni cza nin tak -
że zna lazł się w ści słej czo łów ce. Re zul -
tat 32,46 m dał mu pią te miej sce. 

Ostat nią kon ku ren cją był rzut dys -
kiem. Po pierw szej se rii Rosz czak pro wa -
dził, ale w dru giej pró bie lep szy wy nik osią -

gnął je go naj groź niej szy kon ku rent – John
Watts z An glii. W fi na le za wod nik z na sze -
go po wia tu po pra wił re zul tat na 35,78, ale
An glik był o po nad 3,5 me tra lep szy i to on
zo stał mi strzem świa ta. Rosz czak na to -
miast sta nął na dru gim stop niu po dium,
koń cząc udział w mi strzo stwach z dwo ma
me da la mi. (AN KA)

LEKKA ATLETYKA         

Roszczak mistrzem świata w pchnięciu kulą     

15Sport

POD NASZYM PATRONATEM

Szostak ucieka rywalom
Dwie po raż ki Jac ka Cie śla ka w Su -
per li dze Dar ta zna czą co po pra wi ły
sy tu ację Se ba stia na Szo sta ka. Li der
ma już bo wiem czte ry punk ty prze -
wa gi nad głów nym kon ku ren tem
do koń co we go trium fu. 

S. Szo stak pew nie po ko nał Sła wo mi ra
Ol grzym ka (6: 1) i Wło dzi mie rza Skal skie -
go (6: 1). Go rzej wio dło się ostat nio J. Cie -
śla ko wi, któ ry mu siał uznać wyż szość Ma -
te usza Woj tasz ka (2: 6) i Prze my sła wa Paw -
lic kie go (4: 6). Po pu lar ny Sa li dzię ki te mu
zwy cię stwu i po ko na niu Mar ci na Kmie cia -
ka (6: 2) awan so wał na trze cią lo ka tę. 

Czwar ta ko lej ka run dy re wan żo wej nie
by ła uda na dla Ewy Paw lic kiej, któ ra prze -
gra ła z Ma riu szem Cie śla kiem (0: 6) i Mi -
cha łem Ko bu szyń skim (0: 6), oraz dla Da -
mia na Klu by, któ ry uległ W. Skal skie mu
(1:6) iMar cie Paw lic kiej (1:6). Ta be lę za my -
ka M. Ko bu szyń ski, któ ry w tej se rii prze grał
z Da nie lem Bor skim (0: 6). Ten ostat ni po -
nad to po ko nał S. Ol grzym ka (6: 3), 

W in nych spo tka niach M. Woj ta szek
ograł M. Cie śla ka (6: 1), M. Kmie ciak wy -
grał z Paw łem Paw lic kim (6: 1), a w po je -
dyn ku Paw ła Paw lic kie go z M. Paw lic ką
padł re mis (5: 5). 

(GRZE LO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Turniej ministrantów

W ha li spor to wej w Koź mi nie Wlkp.
zor ga ni zo wa no pił kar ski tur niej dla
mi ni stran tów. Na czwar tym miej scu
upla so wa ła się re pre zen ta cja Pa ra fii
pw. Św. Woj cie cha w Ko bier nie. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło dwa na ście
dru żyn, któ re po dzie lo no na trzy gru py.
Do fa zy pu cha ro wej awan so wa ły ze spo ły
z pierw szych i dru gich miej sca oraz dwa
naj lep sze z trze cich lo kat. W ćwierć fi na -
łach Bu rze nin po ko nał Li sków (3: 0), Słu -
pia oka za ła się lep sza od Ja ro ci na (2: 0),
Ostrów Wlkp. wy grał po se rii rzu tów kar -

nych z Ostrze szo wem, a Ko bier no ogra ło,
tak że po kar nych, Ko by lin

Oba po je dyn ki pół fi na ło we w re gu la -
mi no wym cza sie gry nie przy nio sły roz -
strzy gnię cia, a rzu ty kar ne le piej eg ze kwo -
wa li mi ni stran ci ze Słu pi (gra li z Bu rze ni -
nem) oraz z Ostro wa Wlkp. (z Ko bier nem). 

W spo tka niu o trze cie miej sce dru ży -
na z Pa ra fii pw. Św. Woj cie cha, znów
po rzu tach kar nych, ule gła Bu rze ni no wi.
W fi na le ostro wia nie po ko na li 1: 0 Słu pię.
Za naj lep sze go gra cza dru ży ny z Ko bier na
or ga ni za to rzy uzna li Woj cie cha Ka la ka.

(GRZE LO)

Trze ci mecz i trze cie zwy cię stwo.
W zna ko mi tym sty lu pił kar ską wio -
sną roz po czął Piast Ko by lin. Tym ra -
zem ze spół pro wa dzo ny przez tre ne -
ra Ja ro sła wa Plo tę po ko nał na wy -
jeź dzie Tu li się Tu lisz ków 3: 0. 

Przy jezd ni chcie li się zre wan żo wać
za po raż kę 2: 4 z run dy je sien nej, co im się
w peł ni uda ło. Już do prze rwy te am z Ko -
by li na pro wa dził dwo ma go la mi. W 24.
mi nu cie re zul tat otwo rzył Ja kub Szy ma -
now ski, ude rza jąc moc no z rzu tu wol ne go.

Krót ko przed prze rwą wy nik pod -
wyż szył Pa tryk Wciór ka. Sy tu ację wy pra -
co wał Pa tryk Ka miń ski, któ ry po mi nię -
ciu ry wa li wy ło żył pił kę nad bie ga ją ce mu
skrzy dło we mu. P. Wciór ce po zo sta ło już
tyl ko do peł nić for mal no ści.

Po zmia nie stron miej sco wych do bił
Ma te usz Wa cho wiak. Na past nik Pia sta
przy jął kie run ko wo pił kę, po czym

strze lił nie do obro ny.  Te go dnia go spo -
da rze, mi mo szcze rych chę ci, nie by li
w sta nie sfor so wać do brze dys po no wa -
nej de fen sy wy Pia sta. 

Ki bi ców z Ko by li na mo że cie szyć po -

wrót na bo isku Bar to sza Knu ły, któ ry
miał dłu gą prze rwę z po wo du kon tu zji.
W naj bliż szy week end Piast na wła snym
bo isku zmie rzy się z GKS -em Som pol no. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Piast rozbił Tulisię
Tulisia Tuliszków - Piast Kobylin 

0:3 (0:2)
BRAMKI: 0:1 – Jakub Szymanowski (24’
wolny), 0:2 – Patryk Wciórka (45’), 0:3 –
Mateusz Wachowiak (55’)
PIAST: B. Wosiek – Kurzawa, Kokot, S.
Wosiek, Kowalski – Kamiński (73’ E.
Jędrzejak), Szymanowski (85’ Szwarczyński),
Snela, Wciórka (65’ Frąckowiak), Smektała
– Wachowiak (83’ Knuła)

Na po cząt ku kwiet nia do szło do trze -
ciej już kon fron ta cji po mię dzy dru ży -
ną kro to szyń skiej Play are ny a re pre -
zen ta cją Ostro wa Wlkp. Lep si oka -
za li się ry wa le na sze go ze spo łu, zwy -
cię ża jąc 4: 2. 

Po przed nie me cze koń czy ły się re mi -
sem 2: 2 oraz wy gra ną ostro wian 5: 3.
Tym ra zem znów lep sza by ła dru ży na
z Ostro wa Wlkp. Go ście ob ję li pro wa dze -

nie po go lu Ra fa ła Woj cie chow skie go.
Po chwi li wy rów nał Łu kasz Zu ziak. Miej -
sco wi po szli za cio sem i po tra fie niu Ma te -
usza Wa cho wia ka pro wa dzi li 2: 1. Ry wa le
od po wie dzie li i do prze rwy był re mis. 

Po zmia nie stron kro to szy nia nie do -
mi no wa li, ale do siat ki tra fia li ostro wia nie
i to oni wy gra li 4: 2. Na szcze gól ne po -
chwa ły za słu żył ostrow ski bram karz, Ar -
tur Urba niak, któ ry po pi sy wał się fan ta -
stycz ny mi in ter wen cja mi. War to do dać,
że mecz ob ser wo wa ła licz na gru pa ki bi -
ców zgro ma dzo nych do oko ła or li ka. Po je -
dy nek był trans mi to wa ny w In ter ne cie.
Moż na go obej rzeć na fan pa ge'u Play are ny. 

W XV ko lej ce Play are ny Żu bry po ko -
na ły Hor nets (11: 1), a eki pa MTV ogra ła

Cre ati ve (10: 4). Trzy punk ty za wal ko we ry
zgar nę ły AST (za nie do szły mecz z Pa to),
Al ba tro sy (z LZS -em) oraz Igloo (z Octa go -

nem). Z ko lei Pan com zmie rzył się z ze spo -
łem Ha sta La Vi sta już po za mknię ciu te go
wy da nia GLK. (GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

W oczekiwaniu 
na zwycięstwo
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W der bo wym po je dyn ku Astra Kro -
to szyn oka za ła się lep sza od Bia łe go
Or ła Koź min Wiel ko pol ski. Pod -
opiecz ni tre ne ra Krzysz to fa We wió ra
wy gra li na te re nie ry wa la 3: 0. Dru ży -
nę go spo da rzy po raz pierw szy pro -
wa dził Adam Zie liń ski.

W 24. mi nu cie gry sę dzia po dyk to -
wał rzut kar ny dla Astry za za gra nie pił ki
rę ką przez jed ne go z koź miń skich za wod -
ni ków. War to do dać, że po me czu na wet
z obo zu go ści do cho dzi ły gło sy, że by ła to
dość kon tro wer syj na de cy zja. Do pił ki
usta wio nej na je de na stym me trze pod -
szedł Ka rol Kry stek i bez pro ble mu po ko -
nał Pa try ka Szul ca. Przed prze rwą przy -
jezd ni mo gli pro wa dzić róż ni cą dwóch go -
li, lecz sy tu acji sam na sam z bram ka rzem

Or łów nie wy ko rzy stał by ły gracz... koź -
miń skie go ze spo łu, Krzysz tof Ra tyń ski. 

Co się nie uda ło w pierw szej od sło -
nie, kro to szy nia nie uczy ni li po zmia nie
stron. W 67. mi nu cie in dy wi du al ną ak cją
po pi sał się Mak sym Ish chuck. Ukra iń ski
po moc nik mi nął trzech ry wa li, a bę dąc
już w po lu kar nym, po słał pił kę do siat ki. 

Trzy mi nu ty póź niej by ło już po me -
czu. Astra do bi ła miej sco wych, strze la jąc
trze cie go go la. Ni to do środ ko wa nie, ni to
strzał wy ko nał Szy mon Po low czyk,
a po piąst ko wa niu koź miń skie go gol ki pe -
ra fut bo lów ka na bra ła ta kiej ro ta cji, że
wpa dła do bram ki. 

Pod opiecz ni de biu tu ją ce go na ław ce
w ro li tre ne ra Ada ma Zie liń skie go mie li
jed ną świet ną sy tu ację, lecz po za gra niu
wzdłuż bram ki je den z za wod ni ków Bia -

łe go Or ła mi nął się z pił ką o mi li me try. 
Po 19 ko lej kach Astra pla su je się

na ósmym miej scu w ta be li – z 28 punk -
ta mi na kon cie. Z ko lei Or ly zaj mu ją
przed ostat nią po zy cję, tra cąc do bez -
piecz nej lo ka ty sześć oczek. 

(GRZE LO)

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

Orły wypunktowane 
– Astra lepsza w derbach powiatu 

W ro ku 2018 Mo ni ka Jad czak wzię ła
udział w 14 bie gach ran gi Pol skiej Li -
gi Bie go wej na dy stan sie 10 km. Na -
sza bie gacz ka aż dzie więć ra zy sta -
wa ła na naj wyż szym stop niu po dium.

Wy ni ki Mo ni ki Jad czak za pew ni ły jej
pierw sze miej sce w Pol skiej Li dze Bie go -
wej w ka te go rii K20. Za sa dy li gi są tak

opra co wa ne, by nie tyl ko czas, ale rów nież
czę sto tli wość star tów oraz za an ga żo wa nie
za wod ni ka się li czy ło. 

Uczest ni ków jest już bli sko 7 ty się cy
i cią gle ich przy by wa. Za każ dy start i czas
za wod nik otrzy mu je punk ty, któ -
re – po pod su mo wa niu ca łe go ro ku – da -
ją miej sce w ran kin gu.

(AN KA)

BIEGI

Monika najlepsza w lidze

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. – Astra
Krotoszyn 0:3 (0:1)

BRAMKI: 0:1 – Karol Krystek (24’ karny),
0:2 – Maksym Ishchuk (67’), 
0:3 – Szymon Polowczyk (70’ wolny) 
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Lis, Kaczmarek,
Maciejewski, Bierła – Ratajczyk (69’
Dyndas), Oleśków, Kuszaj (69’ Leoniak),
Miedziński (46’ Wosiek) – Kaźmierczak
(80’ Jagodziński), Kamiński
ASTRA: Wojtkowiak – Olejnik, Krystek, 
D. Reyer, Polowczyk – Ratyński (78’
Adamski), Budziak, Mizerny (20’
Ishchuck), Juszczak – Gmerek (85’ P.
Reyer), Powalisz (62’ Piwowar)


