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DZIŚ W NU ME RZE:
� NA SYGNALE

Groźny wypadek 
w Skałowie 

Czytaj na str. 3

� KULTURA

Zapowiadamy Festiwal
TECH-ART

Czytaj na str. 4

� POLITYKA

Konferencja prasowa
senatora 
Łukasza Mikołajczyka

Czytaj na str. 5

� KOBYLIN

40-lecie Orkiestry 
Dętej przy OSP 

Czytaj na str. 6

� EDUKACJA
Stypendia 
dla najzdolniejszych
uczniów

Czytaj na str. 11

� SPORT
Astra i Piast zmierzyły 
się z dwoma czołowymi
zespołami ligi

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 8

UROCZYSTOŚĆ

Być strażakiem 
to zaszczyt i obowiązek

Czytaj str. 9

POD NASZYM PATRONATEM

Rolnicze innowacje 
w deszczowej aurze



5 ma ja jed nost ka OSP Bo rzę ci ce
świę to wa ła ju bi le usz 90-le cia ist nie -
nia. Uro czy stość po łą czo na by ła
z Miej sko -Gmin nym Dniem Stra ża -
ka. Mszę św. w in ten cji dru hów z te -
re nu gmi ny Koź min Wlkp. od pra wił
ksiądz ka no nik Ja cek Po chan ke.

Dal sza część uro czy sto ści od by wa ła
się na pla cu przy miej sco wej świe tli cy
wiej skiej. Wszyst kich go ści po wi tał dh Ja -
cek Wy bie ra ła – pre zes Za rzą du Miej sko -
-Gmin ne go ZOSP RP. Z ko lei dh Jó zef Te -
ra kow ski – pre zes OSP Bo rzę ci ce – przy -
po mniał po krót ce hi sto rię jed nost ki i po -
pro sił o po że gna nie sta re go sztan da ru.
Dh Ja nusz Karcz ma rek prze czy tał akt
fun da cji no we go sztan da ru i za chę cił go -
ści do wbi ja nia gwoź dzi w drzew ce.
Ksiądz pro boszcz Ja cek Po chan ke po świę -
cił no wy sztan dar. Na stęp nie dh Ja cek
Wy bie ra ła od czy tał akt nada nia i wrę czył
sztan dar pre ze so wi OSP Bo rzę ci ce.

Trzech stra ża ków z OSP Bo rzę ci ce
uho no ro wa no od zna ką „Wzo ro wy Stra -
żak”. By li to dh Ma rek Do ma ga ła, dh Mi -
łosz Ma cie jew ski i dh Ad rian Bal cer. Wy -
róż nie nia Pre zy dium Za rzą du Od dzia łu
Miej sko -Gmin ne go Związ ku Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych RP w Koź mi nie
Wlkp. otrzy ma li człon ko wie Kom pa nii
Re pre zen ta cyj nej OSP Gmi ny Koź min
Wlkp.: dh Ze no biusz Ba ło niak, dh Bła żej
Świę tek, dh Pa weł Łą kow ski, dh To masz
Wal czak -Plu ta, dh Woj ciech Go la, dh Ry -
szard Za wod ny, dh Ma rek Do ma ga ła, dh
Ad rian Bal cer, dh Mar cin Le śniak, dh Bła -
żej Sta cho wiak, dh An drzej Wa sie lak, dh
Woj ciech Szym czak, dh Ja ro sław Pod zie -

mek, dh Sta ni sław Sta sik, dh Jó zef Ba ło -
niak, dh Ma riusz Błasz czyk, dh Bar tło -
miej Ma rzęc ki, dh Łu kasz Frac ko wiak, dh
Da niel Za jącz kow ski, dh Do mi nik Ko wa -
lew ski, dh Da riusz Ko łacz kow ski, dh Mi -
ro sław Pa te rek, dh Mi chał Sten cel, dh Ma -
rek Za wod ny, dh Mar cin Zmy ślo ny, dh
Pa tryk Go la, dh Eu ge niusz Mi ko łaj czyk,
dh Ro man Kuś, dh Emil Waw rzy niak, dh
Kac per Bru der, dh Mar cin Kra wiec.

Stra ża cy z OSP Bo rzę ci ce wrę czy li
oko licz no ścio we po dzię ko wa nia oso bom
za słu żo nym dla ich jed nost ki – Ja nu szo wi
Kacz mar ko wi, Fe li cji Kacz ma rek, Jó ze fo wi
Kacz mar ko wi, An to nie mu Za wor skie mu,
Cze sła wo wi Udzi ko wi, Mar ko wi Pe st ce,

Wła dy sła wo wi Teo dor czy ko wi, Kry sty nie
Grzem skiej, Ja no wi Ada mia ko wi, Ja no wi
Kacz mar ko wi i Sta ni sła wo wi Grześ ko wi.

Ży cze nia oraz po dzię ko wa nia zło ży li
stra ża kom m. in. bur mistrz Ma ciej Brat -
bor ski, po seł Jan Dzie dzi czak, asp. szt. Sła -
wo mir Po duch, re pre zen tu ją cy st. bryg.
Jac ka Stru żyń skie go – ko men dan ta po -
wia to we go PSP w Kro to szy nie, An drzej
Wi chłacz, re pre zen tu ją cy sta ro stę Sta ni -
sła wa Szczot kę, Sła wo mir Gru cha ła – dy -
rek tor Gmin ne go Ośrod ka Spor tu w Koź -
mi nie Wlkp., Ro man Mar sza łek – pre zes
Rol ni czej Spół dziel ni Pro duk cyj nej
PRZY SZŁOŚC w Sta rej Obrze.

(NO VUS)

Aktualności2 WTOREK, 14 maja 2019

7 ma ja oko ło go dzi ny 18.50 do szło
do po ża ru pod da sza ka mie ni cy
na Ma łym Ryn ku w Kro to szy nie.
Sześć osób trze ba by ło ewa ku ować.
Na szczę ście ni ko mu nic po waż ne go
się nie sta ło.

Ze zgło sze nia wy ni ka ło, że w bu dyn -
ku znaj du ją się oso by, któ rym po żar od -
ciął dro gę ewa ku acji. Do zda rze nia za dys -
po no wa no trzy za stę py z Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie, dwa
z miej sco wej OSP i po jed nym z OSP Biad -
ki oraz OSP Zdu ny. Po nad to w ak cji wy -
ko rzy sta no dra bi nę me cha nicz ną z JRG
w Ostro wie Wiel ko pol skim.

Gdy stra ża cy do tar li na miej sce,
w oknach na ostat nim pię trze trzy kon dy -
gna cyj nej ka mie ni cy znaj do wa ły się dwie
ko bie ty, któ re wzy wa ły po mo cy, nie mo -
gąc sa mo dziel nie opu ścić miesz ka nia.
Z otwo rów okien nych w czę ści po kry cia
da cho we go wy do by wał się dym.
W miesz ka niach na niż szej kon dy gna cji
rów nież by li lo ka to rzy, w tym męż czy zna
z ogra ni czo ną zdol no ścią po ru sza nia się.
Je dy ną dro gą ewa ku acji z lo ka li miesz kal -
nych by ła drew nia na klat ka scho do wa.
We wnątrz pa no wa ły du że za dy mie nie
i wy so ka tem pe ra tu ra.

W pierw szej ko lej no ści stra ża cy
przy uży ciu pod no śni ka hy drau licz ne go
z naj wyż szej kon dy gna cji ewa ku owa li
dwie ko bie ty oraz psa. Jed no cze śnie, ko -
rzy sta jąc z klat ki scho do wej, ewa ku owa no
miesz kań ców niż szych pię ter. W su mie
z bu dyn ku wy pro wa dzo no sześć osób
i jed no zwie rzę. Lo ka to rów prze ba dał le -
karz Ze spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go,
nie stwier dza jąc pod staw do ho spi ta li za cji. 

W trak cie pro wa dzo nej ewa ku acji in -
na gru pa ra tow ni ków spra wi ła li nię ga śni -
czą po klat ce scho do wej, kie ru jąc się
na pod da sze bu dyn ku miesz kal ne go.

Po do tar ciu do źró dła po ża ru po da no je -
den prąd ga śni czy wo dy w na tar ciu
na pa lą ce się po miesz cze nia. Po cał ko wi -
tym uga sze niu po ża ru przy stą pio no
do me cha nicz ne go od dy mie nia bu dyn -
ku oraz mo ni to ro wa nia obiek tu urzą dze -
nia mi po mia ro wy mi. Nad pa lo ne ele -
men ty wy nie sio no na ze wnątrz, do spe -
cjal ne go kon te ne ra, pod sta wio ne go przez
za rząd cę obiek tu.

Dzię ki szyb kiej i spraw nej ak cji ra -
tow ni czo -ga śni czej oso by znaj du ją ce się
w stre fie za gro że nia nie od nio sły żad nych
ob ra żeń, stra ty ogra ni czo no do mi ni -
mum, a tym sa mym ura to wa no mie nie
o du żej war to ści ma te rial nej.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Pożar na poddaszu
kamienicy
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UROCZYSTOŚĆ

90-lecie OSP Borzęcice



W nie dzie lę, 12 ma ja, w Ska ło wie
do szło do groź ne go wy pad ku. Z nie -
usta lo nych jesz cze przy czyn sa mo -
chód oso bo wy wy padł z dro gi i wy lą -
do wał w przy droż nym ro wie. Czte ry
oso by zo sta ły po szko do wa ne.

Na ak cję wy sła no dwa za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie oraz je den z koź miń skiej OSP, jak rów -
nież Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go i po -
li cję. Jak się oka za ło, sa mo chód oso bo wy
zje chał z dro gi, da cho wał i wpadł do ro wu. 

Po jaz dem je cha ły czte ry oso by.
W chwi li przy by cia służb ra tow ni czych
jed na znaj do wa ła się w roz bi tym au cie.
Stra ża cy nie zwłocz nie pod ję li więc dzia ła -
nia w ce lu wy do sta nia jej na ze wnątrz.
Po uzy ska niu do stę pu do pa sa żer ki znaj -
du ją cej się na tyl nym sie dze niu ewa ku -
owa no ją do ka ret ki po go to wia. Z uwa gi
na zgła sza ne do le gli wo ści kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy udzie lo no tak że trój ce
po zo sta łych uczest ni ków wy pad ku. Jed -
no cze śnie odłą czo no aku mu la tor
w uszko dzo nym sa mo cho dzie. 

Kie row nik Ze spo łu Ra tow nic twa
Me dycz ne go pod jął de cy zję, by na miej sce
we zwać Lot ni cze Po go to wie Ra tun ko we.
Dla te go w po bli żu wy zna czo no lą do wi -

sko dla śmi głow ca. Uczest ni cy wy pad ku
zo sta li prze trans por to wa ni do pla ców ki
lecz ni czej. 

– Po jaz dem kie ro wał 19-let ni miesz -
ka niec po wia tu go styń skie go. Wraz nim
po dró żo wa ły trzy oso by. Z nie usta lo nych
do tej po ry przy czyn sa mo chód oso bo wy
wy padł z dro gi i wy lą do wał w przy droż -

nym ro wie. Uczest ni cy zda rze nia by li
trzeź wi, zo sta li prze trans por to wa ni
do szpi ta la. Po stę po wa nie wy ja śnia ją ce to
zda rze nie pro wa dzi kro to szyń ska po li -
cja – 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)

W rocz ni cę za koń cze nia II woj ny
świa to wej 8 ma ja przed sta wi cie le sa mo -
rzą dów oraz człon ko wie or ga ni za cji spo -
łecz nych i po li tycz nych, a tak że ucznio -
wie kro to szyń skich szkół zło ży li wią zan ki
kwia tów pod po mni kiem Wol no ści na pl.
Ja na Paw ła II i pod po mni kiem 6 Puł ku
Ar ty le rii Lek kiej na ul. Pia stow skiej.

(NO VUS)

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

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

3Aktualności

Tra dy cyj nie od kil ku już lat Sto wa rzy sze -
nie PO MÓŻ MY SO BIE zaj mu je się pro fi -
lak ty ką czer nia ka, w okre sie po prze dza -
ją cym let ni wy po czy nek, ak cją ba dań
wy stę pu ją cych naskó rze zna mion, na ro -
śli i pie przy ków. Pro wa dzo na w ra mach
do fi nan so wa ne go przez gmi nę Kro to -
szyn pro jek tu WY PRZEDŹ RA KA ak cja
pro fi lak tycz na po zwa la wy eli mi no wać
ist nie ją ce w tej dzie dzi nie za gro że nia,
a tak że uru cho mić pro ces le cze nia
w przy pad ku stwier dze nia cho ro by no -
wo two ro wej, tj. naj bar dziej zło śli we go
no wo two ru skó ry. 

Za pra sza my za tem miesz kań ców gmi ny
Kro to szyn na or ga ni zo wa ne w ro ku bie żą -
cym ba da nia, któ re bę dą pro wa dzo ne:

– 18 ma ja w godz. 9.00-14.00 w udo -
stęp nio nych przez NZOZ Kro to szyń ska
Przy chod nia Zdro wia Psy chicz ne go ga bi ne -
tach, zlo ka li zo wa nych w bu dyn ku Kro to -
szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej

– 25 ma ja w godz. 14.00-18.00 w „Ga -
bi ne cie pod chmur ką”, uru cho mio nym pod -
czas Kro to FEST -u w Par ku Miej skim w Kro -
to szy nie.

W ra mach in dy wi du al nej kon sul ta cji
współ pra cu ją cy ze sto wa rzy sze niem on ko lo -
dzy zba da ją przy po mo cy der ma to sko pu wy -
stę pu ją ce na skó rze zmia ny i oce nią ich cha -
rak ter. Ba da nie jest bar dzo pro ste i bez in wa -
zyj ne, a każ dy bez po śred ni be ne fi cjent otrzy -
ma przy tej oka zji in for ma cję na te mat ewen -
tu al nych za gro żeń oraz spo so bów ich uni ka -
nia. 

Za gro że nie za cho ro wa niem na czer nia -
ka ro śnie i– jak wy ka zu ją ba da nia – licz ba za -
cho ro wań po dwa ja się co10 lat. War to za tem
ko rzy stać z ba dań pro fi lak tycz nych, spraw -
dzać swój stan zdro wia i po sze rzać swo ją wie -
dzę zdro wot ną na ten te mat. Dla każ de go po -
ten cjal ne go pa cjen ta li czy się bo wiem nie tyl -
ko eli mi no wa nie wy stę pu ją cych za gro żeń, ale
i wcze sne, ra tu ją ce ży cie, wy kry cie cho ro by.

(AO)

PROFILAKTYKA

Masz znamię na skórze? Zbadaj je!

NA DRODZE

Cztery osoby trafiły do szpitala

KROTOSZYN

74. rocznica zakończenia II wojny światowej
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Na Bieżąco4 WTOREK, 14 maja 2019

W Mu zeum Re gio nal nym im. Hie ro ni -
ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie od by ła
się kon fe ren cja pra so wa, po świę co na
Ogól no pol skie mu Fe sti wa lo wi Sztu ki /
Wzor nic twa / Tech no lo gii TECH -ART.
Omó wio no za ło że nia i idee te go wy da -
rze nia, za pla no wa ne go na 6 lip ca 

W kon fe ren cji udział wzię li Bar tosz Ble -
cha – pre zes Sto wa rzy sze nia Klub Art, Ka ro -
li na Heł ka – pre zes Na swo im sp. z o. o., Do -
mi ni ka Bia da ła – ar tyst ka i gra fik, Agniesz ka
Li goc ka – do rad ca te re no wy Fun da cji Czy -
ste Po wie trze, Mar ty na Szym czak – wi za -
żyst ka i ko sme to loż ka, Ka ro li na Maj – spe -
cja list ka ds. tech nik mar ke tin gu, Ja cek Kę -
pa – na czel nik Wy dzia łu Pro mo cji i Współ -
pra cy Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie,
Wal de mar Wro nec ki – za stęp ca na czel ni ka
Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu w Sta -
ro stwie Po wia to wym w Kro to szy nie.

– Wszyst ko za wdzię cza my tech no lo -
gii – to, w co się ubie ra my, czym urzą dza my
dom i miej sca pra cy itp. Chce my do ce nić
oso by, któ re two rzą te go ty pu udo god nie -
nia, jak rów nież po ka zać, w ja kim kie run ku
zmie rza no wo cze sna tech no lo gia, ja kie
bran że bę dą wy pie ra ne przez ro bo ty kę. To
jest głów ny cel Fe sti wa lu TECH -
-ART – pod kre ślił Bar tosz Ble cha. 

Ce lem te go wy da rze nia jest po ka za nie
naj now szych pol skich osią gnięć na uko wych
i ar ty stycz nych po przez pod nie sie nie umie -
jęt no ści i roz wi nię cie warsz ta tu osób w da -
nej dzie dzi nie sztu ki lub na uki, wzrost war -
to ści lo kal nych twór ców i or ga ni za cji kul tu -
ral nych czy za pre zen to wa nie efek tów pra cy
uczest ni ków fe sti wa lu. Nad rzęd nym ce lem
jest wy pra co wa nie w per spek ty wie naj bliż -
szych lat roz po zna wal nej naświe cie, pol skiej
mar ki, ko ja rzą cej się z in no wa cyj no ścią
i tech no lo gia mi przy szło ści.

W trak cie fe sti wa lu za pre zen to wa ny
zo sta nie do ro bek pol skich ar ty stów i twór -
ców oraz pio nie rów w dzie dzi nach ta kich

jak tech no lo gia, ry su nek, ma lar stwo, rzeź ba,
gra fi ka, de sign, fo to gra fia, wzor nic two prze -
my sło we, tech ni ki mar ke tin gu lub in ży nie -
ria fi nan so wa. Wy sta wio nych bę dzie po -
nad 200 prac z dzie dzi ny fo to gra fii, ry sun -
ków, ob ra zów, rzeźb czy wy na laz ków i pa -
ten tów. Fe sti wal od by wać się bę dzie w kro -
to szyń skim mu zeum, w ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej i na ryn ku.

Ka ro li na Heł ka wy ja śni ła, że ce lem
dzia łań fir my Na swo im pod czas fe sti wa lu
bę dzie pro pa go wa nie ogrze wa nia sło necz -
ne go z wy ko rzy sta niem fo to wol ta -
iki. – Wcze śniej sprze da wa li śmy ma rze nia,
ale po la tach tru dów i upo wszech nia nia no -

wej tech no lo gii grzew czej ma my już spek ta -
ku lar ne efek ty. Za uwa ża my, że w spo łe czeń -
stwach za chod nich, tak że w pol skim, na stę -
pu je po wol ne od wra ca nie tren dów, od kon -
sump cjo ni zmu do mi ni ma li zmu. My chce -
my te tren dy wzmoc nić, pre zen tu jąc ipo pu -
la ry zu jąc no we tech no lo gie eko lo gicz -
ne – oznaj mi ła pre zes Na swo im.

Do mi ni ka Bia da ła prze ko ny wa ła, że
no wo cze sne wzor nic two (de sign) oraz gra fi -
ka użyt ko wa po win ny być na du żą ska lę wy -
ko rzy sty wa ne w prze strze ni miej skiej. Z ko -
lei Agniesz ka Li goc ka za zna czy ła, że ko -
niecz ne jest udzie le nie wspar cia fi nan so we -
go tym miesz kań com te re nów wiej skich,
któ rzy de cy du ją się na wy mia nę sta rych pie -
ców na pie ce eko lo gicz ne lub urzą dze nia fo -
to wol ta icz ne. Ona oraz jej współ pra cow ni cy
wspie ra ją miesz kań ców wie dzą na te mat
po zy ski wa nia do ta cji na wdra ża nie tech no -
lo gii chro nią cych czy ste po wie trze.

Mar ty na Szym czak opo wie dzia ła
o swo jej pa sji wi za żyst ki i ma ki ja żyst ki. Jak
stwier dzi ła, mo że swo im klient kom za pew -
nić cał ko wi tą me ta mor fo zę z po mo cą sto -
sun ko wo pro stych tech nik, wy ko rzy stu ją -
cych jed nak naj now sze osią gnię cia zdzie dzi -
ny ko sme to lo gii. 

Or ga ni za to rzy fe sti wa lu po in for mo wa -
li, że w im pre zie weź mie udział wie lu wy -

staw ców, re pre zen tu ją cych róż ne dzie dzi ny
ży cia, jak choć by To masz Pie lak – ka li ski ar -
ty sta spe cja li zu ją cy się w tech ni ce ae ro gra fu,
stu den ci Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech -
ni ki Po znań skiej, Be ata Krze ko tow ska – do -
radz two fi nan so we, Agniesz ka Ma -
zur – pro jek tant ka wnętrz, Ma te usz Kisz -
ka – fo to graf, ani ma tor kul tu ry, ab sol went
Uni wer sy te tu Ar ty stycz ne go w Po zna niu,
Ma rek La pis – zaj mu ją cy się fo to gra fią do -
ku men tal ną, re por ta żem i sze ro ko po ję tą fo -
to gra fią spo łecz ną, An ge li na Szcze pa -
niak – z za mi ło wa nia ry sow nicz ka ikon
z kul to wych ksią żek czy fil mów.

Na ko niec kon fe ren cji przed sta wi cie le
sa mo rzą dów, Ja cek Kę pa i Wal de mar Wro -
nec ki, szcze rze po gra tu lo wa li or ga ni za to -
rom wspa nia łej kon cep cji fe sti wa lu, któ ry łą -
czy po zor nie dwie od le głe so bie dzie dzi -
ny – sztu kę i tech no lo gię. Za rów no wła dze
po wia to we, jak i gmin ne wspar ły fi nan so wo
zbli ża ją cą się im pre zę kwo ta mi – od po -
wied nio – 7 i 15 ty się cy zło tych.

Spon so ra mi i part ne ra mi fe sti wa lu są:
Sklej ka -Eko S.A. Pro du cent sklej ki, Urząd
Miej ski i Sta ro stwo Po wia to we w Kro to szy -
nie, Nad le śnic two Kro to szyn, Kro to szyń ski
Ośro dek Kul tu ry, Mu zeum Re gio nal ne
w Kro to szy nie oraz CSiR Wod nik.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POD NASZYM PATRONATEM

Chcą pokazać polskie osiągnięcia naukowe i artystyczne



Przed kil ko ma dnia mi w biu rze Pra -
wa i Spra wie dli wo ści od by ła się kon -
fe ren cja pra so wa z udzia łem se na to -
ra Łu ka sza Mi ko łaj czy ka oraz rad -
nych po wia to wych – Ja ro sła wa Ku -
bia ka, An drze ja Skrzyp cza ka i Ma -
ria na Wło si ka. Mó wio no przede
wszyst kim o za wie szo nym straj ku
na uczy cie li oraz ini cja ty wach pod ję -
tych przez po li ty ka.

– Wraz z mo im asy sten tem Ja ro sła -
wem Ku bia kiem zor ga ni zo wa li śmy wie le
spo tkań w po wie cie kro to szyń skim, m.
in. z To ma szem Le siń skim, bur mi strzem
Ko by li na. By ła to bar dzo mi ła i me ry to -
rycz na roz mo wa – przy znał Łu kasz Mi -
ko łaj czyk, do da jąc, że do ty czy ła w głów -
nej mie rze roz wo ju gmi ny Ko by lin. Pa no -
wie roz ma wia li przede wszyst kim o bu -
do wie przed szko la w Smo li cach
przy miej sco wej Szko le Pod sta wo wej. Se -
na tor wy ra ził swo je po par cie dla tej in we -
sty cji i li czy na to, że gmi na otrzy ma
na nią do fi nan so wa nie.

– Wie lo krot nie pod kre śla li śmy, że je -
ste śmy prze ciw ni li kwi da cji szkół na te re -
nach wiej skich. Są to bo wiem ser ca lo kal -
nych spo łecz no ści. Cie szę się, że ist nie ją
gmi ny, któ re chcą roz bu do wy wać szko ły
na tych ob sza rach – oznaj mił se na tor.
Wspo mniał rów nież, że OSP Smo li ce,
dzię ki de cy zji ko men dan ta głów ne go
stra ży po żar nej, zo sta nie prze ka za na cy -
ster na PSP Kro to szyn.

Se na tor spo tkał się tak że z bur mi -
strzem Kro to szy na, Fran cisz kiem Mar szał -
kiem, by po roz ma wiać na te mat pla no wa -
nej wi zy ty am ba sa do ra Mek sy ku. – Je stem
prze wod ni czą cym se nac kiej gru py pol sko -
-mek sy kań skiej. Mek syk i Pol ska ma ją ze
so bą wie le wspól ne go na róż nych płasz czy -
znach. Am ba sa dor bę dzie go ścił w po wie -
cie ostrow skim, ale trwa ją roz mo wy, że by
od wie dził rów nież po wiat kro to szyń ski.
Usta li li śmy z bur mi strzem już za rys tej wi -
zy ty, za pla no wa nej wstęp nie na czer wiec.
Jest to wiel ka szan sa na pro mo cję Kro to -
szy na – stwier dził po li tyk PiS -u. 

Se na tor brał udział w ob ra dach
„okrą głe go sto łu” na te mat oświa ty. – Je -
śli na uczy cie le z po wia tu kro to szyń skie -
go ma ją ja kieś su ge stie w spra wie zmian
w oświa cie, to chęt nie je przyj mie my
i prze ka że my mi ni ster stwu. Mu si my roz -
ma wiać o sys te mie oświa ty, bo na le ży go
ulep szyć. Do ty czy to rów nież pod wy żek
płac. Te kwe stie po win ny być uza leż nio -
ne od stop nia awan su na uczy cie la. Waż -
ny jest tak że sys tem pre mio wa nia i zróż -
ni co wa nia pra cy. Nie uwa żam, że wszy -
scy na uczy cie le z tym sa mym stop niem
awan su za wo do we go po win ni za ra biać
ty le sa mo. Pre mio wać trze ba naj lep -
szych. Ma my bar dzo wie lu wspa nia łych
na uczy cie li, któ rzy wy ko nu ją cięż ką pra -
cę, i to po win no być zróż ni co wa ne
pod wzglę dem płac. Trze ba zmniej szyć
biu ro kra cję w oświa cie i stwo rzyć na rzę -
dzia do oce nia nia po zio mu pra cy na uczy -
cie la – za zna czył Ł. Mi ko łaj czyk. 

Par la men ta rzy sta pod kre ślił, że każ -
dy ma pra wo do straj ku, ale – jak po wie -
dział – for ma pro te stu by ła nie od po wied -
nia. – Nie do przy ję cia by ło to, że nie któ -
rym prze szło przez myśl, że by nie kla sy fi -
ko wać przy kła do wo ma tu rzy stów. Mnie,
ja ko wie lo let nie mu na uczy cie lo wi, ety ka
pe da go gicz na nie po zwo li ła by na coś ta -
kie go. W pew nych seg men tach strajk był
po li tycz ny. Cze kam na spo tka nie z pa -

nem Bro nia rzem, że by za dać mu kil ka py -
tań. Przede wszyst kim dla cze go wcze śniej
nie by ło „par cia” na ten strajk. Nie by ło
wcze śniej prze cież żad nych pod wy żek.
Mi ni ster stwo Edu ka cji za po przed nich
rzą dów za fun do wa ło na uczy cie lom tzw.
„go dzi ny kar cia ne”, czy li do dat ko wy czas
pra cy bez wzro stu wy na gro dze nia. Mó -
wię to z ogrom ną przy kro ścią, ale przez
strajk na uczy cie le wie le stra ci li. Ro wy, ja -
kie wy ko pa li mię dzy so bą w ra dach pe da -
go gicz nych, bę dą trud ne do za sy pa nia.
Sza nuj my rów nież tych, któ rzy nie wzię li
udzia łu w straj ku – oświad czył se na tor.

W trak cie kon fe ren cji przy po mnia -
no też spra wę po zwu zbio ro we go na -
uczy cie li z gmi ny Kro to szyn, któ ry do ty -
czył go dzin po nadwy mia ro -
wych. – Uwa żam, że oszu ka no wte dy
na uczy cie li. Po zwy zo sta ły skie ro wa ne
do są du w dru giej po ło wie grud nia 2018
ro ku. Sąd przy jął spra wę do roz pa trze -
nia. Sta no wi to istot ny krok, ale to nie ste -
ty po trwa. Bę dzie my na bie żą co in for -
mo wać o po stę pach w tym te ma cie – po -
wie dział Ł. Mi ko łaj czyk.

Na ko niec po li tyk zwró cił się z ape -
lem do miesz kań ców po wia tu kro to szyń -
skie go, że by wzię li udział w wy bo rach
do Par la men tu Eu ro pej skie go, któ re od -
bę dą się 26 ma ja.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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POLITYKA

System oświaty należy ulepszyć

W so bo tę, 4 ma ja, w Ko by li nie ob -
cho dzo no Dzień Stra ża ka. W trak cie
uro czy sto ści po dzię ko wa no pra cow -
ni kom stra ży po żar nej za ich za an -
ga żo wa nie i służ bę na rzecz bez pie -
czeń stwa i ra to wa nia ży cia oraz mie -
nia miesz kań ców.

W Sank tu arium Mat ki Bo żej
przy Żłób ku od pra wio na zo sta ła Msza
świę ta w in ten cji Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej w Ko by li nie. Wśród za pro szo nych

go ści by li m. in. bur mistrz To masz Le siń -
ski czy rad ni Ra dy Miej skiej w Ko by li nie.
Po mszy wszy scy uda li się na plac, gdzie
znaj du je się po mnik św. Flo ria na. Tam
zło żo no wią zan ki kwia tów. 

Bur mistrz po dzię ko wał stra ża kom
za ofiar ną, bez in te re sow ną służ bę na rzecz
dru gie go czło wie ka. Ży czył, by przy no si ła
im sa tys fak cję, po zwa la ła na spo koj ny po -
wrót do do mu, a miesz kań com da wa ła po -
czu cie bez pie czeń stwa. 

OPRAC. (NO VUS)

KOBYLIN

W podzięce za ofiarną służbę

W Mu zeum Re gio nal nym im. Hie ro -
ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie od -
by ło się spo tka nie z po dróż ni kiem,
Do mi ni kiem Szmaj dą, pod ha słem
„Śla da mi pol skie go po dróż ni ka -cy -
kli sty – Ka zi mie rza No wa ka”.

Or ga ni za to rem wy da rze nia by ło
Cen trum Kro to szyń skich Ini cja tyw, we
współ pra cy z Mu zeum Re gio nal nym im.
Hie ro ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie.
Głów ną ini cja tor ką by ła Mag da le na Ba na -
szek. Do spo tka nia do szło w ra mach pro -
jek tu współ fi nan so wa ne go ze środ ków
gmi ny Kro to szyn na re ali za cję za da nia
pu blicz ne go z po mi nię ciem otwar te go
kon kur su ofert.

Do mi nik Szmaj da jest po dróż ni -
kiem, fo to gra fem, uczest ni kiem szta fe ty

ro we ro wej Afry ka No wa ka, au to rem
książ ki „Ro wer gó ral i na Ural”. Na co
dzień pro wa dzi Wy daw nic two So rus oraz
or ga ni zu je wy pra wy ko mer cyj ne do Afry -
ki Rów ni ko wej. Swo ją przy go dę z po dró -
ża mi roz po czął od tram pin gów po Azji,
a po prze czy ta niu książ ki Ka zi mie rza No -
wa ka prze siadł się na ro wer. Prze je chał
w ten spo sób wie le afry kań skich kra -
jów – Ma ro ko, Sa ha rę Za chod nią, Mau re -
ta nię, Ma li, Li bię, Czad i Ka me run. W ro -
ku 2012 prze mie rzył Ural Po lar ny
i po tym do świad cze niu po sta no wił po -
rzu cić ro wer na rzecz spły wów i pie szych
wę dró wek. Od był łącz nie czte ry wy pra -
wy do wil got nych la sów rów ni ko wych
Afry ki (Ka me run, Kon go Braz za vil le,
Kon go, DRK). 

(NO VUS)

PODRÓŻE

Rowerem na Czarny Ląd
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30 kwiet nia Or kie stra Dę ta
przy Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Ko by li nie ob cho dzi ła swo je 40-le -
cie. Z tej oka zji zor ga ni zo wa no uro -
czy sty kon cert.

Gra tu la cje i ży cze nia człon kom or -
kie stry zło żył bur mistrz To masz Le siń -
ski. – Trud no so bie wy obra zić świat bez
nie ba, a ży cie bez mu zy ki, któ ra zaj mu je
czę sto miej sce szcze gól ne, sta je się ulu bio -
nym za ję ciem, a nie kie dy na wet naj waż -
niej szą ży cio wą pa sją.  Pra gnę po dzię ko -
wać ka pel mi strzo wi oraz wszyst kim mu -
zy kom za dzia ła nia ar ty stycz ne, życz li -
wość i sta łą obec ność w ży ciu kul tu ral -
nym na szej gmi ny  – po wie dział bur -
mistrz. Na wią zał też do wspa nia łej tra dy -
cji or kie stry. –  Hi sto ria or kie stry wy peł -
nio na jest wie lo ma suk ce sa mi, na gro da mi
i nie zli czo ny mi kon cer ta mi. Re pre zen to -
wa li ście też gmi nę po za gra ni ca mi na sze -
go kra ju  – pod kre ślił T. Le siń ski, ży cząc
mu zy kom wie lu suk ce sów, roz wo ju,
owoc nej pra cy i wy trwa ło ści w re ali za cji
za mie rzeń. We spół z prze wod ni czą cym
Ra dy Miej skiej w Ko by li nie, Pio trem
Chle bow skim, wło darz wrę czył ka pel mi -
strzo wi or kie stry, Łu ka szo wi Mać ko wia -
ko wi, kwia ty, list gra tu la cyj ny oraz pa -
miąt ko wy ryn graf.

W trak cie ju bi le uszo we go kon cer tu
pa łecz kę dy ry gen ta ja ko pierw szy chwy cił
wie lo let ni ka pel mistrz or kie stry, Lech Ba -
dziń ski. Bra wom i okla skom nie by ło koń -
ca. Po nim przed mu zy ka mi sta nął obec -
ny dy ry gent, Łu kasz Mać ko wiak.

Ini cja ty wa za wią za nia or kie stry wy -
szła w 1977 ro ku od dru ha Ka zi mie rza
Twar dow skie go. Ochot ni cy po sta ra li się
o in stru men ty i uda ło im się po zy skać dy -
ry gen ta. Pierw szym był Zyg fryd Bie ga ła,
a kie row ni kiem zo stał Ka zi mierz Twar -
dow ski. Ofi cjal nie za da tę roz po czę cia
dzia łal no ści ze spo łu uzna je się 25 lu te -
go 1979. Na po cząt ku or kie stra li czy ła 44
mu zy ków, a pierw szy wy stęp, jesz cze nie -
umun du ro wa ne go ze spo łu, miał miej -
sce 1 ma ja 1979 ro ku. I choć nie któ rzy

z mu zy ków tyl ko mar ko wa li gra nie, to ich
wy stęp zo stał przy ję ty bar dzo en tu zja -
stycz nie przez miesz kań ców mia sta. 

W nie dłu gim cza sie, dzię ki hoj no ści
dar czyń ców, uda ło się do ku pić in stru men -
ty oraz umun du ro wać ca ły ze spół. Jak
moc no mu zy cy za an ga żo wa li się w dzia łal -
ność or kie stry, świad czy pierw szy suk ces,
od nie sio ny już w 1980 ro ku w Prze glą dzie
Stra żac kich Or kiestr Dę tych. Na si dru ho -
wie za ję li bo wiem dru gie miej sce. Rok póź -
niej z ża lem po że gna no zmar łe go na gle dy -
ry gen ta, Zyg fry da Bie ga łę. Po nim ba tu tę
prze jął ka pel mistrz or kie stry woj sko wej
w Ostro wie Wiel ko pol skim, por. Lech Ba -
dziń ski. Wpro wa dził on do ze spo łu dru gie -
go in struk to ra, Wła dy sła wa Urba nia ka.
Pod ich nad zo rem bar dzo szyb ko or kie stra
pod nio sła swo je umie jęt no ści.

W 1984 ro ku, po pię ciu la tach dzia -
łal no ści, po wo ła no od dziel ny za rząd or -
kie stry, w skład któ re go we szli: pre -
zes – dh Ka zi mierz Twar dow ski, za stęp ca
pre ze sa – dh Zyg munt Demb ski, se kre -
tarz – dh Ta de usz Bu kow ski, skarb -
nik – dh Ka rol In dziń ski, go spo darz – dh
Zdzi sław Wal czak, kro ni karz – dh Wal -
de mar No wic ki.

Ca ły czas mu zy cy pod no si li swo je
umie jęt no ści, ich gra za chwy ca ła, więc by -
li czę sto pro sze ni o wy stę py. Dla te go też
w 1987 ro ku w gmin nej ka sie zna le zio no
środ ki i ufun do wa no no we umun du ro -
wa nie. Do dat ko wo na gło wach mu zy ków
po ja wi ły się czap ki ro ga tyw ki. Pięk nie wy -
glą da ją ca or kie stra, jak i bar dzo do bre gra -

nie za owo co wa ły za ję ciem pierw sze go
miej sca w VII Prze glą dzie Or kiestr Dę -
tych w Pu dlisz kach. Ko lej ny ogrom ny
suk ces od nio sła 12 ma ja 1988 ro ku
w Kro bi w X Mię dzy wo je wódz kim Prze -
glą dzie Stra żac kich Or kiestr Dę tych, zaj -
mu jąc dru gą lo ka tę i trium fu jąc w kon -
kur sie musz try pa rad nej. Ze spół wie lo -
krot nie wy stę po wał na róż nych im pre -
zach, dum nie re pre zen to wał gmi nę Ko -
by lin i zdo by wał licz ne lau ry. W prze ło -
mo wym dla Pol ski ro ku 1989 or kie stra
da ła nie za po mnia ny kon cert, na któ rym
za gra ła wie le pol skich pie śni i pio se nek,
któ rych wcze śniej pu blicz ne wy ko ny wa -
nie by ło za bro nio ne. Po za tym mu zy cy za -
dba li rów nież o roz ba wie nie wi dow ni,
two rząc ka ba ret Si kaw ka.

W la tach 90. ubie głe go wie ku or kie -
stra wie lo krot nie wy stę po wa ła. Jej naj -
więk szym suk ce sem by ło za ję cie pierw -
sze go miej sca w XII Re jo no wym Prze glą -
dzie Or kiestr Dę tych Po łu dnio wej Wiel -
ko pol ski w Kęp nie, co da ło prze pust kę
do wy stę pu w Mię dzy wo je wódz kim
Prze glą dzie Or kiestr Dę tych w Po la ni cy -
-Zdro ju. Tam ko by liń ska or kie stra otrzy -
ma ła „Krysz ta ło wą Bu ła wę”. W lu -
tym 2004 ro ku mu zy cy świę to wa li srebr -
ny ju bi le usz, przy oka zji któ re go Bo le sław
Fer fec ki opra co wał oko licz no ścio we wy -
daw nic two.

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.pl

JUBILEUSZ

Kobylińska orkiestra ma już 40 lat!
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Mie siąc – co moż na zro bić przez ty le cza su? Na pew no spo -
ro cie ka wych i twór czych rze czy. Dla dzie siąt ki fi na li stów kon -
kur su „Kro to szyń skie Ta len ty” bę dzie to mie siąc in ten syw nych
przy go to wań do wiel kie go fi na łu, któ ry od bę dzie się w czwar -
tek, 13 czerw ca, w kro to szyń skim ki nie Przed wio śnie. Wła śnie
od by ły się eli mi na cje kon kur so we, do któ rych zgło szo no po -
nad 20 pre zen ta cji ta len tów mło dzie ży z na sze go po wia tu. Ju ry
nie mia ło ła twe go za da nia, ale w koń cu zde cy do wa ło, kto wy stą -
pi na sce nie w czerw cu.

Bę dą to ze spół Ta cy Nie In ni, ze spół per for ma tyw ny Kon -
tra punkt, Ame lia Chmu rzyń ska -Ju nik, Zu zan na Wier tlew ska,
Gru pa Akro ba tycz na z Po wer Jump, ze spół ku glar ski Elec tro
Swing, An na Bro da, Zu zan na Ja roc ka, Jump Kids i Ku ba Mar -
cisz. Te raz fi na li ści, pod okiem pro fe sjo na li stów, przy go tu ją swo -
je pre zen ta cje fi na ło we. Wie rzy my, że za Ich spra wą w czerw cu
bę dzie my uczest ni czy li w ko lej nym wy śmie ni tym wy da rze niu. 

Od stro ny tech nicz no -or ga ni za cyj nej na pew no po sta ra ją się
o to or ga ni za to rzy kon kur su: Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry,
Sto wa rzy sze nie Two ja Al ter na ty wa, Mło dzie żo wa Ra da Miej ska
w Kro to szy nie, Stu dio Tań ca i Fit nes su Po wer Jump oraz fir ma
Sa ra cen PRO. Bę dzie my uważ nie przy glą dać się przy go to wa -
niom, a już wkrót ce w sprze da ży po ja wią się bi le ty na kon cert fi -
na ło wy. Bądź cie czuj ni!

Na to miast ostat nie już bi le ty zo sta ły na po pre mie ro wy po -
kaz mu si ca lu „Król Lew”, któ ry ze brał kom plet pu blicz no ści
pod czas nie daw nej pre mie ry i mnó stwo po zy tyw nych re cen zji.
Ogrom ną pra cę wy ko na ły in struk tor ki i re ży ser ki mu si ca lu, Zu -
za i Mag da, przy go to wu jąc spek takl z gru pą mło dych ar ty stów.
Peł ni pa sji i za an ga żo wa nia ak to rzy i tan ce rze wspól nie stwo rzy -
li wspa nia łe mu zycz no -ta necz ne wi do wi sko. I za to na le żą się raz

jesz cze ogrom ne bra wa, któ re na pew no usły szy my po now nie
po po ka zie w sa li ki na Przed wio śnie w so bo tę, 18 ma ja,
o godz. 10.00. Zde cy do wa nie trze ba się po spie szyć z kup nem
bi le tu!

MACIEJ KAROLEWSKI 
– Krotoszyński Ośrodek Kultury

Czekamy na finał „Krotoszyńskich Talentów”!
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11 ma ja na kro to szyń skim ryn ku
od by ła się uro czy stość z oka zji Dnia
Stra ża ka. Wzię li w niej udział funk -
cjo na riu sze Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, przed -
sta wi cie le jed no stek OSP z te re nu
gmi ny, stra ża cy z mia sta part ner -
skie go z Fran cji, wła dze sa mo rzą do -
we, a tak że wi ce mi ni ster Andżelika
Możdżanowska.

Uczest ni cy ze bra li się na pla cu
przy ko men dzie Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej. Stam tąd ko lum ną, w asy ście or kie -
stry, wszy scy przede fi lo wa li na ry nek.
Na Ma łym Ryn ku de le ga cje zło ży ły kwia -
ty przy po mni ku pa tro na stra ża -
ków – świę te go Flo ria na.

Dh Ja cek Wy bie ra ła, pre zes Za rzą du
Po wia to we go i czło nek Za rzą du Wo je -
wódz kie go Związ ku Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych RP, do ko nał prze glą du przy by -
łych jed no stek. Ode gra no hymn pań stwo -

wy, a bia ło -czer wo ną fla gę wcią gnię to
na dra bi nie bo jo we go wo zu stra żac kie go.

– To świę to tych, któ rzy peł nią nie -
bez piecz ną, peł ną za gro żeń, ale też pięk -
ną służ bę – prze ma wiał bur mistrz Fran -
ci szek Mar sza łek. – Być stra ża kiem to za -
szczyt i obo wią zek. To tak że nie zwy kłe
wy zwa nie oraz bez in te re sow na służ ba in -

nym, cią gła pra ca nad so bą i do sko na le -
niem wła snych umie jęt no ści. Dzia łal ność
spo łecz na po nad ty sięcz nej rze szy stra ża -
ków ochot ni ków na te re nie gmi ny Kro to -
szyn oraz mia sta Sul mie rzy ce, od da nych
ra to wa niu zdro wia i ży cia ludz kie go oraz
wszel kie go mie nia, wi docz na jest wszę -
dzie. Bie rze cie pań stwo udział w ak cjach

ra tow ni czo -ga śni czych. Pręż nie dzia ła cie
na rzecz lo kal nej spo łecz no ści. Wie le ra zy
by łem świad kiem stra żac kich dzia łań i je -
stem pe łen uzna nia dla wa sze go bez in te -
re sow ne go za an ga żo wa nia. Sa mo rząd
Kro to szy na, wi dząc to, sta ra się do po sa -
żać jed nost ki w co raz no wo cze śniej szy,
spe cja li stycz ny sprzęt. Mun dur stra żac ki
przy no si wiel ki za szczyt. Sta wia
przed wa mi wy zwa nia i ofiar ność dla in -
nych lu dzi – „Bo gu na chwa łę – lu dziom
na ra tu nek”. Mo że my po wie dzieć, że sys -
tem ochro ny prze ciw po ża ro wej stoi
na bar dzo wy so kim po zio mie – pod kre -
ślił bur mistrz Kro to szy na.

Dh Wal de mar Flor kow ski, pre zes Za -
rzą du Miej sko -Gmin ne go Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych w Kro to -
szy nie, przy po mniał hi sto rię stra ży po -
żar nej w na szym mie ście. – Ogień to wa -
rzy szył ludz ko ści od za ra nia dzie jów. Był
przy ja cie lem i po ten cjal nym wro giem.
W cza sie po wsta wa nia osad, wsi, miast
sta wał się co raz więk szym za gro że niem.
W XIX wie ku na zie miach pol skich na -
stą pił szyb ki roz wój prze my słu i za czę ły
po wsta wać pierw sze to wa rzy stwa prze -
ciw po ża ro we. Za czę to po pro stu się za sta -
na wiać nad zmia ną stra te gii za po bie ga nia
po ża rom. Pod ko niec XIX wie ku po wstał
pro win cjo nal ny ślą sko -po znań ski zwią -
zek to wa rzystw ra tow ni czych i po żar ni -
czych. W na szym re jo nie ga sze niem po ża -
rów zaj mo wa li się rze mieśl ni cy. Sta no wi li
licz ną gru pę spo łecz ną i mie li nie zbęd ny
sprzęt. Z bie giem cza su za czę ły po wsta -
wać spe cjal ne dru ży ny po żar ni cze, któ re
by ły szko lo ne przez mi strzów ce cho -
wych. W 1872 Ra da Mia sta przy stą pi ła
do re or ga ni za cji dru żyn w ce lu po wo ła nia
stra ży po żar nej w na szym mie ście. Pierw -
sza sie dzi ba stra ża ków znaj do wa ła się

przy uli cy Ra wic kiej w Kro to szy nie.
Okres mię dzy wo jen ny to czas po wo ła nia
pierw sze go Związ ku Ochot ni czych Stra -
ży Po żar nych. Na prze ło mie lat 40.
i 50. XX wie ku de cy zją pa nu ją cych władz
stra że prze sta ły ist nieć. W ro ku 1956 po -

now nie po wo ła no Zwią zek Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych. Rok póź niej od -
był się wal ny zjazd w War sza wie, w któ -
rym uczest ni czył de le gat z po wia tu kro to -
szyń skie go – dh Igna cy Frąc ko -
wiak – opo wia dał W. Flor kow ski.

W dal szej czę ści uro czy sto ści mia ło
miej sce sym bo licz ne wbi ja nie gwoź dzi
do no we go sztan da ru OSP w Kro to szy nie
i ofi cjal ne prze ka za nia go stra ża kom. To -
wa rzy szy ły te mu ar mat nie sal wy.

Wy róż nie ni zo sta li tak że naj ak tyw -
niej si stra ża cy. Zło ty mi Me da la mi „Za za -
słu gi dla po żar nic twa” od zna czo no Ry -
szar da Mą dre go (OSP Ru da) i Zbi gnie wa
Ga szyń skie go (OSP Cha chal nia), Srebr -
ny mi Me da la mi „Za za słu gi dla po żar nic -
twa” uho no ro wa no Zbi gnie wa Mar cin -
kow skie go (OSP Za le sie Wiel kie), Sła wo -
mi ra Sła wiń skie go (OSP Za le sie Wiel kie)
i Se ba stia na Szy ma now skie go (OSP Cha -
chal nia), a od zna ki „Stra żak Wzo ro wy”
otrzy ma li Ma te usz Chmie lar czyk (OSP

Kro to szyn) i Ma te usz Ni cie jew ski (OSP
Kro to szyn).

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA I FIL MY
na www.glo kal na.pl 

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

UROCZYSTOŚĆ

Być strażakiem to zaszczyt i obowiązek
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W mi nio ną nie dzie lę w Sta rym gro -
dzie (gmi na Ko by lin), mi mo nie sprzy -
ja ją cych wa run ków po go do wych, od -
by ły się DNI PO LA Agro in no wa -
cje 2019. Wy da rze nie mia ło na ce lu
wza jem ną in te gra cję śro do wisk rol -
ni czych oraz omó wie nie naj no wo cze -
śniej szych roz wią zań w dzie dzi nie
upra wy ro ślin i ho dow li zwie rząt. 

W ro lę pro wa dzą ce go wcie lił się Da -
niel Bor ski – wła ści ciel Wiel ko pol skiej
Ga ze ty Lo kal nej KRO TO SZYN. Po -
nad 30 part ne rów, mi mo desz czo wej au -
ry, po ja wi ło się na DNIACH PO LA ze sto -
iska mi, ofe ru jąc swo je usłu gi i po ra dy
w dzie dzi nie biz ne su, tech no lo gii i rol nic -
twa. Or ga ni za to rem wy da rze nia by ła
Agro in te gra cja Sp. z o. o. – Biu ro Ob słu gi
Grup Pro du cen tów Rol nych z sie dzi bą
w Ku kli no wie. – Na szym za mie rze niem
by ło prze ka za nie rol ni kom wie dzy w za -
kre sie in no wa cji rol ni czych, po ka za nie
no wo cze snych tech no lo gii w ho dow li

zwie rząt oraz w upra wie ro ślin – pod kre -
śla Woj ciech Sty bur ski, pre zes spół ki i li -
der Kon sor cjum Agro in te gra cja. 

Spół ka Agro in te gra cja re ali zu je pro -
jekt, któ re go isto tą jest zna le zie nie al ter -
na tyw ne go źró dła pa szy dla by dła po -
przez upra wę ro ślin mię dzy plo no wych,
czy li ta kich, któ re ro sną po zbio rze zbo ża
i przed za sie wem ku ku ry dzy. Kil ka lat te -
mu fir ma stwo rzy ła mie szan kę mię dzy -
plo no wą o na zwie FUT TER NO VA 11,
któ ra zo sta ła pod da na roz ma itym ba da -
niom i te stom. W pro jekt bar dzo za an ga -
żo wał się Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Po -
zna niu.

Głów nym punk tem DNI PO LA mia -
ła być pre zen ta cja tech no lo gii upra wy in -
no wa cyj nej mie szan ki mię dzy plo no wej
FUT TER NO VA 11 z prze zna cze niem
na pa sze. Za pla no wa no po kaz, na któ ry
skła dać się mia ły ko sze nie, prze trzą sa nie,
zgra bia nie oraz zbiór – pra so -owi jar ką,
wo zem zbie ra ją cym i siecz kar nią sa mo -
bież ną, jak rów nież siew bez po śred ni

w tech no lo gii pa so wej strip till (Ma ciej
Czaj kow ski / Szal kow ski s. j.). 

Pro gram DNI PO LA prze wi dy wał
tak że pre zen ta cję efek tów opty mal ne go
ży wie nia by dła opa so we go i mlecz ne go.
W ko lej nym punk cie przed sta wio no mo -
del współ pra cy rol ni ków z ho dow ca mi,
któ rzy pro wa dzą sta da mię sne w kie run -
ku do staw od sad ków. Jest to bo wiem bar -
dzo ko rzyst ny sys tem, opar ty na krót kim
łań cu chu do staw, któ ry gwa ran tu je człon -
kom grup pro du cenc kich, zaj mu ją cych
się tu czem by dła, do stęp do pol skich
zdro wych cie ląt i od sad ków po cho dzą -
cych bez po śred nio od rol ni ków utrzy mu -
ją cych „mam ki”. Omó wio ny zo stał za kres
do ty czą cy ży wie nia i współ pra cy z rol ni -
ka mi pro du ku ją cy mi od sad ki (zwie rzę ta
nie do je cha ły z po wo du oba wy o za cho ro -
wa nia).

Nie uda ło się prze pro wa dzić po ka -
zów agro tech nicz nych – ko sze nie, zbiór,
siew. Wszy scy, któ rzy przy by li na DNI
PO LA, mie li oka zję na wła sne oczy zo ba -

czyć plan ta cję in no wa cyj nej mie szan ki
FUT TER NO VA 11 i do ce nić jej po nad -
prze cięt ny po ten cjał plo no twór czy, po mi -
mo nie ko rzyst nej ostat nio po go dy, tj. su -
szy, któ ra tak że da ła się we zna ki po sie wie
mie szan ki w lip cu ubie głe go ro ku. 

– Na szą tech no lo gią udo wad nia my,
że na jed nym hek ta rze moż na uzy skać
coś wię cej niż je den zbiór w ro ku, co w go -
spo dar stwie zna czą co wpły nie na aspekt
eko no micz ny. Wdro żyć ta ką in no wa cję
mo że każ dy rol nik, bo nie po trze ba do te -
go wiel kich i kosz tow nych in we sty cji, a je -
dy nie na le ży nie co prze or ga ni zo wać go -
spo dar stwo – wy ja śniał Woj ciech Sty bur -

ski, któ ry po dzię ko wał licz nie przy by łym
rol ni kom i wy staw com za obecność mi -
mo nie sprzy ja ją cej au ry.

Przy go to wa no sto iska ga stro no micz -
ne, gdzie moż na by ło skosz to wać wie -
przo wi ny wy twa rza nej w ra mach współ -
pra cy ho dow ców i prze twór ców z te re nu
LGD „Go ścin na Wiel ko pol ska”. Za in te re -
so wa ni mo gli też sko rzy stać z kon sul ta cji
z eks per ta mi z róż nych ga łę zi bran ży
agro. Za da wa no rów nież py ta nia z rol nic -
twa i tech no lo gii, a do wy gra nia by ły cie -
ka we na gro dy.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

POD NASZYM PATRONATEM

Rolnicze innowacje w deszczowej aurze
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ZSP ZDUNY

Na praktyki do Irlandii

Ostat nie go dnia kwiet nia ucznio wie
Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych
w Zdu nach uczest ni czy li w przy go to -
wa niu do wy jaz du na prak ty ki za gra -
nicz ne do Ir lan dii w ra mach pro gra -
mu Era smus+ „Za wo dow cy po łu -
dnio wej Wiel ko pol ski otwar ci
na stan dar dy eu ro pej skie”. Ich ko or -
dy na to rem jest Cen trum Wspar cia
Rze mio sła, Kształ ce nia Du al ne go
i Za wo do we go w Ka li szu. 

W spo tka niu z mło dzie żą uczest ni -
czy li przed sta wi cie le Urzę du Mar szał kow -
skie go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go

w oso bach Ma rze ny Wo dziń skiej – człon -
ki ni za rzą du woj. wiel ko pol skie go – oraz
Do ro ty Ki nal – dy rek tor De par ta men tu
Edu ka cji i Na uki UMWW, a tak że wi ce -
kon sul ho no ro wy Ir lan dii – Krzysz tof
Schramm, przed sta wi cie le Fun da cji Kul -
tu ry Ir landz kiej, wiel ko pol skiej po li cji oraz
Por tu Lot ni cze go Po znań -Ła wi ca im. Hen -
ry ka Wie niaw skie go.

Ucznio wie mie li oka zję wy słu chać
pre lek cji na te mat kul tu ry i zwy cza jów
pa nu ją cych w Ir lan dii oraz za sad bez pie -
czeń stwa pod czas po by tu za gra ni cą, jak
rów nież w trak cie po dró ży. 

OPRAC. (AN KA)

W au li Szko ły Pod sta wo wej nr 5 od -
by ła się uro czy stość wrę cze nia sty -
pen diów bur mi strza. Uho no ro wa no
uczniów szkół pod sta wo wych i klas
gim na zjal nych z te re nu gmi ny
za osią gnię cia w pierw szym pół ro -
czu ro ku szkol ne go 2018/2019.

Opra wę ar ty stycz ną za pew ni li
ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej im. Rot -
mi strza Wi tol da Pi lec kie go w Or pi sze wie
pod kie run kiem Mar ka Olej ni ka.

Licz nie przy by łych go ści po wi tał wi ce -
bur mistrz Ry szard Czusz ke. Ha słem prze -
wod nim uro czy sto ści by ły sło wa Sta ni sła -
wa Mo niusz ki: „Ja nic no we go nie two rzę...
Prze le wam na tchnie nie do wszyst kich mo -
ich dzieł”. Gra tu la cje sty pen dy stom skła -
da li bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek i je go
za stęp cy, kro to szyń scy rad ni oraz dy rek to -
rzy po szcze gól nych szkół. Sty pen dia za wy -
ni ki w na uce przy zna no 68 uczniom szkół
pod sta wo wych oraz 29 uczniom klas gim -
na zjal nych na łącz ną kwo tę po nad 30 ty się -

cy zło tych. Z oka zji 15. rocz ni cy wej ścia
Pol ski do Unii Eu ro pej skiej dla dzie siąt ki
uczniów roz lo so wa no książ ki „Mia sta zjed -
no czo nej Eu ro py”.

– Szcze gól ną du mą na pa wa mnie
spo tka nie z naj zdol niej szy mi i am bit ny mi
ucznia mi – mó wił F. Mar sza łek. – Spo ty -

ka my się w szcze gól nym dla Po la ków
okre sie. Chciał bym pod kre ślić waż ny dla
na sze go kra ju ju bi le usz 15-le cia człon ko -
stwa w Unii Eu ro pej skiej. Te 15 lat to
przede wszyst kim czas otwar cia gra nic,
kon tak ty z ró wie śni ka mi z państw unij -
nych, wzrost zna jo mo ści ję zy ków ob cych.
Wie lu z was mo gło zo ba czyć mnó stwo
cie ka wych miejsc w zjed no czo nej Eu ro -
pie. Nie mal każ da ze szkół mo że po chwa -
lić się wzbo ga ce niem sta nu wy po sa że nia
w środ ki i po mo ce dy dak tycz ne, po zy ska -
ne dzię ki fun du szom unij nym. Bez wąt -
pie nia roz sze rza ło to wa sze za in te re so wa -
nia i am bi cje. Gra tu lu ję wszyst kim sty -
pen dy stom. Ży czę, że by wa sza wie dza,
zdol no ści i po ten cjał po zwa la ły na osią ga -
nie suk ce sów oraz bu do wa nie po zy tyw -
ne go wi ze run ku Po la ka. 

(NO VUS)

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

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

KROTOSZYN

Najzdolniejsi uczniowie uhonorowani
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W czwar tek, 9 ma ja, w miej sco wo -
ści Ne po mu ce nów (gmi na Ko by lin)
do szło do groź nie wy glą da ją ce go
wy pad ku. Sa mo chód ude rzył w przy -
droż ne drze wo. Kie row ca zo stał za -
bra ny przez Lot ni cze Po go to wie Ra -
tun ko we.

Na miej sce wy sła no po dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to -
szy nie i z OSP Ko by lin. Jak się oka za ło, na łu -
ku dro gi kie row ca sa mo cho du oso bo we go
stra cił pa no wa nie nad po jaz dem, w wy ni ku
cze go ude rzył w drze wo. Kie ru ją cy był przy -
tom ny i znaj do wał się w roz bi tym au cie.
Uskar żał się na ból w krę go słu pie. 

Stra ża cy przy stą pi li do oce ny sta nu
po szko do wa ne go, prze pro wa dza jąc wy -
wiad me dycz ny i ba da nie ura zo we.
Z uwa gi na je go stan wy ko na li sta bi li za cję
od cin ka szyj ne go krę go słu pa za po mo cą
koł nie rza or to pe dycz ne go oraz udzie li li
mu wspar cia psy chicz ne go. Po przy jeź -
dzie Ze spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go
męż czy znę ewa ku owa no do ka ret ki po go -
to wia. Po prze pro wa dze niu ba dań kie -
row nik ZRM zde cy do wał, by we zwać
Lot ni cze Po go to wie Ra tun ko we w ce lu
przetransportowania kie row cy do spe cja -
li stycz nej pla ców ki lecz ni czej.

Stra ża cy wy zna czy li lą do wi sko dla
śmi głow ca na po bli skim po lu upraw nym.
Po za koń cze niu czyn no ści do cho dze nio -
wych przez funk cjo na riu szy po li cji z jezd -
ni usu nię to ele men ty ka ro se rii sa mo cho -
do wej, bło to oraz pły ny eks plo ata cyj ne.
We zwa no za rząd cę dro gi, któ ry po sy pał
wy zna czo ny od ci nek pia skiem, eli mi nu -
jąc za gro że nie. W trak cie pro wa dzo nych
dzia łań ruch na tym od cin ku dro go wym
był wstrzy ma ny.

– Po jaz dem kie ro wał 19-let ni
miesz ka niec Kro to szy na, któ ry nie do -
sto so wał pręd ko ści do pa nu ją cych wa -
run ków po go do wych i wy padł z dro gi.
Za ha czył o trzy drze wa i ude rzył w ko -
lej ne. Był trzeź wy. Oko licz no ści i prze -
bieg zda rze nia ba da kro to szyń ska po li -
cja – 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)

NA DRODZE

Osobówką w drzewo
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W pierw szych dniach ma ja od by wa ła
się XXV Ogól no pol ska Olim pia da
Mło dzie ży w Spor tach Ha lo wych
Świę to krzy skie 2019, pod czas któ rej
prze pro wa dzo no Mi strzo stwa Pol ski
Ju nio rów w Bi lar dzie. Świet nie za pre -
zen to wa ła się We ro ni ka Po łczyń ska,
któ ra zdo by ła dwa me da le. 

Re pre zen tu ją ca UKS Bi la Zdu ny za -
wod nicz ka w od mia nę 10-bil po ko na ła
wszyst kie swo je prze ciw nicz ki i zdo by ła
zło to. W fi na le ogra ła We ro ni kę De re ziń -

ską 4: 0. Z ko lei w od mia nę 9-bil prze gra -
ła w pół fi na le z Bo gną Świ ta łą i za koń czy -
ła zma ga nia na trze ciej po zy cji. Ta ki mi
wy ni ka mi We ro ni ka wy wal czy ła so bie

miej sce w ka drze na ro do wej ju nio rek. Ma
tak że du że szan se, by zna leźć się w re pre -
zen ta cji na mi strzo stwa Eu ro py.

(GRZE LO)

BILARD

Dwa medale Połczyńskiej na MP

Na ko lej kę przed koń cem roz gry wek
ty tuł mi strzow ski w Su per li dze Dar ta
za pew nił so bie Se ba stian Szo stak.
Na dru gim miej scu upla so wał się Ja -
cek Cie ślak. O naj niż szy sto pień po -

dium na dal wal czą Mar cin Kmie -
ciak, Prze my sław Paw lic ki i Ma te usz
Woj ta szek. 

Przed ostat nia se ria gier nie by ła zbyt

uda na dla dwój ki pro wa dzą cych dar te -
rów. S. Szo stak prze grał z Mar ci nem
Kmie cia kiem (2: 6) oraz zre mi so wał
z Prze my sła wem Paw lic kim (5: 5). Z ko lei
J. Cie ślak nie spro stał Sła wo mi ro wi Ol -
grzym ko wi (0: 6) i po dzie lił się punk ta mi
z M. Kmie cia kiem (5: 5). 

Naj więk sze szan se na za ję cie trze ciej
lo ka ty ma M. Kmie ciak, któ ry w ostat niej
ko lej ce po trze bu je wy gra nej z Mi cha łem
Ko bu szyń skim. Na je go po tknię cie li czyć
bę dzie Ma te usz Woj ta szek, któ ry po wy -
gra nych z Paw łem Paw lic kim (6: 3) i Da -
nie lem Bor skim (6: 3) ma ty le sa mo
punk tów co M. Kmie ciak i Prze my sław
Paw lic ki.

W in nych me czach M. Ko bu szyń ski
prze grał z Ma riu szem Cie śla kiem (0: 6)
i Da mia nem Klu bą (0: 6), Ewa Paw lic ka
ule gła D. Klu bie (0: 6) i W. Skal skie mu
(0: 6), S. Ol grzy mek wy grał z Paw łem
Paw lic kim (6: 3), M. Cie ślak ograł Mar tę
Paw lic ką (6: 3), z któ rą zre mi so wał D.
Bor ski (5: 5). (GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Szostak wygrał superligę!

W nie dzie lę w Zdu nach w der bo wym
po je dyn ku zmie rzy ły się miej sco wy
CKS i So kół Chwa li szew. Pod opiecz -
ni tre ne ra Je rze go An drze jew skie go
w peł ni za słu że nie wy gra li 3: 0. 

Od po cząt ku go spo da rze do mi no wa -
li. W pierw szej od sło nie mie li prze wa gę
w po sia da niu pił ki, od da wa li du żo strza -
łów z dy stan su, ale świet nie w bram ce ra -
dził so bie Ka mil Ma cie jew ski. 

Go le pa dły do pie ro po zmia nie
stron. W 49. mi nu cie po ude rze niu Hu -
ber ta Bry lew skie go pił ka od bi ła się
od obroń cy So ko ła i wpa dła do siat ki.
Pod wyż szył wpro wa dzo ny z ław ki Ma -

ciej Ste fań ski, do bi ja jąc pił kę po strza le
swo je go ko le gi z ze spo łu. Wy nik usta lił
Ge rard Czu bak, pa ku jąc wśli zgiem fut -
bo lów kę do bram ki. 

Po 16 ko lej kach CKS jest trze ci w ta -
be li, z 29 punk ta mi na kon cie. Z ko lei So -
kół pla su je się na siód mej po zy cji, ma jąc
sześć oczek mniej. Do za koń cze nia se zo -
nu po zo sta ło pięć ko le jek.

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Gładkie zwycięstwo
CKS-u Zduny



Top nie je prze wa ga eki py A Se ree
Tee nad go nią cy mi ją ry wa la mi. Po -
raż kę li de ra wy ko rzy sta ły Pan com
Zdu ny i Żu bry, któ re zgar nę ły kom -
ple ty punk tów. 

Po pierw szej po ło wie ze spół Igloo
pro wa dził z AST dwo ma go la mi. W dru -
giej od sło nie li der ru szył do ata ków i zdo -
był kon tak to wą bram kę. Ale po jed nej
z kontr prze ciw ni cy po now nie mie li prze -
wa gę dwóch tra fień, co zu peł nie za ła ma ło
gra czy AST. Li der już się nie pod niósł
i prze grał aż 1: 6. Hat tric kiem po pi sał się
Da niel Pa nek. 

Trzy punk ty stra ty do AST, po zwy -
cię stwie 5: 4 nad MTV Roz dra żew, ma ją
Żu bry. Był to bar dzo za cię ty mecz, a sy tu -
acja zmie nia ła się jak w ka lej do sko pie. Dla
wy gra nych po dwa go le strze li li Woj ciech
Szcze pa niak i Ma ciej Kwie ciń ski. 

Pew ne zwy cię stwo od nio sły Al ba tro -
sy, gro miąc Hor nets 17: 2. Pięć ra zy
do siat ki tra fił Ar ka diusz Szczot ka, a czte -
ry – Se ba stian Kaź mier czak. Pa to Bło nie
po ko na ło 6: 4 dru ży nę Ha sta La Vi sta.
Dla zwy cięz ców trzy bram ki zdo był Ge -
rard Czu bak. Wal ko we rem swo je spo tka -

nia wy gra ły Pan com (7: 0 z LZS -em)
i Cre ati ve (7: 0 z Octa go nem). 

Do koń ca se zo nu zo sta ły już tyl ko
trzy ko lej ki. Z po wo du opa dów desz czu
nie dziel ne me cze dru giej li gi zo sta ły prze -
ło żo ne na po ło wę czerw ca. 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Pancom i Żubry gonią lidera
15Sport

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Triumf Andrzeja Ruska

Zna ko mi cie za pre zen to wał się An -
drzej Ru sek w Bę dzi nie na Mi strzo -
stwach Pol ski w Trój bo ju Si ło wym
w ka te go riach ju nior skich do 16 i 20
lat oraz we te ra nów. Za wod nik Sto -
wa rzy sze nia Atle ty ki Cięż kiej Ur sus
Kro to szyn zdo był zło ty me dal w ka te -
go rii +120 kg. 

Prócz A. Ru ska kro to szyń ski klub
w za wo dach re pre zen to wa li Oli wia Szulc
i To biasz Ku bic ki. Wszy scy tro je ry wa li zo -
wa li w gru pie do 20 lat. O. Szulc
w kat. 63 kg osią gnę ła 85 kg w przy sia -
dzie, 50 kg w wy ci ska niu oraz 115 kg
w mar twym cią gu. Był to do pie ro jej dru -
gi start w przy go dzie z cię ża ra mi. – Za wo -
dy da ły mi po zy tyw ną ener gię i chę ci
do pod no sze nia so bie po przecz ki. Mam
na dzie ję, że w ko lej nych star tach uda mi
się po bić re kor dy ży cio we – ko men tu je
za wod nicz ka. 

De biu tu ją cy w kat. 93 kg T. Ku bic ki
przy siadł 160 kg, wy ci snął 90 kg i pod -

niósł 175 kg w mar twym cią gu. – Mój
pierw szy start uwa żam za uda ny ze
wzglę du na za li cze nie pierw szych po -
dejść i ze bra nie do świad cze nia. W prze ci -
wień stwie do wie lu in nych dys cy plin
w trój bo ju pod czas za wo dów pa nu je
przy ja zna at mos fe ra, co jesz cze bar dziej
mo ty wu je do zdro wej ry wa li za cji – pod -
kre śla trój bo ista. 

Wal czą cy w kat. +120 kg A. Ru sek
po bił re kord kra ju w przy sia -
dzie – 261 kg. Na stęp nie usta no wił re -
kor dy ży cio we w wy ci ska niu (127,5 kg)
oraz w mar twym cią gu (242,5 kg). Łącz -
ny wy nik 631 kg za pew nił mu zło ty me -
dal. – Je stem bar dzo za do wo lo ny z tych
re zul ta tów. Oczy wi ście nie osią gnął bym
te go, gdy by nie wspar cie tre ne ra Szcze -
pa na Zim mer man na oraz wszyst kich
ko le gów i ko le ża nek z SAC Ur sus Kro to -
szyn – oznaj mia zło ty me da li sta. 

Re pre zen tan ci SAC Ursus dzię ku ją
fir mie Stol rus za po moc fi nan so wą. 

(GRZE LO)

BIEGI

W rocznicę wejścia Polski do UE

Z oka zji 15. rocz ni cy przy stą pie nia
Pol ski do Unii Eu ro pej skiej w Prze -
źmie ro wie 1 ma ja od był się VI Bieg
Unij ny. W im pre zie star to wa li za wod -
ni cy z na sze go po wia tu. 

Bieg zgro ma dził re kor do wą licz bę
uczest ni ków. Na dzie się cio ki lo me tro wą
tra sę wy star to wa ło 276 osób. Zwy cię żył

Krzysz tof Ste fa no wicz (Ste fa no wicz Run -
ning Aca de my) z cza sem 32: 21. Wśród
ko biet naj lep sza by ła Va len ty na Ki liar ska
z LKB Rud nik z wy ni kiem 37: 29.

W za wo dach nie za bra kło przed sta wi -
cie li Kro to szyń skiej Gru py Bie go wej. Naj -
lep szy czas osią gnę ła po wra ca ją ca do bie ga -
nia Mo ni ka Jad czak, któ ra za ję ła trze cie
miej sce w ka te go rii K18. (AN KA)

Mi ło śni cy bie ga nia z po wia tu kro to -
szyń skie go nie próż no wa li w trak cie
dłu gie go week en du ma jo we go. Na si
za wod ni cy ry wa li zo wa li na tra sach
w Twar do gó rze i Ju tro si nie oraz w pół -
ma ra to nie z Mo gil na do Trze mesz na. 

W bie gu wo kół sta dio nu w Twar do -
gó rze na dy stan sie 10 ki lo me trów udział
wzię ło 81 osób. Pierw szy na me cie za mel -
do wał się Mi chał Prze rwa z cza -
sem 34: 38. Spo śród przed sta wi cie li KS
Kro tosz świet nie spi sa li się Cze sław Sien -

kie wicz (41: 18), któ ry był naj lep szy
w ka te go rii M60, oraz Bo gu mi ła Ta naś
(47: 03), któ ra za ję ła dru gie miej sce
w kat. K30. W Twar do gó rze star to wa li
tak że Da riusz Pocz ta (65. miej -
sce – 53: 57) i Bog dan Pa ry sek (66. miej -
sce – 53: 58). 

Tra sa Bie gu Do oko ła Za le wu w Ju -
tro si nie li czy ła 5200 m. Zwy cię żył Se ba -
stian Ka pa ła (16: 23). Trze ci był To masz
Owcza rek (18: 04), a tuż za po dium
upla so wał się Piotr Grzem pow ski
(19: 27). Po za ni mi w za wo dach ry wa li -
zo wa li Ka mil Ko niecz ny (6. miej -
sce – 19: 48), Ser giusz Sój ka (7. miej -
sce – 19: 57) i Ma ciej Sob ko wiak (13.
miej sce – 21: 00). 

W XXVIII Ogól no pol skim Bie gu
im. Ja na Ki liń skie go za wod ni cy mie li
do po ko na nia dy stans pół ma ra toń ski.
Naj lep szy był Bo ni fa ce Ndu va
(1: 09: 23). Nasz po wiat re pre zen to wa li
Krzysz tof Ka sprzak (160. miej -
sce – 1: 43: 31) i Ja cek Ra taj ski (341.
miej sce – 2: 00: 30). 

(GRZE LO)

Od paź dzier ni ka co dwa ty go dnie
w kro to szyń skim klu bie Bi la roz gry -
wa ne są ama tor skie tur nie je czwart -
ko we w dar ta. Na cze le staw ki znaj -
du je się Se ba stian Szo stak, a tuż
za nim jest Prze my sław Paw lic ki. 

Sto wa rzy sze nie Kro to szyń ska Li ga
Dar ta or ga ni zu je tur nie je czwart ko we, by
za chę cać ko lej ne oso by do gry w dar ta. Po -
cząt ku ją cy za wod ni cy ma ją bo wiem oka -
zję ry wa li zo wać pod okiem do świad czo -
nych gra czy. 

13. i 15. tur niej wy grał Se ba stian Szo -
stak. Go rzej po wio dło mu się w 14. za wo -
dach, w któ rych zdo był tyl ko pięć punk -
tów. Trium fo wał w nich Prze my sław Paw -
lic ki. W 16. tur nie ju po now nie naj lep szy
był pre zes SKLD. 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej pro wa dzi S.
Szo stak (114 pkt.), wy prze dza jąc Prze -
my sła wa Paw lic kie go (101 pkt.), W. Skal -
skie go (77 pkt.), Ad ria na Ja siń skie go (75
pkt.), Mar ci na Kmie cia ka (73 pkt.) i Ma -
te usza Woj tasz ka (72 pkt.).

(GRZE LO)

BIEGI

Majówka na trasach

POD NASZYM PATRONATEM

Szostak i Pawlicki uciekają konkurentom
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Piast Ko by lin mógł po ko nać wi ce li -
de ra roz gry wek, SKP Słup ca, ale
w sa mej koń ców ce ry wa le do pro wa -
dzi li do wy rów na nia i po je dy nek za -
koń czył się po dzia łem punk tów. 

Po pierw szej po ło wie ko by li nia nie
pro wa dzi li już 2: 0. W 22. mi nu cie,
po do środ ko wa niu z bocz ne go re jo nu bo -
iska, obroń ca SKP, An drzej Gór ski, wpa -
ko wał pił kę do wła snej bram ki. Kil ka na -
ście mi nut póź niej Ja kub Smek ta ła ob słu -
żył pro sto pa dłym po da niem Pa try ka
Wciór kę, a ten pła skim ude rze niem
po zie mi po ko nał bram ka rza go spo da rzy. 

Po zmia nie stron do gło su do szli miej -
sco wi. Dzie sięć mi nut po prze rwie prze -
gry wa li już tyl ko jed nym go lem. Do pił ki
od bi tej przez gol ki pe ra Pia sta po strza le
jed ne go z gra czy SKP do padł bo wiem Kon -

rad Ko by la rek i skie ro wał ją do bram ki.
Gdy wy da wa ło się, że Piast zdo ła

utrzy mać pro wa dze nie do koń co we go
gwizd ka, miej sco wi rzu tem na ta śmę ura -
to wa li je den punkt. W 90. mi nu cie Ja kub
Kwa śny strza łem gło wą po ko nał Bar tło -
mie ja Woś ka. 

(GRZE LO)

Sport16 WTOREK, 14 maja 2019

SKP Słupca - Piast Kobylin 
2:2 (0:2)

BRAMKI: 0:1 – Andrzej Górski (22’
samobójcza), 0:2 – Patryk Wciórka (38’),
1:2 – Konrad Kobylarek (55’), 2:2 – Jakub
Kwaśny (90’)
PIAST: B. Wosiek – Frąckowiak, Kurzawa,
Kokot, Ratajczak – Wciórka (65’ K.
Kubiak), Snela, Szymanowski, Kamiński
(85’ Kowalski) – Smektała (70’ E.

Ko lej ną po raż kę za no to wał ze spół
Bia łe go Or ła Koź min Wiel ko pol ski.
Na wła snym te re nie pod opiecz ni tre -
ne ra Ada ma Zie liń skie go ule gli Tu li -
sii Tu lisz ków 2: 3. Miej sco wi od 55.
mi nu ty gra li w dzie siąt kę, po nie waż
za dwie żół te kart ki bo isko mu siał
opu ścić Pa tryk Bier ła. 

Tu li sia ob ję ła pro wa dze nie już w 5.
mi nu cie spo tka nia. Po złym wy bi ciu koź -

miń skich de fen so rów na li stę strzel ców
wpi sał się Szy mon Ma tu szak. Pod ko niec
pierw szej po ło wy do wy rów na nia do pro -
wa dził Mar cin Kacz ma rek, wy ko rzy stu -
jąc rzut kar ny, wy wal czo ny przez Fa bia na
Woś ka. 

W 60. mi nu cie go la strze lił F. Wo -
siek. Skrzy dło wy zszedł do środ ka i z dy -
stan su ude rzył nie do obro ny. Bli ski tra fie -
nia był jesz cze T. Mie dziń ski, lecz pił ka
po je go strza le tra fi ła w słu pek.

W 65. mi nu cie koź miń skie go bram -
ka rza po ko nał ude rze niem z dy stan su Pa -
tryk Ja nic ki. Wy nik me czu usta lił Adam
Pa chol ski, któ ry umie ścił pił kę w siat ce
tuż przy słup ku, nie da jąc szans na sku -
tecz ną in ter wen cję Ma cie jo wi Kon ra dow -
skie mu. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Zacięty mecz z Tulisią
W so bot nie po po łu dnie Astra Kro to -
szyn prze gra ła na wła snym te re nie
z Vic to rią Ostrze szów 2: 3. Dzię ki wy -
gra nej go ście za pew ni li so bie pierw -
sze miej sce w ta be li na ko niec roz -
gry wek i awans do czwar tej li gi. 

Spo tka nie roz po czę ło się zna ko mi cie
dla kro to szy nian. W 7. mi nu cie Krzysz tof

Ra tyń ski od dał strzał w sa mo okien ko
bram ki przy jezd nych, da jąc pro wa dze nie
swo je mu ze spo ło wi. Ale już 9 mi nut póź -
niej ry wa le wy rów na li. Ma ciej Sta wiń ski
mi nął de fen so rów Astry, po czym strza -
łem „z czu ba” zmu sił Pa try ka Wojt ko wia -
ka do ka pi tu la cji.

W 57. mi nu cie po do środ ko wa niu
w po le kar ne pił kę wy bi jał Wojt ko wiak,
lecz zro bił to na ty le pe cho wo, że tra fił
w Ka mi la Szut kow skie go, któ ry umie ścił
fut bo lów kę w siat ce. Trze cie go go la dla
Vic to rii strze lił Ro bert Skro bacz, któ ry
wy ko rzy stał dłu gie po da nie i ude rzył nie
do obro ny. 

5 mi nut przed koń cem roz mia ry po -
raż ki zmniej szył wpro wa dzo ny z ław ki
Ka rol Kry stek, po ko nu jąc bram ka rza
strza łem gło wą po do środ ko wa niu Bar to -
sza Sta cho wia ka. 

War to do dać, iż za wod ni cy oraz ki bi -
ce Astry by li bar dzo nie za do wo le ni z sę -
dzio wa nia pod czas te go me czu. Jak mó -
wi li, pra ca ar bi trów mia ła du ży wpływ
na koń co wy re zul tat. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Astra uległa mistrzowi 

Astra Krotoszyn – Victoria
Ostrzeszów 2:3 (1:1)

BRAMKI: 1:0 – Krzysztof Ratyński (7’), 1:1 
– Maciej Stawiński (16’), 1:2 – Kamil
Sztukowski (57’), 1:3 – Robert Skrobacz
(73’), 2:3 – Karol Krystek (85’ głową) 
ASTRA: Wojtkowiak – Jankowski, D. Reyer,
Olejnik (67’ Stachowiak), Polowczyk 
– Juszczak, Budziak, Mizerny, Ratyński 
– Powalisz (72’ Krystek), Gmerek

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. – Tulisia
Tuliszków 2:3 (1:1)

BRAMKI: 0:1 – Szymon Matuszak (5’),
1:1 – Marcin Kaczmarek (44’ karny), 2:1
– Fabian Wosiek (60’), 2:2 – Patryk
Janicki (65’), 2:3 – Adam Pacholski (76’) 
BIAŁY ORZEŁ: Konradowski – Kaczmarek,
Ratajczyk (74’ Dyndas), Maciejewski,
Kamiński (81’ Kubot), M. Szulc, Wosiek,
Lis, Jagodziński (81’ Roszczak), T.
Miedziński (64’ Skowroński), Bierła  

PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo było blisko
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