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DZIŚ W NU ME RZE:
� PRZED WYBORAMI

Wizyty J. Dziedziczaka, 

Z. Krasnodębskiego 

i L. Millera

Czytaj na str. 2,3 i 7

� NA SYGNALE

59-latek usłyszał zarzut

usiłowania zabójstwa

Czytaj na str. 4

� KULTURA

Noc Muzeów 

w Krotoszynie i Zdunach

Czytaj na str. 5

� HISTORIA

Rekonstrukcja walk

powstania wielkopolskiego 

Czytaj na str. 6

� BEZPIECZEŃSTWO

Rzecznik praw

konsumenta ostrzega

przed oszustami 

Czytaj na str. 7

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 

I URODA

Czytaj na str. 8-9

Burz li wy prze bieg mia ło nie daw ne ze -
bra nie miesz kań ców kro to szyń skich
Par ce lek z udzia łem władz gmi ny. Go rą -
ca dys ku sja to czy ła się wo kół kon cep cji
prze bu do wy ulic Ża biej, Ry biej, Żu ra wiej
i Sło wi czej. 

We dle za ło żeń tej kon cep cji więk szość
dróg na tym ob sza rze ma mieć sze ro kość 10
me trów. Je dy nie ul. Ry bia bę dzie szer sza
o dwa me try w związ ku z po wsta niem pa sa
ścież ki pie szo -ro we ro wej, łą czą cej się ze ścież -
ka mi na ul. Szo sa Be nic ka i Ko piecz ki.

– Uli ce ma ją mieć sze ro kość10 me trów
z wy jąt kiem Ry biej, któ ra za pla no wa na jest
na 12 m. Sze ro kość pa sa jezd ne go, dwu kie -
run ko we go ma mieć 6 m. Do te go po stro nie
za chod niej jest chod nik o sze ro ko ści 2 m,
a po wschod niej zo sta ła za pro jek to wa -
na ścież ka o sze ro ko ści 2 m. Po nie waż
po stro nie wschod niej bra ku je jesz cze chod -
ni ka, za pro jek to wa no chod nik o sze ro ko -
ści 1,5 m. Zo sta nie więc tyl ko pół me tra
na ja ką kol wiek in ną in fra struk tu rę – tłu ma -
czył Mi chał Ku rek, na czel nik Wy dzia łu Go -
spo dar ki Ko mu nal nej Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie.

Ta ka kon cep cja nie przy pa dła do gu stu
miesz kań com Par ce lek, zwłasz cza tym
z uli cy Ry biej. Chcą oni bo wiem, że by dro -
ga by ła węż sza. Jak po wie dzie li, zgod nie
z pla nem in we sty cji mu sie li by usu nąć pło ty
i od dać część grun tów. Po ja wia ły się rów -
nież gło sy, że nie bę dzie moż li wo ści swo -
bod ne go wy jaz du sa mo cho dem z ga ra żu al -
bo że chod nik bę dzie znaj do wał się metr
od sy pial ni. 

– Pło ty po sta wi li śmy, za go spo da ro wa li -
śmy te ren. Oka zu je się te raz, że bę dzie my
mu sie li to znisz czyć i od da wać grun ty
pod dro gę. Po co to nam na tak spo koj nym
osie dlu? Jak by by ła węż sza dro ga, wszy scy
by li by szczę śli wi, nie tra cąc grun tów. Lu dzie

za czną so bie dro gę od Koź mi na do Ko by li -
na skra cać przez Ko piecz ki. TIR -y bę dą jeź -
dzić, ro biąc ha łas. Wjeż dża cie wal cem w ży -
wą tkan kę osie dla, nie pa trząc, kto na nim
miesz ka! – bul wer so wa li się miesz kań cy.

Mie li tak że żal o to, że spra wa nie by ła
z ni mi kon sul to wa na. – Kon sul ta cje w spra -
wie opra co wa nia kon cep cji by ły czy stą fik cją.
Nie wie my, co zo sta ło uzgod nio ne. Pa nie
bur mi strzu, czy ma pan przy so bie ma py, by
po ka zać nam, jak ma to wy glą dać? – py ta li.

Bur mistrz nie miał przy so bie ma -
py. – Kon sul ta cje się od by ły. Przy by li na spo -
tka nie miesz kań cy zło ży li swo je wnio ski
i uwa gi – od rzekł Fran ci szek Mar sza łek.
Wo bec ta kie go sta no wi ska wło da rza miesz -

kań cy po pro si li oudo stęp nie nie pro to ko łów
z prze pro wa dzo nych kon sul ta cji. Oka zu je
się, że ta kich do ku men tów nie ma.

– Z te go, co się do wie dzia łem, by ło to
zwy kłe spo tka nie, naktó rym so bie po roz ma -
wia li śmy i ty le – stwier dził je den z ze bra -
nych. Bur mistrz oznaj mił, że wpły nę ło 20-
30 uwag z te go spo tka nia i zo sta ły one roz pa -
trzo ne. – Moż li we, że nie wszy scy zdą ży li, że
nie każ dy wie dział. My nie zmu si my miesz -
kań ca, by miał ta ką wie dzę. Ape lu ję więc, że -
by pań stwo in te re so wa li się tym, co się dzie -
je. I nie ma pro ble mu, by śmy prze pro wa dzi -
li kon sul ta cje jesz cze raz – za zna czył F. Mar -
sza łek, do da jąc, iż ma do brą orien ta cję
w tym, kto by wa na ze bra niach, i dzi wi go

obec ność no wych osób, któ re wcze śniej się
ty mi spra wa mi nie in te re so wa ły.

– Je ste śmy „świe ży mi” miesz kań ca mi,
to są no we dro gi, nie miesz ka my tu taj od 15
lat – obu rzy li się nie któ rzy z ze bra -
nych. – Przy jeż dżam na Par cel ki od 17 lat.
Nie je ste ście świe ży mi miesz kań ca mi, bo
wiem mnie wię cej, kto i kie dy tu taj za -
miesz kał – od po wie dział bur mistrz. – Pro -
szę pań stwa, w każ dej spra wie w koń cu
trze ba dojść do ja kie goś kom pro mi su. Na le -
ży pa trzeć na in te res wszyst kich miesz kań -
ców. Nie jest praw dą, że dro gi bu do wa ne są
tyl ko z po dat ków lu dzi miesz ka ją cych
na Par cel kach. Roz ma wia łem z ro we rzy sta -
mi i mó wi li, że chęt nie tu przy ja dą w 50
osób, że by po pie rać po wsta nie ścież -
ki – mó wił F. Mar sza łek, co jesz cze bar dziej
roz sier dzi ło miesz kań ców.

– To jest jaw ny szan taż! Jak pan mo że
opo wia dać, że przy pro wa dzi 50 ro we rzy -
stów? Ja przy pro wa dzę 100 spa do chro nia -
rzy! To jest śmiesz ne – sko men to wał Bar -
tosz Ko siar ski, rad ny miej ski i miesz ka -
niec. – Mo że pan przy pro wa dzić 100 spa -
do chro nia rzy, ale naj le piej za cząć od przy -
cho dze nia na ze bra nia. Przez te 15 lat pa -
na nie by ło – zri po sto wał bur mistrz.

Na ko niec spo tka nia zde cy do wa no, by
w cią gu 2-3 ty go dni zor ga ni zo wać ko lej ne.
Za pla no wa no je na 28 ma ja. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

50 rowerzystów kontra 100 spadochroniarzy..?



W świe tli cy OSP Ko by lin po seł Jan
Dzie dzi czak – by ły wi ce mi ni ster
spraw za gra nicz nych – spo tkał się
z miesz kań ca mi, że by za chę cić ich
do po par cia je go kan dy da tu ry w nad -
cho dzą cych wy bo rach do Par la men -
tu Eu ro pej skie go. Po li ty ko wi to wa rzy -
szy li po seł To masz Ław ni czak oraz
Ja ro sław Ku biak – rad ny po wia to wy.

Jan Dzie dzi czak przy po mniał, że
w pier wot nych za ło że niach Unia Eu ro -
pej ska mia ła opie rać się na war to ściach
chrze ści jań skich ja ko fun da men cie na szej

cy wi li za cji. – Te wy bo ry są kil ku war stwo -
we – stwier dził. – Przede wszyst kim zde -
cy du je my, ja ka bę dzie Eu ro pa i jej war to -
ści. Moż li we jest moc ne prze si le nie. Nie
wierz cie pań stwo w tej baj ki o Po le xi cie.
Na sza par tia w 2003 ro ku gło so wa ła
za przy stą pie niem do Unii Eu ro pej skiej.
Trze ba so bie za dać py ta nie, na czym ona
ma być opar ta? Je śli wczy tu je my się w za -
ło ży cie li, czy li Schu ma na, Ade nau era
i Ga spe rie go, to wi dzi my sil ne chrze ści -
jań skie ko rze nie. Po he ka tom bie II woj ny
świa to wej po sta no wio no, że nie wol no
do pu ścić, by to się po wtó rzy ło. Dla te go

pań stwa eu ro pej skie po win ny ze so bą
współ pra co wać go spo dar czo, ale tak że po -
win ny opie rać się na wspól nych war to -
ściach, ta kich jak chrze ści jań stwo. Dzi siaj
to Pol ska re ali zu je ten sen oj ców za ło ży cie -
li, a czę sto nam się za rzu ca, że je ste śmy
an ty eu ro pej scy – mó wił J. Dzie dzi czak.

W Par la men cie Eu ro pej skim po seł za -
mie rza sku pić się na obro nie do bre go
imie nia Pol ski, któ re jest szar ga ne po przez
roz po wszech nia nie kłamstw na te mat
„pol skich obo zów kon cen tra cyj nych” czy
od po wie dzial no ści za Ho lo kaust. – Swój
man dat chcę wy ko rzy stać do wal ki o do -

bre imię Pol ski, bo po tra fię to ro bić. Stwo -
rzy łem mnó stwo ma te ria łów na ten te mat
i mam do świad cze nie. Sły szy my cią gle
o pol skich obo zach kon cen tra cyj nych,
o rze ko mym udzia le Po la ków w Ho lo kau -
ście. Wiem, jak sku tecz nie wal czyć z ty mi
nie praw dzi wy mi in for ma cja mi, szka lu ją -

cy mi nas – Po la ków. Bę dę po słem od wal -
ki. Je że li ko muś za le ży na tych te ma tach
i je że li ko goś ra zi to, że Po la ków na zy wa się
spraw ca mi zbrod ni II woj ny świa to wej,
a nie ofia ra mi, to pro szę o gło sy
na mnie – za zna czył par la men ta rzy sta.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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11 ma ja kro to szyń scy stra ża cy wraz
z funk cjo na riu sza mi Ko men dy Wo je -
wódz kiej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Po zna niu oraz Ko men dy Po -
wia to wej PSP w Mię dzy cho dzie
na pro me na dzie ze wnętrz nej Sta dio -
nu Na ro do we go w War sza wie pre -
zen to wa li mo bil ne sy mu la to ry za gro -
żeń po ża ro wych bu dyn ku miesz kal -
ne go i obiek tu uży tecz no ści pu blicz -
nej pod czas 23. edy cji Pik ni ku Na -
uko we go pod na zwą „My i ma szy ny”.

Pik nik Na uko wy, któ ry or ga ni zu ją
Pol skie Ra dio i Cen trum Na uki Ko per -
nik, jest naj więk szą w Pol sce oraz Eu ro pie
jed no dnio wą ple ne ro wą im pre zą, na któ -
rej pre zen to wa ne są no we tech no lo gie,
po świę co ne upo wszech nia niu na uki
i przy czy nia ją ce się do bu do wy spo łe czeń -
stwa opar te go na wie dzy.

– To wiel kie wy róż nie nie zna leźć się
wśród oko ło 200 in sty tu cji z Pol ski oraz
ca łe go świa ta, pre zen tu ją cych swo je osią -
gnię cia i od sła nia ją cych ku li sy co dzien nej
pra cy. Naj no wo cze śniej sze na rzę dzia sy -
mu la cyj ne,  słu żą ce do edu ka cji prze ciw -
po ża ro wej, cie szy ły się ogrom nym za in te -

re so wa niem. Tym sa mym pro pa go wa li -
śmy bez piecz ne za cho wa nia wśród sze ro -
kie go gro na od bior ców – po wie dział To -
masz Pa try as z Ko men dy Po wia to wej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie.

(NO VUS)

WARSZAWA

Krotoszyńscy strażacy 
na pikniku naukowym
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POLITYKA

Dziedziczak chce walczyć o dobre imię kraju



15 ma ja w Kro to szy nie go ścił Le -
szek Mil ler, by ły pre mier, obec nie
kan dy dat Ko ali cji Eu ro pej skiej w wy -
bo rach do Par la men tu Eu ro pej skie -
go. Na za pro sze nie Da riu sza Ro zu -
ma, pre ze sa Pol skie go Związ ku Su -
mo, po li tyk miał oka zję po znać taj ni -
ki tra dy cyj ne go spor tu Ja po nii oraz
wziąć udział w po ka zo wej wal ce
z Aro nem Ro zu mem.

– Dzię ku ję, że zło żył pan wi zy tę
w Kro to szy nie – mó wił na kon fe ren cji
pra so wej D. Ro zum. – Wszyst kie suk ce sy
Pol skie go Związ ku Su mo nie mia ły by
miej sca, gdy by drzwi Mi ni ster stwa Spor -
tu za pa na rzą dów by ły za mknię te. Otrzy -
ma łem od pa ni Kry sty ny Ły bac kiej za -
pew nie nie po mo cy, dzię ki cze mu ta dys -
cy pli na spor tu zyskała przy ja cie la. Pa ni
mi ni ster wy da ła od po wied nie za rzą dze -
nie i su mo mo gło od dzie lić się od Pol skie -
go Związ ku Za pa śni cze go, sta jąc się sa -
mo dziel ną or ga ni za cją. To ogrom ny
wkład w roz wój tej dys cy pli ny w na szym
kra ju – pod kre ślił pre zes PZS.

Lesz ko wi Mil le ro wi to wa rzy szył Wie -
sław Szcze pań ski – prze wod ni czą cy wo je -
wódz kich struk tur So ju szu Le wi cy De -
mo kra tycz nej. Jak wy ja śni li, wi zy ta
w Kro to szy nie jest jed ną z wie lu w trak cie
obec nej kam pa nii wy bor czej. By ły pre -
mier do dnia wy bo rów za mie rza od wie -
dzić wszyst kie po wia ty w wo je wódz twie
wiel ko pol skim.

– Chce my spo ty kać się ze zwy kły mi
ludź mi na ryn kach, na ba za rach – po wie -
dział L. Mil ler. – Uwa żam, że te go rocz na
kam pa nia wy bor cza jest waż na z dwóch
po wo dów: te go, co się dzie je w Unii Eu ro -

pej skiej – mam tu na my śli m. in. Bre -
xit – oraz za cho wa nia na szych władz, któ -
re oka zu ją da le ko idą cy scep ty cyzm i nie -
chęć do funk cjo no wa nia UE. Te raz re to ry -
ka się zmie ni ła, ale ja pa mię tam, jak pre -
mier Szy dło usu wa ła fla gi eu ro pej skie z bu -
dyn ków rzą do wych, a pre zy dent mó wił
o „wy ima gi no wa nej wspól no cie”. To, że
dzi siaj fla gi UE zo sta ły otrze pa ne z ku rzu,
jest tyl ko po zą do wy bo rów. Je śli zo sta nę
wy bra ny do Par la men tu Eu ro pej skie go, to
bę dę tam, gdzie za cho dzą pro ce sy po głę -
bie nia in te gra cji eu ro pej skiej i usta la nia no -
we go bu dże tu. Dla te go ape lu ję do Po la -
ków, że by po szli na wy bo ry, bo od fre kwen -
cji bę dzie wie le za le ża ło, m. in. to, czy Wiel -
ko pol ska bę dzie mia ła swo je go przed sta wi -
cie la w Par la men cie Eu ro pej skim 

Kan dy dat Ko ali cji przy po mniał też,
że Pol ska od cza su wstą pie nia do Unii
otrzy ma ła 110 mi liar dów eu ro, a Wiel ko -
pol ska w su mie 70 mi liar dów zło tych. Je -
go zda niem da ło to du ży im puls roz wo jo -
wy dla ca łe go kra ju. Kan dy dat na eu ro po -
sła przed sta wił swój pro gram wy bor czy,
w któ rym za warł spra wy istot ne dla na -
sze go wo je wódz twa. – Po pierw -
sze – ochro na zdro wia, czy li po ziom opie -
ki szpi tal nej, wy po sa że nie w sprzęt.
Po dru gie – szla ki ko mu ni ka cyj ne, za rów -
no dro go we, jak i ko le jo we. Du żo zo sta ło
zro bio ne, ale nie wszę dzie ma my ob wod -
ni ce. Wie my, że jest to bar dzo po trzeb ne.
Po trze cie – ener ge ty ka, czy li wal ka ze
smo giem i o czy ste po wie trze. Chcę to re -
ali zo wać w ści słej współ pra cy z sa mo rzą -
da mi, któ re ma ją naj więk szy udział
przy otrzy my wa niu środ ków unij -
nych – wy ja śnił by ły pre mier.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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POLITYKA

Leszek Miller z wizytą 
w Krotoszynie



Na Sygnale4 WTOREK, 21 maja 2019

11 ma ja w na dro dze po wia to wej ze
Zdun w kie run ku Ko by li na, w miej -
sco wo ści Sie jew, do szło do wy pad ku
dro go we go z udzia łem mo to cy kli -
sty. 19-let ni kie row ca jed no śla du zo -
stał prze trans por to wa ny do szpi ta la.

W ak cji ra tow ni czej bra ły udzia ły za -
stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie, OSP Zdu ny i OSP Basz -
ków, ra tow ni cy me dycz ni i funk cjo na riu -
sze po li cji. Jak usta lo no, do szło do zde rze -
nia mo to cy kla z sa mo cho dem oso bo -
wym. Oso by po dró żu ją ce au tem nie od -
nio sły żad nych ob ra żeń, na to miast kie ru -
ją cy mo to cy klem le żał na dro dze obok
swo je go po jaz du.

Po za bez pie cze niu te re nu dzia łań
stra ża cy przy stą pi li do udzie la nia po szko -
do wa ne mu kwa li fi ko wa nej pierw szej po -
mo cy, po le ga ją cej na sta bi li za cji krę go słu -

pa przy uży ciu koł nie rza or to pe dycz ne go
oraz no szy ty pu de ska. Po tem za jął się
nim Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go.
Z uwa gi na je go ob ra że nia le karz pod jął
de cy zję o we zwa niu Lot ni cze go Po go to -
wia Ra tun ko we go. Stra ża cy za bez pie czy li
miej sce do lą do wa nia, po czym po mo gli
per so ne lo wi me dycz ne mu w prze trans -
por to wa niu oso by po szko do wa nej
do śmi głow ca.

– 19-let ni kie row ca mo to cy kla pod -
czas wy ko ny wa nia ma new ru wy prze -
dza nia ude rzył w tył pra wi dło wo ja dą ce -
go po jaz du mar ki Ford Fo cus. Nie
stwier dzo no obec no ści al ko ho lu we
krwi po szko do wa ne go. Wszel kie oko -
licz no ści te go zda rze nia ba da kro to szyń -
ska po li cja – 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)

Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Kro to szy -
nie pro wa dzi po stę po wa nie prze ciw -
ko 59-lat ko wi, któ re mu – w opar ciu
o do ko na ne usta le nia, w tym ze zna -
nia świad ków oraz opi nię bie głe -
go – za rzu co no usi ło wa nie do ko na -
nia za bój stwa miesz kan ki na sze go
po wia tu.

– Jak usta lił pro ku ra tor, 6 ma ja po -
dej rza ny, wy ko rzy stu jąc fakt, że po krzyw -
dzo na znaj do wa ła się sa ma na po dwó rzu
swo jej po se sji, pod biegł do niej i – krzy -
cząc, że ją udu si i za bi je – obie ma rę ko ma,

dzia ła jąc w za mia rze po zba wie nia ży cia,
zła pał ją za szy ję. Za ci skał na niej pal ce
i wci skał kciu ki w krtań, przez co ko bie ta
mia ła trud no ści w od dy cha niu. Efek tem
te go czy nu są ob ra że nia cia ła w po sta ci
zsi nień i za dra pań. Na szczę ście 59-la tek
za mie rzo ne go ce lu nie osią gnął z uwa gi
na in ter wen cję męż czy zny prze by wa ją ce -
go w są siedz twie – in for mu je Ma ciej Me -
ler, rzecz nik pra so wy Pro ku ra tu ry Okrę -
go wej w Ostro wie Wlkp. 

W opar ciu o do ko na ne usta le nia męż -
czyź nie po sta wio no za rzut usi ło wa nia za -
bój stwa oraz dwa ko lej ne za rzu ty, do ty czą -

ce po krzyw dzo nej i jej ko le żan ki w okre sie
po prze dza ją cym zda rze nie z 6 ma ja.

Prze słu cha ny w cha rak te rze po dej -
rza ne go nie przy znał się do wi ny i zło żył
wy ja śnie nia, w któ rych za kwe stio no wał
swój udział w zda rze niu. Za rzu ca ne męż -
czyź nie prze stęp stwa, z po wo du wa run -
ków re cy dy wy kwa li fi ko wa nej, za gro żo ne
są ka rą od 12 lat po zba wie nia wol no ści,
ka rą 25 lat po zba wie nia wol no ści lub ka -
rą do ży wot nie go po zba wie nia wol no ści.
Pro ku ra tor wy stą pił do są du o za sto so wa -
nie wo bec po dej rza ne go środ ka za po bie -
gaw cze go w po sta ci tym cza so we go aresz -
to wa nia na okres trzech mie się cy. Sąd Re -
jo no wy w Kro to szy nie uwzględ nił ów
wnio sek. 

(NO VUS)

WYPADEK

Motocyklista uderzył w samochód

Z POLICJI

Próbował udusić kobietę
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Z POLICJI

Aresztowany za posiadanie
dziecięcej pornografii
Pro ku ra tor Re jo no wy w Kro to szy -
nie nad zo ru je po stę po wa nie prze -
ciw ko 40-let nie mu miesz kań co wi
na sze go po wia tu, któ ry jest po dej -
rza ny o po sia da nie na twar dym
dys ku swo je go kom pu te ra, w ce lu
roz po wszech nia nia, tre ści por no -
gra ficz nych z udzia łem ma ło let nich
w po sta ci co naj mniej 207 zdjęć
i 43 fil mów.

– Za trzy ma ny na po le ce nie pro ku ra -
to ra męż czy zna za stał prze słu cha ny
w cha rak te rze po dej rza ne go i przy znał się
do przed sta wio nych mu za rzu tów – mó -
wi Ma ciej Me ler, rzecz nik pra so wy Pro ku -
ra tu ry Okrę go wej w Ostro wie Wlkp. Jak
usta lo no, był już wcze śniej ska za ny za po -
dob ne prze stęp stwo na ka rę dwóch lat po -
zba wie nia wol no ści z wa run ko wym jej za -

wie sze niem na okres pró by pię ciu lat.
Prze stęp stwo z art. 202§3 K. K. za -

gro żo ne jest ka rą od 2 do 12 lat po zba wie -
nia wol no ści. Po stę po wa nie po zo sta je
w to ku, na je go dal szym eta pie pro ku ra tor
pla nu je uzy skać kom plek so wą opi nię bie -
głych z za kre su in for ma ty ki oraz bie głe go
an tro po lo ga w ce lu oce ny wie ku roz wo jo -
we go osób, któ rych wi ze run ki znaj du ją
się na no śni kach za bez pie czo nych pod -
czas prze szu ka nia miej sca za miesz ka nia
po dej rza ne go.

Z uwa gi na za gro że nie su ro wą ka rą
i oba wę ma tac twa pro ku ra tor wy stą pił
do są du o za sto so wa nie wo bec po dej rza -
ne go środ ka za po bie gaw cze go w po sta ci
tym cza so we go aresz to wa nia na okres
trzech mie się cy, któ ry to wnio sek zo stał
uwzględ nio ny.

(NO VUS)



Oglą da nie za byt ków, warsz ta ty, kon -
kur sy, śpie wa nie pie śni pa trio tycz -
nych – to nie któ re z wie lu atrak cji,
ja kie cze ka ły na uczest ni ków ko lej -
nej edy cji No cy Mu ze ów w na szym
po wie cie.

W Zdu nach miesz kań cy mie li oka -
zję za po znać się ze zna ny mi i nie zna ny -
mi opo wie ścia mi zwią za ny mi z po wsta -
niem wiel ko pol skim. Zwie dza no tak że
sa le mu ze al ne, wspól nie śpie wa no pie -
śni pa trio tycz ne. W pod zie miach zdu -
now skie go mu zeum przy go to wa no po -
czę stu nek.

W Mu zeum Re gio nal nym im. Hie ro -
ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie, oprócz
noc ne go zwie dza nia eks po zy cji sta łej,

w mu ze al nych pod zie miach przy go to wa -
no wy sta wę fo to gra fii Lesz ka Zdra cha
pod ty tu łem „Kro to szyn – miej sca nie do -
stęp ne”. Z ko lei w ką ci ku śre dnio wiecz -
nym moż na by ło przy mie rzyć ele men ty
zbroi czy „sko rzy stać” z usług ka ta. 

Atrak cją te go rocz nej  No cy Mu ze -
ów  był kon kurs „Po szu ki wa cze skar -
bów”, któ ry po le gał na szu ka niu i zbie ra -
niu ukry tych na eks po zy cji sta łej re plik
śre dnio wiecz nych mo net – gro szy pra -
skich. Ich zna le zie nie upraw nia ło do sko -
rzy sta nia ze wspo mnia nych wcze śniej
atrak cji. Uczest ni cy mu ze al nej no cy mo -
gli też wziąć udział w lo so wa niu na gród
ufun do wa nych przez Urząd Miej ski
w Kro to szy nie. 

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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Nocą po zakamarkach historii
Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
im. Ar ka de go Fie dle ra, we spół z To wa -
rzy stwem Pa mię ci Po wsta nia Wiel ko -
pol skie go 1918/1919 – ko ło Kro to -
szyn i so łec twem Dzier ża nów już
po raz dzie wią ty zor ga ni zo wa ła Rajd
Ro we ro wy „Od jaz do wy bi blio te karz”.

W im pre zie uczest ni czy ło po nad 50
osób. W tym gro nie zna leź li się bi blio te -
ka rze, czy tel ni cy, mi ło śni cy ko lar stwa,
a tak że człon ko wie Mię dzysz kol ne go Lu -
do we go Uczniow skie go Klu bu Spor to we -
go AS Biad ki.

Za nim ro we rzy ści ru szy li na tra sę,
na par kin gu przy bi blio te ce wszyst kich
po wi ta li Ewa Bu kow ska – dy rek tor
KBP – oraz bur mistrz Fran ci szek Mar sza -
łek. Przy oka zji przy po mnia no o za sa dach
bez pie czeń stwa, obo wią zu ją cych na te go
ty pu wy pra wach. Kie row ni kiem raj du
był Ma riusz Kar bo wiak.

Tra sa wio dła przez Ko na rzew i Tra fa ry
do Dzier ża no wa. Po dro dze gru pa za trzy -
my wa ła się w miej scach zwią za nych z hi -
sto rią re gio nu – z okre sem na po le oń skim,
po wsta niem wiel ko pol skim czy II woj ną
świa to wą. Przy oka zji cy kli ści po zna wa li

wa lo ry przy rod ni cze i kra jo znaw cze oko lic,
przez któ re prze jeż dża li. Fak ty hi sto rycz ne
w in te re su ją cy spo sób przed sta wiał dr
Edward Jo kiel – pre zes kro to szyń skie go
ko ła To wa rzy stwa Pa mię ci Po wsta nia Wiel -
ko pol skie go 1918/1919.

W Dzier ża no wie na uczest ni ków raj -
du cze kał słod ki po czę stu nek i ogni sko,
na któ rym pie czo no kieł ba ski. Zor ga ni zo -
wa no tak że kon kurs li te rac ki i qu iz hi sto -
rycz ny.

(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

REKREACJA

Rajd dla miłośników
książek i rowerów
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W Po wia to wej Sta cji Sa ni tar no -Epi -
de mio lo gicz nej w Kro to szy nie od by ło
się pod su mo wa nie po wia to we go
eta pu kon kur su pla stycz ne go „Pa -
lić – nie pa lić? Oto jest py ta nie!”,
skie ro wa ne go do uczniów
klas V szkół pod sta wo wych wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go. 

Or ga ni za to rem kon kur su jest Wo je -
wódz ka Sta cja Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz -
na w Po zna niu, a part ne ra mi są Ku ra to -
rium Oświa ty w Po zna niu oraz Wiel ko -
pol skie Cen trum On ko lo gii.

W ju ry zna leź li się Mał go rza ta Miel -
ca rek – za stęp czy ni na czel ni ka Wy dzia łu
Oświa ty i Spraw Spo łecz nych Urzę du
Miej skie go w Kro to szy nie, Be ata
Ulbrych – kie row nik ga le rii Re fek tarz
w Kro to szy nie, Na ta lia Snad na – kie row -
nik Od dzia łu Nad zo ru PSSE w Kro to szy -

nie i Re na ta Dry gas – młod sza asy stent
Sek cji Oświa ty Zdro wot nej i Pro mo cji
Zdro wia. Pierw sze miej sce przy zna no Ju -
lii Udzik (Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Koź -
mi nie Wlkp.), któ ra wy prze dzi ła Kin gę
Cie siel ską (Szko ła Pod sta wo wa w Go rzu -
pi) i Ja na Kry smal skie go (Szko ła Pod sta -
wo wa w Sul mie rzy cach). Po nad to wy róż -
nio no Mag da le nę Mach nik (Szko ła Pod -
sta wo wa w Sul mie rzy cach), Ga brie lę
Pocz tę (Szko ła Pod sta wo wa w Biad kach),
Ma te usza Ka niew skie go (Szko ła Pod sta -

wo wa w Mo kro no sie), Zo fię Po lną (Szko -
ła Pod sta wo wa w Smo li cach), Ja ku ba Tro -
czyń skie go (Szko ła Pod sta wo wa nr 1
w Koź mi nie Wlkp.), Alek san drę Ko wal -
ską (Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Koź mi nie
Wlkp.) i Mi cha ła Krzy ża nia ka (Szko ła
Pod sta wo wa nr 1 w Koź mi nie Wlkp.).
Naj lep sza pra ca zo sta nie prze sła na
do Wo je wódz kiej Sta cji Sa ni tar no -Epi de -
mio lo gicz nej w Po zna niu, by „ry wa li zo -
wać” w ko lej nym eta pie kon kur su.

Przy oka zji wrę czo no na gro dy
za kon kurs na film do pro jek tu „Szko ła
wol na od uży wek”. Zwy cięz ca mi zo sta li
ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych w Koź mi nie Wlkp. – Ire na Ta -
naś, Oli wia Oczkow ska, Ka ro li na Pie ru -
nek, Ma ria Po po wicz, Mi le na Mier nic ka,
Ma ria Kra wiec i Re mi giusz Kem -
pa – pod opie ką Ane ty Mi cha lak.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SANPEID

Bądźmy wolni od używek!

18 ma ja ko ło te re no we PTTK w Zdu -
nach zor ga ni zo wa ło 44. Rajd „Spo tka -
nie z wio sną”. Uczest ni cy uda li się
w oko li ce Szań ca Po wstań cze go w Bo -
row ni cy – miej sca naj cięż szych walk
pod czas po wsta nia wiel ko pol skie go.

Przy Szań cu Po wstań czym przed sta -
wi cie le władz gmi ny Zdu ny i miej sco we -
go od dzia łu PTTK zło ży li wią zan ki kwia -
tów, upa mięt nia jąc po le głych po wstań -
ców. Na uczest ni ków raj du cze ka ła w tym
miej scu nie la da atrak cja – re kon struk cja
walk po wstań czych, przy go to wa na przez
Ostrow ską Gru pę Re kon struk cji Hi sto -
rycz nej. Po nad to zor ga ni zo wa no kon kur -
sy – pio sen ki tu ry stycz nej, spraw no ścio -
we i na naj licz niej szą gru pę.

Sza niec po wstań czy jest po mni kiem
sym bo li zu ją cym re jon Bo row ni cy, Cha -
chal ni i Zdun, gdzie to czy ły się naj cięż sze
wal ki w cza sie po wsta nia wiel ko pol skie -

go. Pod Bo row ni cą zgi nę ło kil ku na stu po -
wstań ców (w tym pię ciu za tru tych ga za -
mi). Niem cy uży li ar ty le rii, ga zów bo jo -
wych i mio ta czy min.

W ce lu upa mięt nie nia tych zda rzeń
zdu now skie ko ło PTTK w 1968 ro ku
(50. rocz ni ca po wsta nia) roz po czę ło sy pa -
nie w miej scu walk pa miąt ko we go szań ca
z ka mie ni po lnych (do kła da nie ka mie ni

trwa nie prze rwa nie). Wo kół nie go sto ją
daw ne słu py gra nicz ne z wy ry ty mi li te ra -
mi: P – Pol ska, D – Deutsch. W la -
tach 1918-1919 wy zna cza ły one gra ni cę
prze bie ga ją cą w oko li cach Zdun.

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

HISTORIA

Borownica - miejsce najcięższych walk
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Uważajmy na oszustów!

W pią tek w Sta ro stwie Po wia to wym
w Kro to szy nie od by ło się spo tka nie
z Mi ko ła jem Lech ma nem – po wia -
to wym rzecz ni kiem praw kon su -
men ta. Roz ma wia no o oszu stwach
do ko ny wa nych przez oso by po da ją -
ce się za do staw cę ener gii elek -
trycz nej lub ga zu.

W ostat nim cza sie w po wie cie kro to -
szyń skim wzro sła ak tyw ność przed sta wi -
cie li firm pro po nu ją cych za war cie umów
na do sta wę ener gii elek trycz nej i ga zu.
Nie rzad ko oso by te po słu gu ją się me to da -
mi, któ re za ciem nia ją ob raz sy tu acji fak -
tycz nej. Po ten cjal nym klien tom (czę sto są
to oso by star sze) pro po nu je się w isto cie
za war cie no wych umów z no wym do -
staw cą przy stwa rza niu po zo rów („ja z ga -
zow ni je stem…” al bo „z ener ge ty ki mnie
przy sła li...”), iż cho dzi je dy nie o zmia nę

do tych cza so wych wa run ków umo wy
na ko rzyst niej sze („po ka że my pań stwu,
że mo że cie mniej pła cić za prąd...”).

– Ape lu je my do miesz kań ców po -
wia tu, szcze gól nie do osób star szych, o za -
cho wa nie jak naj da lej po su nię tej ostroż -
no ści przy za wie ra niu ta kich
umów – mó wił Mi ko łaj Lech man. Jak
pod kre ślił, z ro ku na rok ro śnie świa do -
mość oby wa te li w kwe stii za wie ra nia
umów, ale na dal wie le osób przy cho dzi
do nie go po po moc z po wo du pod pi sa nia
nie ko rzyst nej umo wy. Przy znał też, że
w 2018 udzie lił aż 96 po rad do ty czą cych
do staw ców ener gii. Kon su men ci mo gą li -
czyć na bez płat ną po moc po wia to we go
rzecz ni ka kon su men tów. Po rad udzie la
tak że Punkt In for ma cyj ny dla Od bior ców
Ener gii i Pa liw Ga zo wych przy Urzę dzie
Re gu la cji Ener ge ty ki.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CASTING

Pierwszy krok do kariery 
W Ga le rii Kro to szyń skiej od był się ca -
sting dla dzie ci i mło dzie ży, któ rzy chcie -
li by spró bo wać swo ich sił w na pla nie fil -
mu, se ria lu bądź re kla my. Or ga ni za to -
rem wy da rze nia by ła Ga le ria Twa rzy
z Cen trum Fil mo we go ATV FILM 

Ga le ria Twa rzy dzia ła na ryn ku od 17
lat. Współ pra cu je z naj więk szy mi pro du -
cen ta mi w bran ży fil mo wej, te le wi zyj nej,
re kla mo wej. Ma na kon cie ty sią ce z po wo -
dze niem zre ali zo wa nych pro jek tów. Wy -
ko ny wa ła zle ce nia w ta kich pre sti żo wych
pro duk cjach fil mo wych jak m. in. „Mia -

sto 44”, „Bi twa War szaw ska”, „Bo go wie”,
„Wa łę sa – czło wiek z na dziei”, „W ciem -
no ści” czy w bi ją cych re kor dy po pu lar no -
ści se ria lo wych hi tach – „Ran czo”, „M jak
mi łość”, „Czas ho no ru”, jak rów nież w ta -
kich pro gra mach jak „X Fac tor”, „Mam ta -
lent”, „The Vo ice of Po land”. (NO VUS)

13 ma ja w Kro to szyń skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej miesz kań cy mie li oka zję
spo tkać się z pro fe so rem Zdzi sła -
wem Kra sno dęb skim – ,,je dyn ką”
na wiel ko pol skiej li ście Pra wa
i Spra wie dli wo ści w wy bo rach
do Par la men tu Eu ro pej skie go.

Zdzi sław Kra sno dęb ski pod su mo wał
swo ją 5-let nią pra cę w Par la men cie Eu ro -
pej skim w ro li wi ce prze wod ni czą ce -
go. – W eu ro par la men cie sku pi łem się
na kwe stiach po li ty ki ener ge tycz nej, za -
bie ga jąc m. in. o zwięk sze nie bez pie czeń -
stwa Pol ski w za kre sie za opa trze nia w gaz
i ener gię elek trycz ną – mó wił. – Ak tyw -

nie wal czy łem na rzecz pol skich przed się -
biorstw, do pro wa dza jąc do wy ne go cjo wa -
nia ko rzyst nych wa run ków udzia łu pol -
skie go prze my słu zbro je nio we go w pro -
gra mach unij nych czy też pod no sząc kwe -
stię ko niecz no ści wy rów na nia szans firm
ro dzin nych w kon ku ren cji z du ży mi kon -
cer na mi mię dzy na ro do wy mi. Ja ko prze -
wod ni czą cy gru py ro bo czej Eu ro pej skich
Kon ser wa ty stów i Re for ma to rów ds. de -
mo gra fii i po li ty ki ro dzin nej wspie ra łem
roz wią za nia sty mu lu ją ce po lep sze nie sy -
tu acji pol skich ro dzin.

Kan dy dat Pra wa i Spra wie dli wo ści
wspo mniał rów nież o wzmac nia niu po -
zy tyw ne go wi ze run ku kra ju na are nie

mię dzy na ro do wej i prze ła my wa niu ste -
reo ty po wej nar ra cji na te mat Pol ski. Z je -
go ini cja ty wy w Par la men cie Eu ro pej -
skim zor ga ni zo wa no wy sta wę hi sto rycz -
ną „550-le cie par la men ta ry zmu Rze czy -
po spo li tej”. Mia ła ona na ce lu po ka za nie
za gra nicz nej opi nii pu blicz nej ko rze ni
pol skiej de mo kra cji, opar tej na dłu go let -
niej tra dy cji. 

Prio ry te tem w dzia łal no ści Z. Kra -
sno dęb skie go by ło tak że bu do wa nie do -
brych re la cji pol sko -nie miec kich, któ re
mu szą opie rać się na wza jem nym zro zu -
mie niu. – W roz mo wach z za gra nicz ny -
mi ko le ga mi czę sto prze ko ny wa łem się,
jak du ża jest nie świa do mość w kwe stii
pod sta wo wych fak tów o oku pa cji nie -
miec kiej w Pol sce. Trze ba otwar cie
o tym z ni mi roz ma wiać – za zna czył
pro fe sor. 

Z. Kra sno dęb ski stwier dził, że naj bliż -
sze wy bo ry mo gą ra dy kal nie zmie nić eu ro -
pej ską sce nę po li tycz ną. – Z te go miej sca
chciał bym za chę cić wszyst kich, by iść gło -
so wać. Jest ta kie prze ko na nie, że te wy bo ry
mo gą zmie nić układ sił w Unii Eu ro pej -
skiej. Wszy scy mó wią o licz nych ko rzy -
ściach pły ną cych z na sze go człon ko stwa.
Chce my zmie nić Unię Eu ro pej ską w nie -
któ rych jej aspek tach – oznaj mił po li tyk.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POLITYKA

Chcemy zmienić Unię EuropejskąPA MIĘ TAJ MY:
– na le ży spraw dzić, z kim ma my do czynienia; moż na na przy kład za dzwo nić
pod nu mer do tych cza so we go sprze daw cy i za py tać, czy to je go akwi zy tor 
był w na szym do mu
– nie po zwa laj my na ko pio wa nie (np. po przez wy ko na nie zdję cia te le fo nem 
ko mór ko wym) wszel kich do ku men tów za wie ra ją cych na sze da ne oso bo we 
i fi nan so we – np. fak tur oraz do wo dów toż sa mo ści
– je śli na wet je ste śmy za in te re so wa ni ofer tą, nie ma obo wiąz ku pod pi sa nia
umo wy „od ra zu” w obec no ści przed sta wi cie la han dlo we go; po pro śmy o po -
zo sta wie nie przez nie go da nych lub pro po no wa nej tre ści umo wy, tłu ma cząc,
że mu si my ją prze ana li zo wać i skon sul to wać (np. z dzieć mi, z praw ni kiem itd)
– mu si my pa mię tać, że ma my pra wo do od stą pie nia od umo wy; zgod nie z pra -
wem kon su ment ma 14 dni na re zy gna cję z umo wy za war tej po za lo ka lem
przed się bior cy (np. pod czas wi zy ty akwi zy to ra.); pro po nu jąc umo wę, przed sta -
wi ciel fir my po wi nien zo sta wić nam rów nież for mu larz od stą pie nia od niej.
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W ra mach Dni Otwar tych Fun du szy
Eu ro pej skich 11 ma ja miesz kań cy
Kro to szy na mo gli ak tyw nie spę dzić
czas na no wym kom plek sie spor to -
wym Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych nr 2. Zwie dza ją cym udo -
stęp nio no bo isko, bież nię i skocz nię,
a tak że si łow nię przy sto so wa ną
do osób nie peł no spraw nych.

W so bot nie przed po łu dnie na bo isku
po ja wi ły się ca łe ro dzi ny. Dzie ci z dziad -

ka mi i ro dzi ca mi ćwi czy ły pod czuj nym
okiem na uczy cie la wy cho wa nia fi zycz ne -
go, Grze go rza Wier tlew skie go, oraz

uczniów w ra mach ak cji „Ak tyw ny po -
wiat kro to szyń ski”. Przy po mnij my, że bo -
isko przy ZSP nr 2 po wsta ło w ra mach
pro jek tu o na zwie „Prze bu do wa bo iska
szkol ne go przy Ze spo le Szkół Po nad gim -
na zjal nych nr 2 im. Ka ro la F. Li bel ta
w Kro to szy nie wraz z za go spo da ro wa -
niem przy le głe go te re nu”, zre ali zo wa ne -
go z Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2014-2020.
Obiekt od da no do użyt ku we wrze -
śniu 2018 ro ku. Cał ko wi ta war tość in we -
sty cji wy nio sła 1 357 925,63 zł z do fi nan -
so wa niem w wy so ko ści 1 154 236,78 zł.

OPRAC. (NO VUS)

Kie dy kol wiek kto kol wiek z nas za da je
so bie py ta nie, jak za rzą dzać swo imi fi -
nan sa mi, na myśl przy cho dzą sy tu acje
w ży ciu, gdy bar dziej lub mniej roz waż nie
po dej mo wa li śmy de cy zje fi nan so we.
Nie ste ty, czę sto by wa tak, że nie my śli my
o ich kon se kwen cjach w przy szło ści.

Prze cież ra chu nek, któ ry mam w ban -
ku, jest do bry... Wła śnie... Py ta nie, czy jest
wła ści wy, czy był ta ki, kie dy go otwie ra li -
śmy. Ofer ty ban ków się zmie nia ją, co chwi -
lę wpro wa dza ne są no we roz wią za nia, któ re
mo gą uła twić nam ban ko wa nie, al bo też ta -
kie, któ re z po mo cą jed nej zmia ny mo gą
przy nieść nam wca le nie ma łe oszczęd no ści.

Za trzy maj my się więc na chwi lę i zo bacz my,
ja ka jest dzi siej sza rze czy wi stość fi nan so wa. 

– Nie daw no mój przy ja ciel po pro sił
mnie o ana li zę swo ich fi nan sów. Do ko na li -
śmy jej wspól nie i oka za ło się, że – ro biąc tyl -
ko kil ka pro stych czyn no ści – mo że my za -
osz czę dzić mie sięcz nie bli sko 30 zł, a mó wi -
my tu o oszczęd no ściach zwią za nych tyl ko
z pro wa dze niem ra chun ku oso bi ste go. Gdy
za czę li śmy ana li zo wać ko lej ne po sia da ne
pro duk ty, oka za ło się, że ko lej ne oszczęd no -
ści są na wy cią gnię cie rę ki – mó wi To masz
Gier ko z Fi nup Part ner Kro to szyn.

Co za tem zro bić? Wy star czy od wie dzić
bank, w któ rym ma my ra chu nek oso bi sty,
al bo udać się do spe cja li sty, któ ry po mo że

nam w tej ana li zie. Wy star czy ostat ni mie -
sięcz ny wy ciąg z na sze go ra chun ku, krót ka
hi sto ria kon ta bądź umo wa kre dy to wa, ja ką
ma my za war tą z ban kiem, lub in ny do ku -
ment po twier dza ją cy za war tą umo wę. 

Nie ste ty, w myśl za sa dy, że no wy klient
ma le piej, war to roz wa żyć zmia nę, mi mo że
czę sto my śli my o tym, iż to bar dzo trud ne
lub nie moż li we. Wca le tak być nie mu si.
Wy star czy tyl ko za trzy mać się na chwi lę
i pod dać we ry fi ka cji na sze fi nan se, by
przy ko lej nym za da niu so bie py ta nia, czy
wła ści wie za rzą dzam fi nan sa mi, od po wie -
dzieć twier dzą co i cie szyć się z oszczęd no ści,
któ re ma my na wy cią gnię cie rę ki.

(RED) 

KROTOSZYN

Aktywna sobota

BANKOWOŚĆ

Właściwe zarządzanie własnymi finansami 
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Za na mi IV Otwar te Mi strzo stwa
Kro to szy na w Ste el Dar ta. Pierw -
sze go dnia im pre zy pa ry wal czy ły
o Pu char Sta ro sty Kro to szyń skie -
go, a na za jutrz in dy wi du al nie ry wa -
li zo wa no o Pu char Bur mi strza Kro -
to szy na.

Mi strzo stwa by ły za ra zem ostat nim
tur nie jem se zo nu Kro to szyń skiej Li gi
Dar ta. Do zma gań de blo wych przy stą pi -
ło 14 par, któ re po dzie lo no na czte ry gru -
py. Wśród pań naj lep sze oka za ły się Iza be -
la Ba jer i Mar ta Paw lic ka.

W ry wa li za cji mę skiej bra cia Bo na -
wen tur czy ko wie w ćwierć fi na le ogra li bra -
ci Paw lic kich 3: 1, a na stęp nie prze gra li
z Jac kiem Cie śla kiem i Mar ci nem Wojt ko -
wia kiem 1: 3. Z ko lei Prze my sław Sa wic ki
i Ad rian Ja siń ski wy gra li 3: 1 ze Zdzi sła -
wem Ju sia kiem i Sła wo mi rem Ol grzym -
kiem, a po tem nie da li ra dy ry wa lom z Ja -
ro ci na – Nor ber to wi Pe cy nie i Bar to szo wi
Der wi cho wi, ule ga jąc 0: 3. W fi na le ja ro ci -
nia nie ogra li na szych dar te rów 4: 2. 

W turnieju  in dy wi du al nym ko biet
ty tuł obro ni ła An na Ko wal czyk, po ko nu -
jąc w fi na le Da nu tę Paw lic ką 4: 1. W pół -

fi na łach za wod nicz ka z Ostro wa Wlkp.
ogra ła Mar tę Paw lic ką 3: 1, a D. Paw lic ka
wy gra ła z Ilo ną Ku zno wicz 3: 0. 

Roz gryw ki pa nów to świet na po sta -
wa N. Pe cy ny, któ ry po de blo wym trium -
fie był naj lep szy tak że w zma ga niach in -
dy wi du al nych. Ja ro ciń ski dar ter po ko nał
Mar ci na Ko wal czy ka 3: 0, Ka mi la Bo na -
wen tur czy ka 4: 1, Prze my sła wa Paw lic -
kie go 4: 2 i Ma te usza Szcze pa nia ka
z Ostro wa Wlkp. 5: 3. Z gru py kro to szy -
nian naj le piej spi sał się P. Paw lic ki, któ ry
ograł Z. Ju sia ka 3: 0 i Mi cha ła Ma tu szew -
skie go 4: 0, za pew nia jąc so bie dru gie
miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej KLD. 

Se zon li go wy za koń czy tur niej ma -
sters, któ ry od bę dzie się 8 czerw ca. Awan -
so wa ło do nie go sześć naj lep szych za wod -
ni czek – A. Ko wal czyk, M. Paw lic ka, D.
Paw lic ka, E. Paw lic ka, Ni na Lech -Mu sial -
ska oraz I. Ku zno wicz. Gro no dar te rów
mo że na to miast wzro snąć do 20, po nie -
waż na 16. miej scu pla su je się aż pię ciu
gra czy z iden tycz ną ilo ścią punk tów. 

– Wiel kie po dzię ko wa nia dla wszyst -
kich uczest ni ków li gi – po wie dział Prze -
my sław Paw lic ki, pre zes SKLD. – Na sze
roz gryw ki mo gły się to czyć dzię ki wspar -
ciu part ne rów – In ter mar che, Me blex -
-Ra wicz oraz Paw ło wi Ga lei, wła ści cie lo -
wi Cen trum Bi lar do we go Bi la. Za pra -
szam wszyst kich na tur niej ma sters, któ ry
bę dzie chy ba naj moc niej ob sa dzo ny
w cią gu ostat nich lat. 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Darterzy walczyli o puchary

Świet nie spi sał się Kon rad Po wroź -
nik w Gli wi cach, gdzie od by ły się Mi -
strzo stwa Pol ski w Pły wa niu Nie sły -
szą cych. Nasz za wod nik zdo był aż
sie dem me da li. 

Dla po cho dzą ce go z Kro to szy na
re pre zen tan ta WKS Śląsk Wro cław
by ły to bar dzo uda ne za wo dy. Kon rad
wy wal czył pięć zło tych, je den srebr ny
oraz je den brą zo wy me dal. Oka zał się
naj lep szy na 100 m sty lem mo tyl ko -
wym (1: 01: 16), 200 m do wol nym
(2: 02: 77), 50 m mo tyl ko wym
(26: 99), 100 m do wol nym (55: 39)
oraz 200 m zmien nym (2: 23: 38). Po -
nad to był dru gi na 50 m do wol nym
(25: 40). Siód my me dal wy wal czył
w szta fe cie 4x50m sty lem mie sza -
nym. 

– Uwa żam, że mo je wy ni ki są do -
brym pro gno sty kiem przez mi strzo stwa -
mi świa ta w Bra zy lii. Przede mną ko lej ny
spraw dzian na za wo dach w Olsz ty nie.
Chciał bym po dzię ko wać mo je mu klu bo -
wi z Wro cła wia oraz tre ne rom, Ka zi mie -
rzo wi Bau ero wi i Ju ri je mu Szczy ko wo wi,
za przy go to wa nie do mi strzostw – sko -
men to wał K. Po wroź nik. 

(GRZE LO)

PŁYWANIE

Multimedalista
Powroźnik



Wnie dzie lę,2 czerw ca, ogo dzi nie11.00
w sa li Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry
roz pocz nie się trze ci tur niej Play Sta tion
FI FA KLF CUP 2vs2. Or ga ni za to rem wy -
da rze nia jest Kry stian Jan kow ski, we
współ pra cy z Kro to szyń ską Li gą FI FA. 

To już trze cia edy cja za wo dów o na zwie
KLF CUP. – Dwie po przed nie, or ga ni zo wa ne
przez nas im pre zy cie szy ły się bar dzo du żym
za in te re so wa niem. W pierw szej ry wa li zo wa -
no in dy wi du al nie, a w dru giej w pa rach.
Stwier dzi li śmy, że zma ga nia du etów da ły
uczest ni kom wie le fraj dy, dla te go zo sta li śmy

przy tej opcji. Cze ka my na zgło sze nia 16 par,
któ re po dzie lo ne zo sta ną na czte ry gru -
py – mó wi K. Jan kow ski. 

Tur niej roz gry wa ny bę dzie na czte rech
sta no wi skach, a fi na ły na du żym ekra nie.
Wpi so we od pa ry wy no si 40 zł. – Już te raz
chciał bym po dzię ko wać Kro to szyń skie mu
Ośrod ko wi Kul tu ry za udo stęp nie nie miej sca
do ry wa li za cji oraz wszyst kim part ne rom za -
an ga żo wa nym w pro jekt – SPAW POL, ADI,
Be ta Kie ra ko wicz, MI NAR, Fer rum, Pe tra
i Wiel ko pol skiej Ga ze cie Lo kal nej KRO TO -
SZYN – do da je K. Jan kow ski. 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Turniej dla miłośników gry FIFA

15Sport
SUMO
Postawa młodzieży napawa optymizmem

Za wod ni cy klu bów z na sze go po wia -
tu ry wa li zo wa li w za wo dach Pu cha -
ru Pol ski Mło dzi ków i Ka de tów w Su -
mo w No wi nach nie da le ko Kielc.
W kla sy fi ka cji dru ży no wej dru gie
miej sce za ję ła eki pa To wa rzy stwa
Atle tycz ne go Ro zum Kro to szyn. 

W gro nie mło dzi czek czte ry me da le
wy wal czy ły re pre zen tant ki UKS Sam son
Ko by lin. Na dru gim miej scu upla so wa ła
się Klau dia Ma ty siak (+65 kg), a brąz zdo -
by ły Zo fia Sob czak (55 kg), Alek san dra
Osman (60 kg) i Ad rian na Bie der mann
(+65 kg). W gru pie mło dzi ków na naj -
wyż szym stop niu po dium sta nął Fi lip
Urba niak (TA Ro zum – 35 kg), a brą zo -
we krąż ki wy wal czy li Alek san der No wak
(UKS Sam son – 40 kg), An to ni Gren da

(UKS Sam son – 45 kg) i Ma te usz Sza fra -
niak (UKS Sam son – 50 kg). 

Na sze ka det ki sie dem ra zy sta wa ły
na po dium. Zu zan na Kry stek (TA Ro -
zum) by ła dru ga w kat. +70 kg i open, Le -
na An drze jak (TA Ro zum) zgar nę ła sre -
bro w kat. 70 kg i brąz w kat. 65 kg, Ni ko -
la Śli wow ska (UKS Sam son) za ję ła trze cie
miej sce w kat. 65 kg i 70 kg, a Oli wia Kuś
(UKS Sam son) zdo by ła brąz w 55 kg. 

W ry wa li za cji ka de tów Mi ko łaj Mro -
wiń ski (TA Ro zum) był trze ci
w kat. 75 kg i w open, Ga briel Szy dłow ski
upla so wał się na dru giej po zy cji w open,
a Ty mo te usz Ra taj czyk wy wal czył brąz
w kat. 55 kg. 

Kro to szyń ski klub w kla sy fi ka cji dru -
ży no wej był dru gi.

(GRZE LO)

Za pa śni cy UKS Olim pij czyk Sul mie -
rzy ce z po wo dze niem wal czy li na za -
wo dach mło dzi ków w Olsz ty nie i Pie -
szy cach. Z ko lei Ro bert Ba ran z LKS
Ce ra mik Kro to szyn bar dzo do brze
spi sał się w me mo ria le na Ukra inie. 

W ogól no pol skich za wo dach mło dzi -
ków w Olsz ty nie udział wzię ło dwóch za -
wod ni ków sul mie rzyc kie go klu bu i obaj
zdo by li me da le. W ka te go rii 52 kg
na dru gim miej scu upla so wał się Prze my -
sław Wi zner, a w kat. 100 kg trze ci był Fi -
lip Cier nie jew ski. 

Pod opiecz ni Ra fa ła Pa ta la sa me da le
przy wieź li tak że z Mię dzy na ro do wych

Mi strzostw Mło dzi ków i Mło dzi czek
w Pie szy cach. Na naj wyż szym stop niu
po dium sta nę li P. Wi zner (52 kg) i An to -
ni na Cier nie jew ska (58 kg), a brąz wy wal -
czy li Do mi ni ka Gro bel na (62 kg) i F.
Cier nie jew ski (100 kg). 

W XXIII Out stan ding Ukra inian
Wre stlers and Co aches Me mo rial w Ki jo -
wie star to wał Ro bert Ba ran. Za pa śnik Ce -
ra mi ka Kro to szyn w pierw szej run dzie
kon fron ta cji fi na ło wej, w któ rej zmie rzył
się z re pre zen tan tem go spo da rzy, do znał
kon tu zji i był zmu szo ny pod dać wal kę.
Wcze śniej po ko nał ry wa la z Ar me nii
(11: 0) oraz in ne go Ukra iń ca (2: 0).

(GRZE LO)

ZAPASY

Medale naszych zawodników
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Po po raż ce z GKS -em Som pol no już
wia do mo, że Bia ły Orzeł Koź min
Wiel ko pol ski dru gi rok z rzę du za li -
czy spa dek. Dru ży na z na sze go po -
wia tu za my ka ta be lę 3. gru py Li gi
Mię dzy okrę go wej. 

Do za koń cze nia roz gry wek zo sta ły
już tyl ko czte ry ko lej ki. W 26. se rii koź -
mi nia nie prze gra li na wy jeź dzie z GKS -
-em 0: 3. W pierw szej po ło wie go le nie
pa dły, ale po zmia nie stron miej sco wi
trzy krot nie zna leź li dro gą do bram ki
przy jezd nych. Dwa tra fie nia za li czył Da -
mian Ko tow ski, a jed no do ło żył Da wid
Ław ni czak.

Bia ły Orzeł ma na kon cie za le d wie 12
punk tów, nie od niósł zwy cię stwa od 28
paź dzier ni ka 2018.

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Orły żegnają się z Ligą Międzyokręgową 

Piast Ko by lin pro wa dził na wła snym
bo isku z Pia stem Cze ka nów 1: 0
i miał oka zje na ko lej ne go le. Za -
miast jed nak do bić go ści miej sco wi
po zwo li li na do pro wa dze nie do re mi -
su i po je dy nek za koń czył się po dzia -
łem punk tów. 

Ko by li nia nie przy stę po wa li do te go
me czu bez dwóch czo ło wych ofen syw -
nych za wod ni ków. Tre ner Ja ro sław Plo ta
nie mógł sko rzy stać z Pa try ka Ka miń skie -
go i Ja ku ba Smek ta ły. Mi mo to go spo da -
rze w pierw szej po ło wie zde cy do wa nie
prze wa ża li. 

W 13. mi nu cie wy nik otwo rzył To -
masz Ko kot, któ ry ude rzył z 25 me trów.
Pił ka sko zło wa ła na nie rów nej mu ra wie
i zu peł nie zmy li ła bram ka rza przy jezd -
nych. Nie dłu go po tem ko by li nia nie mo gli
pro wa dzić 2: 0. Po do gra niu Pa try ka
Wciór ki de fen sor z Cze ka no wa o ma ło
nie skie ro wał pił ki do wła snej bram ki, ale
osta tecz nie ta od bi ła się od po przecz ki.
Świet ną oka zję miał tak że Ma te usz Wa -
cho wiak, ale nie ste ty prze grał po je dy nek
sam na sam z gol ki pe rem go ści. 

Po zmia nie stron gra się wy rów na ła,
a nie wy ko rzy sta ne sy tu acje się ze mści ły.
W 55. mi nu cie po do środ ko wa niu z pra -
wej stro ny Se ba stian Smo la rek strza łem
gło wą po ko nał ko by liń skie go bram ka rza.
Wy nik 1: 1 utrzy mał się do koń ca me czu. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Stracone dwa punkty

GKS Sompolno - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 3:0 (0:0)

BRAMKI: 1:0 – Damian Kotkowski (53’),
2:0 – Dawid Ławniczak (78’), 
3:0 – Damian Kotkowski (90’) 
BIAŁY ORZEŁ: Nowak – Kaczmarek,
Roszczak (44’Kubot), Maciejewski,
Kamiński, Wosiek, M. Leoniak, Lis, T.
Miedziński, Błażejczak, Bierła   

Piast Kobylin – Piast Czekanów
1:1 (1:0)

BRAMKI: 1:0 – Tomasz Kokot (13’), 
1:1 – Sebastian Smolarek (55’ głową)
PIAST: B. Wosiek – Frąckowiak, Kurzawa,
S. Wosiek, Ratajczak – Wciórka,
Szymanowski, Snela, E. Jędrzejak (71’
Kowalski) – Wachowiak, Kokot (71’ Knuła)

Z wy jaz do we go spo tka nia z Po lo nu -
sem Ka zi mierz Bi sku pi dru ży na Astry
Kro to szyn przy wio zła je den punkt.
Po pierw szej po ło wie pro wa dzi li
miej sco wi, ale ze spół Krzysz to fa We -
wió ra zdo łał do pro wa dzić do re mi su
za spra wą Szy mo na Jan kow skie go. 

Przy jezd ni przy stę po wa li do tej
kon fron ta cji bez Pa try ka Po wa li sza

i Ma te usza Mi zer ne go. W pierw szej po -
ło wie kro to szy nia nie pre zen to wa li się
sła bo, z cze go sko rzy sta li go spo da rze,
obej mu jąc pro wa dze nie w 24. mi nu cie.
Pił kę w środ ku bo iska stra cił Łu kasz Bu -
dziak, na stęp nie tra fi ła ona do bę dą ce go
w na roż ni ku po la kar ne go Krzysz to fa
Sło wiń skie go, a ten od dał moc ny strzał,
zmu sza jąc Pa try ka Wojt ko wia ka do ka -
pi tu la cji. 

Po zmia nie stron go ście za gra li le piej
i już w 55. mi nu cie przy nio sło to efekt
w po sta ci wy rów na nia. Po do środ ko wa -
niu Szy mo na Po low czy ka z rzu tu roż ne go
w za mie sza niu w po lu bram ko wym naj -
przy tom niej za cho wał się Szy mon Jan -
kow ski, pa ku jąc pił kę do bram ki. 

– Oce niam ten wy nik ja ko spra wie -
dli wy – stwier dził Ma riusz Ra taj czak,
pre zes Astry Kro to szyn. – W na szej dru -
ży nie wi dać by ło brak czo ło wych za wod -
ni ków ofen syw nych, z któ ry mi mie li by -
śmy więk sze szan se na wy gra ną. Sza nu je -
my ry wa la i zdo by ty na wy jeź dzie punkt.
W ta be li na dal pla su je my się wy żej niż
nasz so bot ni prze ciw nik. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Podział punktów z Polonusem

Polonus Kazimierz Biskupi 
- Astra Krotoszyn 1:1 (1:0)

BRAMKI: 1:0 – Krzysztof Słowiński (24’), 1:1
– Szymon Jankowski (55’)
ASTRA: Wojtkowiak – Jankowski, Krystek,
Olejnik, Ratyński, Budziak, Gmerek (70’
Adamski), Polowczyk, D. Reyer,
Stachowiak (80’ P. Reyer), Juszczak

Ma riusz Wal ko wiak
W le cze niu

bó lu krę go słu pa
po le cam te ra pię
Dr. Co xa. Po zwa -
la ona bo wiem
na bez ope ra cyj ne
z m n i e j  s z e  n i e
prze pu kli ny dys -
ku i je go re ge ne -
ra cję na wet do 30 pro cent. To me to da
bez piecz na i ła god na, a przede wszyst -
kim sku tecz na. Mo gą z niej sko rzy stać
pa cjen ci z ta ki mi do le gli wo ścia mi jak
rwa kul szo wa i bar ko wa, drę twie nie,

mro wie nie koń czyn itp. Wcze śniej je -
dy nym wyj ściem był za bieg chi rur gicz -
ny, lecz dzię ki te ra pii Dr. Co xa ope ra cji
moż na unik nąć.

Me to da ta da je efekt w po sta ci po -
mniej sze nia się prze pu kli ny dys ku,
dzię ki cze mu zmniej sza się ucisk na ko -
rze nie ner wo we, co przy no si ulgę w bó -
lu. Po nad to do cho dzi do po więk sze nia
się otwo rów mię dzy krę go wych i przy -
wra ca ny jest ruch w sta wach krę go słu -
pa. Naj waż niej szy efekt to re ge ne ra cja
krąż ków mię dzy krę go wych, któ re sta ją
się bar dziej na wod nio ne, od ży wio ne
i więk sze.


