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DZIŚ W NU ME RZE:
� OSTRZEGAMY

,,Stop manipulacji – nie
kupuj na prezentacji!”

Czytaj na str. 2

� KROTOSZYN

Absolutorium 
dla burmistrza

Czytaj na str. 4

� NA WOKANDZIE

Zapadł wyrok w sprawie
agresji wobec ratowników
medycznych

Czytaj na str. 5

� CHARYTATYWNIE

Koncert z okazji 
100-lecia PCK

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 8-11

� SPORT

Podział punktów 
w derbach powiatu
krotoszyńskiego

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 3

KROTOSZYN

Kolejne spotkanie 
pełne emocji i waśni

Czytaj str. 9

POD NASZYM PATRONATEM

Dzień Dziecka z PSZCZÓŁKĄ!

26 ma ja ogło szo no wy ni ki Ple bi scy -
tu na Ulu bio ny Sklep w Ga le rii Kro to -
szyń skiej i wrę czo no na gro dy gło su -
ją cym. 

Ple bi scyt, or ga ni zo wa ny we spół
przez Ga le rię Kro to szyń ską i Ga ze tę Lo -
kal ną KRO TO SZYN, wy grał sklep PIO -
NIER. Dru gie miej sce za jął DAN HEN,
a na trze ciej lo ka cie zna lazł się ESO TIQ.

Na gro dzo no rów nież trój kę osób spo -
śród tych, któ re od da ły swój głos w ple bi -
scy cie. An na Gro no wicz otrzy ma ła wy so -
kiej kla sy smar twach Amaz fit, Ka ta rzy na
Waw rzy niak wy gra ła opa skę Mi Band 3,
na to miast Be atę Olej ni czak, Mar ci na
Bzdę gę i Ad ria na Olej ni cza ka na gro dzo -
no kar ne ta mi na za ję cia w Aka de mii Pił -
kar skiej Re is sa. 

OPRAC. (KOST KA)

PLEBISCYT

PIONIER ulubionym sklepem w Galerii Krotoszyńskiej!

W so bo tę, 1 czerw ca, w Mar ke cie Bu dow la nym PSZCZÓŁ KA Kro to -
szyn – Cen trum Budowlanym Ba na szak zor ga ni zo wa no Dzień Dziec ka. Wy -
da rze nie przy cią gnę ło tłu my dzie ci i mło dzie ży. Przy go to wa no dla nich wie le
cie ka wych atrak cji. Naj bar dziej wi do wi sko wa by ła „eks plo zja ko lo rów”.

Podczas imprezy odbył się także finał kolejnej edycji konkursu „Kolorowa klasa”,
skierowanego do klas I-II szkół podstawowych z powiatu krotoszyńskiego. Główną
nagrodą była możliwość odnowienia klasy zgodnie z projektem Sławomira Nowackiego
z Salonu Wykończeń Wnętrz przy Centrum Budowlanym BANASZAK.

(NO VUS)
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Roz ma ici oszu ści znaj du ją co raz to
no we me to dy na cią ga nia, zwłasz -
cza star szych lu dzi. O jed nej z ta -
kich spraw mó wią or ga ni za to rzy
kam pa nii spo łecz nej ,,Stop ma ni -
pu la cji – nie ku puj na pre zen ta cji!”.

Od ze szłe go ro ku w Pol sce pro wa -
dzo na jest kam pa nia spo łecz na, sta wia -
ją ca so bie za cel prze ciw dzia ła nie ma -
ni pu la cji sprze da żo wej, do któ rej do -
cho dzi pod czas spo tkań i pre zen ta cji
w ca łym kra ju. Ofia ra mi tej nie etycz -
nej for my sprze da ży są głów nie oso by
star sze, nie ja ko „zmu sza ne” do za ku pu
pro duk tów, któ rych nie po trze bu ją
i na któ re ich nie stać, po abs trak cyj nej
ce nie – na wet do 50 ra zy wyż szej niż
w skle pie. Na ma wia nie do pod ję cia nie -
ra cjo nal nej de cy zji za ku pu odbywa się
przy uży ciu zna nych od lat tech nik ma -
ni pu la cyj nych. 

Naj pierw se nio rzy są zwa bia ni
na za mknię te spo tka nia po przez ofe ro -
wa nie im bez płat nych ba dań, po rad
i gra ti so wych pre zen tów. Ta kie spo tka -
nie trwa od dwóch do trzech go dzin,
a od by wa się w ho te lu, uzdro wi sku czy
do mu kul tu ry. Dwie go dzi ny to wy star -
cza ją cy czas, aby spec od psy cho tech ni ki
(psy cho lo gii, ma ni pu la cji i tech nik wy -
wie ra nia wpły wu) ode rwał swo je ofia ry
od rze czy wi sto ści, od ra cjo nal ne go ma -
te rial ne go świa ta i do pro wa dził je
do pod ję cia nie prze my śla nej, nie opła -
cal nej de cy zji o za ku pie pro duk tu. Naj -
czę ściej są to garn ki, ma sa że ry, fo te le
do ma sa żu, wy ci skar ki do so ków, ma te -
ra ce, po ście le i su ple men ty die ty. Oso -
by, któ re na by ły ta ki to war po nie ryn ko -
wej ce nie, bar dzo czę sto na ra ty, wpa da -
ją po tem w spi ra lę kre dy to wą. Efek tem
są czę sto pro ble my win dy ka cyj no -ko -
mor ni cze, a tak że zdro wot ne.

Aby prze ciw dzia łać tym nie etycz -
nym i skan da licz nym prak ty kom, Sto -
wa rzy sze nie Man ko – Głos Se nio ra
oraz Fun da cja FAST roz po czę ły kam pa -
nię „Stop ma ni pu la cji, nie ku puj na pre -

zen ta cji!”. Ini cja ty wa uzy ska ła do fi nan -
so wa nie z Fun du szu Ini cja tyw Oby wa -
tel skich i Na ro do we go Cen trum Wol -
no ści. Part ne rem zo sta ła Pol ska Unia
Se nio rów. Dzia ła nia za kła da ją edu ka cję
se nio rów, ich ro dzin, me diów, ale tak że
sa mo rzą dów oraz pla có wek, na któ rych
te re nie od by wa ją się ta kie pre zen ta cje.
Do tej po ry or ga ni za to rzy ak cji zor ga ni -
zo wa li sześć   kon fe ren cji pra so -
wych – w Kra ko wie, Ka to wi cach, Byd -
gosz czy, Po zna niu, Świe ciu i Cie cho -
cin ku. Prze pro wa dzi li wspól nie 100
szko leń i warsz ta tów prze zna czo nych
dla se nio rów miesz ka ją cych w ma łych
miej sco wo ściach z pię ciu wo je -
wództw – ma ło pol skie go, ślą skie go,
wiel ko pol skie go, ma zo wiec kie go i ku -
jaw sko -po mor skie go. 

Pa tro nat ho no ro wy nad kam pa nią
ob ję ło wie le in sty tu cji i oso bi sto ści, m.
in. wi ce pre zes Ra dy Mi ni strów Be ata
Szy dło, mar sza łek se na tu Sta ni sław Kar -
czew ski, Rzecz nik Praw Oby wa tel skich,
Urząd Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su -
men tów, Za kład Ubez pie czeń Spo łecz -
nych, Ko men da Główna Po li cji, prze -
wod ni czą ca Sej mo wej Ko mi sji Po li ty ki
Se nio ral nej Mał go rza ta Zwier can, wo je -
wo da ślą ski, pre zy den ci Po zna nia i Wło -
cław ka, Pol ski Zwią zek Eme ry tów, Ren -
ci stów i In wa li dów czy Ogól no pol ska
Fe de ra cja Sto wa rzy szeń UTW.

(NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Uważajmy na naciągaczy!
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Na Par cel kach od by ło się ko lej ne
spo tka nie po świę co ne spra wie pla -
no wa nej prze bu do wy ulic Ża biej, Ry -
biej, Żu ra wiej i Sło wi czej. Po now nie
nie bra ko wa ło emo cji i ostrej po le -
mi ki po mię dzy miesz kań ca mi
a przed sta wi cie la mi Urzę du Miej -
skie go w Kro to szy nie.

Na spo tka nie przy by li rad na sej mi ku
wo je wódz kie go Jo an na Król -Trąb ka, An -
drzej Ka ik – na czel nik Wy dzia łu In we sty -
cji i Roz wo ju, Mi chał Ku rek – na czel nik
Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal nej,
Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic twa, Da -
mian Wa gner – in spek tor Wy dzia łu In -
we sty cji i Roz wo ju, Mi chał Su łec ki z biu -
ra pro jek to we go, któ re opra co wy wa ło
koncepcję prze bu do wy dróg na osie dlu
Ko piecz ki, a tak że Do mi nik Swo iń -
ski – przed sta wi ciel Pol skiej Spół ki Ga -
zow nic twa.

Pier wot nie w pla nach by ło omó wie -
nie opra co wa nej kon cep cji prze bu do wy
ulic na osie dlu Ko piecz ki, jed nak od ra zu
sprze ci wi li się te mu miesz kań cy, za rzu ca -
jąc urzęd ni kom, że nie ta kie by ły wcze -
śniej sze usta le nia, oraz zwra ca jąc uwa gę
na nie obec ność bur mi strza. Po nad to by li
obu rze ni spo so bem opra co wa nia kon cep -
cji, któ ry nie ma – ich zda niem – pod sta -
wy praw nej. Przy po mnie li tak że, iż
przy two rze niu pro jek tu nie in for mo wa -
no ich ani nie py ta no o zda nie.

– Ca ła ta dys ku sja zmie rza w złym
kie run ku. Pań stwo za czę li po chy lać się
nad spra wa mi tech nicz ny mi, a ja chciał -
bym się sku pić nad isto tą pro ble mu.
Na czy je zle ce nie opra co wa no kon cep -
cję, któ ra kosz to wa ła miesz kań ców oko -
ło 45 ty się cy zło tych, a nie – jak nam
mó wio no wcze śniej – oko ło 13-15 ty się -
cy? W ja kim ce lu opra co wa no ten do ku -
ment? – do py ty wał me ce nas Kna pik,
peł no moc nik jed ne go z miesz kań ców,
Pio tra Ja nusz kie wi cza. 

Jo an na Król -Trąb ka po wie dzia ła, że
de cy zję pod jął bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek. Z ko lei Da mian Wa gner wy -
ja śnił, że o in we sty cjach dro go wych de -
cy du je Ra da Miej ska. – To rad ni de cy du -
ją, ja ką in we sty cję przy jąć do bu dże tu.
Wie le po wo dów, po co to by ło zro bio ne,
mo że my po dać – np. brak od wod nie nia
na tym osie dlu… – mó wił D. Wa gner,
lecz prze rwa no je go wy po -
wiedź. – Zgod nie z Kon sty tu cją RP or ga -
ny pań stwa, w tym bur mistrz Kro to szy -
na, dzia ła ją na pod sta wie i w gra ni cach
pra wa. Róż ni to się od zwy kłych oby wa -
te li tym, że my mo że my ro bić wszyst ko,
cze go nam pra wo nie za bra nia. Or ga ny
pań stwa na to miast mo gą ro bić to, na co
pra wo ze zwa la. We dług do ku men tów

urzę do wych kon cep cja ma dwie pod sta -
wy praw ne – Usta wa o Fi nan sach Pu -
blicz nych i Pra wie Za mó wień Pu blicz -
nych. Te go ty pu opra co wa nia po win ny
być ro bio ne przez urzęd ni ków, bo to ich
obo wią zek. Ten do ku ment tak na praw -
dę w sys te mie praw nym nie ist nie je.
Cho dzi o to, że by urząd dzia łał w gra ni -
cach pra wa, a nie we dle wi dzi mi się ja kie -
goś urzęd ni ka – po wie dział me ce nas.

An drzej Ka ik oznaj mił, że opra co wa -
ny do ku ment opie ra się na przy ję tym
w 2013 ro ku „Stu dium uwa run ko wań
i kie run ków za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go” oraz „Pla nie za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go”. – W opar ciu o te do -
ku men ty opra co wa na zo sta ła kon cep -
cja – po to, by przy go to wać do ku men ta -
cję tech nicz ną. Wte dy do pie ro bę dą roz -
strzy ga ne pro ble my, o któ rych pań stwo
mó wi cie, czy li prze su nię cia grun tów czy
zmia ny or ga ni za cji ru chu. Uwa gi od no -
śnie te go, ja kie mia ły by być tu taj dro gi,
po win ny być zgła sza ne na eta pie opra co -
wy wa nia pla nów, a nie dzi siaj, bo wszel kie
kon sul ta cje się od by ły – ob ja śnił na czel -
nik wy dzia łu. 

– Na po przed nim spo tka niu usta li li -
śmy, że kon cep cja jest wstęp na – ta kie
sło wa pa dły ze stro ny pa na bur mi strza.
Dzi siaj przy szli śmy, że by wpro wa dzać
swo je zmia ny, a nie oma wiać przy ję ty bez
na szej zgo dy do ku ment, z któ rym się już
w więk szo ści za po zna li śmy. Dla cze go
pań stwo, przyj mu jąc „Stu dium uwa run -
ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia”,
wy da wa li po zwo le nia na bu do wę do -
mów w tym miej scu, sko ro chcie li ście
w przy szło ści roz bu do wać tu taj dro gi?
W 2013 ro ku by ły tam po la i lu dzie za -
czę li się roz bu do wy wać. My nie chce my,
że by co dzien nie w tym miej scu jeź dzi ły
ty sią ce sa mo cho dów. Cho dzi nam rów -
nież o prze su nię cia grun tów i zwią za ne
z tym nisz cze nie pło tów czy ogro dzeń
oraz brak moż li wo ści wy jaz du sa mo cho -
dem z ga ra żu – tłu ma czy li miesz kań cy
Par ce lek.

Jo an na Król -Trąb ka od rze kła, że
z pro to ko łu z po przed nie go spo tka nia wy -
ni ka, że sło wa o „wstęp nej kon cep cji” nie
pa dły, lecz by ła mo wa o wstęp nej do ku -
men ta cji bu dow la nej. Nie zgo dzi li się
z tym miesz kań cy. 

Spo tka nie za koń czy ło się wnio -
skiem miesz kań ców o do ko na nie zmian
w „Stu dium uwa run ko wań i kie run ków
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go” oraz
„Pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go”. Ma zo stać po wo ła ny ze spół, któ ry
przed sta wi Urzę do wi Miej skie mu kom -
plek so we uwa gi. Do te ma tu z pew no ścią
wró ci my.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

3Aktualności

 
 

KROTOSZYN

Kolejne spotkanie 
pełne emocji i waśni
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Na se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie, któ ra od by ła się przed kil ko ma
dnia mi, de ba to wa no nad ra por tem
o sta nie gmi ny Kro to szyn w ro -
ku 2018. Rad ni pod ję li uchwa ły
w spra wie udzie le nia bur mi strzo wi
wo tum za ufa nia oraz ab so lu to rium
za wy ko na nie bu dże tu.

– Ra port o sta nie gmi ny jest wy mo -
giem usta wo wym. Chcia łem, by wy tycz -
ne do opra co wa nia te go do ku men tu by ły
przy ja zne dla miesz kań ców. Na ile nam
się to uda ło, czas po ka że. To syn te tycz ny
ma te riał na te mat te go, ile przez rok dzia -
ło się w gmi nie Kro to szyn. Być mo że po ja -
wią się no we po my sły – po wie dział bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek.

Rad ny Bar tosz Ko siar ski stwier dził,
iż ra port jest zbyt ide al ny, al bo wiem bra -
ku je w nim ce lów, któ re nie zo sta ły zre ali -
zo wa ne, a tak że pro ble mów, któ re do ty -
ka ją miesz kań ców Kro to szy na. – Za po -
zna łem się z tym ra por tem i zgo dzę się, że
jest bar dzo faj nie na pi sa ny – przy znał
rad ny. – Gdy bym był miesz kań cem Oki -
no shi my, to po prze czy ta niu te go do ku -
men tu chciał bym za miesz kać w Kro to -
szy nie. Je stem ro do wi tym kro to szy nia ni -
nem i mam pew ne spoj rze nie w kwe stii

te go, co się dzie je w mie ście i gmi nie. Nie
zga dzam się z tym, że jest tu taj tak cu -
dow nie i wspa nia le. Co mnie nie po koi
w mie ście? Ne po tyzm, któ ry pa nu je
w urzę dzie, par tyj niac two, czy li ro bie nie
ka rie ry przez przy na leż ność par tyj ną,
brak przej rzy sto ści w dzia ła niu urzę dów,
brak kon tak tu z miesz kań ca mi. Bra ku je
mi w ra por cie te go, co w gmi nie funk cjo -
nu je źle, bra ku je wspo mnie nia po ra żek.
Prze cież są lu dzie nie za do wo le ni z te go,
co się dzie je. To nie jest po raż ka pa na bur -
mi strza, lecz 30 lat rzą dze nia Kro to szy -
nem. To do ty czy nas wszyst kich, rów nież
mnie. Je stem rad nym od nie daw na. Moż -
na by ło za pro sić miesz kań ców, że by się
wy po wie dzie li na te mat ży cia w tym mie -
ście. Nie mo że być tak cu dow nie, sko ro

w ostat nich wy bo rach za gło so wa ło
na mnie pra wie 4 ty sią ce lu dzi, a na pa nią
Ka lak 3 tys. Dla mnie to jest do brze na pi -
sa na po wieść fan ta stycz na, ewi dent nie
za bra kło kry tycz ne go my śle nia – oznaj -
mił B. Ko siar ski.

Rad ny Sła wo mir Au gu sty niak od -
rzekł, że te go ty pu dys ku sje po win ny od by -
wać się na ko mi sjach, kie dy jest moż li wość
wpły nię cia na pro po no wa ne roz wią za -
nia. – Za chę cam, że by ko rzy stać z moż li -
wo ści, któ re po ja wia ją się nie tyl ko na se sji
w świe tle ka mer. Na co dzień mo że my
uczest ni czyć w na ra dach osie dla. Ja, sły -
sząc o bra ku ak tyw no ści miesz kań ców,
oso bi ście po czu łem się ura żo ny. Od 12 lat
się tym zaj mu ję i my ślę, że z do sko na łym
skut kiem. Miesz kań cy ma ją moż li wość od -

nie sie nia się do te go ra por tu, bo zo stał opu -
bli ko wa ny – za zna czył S. Au gu sty niak.

Z uwa ga mi B. Ko siar skie go nie zgo -
dził się bur mistrz Mar sza łek, pro sząc, by
w kwe stii ne po ty zmu rad ny po dał kon -
kret ne przy kła dy. – Od nio słem wra że nie,
że za rzu ty rad ny Ko siar ski sam do sie bie
kie ru je – oświad czył wło darz Kro to szy -
na. – Ak ty wi za cja miesz kań ców – ja
od 20 lat pra cu ję w urzę dzie i od by łem
set ki spo tkań z miesz kań ca mi. Tak się
skła da, że kie dy rad ny Ko siar ski jesz cze
nie za czął swo jej ka rie ry po li tycz nej, to
na tych spo tka niach go nie by ło. Je śli
twier dzi, że ra port jest po wie ścią fan ta -
stycz ną, to po wi nien po ka zać kon kre ty.
Mo że my się nie zga dzać, ale pro sił bym
od no sić się do fak tów. Gdzie jest fan ta zja
tych, któ rzy ten ra port pi sa li? Nic ta kie go
nie za uwa ży łem. Uda ło nam się do ko nać
sko ku, je śli cho dzi ak ty wi za cję miesz kań -
ców. Wy star czy po pa trzeć, jak or ga ni zo -
wa ne są od dol ne im pre zy, na któ re przy -
cho dzi 500-1000 miesz kań ców. Wiem
rów nież z do świad cze nia, że lu dzie przy -
cho dzą gre mial nie, gdy po ja wia ją się ja -
kieś pro ble my. Je śli wszyst ko jest do brze,
to ani tych po zy tyw nych, ani ne ga tyw -
nych nie ma. Wi dać to na przy kła dzie ze -
brań na Par cel kach. Dla cze go nie pi sa li -

śmy o po raż kach? Wy da je mi się, że gdy by
bur mistrz pi sał o swo ich nie po wo dze -
niach, to by ło by dziw ne. Ab so lut nie nie
zga dzam się z za rzu ta mi o ne po tyzm.
Chciał bym po pro sić rad ne go Ko siar skie -
go o kon kre ty. Je śli pan wi dział ta kie przy -
kła dy, to niech je po da, że by wszy scy usły -
sze li. Je ste śmy trans pa rent ni. Urząd to
jest wiel ka ma chi na, któ ra dzia ła zgod nie
z pra wem – pod kre ślił bur mistrz. 

F. Mar sza łek po in for mo wał ze bra -
nych, że w po przed nim ro ku bu dżet pod -
le gał du żym zmia nom. Do cho dy za mknę -
ły się w kwo cie 164 608 515,54 zł (100,78
pro cent), a wy dat ki – 174 722 715,76 zł
(97,60 pro cent). De fi cyt wy niósł
więc 10 114 200,22 zł, czy li mniej niż za -
kła da no (15 676 892 zł). Za dłu że nie gmi -
ny Kro to szyn na dziś to oko ło 55,5 mln
zł. – Po mi mo wy so kie go za dłu że nia gmi na
ma peł ną sta bil ność fi nan so wą na naj bliż -
sze la ta – po wie dział bur mistrz.

W spra wie przy ję cia ra por tu o sta nie
mia sta i gmi ny Kro to szyn w ro ku 2018
i pod ję cia uchwa ły udzie la ją cej bur mi -
strzo wi Kro to szy na wo tum za ufa nia 19
rad nych by ło na tak, je den był prze ciw.
W spra wie za twier dze nia spra woz da nia
fi nan so we go wraz ze spra woz da niem
z wy ko na nia bu dże tu gmi ny Kro to szyn
za 2018 rok wszy scy by li za. W kwe stii
udzie le nia ab so lu to rium bur mi strzo wi
Kro to szy na 19 rad nych za gło so wa ło
na tak, je den był prze ciw ny.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Absolutorium udzielone, ale niejednogłośnie



W Są dzie Re jo no wym w Kro to szy nie
za padł wy rok ska zu ją cy w spra wie
ata ku na ra tow ni ków me dycz nych,
do któ re go do szło 5 stycz nia. Męż -
czy zna, któ ry te go dnia, bę dąc
pod wpły wem al ko ho lu, pod czas in -
ter wen cji me dycz nej ra tu ją cej je go
zdro wie i ży cie, za ata ko wał ra tow ni -
ków, do bro wol nie pod dał się ka rze,
o ja ką wnio sko wał pro ku ra tor.

Ska za no go na sie dem mie się cy po -
zba wie nia wol no ści w za wie sze niu
na rok, za pła tę szpi ta lo wi kwo -
ty 6780,40 zł na na pra wę uszko dzo ne go
prze zeń de fi bry la to ra (był na wy po sa że -
niu ka ret ki, któ rą męż czy znę trans por to -
wa no z Ma cie je wa do szpi ta la w Kro to szy -
nie), wy sto so wa nie pi sem nych prze pro -
sin do dwóch ra tow ni ków me dycz nych,
po sia da ją cych pod czas wy ko ny wa nia
swo jej pra cy sta tus funk cjo na riu szy pu -
blicz nych, wy pła ce nia im po 800 zł ty tu -
łem za dość uczy nie nia, zo bo wią za nie się
do po wstrzy my wa nia się od nad uży wa nia
al ko ho lu i po kry cie kosz tów są do wych.
Wy rok jest pra wo moc ny.

Przy po mnij my, że do zda rze nia do -
szło 5 stycz nia. Kil ka mi nut po pół no cy
Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go z pod -
sta cji po go to wia w Koź mi nie Wlkp.

otrzy mał we zwa nie do wy jaz du do nie -
przy tom ne go, pi ja ne go męż czy zny, któ ry
le żał przed swo im do mem w Ma cie je wie
(gmi na Roz dra żew). Na miej scu ra tow ni -
cy stwier dzi li, że pa cjent jest nie przy tom -
ny, zde cy do wa li o prze trans por to wa niu
go do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we -
go w Kro to szy nie. W ka ret ce pa cjent od -
zy skał przy tom ność. Miał ob ja wy upo je -
nia al ko ho lo we go, był agre syw ny. 

Nie moż li we by ło prze pro wa dze nie
wy wia du me dycz ne go, po nie waż pa cjent
nie był w sta nie od po wia dać lo gicz nie
na za da wa ne py ta nia. Z po wo du agre syw -
ne go za cho wa nia nie da ło się też prze pro -
wa dzić peł ne go ba da nia me dycz ne go.
Pod czas trans por tu pa cjent był agre syw -
ny, słow nie ubli żał ra tow ni ko wi, któ ry sie -
dział obok nie go. Gdy ra tow nik zwró cił
mu uwa gę, by się uspo ko ił i nie nisz czył

znaj du ją ce go się w ka ret ce sprzę tu, ten
ude rzył w mo ni tor no wo cze sne go de fi -
bry la to ra, uszka dza jąc go.

Już na te re nie Kro to szy na, na ul.
Mic kie wi cza, pa cjent sza mo tał się, uwol -
nił się z czę ści pa sów, któ ry mi był przy pię -
ty do no szy, za ata ko wał ra tow ni ka, bi jąc
go i ko piąc, pró bo wał ugryźć. Dru gi ra -
tow nik po in for mo wał o tym dys po zy to ra
me dycz ne go i po przez nie go we zwa no
po li cję. Gdy ka ret ka pod jeż dża ła na pod -
jazd pro wa dzą cy do SOR -u, pa cjent na si lił
swój atak. Ode pchnął ra tow ni ka na drzwi
ka ret ki.

Po za trzy ma niu sa mo cho du agre syw -
ne go męż czy znę uda ło się obez wład nić.
W ak cję włą czy li się le karz i trze ci ra tow -
nik me dycz ny z SOR -u. W kie run ku ra -
tow ni ków pa da ły wy zwi ska, wul ga ry zmy,
groź by ka ral ne. W tym mo men cie przy je -
chał pa trol po li cji.

Pa cjent ca ły czas był nie zwy kle agre -
syw ny, po bu dzo ny, sta no wił re al ne za gro -
że nie za rów no dla sie bie, jak i dla znaj du -
ją cych się wo kół nie go osób. Przy ję ty zo -
stał na SOR. Le karz dy żur ny po twier dził
stan upo je nia al ko ho lo we go. Po wy ko na -
niu nie zbęd nych ba dań męż czy zna zo stał
wy pi sa ny z od dzia łu i prze ka za ny po li cji,
któ ra prze trans por to wa ła go na ko men dę.

(NO VUS)

5Na Sygnale

KROTOSZYN 

Wyrok za atak na ratowników medycznych

Po li cjan ci z Ostro wa Wiel ko pol skie -
go za bez pie czy li bli sko ki lo gram
MDMA i po nad 100 gra mów am fe -
ta mi ny. W związ ku z tym za trzy ma li
trzech mło dych męż czyzn. Do dat ko -
wo w miesz ka niach dwóch z nich
kry mi nal ni za bez pie czy li broń ga zo -
wą i amu ni cję.

W trak cie prze szu ka nia po li cjan ci
zna leź li bia ły pro szek i zbry lo ną ja sno -
-brą zo wą sub stan cje. Wstęp ne ba da nia
nar ko te ste rem wy ka za ły, że są to am fe ta -
mi na i MDMA. Po nad to w miej scu za -
miesz ka nia 26-lat ka zna le zio no kil ka na -
ście sztuk amu ni cji, a u 22-lat ka ujaw nio -
no i za bez pie czo no broń ga zo wą. 

Męż czyź ni zo sta li za trzy ma ni i do -
pro wa dze ni do po li cyj ne go aresz tu.
Na pod sta wie zgro ma dzo ne go ma te ria łu
do wo do we go ostrow scy śled czy przed sta -

wi li dwóm po dej rza nym, tj. 21- i 26-lat -
ko wi, za rzu ty po sia da nia znacz nych ilo ści
za ka za nych środ ków odu rza ją cych. Po -
nad to 26- i 22-la tek usły sze li za rzu ty
z art 263§2 KK: Kto bez wy ma ga ne go ze -
zwo le nia po sia da broń pal ną lub amu ni -
cję, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści
od 6 mie się cy do lat 8. Dwóch za trzy ma -
nych to miesz kań cy po wia tu kro to szyń -
skie go, a trze ci jest ostro wia ni nem. 

Na wnio sek po li cji i pro ku ra to ra sąd
za sto so wał wo bec dwóch męż czyzn tym -
cza so wy areszt, a wo bec ko lej ne go po rę -
cze nie ma jąt ko we oraz do zór po li cyj ny.
Przy po mnij my, że po sia da nie nar ko ty ków
w świe tle usta wy o prze ciw dzia ła niu nar -
ko ma nii za gro żo ne jest ka rą do 3 lat po -
zba wie nia wol no ści, a je że li w grę wcho -
dzi ich znacz na ilość, moż na mó wić o ka -
rze na wet do 10 lat.

(NO VUS)

Z POLICJI

Narkotyki, broń i amunicja
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25 ma ja na te re nie ogro du bo ta nicz -
ne go przy uli cy Dą brow skie go w Po -
zna niu prze pro wa dzo no XXVII Mi -
strzo stwa Pierw szej Po mo cy Pol -
skie go Czer wo ne go Krzy ża. Na dzie -
wią tej po zy cji upla so wa ła się re pre -
zen ta cja Ze spo łu Szkół Po nad gim -
na zjal nych nr 3 w Kro to szy nie. 

Przy po mnij my, że etap po wia to wy
wy grał te am z ZSP nr 3, wy prze dza jąc
dru gą eki pę o za le d wie pół punk tu. W Po -

zna niu ze spół zło żo ny z piąt ki uczniów
mu siał przejść pięć sta cji, na któ rych na le -
ża ło udzie lić pierw szej po mo cy oso bom
po szko do wa nym w róż nych sy tu acjach
ży cio wych. Ostat nim za da niem był test
pi sem ny, skła da ją cy się z 25 py tań. 

– Nie ma co po rów ny wać eta pu po -
wia to we go do wo je wódz kie go – ko men -
tu je Grze gorz No wak, opie kun dru ży -
ny. – W Kro to szy nie na każ dej sta cji był
je den po zo rant, a przed sta wi ciel stra ży
po żar nej mó wił chło pa kom, co się wy da -

rzy ło. Z ko lei w Po zna niu by ło po dwóch -
-trzech po szko do wa nych, któ rym na le ża -
ło udzie lić pierw szej po mo cy. 

Po czte rech go dzi nach zma gań oka -
za ło się, że naj lep sza by ła dru ży na z Kęp -
na, zdo by wa jąc 197 pkt. Na ko lej nych
miej scach upla so wa ły się eki py z Li ceum
Ogól no kształ cą ce go w Ko le (191 pkt.)
oraz ZSP w Za gó ro wie (188 pkt.). War to
do dać, że rok te mu te am z Ko ła był naj -
lep szy na eta pie kra jo wym. Ale w tym ro -
ku wo je wódz two wiel ko pol skie w Płoc ku
re pre zen to wać bę dą ucznio wie z Kęp na. 

Kro to szyń ska Trój ka za ję ła dzie wią te
miej sce. – Dla na szych uczniów by ło to
bar dzo cen ne do świad cze nie, któ re po -
win no za pro cen to wać w za wo dach przy -
szło rocz nych oraz w co dzien nym ży ciu.
W imie niu ca łej dru ży ny chciał bym po -
dzię ko wać szkol nej pie lę gniar ce, Re na cie
Mie rze jew skiej, za przy go to wa nie mło -
dzie ży do za wo dów, a tak że pa ni dy rek tor
Iza be li Kos sa kow skiej i Ra dzie Ro dzi ców
za umoż li wie nie nam star tu w Po zna -
niu – oznaj mia G. No wak. 

(KAK TUS)

PIERWSZA POMOC

Trójka dziewiąta w Wielkopolsce

W ostat ni dzień ma ja w kro to szyń -
skim ki nie Przed wio śnie od był się
kon cert cha ry ta tyw ny z oka zji 100-le -
cia Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża.
Wy stą pił ze spół So und'n'Gra ce. Do -
chód uzy ska ny z bi le tów zo sta nie
prze ka za ny na rzecz sióstr Mai i Oli wii
Droń skich oraz Se ba stia na Dry ga sa.

Sio stry Droń skie cier pią na pę che rzo -
we złusz cza nie się na skór ka. Ma ja i Oli wia
są pod sta łą opie ką le ka rza, ma ją zmia ny
nie tyl ko na skó rze, ale tak że we wnątrz or -
ga ni zmu, co jesz cze bar dziej utrud nia le -
cze nie. Kil ka ra zy dzien nie przez spe cjal -
ną son dę otrzy mu ją spe cjal ne od żyw -
ki – to za po bie ga ane mii. Ro dzi na Droń -
skich na sa me opa trun ki mie sięcz nie wy -
da je ok. 7 tys. zło tych. NFZ re fun du je je
tyl ko w nie znacz nym stop niu, stąd po -
trzeb na jest sta ła po moc w za pew nie niu
dziew czyn kom le cze nia. 

Z ko lei Se ba stian Dry gas ma 21 lat
i uro dził się z po ra że niem mó zgo wym
oraz nie do wła dem koń czyn. W 2010 ro -
ku prze szedł ope ra cję sta wu bio dro we go,
po któ rej na stą pi ły po wi kła nia. Do szło
do za ka że nia ko ści, w efek cie ma nie na tu -
ral ne od kształ ce nie klat ki pier sio wej. Wy -
ma ga sta łej re ha bi li ta cji, a ro dzi na jest

w cięż kiej sy tu acji ma te rial nej. W ra mach
kon cer tu uda ło się ze brać 14 935 zło tych. 

Przed kon cer tem Krzysz tof Kie -
rzek – pre zes za rzą du kro to szyń skie go
od dzia łu Pol skie go Czer wo ne go Krzy -
ża – przy bli żył hi sto rię PCK oraz idee,
któ ry mi kie ru ją się człon ko wie or ga ni za -
cji. Po nad to spon so rom, któ rzy wspie ra ją
ak cje or ga ni zo wa ne przez kro to szyń ski
od dział, wrę czo no oko licz no ścio we od -
zna cze nia „Na 100-le cie PCK”. 

Po tem na sce nie po ja wił się ze spół So -
und’n’Gra ce, zna ny z ta kich hi tów jak
„Dach” czy „Mo żesz wszyst ko”. Swo ją
dzia łal ność gru pa roz po czę ła w 2005 ro -
ku. W chwi li obec nej ze spół li czy oko -
ło 20 wo ka li stów. So und’n’Gra ce po ru sza
się w nur cie łą czą cym ze so bą ele men ty
funk, so ulu, jaz zu, gro ove oraz r n'b. Mie -
sza, prze pla ta, czer pie, łą czy, eks pe ry -
men tu je. Ale przede wszyst kim zwra ca
uwa gę wy so kim po zio mem mu zycz nym
oraz ja ko ścią aran ża cji i wy ko nań.

(NO VUS)

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

PCK

Koncert na miarę stulecia
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13Oświata

W ma ju wy bra no pre ze sa oraz za -
rząd kro to szyń skie go od dzia łu
Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go
na ko lej ną, pię cio let nią ka den cję.
Na cze le ZNP sta nął, wy gry wa jąc
z prze wa gą pię ciu gło sów, Bar tosz
Ko siar ski – rad ny Kro to szy na i na -
uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go
w Szko le Pod sta wo wej nr 1 im. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich. Tym sa -
mym za stą pił Ka ro la Ka ja, któ ry peł -
nił tę funk cję od 1990 ro ku.

Pod czas spo tka nia wy bor cze go zrze -
sze ni w związ ku na uczy cie le po sta wi li
sze reg za rzu tów do tych cza so we mu pre -
ze so wi – Ka ro lo wi Ka jo wi. Wy tknę li mu
brak wy raź ne go wspar cia straj ku ją cych
pra cow ni ków oświa ty oraz po zor ne dzia -
ła nia w spra wie wy pła ce nia na leż nych
pen sji za nad go dzi ny pra cy. – Mo je mu
po przed ni ko wi za rzu co no, że nie re pre -

zen to wał na sze go śro do wi ska na le ży cie.
Zwłasz cza wte dy, kie dy na uczy cie le po -
sta no wi li za wal czyć o nie za pła co ne przez
Urząd Miej ski na leż ne nad go dzi ny. Uwa -
żał, że nie jest stro ną w tej spra wie. W cza -
sie straj ku nie po ja wiał się w kro to szyń -
skich szko łach, że by oka zać na uczy cie lom
wspar cie – stwier dza Bar tosz Ko siar ki.

Pod czas wy bo rów na pre ze sa związ -
ku rad ny Ko siar ski za ape lo wał do swo ich
ko le gów, by zgła sza li in nych kan dy da tów.
Ja ko że nikt nie wy ra ził ta kiej chę ci, za -
pro po no wał swo ją kan dy da tu rę. Wy grał
sto sun kiem gło sów 23 do 18.

– Wy gra ną od bie ram ja ko ja sny sy -
gnał, że do tych cza so wa po li ty ka pro wa -
dze nia ZNP przez Ka ro la Ka ja by ła po raż -
ką. Chcę pod kre ślić, że mój po przed nik
był do brym or ga ni za to rem, je śli cho dzi
o wła ści wą in te gra cję na sze go śro do wi ska,
ale nie by ło wi dać w je go dzia ła niach po -
par cia dla po stu la tów na uczy cie li, kie ro -

wa nych do władz. Ja ko no wo wy bra ny
pre zes chcę się sku pić na obro nie praw
pra cow ni czych i pod trzy my wa niu do -
brych re la cji mię dzy na uczy cie la mi. Na -
sze śro do wi sko chce po waż nych zmian,
dla te go pod ją łem de cy zję o kan dy do wa -
niu – sko men to wał no wy pre zes ZNP
w Kro to szy nie. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Bartosz Kosiarski szefem ZNP

W sa li wi do wi sko wej Sul mie rzyc -
kie go Do mu Kul tu ry miej sco wa
Szko ła Pod sta wo wa zor ga ni zo wa -
ła III Po wia to wy Kon kurs Ma te ma -
tycz no -Przy rod ni czy pod ha słem
„Ma te ma tycz ne wę drów ki szla ka mi
przy ro dy”. 

W kon kur sie udział wzię ło 14
uczniów, re pre zen tu ją cych sie dem szkół.
Mu sie li oni wy ka zać się wie dzą z przed -
mio tów przy rod ni czych oraz z ma te ma -
ty ki. W ocze ki wa niu na wy ni ki uczest ni -

cy pod okiem sul mie rzyc kich gim na zja li -
stek wy ko ny wa li cie ka we do świad cze nia
przy rod ni cze. 

Kon kurs wy grał Piotr Rak ze Szko ły
Pod sta wo wej w Lu to gnie wie, wy prze dza -
jąc Łu ka sza Gro bel ne go ze Szko ły Pod sta -
wo wej w Zdu nach oraz Ali cję Mię kus ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 8 w Kro to szy nie. 

Spon so ra mi na gród by ły sul mie rzyc -
ki od dział Ban ku Spół dziel cze go w Kro to -
szy nie, Ra da Ro dzi ców przy SP oraz
Urząd Miej ski w Sul mie rzy cach.

(AN KA)

SP SULMIERZYCE

Matematyczno-przyrodnicze zmagania
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W nie dzie lę w sa li ka me ral nej Kro to -
szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry od był się
trze ci tur niej Play Sta tion FI FA KLF
CUP 2vs2. Or ga ni za to rem wy da rze -
nia był Kry stian Jan kow ski, we współ -
pra cy z Kro to szyń ską Li gą FI FA.

– Dwie po przed nie 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
wię cej fraj dy, dla te go zo sta li śmy przy tej
for mu le – mó wi Kry stian Jan kow ski. 

W szran ki sta nę ło 16 par, któ re po -
dzie lo no na czte ry gru py. Za wo dy roz gry -
wa ne by ły na czte rech sta no wi skach, a fi -
na ły na du żym ekra nie. Ry wa li za cja sta ła
na bar dzo wy so kim po zio mie. Gra o zwy -
cię stwo to czy ła się czę sto do ostat niej mi -
nu ty, z do gryw ką i rzu ta mi kar ny mi. 

– Po ziom roz gry wek był wy so ki.
Mie li śmy gra czy z Lesz na i Po zna nia, ale
zwy cię ży li kro to szy nia nie. Ma my bar dzo
do brych za wod ni ków, ze spo rym po ten -
cja łem – pod kre śla K. Jan kow ski. Naj lep -
si oka za li się Gra cjan Gu zow ski i Oskar
Sę dziak (Kro to szyn), któ rzy wy prze dzi li
du et z Po zna nia i ko lej ną pa rę z Kro to szy -

na – Mi cha ła Ku dry kie wi cza i Szymona
Kie ro wi cza. Za wod ni cy, któ rzy zna leź li
się na po dium, otrzy ma li pa miąt ko we
me da le oraz na gro dy w po sta ci pa dów,
kla wia tu ry, sta cji do ku ją cych do pa dów
czy bo nu sów do gry w FI FĘ.

(NO VUS)

POD NASZYM PATRONATEM

Triumf krotoszyńskiej pary

Czwar tek, 30 ma ja, w Ze spo le Szkół
Po nad gim na zjal nych nr 3 w Kro to -
szy nie był Dniem Spor tu. Mło dzież
mia ła oka zję ry wa li zo wać w rzu tach
lot ka mi, sko ku w dal, pchnię ciu ku -
lą, bie gu krót kim, mi ni te ni sie ziem -
nym oraz siat ków ce. 

W za wo dach te ni sa ziem ne go,
nad któ ry mi czu wał Wie sław Ber ger,
wśród uczen nic naj lep sza oka za ła się Zu -
zan na Łu czak, wy prze dza jąc Zu zan nę
Mar ci niak i An ge li kę No wak, a w gro nie
chłop ców trium fo wał Jan Prze woź ny,
przed Mi ko ła jem Szcze pa nia kiem
i Krzysz to fem Chu dym. 

Trzy kon ku ren cje lek kiej atle ty ki
nad zo ro wa li Pa weł Zwierz, Pa weł Au gu -
sty niak i Ka sia Kruk -Mi tu la. W bie gu
na 50 m czo ło we lo ka ty za ję li Ar tur Pau -

ter, Klau diusz Mo gił ka, Szy mon So wiń ski
i Kry stian Kem pa oraz Alek san dra Pa ta -
las, Emi lia Ma ty sek i Ka ro li na Kra kow ska.
W pchnię ciu ku lą naj lep si by li A. Pau ter,
Mi łosz Paw lik i Adam Łu czak oraz K. Kra -
kow ska, Klau dia Zie le ziń ska i Wik to ria
Ostój. W sko ku w dal chłop ców trium fo -
wał K. Mo gił ka, wy prze dza jąc Kac pra
Płon kę i Paw ła Gniaz dow skie go, w gru pie
dziew cząt pierw sza by ła Alek san dra Pa ta -
las, a dru ga E. Ma ty sek. 

Nad za wo da mi dar ter ski mi czu wał
Piotr Wie de mann. Zwy cię żył Ka mil No -
wak, a za nim upla so wa li się Ar ka diusz
Hądz lik i Łu kasz Kot. Roz gryw ki siat ków -
ki nad zo ro wa li Grze gorz No wak i Ra do -
sław Ste fań ski. Tur niej wy gra ła dru ży na
z kla sy IIc, po ko nu jąc w fi na le If. Trze cie
miej sce za ję ła IIb. 

(GRZE LO)

W ma ju ro ze gra no VIII edy cję Otwar -
te go Tur nie ju Te ni sa Ziem ne go
w Grach Po dwój nych o Pu char Bur -
mi strza Kro to szy na. W fi na le Krzysz -
tof Ma ty la i Piotr Wierz chow ski
ogra li An drze ja Kaź mier cza ka i Do -
mi ni ka Mar ci sza w dwóch se tach. 

Do za wo dów przy stą pi ło dzie więć
par z Wiel ko pol ski. Or ga ni za to rzy po -
dzie li li je na trzy gru py, w któ rych ry wa li -
zo wa no sys te mem każ dy z każ dym.
w pierw szej gru pie An drzej Kaź mier czak
i Do mi nik Mar cisz po ko na li Ro ma na
Korn ka i Wal de ma ra Wro nec kie go 2: 0
(6: 3, 6: 0) oraz Bo gu sła wa Frąc ko wia ka
i Ra fa ła Frąc ko wia ka 2: 0 (6: 2, 6: 0). Ci
ostat ni nie spro sta li tak że Korn ko wi
i Wro nec kie mu, któ rzy wy gra li 2: 0
(6: 1, 6: 1) i za ję li dru gą lo ka tę. 

Ko lej ną gru pę wy gra li ubie gło rocz ni
trium fa to rzy – Ry szard Greut zma cher
i Jan Do tar, któ rzy ogra li Ma cie ja Kę dzier -
skie go i Wik to rię Ko niecz ną 2: 0
(6: 1, 6: 4) oraz Wie sła wa Ber ge ra i Bar to -
sza Mach ni ka 2: 1 (6: 2, 4: 6, 10: 6). Ber -
ger z Mich ni kiem oka za li się na to miast
lep si od Kę dzier skie go i Ko niecz nej, zwy -
cię ża jąc 2: 1 (6: 2, 1: 6. 10: 6). 

W trze ciej gru pie trium fo wa li
Krzysz tof Ma ty la i Piotr Wierz chow ski,

po ko nu jąc Grze gorz Krusz kę i Ma cie ja
Prze woź ne go 2: 1 (6: 2, 3: 6, 10: 5) oraz
Pio tra Gaw roń skie go i Mar ci na Zbo row -
skie go 2: 1 (3: 6, 6: 1, 10: 5).

Do dal szej fa zy awan so wa li zwy cięz -
cy grup. Czwar tą pa rę wy ło ni ły spo tka nia
ba ra żo we. W pół fi na łach Kaź mier czak
i Mar cisz wy gra li z Krusz ką i Prze woź -
nym 2: 0 (6: 1, 6: 1), a Ma ty la i Wierz -
chow ski ogra li Greut zma che ra i Do ta -
ra 2: 1 (6: 0, 3: 6, 10: 8). Trium fa to ra mi
zo sta li Ma ty la i Wierz chow ski, któ rzy
w fi na ło wym po je dyn ku oka za li się lep si
od Kaź mier cza ka i Mar ci sza, wy gry wa -
jąc 2: 0 (6:3, 6:4)). 

– Po ziom tur nie ju był wy so ki, a umie -
jęt no ści za wod ni ków bar dzo wy rów na -

ne – oce nił W. Wro nec ki, pre zes Kro to szyń -
skie go To wa rzy stwa Te ni so we go. – Cie szy
fakt, że te ni si ści z ościen nych miast i po wia -
tów chęt nie do nas przy jeż dża ją i chwa lą
wy jąt ko wą at mos fe rę oraz do brą or ga ni za -
cję. W po rów na niu z ro kiem ubie głym mie -
li śmy wię cej uczest ni ków, co po twier dza po -
wyż szą te zę. W imie niu Kro to szyń skie go
To wa rzy stwa Te ni so we go pra gnę po dzię ko -
wać Urzę do wi Miej skie mu, Ban ko wi Spół -
dziel cze mu, BNP Pa ri bas oraz in nym na -
szym spon so rom za wpar cie tur nie ju. Za -
pra sza my wszyst kich mi ło śni ków te ni sa
do ko rzy sta nia z obiek tów przy uli cy Ogro -
dow skie go – do dał. 

(GRZE LO)
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Deblowe zmagania o Puchar Burmistrza
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Sportowy dzień w szkole



32 mło dych sza chi stów sta nę ło
w szran ki w IV Tur nie ju Sza cho wym
o Pu char Prze wod ni czą cej Ra dy Ro -
dzi ców w Szko le Pod sta wo wej w Sul -
mie rzy cach. Roz gryw ki to czy ły się
sys te mem szwaj car skim na dy stan -
sie sied miu rund z tem pem gry 15
mi nut dla za wod ni ka.

Do ry wa li za cji przy stą pi li sza chi ści
z Mi li cza, Kro śnic, Sy co wa, Kro to szy na,
Smo lic, Ra wi cza i Sul mie rzyc. W ka te go -
rii dziew cząt naj lep sza oka za ła się Wik to -
ria Łu ko wiak, re pre zen tu ją ca UKS Dra -

gon Smo li ce, a wśród chłop ców trium fo -
wał jej klu bo wy ko le ga, uczeń kro to szyń -
skiej szko ły – Da wid Gu stow ski. Zwy -
cięz cy otrzy ma li na gro dy rze czo we, pu -

cha ry, dy plo my oraz me da le. Po nad to
wszyst kim uczest ni kom za wo dów wrę -
czo no me da le i dy plo my.

(AN KA)

15Sport

SZACHY

Zawodnicy Dragona najlepsi w Sulmierzycach Ostat ni week end ma jo wy był bar dzo
uda ny dla dru żyn re pre zen tu ją cych
Aka de mię Ta len tów w Kro to szy nie.
Czte ry eki py ry wa li zu ją ce w roz gryw -
kach li go wych zwy cię sko za koń czy ły
swo je me cze.

W piąt ko we po po łu dnie kon fron ta -
cją Aka de mii Ta len tów z Astrą Kro to szyn
za koń czył się se zon or li ków młod szych.
Eki pa AT wy gra ła 9: 2. Z ko lei w me czu
der bo wym I li gi or li ków star szych ze spół
AT oka zał się lep szy od Astry, zwy cię ża -
jąc 7: 4. – Szan sę na dłuż szą grę otrzy ma -
li wszy scy za wod ni cy i za wod nicz ki. I tę
szan sę wy ko rzy sta li, udo wad nia jąc, że po -

tra fią fan ta stycz nie grać w pił kę – oznaj -
mia Łu kasz Rak, tre ner Aka de mii Ta len -
tów. – Je ste śmy nie po ko na ni na wio snę,
za no to wa li śmy sześć zwy cięstw i dwa re -
mi sy. Dzię ku ję za ca ły se zon wszyst kim
za wod ni kom i ich ro dzi com. 

Na stęp ne go dnia ro ze gra ne zo sta ły
spo tka nia li gi mło dzi ków młod szych oraz
tramp ka rzy młod szych. W mło dzi kach
Aka de mia Ta len tów po ko na ła Ja ro tę Ja -
ro cin 4: 1, a Trans net Aka de mia Ta len -
tów, gra ją ca w wo je wódz kiej li dze tramp -
ka rzy młod szych, ogra ła na wła snym bo -
isku Vic to rię Wrze śnia 2: 0, dzię ki cze mu
utrzy ma ła się na czwar tej po zy cji w li dze. 

(GRZE LO)

Za wod ni cy z na sze go po wia tu przy -
wieź li trzy me da le z Pu cha ru Eu ro py
Ju nio rów i Se nio rów w Su mo. Za wo -
dy od by ły się w nie miec kiej Bran -
den bur gii.

W ka te go rii +80 kg ju nio rów na dru -
gim stop niu po dium sta nął Kac per Mi ko -
łaj czyk z To wa rzy stwa Atle tycz ne go Ro -
zum Kro to szyn. W zma ga niach se nio rów
dwaj na si su mo cy wy wal czy li me da le.
Aron Ro zum (TA Ro zum) był dru gi w ka -
te go rii 115 kg, na to miast Pa tryk Swo ra

(UKS Sam son Ko by lin) zgar nął sre bro
w ka te go rii 85 kg, prze gry wa jąc w wal ce fi -
na ło wej z mi strzem świa ta. Dzię ki te mu

osią gnię ciu re pre zen tant ko by liń skie go
klu bu w ran kin gu eu ro pej skim awan so -
wał na trze cie miej sce. (GRZE LO)
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Ma riusz Wal ko wiak
Chi ro prak ty -

ka me to dą Pier -
ce'a to za awan so -
wa na te ra pia, pro -
wa dzo na na spe -
cjal nej ko zet ce
z za pad nia mi,
któ ra po zwa la
na wy jąt ko wo do -
kład ne i bez piecz ne dzia ła nie, na wet
w przy pad ku skom pli ko wa nych pro ble -
mów od cin ka szyj ne go krę go słu pa i zro -

to wa nej mied ni cy. Efek tem jest przy wró -
ce nie pra wi dło wej ru cho mo ści krę gów,
pra cy ukła du ner wo we go, funk cji fi zjo -
lo gicz nych oraz wy rów na nie mied ni cy.

Me to da Pier ce'a wy róż nia się bez -
pie czeń stwem ze wzglę du na wy ko rzy -
sta nie spe cy ficz nej tech ni ki na sta wie -
nia – bez ro ta cji gło wy. Dia gno za opie ra
się na wni kli wej ana li zie zdjęć RTG, ba -
da niu neu ro lo gicz nym mię śni i czu cia
skór ne go, ba da niu pal pa cyj nym ca łe go
krę go słu pa i mied ni cy oraz szcze gó ło -
wym wy wia dzie i hi sto rii cho ro by.

Sport16 WTOREK, 4 czerwca 2019

W so bo tę Bia ły Orzeł Koź min Wlkp.
prze grał na wy jeź dzie 1: 4 z Tu -
rem 1921 Tu rek. Miej sco wi po pierw -
szej po ło wie pro wa dzi li już 2: 0. 

Pierw sza od sło na me czu na le ża ła
zde cy do wa nie do go spo da rzy, któ rzy do -
mi no wa li nad koź mi nia na mi. W 19. mi -
nu cie wy nik spo tka nia otwo rzył Mi chał
Igna czak, a na 2: 0 nie dłu go po tem pod -
wyż szył Be nia min Trze pacz. Miej sco wi
mo gli pro wa dzić na wet wy żej, lecz nie
wy ko rzy sta li rzu tu kar ne go. 

Po prze rwie Or ły za gra ły le -
piej. I choć za wod ni cy z Koź mi na za czę -
li stwa rzać so bie do god ne sy tu acje,
w 60. mi nu cie prze gry wa li już 0: 3
po dru gim tra fie niu B. Trze pa cza.
W 72. mi nu cie uda ło im się strze lić ho -
no ro we go go la – rzut kar ny wy ko rzy stał
Oskar Ma cie jew ski. W koń ców ce koź -
miń skie go bram ka rza po ko nał jesz cze

To masz Ka sier ski, tym sa mym usta la jąc
re zul tat kon fron ta cji. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Tur za silny dla Białego Orła

W der bach na sze go po wia tu Piast
Ko by lin zre mi so wał 2: 2 z Astrą Kro -
to szyn. Pierw sza po ło wa na le ża ła
do go ści, ale po zmia nie stron
do gło su do szli go spo da rze. 

W pierw szej po ło wie pod opiecz ni
Krzysz to fa Wie wió ra zdo mi no wa li ry wa li
i udo ku men to wa li to dwo ma tra fie nia mi.
Wpraw dzie po cząt ko we 20 mi nut by ło
dość spo koj ne, ale w 26. mi nu cie Da mian
Gme rek dał kro to szy nia nom pro wa dze -
nie. Le d wie dwie mi nu ty póź niej Bar tło -
miej Wo siek po raz dru gi mu siał wy cią gać
pił kę z siat ki, a na li stę strzel ców wpi sał się
Krzysz tof Ra tyń ski. Do szat ni go ście

scho dzi li więc z dwu bram ko wym pro wa -
dze niem.

Po zmia nie stron go spo da rze pre zen -
to wa li się znacz nie le piej. Pierw sze ak cje
Pia sta by ły obie cu ją ce, ale nie przy nio sły
spo dzie wa ne go efek tu. W 53. mi nu cie
Ma te usz Wa cho wiak po ko nał kro to szyń -
skie go bram ka rza i ten gol do dał ko by li -

nia nom skrzy deł. Już dwie mi nu ty póź -
niej do re mi su do pro wa dził nie za wod ny
Ja kub Smek ta ła. 

Do sa me go koń ca obie dru ży ny sta ra -
ły się prze chy lić sza lę zwy cię stwa na swo -
ją ko rzyść, ale wy nik już się nie zmie nił
i spo tka nie za koń czy ło się po dzia łem
punk tów. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Wyrównany pojedynek derbowy 

Tur 1921 Turek - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 4:1 (2:0)

BRAMKI: 1:0 - Michał Ignaczak (19'), 2:0
– Beniamin Trzepacz (27'), 3:0 –
Beniamin Trzepacz (60'), 3:1 – Oskar
Maciejewski (72' karny), 4:1 – Tomasz
Kasierski (88')
BIAŁY ORZEŁ: Konradowski, Roszczak,
Maciejewski, Jagodziński (70' M. Leoniak),
A. Leoniak (65' Marciniak), Ratajczyk,
Kamiński, Miedziński (46' Wosiek),
Skowroński (60' Kubot), Szulc, Bierła

Piast Kobylin – Astra Krotoszyn
2:2 (0:2)

BRAMKI: 0:1 - Damian Gmerek (26'), 0:2
– Krzysztof Ratyński (28'), 1:2 – Mateusz
Wachowiak (53'), 2:2 – Jakub Smektała
(55')
PIAST: B. Wosiek, Kurzawa, Kubiak
(Jędrzejak), Szymanowski (Wachowiak),
Smektała, Wciórka, Snela, Frąckowiak, S.
Wosiek, Ratajczak, Kokot
ASTRA: Wojtkowiak, Jankowski, Olejnik,
Ratyński, Ishchuk, Budziak, Gmerek,
Polowczyk, Stachowiak, Juszczak, Mizerny

Do bie gły koń ca roz gryw ki Su per li gi
Dar ta. Po raz dru gi w hi sto rii trium fo -
wał Se ba stian Szo stak, któ ry wy -
prze dził Jac ka Cie śla ka i Mar ci na
Kmie cia ka.

W ostat niej ko lej ce mistrz po ko nał
Da mia na Klu bę (6: 2), a w po je dyn ku
bra ci Cie śla ków Ja cek po ko nał Ma riu sza
(6: 1). Trze cie miej sce, dzię ki wy gra -
nej 6: 0 z Mi cha łem Ko bu szyń skim, za -
pew nił so bie de biu tu ją cy w su per li dze
Mar cin Kmie ciak.

Tuż za po dium se zon za koń czył Prze -
my sław Paw lic ki, któ ry po ko nał Ewę Paw -

lic ką (6: 0). Mi mo re mi su 5: 5 z Wło dzi -
mie rzem Skal skim pią tą po zy cję utrzy -
mał Ma te usz Woj ta szek. Szó stą lo ka tę za -
jął Sła wo mir Ol grzy mek, ogry wa jąc na ko -
niec Mar tę Paw lic ką (6: 2).

Do fi na łu Su per li gi za kwa li fi ko wa ło
się ośmiu naj lep szych gra czy oraz wszyst -

kie zgło szo ne dar ter ki. Pod czas wszyst -
kich spo tkań w tym se zo nie rzu co no 29
ra zy mak sy mal ną licz bę punk tów. Naj -
wię cej, bo aż dzie wię cio krot nie, uczy nił
to S. Szo stak. Sześć ra zy rzu co no mak sy -
mal ną licz bę punk tów na „dzie więt nast -
kach” – trzy ra zy zro bił to S. Ol grzy mek.
Po nad 140 pkt. rzu co no 255 ra zy, a przo -
do wał w tym S. Szo stak (41 ra zy). Z ko -
lei 1579 ra zy rzu co no po wy żej 100 pkt.
Tu taj też prym wiódł S. Szo stak (163).
Naj szyb ciej le ga dwu na stą lot ką za koń -
czył J. Cie ślak. Ma on na kon cie też naj -
wyż sze skoń cze nie le ga ze 143 punk ta mi.

W so bo tę, 8 czerw ca, na go dzi -
nę 16.00 za pla no wa no wrę cze nie na gród
za mi nio ny se zon, a o godz. 17.00 roz -
pocz nie się tur niej ma sters.

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Szostak znów najlepszy


