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Absolutorium udzielone
Czytaj na str. 3

� NA SYGNALE

Tragiczny pożar w Zdunach 
Czytaj na str. 4

� ROZRYWKA

Za nami Dni Koźmina Wlkp. 
Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWÓJ ŚLUB
Czytaj na str. 8-11

Czytaj str. 5

KROTOSZYN

Na oddziale ratunkowym
znów niebezpiecznie...
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4 czerw ca był w fir mie MAH LE Sp.
z o. o. dniem otwar tym dla me diów,
za rów no tych lo kal nych, jak i zwią za -
nych ści śle z bran żą mo to ry za cyj ną.
Przed sta wi cie le przed się bior stwa
za pre zen to wa li naj now sze pro duk ty
oraz za ło że nia dzia łu After mar ket.

MAH LE After mar ket łą czy si łę sied -
miu sil nych ma rek, któ re są sy no ni ma mi
in no wa cji i bez kom pro mi so wej ja ko ści
w ska li nie tyl ko re gio nal nej, ale i świa to -
wej. W 2018 ro ku do ro dzi ny MAH LE
do łą czy ła no wa mar ka: brA in bEE, eks -
pert w wy po sa że niu warsz ta tów sa mo -
cho do wych na ryn kach Eu ro py, Bli skie go
Wscho du, Afry ki, Ame ry ki Po łu dnio wej
i czę ści Azji. Da je to po ten cjal nym klien -
tom moż li wość np. uzy ska nia sprzę tu dia -
gno stycz ne go do użyt ku w pro fe sjo nal -
nych warsz ta tach sa mo cho do wych, opra -
co wa ne we wła snym za kre sie opro gra mo -
wa nia, kli ma ty za cyj ne wy po sa że nie
warsz ta to we do sa mo cho dów oso bo -
wych, cię ża ro wych i te re no wych, urzą -
dze nia do ba da nia emi sji spa lin czy sys -
tem mo ni to ro wa nia ci śnie nia w opo nach.

Pod czas spo tka nia z me dia mi przed -
sta wi cie le fir my MAH LE z dzia łu After -
mar ke tu za zna czy li, że waż niej sze dla nich
jest kon ku ro wa nie na ryn ku mo to ry za cyj -
nym wy so ką ja ko ścią, a nie ce ną. Za pre -
zen to wa li część swo ich naj now szych pro -
duk tów, któ re bę dą tak że do stęp ne na pol -
skim ryn ku, np. tech no lo gia Tech PRO®
Di gi tal ADAS. Dzię ki niej bę dzie moż na
szyb ciej i ła twiej ka li bro wać sys te my wspo -
ma ga nia jaz dy nie mal wszyst kich pro du -
cen tów i ty pów po jaz dów. Za miast kil ku
róż nych pa ne li ka li bra cyj nych Tech PRO®
Di gi tal ADAS wy ma ga wy łącz nie jed ne go,
co umoż li wia pre cy zyj ną re gu la cję wszyst -
kich czuj ni ków i ka mer. Roz wią za nie ta kie
po zwa la za osz czę dzić czas i wy si łek, zwią -
za ne z wy mia ną pa ne li ka li bra cyj nych,
znacz nie skra ca czas prze twa rza nia da -
nych i eli mi nu je wy dat ki zwią za ne z za ku -
pem wię cej niż jed ne go pa ne lu. Dzię ki
nie ustan nym ak tu ali za cjom Tech PRO®
Di gi tal ADAS za wsze po zo sta je na bie żą -
co. Otwie ra to dla warsz ta tu do dat ko we
moż li wo ści na pra wy róż nych ma rek po -
jaz dów w warsz ta cie. 

(NO VUS)

MAHLE

Konkurują nie ceną, 
lecz jakością!

I Liceum Ogólnokształcące im.
Hugona Kołłątaja w Krotoszynie po
raz drugi zorganizowało Powiatowy
Konkurs Piosenki Polskiej. O laur
zwycięzcy rywalizowali soliści i
zespoły.

W jury znaleźli się Bartosz Marszałek,
Joanna Olejniczak, Alicja Stachurska i
Ilona Olejnik. Repertuar wybrany przez
młodych wokalistów był bardzo
zróżnicowany. Usłyszeć można było
utwory m.in. Edyty Geppert, Renaty

Przemyk czy Dżemu, a nawet piosenki
ludowe. Poziom był bardzo wysoki. 

W kategorii solistów bezapelacyjne
zwycięstwo odniosła Wiktoria Łukowiak
ze Szkoły Podstawowej w Smolicach,
wyprzedzając Justynę Wojtkowiak i
Matyldę Ozgę. Z zespołów pierwsze
miejsce przyznano grupie Folklor Błonie.
Drugą lokatę zajął zespół Tacy Nie Inni, a
na trzeciej znalazły się dwa duety: Joanna
Piotrowska i Kacper Bożykowski oraz
Kinga Dutkowiak i Maria Rybicka.  

- Niezwykle cieszy fakt, że młodzi
ludzie sięgają po coraz starsze utwory -
skomentował pomysłodawca wydarzenia
– Bartosz Marszałek.

(LENA)

KONKURS

Śpiewali polskie piosenki

Gmi na Kro to szyn pla nu je przy stą pić
do pro gra mu rzą do we go Miesz ka -
nie+. W tym ce lu przy go to wa no an -
kie tę dla miesz kań ców. Jej druk
moż na po brać ze stro ny in ter ne to -
wej www.kro to szyn.pl lub w Urzę dzie
Miej skim w Kro to szy nie (par -
ter – punkt in for ma cyj ny).

An kie tę moż na wy peł niać do 19
czerw ca. Na le ży ją do star czyć do urny
przy wspo mnia nym punk cie in for ma cyj -
nym bądź wy słać pocz tą (Urząd Miej ski
w Kro to szy nie, ul. Koł łą ta ja 7, 63-700
Kro to szyn) lub prze słać skan e -ma ilem
(um@kro to szyn.pl).

An kie ta po mo że okre ślić ska lę za in -
te re so wa nia pro gra mem Miesz ka nie+.
Udzie lo ne in for ma cje bę dą przy dat ne
przy opra co wy wa niu ewen tu al nej kon -
cep cji wdra ża nia pro gra mu i pla no wa nia
re ali za cji ko lej nych eta pów przed się wzię -

cia. Urząd zwra ca uwa gę, że an kie ta nie
jest wnio skiem o wy na jem miesz ka nia,
lecz ma je dy nie na ce lu ze bra nie wstęp -
nych in for ma cji i nie sta no wi ofer ty w ro -
zu mie niu Ko dek su Cy wil ne go.

Z pro gra mu Miesz ka nie+ w pierw szej
ko lej no ści bę dą mo gły sko rzy stać ro dzi ny,
któ re nie mo gą otrzy mać lo ka lu ko mu nal -
ne go, a ich do cho dy są zbyt ni skie, aby wy -
na jąć czy ku pić miesz ka nie na ryn ku ko -
mer cyj nym. Pod sta wo wym kry te rium, któ -
re bę dzie mu siał speł nić przy szły na jem ca,

jest tzw. zdol ność czyn szo wa, któ ra okre śla
moż li wo ści fi nan so we ro dzi ny pod ką tem
ter mi no we go opła ca nia czyn szu. 

W za kres pa kie tu Miesz ka nie+ wcho -
dzi pro gram do płat do czyn szu Miesz ka -
nie na Start. Je go ce lem jest po pra wa do -
stęp no ści miesz kań dla osób o do cho dach
utrud nia ją cych sa mo dziel ne za spo ka ja -
nie po trzeb miesz ka nio wych. Sys tem do -
płat do czyn szu pla no wa ny jest w okre sie
pierw szych 15 lat wy naj mu miesz ka nia.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Ankieta w sprawie programu Mieszkanie+



Do na szej re dak cji do tar ły in for ma -
cje, że w miej sco wo ści Tar go szy ce
(gmi na Ko by lin) na gmin nie de wa -
sto wa ny jest waż ny dla hi sto rii na -
sze go re gio nu za by tek, nad któ rym
nad zór ma Sta ro stwo Po wia to we
w Kro to szy nie. Po sta no wi li śmy więc
przyj rzeć się tej spra wie.

Cho dzi o dwo rek z po cząt -

ku XIX wie ku. Od 1852 ro ku był on sie -
dzi bą Jó ze fa Łu ka sze wi cza, za słu żo ne go
dla re gio nu hi sto ry ka, pu bli cy sty, dy rek -
to ra Bi blio te ki Ra czyń skich, a tak że re -
dak to ra m. in. „Przy ja cie la lu du”. Bu dy -
nek jest mu ro wa ny i otyn ko wa ny; par te -
ro wy z miesz kal nym pod da szem i pod -
piw ni czo ny. Wnę trze dwu trak to we, piw -
ni ce o skle pie niu ko leb ko wym z lu ne ta -
mi. Na osi ele wa cji są wy staw ki zwień czo -

ne trój kąt ny mi przy czół ka mi. Dach jest
dwu spa do wy z na czół ka mi. W jed nym
z po miesz czeń par te ru na su fi cie za cho -
wa ła się ro ze ta stiu ko wa. 

Zgła sza ją cy spra wę miesz ka niec po -
in for mo wał, że obiekt jest obec nie za -
miesz ka ły przez oso by z prze szło ścią kry -
mi nal ną, któ re na gmin nie de wa stu ją ten
bu dy nek, w związ ku z czym czę sto in ter -
we niu je tam po li cja. Zwró ci li śmy się więc

do Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to szy nie
o ko men tarz w tej spra wie.

– W tym mo men cie skła da ne są
wnio ski o eks mi sje tych lu dzi – wy ja śnia
wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski. – Miesz -
ka ją tam na za sa dzie sta rych mel dun ków
za po przed niej wła dzy. Spra wa się prze -
dłu ża ła, po nie waż lo ka to rzy się zmie nia li,

ktoś od sia dy wał wy rok w wię zie niu. Nie
uisz cza ją żad nych opłat za użyt ko wa nie
te go obiek tu i de wa stu ją to miej sce. Spra -
wę pró bo wa li śmy za ła twić przez dziel ni -
co we go, któ ry chciał po roz ma wiać z lo ka -
to ra mi, ale nikt nie otwie rał al bo za my ka -
no przed nim drzwi. Bę dzie bar dzo trud -
no prze pro wa dzić eks mi sję, je śli oczy wi -
ście sąd wy da ta ki wy rok. Ni ko mu z Wy -
dzia łu Geo de zji nie za le ża ło, że by ko goś
wy rzu cać na bruk, ale je śli nie ma wo li
pod po rząd ko wa nia się, to nie wi dzi my in -
ne go wyj ścia – stwierdza wi ce sta ro sta. 

(NO VUS)

3Aktualności

INTERWENCJA

Dochodzi do dewastacji zabytku

Na se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go, któ ra od by ła się 31 ma ja,
rad ni wy słu cha li wy stą pie nia sta ro -
sty Sta ni sła wa Szczot ki, któ ry
w imie niu za rzą du przed sta wił ra -
port o sta nie po wia tu w ro ku 2018
oraz zło żył spra woz da nie z wy ko na -
nia bu dże tu. De ba cie nad udzie le -
niem ab so lu to rium przy słu chi wa ła
się mło dzież z I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja. 

Rad ni 17 gło sa mi za i przy jed nym
wstrzy mu ją cym się udzie li li Za rzą do wi Po -
wia tu za rów no wo tum za ufa nia, jak i ab so -
lu to rium za wy ko na nie bu dże tu w ro -
ku 2018. Sta ro sta za zna czył, że prio ry te to -
wą spra wą dla władz po wia tu po zo sta je re -
struk tu ry za cja Sa mo dziel ne go Pu blicz ne -
go Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Kro to -
szy nie – za rów no w sfe rze in we sty cji (roz -
bu do wa sie dzi by głów nej), jak i fi nan so wej
oraz or ga ni za cyj nej. Pod kre ślił tak że, że la -
ta 2018 i 2019 są okre sem wy jąt ko wym
dla po wia to wej oświa ty – do szkół tra fi bo -
wiem „po dwój ny rocz nik” ab sol wen tów
pod sta wó wek i klas gim na zjal nych. 

Mó wiąc o in we sty cjach dro go wych
w po wie cie, S. Szczot ka dzię ko wał sa mo -
rzą dom gmin nym za wspar cie fi nan so -
we. – Rok 2018 był ko lej nym okre sem re -
ali za cji pla nu re struk tu ry za cji SP
ZOZ – tłu ma czył sta ro sta. – Nie ste ty,
po dwóch la tach do dat nie go wy ni ku fi -

nan so we go w ze szłym ro ku za no to wa no
stra ty. To w du żym stop niu efekt prze rzu -
ce nia na sa mo rzą dy czę ści kosz tów re for -
my służ by zdro wia. Jed ną z przy czyn ta -
kie go sta nu rze czy by ło nie wy ko na nie
kon trak tu na on ko lo gii. Or dy na tor te go
od dzia łu za cho ro wał na ty le po waż nie, że
już nie ma go wśród nas. Sy tu acja kro to -
szyń skie go szpi ta la nie od bie ga zbyt nio
od nor my, ja ką wi dzi my w in nych te go ty -
pu pla ców kach. Ja ko sa mo rząd
w V i VI ka den cji do fi nan so wa li śmy SP
ZOZ w kwo cie ok. 55 mi lio nów zło tych.
Pie nią dze głów nie prze zna czo ne by ły
na pła ce i ro sną ce kosz ty prą du, wo dy
i ście ków. Na ostat nim kon wen cie sta ro -
stów wy szła nie po ko ją ca in for ma cja, że
w pierw szym kwar ta le nie by ło szpi ta la

po wia to we go w Wiel ko pol sce, któ ry się
bi lan su je. Więc ta ka sy tu acja fi nan so wa
na sze go szpi ta la to nie wi na sta ro stwa.
Ma my naj mniej le ka rzy, bio rąc pod uwa -
gę wo je wódz two wiel ko pol skie. Jest to
czyn nik, przy któ rym dy rek tor Ku row ski
nie ma in ne go wyj ścia, jak per trak to wać
pod wyż ki. Rok 2018 to rów nież in ne wy -
dat ki in we sty cyj ne, np. dro gi, na któ re
prze zna czo no 17 mi lio nów zło tych.
Chcę prze pro sić miesz kań ców, że ta ki jest
ich stan. Mam te go świa do mość, ale nie
stać nas na wię cej. Uda je nam się współ -
pra co wać z gmi na mi w kwe stii re mon tów
dróg po wia to wych. Gdy by nie to, w mi -
nio nym ro ku mie li by śmy 4 mi lio ny zło -
tych mniej – oznaj mił S. Szczot ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu
Ko men da Po wia to wa Po li cji po raz
ko lej ny or ga ni zu je Ple bi scyt „Naj lep -
szy dziel ni co wy po wia tu kro to szyń -
skie go”. Za chę ca my do udzia łu w tej
za ba wie. 

Za zwy czaj nie bie rze udzia łu w spek -
ta ku lar nych ak cjach po li cjan tów kry mi -
nal nych czy ru chu dro go we go, ale wy ko -
nu je co dzien ną, żmud ną pra cę, któ rej
efek tem ma być wzrost po czu cia bez pie -
czeń stwa wśród miesz kań ców da ne go re -
jo nu. Po wi nien do sko na le znać swo ją
dziel ni cę, jej miesz kań ców i ich pro ble my.
Czę sto jest pierw szą oso bą, do któ rej zgła -
sza ją się je go „pod opiecz ni” ze swo imi
pro ble ma mi. 

DZIEL NI CO WY, bo o nim mo -
wa – jest na zy wa ny „po li cjan tem pierw -
sze go kon tak tu”. Czy znasz dziel ni co we -
go? Czy masz do nie go za ufa nie? Czy
uwa żasz, że jest przy ja zny i po moc ny? Je -
że li po mógł Ci w roz wią za niu Two je go
pro ble mu, po ra dził, po kie ro wał do osób,
któ re mo gły udzie lić Ci spe cja li stycz nej
po mo cy – za gło suj!

Pra ca dziel ni co we go ma szcze gól ny
cha rak ter. Dziel ni co wy w ra mach swych
obo wiąz ków dba nie tyl ko o bez pie czeń -
stwo miesz kań ców, ale utrzy mu jąc z ni mi
sta ły kon takt, nie jed no krot nie po ma ga
w roz wią zy wa niu co dzien nych pro ble -
mów. Zwięk sze nie po czu cia bez pie czeń -

stwa spo łecz ne go, ogra ni cze nie prze stęp -
czo ści i zja wisk pa to lo gii spo łecz nej, bu do -
wa wza jem ne go za ufa nia i wię zi spo łecz -
nych w ra mach da nej spo łecz no ści – to
ocze ki wa nia zwią za ne z je go pra cą. 

Aby pod kre ślić wy jąt ko wość służ by
peł nio nej przez dziel ni co wych oraz
umoż li wić miesz kań com po wia tu kro to -
szyń skie go oce nę po szcze gól nych dziel ni -
co wych, Ko mi sja Bez pie czeń stwa i Po -
rząd ku Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to -
szy nie oraz Ko men da Po wia to wa Po li cji
w Kro to szy nie or ga ni zu ją Ple bi scyt „Naj -
lep szy dziel ni co wy po wia tu kro to szyń -
skie go 2019”. W tym przed się wzię ciu
cho dzi przede wszyst kim o wy ło nie nie
dziel ni co we go, któ ry swo ją ofiar ną pra cą
oraz przy ja znym po dej ściem do miesz -
kań ców przy czy nia się do bu do wa nia po -
zy tyw ne go wi ze run ku po li cji oraz za ufa -
nia do tej służ by. 

Że by za gło so wać na naj lep sze go
dziel ni co we go, wy star czy wy peł nić ku -
pon, któ ry za miesz cza my obok, i do star -
czyć do re dak cji ga ze ty, Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Kro to szy nie lub ko mi sa ria -
tów/po ste run ków. 

OPRAC. (AN KA)

PLEBISCYT

Kto zostanie najlepszym
dzielnicowym?
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Sylwetki wszystkich dzielnicowych 
znajdziesz na stronie: 

www.krotoszyn.policja.gov.pl
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5 czerw ca w Zdu nach do szło do tra -
gicz ne go w skut kach po ża ru bu dyn -
ku miesz kal ne go. Jed na oso ba po -
nio sła śmierć, a dwie zo sta ły ran ne.

Do dzia łań za dys po no wa no trzy za -
stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej

w Kro to szy nie oraz dwa z OSP Zdu ny,
jak rów nież Ze spół Ra tow nic twa Me -
dycz ne go i po li cję. W bu dyn ku wie lo ro -
dzin nym pa lił się lo kal na par te rze,
a w środ ku znaj do wa ła się jed na oso ba.
Po zo sta li miesz kań cy by li na ze wnątrz.
Przed przy by ciem jed no stek ochro ny

prze ciw po ża ro wej je den z funk cjo na riu -
szy po li cji pod jął pró bę ewa ku acji miesz -
kań ca z pa lą ce go się lo ka lu, ale bez po -
wo dze nia. 

Stra ża cy, wy po sa że ni w sprzęt ochro -
ny dróg od de cho wych, wpro wa dzi li je den
prąd ga śni czy wo dy w na tar ciu do wnę -
trza pa lą ce go się miesz ka nia. Po stłu mie -
niu pło mie ni zlo ka li zo wa li nie przy tom ną
oso bę. Nie zwłocz nie ewa ku owa no po -
szko do wa ne go na ze wnątrz, po czym
przy stą pio no do oce ny sta nu męż czy zny.
Nie ste ty, po nie sio ne ob ra że nia oka za ły
się śmier tel ne. 

W trak cie dzia łań do stra ża ków zgło -
sił się funk cjo na riusz po li cji, któ ry ucier -
piał przy pró bie ewa ku acji po szko do wa -
ne go. Stra ża cy udzie li li mu kwa li fi ko wa -
nej pierw szej po mo cy, a na stęp nie prze ka -
za li pod opie kę Ze spo łu Ra tow nic twa
Me dycz ne go. Ob ra że nia od nio sła tak że
ko bie ta – per so nel me dycz ny udzie lił jej
nie zbęd nej po mo cy na miej scu. Po cał ko -
wi tym uga sze niu po ża ru miesz ka nie od -
dy mio no i prze wie trzo no.

(NO VUS) 

ZDUNY

Mężczyzna zginął w pożarze

58-let ni kie row ca au to bu su, któ ry
miał wy je chać na wy ciecz kę z dzieć -
mi z Ko by li na, był nie trzeź wy. Za trzy -
ma no mu upraw nie nia do kie ro wa -
nia po jaz da mi, a za po peł nio ny czyn
od po wie przed są dem. Gro zi mu ka ra
po zba wie nia wol no ści do dwóch lat.

W pięk ny czerw co wy po ra nek dzie -
ci z Ze spo łu Szko ła Pod sta wo wa

i Przed szko le w Ko by li nie by ły go to we
do wy jaz du na wy ciecz kę do Wro cła -
wia. Kil ka dni wcze śniej umó wio na zo -
sta ła po li cyj na kon tro la au to ka ru
przed po dró żą.

6 czerw ca   o godz. 6.50 po li cjan ci
uda li się do szko ły na kon tro lę au to bu su
mar ki Re nault, któ ry miał być spraw dzo -
ny przed wy jaz dem na wy ciecz kę
do Wro cła wia. Skon tro lo wa no tak że

stan trzeź wo ści kie ru ją ce go. W trak cie
ba da nia na za war tość al ko ho lu w wy dy -
cha nym po wie trzu al ko mat wska zał wy -
nik po zy tyw ny. W związ ku z tym
na miej sce przy je cha li rów nież po li cjan -
ci z Ze spo łu Ru chu Dro go we go. W do -
kład nym spraw dze niu trzeź wo ści uzy -
ska no ko lej no wy ni ki 0,29 i 0,27 mg/l al -
ko ho lu w wy dy cha nym po wie trzu. Pro -
ku ra tor wy dał rów nież po le ce nie po bra -
nia krwi do ba dań.

58-let nie mu miesz kań co wi po wia tu
kro to szyń skie go funk cjo na riu sze za trzy -
ma li upraw nie nia do kie ro wa nia po jaz da -
mi. Te raz od po wie przed są dem. W świe -
tle obo wią zu ją cych prze pi sów za kie ro -
wa nie w sta nie nie trzeź wo ści lub po uży -
ciu in ne go, po dob nie dzia ła ją ce go środ -
ka, gro zi ka ra do dwóch lat po zba wie nia
wol no ści, grzyw na w wy so ko ści co naj -
mniej 5 ty się cy zło tych oraz za kaz pro wa -
dze nia po jaz dów na mi ni mum 3 la ta.
Na miej sce przy je chał in ny kie row -
ca – trzeź wy, z któ rym dzie ci mo gły bez -
piecz nie do je chać do ce lu.

(NO VUS)

KOBYLIN

A co by było, gdyby pojechał...?

Przy Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu -
blicz nej od by ło się uro czy ste otwar -
cie Skwe ru D -O -M (Dzia ła my -Od po -
czy wa my -Mo ty wu je my). Środ ki po zy -
ska ne z pro gra mu Pol sko -Ame ry -
kań skiej Fun da cji Wol no ści, re ali zo -
wa ne go przez Aka de mię Roz wo ju Fi -
lan tro pii w Pol sce, po zwo li ły
na stwo rze nie ogro du spo łecz ne go,
któ ry po słu ży miesz kań com.

Ewa Bu kow ska, dy rek tor bi blio te ki,
po prze cię ciu wstę gi za pro si ła wszyst kich
go ści na Skwer D -O -M. Tam wrę czy ła po -
dzię ko wa nia tym, któ rzy przy czy ni li się
do po wsta nia te go uro kli we go miej sca.
Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek wy ra ził
sło wa uzna nia dla pra cy wie lu osób za an -

ga żo wa nych w stwo rze nie skwe ru. Człon -
ko wie Klu bu Mam, dzia ła ją ce go przy KBP,
zo sta li za pro sze ni do wy ko na nia mu ra lu.

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi ły dzie -
ci z Pu blicz ne go Przed szko la Baj ka oraz
ze spół Folk lor Bło nie pod kie run kiem
Ma riu sza Kaź mier cza ka. Stre fę ga stro no -
micz ną przy go to wał Ze spół Szkół Po nad -
gim na zjal nych nr 2 w Kro to szy nie. Po tem
od był się kon cert Ja na Klup sia z ze spo łem
No Way Aku stycz nie. Ini cja to rzy po wsta -
nia Skwe ru D -O -M wy ra zi li na dzie ję, że
wy stęp ten za chę ci in nych twór ców
do pre zen ta cji do rob ku ar ty stycz ne go.

(NO VUS)

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

i www.fa ce bok.com/glo kal na

Na strzel ni cy kro to szyń skie go Brac -
twa Kur ko we go prze pro wa dzo no za -
wo dy o Prze chod ni Łań cuch Her bo wy.
Ry wa li zo wa li tak że rad ni i pra cow ni cy
Sta ro stwa Po wia to we go oraz Urzę du
Miej skie go w Kro to szy nie. 

Zdo byw cą Prze chod nie go Łań cu cha
Her bo we go zo stał Ja nusz No wak z Roz -
dra że wa, któ ry wy prze dził Ma cie ja Bła że -
jew skie go z Kro to szy na i An drze ja Czaj kę
z Roz dra że wa.

W za wo dach sa mo rzą dow ców
i urzęd ni ków naj lep szy oka zał się Wal de -
mar Wro nec ki, a ko lej ne lo ka ty za ję li Jo -

an na Król -Trąb ka i Ar ka diusz Bro dziak.
W tur nie ju o tar czę „za byt ki Kro to -

szy na” trium fo wał An drzej Wa rzy bok
z Ostrze szo wa, wy prze dza jąc Bo że nę Do -
bras z Kro to szy na i Ali nę Ste fań ską
z Rasz ko wa. Ta ostat nia wy gra ła strze la nie
do tar czy lo so wej, a na po dium zna leź li
się tak że Sła wo mir Bal ce rzyk z Ka li sza
i Ma rek Ste fań ski z Rasz ko wa.

W tra dy cyj nym strze la niu do ku ra
trium fa to rem zo stał Adam Wa rzy bok
z Ostrze szo wa, dru gi był Ja cek Za siad czyk
z Ostrze szo wa, a trze cia po zy cja przy pa dła
An drze jo wi Czaj ce z Roz dra że wa.

(NO VUS)

BIBLIOTEKA

Skwer D-O-M już otwarty!

BRACTWO KURKOWE

Rywalizacja na strzelnicy
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To skut ki wy pad ku, do któ re go do -
szło 3 czerw ca na dro dze wo je wódz -
kiej nr 444 w miej sco wo ści Sul mie -
rzy ce. W cza sie dzia łań ra tow ni czych
dro ga by ła cał ko wi cie za blo ko wa na.

Na ak cję wy sła no dwa za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie oraz je den z OSP w Sul mie rzy cach,
jak rów nież ra tow ni ków me dycz nych
i po li cję. Na dro dze wo je wódz kiej do szło
do zde rze nia dwóch sa mo cho dów oso bo -
wych, a po nad to po jazd do staw czy zje -
chał do przy droż ne go ro wu. Przed przy -
by ciem jed no stek ra tow ni czych oso by
uczest ni czą ce w zda rze niu sa mo dziel nie
opu ści ły sa mo cho dy. 

Stra ża cy w pierw szej ko lej no ści za -
bez pie czy li te ren dzia łań i przy stą pi li
do udzie la nia kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy czte rem oso bom do ro słym
i dziec ku. Udzie lo no im wspar cia psy -
chicz ne go, za opa trzo no po wierz chow ne
ra ny oraz wy ko na no sta bi li za cję od cin ka
szyj ne go krę go słu pa za po mo cą koł nie rzy
or to pe dycz nych. Gdy na miej scu po ja wi ły
się Ze spo ły Ra tow nic twa Me dycz ne go
i Lot ni cze Po go to wie Ra tun ko we, oso by
po szko do wa ne prze ka za no pod opie kę le -
ka rza, któ ry pod jął de cy zję o ich ho spi ta li -
za cji. 

Stra ża cy odłą czy li aku mu la to ry
w uszko dzo nych po jaz dach oraz za bez -
pie czy li wy ciek pa li wa pia ną ga śni czą.
Po za koń cze niu czyn no ści do cho dze nio -
wych przez po li cję i usu nię ciu roz bi tych
po jaz dów przez po moc dro go wą z jezd ni
po sprzą ta no ele men ty ka ro se rii oraz pły -
ny eks plo ata cyj ne.

– Wstęp nie usta lo no, że kie ru ją cy sa -
mo cho dem mar ki Hy un dai miesz ka niec
po wia tu kro to szyń skie go za trzy mał się z za -
mia rem skrę tu w le wo i prze pu ścił ja dą cy
z na prze ciw ka po jazd mar ki Ford Fo cus,
kie ro wa ny przez miesz kan kę po wia tu
ostrow skie go. Na stęp nie kie row ca hy un da -
ia roz po czął ma newr skrę tu w le wo. Wów -

czas za uwa żył w lu ster ku, że ford zde rzył
się z ja dą cym za hy un da iem po jaz dem mar -
ki Ci tro en C3, któ rym kie ro wa ła miesz kan -
ka po wia tu ostrow skie go, oraz au tem mar ki
Re nault Tra fic, któ rym je chał miesz ka niec
gmi ny Ciesz ków z żo ną i sy nem. Wszy scy
uczest ni cy zda rze nia zo sta li za bra ni
do szpi ta la w Ostro wie. Tam po kil ku go -
dzi nach usta lo no ska lę ob ra żeń. W su mie
pięć osób zo sta ło po szko do wa nych, z cze go
dwie do zna ły po waż nych ob ra żeń. Wszy -
scy uczest ni cy zda rze nia by li trzeź wi. Trwa
po stę po wa nie wy ja śnia ją ce – in for mu je
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

5Na Bieżąco

WYPADEK

Pięć poszkodowanych osób i trzy rozbite pojazdy

Dzień po tra gicz nym po ża rze w Zdu -
nach do ko lej ne go te go ty pu zda rze -
nia do szło w Kro to szy nie. Ogień po -
ja wił się w jed nym z miesz kań w bu -
dyn ku wie lo ro dzin nym na al. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich. Na szczę -
ście tym ra zem ni ko mu nic po waż -
ne go się nie sta ło.

Na ak cję skie ro wa no trzy za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie. Z jed ne go z miesz kań na par te -
rze bu dyn ku, przez roz bi te okna wy do by -
wał się gę sty dym. Sze ściu lo ka to rów za -
miesz ku ją cych tę część ka mie ni cy zdą ży -
ło się ewa ku ować. Stra ża cy do wie dzie li
się, że jed na oso ba z miesz ka nia na pod da -
szu po zo sta ła w środ ku.

Stra ża cy wpro wa dzi li dwa prą dy ga -
śni cze pia ny sprę żo nej do wnę trza pa lą ce -
go się lo ka lu i szyb ko uga si li po żar. Jed no -

cze śnie ro ta stra ża ków, wy po sa żo na
w sprzęt ochro ny ukła du od de cho we go
i urzą dze nia po mia ro we, uda ła się
do miesz ka nia na pod da szu, gdzie prze -
by wa ła jed na oso ba. Po od dy mie niu klat -
ki scho do wej ra tow ni cy ewa ku owa li ko -
bie tę, a do te go cza su udzie la li jej wspar cia
psy chicz ne go i na bie żą co mo ni to ro wa li
miesz ka nie. 

Do kie ru ją ce go dzia ła nia mi ra tow ni -
czy mi zgło sił się męż czy zna, któ ry od -
niósł ob ra że nia rę ki, po dej mu jąc jesz cze
przed przy by ciem stra ży po żar nej pró bę
uga sze nia ognia ga śni cą prosz ko wą. Stra -
ża cy udzie li li mu kwa li fi ko wa nej pierw -
szej po mo cy i po wia do mi li Ze spół Ra tow -
nic twa Me dycz ne go, któ ry opa trzył po -
szko do wa ne go. Na ko niec wszyst kie
miesz ka nia spraw dzo no przy rzą da mi po -
mia ro wy mi, za gro żeń nie stwier dzo no.

(NO VUS)

5 czerw ca póź nym wie czo rem
do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko -
we go w Kro to szy nie Ze spół Ra tow -
nic twa Me dycz ne go przy wiózł 25-let -
nie go męż czy znę z Bo rzę ci czek
w sta nie upo je nia al ko ho lo we go.
Pa cjent był po bu dzo ny, wul gar ny
i agre syw ny, ob ra żał per so nel me -
dycz ny.

Jak in for mu je Sła wo mir Pa łasz, rzecz -
nik pra so wy Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go
Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Kro to szy -
nie, w pew nym mo men cie pa cjent wstał,

pod szedł do le ka rza dy żur ne go i wy ko nał
ruch, jak by chciał go ude rzyć gło wą.
W ostat niej chwi li jed nak się wstrzy -
mał. – Wy ma chi wał pię ścia mi, pró bo wał
dwu krot nie ude rzyć le ka rza. Ten jed nak
sku tecz nie unik nął cio sów. Gdy pa cjent
za czął się awan tu ro wać, na od dział we -
zwa na zo sta ła po li cja – mó wi S. Pa łasz.
Funk cjo na riu sze z pa tro lu po li cyj ne go,
któ ry bar dzo szyb ko przy był na miej sce,
by li świad ka mi pró by ude rze nia le ka rza,
w związ ku z czym obez wład ni li męż czy -
znę i prze wieź li na ko men dę do wy trzeź -
wie nia.

– Nie daw no w Są dzie Re jo no wym
w Kro to szy nie za padł wy rok ska zu ją cy
w spra wie męż czy zny, któ ry 5 stycz nia,
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 na szych ra -
tow ni ków me dycz nych, ma ją cych sta tus
funk cjo na riu szy pu blicz nych. Ma my na -
dzie ję, że w tym przy pad ku bę dzie tak sa -
mo i spraw ca ata ku na le ka rza bę dzie su -
ro wo uka ra ny – oznaj mia rzecz nik pra so -
wy SP ZOZ.

– Zo sta li śmy we zwa ni przez le ka rza
dy żu ru ją ce go do agre syw ne go pa cjen -

ta – in for mu je Piotr Szcze pa niak, ofi cer
pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. – Męż czy znę przy wio zło
po go to wie ra tun ko we. Po li cjan ci usta li li,
że 25-let ni miesz ka niec na sze go po wia tu,
bę dąc w sta nie nie trzeź wo ści, bez po wo -
du znie wa żał sło wa mi wul gar ny mi funk -
cjo na riu szy pu blicz nych szpi ta la po wia to -
we go w Kro to szy nie. Z uwa gi na je go za -
cho wa nie prze wie zio no go do izby osób
za trzy ma nych. Na stęp ne go dnia zo stał
prze słu cha ny. Je śli bę dzie zło żo ne sto sow -
ne za wia do mie nie przez pra cow ni ków
szpi ta la, to do są du zo sta nie skie ro wa ny
od po wied ni wnio sek – przy zna je P.
Szcze pa niak.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Pożar mieszkania w kamienicy

KROTOSZYN

Na oddziale ratunkowym znów niebezpiecznie...
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Wydarzenia6 WTOREK, 11 czerwca 2019

W mi nio ny week end od by ły się ko lej ne
Dni Koź mi na Wlkp. Bez wąt pie nia naj -
więk szą gwiaz dą im pre zy by ła Mar ga -
ret. Na jej kon cert przy by ły tłu my fa nów. 

Or ga ni za to rem im pre zy był Gmin ny
Ze spół In sty tu cji Kul tu ry w Koź mi nie
Wlkp. Na koź miń skim pod zam czu oczy -
wi ście wy stę po wa li lo kal ni ar ty ści, ze spo ły
mu zycz ne i gru py dzia ła ją ce przy miej sco -
wym Ośrod ku Kul tu ry, a tak że ho len der -
ska or kie stra dę ta. W pią tek licz nie zgro -
ma dze ni wi dzo wie ba wi li się na roc ko wo
z ze spo łem Gra na Śmie ta na oraz na Ca stle
Par ty z udzia łem koź miń skie go ko lek ty wu
DJ -ów oraz gwiaz da mi wie czo ru – Kal wi
i Re mi. Te go dnia w bi blio te ce otwar to wy -
sta wę sek cji pla stycz nej i mo de lar skiej OK.

W so bo tę na sce nie mo gli śmy zo ba -
czyć wy stę py koź miń skich ar ty stów oraz
trzech te no rów z or kie strą sa lo no wą Mo -

de ra to. Dzień za koń czył się w sty lu di sco -
-po lo z ze spo łem Po wer Play oraz za ba wą
ta necz ną z gru pą Max -Mix.

W nie dzie lę tra dy cyj nie od był się Fe -
sti wal Pio sen ki Przed szko la ków o Zło ty
Dzwo ne czek. Po tem był spek takl dla dzie -
ci „Mor skie opo wie ści” te atru Ła ta oraz
kon cert Chó ru im. Cze sła wa Czy pic kie go
z oka zji 200-le cia uro dzin Sta ni sła wa Mo -
niusz ki. Wy stą pi ła też koź miń ska or kie -
stra dę ta. Pu bli kę roz ba wił ka ba re to wy Te -
atr Ni ko li, któ ry za pre zen to wał spek takl
„Ma ru czel la”.

Nie dziel ny kon cert Mar ga ret przy cią -
gnął tłu my fa nów, zwłasz cza tych z młod -
sze go po ko le nia. Wi dzo wie ży wio ło wym
aplau zem przy wi ta li gwiaz dę, któ ra da ła
praw dzi wy po pis. Wszy scy ba wi li się zna -
ko mi cie. 

(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

ŚWIĘTO MIASTA

Margaret zdobyła koźmińską publiczność
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Sport14 WTOREK, 11 czerwca 2019

W su per ma ra to nie ko lar skim w Ła -
sku star to wa ło czte rech za wod ni ków
z po wia tu kro to szyń skie go. Za wo dy
za li cza ne są do cy klu Pu cha ru Pol ski
w Su per ma ra to nach Szo so wych. 

Ko la rze mie li moż li wość ści ga nia się
na jed nym z trzech dy stan sów. Do po ko -
na nia mie li pę tlę (dwie bądź trzy) o dłu -
go ści 72 km. Na naj dłuż szej tra sie ry wa li -
zo wał Krzysz tof Ku bik, któ ry upla so wał
się na dzie wią tym miej scu w open i był
naj lep szy w ka te go rii wie ko wej M2 z cza -
sem 5: 49: 22. 

– Je stem bar dzo za do wo lo ny ze swo -
jej for my – pod kre śla K. Ku bik. – Cie szę
się, że mo głem wal czyć o zwy cię stwo, mi -
mo bar dzo wy so kiej tem pe ra tu ry. Do po -

dium w open za bra kło bar dzo nie wie le,
ale i tak nie jest źle. Przede mną dwa wy -
ści gi na dy stan sie ul tra, czy li po -
nad 500 km i 700 km. Dzię ku ję za wspar -
cie bur mi strzo wi Fran cisz ko wi Mar szał -
ko wi, któ ry umoż li wił mi spo koj ne tre -
nin gi, co jest bar dzo waż ne dla spor tow -
ca – do da je ko larz. 

Na śred nim dy stan sie star to wał
Ma ciej Opie le wicz. Ko larz z Koź mi na
Wlkp. był 16. w open oraz trze ci w kat.
M5 (4: 29: 42). Naj krót szą tra sę po ko -
na li Ar ka diusz Zmy ślo ny (2: 11: 23),
któ ry za jął 104. lo ka tę w open i 18.
w kat. M5, oraz Cze sław Se ra szek
(2: 17: 09), któ ry zo stał skla sy fi ko wa ny
na 126. po zy cji. 

(GRZE LO)

Przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia Kro -
to szyń ska Li ga Dar ta wzię li udział
w Grand Prix POD Win mau Po lish
Open w Po li cach. 

W zma ga niach de blo wych Mar ta
Paw lic ka gra ła w pa rze z Va nes są Rey -
niers. Pierw sze go le ga prze gra ły z – jak się
oka za ło – póź niej szy mi trium fa tor ka mi,

Re na tą Sło wi kow ską i Pa try cją Gło wac ką.
Ko lej ne dwa le gi to świet na gra kro to szyń -
skiej dar ter ki, któ ra wy pro wa dzi ła swój
te am na pro wa dze nie 2: 1. Nie ste ty, po -
tem do gło su do szły ry wal ki i wy gra -
ły 3: 2. Mę skie du ety Ad rian Ja siń ski /
Prze my sław Sa wic ki oraz Prze my sław
Paw lic ki / Ol szew ski zo sta ły skla sy fi ko wa -
ne na miej scach 65-128. 

Dru gie go dnia ro ze gra no dwa tur nie -
je in dy wi du al ne. W trak cie Win mau Po -
lish Open – Ma in Event z gru py wy szedł
Prze my sław Paw lic ki. Po pu lar ny Sa li
ograł Char lie go Edward sa, Flo ria na Ru -
cho ta i Rob bie go De Bie. Na stęp nie
w star ciu z Ada mem Mo ul dem pro wa -
dził już 2: 1 i miał lot kę koń czą cą mecz.
Jed nak do gry wró cił ry wal, zwy cię ża jąc
osta tecz nie 3: 2. Nasz za wod nik upla so -
wał się na po zy cjach 65-128. 

W IX Grand Prix na fa zie gru po wej
za wo dy za koń czy li P. Paw lic ki, P. Sa wic ki
i M. Paw lic ka. Le piej po wio dło się A. Ja siń -
skie mu, któ ry po zwy cię stwie nad Arie
Van Mal se nem 3: 1 za pew nił so bie awans
do fa zy pu cha ro wej. Po tem kro to szy nia -
nin uległ 0: 3 Da wi do wi Ro ba ko wi. 

Trze cie go dnia w Win mau Po li ce Ma -
sters naj le piej po wio dło się Mar cie Paw lic -
kiej, któ ra wy gra ła z So phią Kiel mann, za -
pew nia jąc so bie drugie miej sce w gru pie.
W fa zie pu cha ro wej za wod nicz ka z Kro -
to szy na nie spro sta ła Ga brie li Brit cie, ule -
ga jąc 0: 3. 

(GRZE LO)

DART

Nasi na zawodach w Policach

KOLARSTWO

Ścigali się w Łasku 



Na obiek tach I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja w Kro -
to szy nie od był się Me mo riał Lek ko -
atle tycz ny im. Dy rek to ra Grze go rza
No wac kie go. By łą to już pią ta edy cja
tych za wo dów. 

Im pre zę zor ga ni zo wa li na uczy cie le
wy cho wa nia fi zycz ne go z po mo cą Kro to -
szyń skie go Szkol ne go Związ ku Spor to we -
go. Dy rek tor No wac ki kie ro wał szko łą
w la tach 2005-2011. To mię dzy in ny mi
dzię ki je go sta ra niom na te re nie pla ców ki

po wsta ła bież nia, któ rą w póź niej szym
cza sie w du żej czę ści sfi nan so wał przy ja -
ciel LO, Da riusz Ro zum. 

W bie gu na 100 m w gro nie dziew -
cząt naj lep sza by ła Dag ma ra Muj ta
(I LO), wy prze dza jąc We ro ni kę Ra ta jek
(I LO) i Alek san drę Grzym ską (I LO).
Wśród chłop ców naj szyb szy był Ar tur
Pau ter (ZSP nr 3), a na ko lej nych miej -
scach upla so wa li się Jan Jan kow ski (ZSP
nr 2) i Szy mon Pa ta las (ZSP nr 3). 

W bie gu na 300 m pierw szą po zy cję
za ję ła Mar ta Płu gow ska (ZSP nr 2),

a za nią zna la zły się Ro za lia Szy mań ska
(I LO) i Mo ni ka Jad czak (I LO). W gru pie
chłop ców trium fo wał Do mi nik Pi wo war
(ZSP nr 2), któ ry wy prze dził Wik to ra
Bryk czyń skie go (I LO) i Do mi ni ka Pal -
czew skie go (I LO). 

W bie gu dziew cząt na dy stan -
sie 600 m czo ło we lo ka ty za ję ły M. Jad -
czak, Ju lia Czu bak (I LO) i Ju lia No sko -
wicz (ZSP nr 3). Z ko lei bieg chłop ców
na 1500 m wy grał Ka mil Frąc ko wiak
(I LO), przed Do mi ni kiem Ry chli kiem
(I LO) i Woj cie chem Mar ci nia kiem (I LO). 

W pchnię ciu ku lą naj da lej rzu ca li A.
Grzym ska, Zu zan na Pio trow ska (ZSP
nr 2) i Ju lia Le czy kie wicz (I LO) oraz Sa -
mu el Wo jak (ZSP nr 3), A. Pau ter i Ad -
rian Wich szyń ski (ZSP nr 2). 

W sko ku w dal w gro nie dziew cząt
zwy cię ży ła An na War kocz (ZSP nr 2),
dru ga by ła D. Muj ta, a trze cia We ro ni ka

Tu szyń ska (I LO). Trój ka naj lep szych
chłop ców to Szy mon Jan kow ski (ZSP
nr 2), Mi łosz Paw lik (ZSP nr 3) i Krzysz -
tof Wał kow ski (ZSP nr 2). 

Zwień cze niem me mo ria łu by ła ry -
wa li za cja szta fet. Naj lep sza by ła eki pa
z ZSP nr 2, wy prze dza jąc dwie dru ży ny
z li ceum. (GRZE LO)

15Sport

LEKKA ATLETYKA

Zawody upamiętniające dyrektora szkoły

We Wro cła wiu od by ły się I Mi strzo -
stwa Świa ta Służb Mun du ro wych
w Wy ci ska niu Le żąc. Po cho dzą ca
z Lu to gnie wa Agniesz ka Zim mer -
mann zdo by ła srebr ny me dal!

Na co dzień pra cu ją ca w KPP Kro to -
szyn sier żant Agniesz ka Zim mer mann
jest za wod nicz ką SAC Ur sus Kro to szyn.
Swój wy stęp we Wro cła wiu roz po czę ła
od za li cze nia cię ża ru 55 kg. Po tem upo ra -
ła się z 60 kg, lecz sę dzio wie do pa trzy li się
błę du – ode rwa nia po ślad ków od ław -
ki – i nie uzna li te go po dej ścia. 

W trze ciej pró bie Agniesz ka zde cy -
do wa ła się za ata ko wać re kord ży cio -
wy – cię żar 62,5 kg. Tym ra zem po dej ście
by ło bez błęd ne. Ten wy nik za pew nił jej
ty tuł wi ce mi strzow ski. – Je stem bar dzo
za do wo lo na ze star tu po mi mo spa le nia

dru giej pró by – mó wi za wod nicz -
ka. – Za li czo ny w trze cim po dej ściu cię -
żar 62,5 kg jest mo im no wym re kor dem
ży cio wym. A do dać trze ba, że mia łam re -
kor do wo ni ską ma sę cia ła – nie ca łe 51 kg.
Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy przy czy ni li
się do te go suk ce su. 

Re dak cja Wiel ko pol skiej Ga ze ty Lo -
kal nej KRO TO SZYN skła da ser decz ne
gra tu la cje i ży czy wszyst kie go do bre go
na no wej dro dze ży cie Agniesz ce i Szcze -
pa no wi Zim mer man nom. 

(GRZE LO) Sre bro i brąz wy wal czy ły za wod -
nicz ki z te re nu gmi ny Koź min
Wlkp., re pre zen tu ją ce na co dzień
MUKS Bia łe Ty gry sy Ja ro cin, w naj -
waż niej szej im pre zie se zo nu, czy li
na mi strzo stwach Pol ski ju nio rów
i mło dzie żow ców. Ali cja Ko wań dy
zdo by ła ty tuł wi ce mi strzow ski,
a Na ta lia Wo siek sta nę ła na trze -
cim stop niu po dium. 

Mi strzo stwa od by ły się w Płoc ku.
Wy star to wa ło bli sko 300 za wod ni czek
i za wod ni ków z pra wie 60 klu bów, w tym
dzie się cio oso bo wa eki pa Bia łych Ty gry -
sów Ja ro cin.

W ry wa li za cji ju nio rek Ali cja Ko wań -
dy do tar ła do fi na łu, po dro dze wy so ko po -
ko nu jąc dwie ry wal ki, w tym klu bo wą ko -
le żan kę – Na ta lię Wo siek. W de cy du ją cym
po je dyn ku zmie rzy ła się z Wik to rią Hor bą
z LASW Le gio no wo. Więk sze opa no wa nie
stre su w naj waż niej szych mo men tach wal -
ki prze są dzi ło o mi ni mal nym zwy cię stwie
prze ciw nicz ki. Tym sa mym Ali cja zdo by ła
srebr ny krą żek. Z ko lei Na ta lia Wo siek,
któ ra wy gra ła pierw szą konfrontację, wró -
ci ła z mi strzostw z brą zo wym me da lem.

Łącz nie za wod nicz ki Bia łych Ty gry -
sów wy wal czy ły 41 punk tów do Współ -
za wod nic twa Spor to we go Dzie ci i Mło -

dzie ży, z cze go aż 20 to do ro bek miesz ka -
nek gmi ny Koź min Wlkp. 

– Mi strzo stwa Pol ski to pod su mo wa -
nie rocz ne go cy klu szko le nio we go i oce na,
jak za wod ni cy prze pra co wa li ten okres. Je -
że li cho dzi o wy stęp ju nio rek, to czu ję
ogrom ny nie do syt, bo my ślę, że po win ni -
śmy wy wal czyć zło ty me dal, a nie sre bro.
Na le ży bo wiem wspo mnieć, że Ali cja
do tych za wo dów przy stę po wa ła ja ko li der -
ka w swo jej ka te go rii wa go wej, więc roz sta -
wia no ją z nu me rem 1, w związ ku z czym
naj groź niej sze ry wal ki mo gła spo tkać do -
pie ro w pół fi na le i fi na le. Cze goś za bra kło,
by po sta wić przy sło wio wą krop kę nad i.
Szko da tym bar dziej, że Ali cja po raz ostat -
ni wy stą pi ła w mi strzo stwach w tej ka te go -
rii wie ko wej i pew nie chcia ła pięk nie pod -
su mo wać ostat nie trzy la ta star tów. Mo że

i tak być z sie bie dum na, gdyż przez ostat -
nie la ta nie scho dzi ła z po dium – zdo by ła
sre bro i dwa brą zo we krąż ki. Na du że bra -
wa za słu ży ła rów nież Na ta lia, któ ra we
wcze śniej szych star tach nie po ka zy wa ła
peł ni swo ich umie jęt no ści, jed nak na naj -
waż niej szą im pre zę w ro ku po tra fi ła się
zmo bi li zo wać, dzię ki cze mu mo że się te -
raz cie szyć z po wtó rze nia ze szło rocz ne go
wy ni ku. Je że li cho dzi o pla ny na naj bliż sze
ty go dnie i mie sią ce dla ju nio rek, to te raz
ma my okres roz tre no wa nia, na stęp nie bę -
dą krót kie wa ka cje na na ła do wa nie aku -
mu la to rów, a w po ło wie sierp nia bę dzie my
na obo zie klu bo wym i roz pocz nie my przy -
go to wa nia do ko lej ne go se zo nu star to we -
go – sko men to wa ła Jó ze fi na No wa czyk -
-Wró bel, tre ner ka MUKS Bia łe Ty gry sy Ja -
ro cin. OPRAC. (AN KA)

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Dwa medale na mistrzostwach kraju

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Agnieszka wicemistrzynią świata!

Ka ra te cy re pre zen tu ją cy ASW Nip pon
Kro to szyn i UKS Sho dan Zdu ny ry wa -
li zo wa li w 6. Cen tral Po land Open
w Ple sze wie i III Ogól no pol skich Za -
wo dach Hay ashi Cup w Do pie wie.
Tra dy cyj nie na si za wod ni cy nie wró ci -
li do do mów z pu sty mi rę ka mi. 

W Ple sze wie star to wa ło 515 za wod -
ni ków z 70 klu bów z dzie się ciu kra jów.
Czte ry me da le wy wal czy li przed sta wi cie -
le UKS Sho dan. Na naj wyż szym stop niu
po dium sta nę li Mar ta Streu bel (ka ta in -
dy wi du al ne 9 lat i młod si) oraz Ja kub Ro -
mań ski (ku mi te U'14 50 kg), sre bro zdo -
by ła Dag ma ra Muj ta (ku mi te U'21 50
kg), a brąz – Ka ta rzy na Tra fan kow ska

(ku mi te U'21 67 kg). 
Trzy krąż ki to do ro bek ka ra te ków

ASW Nip pon. Srebr ne me da le zgar nę li
Da wid For tu niak (ku mi te U'21 84 kg)
oraz Piotr Bie law ski (ku mi te se nio -
rów 84 kg i ku mi te ma sters open).

W tur nie ju Hay ashi Cup udział
wzię li tyl ko pod opiecz ni tre ne ra Ja ro sła -
wa Adam skie go. Naj lep sze w swo ich ka -
te go riach by ły Z. Ducz mal (ku mi -
te 10/11 lat, +32 kg) oraz M. Streu bel (ka -
ta 8 lat i młod sze). Z ko lei M. Ozga (ku -
mi te 12/13 lat, -45 kg), A. Sta ni sław ska
(ka ta żół te pa sy 10/13 lat) oraz Z. Ducz -
mal (ka ta 10/11 lat) ukoń czy ły zma ga nia
na dru gich miej scach.

(GRZE LO)

KARATE

Walczyli w Pleszewie i Dopiewie
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W ostat nim w tym se zo nie me czu
na wła snym bo isku Bia ły Orzeł Koź -
min Wlkp. zre mi so wał z Zie lo ny mi
Koź mi nek 2: 2. Jed nak ry wa li za cja
pił kar ska ze szła na dal szy plan wo -
bec skan da licz ne go za cho wa nia jed -
ne go z gra czy go ści. 

Od sa me go po cząt ku wie le się dzia ło.
Już w 3. mi nu cie go spo da rze pro wa dzi li,
a do siat ki tra fił Oskar Ma cie jew ski. Ry wa -
le od po wie dzie li bar dzo szyb ko, bo 5 mi -
nut póź niej. Po rzu cie roż nym koź miń skie -
go bram ka rza po ko nał Ro bert Li siec ki.
Jesz cze przed prze rwą go ście wy szli na pro -
wa dze nie za spra wą Woj cie cha Kran ca. 

Po zmia nie stron miej sco wi dą ży li
do wy rów na nia. Uda ło im się to w 83. mi nu -
cie porzu cie kar nym, po dyk to wa nym zafaul
na Fa bia nie Woś ku. Sku tecz nym eg ze ku to -
rem je de nast ki był Mar cin Kacz ma rek. 

Po ko niec me czu do szło do skan da -
licz ne go in cy den tu. Je den z gra czy Zie lo -

nych ude rzył dwóch za wod ni ków Bia łe go
Or ła! Za ten ban dyc ki wy bryk otrzy mał
oczy wi ście czer wo ną kart kę. – Ja ko klub
na pew no bę dzie my wal czyć o spra wie dli -
we ro ze gra nie tej spra wy. Po szko do wa ni
to mło dzi za wod ni cy – oznaj mił tre ner
Adam Zie liń ski. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Skandaliczne zachowanie na boisku
Ostat ni mecz na wła snym bo isku ro -
ze gra ła w mi nio ną so bo tę kro to szyń -
ska Astra. Pod opiecz ni Krzysz to fa
We wió ra god nie po że gna li się ze
swo imi ki bi ca mi, ogry wa jąc Tu li się
Tu lisz ków 3: 0.

Obie czę ści spo tka nia zna czą co się
róż ni ły. Do prze rwy go ście wy so ko po sta -
wi li po przecz kę i miej sco wi mie li pro ble -
my ze stwo rze niem so bie ja kiejś do god nej
sy tu acji strze lec kiej. 

Po zmia nie stron go spo da rzom szło
już znacz nie le piej, zwłasz cza w ostat -
nich 20 mi nu tach, kie dy to trzy ra zy zna -
leź li spo sób na bram ka rza Tu li sii. W 73.
mi nu cie wy nik otwo rzył Łu kasz Bu -
dziak – po do brym ro ze gra niu z le wej
stro ny i po da niu w po le kar ne. Kil ka mi -
nut póź niej do pie ro co wpro wa dzo ny
z ław ki Mak sym Ish chuk zwiódł de fen so -
rów Tu li sii, wy ło żył pił kę Bu dzia ko wi,
a ten po raz dru gi te go dnia wpi sał się
na li stę strzel ców. W 89. mi nu cie Ish chuk

do bił ry wa li, usta la jąc re zul tat spo tka nia.
Tak więc ukra iń skie mu pił ka rzo wi wy -
star czył le d wie kwa drans, by za li czyć asy -
stę i go la. 

– Na sza de ter mi na cja wzię ła się m.
in. z te go, że był to ostat ni mecz w tym se -
zo nie na wła snym bo isku. Chcie li śmy
zdo być trzy punk ty. Na pew no bę dzie my
chcie li po pra wić na szą grę i wzmoc nić się
na na stęp ny se zon, by za jąć wyż sze miej -
sce w li dze. Naj waż niej sze jed nak jest to,
by sa ma gra spra wia ła za wod ni kom przy -
jem ność – sko men to wał strze lec dwóch
go li, Łu kasz Bu dziak. 

(LE NA) 

PIŁKA NOŻNA 

Skuteczni w drugiej połowie

Piast Ko by lin sto czył bar dzo za cię ty
po je dy nek z sil ną Odo la no vią Odo la -
nów na jej te re nie. Dzię ki am bi cji
i de ter mi na cji go ście wy gra li 3: 2. 

Pierw szy kwa drans to wy rów na na gra
w środ ku bo iska. Obie dru ży ny mia ły
po jed nej do brej oka zji. Po strza le gło wą bli -
ski po ko na nia bram ka rza był Szy mon Wo -
siek. Z ko lei po groź nym ude rze niu jed ne -
go z odo la no wian z 16 me trów sku tecz ną
in ter wen cją po pi sał się Bar tło miej Wo siek. 

W 16. mi nu cie Ja kub Szy ma now ski
za grał pro sto pa dle do Pa try ka Ka miń skie -
go, któ ry w sy tu acji je den na jed ne go po -
ko nał bram ka rza miej sco wych. W 27. mi -
nu cie go spo da rze wy rów na li za spra wą
Mi ko ła ja Mar ci nia ka. 

Krót ko po prze rwie Piast znów pro -
wa dził. Po fau lu na Szy ma now skim tuż
przed po lem kar nym sę dzia po dyk to wał
rzut wol ny. Do pił ki pod szedł Ja kub
Smek ta ła i strza łem z 18 me trów nie dał

szans bram ka rzo wi. Od po wiedź go spo da -
rzy by ła na tych mia sto wa, bo już mi nu tę
póź niej Hu bert Ma sne ro wicz po pi sał się
sku tecz nym strza łem gło wą. Ko by li nia nie
nie od pu ści li i w 80. mi nu cie po raz trze -
ci zna leź li dro gę do bram ki ry wa li. Po do -
gra niu Ja ku ba Smek ta ły z głę bi bo iska
zwy cię skie go go la gło wą strze lił Ma te usz
Wa cho wiak. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Wymiana ciosów w Odolanowie

Odolanovia Odolanów – Piast
Kobylin 2:3 (1:1)

BRAMKI: 0:1 – Patryk Kamiński (16'), 1:1
– Mikołaj Marciniak (27'), 1:2 – Jakub
Smektała (50'), 2:2 – Hubert
Masnerowicz (51'), 2:3 – Mateusz
Wachowiak (80)
PIAST: B. Wosiek, Kurzawa, Wachowiak
(90' Knuła), Szymanowski, Smektała,
Wciórka (45' Jędrzejak), Kamiński,
Frąckowiak, S. Wosiek (87' Kubiak),
Ratajczak, Kokot

Astra Krotoszyn – Tulisia
Tuliszków 3:0 (0:0)

BRAMKI: 1:0 – Łukasz Budziak (73'), 2:0
– Łukasz Budziak (80'), 3:0 – Maksym
Ishchuk (89')
ASTRA: Wojtkowiak, Jankowski, Olejnik,
Budziak, Gmerek (75' Ishchuk), Krystek,
Polowczyk, Reyer (70' Adamski),
Stachowiak (72' Powalisz), Juszczak,
Mizerny (90' Piwowar)  

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. - Zieloni
Koźminek 2:2 (1:2)

BRAMKI: 1:0 – Oskar Maciejewski (3'),
1:1 – Robert Lisiecki (8'), 1:2 – Wojciech
Kranc (45'), 2:2 – Marcin Kaczmarek
(83' karny)
BIAŁY ORZEŁ: Nowak, Lis, Maciejewski (55'
Skowroński), Kaczmarek, Roszczak, Olesków,
Ratajczak, Kamiński, Miedziński (80'
Leoniak), Wosiek, Błażejczak (70' Kubot)


