
W śro dę, 12 czerw ca, na bo isku wie -
lo funk cyj nym na te re nie Ze spo łu
Szkół Po nad gim na zjal nych nr 2 im.
K. F. Li bel ta w Kro to szy nie od by ła się
Spar ta kia da In te gra cyj na pod ha -
słem „Łą czy nas sport!”. Or ga ni za to -
ra mi wy da rze nia by ły Sta ro stwo Po -
wia to we w Kro to szy nie oraz Urząd
Mar szał kow ski Wo je wódz twa Wiel -
ko pol skie go.

W spar ta kia dzie wzię li udział
ucznio wie na stę pu ją cych pla có wek – ZSP
nr 1 w Kro to szy nie, ZSP nr 2 w Kro to szy -
nie, ZSP nr 3 w Kro to szy nie, ZSP w Koź -
mi nie Wlkp., Ze spół Szkół Spe cjal nych
w Kro to szy nie, Mło dzie żo wy Ośro dek
Wy cho waw czy w Koź mi nie Wlkp., Spe -
cjal ny Ośro dek Szkol no -Wy cho waw czy
w Ko na rze wie i Spe cjal ny Ośro dek Szkol -
no -Wy cho waw czy w Bo rzę cicz kach. 

Im pre za mia ła na ce lu in te gra cję mło -
dzie ży z ośrod ków wy cho waw czych, któ -
rych or ga nem pro wa dzą cym jest po wiat
kro to szyń ski, z ucznia mi szkół po nad -
gim na zjal nych. Dla te go też stwo rzo no
dru ży ny mie sza ne. W każ dej zna leź li się
re pre zen tan ci szkół spe cjal nych i śred -

nich. – Chciał bym po dzię ko wać wam
wszyst kim za uczest nic two, mi mo dość
upal nej po go dy. Dzi siaj wszy scy je ste ście
zwy cięz ca mi, bo waż na jest wza jem na in -
te gra cja, a nie ry wa li za cja – pod kre ślił wi -
ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li pięć
kon ku ren cji – szta fe tę spraw no ścio wą,
mi ni pił kę noż ną, rzu ty do ko sza, rzu ty
pił ką le kar ską oraz skok w dal z miej sca.
Każ da ze szkół de le go wa ła po dwóch
uczniów do wy ko na nia za da nia. Roz po -

czę cie ry wa li za cji po prze dził po kaz gru py
cyr ko wej z SOSW w Bo rzę cicz kach. Po -
nad to moż na by ło sko rzy stać z si łow ni ze -

wnętrz nej, sma ko wać zdro wą żyw ność
oraz po znać wa lo ry wo dy pit nej z Przed -
się bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie.

W trak cie spar ta kia dy roz strzy gnię to
kon kurs pla stycz ny „W zdro wym cie le
moż na wie le...” w ra mach pro jek tu „Mo je
kom pe ten cje – mo ja przy szłość. Roz wój
po ten cja łu uczniów ze szkół po wia tu kro -
to szyń skie go”, do fi nan so wa ne go ze środ -
ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne -
go w ra mach Wiel ko pol skie go Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la -
ta 2014-2020. Na de sła ne pra ce oce nia ło
ju ry w skła dzie: Pa weł Ra do jew ski (prze -
wod ni czą cy), Prze my sław Wój cik i Wal -
de mar Wro nec ki. Pod uwa gę bra ne by ły
es te ty ka wy ko na nia, zgod ność pra cy z te -
ma tem, cie ka we uję cie te ma tu.

Zwy cięz cą kon kur su zo stał Spe cjal -
ny Ośro dek Szkol no -Wy cho waw czy im.
ks. J. Twar dow skie go w Ko na rze wie, re -
pre zen to wa ny przez Ja dwi gę Wal ko wiak
i Ewę Za chwyc. Dru gie miej sce za jął
ZSP im. J. Mar ciń ca w Koź mi nie Wlkp.,
re pre zen to wa ny przez Ka ro li nę Przy -
jem ską, Mag da le nę Wy du bę i Do mi ni kę
Py tę. Trze cia lo ka ta przy pa dła Spe cjal ne -
mu Ośrod ko wi Szkol no -Wy cho waw cze -
mu im. J. Kor cza ka w Bo rzę cicz kach, re -
pre zen to wa ne mu przez Pa try ka Szko -
piń skie go, Ju lia na Ra taj cza ka i Ma te usza
Skrzyp cza ka. Wszyst kim wy róż nio nym
uczniom wrę czo no dy plo my i na gro dy
ufun do wa ne przez Sta ro stwo Po wia to -
we w Kro to szy nie. Po zo sta li uczest ni cy
otrzy ma li dy plo my za udział oraz drob -
ne upo min ki, ufun do wa ne przez spon -
so rów.

Spon so ra mi wy da rze nia by ły:
PGKiM w Kro to szy nie, KRUK Trans port
Zdu ny, MAH LE Pol ska, EWA S.A., JOT -
KEL s. c., Bol sius Pol ska Sp. z o. o., ODZ
Sta ni sław Pa te rek Koź min Wlkp.

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
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6 czerw ca przy bu dyn ku Sta cji Dia liz
im. W. Bo lew skie go w Kro to szy nie
fir ma MAH LE Pol ska Sp. z o. o. prze -
ka za ła szpi ta lo wi dwa sa mo cho dy
mar ki Sko da Okta via, któ re jeź dzi ły
we flo cie fir my. Te raz bę dą trans por -
to wa ły cho rych na dia li zy, a po ich
za koń cze niu – od wo zi ły do do mów.

W uro czy stym prze ka za niu sa mo -
cho dów udział wzię li Ra do sław Do ma -
radz ki – dy rek tor tech nicz ny w MAH -
LE Pol ska, od po wie dzial ny za in fra -
struk tu rę za kła du, Nor bert Nie dzie -
la – dy rek tor Za kła du Pro duk cji Tu lei
w MAH LE Pol ska, Sta ni sław Szczot -
ka – sta ro sta kro to szyń ski i pre zes Za rzą -
du Fun da cji „Szpi tal Po wia to wy w Kro -
to szy nie”, Zbi gniew Bro dziak – prze -
wod ni czą cy Ra dy Fun da cji „Szpi tal Po -
wia to wy w Kro to szy nie”, Ta de usz Ste fa -
niak – do rad ca Za rzą du Po wia tu Kro to -
szyń skie go ds. szpi ta la, Krzysz tof Ku -
row ski – dy rek tor SP ZOZ w Kro to szy -
nie, Da riusz Mar kow ski – za stęp ca dy -
rek to ra ds. tech nicz no -in we sty cyj nych,
lek. Jan Pulch ny – kie row nik Sta cji Dia -
liz, Lu cy na Wy bie ra ła – za stęp czy ni kie -
row ni ka Sta cji Dia liz ds. pie lę gniar stwa.
Przed sta wi cie le szpi ta la, fun da cji oraz sta -

ro stwa po dzię ko wa li fir mie MAH LE
za prze ka za ne sa mo cho dy. Dy rek to rzy
przed się bior stwa prze ka za li klu czy ki Zbi -
gnie wo wi Bro dzia ko wi i Sta ni sła wo wi
Szczot ce. Au ta w for mie da ro wi zny otrzy -
ma ła naj pierw Fun da cja „Szpi tal Po wia to -
wy w Kro to szy nie”, a na stęp nie prze ka za -
ła je SP ZOZ.

Jan Pulch ny pod kre ślił, że za rów no
trans port na dia li zy, jak i po wrót cho -
rych do do mów jest czę ścią za kon trak to -
wa nej pro ce du ry z Na ro do wym Fun du -
szem Zdro wia. Wie le w dia li zo wa niu pa -
cjen tów za le ży więc od kom for tu trans -
por tu. Dzię ki ofia ro wa nym po jaz dom
bę dzie on te raz znacz nie przy jem niej szy
dla cho rych.

Ja ko że rok te mu ofi cjal nie za in au gu -
ro wa no pra cę nie zwy kle no wo cze sne go
apa ra tu RTG ty pu Te le ko man do, któ re go
za kup moż li wy był dzię ki współ fi nan so -
wa niu fir my MAH LE, dy rek tor Krzysz -
tof Ku row ski pod su mo wał dzia lal ność te -
go sprzę tu i jesz cze raz po dzię ko wał fir -
mie za po moc.

Na ko niec uczest ni ków spo tka nia za -
pro szo no do jed nej z sal sta cji dia liz, gdzie
za pre zen to wa ny zo stał sprzęt uży wa ny
pod czas dia liz.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SZPITAL

Dwa samochody dla stacji dializ

6 czerw ca ucznio wie szkół pod sta -
wo wych oraz przed szko la cy wzię li
udział w hap pe nin gu eko lo gicz nym,
pro wa dzo nym przez fun da cję eko lo -
gicz ną. Im pre za od by ła się na kro to -
szyń skim ryn ku. 

Dla dzie ci przy go to wa no za ba wy,
dzię ki któ rym po sze rza ły one swo ją wie -
dzę z za kre su eko lo gii. Zor ga ni zo wa no
też zbiór kę zu ży tych ba te rii i za pre zen to -
wa no pra ce przy go to wa ne na kon kurs
„Śmie cio wy po twór”.

Dzie ci mo gły sa mo dziel nie wy ko nać
tor by wie lo krot ne go użyt ku. Uczest ni -
czy ły w kon kur sie na naj szyb szą se gre ga -
cję śmie ci, a tak że mia ły oka zję prze ko nać
się, jak si łą wła snych mię śni wy two rzyć
ener gię elek trycz ną. Przy go to wa no rów -
nież upcyc lin go wy tria th lon. 

– My ślę, że ta kie wy da rze nia są bar -
dzo po trzeb ne. Uczą, jak dbać o ota cza ją -
ce nas śro do wi sko, a przy oka zji jest to
świet na za ba wa – po wie dzia ła mło da
uczest nicz ka hap pe nin gu.

(LE NA)

HAPPENING

Ekologia na krotoszyńskim rynku



Gmi na Zdu ny otrzy ma ła po nad 4 mi -
lio ny zło tych na re wi ta li za cję te re -
nów po naj star szej w Pol sce ka flar -
ni. Dzię ki do ta cji obiekt zo sta nie
prze ję ty od pry wat ne go wła ści cie la,
prze bu do wa ny, zy ska no we funk cje.
Z ca łą pew no ści sta nie się wi zy tów -
ką mia sta.

Wspar cie z Urzę du Mar szał kow skie -
go na pro jekt „Re wi ta li za cja te re nów po -
prze my sło wych i zde gra do wa nych
w Zdu nach” po zwo li sa mo rzą do wi za ku -
pić nie ru cho mość, do ko nać re mon tu,
prze bu do wy i roz bu do wy bu dyn ków
daw nej ka flar ni. Ma to na ce lu przy wró -
ce nie obiek tom do bre go sta nu tech nicz -
ne go oraz wpro wa dze nie no wych funk cji,
umoż li wia ją cych ich dal szą eks plo ata cję
dla ce lów kul tu ry, edu ka cji i tu ry sty ki. Po -
wsta nie więc ze spół obiek tów funk cjo nal -
nych, przy ja znych od bior com, w tym oso -
bom nie peł no spraw nym, wy po sa żo ny
w no wo cze sne urzą dze nia.

Obec nie nisz cze ją cy bu dy nek i brak
upo rząd ko wa nej prze strze ni ne ga tyw nie
wpły wa ją na od biór te go miej sca. Lo ka li -
za cja obiek tów wcho dzą cych w skład
kom plek su by łej ka flar ni wy ma ga pod ję -
cia dzia łań na praw czych w ce lu bu do wa -
nia po zy tyw ne go wi ze run ku mia sta

i zmian, ja kie w nim na stę pu ją. W ra mach
prze bu do wy po wsta ną po miesz cze nia
biu ro we, kon fe ren cyj ne, miesz kal ne, wy -
sta wien ni cze, mu ze al no -edu ka cyj ne, ga -
stro no micz ne, a tak że sa la am fi te atral na
do spo tkań i warsz ta tów, musz la kon cer -
to wa i sa la wy stę pów sce nicz nych.

Po zre ali zo wa niu pro jek tu miesz kań -
cy z ościen nych gmin czy po wia tów bę dą
mie li do stęp do sze ro ko ro zu mia nej kul -
tu ry – kon cer ty, wy stę py ze spo łów mu -
zycz nych, wy sta wy te ma tycz ne, warsz ta -
ty, po zna wa nie tra dy cji lo kal nych. Obiek -
ty przy cią gną przed się bior ców zwią za -
nych z bran żą ce ra micz ną, ko min kar ską
oraz tu ry stów za in te re so wa nych hi sto rią
prze my słu ce ra micz ne go w Pol sce. 

W no wo po wsta łym ośrod ku pla nu je
się stwo rze nie Ce ra micz ne go Cen trum
Rze mio sła Ar ty stycz ne go, Mu zeum Ka -
flar stwa oraz Mu zeum Pie ca. Bę dzie to
miej sce do pro wa dze nia warsz ta tów
zduń stwa oraz za jęć ce ra micz nych w ra -
mach dzia łal no ści Ce chu Zdu nów Pol -
skich. W obiek tach pod da nych re wi ta li -
za cji bę dą or ga ni zo wa ne warsz ta ty za wo -
do we ce chu oraz prze pro wa dza ne eg za -
mi ny na sto pień cze lad ni czy i mi strzow -
ski dla osób z ca łej Pol ski.

War tość cał ko wi ta pro jek tu
to 7 413 387,80 zł, z cze -
go 4 151 497,16 zł sta no wi do fi nan so wa -
nie z Unii Eu ro pej skiej.

OPRAC. (NO VUS)
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ZDUNY

Ponad 4 miliony na rewitalizację kaflarni
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13 czerw ca w go dzi nach wie czor -
nych w jed nej z pod kro to szyń skich
wsi do szło do tra gicz ne go zda rze -
nia. 38-let ni funk cjo na riusz po li cji
po peł nił sa mo bój stwo. Pro ku ra tu ra
pro wa dzi śledz two w tej spra wie.

– 38-let ni funk cjo na riusz po li -
cji – we dług wstęp nych usta leń – za bił
się, strze la jąc do sie bie z bro ni służ bo wej.
W wy ni ku ob ra żeń po niósł śmierć
na miej scu. Na miej sce zo stał wy sła ny ca -
ły sztab po li cjan tów do cho dze nio wo -śled -
czych, któ rzy pod nad zo rem pro ku ra to ra

za bez pie czy li wszel kie śla dy. Trwa ją czyn -
no ści ma ją ce na ce lu usta le nie wszyst kich
oko licz no ści te go tra gicz ne go zda rze nia.
Ze wzglę du na to, że funk cjo na riusz peł -
nił służ bę na po ste run ku, w któ rym nie
by ło ma ga zy nu, to – zgod nie z obo wią zu -
ją cy mi prze pi sa mi i usta wa mi – miał zgo -
dę na prze cho wy wa nie bro ni służ bo wej
w do mu – in for mu je Mar cin Me ler,
rzecz nik pra so wy Pro ku ra tu ry Okrę go -
wej w Ostro wie Wlkp. 

Na miej scu zda rze nia zna le zio no
broń służ bo wą wraz z amu ni cją, któ re za -
bez pie czo no pod nad zo rem pro ku ra to ra.

Cia ło funk cjo na riu sza na po le ce nie pro -
ku ra to ra za bez pie czo ne zo sta ło do sek cji
zwłok, któ ra po zwo li uzy skać wię cej in -
for ma cji w tej spra wie. Za pla no wa no ją
na 18 czerw ca. Męż czy zna był za trud nio -
ny w po li cji bli sko 11 lat, pra co wał w ko -
mi sa ria cie w Koź mi nie Wlkp., w służ bie
pa tro lo wo -in ter wen cyj nej.

– Prze słu cha ni zo sta li już tak że
człon ko wie ro dzi ny, któ rzy stwier dzi li, że
w chwi li te go tra gicz ne go zaj ścia nie by ło
ich w do mu. Po li cjan ci, któ rzy mie li
ostat nio stycz ność ze zmar łym, tak że zo -
sta ną prze słu cha ni, że by usta lić, jak za -
cho wy wał się ostat nich dniach – do po -
wia da pro ku ra tor.

(NO VUS)

NA SYGNALE

Samobójstwo funkcjonariusza policji

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 najlepszym dzielnicowym?

Sylwetki wszystkich dzielnicowych 
znajdziesz na stronie: 

www.krotoszyn.policja.gov.pl



Na Bieżąco4 WTOREK, 18 czerwca 2019

8 czerw ca uho no ro wa no lau re atów
na gro dy Su per Sa mo rząd. Ju ry wy -
róż ni ło tym ty tu łem sie dem spo -
śród 15 no mi no wa nych sa mo rzą -
dów. Jak pod kre ślo no, ich dzia ła nia
do ty czy ły róż nych za gad nień, jed nak
łą czy je jed no – w ra mach ogól no -
pol skiej ak cji Masz Głos uda ło się
wpro wa dzić po zy tyw ne zmia ny
w spo łecz no ści dzię ki uda nej współ -
pra cy z wła dza mi sa mo rzą do wy mi.
Wśród na gro dzo nych sa mo rzą dów
zna la zła się gmi na Zdu ny.

Su per Sa mo rząd to na gro da, któ ra
jest przy zna wa na od 2011 na za koń cze -
nie ko lej nych edy cji ak cji „Masz Głos”.
Otrzy mu ją ją za rów no uczest ni cy, któ -
rym uda ło się wpro wa dzić po zy tyw ne
zmia ny w swo jej spo łecz no ści dzię ki
współ pra cy z wła dza mi sa mo rzą do wy mi,
jak i owe wła dze, któ re oka za ły się otwar -
te na dia log i po mo gły w re ali za cji od dol -
nych ini cja tyw.

Na zwa na gro dy na wią zu je do sa mo -

rzą du ro zu mia ne go ja ko wspól no ta
wszyst kich miesz ka nek i miesz kań ców,
a nie tyl ko or ga ny lo kal nych władz. Po -
przez przy zna nie na gro dy ju ry do ce nia
suk ce sy uczest ni ków ak cji i otwar tość
władz, ale tak że po ka zu je, że „sa mo rząd
to my wszy scy”, i pro mu je do bre prak ty ki
w za kre sie współ dzia ła nia or ga ni za cji po -
za rzą do wych czy nie for mal nych grup ak -
tyw nych miesz ka nek i miesz kań ców
z wła dza mi sa mo rzą do wy mi.

No mi no wa ni do na gro dy wy ła nia ni są
przez ko or dy na to rów re gio nal nych spo śród
uczest ni ków ak cji „Masz Głos”. Wśród no -
mi no wa nych ju ry wy bie ra kil ku lau re atów.
W tym wą skim gro nie zna la zła się gmi na
Zdu ny, któ rą do ce nio no za dzia ła nia sto wa -
rzy sze nia „Ra zem dla Ko na rze wa”, dzię ki
któ rym uda ło się za bez pie czyć w bu dże cie
po wia tu środ ki na bu do wę ścież ki pie szo -
-ro we ro wej w tej miej sco wo ści. 

Miesz kań cy Ko na rze wa z po wo dze -
niem wy ko rzy sta li do stęp ne im na rzę -
dzia  współ pra cy z wła dza mi. W efek cie
w gmi nie  po wsta je no wa ścież ka pie szo -

-ro we ro wa. Sto wa rzy sze nie „Ra zem dla
Ko na rze wa”  zaj mu je się mię dzy in ny mi
in te gra cją spo łecz no ści lo kal nej oraz edu -
ka cją do ty czą cą  praw i obo wiąz ków
miesz kań ców oraz jaw no ści in for ma cji
pu blicz nej. Sta ra jąc się o bu do wę ścież ki
pie szo -ro we ro wej, sto wa rzy sze nie wy ko -
rzy sta ło swo je  naj waż niej sze za so -
by – wie dzę i do świad cze nie w ko rzy sta -
niu z in stru men tów par ty cy pa cji spo łecz -
nej, bu do wa ny la ta mi  do bry kon takt ze
spo łecz no ścią oraz umie jęt ność na wią zy -
wa nia współ pra cy  z miesz kań ca mi
i z wła dza mi. Po par cie dla tych dzia łań za -
pew ni ła sta ła współ pra ca z lo kal ny mi gru -
pa mi, or ga ni za cja mi i in sty tu cja mi, ta ki -
mi jak szko ła, ośro dek kul tu ry czy bi blio -
te ka. Sto wa rzy sze niu uda ło się ze brać
pod pi sy pod skie ro wa ną do władz po wia -
tu pe ty cją o bu do wę ścież ki pie szo -ro we -
ro wej wzdłuż dro gi  po wia to wej. Po mysł
po parł bur mistrz Zdun  i za de kla ro wał
po kry cie 50 pro cent kosz tów  in we sty cji,
co w du żej mie rze za de cy do wa ło o po wo -
dze niu przed się wzię cia. W re zul ta cie te -
go środ ki w bu dże cie za bez pie czył tak że
sta ro sta krot szyń ski.

(NO VUS)

WYRÓŻNIENIA

Zduny Super Samorządem

Dwo je uczniów Ze spo łu Szkół Po nad -
gim na zjal nych im. J. Ki liń skie go
w Zdu nach, An na Pi jac ka i Bar tło -
miej Ka lak, 1 czerw ca wzię ło udział
w XXV se sji Sej mu Dzie ci i Mło dzie ży. 

W ra mach pro jek tu Ki liń czy cy
przed sta wi li spo łecz no ści lo kal nej swo ją
pre zen ta cję „Dzia łal ność Woj cie cha Wy -
dry -Na wroc kie go ja ko po sła II RP i je go lo -
sy pod czas woj ny i oku pa cji”, cze go
zwień cze niem by ło uro czy ste nada nie
kro ni ce Mło dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni -
czej w Be stwi nie imie nia te go po sła. 

Po speł nie niu wszyst kich wy ma gań
ucznio wie ZSP Zdu ny za kwa li fi ko wa li się
do udzia łu w ob ra dach Sej mu Dzie ci i Mło -
dzie ży w War sza wie ja ko je den z 230 ze spo -
łów wPol sce. Dosto li cy wy je cha li już31 ma -

ja, więc mie li oka zję zo ba czyć m. in. Grób
Nie zna ne go Żoł nie rza, Kra kow skie Przed -
mie ście, plac Pił sud skie go, Sta re Mia sto, ko -
lum nę Zyg mun ta czy Za mek Kró lew ski.

Na stęp ne go dnia ucznio wie mie li
moż li wość spo tka nia w Sa li Ko lum no wej
z klu ba mi po sel ski mi. Po nad to zwie dza li
obiekt i udzie la li wy wia dów dla ra dio wej
Je dyn ki, Pol skie go Ra dia 24, TVP 1
i TVP IN FO. 

My ślą prze wod nią te go rocz nych ob -
rad sej mu by ły lo sy par la men ta rzy -
stów II RP w cza sie oku pa cji. Mło dzież
wy słu cha ła prze mó wień m. in. rzecz ni ka
praw dziec ka czy za stęp cy mi ni ster edu -
ka cji. W dal szej czę ści wy po wia da li się
mło dzi po sło wie, gło so wa no nad po praw -
ka mi, a na stęp nie prze gło so wa no uchwa -
łę XXV se sji SDiM. 

Ąn na Pi jac ka i Bar tło miej Ka lak bar -
dzo dzię ku ją ZSP w Zdu nach za wspar cie
w dą że niu do ce lu i re ali za cji pro jek tu
oraz za cie płe sło wa, peł ne do brej ener gii
pod czas wy jaz du; OSP Be stwin, bez któ -
rej nie uda ło by się te go pro jek tu zre ali zo -
wać; przed sta wi cie lom ku ra to rium
za pro fe sjo nal ną opie kę oraz wszyst kim
uczest ni kom, któ rzy za sie dli ra zem z ni -
mi w ła wach sej mu. Wy jazd ten po zwo lił
im zdo być no we do świad cze nia, po sze -
rzyć ho ry zon ty, co na pew no za pro cen tu -
je w ich do ro słym ży ciu.

(AN KA)

ZSP ZDUNY

Kilińczycy w sejmie
WARSZTATY

Mnóstwo pozytywnej energii

Pod ko niec ma ja w Kro to szyń skim
Ośrod ku Kul tu ry zor ga ni zo wa no
warsz ta ty go spel, któ re pro wa dzi ła
An na Ma ria Mbayo – wo ka list ka,
kom po zy tor ka i pe da gog, dy ry gent -
ka wro cław skie go chó ru Go spel Li fe
oraz pro pa ga tor ka mu zy ki go spel
na Dol nym Ślą sku.

W warsz ta tach wzię ło udział oko -
ło 40 osób z po wia tu kro to szyń skie go
i oko lic. Dwa dni na uki za koń czył kon cert
fi na ło wy. – To był fan ta stycz ny czas, du żo
pra cy i na uki, a efekt moż na by ło zo ba -

czyć pod czas kon cer tu fi na ło we go. Pa no -
wa ła nie sa mo wi cie po zy tyw na ener gia.
Za rok bę dę tu zno wu – stwier dził je den
z uczest ni ków. 

Tre ning wo kal ny pod czas warsz ta tów
był moż li wy dzię ki do fi nan so wa niu bur mi -
strza Kro to szy na oraz dzię ki Kro to szyń skie -
mu Ośrod ko wi Kul tu ry. Or ga ni za to ra mi
by li Sto wa rzy sze nie im. Gwiżdż Ja ni ny oraz
człon ko wie ze spo łu Po si ti ve. In stru men ta li -
ści tej gru py uświet ni li rów nież kon cert fi na -
ło wy. Warsz ta ty by ły bez płat ne, a or ga ni za -
to rzy pra co wa li wo lon ta riac ko. 

OPRAC. (NO VUS)
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Na te re nie Szko ły Pod sta wo wej
w Basz ko wie od był się fe styn ro dzin -
ny. Na przy by łych go ści cze ka ła moc
atrak cji. Im pre zę po prze dzi ło uro czy -
ste prze cię cie wstę gi na Ła wecz ce
Po wstań ców Wiel ko pol skich oraz
ze rwa nie wstę gi na mu ra lu upa mięt -
nia ją cym po wsta nie wiel ko pol skie.

Od sło nię cia Ła wecz ki Po wstań ców
Wiel ko pol skich do ko na li Da nu ta Ku ła -
ga – prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej
w Zdu nach, To masz Ptak – soł tys Basz ko -
wa, Dio ni zy Wasz czuk – rad ny RM
w Zdu nach i dy rek tor DPS w Basz ko wie,
Ja ro sław Ku biak – rad ny Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go, Mi chał Kli -
mek – przed sta wi ciel Fun da cji Or len
oraz Elż bie ta Kur kie wicz – by ła prze wod -
ni czą ca RM w Zdu nach. Mu ral po wstał
dzię ki środ kom prze ka za nym od dar -
czyń cy – Fun da cji „Or len – Dar Ser ca”.
Po od sło nię ciu w gó rę po szy bo wa ły bia ło -
-czer wo ne ba lo ny. Na stęp nie dla zgro ma -
dzo nej pu blicz no ści wy stą pi ły dzie ci z SP
w Basz ko wie.

W tym dniu ob cho dzo no rów -
nież 70-le cie miej sco we go Ko ła Go spo -
dyń Wiej skich. Był tort dla ju bi la tek i po -
dzię ko wa nia. – Dzię ku je my na szym ko -
cha nym se nio rom za przy by cie i umi le nie

nam cza su swo im to wa rzy stwem i opo -
wie ścia mi – na pi sa no w po ście pod su mo -
wu ją cym fe styn na pro fi lu fa ce bo oko -
wym so łec twa Basz ków.  Po dzię ko wa no
tak że Ka ro li nie Hof f mann, Łu ka szo wi
Krzyw dzie, Mi cha ło wi Płon ce, Ka ta rzy -
nie No wac kiej, pa niom z basz kow skie go
sto wa rzy sze nia oraz dzie ciom za pięk ną
część ar ty stycz ną. 

W trak cie fe sty nu nie bra ko wa ło
atrak cji dla naj młod szych, jak choć by plac
za baw, dmu cha ny za mek czy dmu cha ne
ku le na wo dzie. Moż na by ło prze je chać
się brycz ką oraz za ku pić słod ko ści i na po -
je przy sto iskach. Dla dzie ci przy go to wa -
no tak że ma lo wa nie twa rzy. Star si miesz -
kań cy do póź nych go dzin noc nych ba wi li
się na za ba wie ta necz nej.

(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
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BASZKÓW

Festyn rodzinny z historią w tle

Nie ste ty ry nek nie ru cho mo ści moc -
no przy śpie szył, wpływ ma na to
wie le czyn ni ków i od nich war to za -
cząć. Spo ty ka jąc się z wie lo ma gło -
sa mi, że to już moc no prze sa dzo ne
ce ny, trud no się nie zgo dzić, sko ro
ktoś, kto pod jął de cy zję o za ku pie
swo je go miesz ka nia, jesz cze oko ło
dwa la ta te mu w Kro to szy nie za je -
den metr pła cił oko ło 800 zł mniej
niż dzi siaj. 

Już wte dy wie le osób py ta ło, czy to
do bra in we sty cja, czy to nie jest zbyt wy -
so ka ce na, a jak wi dać – ry nek moc no po -
zwo lił na wzrost tych cen, da jąc Klien tom
spo ry za ro bek na nie ru cho mo ści, gdy by
tyl ko ze chcie li ją sprze dać. Jed nak wie le
z tych osób pod ję ło de cy zję o za ku pie, by
cie szyć się ni czym nie skrę po wa ną wol no -
ścią i wła snym miesz ka niem czy do mem.
Wie le osób za sta na wia ło się i na dal za sta -
na wia, czy to bę dzie do bra de cy zja. 

Dla tych, któ rzy nie są zde cy do wa ni,
jest ry nek wy naj mu nie ru cho mo ści, gdzie
czę sto mo że my zna leźć no wo cze sne i wy -
re mon to wa ne wnę trza. Jed nak mu si my
pa mię tać, że ni gdy nie bę dzie my w nich
czu li się tak jak we wła snym miesz ka niu
czy do mu. Ko lej ną kwe stią są ce ny naj mu,

któ re idą moc no w gó -
rę w ostat nim cza sie,
więc każ dy po ten cjal -
ny wy naj mu ją cy po wi -
nien za sta no wić się,
czy war to. 

Ry nek nie ru cho -
mo ści szyb ko prze
do przo du, sprzy ja te -
mu spo ro środ ków,
któ ry mi ja ko spo łe -
czeń stwo za czę li śmy

dys po no wać, wciąż po pra wia ją ca się na -
sza sy tu acja fi nan so wa i czas pra cow ni ka,
dzię ki cze mu ła twiej nam wy ne go cjo wać
dla sie bie lep sze wa run ki za trud nie nia
czy pła cy. Jest to tak że bar dzo wy mow ny
sy gnał z ryn ku, gdzie wie le nie ru cho mo -
ści ku po wa nych jest za go tów kę, bo
przy tak ni skim opro cen to wa niu de po zy -
tów ban ko wych i z uwa gi na zmien ną in -
fla cję nie ma się co dzi wić wła śnie ta kim
de cy zjom kon su men tów. By jed nak pod -
jąć świa do mą de cy zję, war to prze my śleć
wszyst kie jej aspek ty, zwró cić uwa gę
na ry zy ko, ja kie tej de cy zji to wa rzy szy, ale
na tym po lu nie zo sta je my sa mi, po nie -
waż wie le osób mo że po móc nam w ta kiej
ana li zie, a wte dy de cy zja mo że być znacz -
nie ła twiej sza.

TOMASZ GIERKO – doradca finansowy

Czyn sze ro sną eks pre so wo, ni czym
wy na jem w du żych mia stach...

7 czerw ca przy uli cy Ja na Paw -
ła II w Koź mi nie Wlkp. do szło do po -

ża ru sa mo cho du oso bo we go.
Na szczę ście ni ko mu się nic nie sta ło.

Do po ża ru za dys po no wa no trzy za -
stę py stra ży po żar nej, w tym śred ni sa -
mo chód ra tow ni czo -ga śni czy GBA
STAR -MAN 2,5/16, cięż ki sa mo chód
ga śni czy GCBA JELCZ 4/32 z OSP Koź -
min Wlkp. oraz cięż ki sa mo chód ga śni -
czy GCBA MAN 5/32 z JRG PSP w Kro -
to szy nie. 

Jak się oka za ło, do szło do po ża ru
ko mo ry sil ni ka po jaz du oso bo we go.
Kie row ca znaj do wał się po za au tem
i nie wy ma gał po mo cy me dycz nej. Stra -
ża cy uga si li ogień i spraw dzi li po jazd
ka me rą ter mo wi zyj ną pod ką tem wy -
stę po wa nia za rze wi ognia. Za gro że nia
nie stwier dzo no.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Samochód stanął w płomieniach
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W mi nio ny week end od by ły się Dni
Zdun. Or ga ni za to rzy przy go to wa li
bo ga ty pro gram, lecz – nie ste -
ty – mu siał on ulec mo dy fi ka cji,
gdyż w so bo tę wie czo rem nad mia -
stem prze szła gwał tow na bu rza.
Trze ba by ło ewa ku ować uczest ni -
ków im pre zy i od wo łać kon cer ty Mi -
cha ła Teo dor czy ka oraz Jac ka Sta -
chur skie go.

Pierw sze go dnia na sta dio nie miej -
skim w Zdu nach prze pro wa dzo -
no VI Bieg o Zdu now skie go Ka fla na dy -
stan sie 5,35 ki lo me tra. Wzię ły w nim
udział 193 oso by. W gro nie ko biet naj lep -
sza by ła De bo ra Ku be czak (Zdu ny) z cza -

sem 24: 08, któ ra wy prze dzi ła Bo gu mi łę
Ta naś (Ciesz ków / 24: 08) i Mo ni kę Ra ta -
jek (Zdu ny / 26: 53). Wśród męż czyzn
trium fo wał Bar tosz Paw la czyk (Zdu ny
/ 19: 37), a ko lej ne miej sca za ję li Ka mil
Frąc ko wiak (Kro to szyn / 20: 13) i To masz
Ko wal (Zdu ny / 21: 10). Me da le i na gro -
dy naj lep szym bie ga czom wrę czał bur -
mistrz To masz Chu dy.

Uczest ni cy Dni Zdun mo gli od dać
krew i mie li oka zję obej rzeć za byt ko we
po jaz dy. Nie bra ko wa ło oczy wi ście sto isk
ga stro no micz nych czy sto isk or ga ni za cji
po za rzą do wych. Dla dzie ci przy go to wa -
no ma ły lu na park. Na sce nie wy stą pi li
Zdu now ski Ze spół Ka me ral ny Ak cent

oraz ucznio wie miej sco wej Szko ły Pod -
sta wo wej.

W nie dzie lę w go dzi nach po ran nych
zor ga ni zo wa no na or li ku tur niej pił ki
noż nej dla dzie ci. Na sce nie na to miast
wy stą pi ły przed szko la ki, dzie cię ca scho la
oraz pod opiecz ni DPS Zdu ny. By ły też
po ka zy ta necz ne w wy ko na niu Art of
Dan ce, An cy mo nów i An cy mo nek oraz
Cen trum Tań ca Show Dan ce. Pu blicz -
ność roz ba wiał Ka ba ret z Ko no pi. Gwiaz -
dą wie czo ru był di sco -po lo wy ze spół Ska -
ner. Dni Zdun za koń czy ły się wspól ną za -
ba wą ta necz ną przy mu zy ce elek tro nicz -
nej, przy go to wa nej przez DJ -ów ze Zdu ny
Sum mer Fe sti val. (NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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Burzowa sobota i słoneczna niedziela
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W Dniu Dziec ka ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp.,
pod opie ką dy rek to ra Jac ka Za wod -
ne go, mie li oka zję pły wać stat ka mi
i mo to rów ka mi po War cie. Rejs przy -
go to wa li człon ko wie Sto wa rzy sze nia
Wod nia ków w Koź mi nie Wlkp. 

By ła to na gro da dla dzie ci, któ re osią -
gnę ły wy so kie wy ni ki w na uce w pierw -
szym okre sie koń czą ce go się ro ku szkol -
ne go. Wcze śniej ucznio wie wzię li udział

w szko le niu z za sad bez piecz ne go prze by -
wa nia nad wo dą. Rejs po War cie przy go to -
wa li Ja cek Si tarz, Le szek Le wan do wicz,
To masz Za wor ski, Ma rek Dzia ło szek, Ro -
man Ga liń ski i Ro bert Za chwiej. Po wod -
nych wy pra wach na mło dzież cze kał po -
czę stu nek, któ ry tak że przy go to wa ło Sto -
wa rzy sze nie Wod nia ków. 

– Ser decz nie dzię ku ję człon kom Sto -
wa rzy sze nia Wod nia ków w Koź mi nie
Wiel ko pol skim za cie ka wą ini cja ty wę,
któ rą zor ga ni zo wa li dla uczniów koź miń -

skiej Je dyn ki. Wie rzę, że współ pra ca bę -
dzie na dal owoc nie się ukła da ła, co umoż -
li wi mło dzie ży po zna wa nie za sad bez -
piecz ne go prze by wa nia nad wo dą i ak -
tyw ne spę dza nie cza su. Z pew no ścią by ła

to nie tyl ko za ba wa, ale rów nież ży wa lek -
cja wy cho wa nia do kul tu ry fi zycz nej
i krze wie nia ak tyw no ści ru cho wej – po -
wie dział Ja cek Za wod ny, dy rek tor SP nr 1
w Koź mi nie Wlkp. (AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Rejs po Warcie

7 czerw ca na te re nie gmi ny Zdu ny
zor ga ni zo wa no I Ma new ry Po szu ki -
waw czo -Ra tow ni cze „Noc ny Tro pi -
ciel SiR 2019”. Ćwi cze nia, w któ rych
wzię ło udział bli sko 200 osób, zor ga -
ni zo wa ły Sto wa rzy sze nie Szu ka my
i Ra tu je my z Ostro wa Wlkp., Mo ose
Pro duc tions oraz OSP w Zdu nach. 

Przed sta wi cie le OSP, Wojsk Obro ny
Te ry to rial nej i Stra ży Le śnej, ra tow ni cy
me dycz ni, ob ser wa to rzy z Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej, po li cji, Wo je wódz kie go
Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go, Po -
wia to we go Cen trum Za rzą dza nia Kry zy -
so we go i Urzę du Miej skie go w Zdu nach
mie li oka zję prze ćwi czyć po szu ki wa nia
noc ne w te re nie le śnym.

– O godz. 20.20 z Ae ro klu bu
Ostrow skie go wy star to wał sa mo lot, któ -
ry wy ko nał kil ka prze lo tów nad miej -
scem re je stra cji uczest ni ków ma new -

rów – jed nost ką OSP Zdu ny. 15 mi nut
póź niej otrzy ma li śmy sy mu lo wa ne zgło -
sze nie o roz bi ciu sa mo lo tu. Na ak cję wy -
sła ne zo sta ły naj bliż sze jed nost ki OSP,
któ re po zlo ka li zo wa niu miej sca zda rze -
nia po pro si ły o więk szą ilość sił i środ -
ków, bo wiem oprócz roz bi te go sa mo lo -
tu 100 me trów da lej znaj do wa li się po zo -
ran ci we wra ku sa mo cho du. Naj praw do -
po dob niej sa mo chód ude rzył w drze wo,
gdy kie row ca pa trzył na spa da ją cy sa mo -
lot. Dzia ła niom to wa rzy szy ły wy bu chy
pi ro tech nicz ne oraz dym, przy go to wa ne
przez ka li ską fir mę Mi zet. Stra ża cy
w oko li cach wra ku sa mo lo tu od na leź li
cięż ko ran ne go pi lo ta, któ ry po kil ku mi -
nu tach od do tar cia zmarł na sku tek od -
nie sio nych ob ra żeń. Dru ga jed nost ka za -
ję ła się wy do by ciem dwóch po zo ran tów
z sa mo cho du, któ rym trze ba by ło udzie -
lić kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy.
We dle ich re la cji mie li wi dzieć od da la ją -

ce się oso by z wra ku sa mo cho du oraz
skocz ka spa do chro no we go – opo wia da
rzecz nik pra so wy Sto wa rzy sze nia Szu ka -
my i Ra tu je my. 

Po sta no wio no na miej scu stwo rzyć
sztab od po wie dzial ny za po szu ki wa nie
osób za gi nio nych. Skie ro wa no więc tam
sa mo chód SiR -01 – Mo bil ne Cen trum
Ko or dy na cji Po szu ki wań. Każ da z 18
grup by ła wi docz na na ży wo w sys te mie
SI RON dzię ki apli ka cji SiR. W zna czą cy
spo sób uła twi ło to ko or dy na cję, a tak że
dal sze dzia ła nia przy lo ka li zo wa niu po zo -
sta łych czte rech po zo ran tów. Każ dy
z nich miał do ode gra nia swo ją ro -
lę – od oso by znaj du ją cej się w szo ku
i ucie ka ją cej przed ra tow ni ka mi, po ko -
bie tę z uszko dzo nym krę go słu pem, któ ra
wy sko czy ła na spa do chro nie w tan de mie
z dziec kiem. Uczest ni cy ma new rów mu -
sie li być bar dzo spo strze gaw czy, po nie -
waż każ dy szcze gół miał du że zna cze -

nie – od za krwa wio nej ko szul ki, po nu -
mer te le fo nu za pi sa ny u po zo ran tów.

Stra ża cy by li w peł ni za an ga żo wa ni
w po szu ki wa nia, dzię ki cze mu wszy scy
„po szko do wa ni” zo sta li od na le zie ni kwa -
drans przed upły wem wy zna czo ne go
cza su.  Mi mo ciem no ści i nie zna ne go te -
re nu każ da z grup prze szu ka ła wy zna czo -
ne sek to ry z du żą do kład no ścią. Kie row cy
ka re tek, wo zów ope ra cyj nych bez pro ble -
mów lo ka li zo wa li od bie ra ny sy gnał SOS
od po szcze gól nych ze spo łów. Po ma new -
rach na stą pi ło uro czy ste pod su mo wa nie.

Go ść mi ho no ro wy mi wy da rze nia
by li se na tor Łu kasz Mi ko łaj czyk oraz

mi ni ster An dże li ka Moż dża now ska.
W dzia ła niach uczest ni czy ły OSP Zdu -
ny, OSP Basz ków, OSP Ko na rzew, OSP
Be stwin, OSP Perzy ce, OSP Kro to szyn,
OSP Ku kli nów, OSP Or pi szew, OSP So -
śnie, OSP Alek san dria, OSP Wtó rek,
OSP Do brzy ca, OSP Mi licz, OSP Kar ski,
OSP Odo la nów, OSP Ciesz ków, OSP
Ko bier no, OSP Sul mie rzy ce, KP PSP
Kro to szyn, KP PSP Ostrów Wiel ko pol -
ski, KPP Kro to szyn, har ce rze ze Zdun,
Straż Le śna, Trans me d24, Mo ose Pro -
duc tions – Mo ose Emer gen cy, Ae ro klub
Ostrow ski.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

RATOWNICTWO

Wielkie manewry w Zdunach

W Szko le Pod sta wo wej nr 5 w Kro to -
szy nie go ści ła An na Aza ri – am ba sa -
dor Izra ela w Pol sce. Uczest ni cy spo -
tka nia mie li oka zję wy słu chać jej
wy kła du pt. „Pań stwo Izra -
el – od Zie mi Obie ca nej do kra ju in -
no wa cji”. Dys ku to wa no tak że
o współ cze snych re la cjach pol sko -
-izra el skich w kon tek ście II woj ny
świa to wej.

A. Aza ri mó wi ła o po cząt kach ży -
dow skie go ru chu na ro do we go w Eu ro pie,
dzia łal no ści to ruń skie go ra bi na Ka li sha,
ukształ to wa niu się ru chu sy jo ni stycz ne -
go, któ re go ce lem by ło od bu do wa nie pań -
stwa izra el skie go w Pa le sty nie i pierw -
szym kon gre sie sy jo ni stów w Ba zy lei
w ostat nich la tach XIX wie ku. 

Mię dzy na ro do wą le gi ty mi za cję ruch
sy jo ni stycz ny uzy skał 24 lip ca 1922 ro ku.
Na po cząt ku li sto pa da 1947 pań stwa

człon kow skie ONZ prze gło so wa ły utwo -
rze nie dwóch państw – jed ne go dla Ży -
dów, dru gie go dla Ara bów. Kil ka mie się -
cy przed De kla ra cją Nie pod le gło ści Ży dzi
zo sta li za ata ko wa ni przez Egipt, Irak, Sy -
rię, Li ban i Jor da nię. Z Pa le sty ny wy co fa li
się Bry tyj czy cy, prze ka zu jąc broń Ara -
bom. W wal kach wzię li udział oca le ni

z Ho lo kau stu, któ rzy po za koń cze -
niu II woj ny świa to wej zna leź li się na Bli -
skim Wscho dzie. 14 ma ja 1948 ro ku
zgod nie z de cy zją ONZ zo sta ła ogło szo na
De kla ra cja Nie pod le gło ści, a po pu la cja
Ży dów, za si lo na uchodź ca mi z kra jów
arab skich, wzro sła do 1,3 mi lio na.
W War sza wie we wrze śniu te go sa me go

ro ku zo sta ła otwar ta pierw sza na świe cie
izra el ska am ba sa da.

Pań stwo Izra el od po cząt ku mu sia ło
wal czyć o swe ist nie nie. Woj na o nie pod -
le głość z lat 1947-1948 kosz to wa ła po -
nad sześć ty się cy ofiar. W ro ku 1956 do -
szło do kry zy su su eskie go i woj ny z Egip -
tem. W ro ku 1967 wy bu chła woj na sze -
ścio dnio wa, któ rej efek tem by ło prze ję cie
przez Izra el kon tro li nad ca łą Je ro zo li mą.
W ro ku 1973 wy bu chła woj na Yom Kip -
pur – Izra el wal czył z ko ali cją egip sko -sy -
ryj ską. Punk tem za pal nym po zo sta je
do dziś stre fa Ga zy, rzą dzo na przez ra dy -
kal ną or ga ni za cję Ha mas.

Izra el ma obec nie oko ło 8,5 mi lio na
miesz kań ców, spo śród któ rych oko ło 75%
to Ży dzi. Wzrost licz by miesz kań ców
moż li wy był dzię ki wspie ra nej przez pań -
stwo ma so wej emi gra cji do te go kra ju. 

Izra el to dru gi kraj na świe cie
pod wzglę dem in no wa cyj no ści i szes na -
sty w świa to wym ra por cie na te mat kon -
ku ren cyj no ści. To kraj start -upów i dru gi
po Do li nie Krze mo wej ośro dek prze my -
słu elek tro nicz ne go.

W dys ku sji, ja ka wy wią za ła się
po wy kła dzie, pa ni am ba sa dor pod kre -
śla ła obo pól ny wzrost za in te re so wa nia
mię dzy miesz kań ca mi na szych kra jów.
Mó wi ła o 250 tys. Po la ków, któ rzy
w ubie głym ro ku od wie dzi li Izra el, i 180
tys. Izra el czy ków od wie dza ją cych Pol -
skę. Mó wiąc o Ho lo kau ście, An na Aza ri
za zna czy ła, że wy mor do wa nie przez
Niem ców trzech mi lio nów Po la ków to
wiel ka tra ge dia, ale rów nie wiel ką by ło
wy mor do wa nie trzech mi lio nów pol -
skich Ży dów, bo woj nę zdo ła ło prze żyć
za le d wie kil ka set ty się cy.

W Izra elu pa mię ta się tak że o przy -
mu so wym wy jeź dzie z Pol ski kil ku na stu
ty się cy Ży dów w wy ni ku wy da rzeń mar -
co wych w ro ku 1968. W każ dym na ro -
dzie – jak stwier dzi ła am ba sa dor – są lu -
dzie do brzy i źli, Po la cy nie są pod tym
wzglę dem wy jąt kiem. Sta no wią naj więk -
szą gru pę na ro do wo ścio wą Spra wie dli -
wych wśród Na ro dów Świa ta, ale trze ba
pa mię tać, że nie wszy scy Po la cy do Ży -
dów są na sta wie ni przy chyl nie.

(NO VUS)

KROTOSZYN

W każdym narodzie są ludzie dobrzy i źli
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W dwóch ostat nich dniach ma ja Ze -
spół Szkół Spe cjal nych im. Ma rii
Grze go rzew skiej w Kro to szy nie świę -
to wał swo je 70-le cie. Był czas
na wspo mnie nia z hi sto rii pla ców ki
oraz na do brą za ba wę.

30 ma ja w ki nie Przed wio śnie od by ła
się uro czy sta aka de mia, na któ rą przy by ło
licz ne gro no go ści, a po śród nich przed sta -
wi cie le władz sa mo rzą do wych i oświa to -
wych, by li i obec ni dy rek to rzy, na uczy cie -
le, pra cow ni cy, ucznio wie, ro dzi ce, ab sol -
wen ci i przy ja cie le szko ły. 

Dy rek tor ki pla ców ki, Do ro ta Wal -
czak i Agniesz ka Le ciej, dzię ko wa ły by -
łym i obec nym na uczy cie lom za wie lo let -
ni trud i za an ga żo wa nie oraz ży czy ły nie -
usta ją ce go en tu zja zmu i po my słów w dal -
szej pra cy dy dak tycz no -wy cho waw czej. 

Waż nym punk tem spo tka nia by ła pre -
zen ta cja mul ti me dial na, przy bli ża ją ca wi -
dzom hi sto rię, tra dy cję i co dzien ne ży cie
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych. Aka de mię
uświet nił wy stęp ar ty stycz ny uczniów ZSS.
Przy by li go ście skła da li ży cze nia suk ce sów,
za do wo le nia i nie koń czą cej się pa sji w pra cy
z mło dzie żą. Szcze gól nym go ściem by ła

pro fe sor UAM dr hab. Da nu ta Ko peć, któ -
ra w wy kła dzie po ru szy ła waż ne aspek ty
współ cze snej pe da go gi ki spe cjal nej.

Na za jutrz na te re nie szko ły od by ła się
Bie sia da In te gra cyj na, na któ rej nie mo gło
za brak nąć uro dzi no we go tor tu. Przy by li
ucznio wie, ab sol wen ci, ro dzi ce mo gli
uczest ni czyć w za ba wach czy kon kur sach
pro wa dzo nych przez pro fe sjo nal nych ani -
ma to rów. Każ dy mógł zro bić so bie sel fie
z du żą ma skot ką. Nie zwy kłą atrak cją był
po kaz ba niek my dla nych. Dla star szych
i młod szych pań otwar te by ło sto isko ko -
sme tycz ne. Nie za bra kło oczy wi ście
smacz ne go ja dła w po sta ci gro chów ki, ke -
ba bu, kieł ba sy z gril la czy roż nych ciast.

ZSS im. Ma rii Grze go rzew skiej
w Kro to szy nie jest szko łą kształ ce nia
spe cjal ne go dla dzie ci i mło dzie ży o róż -
nym stop niu nie peł no spraw no ści umy -
sło wej i fi zycz nej (ze sprzę żo ną nie -
spraw no ścią ru cho wą i nie peł no spraw -
no ścią słu cho wą), o zróż ni co wa nych po -
trze bach edu ka cyj nych. Pla ców ka speł -
nia wy ma ga nia nie zbęd ne do or ga ni za -
cji za jęć wcze sne go wspo ma ga nia roz -
wo ju dziec ka. Ist nie je od 1949 ro ku.
Jest przy ja zna, wy ko rzy stu je no wa tor -
skie me to dy pra cy. Ma do brze wy po sa -
żo ną ba zę dy dak tycz ną i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ną ka drę pe da go gicz ną. 

(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

Niedawno od by wa ła się IX edy cja
Raj du Po znań skie go „Wio sna z Ko -
zioł ka mi”. Po śród 90 uczest ni ków
zna lazł się je den kro to szy nia -
nin – An to ni Azgier. 

Or ga ni za to rem wy da rze nia był Klub
Tu ry sty ki Ro we ro wej „Sig ma” z Po zna nia,
a ha sło prze wod nie brzmia ło: „Po znań
na to rach”. Pierw sze go dnia raj du prze -
pro wa dzo no dru ży no wy kon kurs z od ga -
dy wa niem ha seł, po dob nie jak w pro gra -
mie te le wi zyj nym „Ko cham Cię, Pol sko”.
Po łą czo ne si ły ostrow sko -kro to szyń skie
za ję ły dru gie miej sce. 

Na za jutrz uczest ni cy uda li się do lo -
ko mo ty wow ni PKP Car go w Po zna niu,

gdzie wie le się do wie dzie li o fak tach zwią -
za nych z prze glą da mi i na pra wa mi po cią -
gów. Dru gim obiek tem by ła za jezd nia
tram wa jo wa MKP Po znań na Fra no wie.
Tam moż na by ło zo ba czyć no wo cze sne
oraz za byt ko we tram wa je. 

Po wspól nym po sił ku gru pa uda ła się
na Ra ta je, gdzie zor ga ni zo wa no mi ni
skan sen z za byt ko wy mi pa ro wo za mi. By -
ła też wi zy ta nad je zio rem Mal ta, a wie -
czo rem zor ga ni zo wa no dwa kon kur sy
rzu to we – lot ka mi i wo recz ka mi do ce lu. 

W nie dzie lę gru pa po je cha ła do sank -
tu arium ma ryj ne go w miej sco wo ści Tul -
ce, gdzie za koń czył się trzy dnio wy rajd
„Wio sna z Ko zioł ka mi”. 

(GRZE LO)

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

To już 70 lat!
TURYSTYKA

Krotoszynianin w poznańskim rajdzie 
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13Kultura

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej go ścił Ta de usz Bar toś. Od wie dził
on ro dzin ne mia sto, bo w Kro to szy -
nie się uro dził, by pro mo wać swo ją
pierw szą po wieść, za ty tu ło wa ną
„Mnich”. 

Po ukoń cze niu szko ły śred niej w Po -
zna niu T. Bar toś w 1987 ro ku wstą pił
do za ko nu do mi ni ka nów. Wkrót ce przy -
jął świę ce nia za kon ne, a sześć lat póź -
niej – ka płań skie. W ro ku 1998 uzy skał
sto pień dok to ra, a w 2007 – dok to ra ha -
bi li to wa ne go. Wte dy też opu ścił za kon.
Obec nie jest pro fe so rem Aka de mii im.
Alek san dra Gieysz to ra w Puł tu sku i pu -
bli cy stą, pi szą cym kry tycz nie na te mat
Ko ścio ła. Kie ru je War szaw skim Stu dium
Fi lo zo fii i Teo lo gii.

Je go po wieść „Mnich” jest re tro spek -
tyw nym spoj rze niem głów ne go bo ha te ra
na wła sne ży cie. Zde cy do wa ła o nim pod -
ję ta w mło do ści spon ta nicz na de cy zja
o wstą pie niu do za ko nu kar ta zów. Są dził,

że w klasz tor nych mu rach znaj dzie sens
ży cia, któ re go nie po tra fił od na leźć w so -
bie. Rze czy wi stość za kon ną oglą da my
przez pry zmat je go my śli, do świad czeń
i na ra sta ją ce go roz cza ro wa nia. Po rwa ny
per spek ty wą wiecz no ści, któ rej do ty ka
już za ży cia, uwa ża, że co dzien ne mo dli -
twy za kon ni ków wpro wa dza ją Bo ski ład
w ist nie nie świa ta.

Roz cza ro wa nie przy cho dzi z chwi lą,
gdy mo dły nie spo ty ka ją się z od po wie -
dzią Bo ga, a wszyst kie po boż ne for mu ły
sta ją się po wta rza ny mi w kół ko, pu sty mi
stwier dze nia mi, po zba wio ny mi wia ry.

Od ży cia za kon ne go od strę cza go tak że
po wszech ność prak tyk ho mo sek su al -
nych, skry wa nych pod płasz czy kiem tro -
ski o mło dych za kon ni ków. 

W po wie ści T. Bar to sia ob raz ży cia
za kon ne go to du cho wa pust ka, na kaz
bez względ ne go po słu szeń stwa, brak
moż li wo ści we wnętrz ne go roz wo ju i gło -
sze nia wła snych opi nii, to ko niec epo ki,
w któ rej zna czą cą ro lę od gry wa ła du cho -
wość i re li gia. Au tor przy znał, że książ ka
za wie ra frag men ty nie po zba wio ne ele -
men tów au to bio gra ficz nych.

OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Spotkanie z Tadeuszem Bartosiem

13 czerw ca w Gmin nym Ośrod ku
Kul tu ry w Ko by li nie mia ło miej sce
otwar cie wy sta wy pt. „Po wsta nie
Wiel ko pol skie – roz kaz! Do ku men ty
Po wsta nia Wiel ko pol skie go”.
Na uro czy stość przy był Hen ryk Kry -
stek – dy rek tor Ar chi wum Pań stwo -
we go z Po zna nia.

Ce lem wy sta wy jest uka za nie po wsta -
nia wiel ko pol skie go ja ko czy nu zbroj ne go,

któ ry zde cy do wał o kształ cie od ro dzo nej
Pol ski. Ar chi wum Pań stwo we w Po zna niu
prze cho wu je w swo ich za so bach do ku -
men ty po wsta nia wiel ko pol skie go, w tym
m. in. roz ka zy dzien ne Do wódz twa Głów -
ne go Sił Zbroj nych w by łym za bo rze pru -
skim z okre su po wsta nia. Roz ka zy te są
czę ścią za cho wa ne go w nie wiel kim frag -
men cie ze spo łu ar chi wal ne go „Do wódz -
two Okrę gu Ge ne ral ne go w Po zna niu
z lat 1919-1920.” OPRAC. (NO VUS)

WYSTAWA

Dokumenty z powstania wielkopolskiego
WYSTAWA

Fotograficzne portrety ze świata

W ma ju w Mu zeum Re gio nal nym
im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka w Kro to -
szy nie od był się wer ni saż wy sta wy
fo to gra fii au tor stwa Edwar da Grze -
go rza Fun ke, za ty tu ło wa nej „Por tret
ze świa ta”. Eks po zy cja zna la zła się
w na szym mie ście dzię ki współ pra -
cy z Agen cją Ze gart. Moż na ją obej -
rzeć do 30 czerw ca.

Na wy sta wę skła da się 60 fo to gra fii
przed sta wia ją cych in dy wi du al ne i zbio ro -
we – re por ter skie z isto ty i for my – por -
tre ty miesz kań ców wie lu kon ty nen tów
i kra jów, któ re E. G. Fun ke od wie dził. Ca -
łość sta no wi barw ną – o wy so kim po zio -
mie ar ty stycz nym – pa no ra mę ludz kich
ty pów i oso bo wo ści, bę dą cych przed sta -
wi cie la mi wszyst kich ras, wie lu na ro dów,
kul tur i cy wi li za cji.

Wy sta wa „Por tret ze świa ta” jest plo -
nem wie lu po dró ży po wszyst kich, z wy -
jąt kiem An tark ty dy, kon ty nen tach
w ostat nich 15 la tach. Fo to gra fie po cho -
dzą z 17 kra jów. Wy sta wa mia ła swo ją pre -
mie rę w War sza wie, a go ści ła tak że m. in.
w By to miu, Ka li szu, Byd gosz czy, Płoc ku
i Gdań sku oraz w Grod nie i Miń sku
na Bia ło ru si. Edward Grze gorz Fun ke to

dok tor na uk tech nicz nych, ab sol went Po -
li tech ni ki Gdań skiej, miesz ka niec Ko sza li -
na od 1951 ro ku. Fo to gra fią zaj mu je się
już po nad pół wie ku. Uczest ni czył w kil -
ku dzie się ciu wy sta wach i kon kur sach fo -
to gra ficz nych, kra jo wych i za gra nicz nych.
Jest au to rem wie lu ka len da rzy oraz wy -
daw nictw al bu mo wych. Zo stał od zna czo -
ny me da lem „Za słu żo ny Kul tu rze Glo ria
Ar tis”, z ko lei Ka pi tu ła Fo to klu bu RP
przy zna ła mu zło ty me dal „Za słu żo ny dla
fo to gra fii pol skiej”. Je go pra ce znaj du ją się
w zbio rach m. in. Bi blio te ki Głów nej Po li -
tech ni ki Gdań skiej, Mu zeum Zam ku
Ksią żąt Po mor skich w Dar ło wie, Mu -
zeum Hi sto rycz no -Przy rod ni czym w Świ -
sło czy na Bia ło ru si, mu zeum w Ko sza li nie
oraz w zbio rach i ko lek cjach pry wat nych.
Od wie lu lat swo imi pra ca mi wspie ra li cy -
ta cje cha ry ta tyw ne. Moc no za an ga żo wał
się tak że we współ pra cę z Aresz tem Śled -
czym i Za kła dem Kar nym w Ko sza li nie.
W 2009 ro ku w Ko sza li nie po wo łał do ży -
cia Bał tyc ką Szko łę Fo to gra fii. Od kil ku na -
stu lat, wraz z mał żon ką Kry sty ną, re ali zu -
ją wła sny pro jekt fo to gra ficz ny „Por tret
świa ta” i pod tą na zwą pro wa dzą au tor ską
ga le rię fo to gra fii, www.por tret swia ta.pl.

(NO VUS)
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W Ła giew ni kach, na ran czu Cze sła -
wa Rosz cza ka, od by ły się IX Otwar te
Mi strzo stwa Wiel ko pol ski Ma sters
w Rzu tach pod ho no ro wym pa tro na -
tem mar szał ka wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go Mar ka Woź nia ka. Go -
spo darz za wo dów wy wal czył dwa
me da le.

W pchnię ciu ku lą pierw sze miej sce za -
ję li ex aequo dwaj za wod ni cy. Wa cław Kran -
kow ski (M65, MKL To ruń) rzu cił ku lą o wa -
dze 5 kg na od le głość 12,60 m, na to miast
Cze sław Rosz czak (M75, Olim pij czyk Po go -
rze la) ku lą o wa dze 4 kg uzy skał re zul -
tat 11,59 m. Obaj zdo by li 922 punk ty.

W rzu cie dys kiem ła giew ni cza nin
wy wal czył sre bro, osią ga jąc od le -
głość 35,96 m. W kla sy fi ka cji open – we -
dług ilo ści zdo by tych punk tów – Rosz -
czak upla so wał się na 5. po zy cji, ex aequo
z Kran kow skim.

Prze pro wa dzo no tak że otwar ty kon -
kurs w pchnię ciu ku lą (5 kg) o Pu char Mi -
strza Świa ta Cze sła wa Rosz cza ka. Zwy cię -
żył Pa weł Ma tu szew ski z Ko by li na (12,12
m), wy prze dza jąc Prze my sła wa Ma dzię
z WKU Lesz no (10,48 m) i Hie ro ni ma Ję -
dr ko wia ka z Ła giew nik (10,46 m).

(AN KA)

Krzysz tof Ku bik wy star to wał w Ul tra -
ma ra to nie „Pięk ny Za chód” w Nie -
su li cach k. Świe bo dzi na, za li cza nym
do kla sy fi ka cji ge ne ral nej Pu cha ru
Pol ski Ul tra ma ra to nów w Pol sce.
Kro to szyń ski ko larz za jął 33. miej -
sce w gro nie 131 za wod ni ków. 

Do po ko na nia by ła tra sa o dłu go -
ści 527 km. Dla K. Ku bi ka był to trze ci
start w ul tra ma ra to nie, pierw szy na ta -
kim dy stan sie. War to jed nak przy po -
mnieć, że w ubie głym ro ku prze je chał
on 1008 km bez prze rwy spod Bał ty ku aż

do Biesz czad. Dy stans ma ra to nu był więc
w za się gu je go moż li wo ści. 

Kro to szy nia nin po ko nał tra -
sę 527 km w cią gu 23 go dzin i 13 mi nut,
wli cza jąc w to krót kie po sto je na po si łek
i uzu peł nie nie bi do nów. Zo stał skla sy fi -
ko wa ny na 33. lo ka cie w open. 

– W po ło wie tra sy mia łem nie ma ły
kry zys, od cię ło mi prąd i stra ci łem du żo
cza su na od po czy nek i dys ku sję z or ga ni -
za to rem, któ ry chciał mnie zdjąć z wy -
ści gu – re la cjo nu je K. Ku bik. – Jed nak
wie dzia łem, że mu szę tyl ko chwi lę od -
po cząć i mo gę je chać da lej. Tak też zro bi -

łem. Du żo za ry zy ko wa łem, na da jąc bar -
dzo moc ne tem po przez pierw -

sze 270 km. Gor sza by ła zmia na wa run -
ków jaz dy z 35*C w dzień do le d wie 6*C

w no cy. To by ła wal ka z sa mym so bą
i cie szę się, że ukoń czy łem ten ma ra ton.
Dum nie re pre zen tu jąc Kro to szyn, dzię -
ki wspar ciu UM i bur mi strza Fran cisz ka
Mar szał ka, mo głem za jąć się spo koj ny mi
tre nin ga mi, bez żad ne go „ale” przy go to -
wy wać for mę i nie mar twić się for mal -
no ścia mi. Trzy maj cie kciu ki za ko lej ny
start w Ul tra -To ur de Po mo rze pod ko -
niec lip ca! Na ta kich dy stan sach bar dzo
du żą ro lę od gry wa do świad cze nie za -
wod ni ków i ob jeż dże nie te go ty pu tras.
Na ra zie zbie ram do świad cze nie, ale
wiem, że je stem w sta nie wal czyć o naj -
wyż sze po zy cje – przy zna je kro to szyń -
ski ko larz. 

(LE NA) 

Do bie gła koń ca dru ga edy cja Otwar -
tych Mi strzostw Po wia tu Kro to szyń -
skie go w Sza chach Szyb kich. 7
czerw ca w Kro to szyń skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie dle ra
od był się ostat ni tur niej i pod su mo -
wa nie roz gry wek. 

Ry wa li za cja to czy ła się w czte rech ka te -
go riach. W gro nie dziew cząt z rocz ni -
ków 2004-2007 trium fo wa ła Wik to ria Łu -
ko wiak, wy prze dza jąc Na ta lię Grzo nę i Zu -
zan nę Zie le ziń ską. W gru pie dziew cząt
z rocz ni ka 2008 i młod szych naj lep sza by ła
Ka ta rzy na Kacz ma rek, a ko lej ne miej sca za -
ję ły Pau li na Ant ko wiak i Zo fia Ka lak.

Wśród star szych chłop ców zwy cię żył
Ka mil Grze siak, któ ry wy prze dził Kac pra
Ugor ka i Da wi da Gu stow skie go. W młod -
szej ka te go rii wy grał Ma te usz Ant ko wiak,
a na po dium zna leź li się tak że Adam Jar -
czyń ski i Woj ciech Świer blew ski. 

– Dzię ku ję Ban ko wi Spół dziel cze mu
w Kro to szy nie za ob ję cie pa tro na tem ho -
no ro wym ca łe go cy klu, Kro to szyń skiej
Bi blio te ce Pu blicz nej za udo stęp nie nie
miej sca do ro ze gra nia za wo dów, Ga ze cie
Lo kal nej KRO TO SZYN za pa tro nat me -
dial ny, EKO SIÓ DEM CE, re pre zen to wa -
nej przez pa nią Ewę Obal, za prze ka za nie
upo min ków na na gro dy dla uczest ni ków,
Paw ło wi Ple wie za osło dze nie dzie ciom
cu kier ka mi i wo dą przerw po mię dzy gra -

niem ko lej nych par tii sza cho wych, fir mie
Tar czyń ski za ufun do wa nie do dat ko -
wych na gród i ga dże tów, a tak że wszyst -
kim uczest ni kom, któ rzy chęt nie przy by -
wa li na na sze tur nie je, dziel nie wal cząc
przy plan szach sza cho wych. Jesz cze raz
wszyst kim bar dzo dzię ku ję i do zo ba cze -
nia w przy szłym ro ku szkol nym – pod su -
mo wał Prze my sław Gu stow ski, or ga ni za -
tor za wo dów. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Poznaliśmy młodych mistrzów
LEKKA ATLETYKA

Roszczak zdobył dwa medale

KOLARSTWO

Prawie cała doba w trasie 



W Jan ko wie Przy godz kim po raz
czwar ty odbyła się Dy sz ka Pię ciu
Sta wów. Był to pierw szy ze star tów
za li cza nych do Grand Prix Po wia tu
Ostrow skie go w Bie ga niu.

Bieg wy grał Yuriy Bla ho dir z KS Fa -
bry ka Bie ga nia Ostrów Wlkp. (35: 42),
a wśród ko biet naj lep sza by ła Mo ni ka Uk -
le ja z Ostro wa Wlkp. (46: 27).

W gro nie star tu ją cych nie za bra kło
przed sta wi cie li Kro to szyń skiej Gru py
Bie go wej. Zna ko mi cie spi sa ła się Mo ni ka

Jad czak (uczen ni ca I LO Kro to szyn), któ -
ra za ję ła trze cie miej sce w ka te go rii K16,
ale naj więk szą nie spo dzian kę spra wi ła jej

ma ma, Ani ta Jad czak, któ ra by ła pierw -
sza w kat. K40.

(AN KA)

15Sport

BIEGI

Mama i córka w świetnej formie

8 czerw ca w Cen trum Bi lar do wym
BI LA dar te rzy ry wa li zo wa li w tur nie ju
ma sters. Naj lep si by li An na Ko wal -
czyk i Ja cek Cie ślak. 

W roz gryw kach pa nów Ja cek Cie ślak
wy prze dził Prze my sła wa Mi sia ka, Nor -
ber ta Pe cy nę i Prze my sła wa Paw lic kie go.
W gro nie ko biet bez kon ku ren cyj na oka -
za ła się An na Ko wal czyk. Za po cho dzą cą
z Ostro wa Wlkp. za wod nicz ką upla so wa -
ły się An na Paw lic ka, Ewa Paw lic ka i Ni na
Lech -Mu sial ska. 

Na 28 czerw ca za pla no wa no ofi cjal -
ne za koń cze nie se zo nu Kro to szyń skiej Li -
gi Dar ta. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Darterski turniej masters



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.

Sport16 WTOREK, 18 czerwca 2019

W ostat nim spo tka niu se zo -
nu 2018/2019 Astra Kro to szyn po -
ko na ła na wy jeź dzie GKS Som pol -
no 3: 2. Dru ży na za de dy ko wa ła to
zwy cię stwo Szy mo no wi Jusz cza ko wi
i je go no wo na ro dzo nej cór ce.

Do 60. mi nu ty nic nie wska zy wa ło
na to, że go ście zdo bę dą kom plet punk -
tów. Po pierw szej po ło wie GKS pro wa -
dził 2: 0. W 19. mi nu cie po szyb kim ro ze -
gra niu po wrzu cie z au tu wy nik otwo rzył

Da mian Kot kow ski. Ten sam gracz 20 mi -
nut póź niej pod wyż szył na 2: 0, wy ko rzy -
stu jąc rzut kar ny. 

W dru giej po ło wie kro to szy nia nie za -
gra li znacz nie le piej. W 61. mi nu cie Bar -
tosz Sta cho wiak za grał z pra wej stro ny
do Ma te usza Mi zer ne go, któ ry po ko nał
bram ka rza miej sco wych. Do wy rów na nia
do pro wa dził Da mian Gme rek, któ ry tra -
fił do siat ki z 11 me trów. Rzut kar ny po -
dyk to wa ny zo stał za faul na Krzysz to fie
Ra tyń skim. W 89. mi nu cie K. Ra tyń ski

po now nie był nie prze pi so wo po wstrzy -
my wa ny w po lu kar nym i ar bi ter po dyk -
to wał ko lej ną je de nast kę. D. Gme rek
znów się nie po my lił, tym sa mym za pew -
nia jąc Astrze trzy punk ty. 

– Sę dzio wa nie po zo staw my bez ko -
men ta rza. Wi dzie li śmy wszy scy wie le za -
ska ku ją cych de cy zji ar bi trów – sko men to -
wał Ma riusz Ra taj czak, pre zes Astry.
War to do dać, że sę dzia po ka zał aż 11 żół -
tych kar tek i dwie czer wo ne.

Kro to szy nia nie za de dy ko wa li to zwy -
cię stwo Szy mo no wi Jusz cza ko wi i je go
cór ce, któ ra uro dzi ła się kil ka go dzin
przed me czem. Gra tu lu je my! (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Mecz rzutów karnych  

W ostat nim me czu se zo nu Piast Ko -
by lin zmie rzył się na wła snym obiek -
cie z naj lep szą dru ży ną li gi, Vic to rią
Ostrze szów. Ko by li nia nie dziel nie
wal czy li, ale nie da li ra dy go ściom
i prze gra li 2: 5.

Spo tka nie roz po czę ło się zna ko mi cie
dla go spo da rzy, któ rzy już w 3. mi nu cie
ob ję li pro wa dze nie. Ja kub Smek ta ła krop -
nął z 25 me trów i bram karz Vic to rii mu -
siał wy cią gać pił kę z siat ki. Go ście bar dzo
szyb ko od po wie dzie li za spra wą Mi cha ła
Ma zur ka, a w 23. mi nu cie już pro wa dzi li.
Przed prze rwą bli scy by li pod wyż sze nia
wy ni ku, ale po ude rze niu jed ne go

z ostrze szow skich gra czy pił ka tra fi ła
w słu pek. Rów nież Piast miał swo je oka -
zje, któ rych jed nak nie wy ko rzy sta li Ma -
te usz Wa cho wiak i J. Smek ta ła. 

Po zmia nie stron go ście na sta wi li się
na grę z kon try. Po jed nej z nich nie for -
tun nie in ter we nio wał Adam Ku rza wa,
za li cza jąc tra fie nie sa mo bój cze. Nie dłu go
póź niej dru gie go go la strze lił J. Smek ta ła,
wy ko rzy stu jąc za gra nie Do mi ni ka Sne li.
Miej sco wi sta ra li się do pro wa dzić do re -
mi su, lecz w koń ców ce dwu krot nie na -

dzia li się na kon try Vic to rii, któ ra osta -
tecz nie wy gra ła 5: 2. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Piast nie dał rady mistrzowi ligi

GKS Sompolno – Astra Krotoszyn
2:3 (2:0)

BRAMKI: 1:0 – Damian Kotkowski (19'),
2:0 – Damian Kotkowski (38' karny), 2:1
– Mateusz Mizerny (61'), 2:2 – Damian
Gmerek (77' karny), 2:3 – Damian
Gmerek (89' karny)
ASTRA: Wojtkowiak, Jankowski, Olejnik,
Ratyński, Ishchuk (90' Roszczak), Budziak,
Gmerek, Polowczyk, Stachowiak (70'
Piwowar), Juszczak, Mizerny

Ostat ni mecz ta ki jak ca ły se -
zon – tak moż na pod su mo wać so -
bot nie spo tka nie Bia łe go Or ła.
W Ple sze wie koź mi nia nie ule gli go -
spo da rzom 1: 6 i za koń czy li roz gryw -
ki na ostat nim miej scu w ta be li.

Przez ca ły mecz gra to czy ła się
pod dyk tan do ple szew skiej dru ży ny, któ -
ra stwa rza ła so bie wie le sy tu acji.

W pierw szej po ło wie wy ko rzy sta ła dwie.
Do siat ki tra fi li Ja cek Pa cyń ski i Bła żej
Cie siel ski. Go ście pró bo wa li grać z kon -
try, lecz je dy ne za gro że nie stwa rza li ze
sta łych frag men tów gry. 

Po zmia nie stron miej sco wi da lej
punk to wa li ry wa li. Naj pierw J. Pa cyń ski
za li czył dru gie tra fie nie, wy ko rzy stu jąc
rzut kar ny, a nie dłu go po tem B. Cie siel ski
dwa ra zy wpi sał się na li stę strzel ców, tym
sa mym kom ple tu jąc hat tric ka. Tak więc
po go dzi nie gry Stal pro wa dzi ła już 5: 0. 

W koń ców ce ho no ro we go go la dla
koź mi nian strze lił Mi ko łaj Le oniak,
a chwi lę póź niej To masz Za wa da usta lił
wy nik na 6: 1. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Wysoka porażka 
na zakończenie słabego sezonu 

Stal Pleszew – Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. 6:1 (2:0)

BRAMKI: 1:0 – Jacek Pacyński (19'), 2:0
– Błażej Ciesielski (35'), 3:0 – Jacek
Pacyński (49' karny), 4:0 – Błażej
Ciesielski (55'), 5:0 – Błażej Ciesielski
(59'), 5:1 – Mikołaj Leoniak (88'), 6:1 –
Tomasz Zawada (89')
BIAŁY ORZEŁ: Nowak, Lis (70' Marciniak),
Bierla, Kaczmarek, Roszczak, Ratajczak,
Jagodziński, Błażejczak, Miedziński,
Wosiek (70' Leoniak), Skowroński (80'
Kaczyński)

Piast Kobylin – Victoria
Ostrzeszów 2:5 (1:2)

BRAMKI: 1:0 – Jakub Smektała (3'), 1:1 –
Michał Mazurek (8'), 1:2 – Mateusz
Kucharski (23'), 1:3 – Adam Kurzawa
(77' samobójcza), 2:3 – Jakub Smektała
(82'), 2:4 – Robert Skrobacz (87'), 2:5 –
Remigiusz Pastucha (90')
PIAST: Wosiek, Kokot, Kurzawa,
Jędrzejak, Frąckowiak, Snela,
Szymanowski, Wciórka (60' Knuła),
Smektała, Kamiński, Wachowiak (80'
Jędrzejak)


