
Na nie daw nej kon fe ren cji pra so wej
w biu rze Pra wa i Spra wie dli wo ści,
z udzia łem se na to ra Łu ka sza Mi ko -
łaj czy ka oraz rad nej Sła wo mi ry Ka -
lak, mó wio no o wy ro ku, ja ki za padł
w spra wie spo so bu na li cza nia nad -
go dzin na uczy cie lom szkół, któ rych
or ga nem pro wa dzą cym jest gmi na
Kro to szyn.

– Cie szę się nie zmier nie z ta kie go
wy ro ku są du – stwier dził se na tor Mi ko -
łaj czyk. – To pierw szy du ży krok na -
przód, aby po móc na uczy cie lom, któ rzy
przez wie le lat by li oszu ki wa ni w Kro to -
szy nie. W ubie głym ro ku zgło si li się
do mnie w spra wie nie wy pła ca nia na leż -
nych nad go dzin. Zdzi wi ło mnie, że
w Kro to szy nie nie pła ci się za waż ne dni
w ży ciu szko ły jak roz po czę cie ro ku szkol -
ne go, eg za mi ny, re ko lek cje, dzień na uczy -
cie la. Stwier dzi łem, że jest to nie słusz ne
dzia ła nie, dla te go zgło si li śmy spra wę
do są du. 

11 czerw ca w Wy dzia le Pra cy Są du
Okrę go we go w Ka li szu mia ło miej sce ust -
ne ogło sze nie wy ro ków w czte rech po -
zwach zbio ro wych, w któ rych na uczy cie -
le kro to szyń skich szkół (SP nr 1, 5, 7 i 8)

po zwa li swo je pla ców ki o wy pła tę wy na -
gro dze nia za go dzi ny po nadwy mia ro we.
Przed mio tem spo ru w spra wie by ło nie -
upraw nio ne, zda niem na uczy cie li, sto so -
wa nie przez bur mi strza Kro to szy na pro -
gre syw ne go spo so bu roz li czeń go dzin po -
nadwy mia ro wych.

– Bur mistrz, od mien nie niż np. sta ro -
sta kro to szyń ski czy pre zy dent Ostro wa
Wlkp., na ka zał dy rek to rom kro to szyń -
skich szkół sto so wa nie pro gre syw ne go spo -
so bu roz li czeń, fak tycz nie unie moż li wia ją -
ce go na uczy cie lo wi uzy ska nie wy na gro -
dze nia za go dzi ny po nadwy mia ro we w ty -

go dniach, w któ rych wy pa dał przy naj -
mniej je den dzień wol ny od pra cy. A go dzi -
ny te, w dni pra cu ją ce, na uczy ciel wy pra co -
wy wał. Do cho dzi ło za tem do sy tu acji,
w któ rej na uczy ciel nie uzy ski wał wy na -
gro dze nia za rze czy wi ście wy ko na ną pra -
cę. Po dob nie też by ło w tzw. dni szcze gól -

ne, jak np. w cza sie eg za mi nów szkol nych,
kie dy na uczy ciel wy ko ny wał pra cę lub
ocze ki wał na po le ce nia pra co daw cy przez
więk szą licz bę go dzin niż je go pen sum
pod sta wo we, a i tak nie do sta wał za te do -
dat ko we go dzi ny pra cy na leż ne go wy na -
gro dze nia – tłu ma czy ła Sła wo mi ra Ka lak.

Sąd Okrę go wy w Ka li szu, w skła dzie
trzech sę dziów, uznał, że sys tem roz li czeń
sto so wa ny przez bur mi strza Kro to szy na
jest nie zgod ny z pra wem. Kwe stię za pła ty
na rzecz au to rów czte rech po zwów zbio -
ro wych po zo sta wił do roz po zna nia w po -
stę po wa niu in dy wi du al nym. – Tu taj już
wszyst ko za le ży od bur mi strza Kro to szy -
na. Je śli zde cy du je się za wrzeć z na uczy -
cie la mi ugo dę, wów czas do sta ną oni swo je
za le głe wy na gro dze nia za go dzi ny po -
nadwy mia ro we bez ko niecz no ści wsz czy -
na nia ko lej nych spraw – uzu peł ni ła rad na. 

S. Ka lak po wie dzia ła, że je śli szko ły
za skar żą każ dy z tych wy ro ków wstęp -
nych i prze gra ją w ko lej nych in stan cjach,
to bu dżet gmi ny bę dzie mu siał wy ło żyć
od 50 do 70 ty się cy zło tych za każ dą in -
stan cję. In ną kwe stią jest wy so kość nie wy -
pła co ne go na leż ne go wy na gro dze nia
za go dzi ny po nadwy mia ro we. 
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OŚWIATA

Naliczanie nadgodzin było niezgodne z prawem
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DZIŚ W NU ME RZE 

� SAMORZĄD

Absolutorium 
dla burmistrza 
Koźmina Wlkp.

Czytaj na str. 2

� KROTOSZYN

Nie żyje proboszcz Parafii
pw. Św. Ap. Piotra i Pawła

Czytaj na str. 4

� NA SYGNALE

Seria wypadków na
drogach naszego powiatu

Czytaj na str. 4-5

� KULTURA

Finał konkursu
Krotoszyńskie Talenty 

Czytaj na str. 6

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� KULTURA

Paweł Domagała 
zaśpiewał dla krotoszynian

Czytaj na str. 13
Czytaj str. 16

PIŁKA NOŻNA

Jubileusz krotoszyńskiej Astry!
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Przed kil ko ma dnia mi w świe tli cy
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Ko by -
li nie od by ło się spo tka nie z par la -
men ta rzy sta mi Pra wa i Spra wie dli -
wo ści – po słan ką Jo an ną Li choc ką
oraz se na to rem Łu ka szem Mi ko łaj -
czy kiem. Po li ty cy pod su mo wa li czte -
ry la ta rzą dów PiS -u i roz ma wia li
o zbli ża ją cych się wy bo rach.

– Chcie li by śmy po dzię ko wać wszyst -
kim wy bor com, któ rzy po szli za gło so wać
w wy bo rach eu ro par la men tar nych.
Ale – jak to po wie dział nasz pre zes, Ja ro -
sław Ka czyń ski – to cią gle za ma ło – mó -
wi li par la men ta rzy ści, pod kre śla jąc, że
wiel ką si łą Pra wa i Spra wie dli wo ści oraz
źró dłem suk ce sów jest do trzy my wa nie
obiet nic i słu cha nie oby wa te li. 

– Sta ra my się jak naj czę ściej spo ty kać
z miesz kań ca mi na sze go okrę gu, że by wy -

słu chać, z ja ki mi pro ble ma mi się bo ry ka ją.
Nie ro bi my te go tyl ko na oko licz ność
kam pa nii wy bor czej. Je ste śmy ca ły czas
obec ni i ak tyw ni – oznaj mił se na tor Mi ko -
łaj czyk. Przy po mnia no, co w mi nio nych
la tach uda ło się rzą dzą cej par tii zre ali zo -
wać – pro gra my 500+ i Miesz ka nie+,
trzy na sta eme ry tu ra, wy praw ka szkol na. 

Po li ty cy stwier dzi li, że obec ne ugru -
po wa nia opo zy cyj ne nie ma ją żad nej al -
ter na tyw nej pro po zy cji re form, nad któ -
ry mi moż na by me ry to rycz nie dys ku to -
wać. – Pol skie Stron nic two Lu do we pod -
nio sło kwe stię znie sie nia opo dat ko wa nia
eme ry tur. Jest to roz wią za nie nie spra wie -
dli we, po nie waż naj wię cej zy ska li by tyl ko
naj bo gat si Po la cy, a ci naj bied niej si naj -
mniej. Bar dziej spra wie dli we są ta kie roz -
wią za nia jak 13. eme ry tu ra – za zna czy ła
J. Li choc ka. Przy zna ła jed no cze śnie, że
nie wszyst ko uda ło się zre ali zo wać i że
człon ko wie PiS -u są świa do mi po peł nia -
nych błę dów.

Bę dą cy na spo tka niu miesz kań cy
przy po mnie li, że rów nież rad ni z PiS -

-u w Kro to szy nie na po cząt ku ka den cji
za gło so wa li za pod wyż sze niem swo ich
diet. – Ubo le wa my nad tym – od niósł się
do te go se na tor. – Na spo tka niu z rad ny -
mi do bit nie przed sta wi łem swo ją opi nię
w tej kwe stii. Mój asy stent, Ja ro sław Ku -
biak, już za ca łą tę sy tu ację prze pro sił
i część die ty zo sta nie prze zna czo na na ce -
le cha ry ta tyw ne. W pier wot nym pro jek -
cie pod wyż ka mia ła do ty czyć tyl ko soł ty -
sów oraz prze wod ni czą cych rad osie -
dli – wy ja śnił Ł. Mi ko łaj czyk.

– Znam rów nież sy tu acje z in nych sa -
mo rzą dów. Kie dy zo sta ła przy ję ta usta wa
ob ni ża ją ca pen sje pre zy den tów i bur mi -
strzów miast, rad ni PiS -u za gło so wa li
za wpro wa dza niem do dat ków dla wło da -
rzy, że by wy rów nać ob niż kę. Nie wszy scy
je ste śmy anio ła mi. Ale mi mo wszyst ko
mu si my się zmo bi li zo wać przed je sien ny -
mi wy bo ra mi, po nie waż tyl ko Pra wo
i Spra wie dli wość jest gwa ran tem dba nia
o in te re sy Pol ski i Po la ków – spu en to wa ła
po słan ka Li choc ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POLITYKA

Mobilizacja przed wyborami

KOŹMIN WLKP.

Absolutorium 
udzielone jednogłośnie

18 czerw ca na se sji Ra dy Miej skiej
w Koź mi nie Wlkp. rad ni de ba to wa li
nad ra por tem o sta nie gmi ny. Bur -
mi strzo wi Ma cie jo wi Brat bor skie mu
udzie lo no wo tum za ufa nia i ab so lu -
to rium z ty tu łu wy ko na nia bu dże tu
w ro ku 2018.

Je śli cho dzi o ra port na te mat sta nu
gmi ny, to rad ni do py ty wa li bur mi strza m.
in. o ska lę za dłu żeń po dat ko wych miesz -
kań ców, roz bu do wę obiek tu przy uli cy
Flo riań skiej 21, re wi ta li za cję ryn ku czy
wy wóz od pa dów ko mu nal nych. Zwró co -
no tak że uwa gę na brak świa do mo ści
miesz kań ców w kwe stii se gre ga cji śmie ci.

– Za dłu że nie po dat ko we wy no si
oko ło 600 ty się cy zło tych – wy ja śniał
bur mistrz Brat bor ski. – W ubie głym ro -
ku oscy lo wa ło ono wo kół mi lio na zło -
tych, więc uda ło nam się zmniej szyć za -
dłu że nie o 400 tys. zł. Jest pro gres
w tym te ma cie. W bu dyn ku przy uli cy
Flo riań skiej sie dzi bę ma ją spół ka Koź -
miń skie Usłu gi Ko mu nal ne oraz Gmin -
ny Ośro dek Spor tu. Przy ję li śmy w ra por -
cie kwo tę ze ro przy tej in we sty cji, po nie -
waż wie my, jak dłu go trwa stwo rze nie
nie zbęd nej do ku men ta cji. Jest tam rów -
nież po trzeb ny au dyt ener ge tycz ny. Re -
ali za cja in we sty cji za pla no wa na jest
na przy szły rok, moż li we jest po zy ska nie

do fi nan so wa nia z pro gra mu Jes si ca.
W kwe stii re wi ta li za cji ryn ku opra co wa -
ne są pew ne wa rian ty, któ re pod ko niec
czerw ca bę dą przed sta wia ne. Wie lo krot -
nie też po wta rza łem, że bez ob wod ni cy
bę dzie to bar dzo trud ne do zre ali zo wa -
nia – stwier dził M. Brat bor ski.

W spra wie wy wo zu od pa dów ko mu -
nal nych wło darz nie był zbyt opty mi -
stycz ny. – To, z czym ma my pro blem, to
ro sną ce ce ny od bio ru śmie ci nie se gre go -
wa nych. Nie jest to wi dzi mi się rad nych
czy bur mi strza. Ina czej gmi na mu sia ła by
do te go do pła cać. Po ja wia ją się rów nież
gło sy od od bior cy śmie ci, że już na wet
obec ne ce ny nie wy star cza ją na peł ny od -
biór od pa dów. Tak sa mo jest w kwe stii
cen ście ków i wo dy, któ re ro sną w po stę -
pie geo me trycz nym. I tu rów nież mu si my
na rzecz skar bu pań stwa uiścić opła -
ty – tłu ma czył bur mistrz.

Do cho dy bu dże tu mia sta i gmi ny
w 2018 ro ku wy nio sły 54 108 320 zł,
a wy dat ki ukształ to wa ły się na po zio -
mie 58 775 115 zł. De fi cyt bu dże to wy
wy niósł 4 446 795 zł.

Rad ni jed no gło śnie zde cy do wa li
o przy ję ciu ra por tu o sta nie gmi ny Koź -
min Wlkp. i spra woz da nia z wy ko na nia
bu dże tu oraz udzie li li bur mi strzo wi wo -
tum za ufa nia i ab so lu to rium.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Wy to cze nie tych spraw przez wszyst -

kich na uczy cie li, któ rzy po zwa li swo je
szko ły, bę dzie kosz to wać bu dżet gmi -
ny – we dle sza cun ków – po nad 100 ty -
się cy zło tych.

Za rów no se na tor, jak i rad na skry ty -
ko wa li po sta wę bur mi strza wo bec pra -
cow ni ków oświa ty w trak cie nie daw nych
pro te stów oraz w spra wie nad go -
dzin. – Do te go, że in ter pre ta cje pra wa,
do ko ny wa ne przez kro to szyń ski ra tusz,
czę sto mi ja ją się z praw dą, zdą ży łam się
już przy zwy cza ić – mó wi ła S. Ka -
lak. – Nie mo gę jed nak przy zwy cza ić się
do pu stych fra ze sów. W trak cie pro te stów
na uczy cie li bur mistrz za pew niał, że ana -
li zu je sy tu ację praw ną, by im po móc.
Do dziś nie zna my ani wy ni ków tej ta jem -
nej ana li zy, ani też na uczy cie le nie do cze -
ka li się żad nej po mo cy. Po dob nie ze spra -
wą wy na gro dze nia za go dzi ny po nadwy -
mia ro we. Przy po mnę pań stwu, że w mo -
men cie, w któ rym na uczy cie le zde cy do -
wa li się na wsz czę cie po stę po wa nia, bur -
mistrz grzmiał, że jest to spra wa po li tycz -
na, któ ra zmie rza do skłó ce nia śro do wi -
ska oświa to we go. Stra szył wręcz na uczy -
cie li, że je że li bę dą do ma ga li się swo ich
praw i wy na gro dzeń, wów czas gmi na
Kro to szyn nie bę dzie mo gła sfi nan so wać
za pla no wa nych in we sty cji. Swo ją dro gą,
rosz cze nia tych czte rech grup na uczy cie -
li, któ re po zwa ły szko ły, są war te nie mal
ty le co na sza no wa wie ża wi do ko wa.
Z mo ich in for ma cji wy ni ka też, że dy rek -
to rzy szkół do sta li po le ce nie od wie dze nia
pod le głych im na uczy cie li od wy stę po wa -
nia do są du i wy wią za li się z nie go do syć
sku tecz nie, bo wiem po zwa no tyl ko czte -
ry szko ły – stwier dzi ła rad na.

Urząd Miej ski w Kro to szy nie już
w dzień ogło sze nia wy ro ku opu bli ko wał
oświad cze nie. – W dniu dzi siej szym w Są -

dzie Okrę go wym w Ka li szu ogło szo no 4
orze cze nia w gło śnych spra wach do ty czą -
cych tzw. „wy płat za go dzi ny po nadwy -
mia ro we”. Orze cze nia przy zna ły co do za -
sa dy ra cję po wo dom (na uczy cie lom).
O ewen tu al nych dzia ła niach od wo ław -
czych (wnie sie niu ape la cji) stro na po zwa -
na (pra co daw ca) zde cy du je po za po zna -
niu się z ar gu men ta mi pi sem nych uza sad -
nień wy ro ków. Bur mistrz Kro to szy na pra -
gnie jed nak za pew nić wszyst kich na uczy -
cie li pra cu ją cych w szko łach i przed szko -
lach pro wa dzo nych przez Mia sto i Gmi nę
Kro to szyn, któ rzy nie wda li się w spór
zbio ro wy z pra co daw cą, że ich sy tu acja
w żad nym ra zie nie bę dzie gor sza niż sy tu -
acja osób wy stę pu ją cych z po zwa mi zbio -
ro wy mi. Bur mistrz Kro to szy na za pew nia,
że otrzy ma ją oni wy na gro dze nie za go dzi -
ny po nadwy mia ro we wy li czo ne zgod nie
z za sa da mi, któ re wy ni kać bę dą z pra wo -
moc nych wy ro ków są du wraz z na leż no -
ścia mi ubocz ny mi – czy ta my w tre ści
oświad cze nia, z któ re go – zda niem rad nej
i se na to ra – nie wy ni ka ja sno, ja kie za mia -
ry ma wło darz Kro to szy na. 

– Naj pierw ma my de kla ra cję nie -
podej mo wa nia de cy zji do mo men tu uzy -

ska nia pi sem ne go uza sad nie nia wy ro ku,
póź niej de kla ra cję za pła ty na rzecz
wszyst kich, na wet tych, któ rzy nie po -
zwa li swo ich szkół. Pod le głe bur mi strzo -
wi ZO PO już w to ku pro ce sów przy go to -
wa ło wy li cze nie go dzin po nadwy mia ro -
wych do wy pła ty, dzię ki cze mu bur -
mistrz jest tak na praw dę go tów do ko nać
te go od ra zu. Dla cze go za tem te go nie ro -
bi, cho ciaż zno wu de kla ru je współ dzia ła -
nie? Otóż dla te go, że bur mistrz po tra fi
tyl ko ma mić i obie cy wać, a nie po tra fi
pod jąć kon kret nej de cy zji w spra wie swo -
ich oby wa te li – oznaj mi ła S. Ka lak.

O ko men tarz w spra wie po pro si li -
śmy tak że przed sta wi cie la Związ ku Na -
uczy ciel stwa Pol skie go. – Oczy wi ście cie -
szy my się z wy ro ku Są du Okrę go we go
w Ostro wie Wlkp. Cze ka my te raz na je go
pi sem ne uza sad nie nie i na to, ja kie kro ki
po dej mie bur mistrz Kro to szy na. Opu bli -
ko wa ne nie daw no oświad cze nie na stro -
nie in ter ne to wej mia sta jest nie jed no -
znacz ne i trud no do ciec, co z nie go na -
praw dę wy ni ka – sko men to wał Bar tosz
Ko siar ski, prze wod ni czą cy kro to szyń skie -
go od dzia łu ZNP.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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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
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INWESTYCJE

Grzybek w Starym Kobylinie
Za koń czy ła się bu do wa grzyb ka
w Sta rym Ko by li nie. 13 czerw ca
miał miej sce od biór in we sty cji. 

Tym sa mym w cen tral nej czę ści tej
miej sco wo ści po wstał obiekt, w któ rym
moż na zor ga ni zo wać im pre zy do 50
osób. W środ ku są sa ni ta ria ty przy sto so -
wa ne do osób nie peł no spraw nych. Po -
wierzch nia użyt ko wa ca łe go obiek tu wy -
no si 87,75 m2. Wo kół grzyb ka moż na za -
par ko wać na utwar dzo nym te re nie, gdzie
wy ty czo no miej sca par kin go we. OPRAC. (NO VUS)
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WYPADEK

Będziemy o Nim pamiętać...
W pią tek, 21 czerw ca, na dro dze
kra jo wej nr 15 w miej sco wo ści
Dziad ko wo (po wiat mi lic ki) do szło
do tra gicz ne go wy pad ku. Na sku -
tek po nie sio nych ob ra żeń na stęp -
ne go dnia zmarł zna ny i sza no wa -
ny pro boszcz pa ra fii pw. Św. Apo -
sto łów Pio tra i Paw ła w Kro to szy -
nie – Da riusz Ko wa lek. W zda rze -
niu uczest ni czy ło osiem osób.
Dwój ka ma łych dzie ci wal czy o ży -
cie w szpi ta lu.

Przy czy ny te go wy pad ku wciąż ba -
da po li cja. We dług wstęp nych usta leń
sa mo chód mar ki To yo ta, któ rym po -
dró żo wał ksiądz wraz z ro dzi ną, wy -
jeż dżał z łu ku w kie run ku Mi li cza,
a sa mo chód mar ki Opel Ome ga je chał
od stro ny Mi li cza na pro stym od cin ku
dro gi. Do szło do czo ło we go zde rze nia. 

Do ak cji ra tun ko wej za an ga żo wa -
ne zo sta ły za stę py z PSP Mi licz, OSP
Ciesz ków, OSP Brze zi na, pięć Ze spo -
łów Ra tow nic twa Me dycz ne go, dwie
jed nost ki Lot ni cze go Po go to wia Ra -
tun ko we go oraz po li cja. Po przy by ciu
pierw szych służb ra tow ni czych
na miej scu za sta no dwa roz bi te po jaz -
dy i ran nych uczest ni ków zda rze nia.
Ra tow ni cy stwier dzi li brak funk cji ży -
cio wych u dwój ki dzie ci. Na tych miast
przy stą pio no do re su scy ta cji. Jed no -
cze śnie udzie la no po mo cy resz cie po -
szko do wa nych. Po kil ku na stu mi nu -
tach uda ło się przy wró cić ak cję ser ca
u dzie ci, któ re nie zwłocz nie zo sta ły
prze trans por to wa ne śmi głow ca mi
do szpi ta li. Po zo sta łych po szko do wa -
nych za bra ły ka ret ki. W su mie ran -
nych zo sta ło osiem osób. Bez szwan ku
wy szedł z wy pad ku rocz ny chło piec,
któ re go prze ka za no ro dzi nie. Na czas
ak cji ra tun ko wej dro ga by ła za blo ko -
wa na i wpro wa dzo no ob jazd przez lo -
kal ne miej sco wo ści.

Ksiądz Da riusz Kowalek w sta nie
kry tycz nym zo stał prze trans por to wa -
ny do szpi ta la w Ostro wie Wlkp. Mi -

mo prze pro wa dze nia dwóch ope ra cji
w so bo tę w go dzi nach po po łu dnio -
wych pro boszcz kro to szyń skiej pa ra fii
zmarł. – Dziś w go dzi nie mi ło sier dzia,
w Okta wie Bo że go Cia ła, w Dzień Naj -
święt szej Ma rii Pan ny, w pierw szy
dzień mi sji pa ra fial nych od szedł do Pa -
na nasz ko cha ny pro boszcz, ksiądz ka -
no nik Da riusz Ko wa lek. Pro si my
o mo dli twę – ogło si ła na swo im pro fi -
lu fa ce bo oko wym Pa ra fia pw. Św. Apo -
sto łów Pio tra i Paw ła w Kro to szy nie. 

Te go dnia od pra wio na zo sta ła rów -
nież Msza świę ta, na któ rej tłu my pa -
ra fian mo dli ły się w in ten cji tra gicz nie
zmar łe go pro bosz cza. Od da li mu
cześć i sza cu nek za to, ja kim był czło -
wie kiem – skrom nym, uczyn nym, za -
wsze uśmiech nię tym i głę bo ko od da -
nym swo jej po słu dze dusz pa ster skiej.
W chwi li za my ka nia ni niej sze go wy da -
nia ga ze ty da ta po grze bu du chow ne go
nie by ła jesz cze zna na. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Do ko lej ne go wy pad ku dro go we go
do szło 16 czerw ca w miej sco wo ści
Sta niew (gmi na Koź min Wlkp.). Sa -
mo chód oso bo wy ude rzył w przy droż -
ne drze wo. Po szko do wa ny kie row ca
zo stał prze wie zio ny do szpi ta la.

Na ak cję skie ro wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie i je den z koź miń skiej OSP.
Sa mo chód oso bo wy mar ki Au di A4 ude -
rzył w drze wo, po czym wpadł do przy -
droż ne go ro wu. W mo men cie przy by cia

stra ża ków je dy ny uczest nik zda rze nia
znaj do wał się pod opie ką Ze spo łu Ra tow -
nic twa Me dycz ne go w ka ret ce po go to -
wia, a ruch dro go wy za bez pie czy li funk -
cjo na riu sze po li cji. 

Stra ża cy odłą czy li aku mu la tor
w uszko dzo nym po jeź dzie. Kie row -
nik ZRM pod jął de cy zję o ho spi ta li za -
cji po szko do wa ne go. Po czyn no ściach
do cho dze nio wych po li cji po moc dro -
go wa za bra ła roz bi ty sa mo chód,
a stra ża cy usu nę li po zo sta ło ści po wy -
pad ku. 

– Po li cjan ci na miej scu usta li li, że 28-
let ni miesz ka niec na sze go po wia tu, kie ru -
jąc po jaz dem mar ki Au di A4, z nie usta lo -
nych przy czyn stra cił pa no wa nie nad au -
tem. Po po ko na niu za krę tu sa mo chód
zje chał na po bo cze i ude rzył w drze wo.
Po stę po wa nie w tej spra wie pro wa dzi ko -
mi sa riat po li cji w Koź mi nie Wlkp. – 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)

STANIEW

Audi uderzyło w drzewo
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5Na Sygnale
NA DRODZE

Nie udzieliła pierwszeństwa

15 czerw ca w Roz dra że wie do szło
do wy pad ku dro go we go dwóch po -
jaz dów oso bo wych. Po szko do wa na
zo sta ła jed na oso ba. 

Do dzia łań za dys po no wa 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 Roz dra -
żew. Kie ru ją cy sa mo dziel nie opu ści li
uszko dzo ne sa mo cho dy. Dro ga po wia to -
wa zo sta ła cał ko wi cie za blo ko wa na. 

Stra ża cy przy stą pi li do udzie la nia
uczest ni kom zda rze nia kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy, a po tem prze ka za no
ich pod opie kę Ze spo łu Ra tow nic twa Me -
dycz ne go. Po wy ko na niu ba dań le karz

zde cy do wał o prze wie zie niu jed nej oso by
do szpi ta la. 

– Kie ru ją ca sa mo cho dem mar ki Se at
Ibi za miesz kan ka Koź mi na Wlkp., wy jeż -
dża jąc z po se sji, nie udzie li ła pierw szeń -
stwa prze jaz du. W wy ni ku te go do szło
do zde rze nia z po jaz dem mar ki VW Pas -
sat, któ ry zje chał na prze ciw ny pas dro gi
i ude rzył w przy droż ne drze wo. Po szko -
do wa ny zo stał ho spi ta li zo wa ny. Na miej -
scu po li cjan ci do ko na li oglę dzin miej sca
zda rze nia. Po stę po wa nie pro wa dzi ko mi -
sa riat po li cji w Koź mi nie Wlkp. – mó wi
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy KPP
w Kro to szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Zabrakło ostrożności

15 czerw ca wie czo rem w miej sco -
wo ści Cha chal nia (gmi na Zdu ny) do -
szło do wy pad ku dro go we go. Spraw -
czy ni zda rze nia uka ra na zo sta ła
man da tem.

Jak się oka za ło, sa mo chód oso bo wy
mar ki Ford Fo cus zje chał po za ob ręb jezd -
ni na po le upraw ne i prze wró cił się na bok.
Uszko dzo ny zo stał rów nież płot przy jed -
nej z po se sji. Gdy stra ża cy do tar li na miej -
sce, ko bie ta kie ru ją ca po jaz dem znaj do wa -
ła się pod opie ką Ze spo łu Ra tow nic twa
Me dycz ne go, na to miast pa sa żer był nad -
zo ro wa ny przez funk cjo na riu szy po li cji.
Ruch dro go wy od by wał się wa ha dło wo.

Stra ża cy w uszko dzo nym sa mo cho -

dzie odłą czy li aku mu la tor. De cy zją le ka rza
po szko do wa ną prze trans por to wa no ka ret -
ką po go to wia do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra -
tun ko we go, na to miast pa sa że ra do szpi ta la
prze wieź li funk cjo na riu sze po li cji. 

– Oko ło go dzi ny 23.30 kie ru ją ca sa -
mo cho dem mar ki Ford Fo cus miesz kan -
ka Sul mie rzyc nie za cho wa ła na le ży tej
ostroż no ści, w wy ni ku cze go po jazd
wpadł w po ślizg, zje chał na po bo cze i da -
cho wał. Na szczę ście ni ko mu nic po waż -
ne go się nie sta ło. Kie ru ją ca by ła trzeź wa
i zo sta ła uka ra na man da tem w wy so ko -
ści 300 zło tych – 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)
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Po eli mi na cjach, któ re mia ły miej -
sce mie siąc te mu, przy szedł czas
na fi nał kon kur su Kro to szyń skie Ta -
len ty. Mło dzi ar ty ści po now nie za -
chwy ci li wi dow nię i ju ro rów.

Po kil ku let niej prze rwie Kro to szyń -
ski Ośro dek Kul tu ry po now nie zor ga ni -
zo wał kon kurs dla uzdol nio nej mło dzie -
ży. W eli mi na cjach wzię ło udział po -
nad 20 grup i so li stów, zaś do fi na łu do -
sta ła się dzie wiąt ka. Na sce nie po ja wi li się
m. in. wo ka li ści, tan ce rze, ze spo ły i gru pa
per for ma tyw na. 

Grand Prix zdo by ła Zu zan na Ja roc -
ka. Mło da tan cer ka swo im wy stę pem
ocza ro wa ła nie tyl ko ju ry, ale i ca łą pu -
blicz ność. Na gro da or ga ni za to rów po wę -
dro wa ła do gru py per for ma tyw nej Kon -
tra punkt. Dziew czy ny ma ją ogrom ny ta -
lent te atral ny, a wo ka list ka wy róż nia się
cu dow ną bar wą gło su. Na gro dę za oso bo -

wość przy zna no wo ka li st ce Ame lii
Chmu rzyń skiej -Ju nik. Po nad to wy róż -
nie ni zo sta li Ku ba Mar cisz (wo ka li sta),
Zu zan na Wier tlew ska (wo ka list ka) i Te -
atr Tań ca Black Widows.

W prze rwie na sce nie po ja wił się ak -
tor po znań skie go Te atru No we go – Mi -
chał Ko cu rek. Wszy scy obec ni mo gli wy -

słu chać wspa nia łe go mi ni re ci ta lu w je go
wy ko na niu. 

Im pre za zo sta ła zor ga ni zo wa na przez
Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry, we współ -
pra cy ze Sto wa rzy sze niem Two ja Al ter na -
ty wa, Sa ra cen PRO, Po wer Jump i Mło -
dzie żo wą Ra dą Miej ską. (LE NA) 

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

KOK

Finał Krotoszyńskich Talentów

W mi nio ną nie dzie lę w Lu to gnie wie
od był się V In te gra cyj ny Fe styn Pa ra -
fial ny. Na im pre zę przy by ły tłu my
miesz kań ców wsi oraz oko licz nych
miej sco wo ści. Atrak cji nie bra ko wa ło.

W lo te rii fan to wej do wy gra nia by ło
wie le atrak cyj nych na gród. Głów ną wy -
gra ną był sa mo chód Dan cia San de ro. In -
ne cen ne na gro dy to m. in. dwa kur sy

na pra wo jaz dy ka te go rii B, te le wi zor 50-
ca lo wy, pral ka au to ma tycz na. chło dziar -
ko -za mra żar ka, ro we ry, ka me ra cy fro wa,
sprzęt AGD, wy ciecz ka na Li twę, huś taw -
ka ogro do wa, vo ucher o war to ści 1000 zł
do wy da nia w biu rze po dró ży Or lan do.

Tra dy cyj nie nie bra ko wa ło sto isk ga -
stro no micz nych. Wśród uczest ni ków roz -
pro wa dza no „krów ki -po ciesz ki”, a część
środ ków ze sprze da ży tych cu kier ków prze zna czo na zo sta nie na re mont miej -

sco we go ko ścio ła. Moż na by ło skosz to wać
po traw przy go to wa nych przez lo kal nych
VIP -ów – bur mi strzów Kro to szy na i Koź -
mi na Wlkp., sta ro stę, rad nych czy przed -
sta wi cie li służb mun du ro wych.

Na sce nie wy stą pi ły dzie ci z Przed -
szko la w Bo ża ci nie, tan ce rze z Cen trum
Tań ca Show Dan ce oraz zespół An dre,
Ka pe la Po gwiz da ni i Du et Ka ro.

(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

ROZRYWKA

Integracyjnie w Lutogniewie
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16 czerw ca od by ły się uro czy sto ści
na cześć bło go sła wio ne go bi sku pa
Mi cha ła Ko za la, któ ry od sze ściu lat
jest pa tro nem Kro to szy na. W No -
wym Fol war ku zło żo no symboliczne
wią zan ki kwia tów, a w Ko ście le pw.
Św. Ja na Chrzci cie la zo sta ła od pra -
wio na Msza świę ta, w któ rej uczest -
ni czył bi skup die ce zji ka li skiej Sta ni -
sław Na pie ra ła.

Wią zan ki kwia tów zło żo no w No -
wym Fol war ku pod pa miąt ko wą ta bli cą,
umiesz czo ną na do mu, w któ rym uro dził
się bło go sła wio ny Mi chał Ko zal. W uro -
czy sto ści wzię li udział sa mo rzą dow cy
i przed sta wi cie le or ga ni za cji po li tycz -
nych. Przed roz po czę ciem Mszy świę tej
w ko ście le far nym do szło do po świę ce nia
sztan da ru Kro to szyń skiej Izby Rze mieśl -
ni czej, a uczy nił to bi skup Sta ni sław Na -
pie ra ła. Na stęp nie przed sta wi cie le władz
sa mo rzą do wych i izby rze mieśl ni czej do -
ko na li uro czy ste go wbi cia gwoź dzi
w drzew ce sztan da ru.

Bi skup Mi chał Ko zal uro dził się 25
wrze śnia 1893 ro ku w ma łej wio sce nie da -
le ko Kro to szy na – w No wym Fol war ku.
Po cho dził z ro dzi ny chłop skiej, był dru gim

sy nem Ja na i Ma rian ny Ko za lów. Zo stał
ochrzczo ny w ko ście le pa ra fial nym w Kro -
to szy nie. W wie ku sze ściu lat roz po czął na -
ukę w Szko le Pod sta wo wej w Ko bier nie,
a po jej ukoń cze niu po myśl nie zdał eg za mi -
ny i do stał się do kro to szyń skie go gim na -
zjum (obec nie I LO im. Hu go na Koł łą ta ja),
prze kształ co ne go z kla sycz ne go w zre for -
mo wa ne ty pu frank furc kie go. Szko ła ta na -
le ża ła wów czas do naj bar dziej zger ma ni zo -
wa nych w Wiel ko pol sce.

W trak cie dzie wię ciu lat na uki wy -
róż nił się pra co wi to ścią i su mien no ścią,
prze wyż sza ją cą moż li wo ści na sto let nie go
chłop ca. Dzia łał rów nież w taj nej or ga ni -
za cji pa trio tycz no -sa mo kształ ce nio -
wej – To wa rzy stwie To ma sza Za na, któ re -
go przez pe wien czas był na wet pre ze -

sem. M. Ko zal pra co wał ko lej no ja ko wi -
ka riusz w Po bie dzi skach, pre fekt gim na -
zjum w Byd gosz czy, oj ciec du chow ny,
a w koń cu rek tor Wyż sze go Se mi na rium
Du chow ne go w Gnieź nie. Bę dąc wi ka -
riu szem, od zna czał się gor li wo ścią w pro -
wa dze niu ka te chi za cji, wie le go dzin spę -
dzał w kon fe sjo na le, z ra do ścią gło sił Sło -
wo Bo że. Wo bec wier nych oka zy wał
uczyn ność i wy ro zu mia łość.

Bę dąc wy kła dow cą, szcze gól ną wa gę
przy kła dał do prze strze ga nia re gu la mi nu
i utrzy my wa nia po rząd ku. Je go mak sy mą
sta ły się sło wa: „za cho waj po rzą dek, a po -
rzą dek bę dzie strzegł cie bie”. 13 sierp -
nia 1939 ro ku M. Ko zal otrzy mał sa krę
bi sku pią z rąk bpa Ka ro la Ra doń skie go.
W li sto pa dzie te go sa me go ro ku zo stał
aresz to wa ny przez Niem ców. 25 kwiet -
nia 1941 tra fił do obo zu kon cen tra cyj ne -
go w Da chau. Tam wy ka zał się wy jąt ko wą
nie ustę pli wo ścią w ob li czu tor tur,
oszczerstw i po ni żeń. Ni gdy nie dał się
zła mać. Zmarł 26 stycz nia 1943 po otrzy -
ma niu śmier tel nej tru ci zny. 9 czerw -
ca 2013 M. Ko zal zo stał ogło szo ny pa tro -
nem mia sta i gmi ny Kro to szyn.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

KROTOSZYN

Był wyjątkowym i niezłomnym człowiekiem

Miesz kań cy Osie dla nr 9 ba wi li się
wspól nie na ko lej nym fe sty nie. Or -
ga ni za to rzy jak za wsze przy go to wa li
wie le atrak cji. 

Wszyst kich go ści przy wi tał bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek, któ ry – za -
chę ca jąc do in te gra cji – po parł ideę or ga -

ni zo wa nia ta kich im prez. Naj młod si
uczest ni cy fe sty nu na pew no nie na rze ka -
li na nu dę. Przy go to wa no dla nich wie le
za baw czy kon kur sów. Straż ni cy miejscy
po przez za ba wę uczy li za sad ru chu dro -
go we go. Nie la da fraj dą dla naj młod szych
by ła też moż li wość wej ścia do ra dio wo zu
po li cyj ne go. 

Mło dzi człon ko wie OSP Ko bier no
przy go to wa li po kaz ak cji ra tun ko wej pło -
ną ce go bu dyn ku. Ich pro fe sjo na lizm za -
sko czył na wet do ro słych. O to, by za jęć
nie za bra kło, dba ło tak że To wa rzy stwo
Przy ja ciół Dzie ci.

Na te re nie fe sty nu po ja wi ły się sto iska
róż nych firm i in sty tu cji. Moż na by ło za -
się gnąć po ra dy le kar skiej, jak rów nież zba -
dać ilość tkan ki tłusz czo wej. Fun da cja
DKMS in for mo wa ła o tym, jak zna leźć się
w re je strze po ten cjal nych daw ców szpi ku
kost ne go. Człon ko wie Ra dy Osie dla po -
sta no wi li za re je stro wać się ja ko daw cy,
czym da li przy kład in nym miesz kań com. 

O opra wę mu zycz ną za dbał ze spół
Ak cent. Na uczest ni ków im pre zy cze ka ły
też przy sma ki w po sta ci cia sta, gro chów ki
czy spe cja łów z gril la. Wszy scy z nie cier -
pli wo ścią cze ka li na lo te rię fan to wą,
w któ rej do wy gra nia by ło wie le atrak cyj -
nych na gród, m. in. kurs na pra wo jaz dy,
ro we ry czy te le wi zor. Ogrom ny upał nie
prze szko dził w świet nej za ba wie. 

(LE NA)

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

FESTYN 

Sąsiedzka integracja
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W Bran żo wej Szko le I stop nia w Ko -
by li nie zor ga ni zo wa no spo tka nie
z funk cjo na riu sza mi z Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Kro to szy nie. Ma to
zwią zek z za in au gu ro wa ną przez
MSWiA kam pa nią in for ma cyj no -
-edu ka cyj ną „Nar ko ty ki i do pa la cze
za bi ja ją”, któ rej ha sło brzmi „Szko da
Cie bie na ta kie pa to kli ma ty”.

Kam pa nia ta re ali zo wa na jest w ra -
mach pro gra mu ogra ni cza nia prze stęp -
czo ści i aspo łecz nych za cho wań „Ra zem
bez piecz niej” im. Wła dy sła wa Sta sia ka.

Ce lem spo tka nia by ło omó wie nie za -

gro żeń, z któ ry mi mo gą ze tknąć się mło -
dzi lu dzie w okre sie wa ka cji. Mło dzież
obej rza ła spot „Szko da Cie bie na ta kie pa -
to kli ma ty”. Roz ma wia no o wpły wie sub -
stan cji psy cho ak tyw nych oraz o kon se -
kwen cjach praw nych z tym zwią za nych.
Mó wio no o pa le niu pa pie ro sów i e -pa pie -
ro sów czy spo ży wa niu al ko ho lu przez
oso by nie peł no let nie. 

Po ru szo no też te mat prze mo cy ró -
wie śni czej i za cho wań bę dą cych prze ja -
wem de mo ra li za cji, jak rów nież omó wio -
no pod sta wo we za sa dy bez pie czeń stwa
pod czas po by tu nad wo dą.

(NO VUS)

BRANŻOWA SZKOŁA W KOBYLINIE

Narkotyki i dopalacze zabijają!
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16 czerw ca w ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej wy stą pił Pa weł Do ma ga -
ła – je den z naj bar dziej roz po zna -
wal nych ak to rów mło de go po ko le -
nia. Ar ty sta ma w do rob ku wie le ról
te atral nych, se ria lo wych i fil mo -
wych. W 2016 ro ku roz po czął ka rie -
rę mu zycz ną. Na je go kon cert w Kro -
to szy nie sprze da na zo sta ła ca ła pu la
bi le tów. 

Pa weł Do ma ga ła ja ko ak tor, nie za -
leż nie od ga tun ku fil mu, two rzy barw -
ne po sta cie. Za grał m. in. Fi li pa, doj rze -
wa ją ce go do ży cio wych de cy zji męż czy -
znę w ko me dii oby cza jo wej „Sie dem
rze czy, któ rych nie wie cie o fa ce tach”,
Ma li now skie go, nie zwy kłe go na uczy cie -
la WF -u w „Pla ne cie sin gli” czy Luc ka
w „Dzień do bry, ko cham Cię”. W fil mie
o dzia ła czach pod zie mia, któ rzy zor ga -
ni zo wa li „skok na wła sne pie nią dze”, za -
grał Tom ka, a w ko me diach „Wkrę ce ni”
i „Wkrę ce ni 2” pan to fla rza o pseu do ni -
mie Szy ja. 

– Pa weł ma wiel ki, sa mo rod ny ta lent
ko me dio wy. Ta ki ak tor zda rza się raz
na wie le lat. To szczę ście, że ma my go
w pol skim ki nie – po wie dział re ży ser
Piotr We re śniak. Ostat nio P. Do ma ga ła
za grał w ko me dii mu zycz nej „Exter mi na -

tor. Go to wi na wszyst ko”, gdzie wcie la się
w ro lę li de ra ze spo łu me ta lo we go, gra ją ce -
go na fe sty nach.

Je go ka rie ra mu zycz na za czę ła się
od zre ali zo wa nia ma rze nia, czy li wy da nia
pły ty. We współ pra cy z Łu ka szem Bo ro -
wiec kim P. Do ma ga ła wy dał al bum „Opo -
wiem Ci o mnie”. Sam na pi sał tek sty
i mu zy kę, zaś o brzmie nie i aran ża cje za -
dbał Ł. Bo ro wiec ki, któ ry jest rów nież
współ au to rem mu zy ki. Nie trze ba by ło
dłu go cze kać, by al bum okrył się po dwój -
nym zło tem. Sin gle „Je stem te go wart”
i „Gdy byś by ła” na ka na le YouTu be ma ją
już oko ło 14 mi lio nów od two rzeń. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KONCERT

Weź nie pytaj, weź się przytul...
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Bar dzo do brze spi sa ły się trzy kro to -
szyń skie te amy na eta pie re jo no wym
roz gry wek siat ków ki pla żo wej.
Wszyst kie bo wiem za pew ni ły so bie
awans do fi na łu wo je wódz kie go, gdzie
jed nak by ło już znacz nie trud niej.

Wcze śniej ro ze gra no po wia to wy tur -
niej pla żów ki. Wy gra li go Ma te usz Sro -
czan i Ja kub Sob ko wiak z ZSP nr 3, któ rzy
w fi na le po ko na li Da mia na Ty sia ka i Da -
wid Ka la ka z ZSP nr 2. Wśród dziew cząt
naj lep sze oka za ły się Alek san dra Król
i Alek san dra Go lis z I LO w Kro to szy nie. 

Dwie naj lep sze pa ry mę skie oraz jed na
żeń ska ry wa li zo wa ły po tem w Ka li szu
na eta pie re jo no wym. Wszyst kie na sze
dru ży ny po ka za ły się ze świet nej stro ny, za -
pew nia jąc so bie pra wo gry w fi na le wo je -
wódz kim. A. Król i A. Go lis upla so wa ły się
na dru gim miej scu, po dob nie jak D. Ty siak
i P. Czwoj dziń ski. W tur nie ju chłop ców
naj lep si by li M. Sro czan i J. Sob ko wiak. 

Wo je wódz ki tur niej we Wrze śni ro ze -
gra no 5 czerw ca. Już po dwóch kon fron -
ta cjach zma ga nia za koń czy li siat ka rze
z ZSP nr 3 oraz siat kar ki z I LO. Le piej po -
wio dło się te amo wi z ZSP nr 2, któ ry za -
no to wał dwa zwy cię stwa i dwie po raż ki
i za jął siód mą po zy cję w Wiel ko pol sce. 

Opie kę nad na szy mi siat ka rza mi
spra wo wa li Piotr Wie de mann, Grze gorz
Wier tlew ski i To masz Spe rzyń ski. 

(GRZE LO)

Dru ży na dziew cząt z Wiel ko pol ski
wy wal czy ła mi strzo stwo kra ju. W ze -
spo le pro wa dzo nym przez An nę Jan -
kow ską gra ła Na ta lia Dro żyń ska
z Aka de mii Ta len tów.

Wiel ko pol ska ka dra w dro dze do fi -
na łu zre mi so wa ła z eki pą po mor skie go
ZPN (0: 0) i po ko na ła ze spo ły ślą skie go
(4: 1) oraz ma zo wiec kie go (1: 0) ZPN.
Fi nał ro ze gra ny zo stał 12 czerw ca
na obiek tach Ja ro cin Sport. Mecz za -
koń czył się bez bram ko wym re mi sem,

a w rzu tach kar nych lep sze by ły Wiel ko -
po lan ki, zwy cię ża jąc 8: 7. War to do dać,
iż już rok te mu by ły bli skie mi strzo stwa
Pol ski, ale osta tecz nie wte dy za ję ły dru -
gie miej sce. 

Wy stę pu ją ca na co dzień w li dze wo -
je wódz kiej tramp ka rzy młod szych Aka -
de mii Ta len tów Na ta lia Dro żyń ska od kil -
ku lat sys te ma tycz nie otrzy mu je po wo ła -
nia do gro na naj zdol niej szych dziew cząt
w Wiel ko pol sce. To przy kład, że tak że
dziew czyn ki mo gą z po wo dze niem grać
w pił kę. 

W Aka de mii Ta len tów Na ta lia tre nu -
je od po cząt ku jej ist nie nia, a w jej śla dy
po szedł rów nież młod szy brat, Mi chał.
Praw dzi wie spor to wą ro dzi nę uzu peł nia
naj star sza sio stra, We ro ni ka, któ ra ja ko
wo lon ta riusz ka po ma ga w szko le niu ma -
łych siat ka rek. Nie by ło by jed nak suk ce su
bez ma my – pa ni Jo an na wo zi bo wiem
swe dzie ci na wszyst kie za ję cia, wie dząc,
jak waż ne są dla nich ich pa sje. 

Na ta lia i Mi chał są ucznia mi klas
spor to wych kro to szyń skiej Szko ły Pod sta -
wo wej nr 8. OPRAC. (AN KA)

Ze spół UKS Po lon Kro to szyn wziął
udział w XXIV Mię dzy na ro do wym
Tur nie ju Mło dzi ków o Pu char Prze -
chod ni KS Me tro War sza wa. Pod -
opiecz ni Sła wo mi ra Chle bow skie go
i Ma cie ja Par czyń skie go za koń czy li
zma ga nia na 15. miej scu.

W pierw szym dniu na si siat ka rze
zmie rzy li się z ze spo ła mi z Kra ko wa, Kielc,
Ber li na, Wil na oraz z go spo da rza mi. Uda ło
się po ko nać tyl ko ry wa li z Nie miec 25: 19.
Bli sko zwy cię stwa Po lon był tak że w me -
czu z Li twi na mi, ale prze ciw ni cy w koń -
ców ce by li bar dziej skon cen tro wa ni i wy -

gra li 25: 24. Po zo sta łe ze spo ły oka za ły się
zbyt moc ne dla kro to szyń skiej dru ży ny.

Na za jutrz kro to szy nia nie ule gli
po 1: 2 eki pie z Ostro łę ki i SSC Ber lin
oraz po ko na li w dwóch par tiach Jo ke ra
Pi łę i osta tecz nie za ję li w moc no osa dzo -
nym tur nie ju 15. lo ka tę. W Po lo nie wy -
stą pi li Wik tor Mac kie wicz, Ja kub Hy le -
wicz, Krzysz tof Szym let, To biasz Flor -
czyk, Pa weł Pę cak, Fi lip Pin kow ski, Fi lip
Po śpiech, Se ba stian Li gę za, Mi chał Sza -
rzyń ski i Fi lip Sta cho wiak.

– Udział w tym tur nie ju był ko lej nym
do świad cze niem chłop ców w ka te go rii
mło dzi ków. Dru ży na da lej bę dzie pra co -
wać nad wy eli mi no wa niem błę dów wła -
snych i więk szą kon cen tra cją w koń ców -
kach se tów, nad do sko na le niem tech ni ki
i tak ty ki gry, aby w na stęp nych tur nie jach
nie po peł niać tych sa mych błę dów. War to
do dać, że na si za wod ni cy mie li oka zję spo -
tkać się z wy bit ną po sta cią świa ta siat ków -
ki, ja ką jest Ste pha ne An ti ga, a po nad to zo -
ba czy li za byt ki War sza wy – mó wi M. Par -
czyń ski, tre ner UKS Po lon.

(AN KA)

SIATKÓWKA

Polon w Warszawie
SIATKÓWKA PLAŻOWA

Dobra postawa naszych zespołów 

PIŁKA NOŻNA

Natalia Drożyńska mistrzynią Polski!



Na der licz na gru pa re pre zen tan tów
KS Kro tosz Kro to szyn star to wa ła
w XIII Hun ters Gro dzi skim Pół ma ra -
to nie Sło wa ka. Na szcze gól ne sło wa
uzna nia za słu ży li Ju sty na Olej ni czak,
Cze sław Sien kie wicz i Ar tur Ma rek. 

O atrak cyj no ści te go wy da rze nia
świad czy choć by fakt, że li mit 3500 star -
tu ją cych zo stał wy czer pa ny w nie speł na
dwie go dzi ny od roz po czę cia za pi sów.
Tra sa o dłu go ści 21,0975 km skła da ła się
z dwóch pę tli uli ca mi Gro dzi ska Wiel ko -
pol skie go.

Wszy scy za wod ni cy KS Kro tosz spi sa li
się bar dzo do brze, a szcze gól nie Ju sty na
Olej ni czak, któ ra w ka te go rii K25 by ła dru -
ga, Cze sław Sien kie wicz, któ ry w gru pie
M60 zo stał skla sy fi ko wa ny na trze ciej po zy -

cji, oraz Ar tur Ma rek, któ ry spo śród kro to -
szy nian naj szyb ciej do tarł do me ty. 

Za wod ni cy KS Kro tosz ser decz nie
dzię ku ją or ga ni za to rom XIII Hun ters
Gro dzi skie go Pół ma ra to nu Sło wa ka
za świet ną or ga ni za cję i wspa nia łą at mos -
fe rę za wo dów, mó wiąc jed no cze śnie:
„do zo ba cze nia za rok!”. (AN KA)
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BIEGI

Nasi w grodziskim półmaratonie

Bar dzo do brze spi sa li się re pre zen -
tan ci UKS Sho dan Zdu ny na XXIX
Lesz czyń skich Mi strzo stwach Ka ra te
o Pu char Pre zy den ta Lesz na. W kla -
sy fi ka cji me da lo wej na si ka ra te cy
za ję li dru gie miej sce.

W za wo dach wzię ło udział 305 za -
wod ni ków. Spo śród przed sta wi cie li zdu -
now skie go klu bu zło te me da le wy wal czy li
dru ży na w skła dzie: Na ta sza Adam ska,
Mar ta Streu bel i Zu zan na Szy mań ska oraz
Alek san dra Adam ska, Mar ta Streu bel, An -
na Sta ni sław ska, Ja ro sław Adam ski, Eryk

Szym czak i Ma tyl da Ozga. Na dru gim
stop niu po dium sta nę li Ja kub For ma now -
ski (w ka ta i w ku mi te), Zo fia Ducz mal,
Mar ta Streu bel i Ja kub For ma now ski. Brą -
zo we krąż ki zdo by li ze spół w skła dzie: Zo -

fia Ducz mal, Ma tyl da Ozga i An na Streu -
bel oraz Nad ia Ducz mal, Mau ry cy Ma cia -
szek, Oskar Ja siń ski i We ro ni ka Mar cisz.

Ka ra te cy Sho da na bro ni li mi strzow -
skie go ty tu łu z ubie głe go ro ku, ale osta -
tecz nie skla sy fi ko wa ni zo sta li na dru gim
miej scu. 

(LE NA)

KARATE 

Kolejne medale zawodników Shodana
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Fi lip Tro czyń ski i Bła żej Szym czak
wy gra li ko lej ną edy cję tur nie ju Jor -
dan Cup, któ ry od był się na obiek -
tach Szko ły Pod sta wo wej nr 7 w Kro -
to szy nie. Zmien ne wa run ki at mos fe -
rycz ne utrud nia ły prze bieg ry wa li za -
cji, ale za wo dy uda ło się prze pro wa -
dzić do koń ca. 

W szran ki sta nę ło 12 par. Po śród
uczest ni ków zna leź li się za wod ni cy re pre -
zen tu ją cy na co dzień klu by I - i II -li go we
oraz ab sol wen ci SMS PZPS Spa ła. Na roz -
strzy gnię cie zma gań trze ba by ło cze kać aż
do pół no cy. Naj pierw ry wa li za cja to czy ła
się w ogrom nym upa le, a póź niej na de szła
gwał tow na bu rza. 

W pół fi na łach Fol ty no wicz i Ka ci -
czak po bar dzo za cię tym, sto ją cym na wy -
so kim po zio mie me czu po ko na li 2: 1 du -
et Przy by la ków, a Szym czak i Tro czyń ski
ogra li w dwóch par tiach Pest kę i Ko -
strzew skie go. Ci ostat ni ule gli tak że
w star ciu o trze cie miej sce w dwóch se -
tach Przy by la kom. 

W de cy du ją cym po je dyn ku ubie gło -
rocz ni brą zo wi me da li ści mi strzostw Pol -
ski ju nio rów – Fol ty no wicz i Ka ci -
czak – nie spro sta li Tro czyń skie mu
i Szym cza ko wi, prze gry wa jąc 0: 2. War to
do dać, że Tro czyń ski to roz gry wa ją cy I -li -
go we go Kri spo lu Wrze śnia, a Szym czak
jest ab sol wen tem SMS PZPS Spa ła. 

(LE NA)

SIATKÓWKA PLAŻOWA

W zmiennych warunkach pogodowych
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W so bo tę roz po czę ły się ob cho -
dy 90-le cia KKS Astra Kro to szyn. Or -
ga ni za to rzy za dba li o to, by atrak cji
nie bra ko wa ło. Uczest ni cy ju bi le -
uszo wej im pre zy mi ło spę dzi li so bot -
nie po po łu dnie. 

Ob cho dy za in au gu ro wał wy stęp gru py
ta necz nej Ooo Nie ee. Z ini cja ty wy Ma riu -
sza Ra taj cza ka, pre ze sa klu bu, sym bo licz ną
mi nu tą ci szy uczczo no wszyst kich, któ rych
nie ma już wśród nas, a któ rzy wnie śli swój
wkład w hi sto rię i roz wój Astry – pre ze sów,
tre ne rów, za wod ni ków i dzia ła czy. 

W ro ku ju bi le uszo wym ma ją ru szyć
rów nież pra ce zwią za ne z bu do wą sta dio -
nu. Na si pił ka rze i ki bi ce wkrót ce bę dą
mo gli cie szyć się z obiek tu na mia -
rę XXI wie ku. 

Jed ną z atrak cji so bot nie go po po łu -
dnia był mecz Przy ja cie le Astry kon tra
Urząd Miej ski. Pierw sza po ło wa by ła dość
wy rów na na, ale osta tecz nie Przy ja cie le
Astry wy gra li 6: 3.

Przy go to wa no tak że atrak cje dla naj -
młod szych. Zor ga ni zo wa no dla nich
spor to we za ba wy. Pod czas po ka zu fre -
esty le fo ot ball każ dy mógł spró bo wać
swo ich sił i na uczyć się kil ku tri ków. Przez
ca ły czas dzie ci mo gły ko rzy stać z dmu -
cha nych zam ków. 

Naj waż niej szy punkt dnia, czy li
mecz Astry Kro to szyn z War tą Po znań,
roz po czął się mi nu tą ci szy po tym, gdy
do or ga ni za to rów do tar ła smutna in for -
ma cja o śmier ci księ dza ka no ni ka Da riu -
sza Ko wal ka, pro bosz cza Pa ra fii pw. Św.
Apo sto łów Pio tra i Paw ła. Ma łe nie po ro -

zu mie nie spra wi ło, że se nio rzy Astry
zmie rzy li się... z ju nio ra mi War ty. Po -
znań scy pił ka rze za gra li bar dzo am bit nie
i wa lecz nie, ale mi ni mal nie ule gli kro to -
szy nia nom 1: 2. 

– Jest mi bar dzo przy kro, że ju bi le -
usz zbiegł się w cza sie z tak tra gicz nym
wy da rze niem dla nas wszyst kich, ja kim
jest śmierć księ dza Da riu sza – po wie dział
pre zes Ra taj czak.

Na stęp nym punk tem ob cho dów bę -
dzie pre zen ta cja wszyst kich dru żyn
Astry w kro to szyń skim ki nie Przed wio -
śnie. Wszy scy też za pew ne z nie cier pli -
wo ścią cze kać bę dą na roz po czę cie prac
na sta dio nie, a przede wszyst kim na fi na -
li za cję te go przed się wzię cia. 

(LE NA) 

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

PIŁKA NOŻNA

Jubileusz krotoszyńskiej Astry!


