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Kolejny Więc Wiec ! 
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Dzieci kontra przeszkody
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SUMO 

Zorganizujemy
mistrzostwa świata!!



W po nie dzia łek, 5 sierp nia, w Biad -
kach do szło do zda rze nia dro go we -
go. Sa mo chód oso bo wy ude rzył
w przy droż ną lam pę ulicz ną.
Na szczę ście ni ko mu nic po waż ne go
się nie sta ło.

Na miej sce uda ły się dwa za stę py z PSP
Kro to szyn, ze spół ra tow nic twa me dycz ne -
go, po go to wie ener ge tycz ne oraz pa trol po -
li cji. Do dzia łań stra ża ków na le ża ło za bez -
pie cze nie miej sca zda rze nia, udzie le nie
pierw szej po mo cy oso bom po dró żu ją cym
sa mo cho dem za nim do tar ła ka ret ka oraz
usu nię cie roz bi tych czę ści po jaz du.

– Do zda rze nia
do szło ok.
godz. 10.30. Na miej -
scu usta lo no, że kie ru -
ją cy po jaz dem mar ki
Ford Fo cus nie do sto -
so wał pręd ko ści
do wa run ków pa nu ją -

cych na dro dze. W wy ni ku cze go kie row ca
stra cił pa no wa nie nad po jaz dem i ude rzył
w przy droż ną la tar nię. W sa mo cho dzie
znaj do wa ły się jesz cze dwie oso by. Męż -
czyź nie za trzy ma no pra wo jaz dy i skie ro -
wa no do są du re jo no we go wnio sek o uka -
ra nie go – 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)

Aktualności2 WTOREK, 13 sierpnia 2019

W śro dę, 7 sierp nia, za koń czo no za -
da nie, pt. „Mo der ni za cja dróg de -
struk tem po fre zo wym”. Ro bo ty bu -
dow la ne po le ga ły na utwar dze niu
ist nie ją cej na wierzch ni dro gi de -
struk tem bi tu micz nym, utrwa le niu
po wierzch nio wym emul sją as fal to -
wą i gry sem ka mien nym oraz utwar -
dze niu po bo cza dro gi kru szy wem
gra ni to wym. 

Dro gi zmo der ni zo wa no w sze ściu
miej scach: uli ca Odo la now ska w Chwa li -
sze wie (ok. 180 m, sze ro kość ok. 4,0 m,

sze ro kość obu stron nie utwar dza ne go po -
bo cza 0,4 m), uli ca Po god na w Biad kach
(dłu gość ok. 450 m, sze ro kość ok. 3,0 m,
sze ro kość obu stron nie utwar dza ne go po -
bo cza 0,4 m), uli ca Le śna w Go rzu pi

(dłu gość ok. 500 m, sze ro kość ok. 3,5 m,
sze ro kość obu stron nie utwar dza ne go po -
bo cza 0,4 m), uli ca Le śna w Ko bier nie
(dłu gość ok. 370 m, sze ro kość ok. 3,5 m,
sze ro kość obu stron nie utwar dza ne go po -
bo cza 0,4 m), uli ca Staw na w Or pi sze wie
(dłu gość ok. 200 m, sze ro kość ok. 3,5 m,
sze ro kość obu stron nie utwar dza ne go po -
bo cza 0,4 m), dro ga Świn ków -Ru dy
(ok. 150 m sze ro kość, ok. 3,5 m, sze ro -
kość obu stron nie utwar dza ne go po bo -
cza 0,4 m).

Wy ko naw cą wszyst kich sze ściu in we -
sty cji był IN FRA KOM KO ŚCIAN Sp.
z o.o. Cał ko wi ty koszt mo der ni za cji dróg
wy niósł 470 tys. zł.

(NO VUS)

Sier pień to czas tra dy cyj nych do ży -
nek, czy li świę ta plo nów. W so bo -
tę, 10 sierp nia, na pla cu świe tli cy
wiej skiej w Smo li cach zo sta ły zor ga -
ni zo wa ne uro czy sto ści do żyn ko we.
Miesz kań cy – zwłasz cza ci naj młod -
si – ba wi li się wspa nia le przy do brej
mu zy cy i sze re gu atrak cji.

Uro czy sto ści po prze dził prze jazd ka -
wal ka dy po jaz dów rol ni czych uli ca mi
Smo lic, któ ry spo tkał ze spo rym za in te re -
so wa niem ze stro ny miesz kań ców. Na -
stęp nie soł tys Wie sław Skow roń ski do ko -
nał ofi cjal ne go otwar cia im pre zy, wi ta jąc
wszyst kich za pro szo nych go ści, w tym: se -
na to ra Łu ka sza Mi ko łaj czy ka, To ma sza
Le siń skie go – bur mi strza Ko by li na, st.
bryg. Jac ka Stru żyń skie go – ko men dan ta
Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Kro to szy nie, Ka ro la Cie ślaw -
skie go – wi ce pre ze sa Ochot ni czej Stra ży

Po żar nej w Smo li cach, rad nych po wia to -
wych i gmin nych.

Swo je ofi cjal ne prze mó wie nia wy gło -
si li przy by li na uro czy stość go ście, pod kre -
śla jąc, że do żyn ki są tra dy cją spa ja ją cą spo -
łecz no ści lo kal ne na wsiach, od wo łu ją się
do na szych wspól nych zwy cza jów i hi sto -
rii. Wspo mnia no tak że po stać Win cen te go
Wi to sa, dzia ła cza ru chu lu do we go i je go
udział w od zy ska niu przez Pol skę nie pod -
le gło ści. – Chłop za cho wał w naj gor szych
chwi lach zie mię, re li gię i na ro do wość. Te

trzy war to ści da ły pod sta wę do stwo rze nia
pań stwa – tak mó wił Win cen ty Wi tos
na te mat ru chu lu do we go oraz waż nej ro li
na ro do wej miesz kań ców wsi. 

Ko lej ny mi punk ta mi uro czy sto ści
by ły wy stęp ar ty stycz ny dzie ci ze Szko ły
Pod sta wo wej w Smo li cach, pre zen ta cja
wień ców do żyn ko wych i tra dy cyj ne wrę -
cze nie chle ba. Do szło rów nież do prze ka -
za nia klu czy ków przez se na to ra Mi ko łaj -
czy ka i ko men dan ta Stru żyń skie go
od daw nej cy ster ny PSP Kro to szyn
na rzecz Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Smo li cach.

Wie czo rem od by ła się za ba wa ta -
necz na z ze spo łem Pa cos. W mię dzy cza -
sie dzie ci mo gły sko rzy stać z atrak cji:
dmu cha ne go zam ku, ko lej ki stra żac kiej,
prze jaz du ku cy kiem czy skosz to wać tra -
dy cyj nej gro chów ki, chle ba ze smal cem
i ogór kiem. Wszy scy ba wi li się do bia łe go
ra na.

(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

SMOLICE

Święto plonów czas zacząć!
Z POLICJI

Jednośladem bezpiecznie do celu

INWESTYCJE

Odebrano drogi gminne

Pod ha słem „Bez piecz ny jed no ślad”
kro to szyń scy po li cjan ci prze pro wa -
dzi li ak cję w ce lu zwięk sze nia bez -
pie czeń stwa na dro gach. To ini cja ty -
wa in for ma cyj no -edu ka cy na w ra -
mach dzia łań pro fi lak tycz nych, ko or -
dy no wa nych przez Biu ro Ru chu Dro -
go we go Ko men dy Głów nej Po li cji,
pod na zwą „Jed no śla dem bez piecz -
nie do ce lu”. 

Ak cja skie ro wa na jest przede wszyst -
kim do użyt kow ni ków jed no śla dów, któ -
rych licz ba w ostat nich la tach zna czą co
wzro sła. O po pu lar no ści ro we rów, mo to -
ro we rów czy mo to cy kli de cy du je wie le
ele men tów, ta kich jak choć by moż li wość
spraw ne go prze miesz cza nia się po za tło -
czo nych uli cach miast, ła twe par ko wa nie,
styl ży cia czy pa sja. 

Ro sną ca licz ba jed no śla dów na pol -
skich dro gach zmie nia po dej ście do za -
gad nie nia bez pie czeń stwa w ru chu dro -

go wym. Wy pad ki z udzia łem użyt kow ni -
ków jed no śla dów sta no wią du ży pro -
blem, gdyż po cią ga ją za so bą po waż ne
skut ki. Stąd też po dej mo wa ne są róż no -
rod ne dzia ła nia, ma ją ce na ce lu ogra ni cze -
nie licz by ta kich zda rzeń, a co za tym
idzie – zmniej sze nie licz by osób po szko -
do wa nych. 

Czło wiek, po jazd i in fra struk tu ra
oraz ich wza jem ne in te rak cje wa run ku ją
bez pie czeń stwo na dro dze. Dla te go pod -
czas pro wa dzo nej ak cji po li cjan ci przy po -
mi na li uczest ni kom ru chu dro go we go, że
za cho wa nie czło wie ka ma naj więk szy
wpływ na bez pie czeń stwo w ru chu dro -
go wym. OPRAC. (NO VUS)

BIADKI

Autem w lampę
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25 lip ca w Urzę dzie Miej skim w Kro -
to szy nie do szło do pod pi sa nia umo -
wy z fir mą Fle xi Po wer Gro up Sp. z o.
o. na do sta wę i mon taż in sta la cji ko -
lek to rów sło necz nych w ra mach pro -
jek tu „Od na wial ne źró dła ener gii
szan są po pra wy ja ko ści po wie trza
na te re nie mia sta i gmi ny Kro to -
szyn” z do fi nan so wa niem z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal -
ne go WRPO na la ta 2014-2020. 

W ra mach umo wy wy ko na ne zo sta -
ną in sta la cje so lar ne, wy twa rza ją ce ener -
gię ciepl ną na po trze by przy go to wa nia
cie płej wo dy użyt ko wej o łącz nej mo cy
ok. 0,66 MW w 149 in dy wi du al nych go -
spo dar stwach do mo wych na te re nie gmi -
ny Kro to szyn. 

Cał ko wi ta war tość umo wy wy no -
si 1 860 854,13 zło tych, a do fi nan so wa -
nie unij ne to 85% kosz tów kwa li fi ko wa -
nych. Po stro nie miesz kań ców po zo sta je

wkład wła sny w wy so ko ści 15% kosz tów
net to + po da tek VAT (8% lub 23% od ca -
ło ści da nej in we sty cji, w za leż no ści
od miej sca mon ta żu). Ter min re ali za cji
in we sty cji wy zna czo no na 31 paź dzier ni -
ka.

Po pod pi sa niu umo wy w Kro to szyń -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej od by ło się spo -
tka nie z od bior ca mi pro jek tu. Je śli któ ryś
z miesz kań ców ma do dat ko we py ta nia
w tym za kre sie, pro szo ny jest o kon takt
z Wy dzia łem Go spo dar ki Ko mu nal nej,
Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic -
twa – tel. 62 722 74 42.

(NO VUS)

W nie dzie lę, 11 sierp nia, na te re nie
przy Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry zor -
ga ni zo wa no Pik nik Ro dzin -
ny – W Za się gu Kul tu ry. dzie ci i mło -
dzie ży cze ka ło wie le atrak cji. Or ga ni -
za to rem był rze czo ny GOK oraz Bi -
blio te ka Pu blicz na w Ko by li nie.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li ką cik
bi blio tecz ny, gdzie dzie ci mo gły w spo -
ko ju prze czy tać książ kę ze zbio rów bi -
blio te ki. Przy go to wa no tak że cie ka we za -
ję cia bęb niar skie pod zna ne me lo die,
zor ga ni zo wa no warsz ta ty ce ra micz ne
oraz sto lar skie. Od by ło się tak że ma lo -
wa nie na szkle. By ła rów nież moż li wość

obej rze nia se an sów fil mo wych („Książ ka
Zi li” i „Z gło wą w chmu rach”). Na przy -
by łych cze ka ła na wet wy sta wa na te mat
Po wsta nia Wiel ko pol skie go, ja ką moż na
by ło po dzi wiać w bu dyn ku ośrod ka kul -
tu ry. Oprócz te go przy go to wa no sze reg
sto isk z lo kal nym rę ko dzie łem, a pa nie
z kół go spo dyń wiej skich za dba ły o prze -
pysz ne po tra wy. Dla dzie ci by ły do stęp -
ny tak że dmu cha ny za mek oraz zjeż -
dżal nia. 

Dzię ki spo rej licz bie roz ma itych kon -
kur sów, nie za bra kło ele men tów ry wa li -
za cji. War to nad mie nić, iż na uczest ni -
ków cze ka ły nie la da na gro dy. Jed ną
z tych bar dziej war to ścio wych był ro wer.

Naj więk szym jed nak za in te re so wa -
niem dzie ci oraz do ro słych cie szył się po -
kaz rzeź bie nia w drew nie pi łą spa li no wą
w wy ko na niu An drze ja,, An dre” Za wadz -
kie go. Jest to je go pa sja od naj młod szych
lat. Za czy nał od stru ga nia pa tycz ków. Dzi -
siaj two rzy rzeź by rze czy wi stych roz mia -
rów, np. ław ki, zwie rzę ta, ro śli ny, grzy by,
kwiet ni ki, ka plicz ki. Dzie ci zna ko mi cie ba -
wi ły się, ob ser wu jąc je go warsz tat. Mło dzi
ob ser wa to rzy by li py ta ni przez ar ty stę o to,
co sym bo li zu je wy ko na na rzeź ba. Od po -
wie dzi nie rzad ko wy wo ły wa ły śmiech i za -
sko cze nie. Za pra wi dło wą od po wiedź mi -
lu siń scy do sta wa li pro dukt, któ re go na zwę
od ga dli. – To, cze go do ko ny wał ten pan by -
ło nie sa mo wi te. To był świet ny po kaz sztu -
ki, choć przy znać trze ba, że w po cząt ko wej
fa zie pro duk cji da nej rzeź by, nie ła two by ło
od gad nąć, co po wsta je na na szych oczach.
Czę sto tak że mu sie li śmy wy ko nać za da nie
ma te ma tycz ne – mó wi ły z en tu zja zmem
w gło sie dzie ci.

Ca łość im pre zy pod su mo wał po pu -
lar ny w ca łym kra ju Fe sti wal Ko lo rów. Po -
le ga on na ma so wym wy rzu ca niu w gó -
rę – przez licz ną gru pę osób – ko lo rów
Ho li, któ re two rzą wiel ką, barw ną chmu -
rę. A wszyst ko to dzia ło się w at mos fe rze
ra do ści. (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

Jak in for mu je Urząd Skar bo wy, 1 sierp -
nia we szły w ży cie prze pi sy o ze ro wym
PIT dla mło dych. Aby za licz ki na PIT
od sierp nia do grud nia te go ro ku nie by -
ły po bie ra ne, mło dy po dat nik mu si zło -
żyć swo je mu pra co daw cy oświad cze -
nie, że je go do cho dy w ca ło ści ko rzy sta -
ją ze zwol nie nia od PIT. Je śli te go nie
zro bi, zwrot po dat ku otrzy ma w roz li cze -
niu rocz nym za 2019 rok. 

No wa ulga w PIT obej mu je oso by, któ re
nie ukoń czy ły 26. ro ku ży cia i osią ga ją przy -
cho dy z pra cy (czy li ze sto sun ku pra cy, spół -
dziel cze go sto sun ku pra cy, sto sun ku służ bo -

we go lub sto sun ku pra cy na kład czej) oraz
z umów zle ce nia za war tych z fir mą. Zwol -
nie nie obo wią zu je nie za leż nie od licz by
umów czy licz by płat ni ków. 

Ulgą ob ję te bę dą przy cho dy do wy so ko -
ści 85 528 zł w ro ku po dat ko wym. Do te go
li mi tu przy cho dy mło de go po dat ni ka bę dą
zwol nio ne z PIT. 

Wy jąt kiem jest rok 2019 – li mit zwol -
nie nia wy no si 35 636,67 zł, czy li 5/12 li mi -
tu rocz ne go, po nie waż zwol nie nie bę dzie
obo wią zy wać przez 5 mie się cy – od sierp nia
do grud nia. 

W 2019 r. płat nik nie bę dzie zo bo wią -
za ny do po trą ca nia za li czek na PIT (od sierp -

nia do grud nia), je że li mło dy po dat nik zło ży
mu oświad cze nie, że je go do cho dy w ca ło ści
ko rzy sta ją ze zwol nie nia od PIT. Przy kła do -
wą treść ta kie go oświad cze nia moż na zna -
leźć na stro nie in ter ne to wej wiel ko pol skiej
ad mi ni stra cji skar bo wej: www.wiel ko pol -
skie.kas.gov.pl. Po dat ni cy, któ rzy go nie zło żą,
zwrot po dat ku z ty tu łu ulgi otrzy ma ją
w przy szłym ro ku, roz li cza jąc swój PIT
za 2019 r. 

Do przy cho dów uzy ska nych od 1 stycz -
nia 2020 r. ulga bę dzie uwzględ nia na już
przy ob li cza niu za li czek na po da tek (bez ko -
niecz no ści skła da nia oświad cze nia przez po -
dat ni ka). Sza cu je się, że z ulgi sko rzy sta po -
nad 2 mln mło dych pra cow ni ków. 

Wię cej in for ma cji o uldze zna leźć moż -
na na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Fi -
nan sów. (US)

3Aktualności

KROTOSZYN

Umowa na kolektory podpisana

KOBYLIN

Miło i rodzinnie

URZĄD SKARBOWY

PIT zero dla młodych 

 
 

F
O

T
. 

w
w

w
.k

ro
to

s
z
y
n
.p

l



Na Bieżąco4 WTOREK, 13 sierpnia 2019

Do na szej re dak cji zgło si li pra cow ni -
cy kro to szyń skiej fir my MAH LE,
wska zu jąc na złe – ich zda -
niem – wa run ki pra cy na od lew ni
alu mi nium pod czas moc nych upa -
łów. Wy so ka tem pe ra tu ra za gra ża
ich zdro wiu i ży ciu. Zor ga ni zo wa na
zo sta ła na wet ak cja pro te sta cyj na,
pod czas któ rej pra cow ni cy wy wie si li
kar ki kry ty ku ją ce po sta wę za rzą du
spół ki. Po sta no wi li śmy przyj rzeć się
spra wie.

– Wa run ka mi pra cy na od lew ni
alu mi nium nie wy ka zu ją za in te re -
so wa nia ka dra kie row ni cza oraz
związ ki za wo do we. Pra cow ni cy pa -
da ją jak mu chy – alar mu ją nas ano -
ni mo wo pra cow ni cy Mah le. Po sta -
no wi li śmy za py tać o to za rząd Mah -
le oraz przed sta wi cie li związ -
ków. – W okre sie in ten syw nych
upa łów pra cow ni cy ma ją za pew nio -
ną wo dę pit ną oraz moż li wość scho -
dze nia czę ściej na prze rwę. Nie do -
tar ła do mnie żad na wia do mość
o ak cji pro te sta cyj nej zor ga ni zo wa -
nej przez pra cow ni ków – wy po wia -
da się Krzysz tof Ka sprzak, prze wod -
ni czą cy związ ku za wo do we go,,
NSZZ So li dar ność”. Po dob nie od -
no si się do tej spra wy za rząd fir my,
któ ry wska zu je, że prze strze ga ne są
wszel kie prze pi sy do ty czą ce BHP
od no śnie pra cy w wy so kich tem pe -
ra tu rach. – MAH LE kła dzie du ży
na cisk na od po wied nie wa run ki
pra cy. Do ty czy to rów nież pra cy
w okre sie eks tre mal nych wa run -
ków po go do wych. Wszyst kie istot -
ne prze pi sy praw ne i re gu la cje obo -
wią zu ją oczy wi ście we wszyst kich
na szych za kła dach. Do ty czy to rów -
nież Kro to szy na, gdzie prze strze ga -
my wszyst kich prze pi sów, co zo sta -
ło po twier dzo ne przez nie za leż ne
kon tro le. W upal ne dni za opa tru je -

my na szych pra cow ni ków w Kro to -
szy nie w dar mo we na po je oraz ofe -
ru je my do dat ko we prze rwy w cza -
sie pra cy, a na sta no wi skach, gdzie
cie pło jest naj bar dziej do kucz li we,
wpro wa dzi li śmy ro ta cje pra cow ni -
ków. Mi mo, że MAH LE ja ko fir ma
pro duk cyj na do kła da wszel kich sta -
rań, aby zmi ni ma li zo wać wpływ
po go dy na swo ich pra cow ni ków,
nie jest w sta nie cał ko wi cie wy eli -
mi no wać cie pła wy twa rza ne go pod -
czas pro duk cji. W ce lu po pra wy sy -
tu acji za mon to wa no sys tem wen ty -
la cyj ny. Nic nam nie wia do mo
o pro te stach po wią za nych z tą te -
ma ty ką – tak w prze sła nym oświad -
cze niu za rząd kon cer nu Mah le od -
no si do ca łej spra wy.

Po sta no wi li śmy tak że zwró cić się
z opi nią eks per ta w dzie dzi nie pra -
wa pra cow ni ków, obo wiąz ków pra -
co daw cy i prze pi sów BHP. – Pra ca

w okre sie let nim, a tak że wy so ka
tem pe ra tu ra w da nym po miesz cze -
niu wpły wa na wy daj ność, sa mo po -
czu cie i zdro wie pra cow ni ka. W sy -
tu acji, gdy tem pe ra tu ra znacz nie
od bie ga od opty mal nej, wy ko ny wa -
na pra ca mo że stać się mniej efek -
tyw na czy uciąż li wa, a na wet szko -
dli wa dla zdro wia. W związ ku z po -
wyż szym pra co daw ca ma obo wią -
zek za pew nić wła ści wą tem pe ra tu -
rę w po miesz cze niu pra cy, od po -
wied nią do ro dza ju wy ko ny wa nych
czyn no ści. Tem pe ra tu ra w po -
miesz cze niach biu ro wych, w któ -
rych wy ko nu je się lek ką pra cę fi -
zycz ną, nie mo że być niż sza
niż 18°C. Po zo sta li pra cow ni cy, za -
trud nie ni w po miesz cze niach, mu -
szą mieć za pew nio ną tem pe ra tu rę
nie niż szą niż 14°C. Nie ste ty prze -
pi sy nie re gu lu ją mak sy mal nej tem -
pe ra tu ry w po miesz cze niach. Pra ca
wy ko ny wa na przez pra cow ni ka

w wy so kiej tem pe ra tu rze, okre śla na
jest ja ko pra ca w mi kro kli ma cie go -
rą cym. Za li cza się ją do prac w wa -
run kach szko dli wych, gdzie wy so ka
tem pe ra tu ra sta no wi czyn nik szko -
dli wy dla zdro wia w śro do wi sku
pra cy i po win na być uwzględ nio na
w ry zy ku za wo do wym. Co za tym
idzie, czyn nik ten pod le ga obo wiąz -
ko we mu prze pro wa dza niu ba dań
i po mia rów. Pra co daw ca mu si za -
pew nić wła ści we wa run ki pra cy,
dla te go w po miesz cze niach, gdzie
wy ko nu je się pra cę, po win na być
za pew nio na od po wied nia wy mia na
po wie trza (sku tecz na wen ty la cja),
któ ra uwzględ nia ła by funk cjo no -
wa nie pra cow ni ka w śro do wi sku
pra cy, bi lans cie pła, wil got ność,
a tak że wy stę pu ją ce w po wie trzu
za nie czysz cze nia. W cza sie wy ko -
ny wa nia pra cy w wy so kiej tem pe ra -

tu rze (po wy żej 28oC w po miesz -

cze niach), pra co daw ca mu si nie od -
płat nie za pew nić pra cow ni kom
zim ne na po je, do stęp ne w cią gu ca -
łej zmia ny ro bo czej w ta kiej ilo ści,
aby za spo ka ja ły po trze by pra cu ją -
cych. W przy pad ku pra cy w go rą -
cym mi kro kli ma cie na po je po win -
ny być wzbo ga co ne w so le mi ne ral -
ne i wi ta mi ny. Szef ma moż li wość
skró cić czas pra cy lub zro bić prze -
rwy. Skra ca nie jed nak w ten spo sób
norm cza su, bez względ nie nie mo -
że po wo do wać ob ni że nia na leż ne go
pra cow ni kom wy na gro dze nia. Pra -
co daw ca nie ma obo wiąz ku in sta lo -
wa nia kli ma ty za cji, czy elek trycz -
nych wia tra ków w po miesz cze -
niach. Obec ne prze pi sy nie re gu lu ją
kwe stii moż li wo ści od mó wie nia
przez pra cow ni ka wy ko ny wa nia
pra cy z po wo du wy so kich tem pe ra -
tur. Jed nak jest prze pis, któ ry wska -
zu je, że w sy tu acji, kie dy wa run ki
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy nie
są wła ści we, kie dy pra cow nik
stwier dza, że ich re ali zo wa nie zwią -
za ne jest z bez po śred nim za gro że -
niem bez pie czeń stwa, zdro wia, ży -
cia mo że od stą pić od wy ko ny wa nia
czyn no ści, przy jed no cze snym po -
in for mo wa niu swo je go prze ło żo ne -
go. Py ta nie tyl ko, czy jest to bez po -
śred nie za gro że nie? Czę sto to spra -
wa dys ku syj na po mię dzy pra cow ni -
kiem, pra co daw cą, a tak że – co raz
czę ściej – Pań stwo wą In spek cją Pra -
cy – ko men tu je Łu kasz Ra ben da,
eks pert w dzie dzi nie pra wa pra cy
i BHP.

Naj pew niej więc ma my do czy nie -
nia z sy tu acją spor ną, któ rą nie ko -
niecz nie da się roz wią zać, wska zu -
jąc win ne go w ja sny i kla row ny spo -
sób.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

INTERWENCJA

Czy w MAHLE respektuje się prawa pracownicze?
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Pod czas nie daw nej kon fe ren cji pra -
so wej se na tor Łu kasz Mi ko łaj czyk
po in for mo wał, że bur mistrz Kro to -
szy na wnio sko wał o ape la cję w kwe -
stii wy ro ku są du, któ ry przy znał ra -
cję na uczy cie lom w spra wie wy płat
wy na gro dzeń za go dzi ny po nadwy -
mia ro we. Wło darz na sze go mia sta
po sta no wił od nieść się do te go
w wy da nym w oświad cze niu.

– Czy ta nie ze zro zu mie niem jest
trud ną sztu ką. Za zwy czaj uła twia je wy -
kształ ce nie, po zy cja spo łecz na czy do -

świad cze nie ży cio we. Nie gwa ran tu ją one
jed nak suk ce su. Naj lep szym przy kła dem
bra ku tej gwa ran cji są stwier dze nia pa na
se na to ra Łu ka sza Mi ko łaj czy ka (lat 41,
z wy kształ ce nia in for ma tyk, z za wo du
na uczy ciel), wy po wie dzia ne pod czas

kon fe ren cji pra so wej na kro to szyń skim
ryn ku. Wy ni ka z nich, że pan se na tor nie
zro zu miał ko mu ni ka tu dla na uczy cie li
szkół i przed szko li, opu bli ko wa ne go
przez Bur mi strza Kro to szy na, zwłasz cza
ostat nie go aka pi tu, w któ rym mo wa
o pra wo moc nych wy ro kach. Pan se na tor
Mi ko łaj czyk nie jest wpraw dzie praw ni -
kiem, ale ja ko czło nek wyż szej izby pol -
skie go par la men tu oraz par tii po li tycz nej
ma ją cej pra wo wy pi sa ne na sztan da rach
po wi nien ro zu mieć, co ozna cza „pra wo -
moc ność”. Zgod nie z art. 363 §1 Ko dek -
su po stę po wa nia cy wil ne go, orze cze nie

są du sta je się pra wo moc ne, je że li nie przy -
słu gu je co do nie go śro dek od wo ław czy
lub in ny śro dek za skar że nia. Od wy da -
nych przez Sąd Okrę go wy w Ka li szu wy -
ro ków przy słu gi wa ła ape la cja. W swym
ko mu ni ka cie Bur mistrz Kro to szy na za -
po wie dział, że de cy zje co do wnie sie nia
ape la cji za pad ną po za po zna niu się z ar -
gu men ta mi za war ty mi w pi sem nych uza -
sad nie niach wy ro ków, a po ich upra wo -
moc nie niu się bez zwłocz nie je zre ali zu je.
Po za po zna niu się bur mistrz stwier dził,
że in ter pre ta cja prze pi sów do ko na na
przez Sąd Okrę go wy w Ka li szu nie jest
w peł ni prze ko nu ją ca i wy ma ga kon tro li
przez sąd II in stan cji – Sąd Ape la cyj ny.
Wy dłu żył się tyl ko pro ces usta la nia sta nu

praw ne go, co w ni czym nie pod wa ża ani
nie zmie nia za war tej w oświad cze niu
bur mi strza de kla ra cji od nie sie nia de cy zji
są du do wszyst kich na uczy cie li. Nie zro -
zu mie nie po ję cia „pra wo moc ność” do -
pro wa dzi ło więc pa na se na to ra do fał szy -
we go wnio sku, że dla bur mi strza „na -
uczy cie le nie są […] waż ni” i do nie uza sad -
nio ne go oskar że nia o hi po kry zję. Ob na ża
ono jed nak nie hi po kry zję bur mi strza,
lecz nie zdol ność se na to ra do czy ta nia ze
zro zu mie niem. Bez wąt pie nia oso by śle -
dzą ce wia do mo ści po da wa ne w me diach
tej umie jęt no ści po zba wio ne nie są – czy -
ta my w oświad cze niu Fran cisz ka Mar -
szał ka, bur mi strza Kro to szy na. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Burmistrz odpowiada w kwestii nauczycieli

W związ ku z oświad cze niem bur mi -
strza Kro to szy na w za kre sie wy na -
gro dzeń na uczy cie li za go dzi ny po -
nadwy mia ro we, se na tor z ra mie nia
PiS Łu kasz Mi ko łaj czyk, po sta no wił
wy ra zić swo je sta no wi sko. Nie szczę -
dził przy tym słów kry ty ki pod ad re -
sem wło da rza i Pol skie go Stron nic -
twa Lu do we go.

Przed sta wia my Wam za tem peł ne
oświad cze nie se na to ra Mi ko łaj czy ka w rze -
czo nej spra wie.

– Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek

(lat 53, praw nik i hi sto ryk) i sztu ka kre owa -
nia rze czy wi sto ści!

Sza now ny Pan Bur mistrz Mar sza łek
twier dzi, że „czy ta nie ze zro zu mie niem jest
trud ną sztu ką. Za zwy czaj uła twia je wy -
kształ ce nie, po zy cja spo łecz na czy do świad -
cze nie ży cio we”. PSL, któ re re pre zen tu je
Pan Bur mistrz daw no po rzu cił lu dzi nie wy -
kształ co nych i bez wy so kiej po zy cji spo łecz -
nej na rzecz ko ali cji z „eli ta mi” III RP, ko mu -
ni sta mi i śro do wi ska mi le wac ki mi. Być mo -
że dla te go Bur mistrz Mar sza łek (lat 53, hi -
sto ryk i praw nik) nie wie, że wśród tych nie -
wy kształ co nych lu dzi bez po zy cji spo łecz nej

są mą drzy, in te li -
gent ni, uczci wi
i pra wi lu dzie, któ -
rzy nie tyl ko czy ta -
ją ze zro zu mie -
niem, ale też są od -
por ni na kre owa nie
rze czy wi sto ści, ja -
kie pro po nu je Pan

Bur mistrz. Ko mu ni kat dla na uczy cie li szkół
i przed szko li opu bli ko wa ny przez Bur mi -
strza Kro to szy na, w tym je go ostat ni aka pit,
w któ rym mo wa o pra wo moc nych wy ro -
kach jest zro zu mia ły. Pro blem po le ga jed -
nak na tym, że Pan Bur mistrz nie zro zu miał
mo jej wy po wie dzi. Cho ciaż zro zu mia ło ją
wie lu nie wy kształ co nych, bez po zy cji spo -

łecz nej miesz kań ców mo je go okrę gu, któ -
rych sza nu ję i nie dys kry mi nu ję, sta wia jąc
te zy po dob ne do za pre zen to wa nej przez Pa -
na Bur mi strza na wstę pie od po wie dzi za -
miesz czo nej w ak tu al no ściach stro ny Kro to -
szy na. Spe cjal nie jed nak dla Pa na Bur mi -
strza wy ja śniam, że mo im zda niem zło że -
nie ape la cji w przed mio to wym spo rze, ocze -
ki wa nie na pra wo moc ne orze cze nia i na li -
cze nie do dat ko wych kosz tów (za któ re
oczy wi ście za pła cą miesz kań cy Kro to szy -
na), za miast wy pła ce nia na leż nych środ ków
na uczy cie lom jest grą na czas i do wo dem
na hi po kry zję ko goś, kto twier dzi, że „sza nu -
je” na uczy cie li i ich pra cę oraz „współ dzia ła”.
Nie je stem praw ni kiem, ale po ję cie pra wo -
moc no ści de cy zji, orze cze nia, itp. jest mi

zna ne. Być mo że Pa na Bur mi strza roz cza ru -
ję, ale moi licz ni przy ja cie le i wy bor cy, któ -
rzy nie mie li szans na zdo by cie wy kształ ce -
nia lub po zy cji spo łecz nej, a są war to ścio wy -
mi ludź mi, któ rym ob ca jest hi po kry zja,
rów nież sens te go po ję cia zna ją. 

Na ko niec ma ła uwa ga. Pi sa nie o so bie
w oso bie trze ciej: „W swym ko mu ni ka cie
Bur mistrz Kro to szy na... Po za po zna niu się
bur mistrz stwier dził, że...” świad czy
o ogrom nym ego (tłu ma czą cym nie co po -
dej ście do osób nie wy kształ co nych) lub
o tym, że ktoś mu si pi sać tek sty za Pa na Bur -
mi strza. Za tem pro po nu ję zejść na zie mię,
mię dzy zwy kłych lu dzi lub sa me mu po chy -
lić się nad pi sa niem od po wie dzi – na pi sał
se na tor. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 

POLEMIKA

Senator odpowiada burmistrzowi

KOŹMIN WLKP.

3-dniowe uroczystości
W mi nio ny week end od by ły się uro -
czy sto ści ku czci Pa tro na Zie mi Koź -
miń skiej – św. Waw rzyń ca. Wzię li
w nich udział przed sta wi cie le lo kal -
nych władz sa mo rzą do wych, rad ni,
stra ża cy z OSP, człon ko wie brac twa
kur ko we go, oso by du chow ne oraz
miesz kań cy Koź mi na Wlkp. 

W pią tek wie czo rem uro czy sto ści ofi -
cjal nie roz po czę to mszą świę tą w ko ście le
pw. św. Sta ni sła wa w Koź mi nie Wlkp. Na -
stęp ne go dnia zo sta ła zor ga ni zo wa na pro -
ce sja z fi gu rą św. Waw rzyń ca, któ ra ru szy -
ła o go dzi nie 18.30 z pla cu przy ko ście le
św. Sta ni sła wa. Uczest ni cy prze ma sze ro -
wa li uli ca mi mia sta, od ma wia jąc mo dli -
twy, śpie wa jąc pie śni ko ściel ne. Piel grzym -
ka do tar ła na Sta ry Ry nek. Tam zo sta ła od -
pra wio na uro czy sta msza świę ta, w trak cie
któ rej przy po mnia no syl wet kę i bo ga tą
bio gra fię Św. Waw rzyń ca. Mó wio no
o obo wiąz kach, ja kie wy ni ka ją z fak tu by -
cia ka to li kiem i na śla dow cą Pa tro na Zie mi
Koź miń skiej. Tra dy cyj nie już opra wę mu -
zycz ną uro czy sto ści za pew ni ła Koź miń ska
Or kie stra Dę ta. Po mszy od był się Apel Ja -
sno gór ski. Do ko na no wów czas prze nie sie -
nia fi gu ry św. Waw rzyń ca do ko ścio ła.
W nie dzie lę na to miast od by ły się od pu sto -
we msze świę te.

Św. Waw rzy niec jest pa tro nem bi -
blio te ka rzy, ku cha rzy, pie ka rzy, uczniów,
stu den tów, ubo gich, ad mi ni stra to rów,
win nic, stra ży po żar nych, wszyst kich za -
wo dów, któ re są bez po śred nio zwią za ne
z ogniem. Wzy wa no go ja ko orę dow ni ka
w cho ro bach reu ma tycz nych, przy bó lach
ple ców. W iko no gra fii przed sta wia się go
ja ko dia ko na w stro ju dia koń skim z kra tą,
na któ rej był mę czo ny. Z ewan ge lią i krzy -
żem, ja ko roz da ją ce go jał muż nę ubo gim,
z pal mą mę czeń stwa. Z je go bio gra fii zna -
my bar dzo ma ło fak tów. Praw do po dob -
nie uro dził się III wie ku w nie wiel kiej osa -
dzie Lo ret, nie da le ko mia sta Hu esca
w Hisz pa nii. Z prze ka zów zo sta ła za cho -
wa na je go mę czeń ska śmierć w Rzy mie
na roz ża rzo nej do czer wo no ści kra cie,
któ ra w iko no gra fii sta no wi je go atry but.

(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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Dzie wią ty już wa ka cyj ny wy pad
w gó ry za li czył chór Izy dor ki, dzia ła -
ją cy przy Szko ły Pod sta wo wej
w Biad kach. W dniach 19-21 lip ca
gru pa pod opie ką Klau dii Szu bert
wy po czy wa ła tra dy cyj nie w Be ski -
dach. 

Miej scem noc le gu był Śle mień, po ło -
żo ny tuż za Gi lo wi ca mi, czy li ro dzin ną
miej sco wo ścią To ma sza Adam ka. Wy jazd
miał na ce lu do sko na le nie warsz ta tu wo -
kal ne go, ale tak że mi łe i ak tyw ne spę dze -
nie wol ne go cza su.

Wy po czy nek roz po czął się od za ba -
wy w Le gen dii, czy li cho rzow skim we so -
łym mia stecz ku. Bu rzo wa po go da nie
ode bra ła mło dym chó rzy stom za pa łu.
Atrak cji by ło spo ro i więk szość z nich
uda ło się za li czyć. Wie czo rem gru pa do -
tar ła do Schro ni ska Mło dzie żo we go
w Śle mie niu.

Na za jutrz przy szedł czas na pra cę.
Dzię ki uprzej mo ści władz gmi ny Kro to -
szyn do Śle mie nia do tar li Mi chał Czu lak
i Ma te usz Skrzyp, któ rzy prze pro wa dzi li
pro fe sjo nal ne warsz ta ty go spel. Po wy tę -
żo nej pra cy chó rzy ści uda li się do karcz -
my Ko li ba Po la na na Sło wa cji, gdzie de -
lek to wa li się miej sco wy mi spe cja ła mi.

Nie mo gło za brak nąć wę drów ki
po gó rach. Wej ście na Pil sko uda ło się tyl -
ko po ło wicz nie, bo za bra kło cza su, aby
zdo być ten szczyt. Z ko lei w aqu apar ku
w Su chej Be skidz kiej wszy scy wy sza le li
się do wo li.

Trze cie go, a za ra zem ostat nie go
dnia chó rzy ści z Bia dek po je cha li do Łę -
ka wi cy na wy stęp w prze pięk nym, gó -
ral skim ko ście le. Życz li wi miesz kań cy,
na cze le z ks. Ada mem Wy por kiem oraz

ks. Mar ci nem Ma du rą, bar dzo ser decz -
nie przy wi ta li go ści z Wiel ko pol ski. Na -
gro dą za uda ny wy stęp by ły dwie go dzi -
ny na to rze kar tin go wym Zyg Zak
w Biel sku -Bia łej.

Człon ko wie chó ru Izy dor ki wraz
z dy ry gent ką Klau dią Szu bert bar dzo
dzię ku ją wła dzom gmi ny Kro to szyn, Sto -
wa rzy sze niu „Wspól nie dla Bia dek” oraz
ano ni mo wym spon so rom za prze pięk ne
wa ka cje. (AN KA)

WYPOCZYNEK

Izydorki ponownie w górach
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10 sierp nia od był się trze ci kon cert
z cy klu WIĘC WIEC! Gwiaz dy przy cią -
gnę ły na kro to szyń ski ry nek tłu my
fa nów.

Ja ko pierw szy na sce nie po ja wił się
ze spół RusT. To po znań ski ze spół, łą czą cy
kla sycz ny hard rock ze współ cze snym
cięż kim brzmie niem. Mu zy cy mo gą się
po chwa lić m. in. mia nem lau re ata eli mi -
na cji do Przy stan ku Wo od stock. Gi ta rzy -
sta Szy mon Szym ko wiak otrzy mał wte dy
tak że na gro dę spe cjal ną dla naj lep sze go
gi ta rzy sty. RusT są rów nież zdo byw ca mi
głów nej na gro dy Red Bull To ur bus Ryt my
Mło dych. Ener gia bi ją ca od nich ze sce ny
spra wia ła, iż wi dow nia nie mo gła po zo -
stać na nich obo jęt na. 

Ko lej ną gwiaz dą so bot nie go wie czo -
ru by li Pa blo pa vo i Lu dzi ki. Ta for ma cja
to z ko lei po łą cze nie kil ku ga tun ków mu -
zycz nych, trud ne do jed no znacz ne go
okre śle nia. Wo ka li sta, Pa weł Soł tys,
od 2003 ro ku jest jed nym z fi la rów ze spo -
łu Va va muf fin. A od 2009 ro ku roz po -
czął rów nież ka rie rę so lo wą pod pseu do -
ni mem Pa blo pa vo. Współ pra co wał z róż -
ny mi ze spo ła mi oraz so li sta mi, cze go
skut kiem jest wy da nie ok. 40 płyt. Ze spół
ocza ro wał kro to szyń ską pu blicz ność nie -
co dzien nym łą cze niem sty lów. 

Ostat ni na sce nie po ja wił się Lech
Ja ner ka, na któ re go wszy scy z nie cier pli -
wo ścią cze ka li. Mu zyk roz po czął swo ją

ka rie rę, two rząc Klaus Mitf foch. Z je go
udzia łem ze spół na grał je den al bum.
Tek sty utwo rów mu zy ków od no si ły się
do rze czy wi sto ści PRL. W 1986 ro ku
wy dał pły tę już pod swo im na zwi skiem.
Choć mu zy ka i tek sty by ły na niej
znacz nie spo koj niej sze, za sko cze niem
oka za ło się za stą pie nie gi ta ry wio lon -
cze lą prze twa rza ną elek tro nicz nie,
na któ rej gra ła i gra do dziś Bo że na Ja -
ner ka – żo na wo ka li sty. 

Trze cie wie co wa nie przy cią gnę ło nie -
ma łą wi dow nię. Do bór ze spo łów przy -
padł do gu stu słu cha czom. Ko lej ny, a za -
ra zem ostat ni kon cert z cy klu WIĘC
WIEC! od bę dzie się 31 sierp nia. 

(LE NA)

Po mnik sto ją cy w la sku przy dro dze
ze Sta re go Ko by li na do Dłu go łę ki do -
cze kał się za bie gów kon ser wa cyj -
nych, a wszyst ko to za spra wą ini cja -
ty wy miesz kań ców Sta re go Ko by li -
na. Gmi na po kry ła kosz ty za ku pu
po trzeb nych ma te ria łów, na to miast
miesz kań cy w czy nie spo łecz nym
wy ko na li wszel kie pra ce. 

Po mnik przy po mi na wy da rze nie
z okre su II woj ny świa to wej. W po bli skim
la sku w 1939 ro ku przez żan dar mów nie -
miec kich zo sta ło za mor do wa nych trzech
Po la ków: Izy dor Ko ry tow ski, Jó zef Klem -
czak i Sta ni sław Ty czyń ski, uczest ni ków
Po wsta nia Wiel ko pol skie go 1918/1919.
Zwło ki za mor do wa nych po cho wa no

na miej scu eg ze ku cji, w uprzed nio przy go -
to wa nych przez ofia ry mo gi łach. W 1945
ro ku zwło ki eks hu mo wa no i po grze ba no
po now nie w Ko by li nie: Jó ze fa Klem cza ka
i Sta ni sła wa Ty czyń skie go w kwa te rze po -
le głych i po mor do wa nych na cmen ta rzu

pa ra fii rzym sko ka to lic kiej, a Izy do ra Ko ry -
tow skie go na cmen ta rzu ewan ge lic kim.
Na miej scu zbrod ni w 1957 ro ku, sta ra -
niem spo łe czeń stwa mia sta Ko by lin,
wznie sio no po mnik z pia skow ca z pa miąt -
ko wą ta bli cą. (NO VUS)

WIĘC WIEC 

Sobotni wieczór pod znakiem rocka

KOBYLIN

Restauracja historycznego pomnika

F
O

T
. 

w
w

w
.k

o
b
y
lin

.p
l



7Rozmaitości

F
O

T
. 

w
w

w
.k

o
b
y
lin

.p
l



Na Sygnale8 WTOREK, 13 sierpnia 2019

NA DRODZE

Stracił panowanie 
nad pojazdem
4 sierp nia w Sta nie wie (gmi na Koź -
min Wlkp.) do szło do groź nie wy glą -
da ją ce go wy pad ku. Oso by uczest ni -
czą ce w zda rze niu zo sta ły prze wie -
zio ne do szpi ta la. We dług wstęp nych
usta leń po li cji kie row ca stra cił pa no -
wa nie nad po jaz dem.

Sa mo chód oso bo wy mar ki Volks wa -
gen Po lo zje chał po za ob ręb jezd ni i ude -
rzył w drze wo. Uczest ni cy wy pad ku sa -
mo dziel nie opu ści li au to. Za jął się ni mi
Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go. Po ich
prze ba da niu zde cy do wa no o prze wie zie -
niu po szko do wa nych do Szpi tal ne go Od -
dzia łu Ra tun ko we go. 

Na ko niec dzia łań z jezd ni usu nię to
ele men ty ka ro se rii oraz pły ny eks plo ata -
cyj ne. Uszko dzo ny po jazd za bra ła po moc
dro go wa.

(NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Policja ostrzega 
przed oszustami
1 sierp nia w Kro to szy nie do szło
do oszu stwa „na po li cjan ta – do wód
oso bi sty”. Star sza ko bie ta osta tecz -
nie prze ka za ła pie nią dze fik cyj ne mu
funk cjo na riu szo wi na skrzy żo wa niu
ulic Za ci sze / Ra wic ka, w po bli żu
mar ke tu Di no. 

Oso by, któ re te go dnia, w go dzi -
nach 15.25-15.35, po ru sza ły się sa mo -
cho dem z wi deo re je stra to rem bądź prze -
cho dzi ły tam tę dy, pro szo ne są o kon takt
z Ko men dą Po wia to wą Po li cji w Kro to szy -
nie bądź te le fon na nu mer alar mo -
wy – 112 lub 997.

Jak in for mu je Ko men da Po wia to wa Po -
li cji w Kro to szy nie, spo sób dzia ła nia spraw -
ców i me to dy wy wo dzą ce się z oszu stwa
„na wnucz ka” ca ły czas są mo dy fi ko wa ne.
Zmie nia się hi sto rie, rze ko me zda rze nia
i oso by uwia ry gad nia ją ce – raz jest to po li -
cjant, in nym ra zem pro ku ra tor czy sę dzia.

Po li cja ape lu je, by w ta kich sy tu -
acjach za cho wać czuj ność i zdro wy roz są -
dek. Pa mię taj my, iż ani po li cja, ani i in ne
in sty tu cje pań stwo we nie mo gą dys po no -
wać na szy mi pie niędz mi czy pro sić
o prze ka za nie wraż li wych da nych przez
te le fon.

(NO VUS)

4 sierp nia krót ko po pół no cy na dro -
dze mię dzy Star ków cem a Ła giew ni -
ka mi (gmi na Ko by lin) do szło
do groź ne go wy pad ku. W wy ni ku
ude rze nia sa mo cho du w drze wo po -
szko do wa na zo sta ła jed na oso ba. 

Do dzia łań ra tow ni czych za dys po no -
wa no za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -

-Ga śni czej w Kro to szy nie oraz z OSP Za -
le sie Wiel kie i OSP Ko by lin, jak rów nież
służ by me dycz ne i funk cjo na riu szy po li -
cji. Jak się oka za ło, sa mo chód oso bo wy
mar ki BMW zje chał po za ob ręb jezd ni
i ude rzył w przy droż ne drze wo. Si ła ude -
rze nia by ła tak du ża, że... po jazd roz padł
się na dwie czę ści, któ re wy lą do wa ły
w po lu. Kie row ca sa mo dziel nie opu ścił

uszko dzo ne au to.
Z uwa gi na to, że do służb ra tun ko -

wych do tar ła in for ma cja o rze ko mym po -
trą ce niu mo to cy kli sty, prze szu ka no po -
bli ski te ren, jed nak in nych uczest ni ków
zda rze nia nie zna le zio no. Ze spół Ra tow -
nic twa Me dycz ne go po wy ko na niu ba dań
w ka ret ce po go to wia pod jął de cy zję
o prze trans por to wa niu po szko do wa ne go
kie row cy do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra -
tun ko we go. Po czyn no ściach do cho dze -
nio wych po li cji z jezd ni usu nię to po zo sta -
ło ści po zda rze niu.

– Ze wstęp nych usta leń po li cji wy ni -
ka, że mło dy miesz ka niec Lesz na nie do -
sto so wał pręd ko ści do pa nu ją cych wa run -
ków na dro dze, stra cił pa no wa nie nad au -
tem, któ re zje cha ło na prze ciw le gły pas
jezd ni i ude rzy ło ty łem w przy droż ne
drze wo. Kie row cę za bra no do szpi ta la,
gdzie stwier dzo no ob ra że nia po ni żej sied -
miu dni, więc zda rze nie bę dzie za kwa li fi -
ko wa ne ja ko ko li zja – mó wi Piotr Szcze -
pa niak z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Z impetem w drzewo

Ra wic cy po li cjan ci za trzy ma li 41-lat -
ka, któ ry kradł za bez pie cza ją ce krat -
ki ka na li za cyj ne, a na stęp nie sprze -
da wał je w punk cie sku pu zło mu
w Ko by li nie. Spraw ca gra so wał nie
tyl ko na te re nie jed ne go po wia tu
i był już wcze śniej ka ra ny za po dob -
ne prze stęp stwa.

Spra wa zni ka ją cych kra tek ka na li za -
cyj nych za czę ła się na po cząt ku lip ca.
Do kra dzie ży do cho dzi ło na dro gach
gmin nych, po wia to wych i kra jo wych.
Dziu ry po zo sta wio ne w jezd niach stwa -
rza ły nie ma łe za gro że nie dla uczest ni ków
dróg. W wy ni ku pod ję cia dzia łań ope ra -
cyj nych po li cjan ci z wy dzia łu kry mi nal -
ne go za trzy ma li 41-let nie go miesz ka niec
gmi ny Szlich tyn go wa. 

Jak usta li li funk cjo na riu sze, męż czy -
zna tzw. stu dzien ki kradł od 2015 ro ku
i sprze da wał je w punk cie sku pu zło mu

w Ko by li nie. W ostat nim cza sie za czął to
ro bić na gmin nie. Je go spo sób dzia ła nia
był dość ba nal ny. Pod jeż dżał pod lo so wo
wy bra ną krat kę ka na li za cyj ną, wy cią gał ją
i pa ko wał do au ta. W ten spo sób jed nej
no cy po tra fił skraść kil ka wa żą cych kil ka -
dzie siąt ki lo gra mów kra tek. Sprze da wał

je ja ko złom, otrzy mu jąc 80 gro szy za ki lo -
gram, a za rząd ców dróg na ra żał na stra ty
w wy so ko ści kil ku set zło tych. 

Za trzy ma ny usły szał za rzu ty kra dzie -
ży. Po li cjan ci udo wod ni li mu, że na te re -
nie po wia tu ra wic kie go skradł 60 sztuk
ta kich kra tek o łącz nej war to ści po nad 28
ty się cy zło tych. Męż czy zna usły szy ko lej -
ne za rzu ty – za po dob ne kra dzie że w są -
sied nich po wia tach. Mun du ro wi usta li li,
że w zło dziej skim pro ce de rze nie kie dy to -
wa rzy szy ła mu 21-lat ka z gmi ny Po niec,
któ ra rów nież nie unik nie od po wie dzial -
no ści kar nej.

W to ku pro wa dzo nych czyn no ści po -
li cjan ci w punk cie sku pu zło mu w Ko by -
li nie za bez pie czy li 24 krat ki. To wła śnie
tam 41-la tek sprze da wał skra dzio ne mie -
nie. Wszyst ko wska zu je na to, ze wła ści -
ciel owe go punk tu rów nież mu si li czyć
się z kon se kwen cja mi praw ny mi.

(NO VUS)

Z POLICJI

Zatrzymany za kradzież kratek kanalizacyjnych
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
- Przede wszystkim należy zachować ostrożność. Jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto
podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, lub pod policjanta, który
mówi, że nasze pieniądze są zagrożone, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań.
Podzielmy się zaraz tą informacją z bliskimi, nie działajmy sami. Pamiętajmy, że nikt nie
będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. 
- Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. Potwierdzić dane osoby
dzwoniącej możemy jedynie poprzez rozłączenie rozmowy telefonicznej i wybranie
numeru alarmowego 112.

- Nigdy nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu  lub
przechowujemy na kontach bankowych.
- Pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze policji NIGDY nie informują o prowadzonych
działaniach telefonicznie!  Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej
osobie lub przelanie na inne konta bankowe.
- Gdy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon za policjanta,
zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem.
- Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie
tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej
łatwowierności i braku rozwagi. Niespodziewane telefony osób podających się za
policjantów, od dawna niewidzianych wnuków, siostrzeńców czy kuzynów nie muszą
zakończyć się naszą finansową porażką, jeżeli będziemy przestrzegać podstawowych
zasad. Policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji, nigdy nie poprosi
o przekazanie komuś pieniędzy, przelanie ich na konto lub pozostawienie w jakimś
miejscu. Gdy podejrzewamy, że mamy do czynienia z oszustem, nie wahajmy się
zadzwonić pod bezpłatny numer 997 lub 112.
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W so bo tę, 10 sierp nia, na kro to szyń -
skich bło niach zo sta ły zor ga ni zo wa -
ne za wo dy dla dzie ci – RU NA WAY
JU NIOR. Or ga ni za to ra mi wy da rze nia
by li Ru na way -Pol ski Ucie ki nier oraz
Cen trum Spor tu i Re kre acji WOD -
NIK. 

Za da niem mło dych uczest ni ków by -
ło prze bie gnię cie oko ło ki lo me tra, na któ -
rym roz sta wio ne by ły licz ne prze szko dy
na tu ral ne oraz kon struk cyj ne, np. pia sek,
zjeż dżal nia, płot ki, bło to. Osob na ry wa li -
za cja do ty czy ła chłop ców i dziew czyn ki,
przy czym obo wią zy wał po dział na dwie

ka te go rie wie ko we – 4-8 i 9-13 lat. Naj -
młod si mo gli po biec wraz ze swo im opie -
ku nem. Z po wo du bar dzo du że go za in te -
re so wa nia, or ga ni za to rzy po sta no wi li zor -
ga ni zo wać tak że,, Bieg Przy jaź ni”, dla
dzie ci któ re z róż nych nie zdą ży ły za re je -
stro wać się w za wo dach. W su mie w bie -
gu RU NA WAY JU NIOR wzię ło
udział 300 dzie ci! W mię dzy cza sie na sta -
dio nie zor ga ni zo wa no za wo dy Bi ke -
Way – czy li wy ścig naj młod szych uczest -
ni ków na ro we rach. W wol nej chwi li dzie -
ci mo gły się po si lić oraz sko rzy stać tak że
z roz ma itych atrak cji, np. z dmu cha ne go
zam ku czy zjeż dżal ni. – Je ste śmy bar dzo
za do wo le ni z prze bie gu im pre zy oraz wy -
so kiej fre kwen cji. Dzie ci ba wi ły się wspa -
nia le wraz z ich opie ku na mi. W za wo -
dach nie by ło po dzia łu na wy gra nych
i prze gra nych. Każ de dziec ko by ło zwy -
cięz cą i otrzy ma ło na gro dę oraz pa miąt -
ko wy me dal. Dzię ki do brej współ pra cy
i wyj ściu z ini cja ty wą od CSiR WOD NIK
w Kro to szy nie, uda ło się zre ali zo wać za -
kła da ne ce le – mó wi Krzysz tof Zmy słow -

ski, re pre zen tu ją cy Run way -Pol ski Ucie ki -
nier. 

Ru na way -Pol ski Ucie ki nier na co
dzień zaj mu je się or ga ni zo wa niem bie -
gów z prze szko da mi w ka te go riach eli te,
open, for fun oraz ju nior. Za wo dy sta no -
wią eks tre mal ne wy zwa nie dla każ de go

z uczest ni ków. Po ko na nie to ru prze szkód
ma po ma gać w prze zwy cię ża niu wła -
snych sła bo ści.

(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

POD NASZYM PATRONATEM

Dzieci kontra przeszkody
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POD NASZYM PATRONATEM

Podsumowanie pierwszej
edycji festiwalu

W Urzę dzie Miej skim w Kro to szy nie
od by ła się kon fe ren cja pra so wa,
w trak cie któ rej pod su mo wa no Ogól -
no pol ski Fe sti wal Sztu ki / Wzor nic -
twa / Tech no lo gii TECH -ART. Im pre -
za od by ła się 6 lip ca.

W spo tka niu wzię li udział Bar tosz Ble -
cha – pre zes Sto wa rzy sze nia Klub Art
i głów ny po my sło daw ca fe sti wa lu, Ar ka -
diusz Ble cha – skarb nik sto wa rzy sze nia,
Do mi nik Gór ny – kon fe ran sjer i rzecz nik
me dial ny im pre zy, Piotr Mu szyń ski – asy -
stent Sta ni sła wa Bra je ra, któ re go ob ra zy
mo gli śmy po dzi wiać pod czas fe sti wa lu, Ry -
szard Czusz ke – wi ce bur mistrz Kro to szy -
na, Ja cek Kę pa – na czel nik Wy dzia łu Pro -
mo cji i Współ pra cy UM w Kro to szy nie.

Przy po mnij my, że fe sti wal miał na ce -
lu po ka za nie osią gnięć na uko wo -ar ty stycz -
nych, w szcze gól no ści mło de go po ko le nia,
a tak że pod nie sie nie umie jęt no ści i do sko -
na le nie warsz ta tu osób, któ re roz wi ja ją się
w okre ślo nej dzie dzi nie sztu ki czy na uki,
zwłasz cza je śli cho dzi o lo kal nych twór ców
i or ga ni za cje kul tu ral ne. Na im pre zie by li
obec ni wy staw cy re pre zen tu ją cy róż ne
dzie dzi ny sztu ki, tech no lo gii, do radz twa
pa ten to we go i fi nan so we go.

– Chcia łem zło żyć ser decz ne po dzię -
ko wa nia wy staw com, któ rzy by li obec ni

na fe sti wa lu, a tak że Do mi ni ko wi Gór ne -
mu, któ ry zgo dził się to wszyst ko po pro -
wa dzić. Po ja wi ło się aż 20 no wych pro jek -
tów, któ re w naj bliż szych mie sią cach czy
la tach bę dą re ali zo wa ne. Bę dzie my na dal
współ pra co wać z Go ogle In ter ne to we Re -
wo lu cje czy Po wia to wym Urzę dem Pra cy
w Kro to szy nie w or ga ni zo wa niu m. in.
szko leń dla przed się bior ców. Pod ję li śmy
tak że współ pra cę z To wa rzy stwem im.
Hi po li ta Ce giel skie go w Po zna niu. Fe sti -
wal TECH -ART był za ląż kiem te go, co
za mie rza my or ga ni zo wać w przy szło -
ści – po wie dział Bar tosz Ble cha.

Wi ce bur mistrz Czusz ke po dzię ko -
wał or ga ni za to rom fe sti wa lu za ory gi nal -
ny po mysł. Wska zał jed nak, że mi mo bo -
ga tej ofer ty wy staw ców nie tra fi ła ona
do szer sze go ogó łu miesz kań ców. – Nie
ukry wam, że ja ko urząd bar dzo szyb ko
zgo dzi li śmy się wes przeć lo gi stycz nie ten
pro jekt. Bę dzie my bar dzo wni kli wie ana -
li zo wać spra woz da nie z ca łe go fe sti wa lu.
Mi mo że wy sta wy by ły bar dzo cie ka we, to
na ten mo ment nie spo tka ły się z wiel kim
za in te re so wa niem spo łecz nym. Chcie li -
by śmy kon ty nu ować ten pro jekt, po nie -
waż idea TECH -ART jest bar dzo in te re -
su ją ca i war ta roz wa że nia – stwier dził R.
Czusz ke.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na Skwe rze D -O -M przy Kro to szyń -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej im. Ar ka -
de go Fie dle ra po ja wi ła się no wa

moż li wość spę dza nia cza su. Uru -
cho mio na zo sta ła bo wiem Czy tel nia
Let nia. 

Jest to miej sce, gdzie każ dy mo że po -
czy tać książ ki oraz lo kal ne ga ze ty. Na czy -
tel ni ków cze ka ją ław ki, ha ma ki oraz le ża -
ki. Bi blio te ka na Skwe rze D -O -M uru cho -
mi ła tak że re gał do bo ok cros sin gu – wy -
mia ny ksią żek. Jest to idea nie od płat ne go
prze ka zy wa nia ksią żek, naj czę ściej po -
przez zo sta wia nie ich w spe cjal nie ozna -
czo nych miej scach, aby mógł je prze czy tać
rów nież ktoś in ny – ten, kto je znaj dzie.
Moż na je za brać, prze czy tać i znów zo sta -
wić, w tym sa mym lub in nym miej scu. 

Fun du sze na re ali za cję Skwe ru D -O -
-M Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
po zy ska ła z pro gra mu Pol sko -Ame ry kań -
skiej Fun da cji Wol no ści, re ali zo wa ne go
przez Aka de mię Roz wo ju Fi lan tro pii
w Pol sce. OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Skorzystaj z letniej czytelni!
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W Szko le Pod sta wo wej w Ku kli no -
wie od no wio no trzy po miesz cze nia
przed szkol ne wraz z ko ry ta rzem
przy przed szko lu oraz dwie kla sy.
Zgod nie z za le ce nia mi wy ni ka ją cy -
mi z eks per ty zy tech nicz nej i po sta -
no wie nia ko men dan ta wo je wódz -
kie go stra ży po żar nej wy mie nio no
wy kła dzi ny pod ło go we na trud no za -
pal ne.

Szko łę po re mon cie od wie dził bur -
mistrz To masz Le siń ski, wspól nie z Ani tą
Da niel czyk – na czel nik Wy dzia łu In we -
sty cji i Roz wo ju. – Co ro ku sta ra my się
przy go to wać pla ców ki na no wy rok szkol -
ny. Chce my, by na sze dzie ci uczy ły się
w jak naj lep szych wa run kach. W mi nio -

nym ro ku szkol nym do po sa ży li śmy kla sy
w róż ne po mo ce za po nad 50 tys. zło tych,
któ re po zy ska li śmy z Unii Eu ro pej skiej.
Dba my też o bez pie czeń stwo, stąd wy -
mia na pod łóg – po wie dział bur mistrz
Ko by li na. 

(NO VUS)

KUKLINÓW

Szkoła 
po remoncie

20 lip ca kro to szyń scy stra ża cy uda li
się na roz po zna nie ope ra cyj ne roz -
po czy na ją ce go się obo zu har cer -

skie go w He le no po lu. Ce lem wi zy ty
by ło przede wszyst kim spraw dze nie
wa run ków bez pie czeń stwa.

Spraw dzo no stan przy go to wa nia ka -
dry oraz uczest ni ków obo zu na po ten cjal -
ne za gro że nia, spo so by ich mo ni to ro wa -
nia, a tak że moż li wo ści na wią zy wa nia
łącz no ści ze służ ba mi ra tun ko wy mi. 

Do dat ko wym ele men tem wi zy ta cji
by ła po ga dan ka stra ża ków z har ce rza mi
w ra mach pre wen cji spo łecz nej. Po ru -
szo ne zo sta ły te ma ty zwią za ne z bez pie -
czeń stwem po ża ro wym, ewa ku acją oraz
pra wi dło wym za cho wa niem pod czas
ano ma lii po go do wych. Na za koń cze nie
stra ża cy wo za mi bo jo wy mi spraw dzi li
al ter na tyw ne dro gi do jaz du do miej sca
obo zu.

(NO VUS)

STRAŻ POŻARNA

Z myślą o bezpieczeństwie
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Do na szej re dak cji zgło si ła się miesz -
kan ka Kro to szy na z proś bą o za ję cie się
spra wą uty li za cji pla sti ko wych czę ści
sa mo cho do wych. Jak twier dzi, na kro -
to szyń skim skła do wi sku od pa dów nie
chcia no ich przy jąć, od sy ła jąc ko bie tę
z kwit kiem. 

– Pod czas ro bie nia po rząd ków, oka za ło
się, iż mam spo ro zbęd nych czę ści sa mo cho -
do wych, m. in. pla sti ko wych pa ne li. Z za ła -
do wa nym au tem uda łam się na wy sy pi sko.
Na miej scu po wie dzia no mi, że nie przyj mu -
ją te go ty pu rze czy. Co moż na zro bić

z w tym te ma cie? Mam wy wieźć pla stik
do la su? – py ta z prze ką sem miesz kan ka
Kro to szy na.

W tej spra wie zwró ci li śmy się więc
do Związ ku Mię dzyg min ne go EKO -
-7. – W Kro to szy nie nie ma cze goś ta kie go,
jak wy sy pi sko śmie ci. Na ul. Ce glar skiej
od lip ca 2013r. znaj du je się Punkt Se lek tyw -
nej Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal nych.
Na wy sy pi skach/skła do wi skach od pa dów
naj czę ściej de po nu je się od pa dy bądź wstęp -
nie se gre gu je, na to miast PSZOK tyl ko przyj -
mu je od miesz kań ców – i na stęp nie prze ka -
zu je do in nych pod mio tów – okre ślo ne usta -

wą od pa dy ko mu nal ne. Są to me ble oraz od -
pa dy wiel ko ga ba ry to we, zu ży ty sprzęt elek -
trycz ny i elek tro nicz ny w ca ło ści (po cho dzą -
cy z go spo darstw do mo wych), od pa dy ko -
mu nal ne opa ko wa nio we ule ga ją ce bio de gra -
da cji, zu ży te ba te rie i aku mu la to ry, prze ter -
mi no wa ne le ki i che mi ka lia, od pa dy bu dow -
la ne i roz biór ko we w ilo ści do 150 kg rocz -

nie, zu ży te opo ny w ilo ści do 4 sztuk rocz -
nie. – tak brzmi część ko mu ni ka tu, ja ki
otrzy ma li śmy z EKO -7.

– Zgod nie z obec nie obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi pra wa oraz spo so bem kla sy fi ka -
cji na pod sta wie roz po rzą dze nia mi ni stra
śro do wi ska z9 grud nia2014 r. wspra wie ka -
ta lo gu od pa dów, ele men ty sa mo cho dów
wy co fa nych z użyt ku oraz zu ży te czę ści aut
nie mo gą być od bie ra ne od miesz kań ców
na PSZOK -ach. Nie bę dą rów nież od bie ra ne
od miesz kań ców w ra mach zbiór ki od pa -
dów wiel ko ga ba ry to wych. Ta kie czę ści po -
win ny tra fić do sta cji de mon ta żu po jaz dów
lub in nych punk tów upraw nio nych do ich
zbiór ki. Na pod sta wie art. 23a ust. 1 i 2 usta -
wy z 20 stycz nia 2005r. o re cy klin gu po jaz -

dów wy co fa nych z eks plo ata cji „Przed się -
bior ca pro wa dzą cy sta cję de mon ta żu jest
obo wią za ny do przy ję cia bę dą cych od pa da -
mi czę ści sa mo cho dów oso bo wych, usu nię -
tych w trak cie na pra wy, o ile nie spo wo du je
to prze kro cze nia ma sy od pa dów prze wi dy -
wa nych do prze two rze nia i po wsta ją cych
w wy ni ku prze twa rza nia w okre sie ro ku,
okre ślo nych w po zwo le niu zin te gro wa nym
lub in nej de cy zji wza kre sie go spo dar ki od pa -
da mi wy ma ga nych w związ ku z pro wa dze -
niem sta cji de mon ta żu. Przed się bior ca pro -
wa dzą cy sta cję de mon ta żu za przy ję cie bę -
dą cych od pa da mi czę ści sa mo cho dów oso -
bo wych, usu nię tych w trak cie na pra wy, mo -
że po brać opła tę.”- czy ta my w dal szej czę ści
in for ma cji. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

INWERWENCJA

Co robić z częściami do samochodu?
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Na prze ło mie lip ca i sierp nia w Tu ry -
nie od by wa ły się Igrzy ska Eu ro pej -
skie Ma sters. W zma ga niach wy -
star to wa ło po nad 20 tys. za wod ni -
ków. Wśród niech zna lazł się Cze -
sław Rosz czak, re pre zen tu ją cy UKS
„Olim pij czyk” Po go rze la. Miesz ka -
niec Ła giew nik zdo był trzy krąż ki!

Za wo dy roz gry wa no w 28 dys cy pli -
nach. Pierw szą kon ku ren cją, w ja kiej wy -
star to wał ła giew ni cza nin był rzut oszcze -
pem. W pierw szej pró bie uzy -
skał 27,74 m. – Ule głem kon tu zji przy -
wo dzi cie la pra wej no gi. Trze ci za wod nik
te go kon kur su – Go ertz Re iner z Nie -
miec – miał wy nik o 6 cm gor szy, więc
kon ty nu owa łem ry wa li za cję o brą zo wy
me dal. Nie ste ty uraz oka zał się bo le sny
i ko lej ne rzu ty by ły krót sze – opo wia da
Cze sław Rosz czak, któ ry upla so wał się
tuż za po dium.

Dru gie go dnia za wo dów nasz re pre -
zen tant rzu cał mło tem oraz dys -
kiem. – Start z do le gli wo ścią był nie wia -
do mą, ale pierw szy rzut od ra zu za pew nił
mi miej sce w fi na le. Już w trze ciej pró bie
uzy ska łem wy nik 30,65 m, któ ry wy pro -
wa dził mnie na dru gie miej sce w kon kur -
sie. W ostat nim rzu cie młot po le ciał naj -

da lej, ale nie ste ty wy pa dłem z ko ła – przy -
znał za wod nik. Kon kurs za koń czył się dla
nie go zdo by ciem srebr ne go me da lu. 

Ry wa li za cja w rzu cie dys kiem od by ła
się w go dzi nach i wie czor nych, a Rosz -
czak oka zał się bez kon ku ren cyj ny. – Uzy -
ska nie w trze ciej ko lej ce wy ni ku 32,91 m
da ło mi zde cy do wa ną prze wa gę nad resz -

tą staw ki. Wy gra łem, bo mistrz świa ta
w tej spe cjal no ści po wi nien re gu lar nie do -
ku men to wać swo ją for mę – sko men to -
wał w swo im sty lu miesz ka niec na sze go
po wia tu. 

Osta nią kon ku ren cją by ło pchnię cie
ku lą. Tu taj ku lo miot z Ła giew nik się gnął
po sre bro, uzy sku jąc rów -
no 11 m. – W trze ciej pró bie uzy ska -
łem 11,00 m, co da wa ło mi dru gie miej -
sce w kon kur sie. Trzy zdo by te me da le
moż na uznać ja ko suk ces, bo prze cież zo -
sta ły zdo by te z kon tu zją, któ rą te raz na le -
ży szyb ko wy le czyć, bo już za trzy ty go -
dnie mi strzo stwa Eu ro py w We ne -
cji – pod su mo wał Rosz czak.

(NO VUS)

13To i Owo

De le ga cja kro to szyń skich władz sa -
mo rzą do wych, z prze wod ni czą cą Ra -
dy Miej skiej, bur mi strzem i rad ny mi
oraz człon ka mi To wa rzy stwa Przy -
jaź ni Pol sko -Fran cu skiej, uda ła się
do Fon te nay -le -Com te na za pro sze -
nie tam tej szych władz sa mo rzą do -
wych i Co mité de Ju me la ge. Głów -
nym ce lem wy jaz du by ły ob cho -
dy 25. rocz ni cy pod pi sa nia umo wy
o współ pra cy part ner skiej miast.

De le ga cja zo sta ła po wi ta na przez me -
ra Je an -Mi che la Lalére'a, je go za stęp cę ds.
współ pra cy part ner skiej, He rva Bo ige ola,
oraz przez ro dzi ny gosz czą ce. Pierw szy
dzień po by tu wy peł niał wspól ny wy po -
czy nek na atlan tyc kiej pla ży w miej sco -
wo ści Jard sur Mer. Wie czo rem Po la cy
i Fran cu zi spo tka li się na za ba wie, pod -
czas któ rej wy mie nio no po dar ki, ży cząc
so bie dal szej, owoc nej współ pra cy. 

– Dzień dru gi spę dzi li śmy na za po -
zna niu się z tu ry stycz ny mi atrak cja mi re -
gio nu Pays de la Lo ire. Na si go spo da rze
za bra li nas do Parc Orien tal de
Maulévrier, czy li naj więk sze go ogro du ja -
poń skie go w Eu ro pie. Po po łu dniu zwie -
dza li śmy za mek Sa int Me smin, gdzie
moż na by ło po znać niu an se ży cia w śre -
dnio wie czu czy za zna jo mić się z tech ni -
ka mi obro ny zam ku, wsłu chu jąc się tak że
w je go hi sto rię – re la cjo nu je Ur szu la Ma -
kieł ka, pre zes To wa rzy stwa Przy jaź ni Pol -
sko - Fran cu skiej. 

Trze cie go dnia wi zy ty od by ła się ce re -
mo nia z oka zji 25. rocz ni cy współ pra cy
obu miast. Wcze śniej zor ga ni zo wa no spo -
tka nie ro bo cze obu to wa rzystw w obec -
no ści me ra Fon te nay -le -Com te i bur mi -

strza Kro to szy na. – Roz ma wia no o pla -
nach na przy szłość, czy li przy szło rocz nej
re wi zy cie na szych przy ja ciół czy kon ty -
nu acji wza jem nych przed się wzięć. Po ru -
sza no kwe stię uni wer sy te tu ję zy ka fran -
cu skie go. Mó wio no też o współ pra cy mło -
dzie ży z Collège Ti ra qu eau i Szko ły Pod -
sta wo wej im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie.
Nie wy klu cza się in nych form współ pra -
cy, któ re po wsta ną z wza jem nej in spi ra -
cji – za zna cza U. Ma kieł ka. 

Po ze bra niu od by ła się ofi cjal na ce re -
mo nia w sa li re pre zen ta cyj nej me ro stwa.
Za pro sze ni go ście z wiel ką uwa gą wy słu -
cha li prze mó wie nia bur mi strza Kro to szy -
na, prze wod ni czą cych Co mité de Ju me la -
ge oraz me ra, któ ry za pro po no wał – dla
uczcze nia rocz ni cy – pod pi sa nie „De kla -
ra cji przy jaź ni” ja ko świa dec twa wza jem -
nej chę ci kon ty nu owa nia współ pra cy.
Wy mie nio no oko licz no ścio we pa miąt ki.
Uro czy stość za koń czy ła wspól na fo to gra -
fia oko ło set ki uczest ni ków spo tka nia. Po -
dzi wia no rów nież oko licz no ścio wy wy -
strój ogro dów me ro stwa. Wie czo rem

w ko ście le No tre -Da me od był się kon cert
or ga no wy, w któ rym wir tu oze rią wy ka zał
się To masz Głu chow ski, z po cho dze nia
kro to szy nia nin, za pro szo ny przez To wa -
rzy stwo CHA MA DE, or ga ni zu ją ce let ni
fe sti wal mu zy ki or ga no wej „Fe sti or -
gue 2019”. Or ga ni ście to wa rzy szy ła ar -
tyst ka z Fon te nay, Chri sti ne Me ta is.

14 lip ca ob cho dzo no fran cu skie
świę to na ro do we. Dla przed sta wi cie li
Kro to szy na dzień roz po czął się Mszą św.,
za mó wio ną przez kro to szyń skie to wa rzy -
stwo dla uczcze nia pa mię ci Ja cqu eli ne
Bom pis i Char les’a Grel lar da, zmar łych
w ubie głym ro ku. Na stęp nie ro dzi ny
gosz czą ce przy go to wa ły dla go ści pro gra -
my in dy wi du al ne, a Fran ci szek Mar sza -
łek – wraz z me rem – uczest ni czy li w ofi -
cjal nych ob cho dach świę ta na ro do we go.
Na stęp ne go dnia de le ga cja uda ła się w po -
dróż po wrot ną. Po dro dze zwie dza no licz -
ne za byt ki pięk nej Bre ta nii oraz Mont Sa -
int -Mi chel, prze pięk ne opac two. Był też
czas na krót ką wi zy tę w Bruk se li.

OPRAC. (NO VUS)

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Krotoszynianie z wizytą we Francji

ZDROWIE

Wczesna diagnoza 
ratuje życie!
W po ło wie lip ca Sto wa rzy sze nie PO -
MÓŻ MY SO BIE w Kro to szy nie za koń -
czy ło ko lej ny pro jekt pod ha słem
„Sam de cy du je o so bie”. Z prze pro -
wa dzo nych ba dań pro fi lak tycz nych
już po raz trze ci sko rzy sta li męż czyź -
ni po wy żej 45. ro ku ży cia, za miesz -
ka li na te re nie po wia tu kro to szyń -
skie go. 

Tra dy cyj nie za pro po no wa ne ba da nia
spe cja li stycz ne po zwo li ły oce nić stan
zdro wia 80 osób, któ re otrzy ma ły szan sę
prze ba da nia ca łe go ukła du mo czo wo -
-płcio we go, ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem gru czo łu kro ko we go. Uzy ska na
przez każ de go be ne fi cjen ta dia gno za
i prze pro wa dzo na przy tej oka zji in dy wi -
du al na roz mo wa ze spe cja li stą uro lo giem
to źró dło wie dzy o wła snym zdro wiu każ -
de go be ne fi cjen ta, jak i wy stę pu ją cych
w ba da nej dzie dzi nie za gro że niach.

We dług da nych epi de mio lo gicz nych
no wo two ry ukła du mo czo wo -płcio we go
(gru czo łu kro ko we go, ner ki oraz pę che rza
mo czo we go) sta no wią 1/3 wszyst kich no -
wo two rów dia gno zo wa nych ak tu al nie
w po pu la cji męż czyzn na świe cie i w Pol -
sce, a za gro że nie w tej dzie dzi nie wzra sta
wraz z wie kiem. 

W prze ba da nej gru pie osób ła god ny
prze rost pro sta ty stwier dzo no u 49 osób.
Te sta dia cho ro by dla na sze go bez pie czeń -
stwa wy ma ga ją ob ser wa cji wła sne go or ga -
ni zmu, sys te ma tycz nej kon tro li spe cja li -
stycz nej, a w nie któ rych przy pad kach
pod ję cia le cze nia far ma ko lo gicz ne go, po -
pra wia ją ce go ja kość ży cia po przez zmniej -
sze nie lub li kwi da cję ob ja wów cho ro bo -
wych. Prze strze ga nie tych za sad chro ni
przed dal szy mi po wi kła nia mi, a w dal szej
ko lej no ści przed sta no wią cym dla zdro -
wia naj więk sze za gro że nie ra kiem pro sta -
ty. Uzy ska ne pod czas ak cji za le ce nia są za -
tem bez cen nym źró dłem wie dzy na ten
te mat.

Efek tem prze pro wa dzo nych ba dań,
z uwa gi na ich kom plek so wy cha rak ter, są
jed no cze śnie stwier dzo ne przy pad ki cho -
ro bo we, wy ma ga ją ce po sze rzo nej dia gno -
sty ki, a w kon se kwen cji pod ję cia pro ce su
le cze nia ra tu ją ce go ży cie lub po pra wia ją -
ce go je go ja kość. 

Te go ty pu dzia łań wy ma ga ją wy mie -
nio ne po ni żej przy pad ki:

– po dej rze nie cho ro by no wo two ro -
wej u dzie wię ciu prze ba da nych be ne fi -
cjen tów

– je den przy pa dek tor bie li ją dra, je -
den uchy łek ją dra i dwa wod nia ki ją dra,
któ re nie le czo ne mo gą się prze kształ cić
się w cho ro bę no wo two ro wą

– 14 przy pad ków ka mi cy ner ko wej
– 11 przy pad ków wy stę pu ją cych

w ner kach tor bie li
– 17 przy pad ków stu lej ki
– dwa przy pad ki prze pu kli ny. 
Ta gru pa be ne fi cjen tów otrzy ma ła

szcze gó ło wą in for ma cję na te mat dal sze go
po stę po wa nia, a wy ko rzy sta nie tej wie dzy
za le ży ty ko od in dy wi du al nej, świa do mej
de cy zji każ dej do tknię tej cho ro bą oso by. 

Ko lej na, zor ga ni zo wa na przy fi nan so -
wym wspar ciu po wia tu kro to szyń skie go,
ak cja ba dań pro fi lak tycz nych zna la zła swe
po twier dze nie w po trze bach śro do wi ska
oraz da ła miesz kań com szan sę wcze sne go
wy kry cia cho ro by. Za in te re so wa nie ba da -
nia mi, mi mo ich po wta rzal no ści, utrzy -
mu je się na okre ślo nym przez ich or ga ni -
za to ra po zio mie i po zwa la w każ dym ro ku
ka len da rzo wym prze ba dać ko lej ną gru pę
be ne fi cjen tów. Ko rzy staj cie za tem z or ga -
ni zo wa nych ba dań pro fi lak tycz nych,
bo – jak po ka zu ją wy ni ki każ dej ak cji – za -
gro że nie cho ro ba mi ukła du mo czo wo -
-płcio we go ro śnie. Zdo by waj my i po sze -
rzaj my swo ją wie dzę zdro wot ną, a dla wła -
sne go do bra w opar ciu o nią ob ser wuj my
swój or ga nizm i re aguj my na wy sy ła ne
prze zeń sy gna ły cho ro bo we.

(AO) 
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LEKKOATLETYKA

Roszczak z workiem medali!
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28 lip ca w Cho rzo wie ro ze gra no fi -
nał Mi strzostw Pol ski Play are ny. Kro -
to szyń ska dru ży na A Se ree Tee
po raz ko lej ny po ka za ła kla sę. 

Ze spół z Kro to szy na wy wal czył
awans do fi na łu w II tur nie ju eli mi na cyj -
nym, któ ry od był się ty dzień wcze śniej
w War sza wie. Eki pa AST wy gra ła wte dy
wszyst kie me cze gru po we. Po nad to po -
ko na ła te am Beds. pl Byd goszcz, a w po -
je dyn ku o wszyst ko tra fi ła na groź ne go
ry wa la – Ga na dor War sza wa. Mi mo
obaw kro to szy nia nie pew nie wy gra -
li 3: 0. 

W Cho rzo wie A Se ree Tee tra fi ło
do gru py A wraz z mi strza mi Pol ski – Dy -
na mi ka mi To ruń, a tak że Su char ka mi
Bia ły stok oraz Kop cup. pl Wit ko wo
Wrze śnia. Z tą ostat nią eki pą kro to szyń -
ski ze spół wy grał 3: 2. Po tem ograł 3: 1
bia ło stoc czan oraz uległ 0: 1 to ruń skiej

dru ży nie. AST wy gra ło gru pę i w 1/4 fi -
na łu tra fi ło na The Cy borgs Ru da Ślą ska.
Nie ste ty, prze ciw ni cy oka za li się zbyt
moc ni, zwy cię ża jąc 3: 1. 

Wy stę pu ją cy w AST Da wid Przy by -
szew ski zo stał wy bra ny do naj lep szej
szóst ki tur nie ju. W związ ku z tym ma
du że szan se na po wo ła nie do re pre zen ta -
cji Pol ski na zbli ża ją ce się mi strzo stwa
świa ta na Kre cie. 

– Szko da me czu z The Cy borgs, po -
nie waż by ła to dru ży na w na szym za się -
gu. Cie szy nas jed nak to, że ze spół z tak
ma łe go mia sta jak Kro to szyn wal czy z ry -
wa la mi z ca łej Pol ski jak rów ny z rów nym.
Po raz ko lej ny dzię ku je my oso bom i in sty -
tu cjom, któ re po mo gły nam w or ga ni za cji
wy jaz du, a w szcze gól no ści Urzę do wi
Miej skie mu w Kro to szy nie – pod su mo -
wał Ro bert Sta wo wy. (LE NA)

Mię dzy 2 a 4 sierp nia w Are nie Ur sy -
nów od był się XXVIII Me mo riał Wa -
cła wa Ziół kow skie go. Kro to szy nia -
nin Ro bert Ba ran upla so wał się
na trze cim miej scu.

W ka te go rii Ro ber ta wy star to wa -
ło 17 za wod ni ków z 12 kra jów, m. in.
z Chin, Ka na dy, Mon go lii, Nie miec, Ro sji
czy Ukra iny. Pierw sza wal ka nie prze bie -
gła po my śli na sze go za wod ni ka i za koń -
czy ła się zwy cię stwem Ro sja ni na. Bi lial
Ma khov nie do tarł do fi na łu. Nie mniej,
ko lej na wy gra na Ro sja ni na spra wi ła, że

Ba ran otrzy mał szan sę na wal kę o brą zo -
wy me dal. Dru gim prze ciw ni kiem na sze -
go za wod ni ka był Ka zach, Yusup Ba tir -
mu rza ev. Po je dy nek za koń czył się prze ko -
nu ją cą wy gra ną Ro ber ta.

Wal kę o brą zo wy me dal Po lak sto czył
z Wę grem. War to do dać, iż Da niel Li ge ti
po ko nał Ba ra na w czerw cu na Igrzy skach
Eu ro pej skich w Miń sku, co spo wo do wa ło
u na sze go przed sta wi cie la jesz cze więk szą
sa tys fak cję z wy gra nej. 

– Bar dzo nas cie szy brą zo wy me dal
w tak sil nie ob sa dzo nym tur nie ju. Wy gra -
na z Wę grem po ka zu je, że Ro bert cią gle

się roz wi ja i choć ma już uzna ne na zwi -
sko, mo że pod no sić swój po ziom – sko -
men to wał Ma ciej Opry siak, czło nek za -
rzą du LKS Ce ra mik Kro to szyn.

(LE NA)

ZAPASY

Kolejny sukces Roberta Barana

SIATKÓWKA 

Spotkanie z inspiracją 

8 sierp nia Łu kasz Kacz ma rek spo -
tkał się z mło dy mi adep ta mi siat -
ków ki z Aka de mii Ta len tów oraz
UKS Po lon. Siat karz mo ty wo wał
mło dzież do speł nia nia swo ich spor -
to wych ma rzeń. 

Spo tka nie od by ło się w Szko le Pod sta -
wo wej nr 8. To wła śnie w tym miej scu za -
wod nik re pre zen ta cji Pol ski roz po czął
swo ją przy go dę ze spor tem. Mło dzież mo -
gła za po znać się z hi sto rią Łu ka sza dzię ki
pre zen ta cji, któ ra zo sta ła przy go to wa na
na tę oko licz ność. Mło dzi siat ka rze z za -
cie ka wie niem słu cha li hi sto rii Kacz mar -
ka, któ ry za czy nał swo ją ka rie rę w tym sa -
mym klu bie, co oni. Dzie ci w ra mach po -
dzię ko wa nia za po świę co ny im czas, wrę -
czy ły Łu ka szo wi ko szul kę z nu me rem 8.
Nie jest to je go nu mer, ósem ka ma przy -
po mi nać mu o szko le, w któ rej się uczył

i za czął grać. – Tak jak wy sta wia łem na tej
sa li pierw sze kro ki, dla te go z wiel ką chę -
cią przy je cha łem was od wie dzić. Mu si cie
pa mię tać, że nie za wsze wszyst ko wyj -
dzie, tak, jak te go chce cie. Mu si cie w sie -
bie wie rzyć, tre no wać i kto wie, mo że tak
jak ja, tra fi cie do re pre zen ta cji – mó wił
do dzie ci naj bar dziej uty tu ło wa ny siat -
karz z Kro to szy na. Po przy bli że niu lo sów
po pu lar ne go „Zwie rza ka”, przy szedł czas
na py ta nia i pa miąt ko we zdję cia. Dzie ci
z wiel ką chę cią uwiecz nia ły spo tka nie ze
swo im ido lem au to ry te tem i chcia ły do -
wie dzieć się o nim jak naj wię cej.

Mło dzi spor tow cy mie li moż li wość
po tre no wać z Łu ka szem, co za pew ne
spra wi ło im wiel ką ra dość. Oby spo tka nie
z za wod ni kiem, któ ry za czy nał spor to wą
przy go dę w SP8 i osią gnął tak wie le suk ce -
sów, by ło dla nich in spi ra cją do dal szej
cięż kiej pra cy. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

AST wśród najlepszych drużyn w Polsce 
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10 sierp nia w ha li przy ul. Olim pij -
skiej od był się Pu char Eu ro py – Mię -
dzy na ro do we Mi strzo stwa Pol -
ski – Po land Open 2019. Spor to -
wych emo cji nie bra ko wa ło. Za wod -
ni cy z na sze go po wia tu sta wa li
na po dium 5-krot nie.

Za wod ni cy roz po czę li zma ga nia
od kwa li fi ka cji. O godz. 15 na stą pi ło ofi -
cjal ne otwar cie za wo dów, na któ re przy -
by ło wie lu waż nych go ści, m. in. po sło -
wie: Ma riusz Wit czak i Ja ro sław Urba -
niak. Zja wi li się rów nież przed sta wi cie le
sej mi ku wo je wódz twa wiel ko pol skie go:
Wie sław Szcze pań ski, Ma rek So wa oraz
Je rzy Lech ne row ski. Obec na by ła tak że
Ali cja Wi śniew ska, przed sta wi ciel ka Mi -
ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki. Przy by li
rów nież sta ro sta – Sta ni sław Szczot ka
i bur mistrz – Fran ci szek Mar sza łek oraz
wie lu rad nych po wia to wych i gmin nych.
Za wo dy po łą czo ne by ły z ob cho da mi 15-
le cia Pol skie go Związ ku Su mo. By ły pre -

mier RP – Le szek Mil ler, nie mógł zja wić
się oso bi ście, dla te go prze słał swo je ży cze -
nia w po sta ci na gra nia. Za słu żo nym dla
spor tu przy zna no od zna ki z Mi ni ster -
stwa Spor tu i Tu ry sty ki oraz z Eu ro pej -
skiej Fe de ra cji Su mo. 

Po czę ści ofi cjal nej przy szedł czas
na ry wa li za cję. Emo cji na try bu nach nie
bra ko wa ło, zwłasz cza gdy na do hyo wy -
cho dzi li zna ni kro to szyń skim ki bi com za -
wod ni cy To wa rzy stwa Atle tycz ne go RO -

ZUM Kro to szyn oraz UKS Sam son Ko by -
lin. W za wo dach wzię ły m. in. udział re -
pre zen ta cje Azer bej dża nu, Nie miec, Nor -
we gii, Ukra iny, Wę gier, Włoch. Wśród ju -
nio rów moż na by ło zo ba czyć na szych za -
wod ni ków – Mi cha ła Fa bia now skie go
(+115 kg), Zu zan nę Kry stek (+95 kg),
Mo ni kę So wę (65 kg) oraz Ju lię Jan ko -
wiak (55 kg). Mo ni ka i Ju lia w swo ich ka -
te go riach zdo by ły brą zo we me da le.
Wśród se nio rów wal czy li Alek san dra Ro -

zum (65 kg), Aron Ro zum (115 kg), Ma -
te usz Ko niecz ny (77 kg) oraz Pa tryk Swo -
ra (85kg). Alek san dra wy wal czy ła srebr ny
me dal. Aron i Ma te usz zna leź li się na trze -
cich miej scach w swo ich ka te go -
riach. – Licz ba krąż ków zdo by tych przez
na szych re pre zen tan tów utwier dza nas
w prze ko na niu, że ob ra li śmy do bry kie ru -
nek pod ką tem szko le nia i roz wo ju – pod -
su mo wał wy stęp spor tow ców Da riusz Fa -
bia now ski, wi ce pre zes Pol skie go Związ ku
Su mo. – Ka dro wi cze są w do brej for mie,
co zna ko mi cie ro ku je przed ko lej ny mi
waż ny mi spraw dzia na mi.

War to do dać, iż dla więk szo ści za -
wod ni ków pol skiej re pre zen ta cji, był to
ostat ni spraw dzian przed mi strzo stwa mi
świa ta, któ re od bę dą się w Osa ce. Mi łym
za sko cze niem oka zał się rów nież fakt, iż
przy szło rocz ne mi strzo stwa świa ta bę dą
or ga ni zo wa ne wła śnie w na szym mie -
ście! – Coś, co kie dyś wy da wa ło się nie re -
al ne, sta ło się fak tem – po wie dział Da -
riusz Ro zum, szef eu ro pej skiej i pol skiej

fe de ra cji su mo. – Ta ka de cy zja do bit nie
wska zu je, ja ką mar kę ma pol skie su mo
na świe cie. A jesz cze więk szym splen do -
rem jest fakt, że to na sze mia sto ugo ści
naj lep szych za wod ni ków glo bu.

Spor to we zma ga nia to jed nak nie
wszyst ko, co cze ka ło na mi ło śni ków su -
mo. Miesz kań cy nie mo gli na rze kać
na brak atrak cji. Or ga ni za to rzy za dba li
o to, by ki bi ce mo gli za po znać się z kul tu -
rą Kra ju Kwit ną cej Wi śni. Każ dy mógł
spró bo wać ty po wej dla su mo ków zu -
py – chan ko -na be. Chęt ni spraw dzi li swo -
ją cier pli wość, po zna jąc sztu kę ka li gra fii.
Nie bra ko wa ło rów nież za in te re so wa nych
przy mie rze niem yuka ty, czy li lek kie go
stro ju uży wa ne go daw niej w Ja po nii. 

Miej my na dzie ję, iż tak wy so ki po -
ziom or ga ni za cji za wo dów wzbu dzi
u miesz kań ców więk sze za in te re so wa nie
su mo i ca łą kul tu rą ja poń ską, a suk ce sy
na szych za wod ni ków wy pro mu ją na sze
mia sto, ja ko pol ską i eu ro pej ską sto li cę su -
mo. (LE NA)

SUMO 

Zorganizujemy mistrzostwa świata!



Pierw szy mecz w se zo nie kro to szyń -
ska Astra ro ze gra ła na wy jeź dzie
z dru ży ną Zjed no czo nych Ry chwał.
In au gu ra cja wy pa dła do brze, bo -
wiem nasz te am za in ka so wał kom -
plet oczek, ogry wa jąc ry wa li 1: 0.

Dla na szych pił ka rzy ry wal był w tym
me czu za gad ką. Nie zna li bo wiem zbyt do -
brze moż li wo ści ze spo łu go spo da rzy, więc
mu sie li być przy go to wa ni na wszyst ko.
Przez ca ły mecz wy czu wal na by ła prze wa ga
ze spo łu z Kro to szy na, jed nak że w pierw szej
czę ści pre mie ro wej od sło ny Astra nie udo -

ku men to wa ła swo jej prze wa gi. 
Okrzyk ra do ści w sze re gach przy -

jezd nych sły szal ny był w 34. mi nu cie gry.
Wów czas, po nie czy stym za gra niu za -
wod ni ka go spo da rzy, Łu kasz Bu dziak sta -
nął przed szan są otwar cia wy ni ku. Gracz
Astry pew nie wy mie rzył spra wie dli wość,
sku tecz nie eg ze kwu jąc rzut kar ny i go ście
ob ję li pro wa dze nie.

W dru giej po ło wie go spo da rze ru szy -
li do ata ku i pró bo wa li zmie nić wy nik.
Nasz ze spół grał jed nak uważ nie i sku -
tecz nie w de fen sy wie, ni we lu jąc wszel kie
pró by ata ku prze ciw ni ka. Do koń ca me -

czu żad na z dru żyn nie zmie ni ła już wy -
ni ku, więc kro to szy nia nie mo gli wra cać
do do mów w do brych na stro jach. 

O pod su mo wa nie pierw sze go w se zo -
nie 2019/20 wy stę pu li go we go po ku sił się
pre zes Astry, Ma riusz Ra taj czak. – Uwa -
żam, że za gra li śmy bar dzo do bry mecz.
Po ru sza li śmy się po bo isku mą drze
i z pew no ścią za słu ży li śmy na to zwy cię -
stwo. Wi dać, że w ze spo le są za rów no
dum ni, jak i am bit ni za wod ni cy, co na pa -
wa opty mi zmem na dal szą część roz gry -
wek. Cie szy my się z tych trzech punk tów
i z nie cier pli wo ścią cze ka my na mecz
z eki pą z Cze ka no wa, któ ry – mam na -
dzie ję – po twier dzi na szą do brą dys po zy -
cję – spu en to wał. (LE NA)

Pierw sze spo tka nie w se zo nie Piast
Ko by lin ro ze grał z Rasz ko wian ką
Rasz ków. Ko by li nia nie pod prze wod -
nic twem no we go szko le niow -
ca – Ka mi la Pi lar skie go, po ko na li
ry wa li 4: 1. 

Pierw sze pół go dzi ny me czu upły nę -
ło pod zna kiem ner wo wej gry z obu stron.
Każ da z dru żyn mia ła po jed nej do god nej
sy tu acji bram ko wej, jed nak żad na z nich
nie zo sta ła wy ko rzy sta na. 

Nie dłu go po tem Piast ob jął pro wa -

dze nie. W 33. mi nu cie gry Pa tryk Wciór -
ka po dał z pra wej stro ny do Ma te usza Oli -
kie wi cza. Ten zaś mi nął za wod ni ka w po -
lu kar nym i pła skim strza łem wy pro wa -
dził swo ją dru ży nę na pro wa dze nie.
Na dru gą bram kę nie trze ba by ło dłu go
cze kać. Pięć mi nut póź niej Szy ma now ski
pro sto pa dle wy pro wa dził pił kę do Wciór -
ki, któ ry prze ka zał ją Ja ku bo wi Smek ta le.
Ten w sy tu acji sam na sam mi nął bram ka -
rza i zwięk szył prze wa gę nad ry wa lem. 

W dru giej po ło wie na efek tyw ną ak -
cję trze ba by ło cze kać le d wie 6 mi nut.

Mar cin Ku rza wa zde cy do wał się na ude -
rze nie po zie mi z 15 me trów. Pił ka wpa -
dła do bram ki przy krót kim słup ki.
W 65. mi nu cie me czu Rasz ko wian ka
zdo by ła go la dzię ki sku tecz nie eg ze kwo -
wa nej je de na st ce. Ostat nią bram kę zdo -

był Oli kie wicz, któ ry po po da niu Smek -
ta ły, tra fił do siat ki z gra ni cy po la kar ne go.
Ostat ni kwa drans me czu nie przy niósł
zmia ny re zul ta tu, choć obie eki py mo gły
zdo być o go la wię cej.

(LE NA)
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PIŁKA NOŻNA 

Pierwszy mecz, pierwsze zwycięstwo

PŁYWANIE

Zwycięstwo Moniki Jadczak

Pod ko niec lip ca na je zio rze Wo -
nieść w No wym Dęb cu od by ły się za -
wo dy pły wac kie. Zna ko mi cie spi sa ła
się Mo ni ka Jad czak, któ ra by ła naj -
lep sza wśród ko biet.

W szran ki sta nę ło 89 pły wa ków z ca -
łe go kra ju. Za wod ni cy mie li do wy bo ru
dwa dy stan se – 1900 oraz 3800 me trów. 

Mo ni ka Jad czak star to wa ła nakrót szym
dy stan sie. Kro to szy nian ka, naco dzień re pre -
zen tu ją ca KS Kro tosz, z cza sem 34 mi nu ty
i 20 se kund oka za ła się naj szyb sza w gro nie
pań. Tym sa mym na sza za wod nicz ka już
po raz dru gi wy gra ła w No wym Dęb cu. 

W gru pie męż czyzn zwy cię żył Bar -
tosz Grzy bek z Po zna nia z re zul ta tem 25
mi nut i 58 se kund. (AN KA)

BILARD

Weronika Połczyńska
brązową medalistką ME!
Na nie daw nych Mi strzo stwach Eu ro -
py Ju nio rów zna ko mi cie spi sa ła się
We ro ni ka Po łczyń ska. Za wod nicz ka
UKS Bi la Zdu ny w ry wa li za cji ze spo -
ło wej, wy stę pu jąc we spół z Bo gną
Świ ta łą, zdo by ła brą zo wy me dal.

W za wo dach w ho len der skim Vel -
dho ven udział wzię ło 250 bi lar dzi stów.
Po la cy wy wal czy li aż sie dem me da li,
w tym trzy zło te. 

We ro ni ka Po łczyń ska, na co dzień re -
pre zen tu ją ca UKS Bi la Zdu ny, w roz gryw -
kach in dy wi du al nych w od mia nę 9 i 10-bil
za ję ła 17. miej sce, a w 8-bil upla so wa ła się
na dzie wią tej lo ka cie. W zma ga niach dru -
ży no wych bi lar dzist ka zdu now skie go klu -
bu wy stą pi ła wraz z Bo gną Świ ta łą. Dziew -
czy ny wy wal czy ły brąz – ja ko pierw sze
w hi sto rii pol skie go bi lar da ju nior ki. 

– Bar dzo się cie szę, że mo głam
uczest ni czyć w tak waż nych za wo dach.
Je stem za do wo lo na z mo ich wy ni ków,
cho ciaż czu ję ma ły nie do syt, bo mo gło
być jesz cze le piej – sko men to wa ła W. Po -
łczyń ska. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Udany początek sezonu

Zjednoczeni Rychwał 
– Astra Krotoszyn 0:1 (0:1)

BRAMKI: 0:1 – Łukasz Budziak (34' karny)
ASTRA: Błaszczyk – Jankowski, Olejnik,
Mizerny, Powalisz (77' Ishchuk), Budziak,
Staszewski (85' Piwowar), Polowczyk (70'
Nasalski), Reyer, Juszczak, Lewandowski
(82' Adamski)

Raszkowianka Raszków 
– Piast Kobylin 1:4 (0:2))

BRAMKI: 0:1 – Mateusz Olikiewicz (33'),
0:2 – Jakub Smektała (38'), 0:3 – Marcin
Kurzawa (51'), 1:3 – Jakub Borecki (65'
karny), 1:4 – Mateusz Olikiewicz (72')
Piast: B. Wosiek – A. Kurzawa, S. Wosiek,
Snela, Kubiak (89' Knuła), Wciórka (79'
E. Jędrzejak), Szymanowski (89' Larski),
M. Kurzawa (79' Kokot), Olikiewicz,
Smektała (89' Frąckowiak), Wachowiak
(68' K. Jędrzejak)


