
�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�

NR 297 WTOREK 3 WRZEŚNIA 2019 NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO WIE CIE KRO TO SZYŃ SKIM e -ma il:re dak cja@glo kal na.pl

DZIŚ W NU ME RZE 
� NA SYGNALE

Tragiczne pożary 
w Kobylinie i Chwaliszewie

Czytaj na str. 5 i 13

� KULTURA

Ostatni tegoroczny koncert
z cyklu WIĘC WIEC!

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD
Czytaj na str. 8-11

� SPORT 

Piłkarskie derby 
powiatu krotoszyńskiego

Czytaj na str. 16

Kla sa IIIb ze Szko ły Pod sta wo wej nr 8 w Kro to szy nie roz po czę ła na ukę w tym
ro ku szkol nym w od no wio nej sa li lek cyj nej. To efekt zwy cię stwa w kon kur sie
„Ko lo ro wa Kla sa”, or ga ni zo wa nym przez Mar ket Bu dow la ny PSZCZÓŁ KA,
miesz czą cy się w Cen trum Bu dow la nym BA NA SZAK. 

Kolorowa Klasa z PSZCZÓŁKĄ! 

WIĘCEJ NA STRONIE 9

Zna ko mi cie spi sał się Kon rad Po -
wroź nik na Mi strzo stwach Świa ta
Nie sły szą cych w Pły wa niu. Kro to -
szyń ski za wod nik w bra zy lij skim Sao
Pau lo zdo był trzy me da le!

Naj pierw Kon rad wy wal czył brąz
na 400 m sty lem zmien nym. Po tem by ło
trze cie miej sce w szta fe cie mie sza -
nej 4x100 m do wol nym. Z ko lei na dy -

stan sie 200 m sty lem mo tyl ko wym nasz
pły wak zo stał wi ce mi strzem świa ta! Bli -
sko po dium by ło tak że na 100 m del fi -
nem, ale osta tecz nie Kon rad za jął czwar tą
lo ka tę, usta na wia jąc przy tym re kord Pol -
ski nie sły szą cych. Już wkrót ce na na szych
ła mach wię cej na te mat wspa nia łej przy -
go dy spor to wej kro to szy nia ni na w Sao
Pau lo. 

(AN KA) 

PŁYWANIE

Trzy medale Konrada!
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Nie daw no w Ostrze szo wie od był się
pik nik ro dzin ny „Do bry czas dla Pol -
ski” z udzia łem pre mie ra Ma te usza
Mo ra wic kie go. Nie za bra kło tam
przed sta wi cie li na sze go po wia tu. 

Do Ostrze szo wa na pik nik wy bra ły
się dwa ze spo ły z na sze go re jo nu – Biad -
ko wian ki oraz mło dzież ze Szko ły Pod sta -
wo wej nr 3. Sze fo wa Biad ko wia nek, Be ata
Czech, ode bra ła z rąk pre mie ra pa miąt ko -
wą sta tu et kę.

Pre mier Mo ra wiec ki mó wił o roz wo -
ju Pol ski. – Dla nas fak tycz ny roz wój Pol -
ski mie rzy się nie tym, ile wie żow ców jest
wy bu do wa nych we Wro cła wiu, War sza -
wie czy Po zna niu. Fak tycz ny roz wój Pol ski
to jest roz wój, któ ry czu je my w na szych ro -
dzi nach, czu je cie pań stwo w port fe lach,
czu ją pra cow ni cy i wi dzą, ro zu mie ją, że
mo gą wię cej za ra biać mie siąc po mie sią cu,
rok po ro ku. To jest eu ro pej skość w kon -
kre cie – po wie dział szef rzą du. 

(AN KA)

OSTRZESZÓW

Na pikniku z premierem

MILICZ

Pomóżmy bezdomnym
zwierzakom!

Mi lic ki od dział To wa rzy stwa Opie ki
nad Zwie rzę ta mi ma szan sę stwo -
rzyć god ne wa run ki dla bez dom nych
zwie rząt. Wo lon ta riu sze wkła da ją
w to mnó stwo pra cy i ser ca, jed nak
sa mi so bie nie po ra dzą. 

Głów nym za da niem TOZ Kro to szyn
jest pro wa dze nie schro ni ska dla bez dom -
nych psów. Nie ste ty, nie ma moż li wo ści
stwo rze nia ta kie go miej sca dla ko tów. Co
więc dzie je się z po rzu co ny mi i po krzyw -
dzo ny mi fu trza ka mi z na sze go po wia tu?
Znaj du ją schro nie nie w mi lic kim od dzia le. 

Wa ka cje to – nie ste ty – „se zon”
na po rzu ca nie zwie rząt. Sze reg ak cji or ga -
ni zo wa nych przez róż ne in sty tu cje cią gle
nie zmienia te go smut ne go zja wi ska. Dla -
cze go tak się dzie je? Wy mów ki są prze róż -
ne – nie bra ku je w nich kre atyw no ści,
a tak że bez mia ru ludz kiej głu po ty. Cza -
sem oka zu je się, że szcze nia czek nie jest
jed nak tyl ko słod ką przy tu lan ką, ale po -
tra fi też na bro ić. Cza sem za sła nia my się
wy jaz dem na wa ka cje i bra kiem opie ki za -
stęp czej, in nym zaś ra zem – prze pro -
wadz ką. O ile od da nie psa czy ko ta
do schro ni ska bądź zna le zie nie mu in ne -
go do mu jest jesz cze ak cep to wal ne, o ty le
wy rzu ca nie w be stial ski spo sób zwie rza ka
jest mo ral nie nie do przy ję cia. 

Na szczę ście wraż li wych na krzyw dę
zwie rząt lu dzi nie bra ku je. Do ta kich
osób na le żą m. in. wo lon ta riu sze mi lic -
kie go TOZ -u. Każ dy z nich po świę ca nie -
od płat nie swój czas. Ro bią, co mo gą, by
zwie rzę ta, któ re do nich tra fia ją, zna la zły
no we, szczę śli we do my. W koń cu po ja wi -

ła się szan sa na stwo rze nie god nych wa -
run ków dla zwie rza ków cze ka ją cych
na no wych wła ści cie li. Ma rze niem człon -
ków TOZ -u jest stwo rze nie kil ku koj ców
dla psów, by w ocze ki wa niu na no we ro -
dzi ny mia ły kon takt z czło wie kiem i mo -
gły się wy bie gać. Pla no wa ny jest rów nież
re mont „ko ciar ni” oraz bu do wa wo lie ry,
gdzie ko ty mo gły by prze by wać pod czas
ład nej po go dy i mieć kon takt ze świa tem
ze wnętrz nym. Do od dzia łu tra fia ją nie
tyl ko zwie rzę ta do mo we. Zda rza ją się też
li sy, je no ty, wie wiór ki, ku ny, prze róż ne
pta ki, za ją ce i kró li ki. Wśród pod opiecz -
nych zna lazł się nie gdyś na wet śli mak
afry kań ski.

Mi mo ogrom ne go za an ga żo wa nia
i cięż kiej pra cy wo lon ta riu sze nie da dzą
so bie ra dy bez na szej po mo cy. Ogrom
pra cy fi zycz nej to jed no, ale po trzeb ne są
też środ ki fi nan so we na re ali za cję te go
pięk ne go ce lu. Do tej po ry ze bra no po nad
ty siąc zło tych. Na cał ko wi tą re ali za cję pro -
jek tu po trze ba 30 000 zł. Na stro nie
www.zrzut ka.pl pod ha słem „Bu du je my
DOM Mi lic kim Zwie rza kom” zbie ra ne są
pie nią dze na to przed się wzię cie. 

Za chę ca my do wspar cia tej ak cji, jak
rów nież do ad op cji cu dow nych zwie rząt.
Ich zdję cia i opi sy moż na zna leźć na pro fi -
lu fa ce bo oko wym To wa rzy stwo Opie ki
nad Zwie rzę ta mi w Mi li czu. Nie po zwól -
my na bez kar ne krzyw dze nie zwie rząt.
Do zna ne już cier pie nia ze stro ny lu dzi
wy na grodź my im przy gar nię ciem
pod swój dach bądź ce gieł ką na no wy, lep -
szy dom.

(LE NA)



W sie dzi bie Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie od by ło się spo -
tka nie, na któ rym omó wio no za sa dy
udzie la nia do ta cji dla jed no stek OSP
na re ali za cję za da nia pu blicz ne go
„Do fi nan so wa nie jed no stek Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych w 2019 ro -
ku”. Go ściem spe cjal nym by ła eu ro -
po seł An dże li ka Moż dża now ska.

Szko le nie zor ga ni zo wa ła Ko men da
Po wia to wa Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie przy współ udzia le Za rzą -
du Po wia to we go ZOSP RP. Je go ad re sa ta -
mi by li pre ze si i na czel ni cy jed no stek OSP
z te re nu po wia tu.

St. bryg. Ja cek Stru żyń ski, ko men -
dant po wia to wy PSP w Kro to szy nie,
przed sta wił tryb wy peł nia nia wnio sków
i za sa dy udzie la nia do ta cji. Z ko lei An dże -
li ka Moż dża now ska omó wi ła za kres dzia -
łań i moż li wo ści wy ko rzy sta nia środ ków
w ra mach pro gra mu. W spo tka niu
uczest ni czy li tajk że wi ce bur mistrz Ry -
szard Czusz ke i rad na Sła wo mi ra Ka lak.

Przy oka zji wrę czo no 11 umów
na do ta cję bu dże to wą jed no stek OSP włą -
czo nych do Kra jo we go Sys te mu Ra tow ni -
czo -Ga śni cze go oraz 14 umów na do ta cję
z bu dże tu Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji dla jed no stek
OSP spo za KSRG.

Na po cząt ku sierp nia pre zy dent An -
drzej Du da pod pi sał no we li za cję usta wy
o ochro nie prze ciw po ża ro wej. Zmia ny,
któ re już we szły w ży cie, po le ga ły na przy -
pi sa niu no wych za dań jed nost kom OSP.
Po za ak cja mi ra tow ni czo -ga śni czy mi są to
or ga ni zo wa nie przed się wzięć słu żą cych
krze wie niu spor tu i kul tu ry fi zycz nej,
oświa to wo -kul tu ral nych – pro pa gu ją cych
wie dzę i umie jęt no ści w za kre sie ochro ny
prze ciw po ża ro wej; upo wszech nia nie
i wspie ra nie form współ dzia ła nia mię dzy
lo kal ny mi part ne ra mi spo łecz ny mi i go -
spo dar czy mi w za kre sie ochro ny prze ciw -
po ża ro wej i pro pa go wa nie za sad udzie la -
nia pierw szej po mo cy po szko do wa nym
w wy ni ku po ża ru, klę ski ży wio ło wej lub
in ne go miej sco we go za gro że nia. 

No we za da nia mo gą być fi nan so wa ne
z bu dże tu pań stwa, z sa mo rzą du te ry to -
rial ne go lub środ ków prze ka zy wa nych
przez jed nost ki or ga ni za cyj ne, w szcze -
gól no ści sto wa rzy sze nia, fun da cje i in sty -
tu cje ubez pie cze nio we. W te go rocz nym
bu dże cie pań stwa na re ali za cję no wych
za dań za re zer wo wa no 82 mln zł. Dru ho -
wie mo gą sta rać się mak sy mal nie o pięć
ty się cy zło tych do fi nan so wa nia. Do 10
wrze śnia jed nost ki OSP mo gą skła dać
wnio ski o do ta cję do ko men dan ta po wia -
to we go / miej skie go. 

(NO VUS)

3Aktualności

STRAŻ POŻARNA

Dotacje na nowe zadania

Pod czas sierp nio wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Koź mi nie Wlkp. jed no gło śnie

przy ję to nada nie nazw dwóm uli com
w mie ście. 

Cho dzi o dwie dro gi – we wnętrz ną
i pu blicz ną – zlo ka li zo wa ne na te re nie
po mię dzy uli ca mi No wą, Sta niew ską
i Pro stą. Wszy scy wła ści cie le grun tów,
przez któ re bę dą one prze bie gać, uzna li,
że mo gą one na zy wać się Za chod nia
i Spo koj na.

– Po wsta je no we osie dle, dla te go zo -
sta ły wy ty czo ne dwie dro gi. Za da niem
uchwa ły jest uła twie nie miesz kań com
otrzy ma nia przy łą cza ga zo we go czy elek -
trycz ne go, do cze go ko niecz ne jest po da -
nie sto sow ne go ad re su. Przy chy li li śmy się
do pro po zy cji miesz kań ców w kwe stii
nazw tych ulic – wy ja śnił bur mistrz Ma -
ciej Brat bor ski.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Przyjęli nazwy dla dwóch ulic



Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Miej skiej
w Kro to szy nie roz go rza ła dys ku sja
na te mat sy tu acji na uczy cie li. Po ru szo -
no kwe stie ewen tu al nych re kom pen sat
za udział w straj ku oraz spo ru są do we -
go o go dzin ny po nadwy mia ro we.

Te mat roz po czął rad ny Bar tosz Ko siar -
ski, przy po mi na jąc, że przed sta wi cie le
urzę du, w tym bur mistrz, pod czas straj -
ku na uczy cie li zo bo wią za li się do po kry -
cia strat w wy na gro dze niach, ja kie ci po -
nie śli z te go ty tu łu. – W trak cie wi zyt
w szko łach pan bur mistrz wsparł nas
w straj ku. Pa dły rów nież sło wa o wspar -
ciu ma te rial nym, na co są licz ni świad -
ko wie. Chciał bym za py tać, jak bur -
mistrz za mie rza wspo móc straj ku ją -
cych na uczy cie li? – mó wił B. Ko siar ski.
Z ko lei Mag da le na Il nic ka -Grzym ska
przy po mnia ła opo zwie na uczy cie li, któ -
ry do ty czył nie wy pła ca nia pen sji za go -
dzin ny po nadwy mia ro we. Przy po mnij -
my, że sąd pierw szej in stan cji uznał rosz -
cze nia za za sad ne, jed nak de cy zją bur -
mi strza zło żo no wnio sek o ape la -
cję. – Z me diów do wie dzia łam się, że
pan bur mistrz zło żył ape la cję od wy ro -
ku ko rzyst ne go dla pra cow ni ków oświa -
ty – oznaj mi ła rad na. – Chcia ła bym
wie dzieć, ja kiej wy so ko ści są rosz cze nia
prze ciw ko szko łom? Ja kie są kosz ty wy -
na gro dzeń po zo sta łych na uczy cie li?
Wszak bur mistrz rów nież im obie cał
za pła cić. By ła tak że mo wa o re kom pen -
sa cie za okres czte rech lat wstecz. Ja kie
kosz ty po nie sie gmi na – czy li oby wa te -
le – wwy ni ku ewen tu al ne go prze gra ne -
go pro ce su? Dla cze go w pla ców kach
oświa to wych, pro wa dzo nych przez po -

wiat, wy na gro dze nie za go dzi ny po -
nadwy mia ro we jest wy pła ca ne ina czej
niż w gmi nie? Pa ni me ce nas świad czy
prze cież usłu gi praw ne za rów no dla
gmi ny, jak i dla po wia tu, więc chcia ła -
bym znać oko licz no ści ta kiej de cy zji. Je -
śli cho dzi o wy na gro dze nia za czas straj -
ku, to wio sną te go ro ku rad ni ko ali cyj ni
opo wia da li się za ich wy pła ce niem. Ta -
kie sa mo sta no wi sko przy jął klub PiS.
Biu ro Ana liz Sej mo wych przy zna ło, że
jest moż li we za war cie po ro zu mie nia,
lecz za zna czy ło, iż bez praw ne jest wy su -
wa nie żą dań wo bec pra co daw cy. Nie
na ru szy to dys cy pli ny fi nan sów pu blicz -
nych. Ta kie po ro zu mie nia za war to
wkil ku mia stach, amy ja ko rad ni nanaj -
bliż szej se sji zło ży my ta ki wnio sek – za -
po wie dzia ła M. Il nic ka -Grzym ska.
Rad na Sła wo mi ra Ka lak zło ży ła wnio -
sek o zmia nę uchwa ły z 2009 ro ku, do -
ty czą cej re gu la mi nu okre śla ją ce go wy -
so kość sta wek, wa run ków przy zna wa -
nia do dat ków za wy słu gę lat, mo ty wa -
cyj ne go, funk cyj ne go i za go dzi ny po -
nadwy mia ro we na uczy cie li. – Obo wią -
zu ją ca obec nie wy so kość do dat ku
funk cyj ne go jest nie ade kwat na do za -
kre su obo wiąz ków dy rek to rów. Roz -
ma wia łam już z pa nem wi ce bur mi -
strzem Czusz ke. Moż na więc tę spra wę
roz wa żyć – ar gu men to wa ła S. Ka lak.
– Je śli cho dzi o wspar cie ma te rial ne
za strajk na uczy cie li, to stwier dzi li śmy
ze skarb ni kiem, że nie za bie rze my pie -
nię dzy, któ re są w dys po zy cji
szkół – od po wie dział bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek. – Mu szą się po ja wić
moż li wo ści praw ne. Pań stwo pa mię ta -
cie, że gdy od by wał się strajk, to sta no -

wi sko obo zu rzą dzą ce go by ło ne ga tyw -
ne. Ów cze sna mi ni ster oświa ty co dru -
gi dzień wy stę po wa ła i in for mo wa ła, że
wy na gro dze nie za strajk się nie na le ży.
Usta wa ja sno mó wi, że jest to na ru sze -
nie fi nan sów pu blicz nych. Te raz pró -
bu je się zna leźć ja kieś roz wią za nie. Z ni -
cze go się nie wy co fu je my, ale to mu si
mieć rę ce i no gi. Nikt so bie nie po zwo -
li, że by dy rek tor coś pod pi sał i na stęp -
ne go dnia je chał do rzecz ni ka dys cy pli -
ny fi nan sów pu blicz nych. W kwe stii
ape la cji, to nie za kła da my, że prze gra -
my. Jest to nad uży cie. Cią gle po ja wia ją
się py ta nia, dla cze go w po wie cie tak,
a gdzie in dziej tak. Mó wi łem na na ra -
dzie dy rek to rów, że rad ni, bur mistrz
oraz po przed ni cy ma ją do oświa ty sto -
su nek bar dzo po zy tyw ny. W roz po rzą -
dze niu by ło słyn ne 3,6, któ re zo sta ło
wy kre ślo ne. Dla szkół mi ni ste rial nych
zo sta ło, py ta nie: dla cze go? Nie po tra fię
na to od po wie dzieć. W 2009 ro ku
chcia no stwo rzyć pod sta wę praw ną dla
bur mi strza do wy pła ca nia nad go dzin.
Ra da przy ję ła tę uchwa łę i za pi sa ła
w niej licz bę 3,6, co zo sta ło uchy lo ne
przez wo je wo dę. Dla te go po zo sta wio -
no de cy zję or ga no wi pro wa dzą ce mu,
któ ry uznał, że tak bę dzie wy pła ca ne.
Dzi siaj nic nie stoi na prze szko dzie, że -
by mi ni ster oświa ty zmie nił roz po rzą -
dze nie. De cy zja mo że być pod ję ta w 5-
10 mi nut, a wi dzi my, ja ka spraw ność
jest w po dej mo wa niu ustaw. Wte dy
nie bę dzie dys ku sji. Mi nę ły 4 la ta i nic.
A my się tu prze ko ma rza my. Wy rok
do ty czy tyl ko za sa dy i jesz cze nie jest
pra wo moc ny – oświad czył bur mistrz.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na Bieżąco4 WTOREK, 3 września 2019

Z SESJI

Temat nauczycieli wraca jak bumerang

DOŻYNKI

Gminne święto plonów w Grębowie

W mi nio ny week end rów nież w gmi -
nie Roz dra żew od by ło się świę to plo -
nów. Tym ra zem gmin ne do żyn ki
zor ga ni zo wa no w Grę bo wie. W im -
pre zie uczest ni czy li przed sta wi cie le
wszyst kich so łectw oraz wła dze Roz -
dra że wa, rad ni gmin ni i po wia to wi.

Tra dy cyj nie część ob rzę do wą po prze -
dzi ła Msza świę ta. Po niej przy przy śpiew -
kach lu do wych ze spo łu Ale Bab ki z Roz -
dra że wa za pro szo nym de le ga cjom roz da -

no sym bo licz ne bo chen ki chle ba, któ re
zgod nie z tra dy cją zo sta ły po dzie lo ne dla
uczest ni ków świę ta plo nów. 

Pod czas swo je go wy stą pie nia wójt
Ma riusz Dy mar ski po dzię ko wał rol ni -
kom za ich cięż ką pra cę i wy si łek wło żo ny
w bu do wa nie lo kal nej wspól no ty. Na stęp -
nie miesz kań cy gmi ny Roz dra żew ba wi li
się do póź nych go dzin noc nych. O opra wę
mu zycz ną za dbał DJ Da xior.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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W czwar tek, 29 sierp nia, w go dzi -
nach po po łu dnio wych nad Ko by li -
nem prze szła bu rza, na sku tek któ -
rej miesz kań cy jed ne go z do mów
przy uli cy Kro to szyń skiej w jed nej
chwi li stra ci li swój do by tek. Bu dy -
nek miesz kal ny sta nął w pło mie -
niach po po tęż nym wy ła do wa niu at -
mos fe rycz nym.

Do dzia łań ra tow ni czych za dys po no -
wa no po dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow ni -
czo -Ga śni czej w Kro to szy nie i z OSP Ko by -

lin oraz po jed nym z jed no stek OSP Za le sie
Wiel kie, OSP Smo li ce iOSP Ku kli nów. Gdy
stra ża cy do tar li na miej sce, z okien oraz wej -
ścia głów ne go do bu dyn ku wy do by wał się
gę sty dym. Na szczę ście miesz kań cy zdo ła li
sa mo dziel nie opu ścić swo je do mo stwo.

W pierw szej fa zie ak cji stra ża cy pro -
wa dzi li dzia ła nia ga śni cze z ze wnątrz.
Po przy by ciu ko lej nych sił i środ ków ra -
tow ni cy, wy po sa że ni w sprzęt ochro ny
dróg od de cho wych, we szli do pa lą ce go się
obiek tu i przy stą pi li do po da wa nia prą du
ga śni cze go pia ny sprę żo nej.

– Po cał ko wi tym uga sze niu po ża ru
stra ża cy usu nę li na ze wnątrz nad pa lo ne
ele men ty wy po sa że nia, któ re do ga si li
wo dą. W trak cie pro wa dzo nych dzia łań
do ra tow ni ków zgło si ła się ko bie ta, któ ra

w chwi li wy stą pie nia za gro że nia prze by -
wa ła w miesz ka niu i po in for mo wa ła ich
o złym sa mo po czu ciu. Ze wzglę du
na do le gli wo ści po szko do wa nej skie ro -
wa no ro tę me dycz ną do udzie le nia jej

kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy oraz
we zwa no na miej sce Ze spół Ra tow nic -
twa Me dycz ne go. Po przy jeź dzie ka ret ki
po go to wia ko bie ta zo sta ła prze ka za na
pod opie kę per so ne lo wi me dycz ne mu.
Wszyst kie po miesz cze nia w bu dyn ku
zo sta ły od dy mio ne i spraw dzo ne urzą -
dze nia mi po mia ro wy mi – za gro żeń nie
stwier dzo no – mó wi kpt. To masz Pa try -
as, rzecz nik pra so wy Ko men dy Po wia to -
wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro -
to szy nie. 

W trak cie pra wie dwu go dzin nych
dzia łań ra tow ni czych stra ża cy ści śle
współ pra co wa li z po li cją, Po go to wiem
Ener ge tycz nym i bur mi strzem Ko by li na.

(NO VUS)

POŻAR

Stracili cały swój dobytek

Na kro to szyń skim ryn ku od by ła się
kon fe ren cja pra so wa, na któ rej za -
pre zen to wa no dwie kan dy dat ki z list
Ko ali cji Oby wa tel skiej w zbli ża ją -
cych się wy bo rach par la men tar nych.

– Głę bo ko wie rzy my, że mia sto Kro -
to szyn uzy ska man dat, w prze szło ści tak
by ło. Li czy my na to, że pa ni Ma rze na
Bud nik zo sta nie po słem. Świet nie zna się
na edu ka cji i klu czo wych bran żach dla
przed się bior ców. Jest oso bą do brze zor ga -
ni zo wa ną i lau re at ką ty tu łu „Ko bie ta

przed się bior cza”. Star tu je my w du -
żym, 12-man da to wym okrę gu. Ma my
tak że kan dy dat kę do se na tu – pa nią Ewę
Ma tec ką – po in for mo wał Ma riusz Wit -
czak, po seł i „je dyn ka” na li ście Ko ali cji
Oby wa tel skiej.

Ma rze na Bud nik jest kro to szy nian ką.
W wy bo rach do sej mu bę dzie star to wa ła
z pią tej po zy cji na li ście KO. Jest ab sol -
went ką fi lo lo gii ro syj skiej na Uni wer sy te -
cie im. Ada ma Mic kie wi cza. Ukoń czy ła
tak że fi lo lo gię nie miec ką. Pra cu je w Ze -
spo le Szkół dla Do ro słych PRO FE SJA

w Kro to szy nie na sta no wi sku wi ce dy rek -
to ra. – Bę dę chcia ła za jąć się w sej mie kwe -
stia mi oświa ty – po wie dzia ła kan dy dat ka.

Ewa Ma tec ka do lip ca bie żą ce go ro ku
peł ni ła funk cję wi ce pre zy den ta Ostro wa
Wlkp., prze cho dząc w sierp niu na eme ry -
tu rę. Wcze śniej przez wie le lat by ła dy rek -
to rem Ostrow skie go Cen trum Kul tu ry.
W wy bo rach sa mo rzą do wych w ro -
ku 2018 kan dy do wa ła do Ra dy Po wia tu
z ra mie nia KWW Be aty Kli mek „Przy ja -
zne Mia sto i Po wiat”. Do uzy ska nia man -
da tu za bra kło jej 30 gło sów. Kontr kan dy -
da tem Ewy Ma tec kiej w okrę gu ostrow -
skim bę dzie se na tor PiS – Łu kasz Mi ko -
łaj czyk.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Kandydatki Koalicji w wyborach parlamentarnych
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W so bo tę na kro to szyń skim ryn ku
od był się ostat ni kon cert z cy klu
WIĘC WIEC!, or ga ni zo wa ne go przez
Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry. By ło
to god ne – ze zna ko mi ty mi ar ty sta -
mi i świet ną mu zy ką – po że gna nie
wa ka cji.

Pierw szą gwiaz dą so bot nie go wie czo -
ru by ła Re na ta Prze myk. Do sko na le wszyst -
kim zna na wo ka list ka roz po czę ła ka rie rę
mu zycz ną w 1988 ro ku. Przez rok śpie wa -
ła w ze spo le Ya Ho zna. Po roz sta niu z gru pą
w 1990 ro ku za czę ła dzia łal ność so lo wą.
Na gra ła 10 płyt. Jej wy stęp zo stał cie pło
przy ję ty przez kro to szyń ską pu blicz ność. 

Póź niej na sce nie po ja wi li się Smo lik
i Kev Fox. An drzej Smo lik jest pol skim
kom po zy to rem, pro du cen tem mu zycz -
nym, mul tiin stru men ta li stą oraz dzien -
ni ka rzem ra dio wym. Je go przy go da z mu -
zy ką roz po czę ła się na po cząt ku lat 90.
w Świ no uj ściu, gdzie grał z lo kal ny mi ze -
spo ła mi. Póź niej na wią zał współ pra cę
z Ro ber tem Gaw liń skim. Grał na kla wi -
szach w ze spo le Wil ki. Pra co wał rów nież

z ta ki mi gwiaz da mi jak Ka sia No sow ska,
Kay ah, Krzysz tof Kraw czyk czy Ar tur Ro -
jek. Kev Fox to bry tyj ski wo ka li sta, gi ta -
rzy sta i kom po zy tor. Pod czas ich wy stę pu
na sce nie po ja wił się John Por ter, co by ło
nie zwy kle mi łą nie spo dzian ką dla wi -
dow ni. Ener gia bi ją ca ze sce ny nie po zwa -
la ła stać spo koj nie na miej scu. Nie da ło się
przejść obok te go kon cer tu obo jęt nie. 

Ja ko ostat ni wy stą pił Chór Cza row -
nic. Ze spół po wstał w 2016 ro ku w Po -
zna niu z ini cja ty wy Ewy Łow żył. Two rzy
go oko ło 20 ko biet w róż nym wie ku. Nie -
któ re z nich ma ją wy kształ ce nie mu zycz -
ne, in ne są ama tor ka mi. Na zwa chó ru na -
wią zu je do pierw sze go w Pol sce spa le nia
na sto sie po dej rze wa nej o cza ry ko bie ty.
Ma też przy po mi nać o współ cze snym
okrucieństwie wo bec ko biet. Wy stęp pań
wy wo łał wie le skraj nych emo cji wśród
słu cha czy. (LE NA)

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

WIĘC WIEC!

Znakomici artyści na pożegnanie wakacji

We wrze śniu już po raz pięt na sty re -
ali zo wa ny bę dzie pro jekt „Se nior
z ini cja ty wą”. Or ga ni za to ra mi wy da -
rze nia są Pol ski Zwią zek Eme ry tów,
Ren ci stów i In wa li dów – Od dział Re -
jo no wy w Kro to szy nie oraz Po wia to -
we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie. Pa -
tro nat ho no ro wy obej mą mar sza łek
wo je wódz twa wiel ko pol skie go oraz
bur mistrz Kro to szy na.

W re ali za cję pro jek tu, ja ko part ne rzy,
za an ga żo wa ły się tak że Kro to szyń ski
Ośro dek Kul tu ry oraz wła dze sa mo rzą do -
we gmin Kro to szyn, Koź min Wlkp., Zdu -
ny, Sul mie rzy ce i Roz dra żew.

19 wrze śnia w sa li se syj nej kro to -
szyń skie go ma gi stra tu zo sta nie zor ga ni -
zo wa na de ba ta pt. „W si le wie ku”. Pre -
le gen ta mi bę dą oso by na co dzień zaj -

mu ją ce się po li ty ką spo łecz ną, do ty czą -
cą spraw se nio rów. Na stęp ne go dnia
w kro to szyń skim ki nie Przed wio śnie
od bę dzie się ko lej ny Prze gląd Twór czo -
ści Ar ty stycz nej. Wy stą pią ze spo ły re -
pre zen tu ją ce ko ła se nio rów z ca łej Wiel -
ko pol ski. 

W związ ku z ju bi le uszem „Se nio ra
z ini cja ty wą” ju ry spoj rzy rów nież na do -
ro bek ar ty stycz ny wszyst kich uczest ni -
ków, któ rzy wy stę po wa li przez ostat -
nie 15 lat. Na par te rze ki na tra dy cyj nie
bę dzie moż na obej rzeć sto iska z rę ko dzie -
łem. Za pra sza my! (NO VUS)

SENIORZY

Zapowiada się piękny jubileusz



W nie dzie lę w Be stwi nie od by ły się
uro czy sto ści do żyn ko we gmi ny Zdu -
ny. Przy sło necz nej po go dzie i do brej
za ba wie świę to wa no za koń cze nie
żniw.

Naj pierw przed sta wi cie le wszyst -
kich so łectw i wła dze sa mo rzą do we gmi -
ny Zdu ny wzię li udział w uro czy stej
Mszy świę tej w ko ście le pa ra fial nym
w Basz ko wie. Przy po mnia no o sil nych
wię zach spo łecz no ści lo kal nej, przy wią -
za niu do tra dy cji i do zie mi swo ich
przod ków. 

Po mszy wszy scy ru szy li ko ro wo dem
do żyn ko wym, w asy ście kro to szyń skiej
or kie stry dę tej, do Be stwi na. Tam na pla -
cu przy Wiej skim Do mu Kul tu ry od by ła
się tra dy cyj na część ob rzę do wa.
Przy przy śpiew kach ze spo łu lu do we go
wrę czo no sym bo licz ne wień ce i bo chen ki
chle ba przed sta wi cie lom so łectw, wła -
dzom gmi ny i za pro szo nym go ściom.

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi ły ka pe -
la Se nior ze Zdun oraz ze spół Ta cy Nie In -
ni. Zwień cze niem do ży nek gmin nych by -
la za ba wa ta necz na.

(NO VUS)

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

7Na Bieżąco

BESTWIN

Wspólna zabawa na zakończenie żniw
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28 sierp nia w Chwa li sze wie do szło
do po ża ru bu dyn ku in wen tar skie go.
Mi mo szyb kiej re ak cji stra ży po żar -
nej oraz za an ga żo wa nia ogro mu sił
i środ ków, rów nież z po wia tów są -
sied nich, ogień wy rzą dził ogrom ne
szko dy. Spło nę ło oko ło 700 sztuk
świń oraz dach i wy po sa że nie wiel -
ko po wierzch nio wej chlew ni.

Na ak cję za dys po no wa no czte ry po -
jaz dy z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz sa mo cho dy ga śni cze
z OSP z Bia dek, Or pi sze wa, Chwa li sze wa
i Zdun. Do dat ko wo w dzia ła niach uży to
spe cjal ne go kon te ne ra ze sprzę tem ochro -
ny ukła du od de cho we go oraz pod no śni ka
hy drau licz ne go z ostrow skiej JRG. 

Gdy na miej sce do tar ły pierw sze za -
stę py, pa lił się dach bu dyn ku in wen tar -
skie go na ca łej po wierzch ni. Część kon -
struk cji da cho wej za pa dła się do wnę trza,
utrud nia jąc ak cję ga śni czą. W chlew ni wi -
dać by ło du żą ilość pa dłych zwie rząt. Po -
nad to po żar za gra żał zlo ka li zo wa nym
w po bli żu si lo som pa szo wym. Na szczę -
ście nie by ło osób po szko do wa nych.

– Po za bez pie cze niu te re nu stra ża cy
nie zwłocz nie przy stą pi li do ak cji ga śni -
czej. Do jeż dża ją ce na miej sce si ły i środ ki
roz lo ko wa no po obu stro nach bu dyn ku.

W su mie po da no sześć prą dów ga śni -
czych wo dy w na tar ciu na pa lą cy się dach
oraz w obro nie za gro żo nych obiek tów.
Po stłu mie niu ognia ro ze bra no nad pa lo -
ną więź bę da cho wą, któ ra za pa dła się
do środ ka. Z uwa gi na brak moż li wo ści
wpro wa dze nia do obiek tu ra tow ni ków
roz biór kę re ali zo wa no tyl ko i wy łącz nie
z ze wnątrz z po mo cą żu ra wia hy drau licz -
ne go. Wła ści cie lo wi go spo dar stwa stra ża -
cy udzie li li wspar cia psy chicz ne go i we -
zwa li po go to wie ra tun ko we. Po przy by ciu
ka ret ki po szko do wa ne go prze ka za no
pod opie kę ra tow ni ków me dycz -
nych – in for mu je asp. Ma riusz Dy mar ski
z Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej w Kro to szy nie.

Z po wo du nie sta bil nej kon struk cji
bu dyn ku nie ze zwo lo no na wpro wa dze -
nie do chlew ni ra tow ni ków, dla te go zlo -

ka li zo wa ne z po mo cą ka me ry ter mo wi -
zyj nej za rze wia ognia w obiek cie do ga szo -
no z ko sza pod no śni ka hy drau licz ne go.
W dzia ła niach uczest ni czy ła gru pa ope ra -
cyj na Wiel ko pol skie go Ko men dan ta Wo -
je wódz kie go PSP, nad zo ru jąc ca łą ak cję.
Do dat ko wo współ pra co wa no z funk cjo -
na riu sza mi po li cji oraz stra ży miej skiej
w za kre sie za bez pie cze nia dro gi do jaz do -
wej do obiek tu, jak rów nież z Gmin nym
Cen trum Za rzą dza na Kry zy so we go
w kwe stii or ga ni za cji po sił ków re ge ne ra -
cyj nych i wo dy dla ra tow ni ków. Na miej -
sce po ża ru przy by li tak że bur mistrz Kro -
to szy na oraz przed sta wi ciel in spek cji we -
te ry na ryj nej. 

Ak cja stra ża ków trwa ła po nad osiem
go dzin. Uczest ni czy ło w niej 15 za stę pów
stra ży po żar nej. 

(NO VUS)

13Na Sygnale
POŻAR

W Chwaliszewie spłonęło 700 świń
BIADKI

Potrącony przez pociąg

W pią tek, 23 sierp nia, w po bli żu
prze jaz du ko le jo we go na uli cy Or pi -
szew skiej w Biad kach (gmi na Kro to -
szyn) po ciąg to wa ro wy po trą cił męż -
czy znę. Po szko do wa ny prze żył, zo -
stał prze trans por to wa ny do szpi ta la.

W chwi li przy by cia służb ra tun ko -
wych męż czy zna znaj do wał się pod lo ko -
mo ty wą i był przy tom ny. Na szczę ście
wie lo to no wy skład nie przy gniótł ran ne -
go, choć je go dro ga ewa ku acji by ła znacz -
nie utrud nio na.

Stra ża cy, wy ko rzy stu jąc wą skie prze -
strze nie, pod lo ko mo ty wą do tar li do męż -
czy zny i go stam tąd wy do sta li. Bar dzo
ma ła prze strzeń po mię dzy wie lo to no wą
ma szy ną a to ro wi skiem znacz nie utrud -
nia ła pro wa dzo ną ak cję.

– Pod ję to de cy zję, że by po zo sta ła
część ra tow ni ków roz po czę ła de mon -
taż przed niej czę ści kor pu su lo ko mo ty -
wy w ce lu wy ko na nia al ter na tyw nej
dro gi ewa ku acji. Na szczę ście nie by ło
to ko niecz ne, po nie waż męż czy znę
uda ło się wy do stać spod lo ko mo ty wy
przed za koń cze niem prac roz biór ko -
wych. Po szko do wa ny tra fił na tych miast
do ka ret ki po go to wia ra tun ko we go,
gdzie otrzy mał po moc me dycz ną. Le -
karz z Ze spo łu Ra tow nic twa Me dycz -
ne go pod jął de cy zję o prze wie zie niu
męż czy zny do Szpi tal ne go Od dzia łu
Ra tun ko we go – in for mu je kpt. To masz
Pa try as, rzecz nik pra so wy Ko men dy Po -
wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie. 

(NO VUS)
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Zatrzymany za handel narkotykami
Po li cjan ci z Wy dzia łu Kry mi nal ne go
Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro -
to szy nie za trzy ma li 23-lat ka, po dej -
rza ne go o po sia da nie znacz nej ilo ści
nar ko ty ków oraz ich sprze daż
i udzie la nie. Do po li cyj ne go de po zy -
tu tra fi ło po nad 166 gra mów ma ri -
hu any i 25 ta ble tek ec sta sy. 

Funk cjo na riu sze usta li li, iż je den
z miesz kań ców gmi ny Ko by lin mo że po -
sia dać środ ki odu rza ją ce. Ja dą ce go sa mo -
cho dem 23-lat ka za trzy ma li do kon tro li.
W sa szet ce za wie szo nej na ra mie niu miał
mły nek me ta lo wy z za war to ścią ma ri hu -
any. Pod czas prze szu ka nia miesz ka nia po -
dej rza ne go zna le zio no po nad 166 gra -
mów su szu zie lo no -bru nat ne go, wo recz -
ki stru no we, środ ki odu rza ją ce w po sta ci
ta ble tek (25 sztuk) oraz dwie wa gi. Oka -
za ło się, że są to ma ri hu ana oraz ta blet ki
ec sta sy.

23-let ni miesz ka niec gmi ny Ko by -
lin usły szał już za rzu ty po sia da nia
znacz nej ilo ści nar ko ty ków, a tak że
sprze da ży i udzie la nia środ ków odu rza -
ją cych oraz do ko na nia we wnątrz wspól -
no to we go na by cia środ ka odu rza ją ce go
z art. 55 Usta wy o prze ciw dzia ła niu
nar ko ma nii. De cy zją są du wo bec męż -
czy zny za sto so wa no śro dek za po bie -
gaw czy w po sta ci do zo ru po li cyj ne go. 

Spra wa ma cha rak ter roz wo jo wy, po -
li cjan ci nie wy klu cza ją ko lej nych za trzy -
mań. 23-lat ko wi gro zi ka ra do dzie się ciu
lat po zba wie nia wol no ści.

(NO VUS)
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Zderzenie na skrzyżowaniu
WRONÓW

Wypił żrącą
substancję

26 sierp nia na skrzy żo wa niu ulic
Rasz kow ska i Pu kac kie go w Kro to -
szy nie do szło do ko li zji dro go wej. Zde -
rzy ły się dwa sa mo cho dy oso bo we.
Po szko do wa ne zo sta ły dwie oso by.

Na miej sce skie ro wa no stra ża ków
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej PSP
i kro to szyń skiej OSP. Au ta mi po dró żo wa -
ło łącz nie pięć osób. Przed przy by ciem ka -
ret ki po go to wia stra ża cy udzie li li pierw -
szej po mo cy po szko do wa nym. Po tem Ze -
spół Ra tow nic twa Me dycz ne go prze -
trans por to wał dwie oso by do szpi ta la. 

– Kie ru ją cy po jaz dem mar ki Da ewoo
Ti co, wy ko nu jąc ma newr skrę tu w le -
wo – w kie run ku Ostro wa Wlkp., nie
ustą pił pierw szeń stwa sa mo cho do wi
mar ki Ci tro en Xsa ra Pi cas so, któ ry je chał
pro sto od stro ny ul. Więź niów Po li tycz -
nych. W wy ni ku te go do szło do ko li zji. Pa -
sa że ro wie da ewoo zo sta li za bra ni do szpi -
ta la. Wszy scy uczest ni czy zda rze nia by li
trzeź wi. Po stę po wa nie w tej spra wie pro -
wa dzi Ko men da Po wia to wa w Po li cji
w Kro to szy nie – in for mu je Bar tosz Kar -
wik z KPP w Kro to szy nie.

(NO VUS)

22 sierp nia w miej sco wo ści Wro nów
(gmi na Kro to szyn) 25-let ni męż czy -
zna po łknął nie bez piecz ną sub stan -
cję. Zo stał prze trans por to wa ny
do szpi ta la z opa rze nia mi dróg od de -
cho wych i żo łąd ka.

Na miej sce wy sła no ka ret kę po go to wia
oraz po li cję. Po szko do wa ny był przy tom ny,
ale miał pro ble my z od dy cha niem. Pod ję to
de cy zję o we zwa niu Lot ni cze go Po go to wia
Ra tun ko we go w ce lu na tych mia sto we go
prze trans por to wa nia męż czy zny do naj -
bliż sze go szpi ta la. We zwa no tak że jed nost -
ki stra ży po żar nej, któ re mia ły za bez pie -
czyć miej sce do lą do wa nia śmi głow ca. 

Po szko do wa ny tra fił do ka li skiej pla ców -
ki me dycz nej w sta nie cięż kim. – We dług in -
for ma cji ze bra nych przez funk cjo na riu szy
po li cji25-let ni męż czy zna był nary bach zko -
le ga mi. W pew nym mo men cie na pił się pły -
nu z le żą cej w po bli żu bu tel ki. By ła tam nie -
bez piecz na sub stan cja żrą ca. Na tych miast
na miej sce we zwa no po go to wie ra tun ko we.
Po li cja ba da wszel kie oko licz no ści te go zda -
rze nia, w tym nie bez piecz ną sub stan cję, któ -
ra znaj do wa ła się w bu tel ce – in for mu je Bar -
tosz Kar wik z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. (NO VUS)
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25 sierp nia na kro to szyń skim ryn ku od -
by ły się XXIV Mi strzo stwa Świa ta w Rzu -
cie Be re tem. Emo cji nie bra ko wa ło. 

Za wo dy zor ga ni zo wa ło Cen trum
Spor tu i Re kre acji Wod nik. Re kord świa -
ta padł w 2000 ro ku i wy no sił 40,98 m.
Na po pra wie nie te go wy ni ku trze ba by ło
cze kać aż 12 lat. Do pie ro wte dy miesz ka -
niec Ko by li na rzu cił na od le -
głość 42,10 m. 

Rzut be re tem jest o wie le bar dziej
skom pli ko wa ny, niż się wy da je. By pró ba zo -

sta ła za li czo na, trze ba speł nić kil ka wa run -
ków. Za wod nik nie mo że prze kro czyć li nii
star tu, a be ret mu si spaść an ten ką do gó ry
i zmie ścić się w wy zna czo nej stre fie. Każ dy
z rzu ca ją cych ma przy naj mniej trzy szan se. 

Uczest ni cy te go rocz nych mi strzostw
ry wa li zo wa li w sze ściu ka te go riach. Do za -
wo dów przy stą pi ło 109 za wod ni ków. 

Wśród dziew cząt do lat 9 trium fo wa -
ła Ol ga Kost ka (14,10 m), a w gro nie
chłop ców w tym prze dzia le wie ko wym
naj lep szy był Ro bert Król (16,85 m).
W ka te go rii 10-18 lat pierw sze miej sca

za ję li Oty lia Pio trow ska (25,33 m) i Ja -
kub Ma jew ski (20,75 m). W ka te go rii ko -
biet mi strzy nią zo sta ła Eu la lia Mor giel
(22,50 m). W open zwy cię żył Bar tosz

Mać ko wiak, któ ry rzu cił na od le -
głość 31,18.

(LE NA)

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

KROTOSZYN 

Na rynku fruwały berety

W Roz dra że wie po raz trze ci ro ze gra -
ny zo stał Otwar ty Tur niej Siat ków ki
Pla żo wej, or ga ni zo wa ny przez Sto -
wa rzy sze nie Spor to we Sport Te am.
W szran ki sta nę ło 11 ze spo łów. 

– Na brak chęt nych i tym ra zem nie
mo gli śmy na rze kać. Pierw sze zgło sze nie
wpły nę ło do słow nie czte ry mi nu ty
po opu bli ko wa niu pla ka tu na na szym
fan pa ge'u fa ce bo oko wym. A wcze śniej
do sta li śmy wie le wia do mo ści z py ta nia mi
o ter min na sze go tur nie ju. To bar dzo mi -
łe, że za wod ni cy cze ka ją na na sze za wo -
dy – oznaj mia Ali cja Po śled nik, pre zes
sto wa rzy sze nia Sport Te am.

Roz gryw ki to czy ły się sys te mem bra -
zy lij skim. Emo cji nie bra ko wa ło. Po go da
tak że do pi sa ła. Tur niej wy gra li Mi chał
Da na i Ma ciej Bry lew ski. Dla pierw sze go
z wy mie nio nych to dru gi triumf z rzę du,
al bo wiem rok wcze śniej zwy cię żył, gra jąc
w pa rze z bra tem Ka mi lem. 

Na dru gim miej scu upla so wa ła się
pa ra Skrzyp czak / Pest ka, a trze cia lo ka ta
przy pa dła du eto wi Sznaj der / Kraw -
czyk. – Na naj lep sze go za wod ni ka i za -
wod nicz kę zma gań wy bra li śmy Hu ber ta
Sznaj de ra i Ma ri kę Ro ba kow ską – mó wi
Syl wia Pa ry sek, skarb nik sto wa rzy sze nia. 

Or ga ni za cję tur nie ju wspar ło wie le
osób i firm. – Ser decz nie dzię ku je my

Sta ro stwu Po wia to we mu za drob ne upo -
min ki dla za wod ni ków, piz ze rii Ve nus
z Kro to szy na, hur tow ni No wak, Ar ma -
tu rze Ko złow ski, Ban ko wi Spół dziel cze -
mu w Do brzy cy oraz pa nom Hen ry ko wi
Jan kow skie mu, Ro ma no wi Po czcie i Sła -
wo mi ro wi Bier nac kie mu – do da je A.
Po śled nik.

(AN KA)

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Michał Dana znów w zwycięskiej parze



15Sport

Od 12 sierp nia w Roz dra że wie Sto -
wa rzy sze nie Spor to we Sport Te am
or ga ni zo wa ło tre nin gi siat kar skie.
W ro li tre ne ra wy stą pił Se ba stian
Kacz ma rek, zna ny wszyst kim kro to -
szyń ski siat karz pla żo wy i ha lo wy.

Tre nin gi sfi nan so wa ne zo sta ły z do ta cji
sta ro sty po wia tu kro to szyń skie go na re ali -
za cję za da nia pu blicz ne go. W za ję ciach
wzię li udział sta li by wal cy, ale i no wych
twa rzy nie bra ko wa ło. Uczest ni cy ćwi czy li
w gru pach we dług stop nia za awan so wa nia. 

– Pro jekt prze wi dy wał siat ków kę pla -
żo wą. Nie ste ty, po go da by ła ka pry śna,
więc nie kie dy by li śmy zmu sze ni tre no -
wać w ha li – mó wi Ali cja Po śled nik, pre -
zes sto wa rzy sze nia Sport Te am. Uczest ni -
cy zgod nie stwier dzi li, że tre nin gi by ły
pro fe sjo na le i zróż ni co wa ne. Nie ogra ni -
cza ły się tyl ko do ćwi cze nia za gryw ki,
przy ję cia czy ata ku. By ły też gry spor to -
we, któ re świet nie spraw dzi ły się ja ko for -
ma roz grzew ki. 

– Mi mo du że go wy sił ku adep ci
siat ków ki na der po zy tyw nie oce ni li tre -
nin gi. Je den z uczest ni ków zdra dził, że
dzię ki nim po lu bił siat ków kę i nie ża łu -
je, że dał się na to na mó wić. Więk szość
osób za de kla ro wa ła chęć uczest nic twa

w ko lej nych te go ty pu za ję ciach – przy -
zna je Syl wia Pa ry sek, skarb nik sto wa -
rzy sze nia. 

Zwień cze niem za jęć był mi ni tur -
niej, któ ry rów nież oka zał się do brym
spraw dzia nem umie jęt no ści. Nie za bra -
kło emo cji oraz ra do ści ze zwy -
cięstw. – Cie szy nas ogrom nie fakt, że
jed na z uczest ni czek po sta no wi ła za pi -
sać się na tre nin gi siat kar skie. Wcze -
śniej za sta na wia ła się nad wy bo rem
mię dzy pił ką ręcz ną a siat ków ką. Te za -
ję cia po mo gły jej pod jąć de cy zję. Mi ło
sły szeć, że dzię ki na szej pra cy mło dzi
za wod ni cy obie ra ją cel w ży ciu – do da -
je A. Po śled nik.

OPRAC. (AN KA)

Przed kil ko ma dnia mi w Urzę dzie
Miej skim w Kro to szy nie od by ła się
kon fe ren cja pra so wa, na któ rej ofi cjal -
nie ogło szo no, że w przy szłym ro ku
w na szym mie ście zo sta ną zor ga ni zo -
wa ne Mi strzo stwa Świa ta w Su mo.

– Od wie lu lat w Kro to szy nie ta dys -
cy pli na się roz wi ja. Ma po nad 15-let ni,
bo ga ty do ro bek. Przez wie lu lu dzi, czę sto
z ze wnątrz, na sze mia sto na zy wa ne jest
Pol ską sto li cą su mo. To wiel ka szan sa
na suk ces nie tyl ko w wy mia rze spor to -
wym, ale tak że wi ze run ko wym – pod kre -
ślił bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek. 

Da riusz Ro zum, pre zy dent Eu ro pej -
skiej Fe de ra cji Su mo i pre zes Pol skie go
Związ ku Su mo, ofi cjal nie już po twier -
dził, że za pa dła de cy zja, iż w 2020 ro ku,
w dniach 5-6 wrze śnia, w Kro to szy nie od -
bę dą się mi strzo stwa świa ta, o co przez
wie le lat za bie ga no. – In for ma cję na ten
te mat za miesz czo no już na stro nie Świa -
to wej Fe de ra cji Su mo. Po ko na li śmy w gło -
so wa niu Egipt sto sun kiem gło sów 16
do 13, ma jąc też po par cie pre ze sa fe de ra -
cji. Pa mię tam 2016 rok, kie dy od by wa ły
się w na szym mie ście mi strzo stwa Eu ro -
py. Po wie dzia łem wte dy, że zro bię wszyst -
ko, aby tak że mi strzo stwa świa ta uda ło się
tu taj zor ga ni zo wać. To bę dzie naj więk sze

wy da rze nie spor to we w przy szłym ro ku.
Przy je dzie oko ło 500 za wod ni ków z róż -
nych kra jów. Bę dzie trze ba zor ga ni zo wać
dla nich ca łą ba zę ho te lo wą – po wie -
dział D. Ro zum. 

Szef PZS za zna czył, że we współ pra -
cy z wła dza mi gmi ny Kro to szyn zro bi
wszyst ko, by or ga ni za cja MŚ by ła na bar -
dzo wy so kim po zio mie. To wy da rze nie
bę dzie rów nież oka zją do pro mo cji na sze -
go mia sta na sze ro ką ska lę, po nie waż
na im pre zie po ja wią się me dia ogól no pol -
skie, w tym te le wi zja. 

Je śli cho dzi o kosz ty, to bu dżet na or -

ga ni za cję za wo dów jest pla no wa ny wstęp -
nie na 500 tys. zł. 40 pro cent (200 tys. zł)
ma po kryć gmi na, 100-120 tys. do ło ży
Mi ni ster stwo Spor tu. Bę dą tak że po dej -
mo wa ne dzia ła nia w ce lu zdo by cia środ -
ków w po wie cie oraz w urzę dzie mar szał -
kow skim.

– Chce my, aby mi strzo stwa świa ta
na dłu go za pa dły w pa mięć nie tyl ko na -
szym miesz kań com, ale przede wszyst -
kim go ściom. Jest pro po zy cja ogło sze nia
kon kur su na ma skot kę MŚ. Pod da my ten
po mysł w szko łach – do dał D. Ro zum.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SUMO

Mistrzostwa świata w Krotoszynie już za rok!

W IV edy cji Kro śnic kie go Tria th lo nu
nie za bra kło przed sta wi cie li na sze -
go po wia tu. W za wo dach, któ re od -
by ły się 24 sierp nia, wy star to wa -
ło 107 za wod ni czek i za wod ni ków,
któ rzy ry wa li zo wa li w sied miu ka te -
go riach.

W nie peł nej wer sji 1/8 iron ma na
uczest ni cy mu sie li prze pły nąć 400 me -
trów, prze je chać ro we rem 20 km i prze -
biec 5 km.

Świet nie spi sa ła się Mo ni ka Jad czak
z Kro to szyń skiej Gru py Bie go wej, któ ra
z cza sem 1: 14: 05 za ję ła dru gie miej sce
w open. Mło da zawodniczka po pra wi ła swój
ze szło rocz ny czas o 5 mi nut. Na trze cim
miej scu upla so wa ła się re pre zen tant ka KS
Kro tosz, Mo ni ka Sob ko wiak, któ ra na po ko -
na nie tra sy po trze bo wa ła jed nej go dzi ny, 15
mi nut i 17 se kund. Po nad to w Kro śnic kim
Tria th lo nie star to wa li A. Plu ta, M. Au gu sty -
niak, D. Pocz ta, W. Po low czyk, M. Ba siń ski
i V. Mać ko wiak. (AN KA)

TRIATHLON

Krotoszynianki w czołówce

SIATKÓWKA

Treningi z Sebastianem Kaczmarkiem



Pierw sze w tym se zo nie der by po -
wia tu dla Astry. Kro to szyń ska dru ży -
na na wła snym sta dio nie po ko na ła
w so bo tę Pia sta Ko by lin 3: 1.

Już na po cząt ku go spo da rze stwo rzy li
so bie dwie do bre oka zje – z rzu tu wol ne -
go i po rzu cie roż nym – ale ko by liń ski
bram karz jesz cze za cho wał czy ste kon to.
Jed nak w 10. mi nu cie ska pi tu lo wał, a pro -
wa dze nie Astrze dał Adam Sta szew ski. 

Stra co ny gol zmo ty wo wał ko by li nian
do bar dziej wzmo żo nych ata ków. Uda ło
im się na wet tra fić do siat ki (uczy nił to
Da wid Ra taj czak), lecz ar bi ter go la nie
uznał, od gwiz du jąc spa lo ne go. Nie dłu go
póź niej znów by ło groź nie pod bram ką

Astry, lecz pił ka po strza le jed ne go z gra -
czy Pia sta tyl ko otar ła się o słu pek. 

W 26. mi nu cie go spo da rze pro wa dzi -
li już 2: 0. Ar bi ter po dyk to wał rzut kar ny
dla Astry za za gra nie pił ki rę ką, a A. Sta -
szew ski pew nie wy ko rzy stał je de nast kę. 

W dru giej po ło wie jed ni i dru dzy wy -
pra co wa li so bie do god ne sy tu acje, ale za -
wo dzi ła sku tecz ność. Wresz cie w 84. mi -
nu cie Ma te usz Mi zer ny wy ko ny wał rzut
wol ny i po błę dzie bram ka rza Pia sta pił ka
wpa dła do siat ki. Go ści stać by ło na ho no -
ro we tra fie nie w sa mej koń ców ce spo tka -
nia, kie dy to rzut kar ny na go la za mie nił
Ja kub Smek ta ła.

W na stęp nej ko lej ce kro to szy nia nie
zmie rzą się na wy jeź dzie z Wil ka mi Wil -

czyn, a Piast za gra na swo im te re nie z Or -
łem Mro czeń. 

– Cie szy my się ze zwy cię stwa. Wia -
do mo, że każ da dru ży na chce wy grać der -
by i „rzą dzić” w po wie cie. Nam to się uda -
ło. My ślę, że by li śmy ze spo łem du żo lep -
szym i mie li śmy wię cej sy tu acji. Zwy cię -
stwo by ło więc za słu żo ne. Gra tu lu ję chło -
pa kom. Mecz zgro ma dził du żą ilość ki bi -
ców, co rów nież nas cie szy – sko men to -
wał Ma riusz Ra taj czak, pre zes Astry.

(LE NA)
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SIATKÓWKA PLAŻOWA

Gliwiczanie mistrzami
Ziemi Krotoszyńskiej

20 ze spo łów ry wa li zo wa ło w XIV Mi -
strzo stwach Zie mi Kro to szyń skiej
w Siat ków ce Pla żo wej. Zwy cię ży ła
pa ra z Gli wic. 

Tur niej od był się na bo iskach KTPS
przy ba se nie na uli cy Ogro dow skie go.
Do zma gań przy stą pi ły du ety z Kro to szy na,
Ja ro ci na, Ple sze wa, Gli wic czy Wro cła wia.
Je den za wod nik w każ dym te amie mu siał
mieć wię cej niż 40 lat. A je śli ze spół skła dał
się z oj ca i sy na, wiek był do wol ny. 

Choć te go dnia upał do skwie rał za -
wod ni kom, któ rzy spę dzi li na gra niu nie -
mal ca ły dzień, do trwa li do koń ca tur nie -
ju w bo jo wych na stro jach. W każ dym me -
czu ry wa li za cja by ła za cię ta. 

Za wo dy wy gra ła pa ra, któ ra przy je -
cha ła do Kro to szy na aż z Gli wic. To masz
Wa li gó ra i Ar ka diusz Ło ko cie jew ski przez
ca ły tur niej by li nie po ko na ni. Dru gie
miej sce za ję li Grze gorz i Krzysz tof Ga -
łusz ka, a na trze cim stop niu po dium sta -
nę li Mi chał Da na i Ma riusz Ba nasz czuk
z Kro to szy na. 

Przy zna no rów nież wy róż nie nia in dy -
wi du al ne. Ty tuł se nio ra tur nie ju po wę dro -
wał doWoj cie cha Za lew skie go. Mia no MVP
do 40 lat przy zna no Mi cha ło wi Da nie, z ko -
lei Ar ka diu sza Ło ko cie jew skie go uzna no
za naj lep sze go gra cza po wy żej 40 lat.

(LE NA)
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PIŁKA NOŻNA

Astra wygrała derby powiatu

PIŁKA NOŻNA 

Tylko punkt dla gospodarzy
W czwar tej ko lej ce kla sy okrę go wej
Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. zmie rzył
się na wła snym obiek cie ze Stra ża -
kiem Słu pia. Spo tka nie za koń czy ło
się re mi sem 2: 2.

Pierw sza po ło wa to zde cy do wa na
prze wa ga go ści. Miej sco wi gra li dość ospa -
le i nie do kład nie. Nic za tem dziw ne go, że
w 30. mi nu cie na pro wa dze nie wy szła
dru ży na przy jezd nych, a go la strze lił Hu -
bert Bry za. 

Po prze rwie koź mi nia nie znacz nie się
oży wi li. Lep sza gra przy nio sła efek ty.
W 65. mi nu cie Hu bert Rosz czak po ko nał
bram ka rza ry wa li strza łem z rzu tu wol ne -
go. Dzie sięć mi nut póź niej Bia ły Orzeł już
pro wa dził. Po za gra niu ze skrzy dła
wzdłuż bram ki Szy mon Haj dasz skie ro -
wał pił kę do siat ki. Nie ste ty, w 78. mi nu -
cie ry wa le wy rów na li i wy nik już nie uległ
zmia nie. 

– Był to bar dzo sła by mecz w na szym
wy ko na niu. Gra li śmy zbyt wol no i nie do -
kład nie. Przed spo tka niem za kła da li śmy
zdo by cie trzech punk tów, po nie waż zna -
my swo ją war tość. Jed nak pa trząc na prze -
bieg kon fron ta cji, po win ni śmy sza no wać
to jed no oczko – pod su mo wał Adam Zie -
liń ski, tre ner koź miń skie go ze spo łu. 

(LE NA)

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
– Strażak Słupia 2:2 (0:1)

BRAMKI: 0:1 – Hubert Bryza (30'), 
1:1 – Hubert Roszczak (65'), 
2:1 – Szymon Hajdasz (75'), 
2:2 – Sukhrob Rizakulov (78')
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Bierla,
Kaczmarek, Konopka, Lis (40' Roszczak),
Maciejewski (30' Skowroński), Ratajczyk,
Olesków (55' Zieliński), Borowczyk,
Miedziński (55' Hajdasz), 
Szulc (75' Kubot)

Astra Krotoszyn – Piast Kobylin
3:1 (2:0)

BRAMKI: 1:0 – Adam Staszewski (10'),
2:0 – Adam Staszewski (26' karny), 3:0 –
Mateusz Mizerny (84'), 3:1 – Jakub
Smektała (89' karny)
ASTRA: Błaszczyk – Jankowski, Olejnik
(68' Adamski), Mizerny (92' Łęgowski),
Staszewski, Budziak (82' Piwowar),
Polowczyk (93' Nasalski), Reyer, Scheider
(80' Powalisz), Juszczak, Lewandowski
PIAST: Krawczyszyn – A.Kurzawa, Wosiek,
Snela, Ratajczak, Wciórka (55' Knuła),
Szymanowski, M. Kurzawa (62'
Frąckowiak), Kubiak, Smektała, Olikiewicz


