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W au li Szko ły Pod sta wo wej nr 5 od -
by ła się uro czy stość wrę cze nia sty -
pen diów bur mi strza Kro to szy na naj -
lep szym uczniom szkół pod sta wo -
wych i klas gim na zjal nych z te re nu
gmi ny. W ten spo sób na gro dzo no
ich za osią gnię cia w dru gim pół ro -
czu po przed nie go ro ku szkol ne go.

Ha słem prze wod nim uro czy sto ści

by ły sło wa Sta ni sła wa Mo niusz ki: „Ja nic
no we go nie two rzę (…), prze le wam na -
tchnie nie do wszyst kich mo ich dzieł”.
Pro gram ar ty stycz ny przy go to wa li
ucznio wie SP nr 8 i Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej I stop nia w Kro to szy nie
pod kie row nic twem Mar ka Olej ni ka.

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek po -
gra tu lo wał wszyst kim wy róż nio nym
uczniom do brych wy ni ków w na uce i po -

dzię ko wał za cięż ką pra cę. Pod kre ślił ich za -
an ga żo wa nie w zdo by wa niu wie dzy oraz
de ter mi na cję w dą że niu do osią ga nia ce lów.

– Uhonoruję dziś uczniów, któ rzy
wy ka za li się wy bit ny mi wy ni ka mi w na -
uce oraz osią gnię cia mi w II pół ro czu ro ku
szkol ne go 2018/2019. Gra tu lu ję wam.
Swo ją po sta wą udo wod ni li ście, że stać
was na bar dzo du żo. Po twier dzi li ście pra -
co wi tość, am bi cję i dą że nie do do sko na ło -
ści. Po dzię ko wa nia na le żą się ro dzi com,
dy rek to rom i na uczy cie lom, któ rzy ma ją
wkład w wa sze suk ce sy. Zdo by wa jąc wy -
so kie lo ka ty w ry wa li za cji mię dzysz kol -
nej, przy czy ni li ście się do pro mo cji Kro to -
szy na po za na szą gmi ną – mó wił wło darz
Kro to szy na.

Tym ra zem ko mi sja sty pen dial na
zde cy do wa ła się uho no ro wać aż 259
uczniów, w tym 85 gim na zja li stów. Po -
nad to dwóm uczniom wrę czo ne zo sta ły
na gro dy pie nięż ne pre zy den ta Lions
Club Kro to szyn w wy so ko ści 1000 zło -
tych.

(NO VUS)

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

KROTOSZYN

Wręczono stypendia burmistrza

SUŚNIA

Pożar budynku jednorodzinnego

W czwar tek, 12 wrze śnia, w miej sco -
wo ści Su śnia (gmi na Koź min Wlkp.)
wy buchł po żar bu dyn ku jed no ro dzin -
ne go. Na szczę ście w zda rze niu nikt
nie ucier piał. 

Na ak cję skie ro wa no dwa po jaz dy ga -
śni cze i pod no śnik hy drau licz ny z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie oraz za stę py z OSP Koź min Wlkp.,
OSP Czar ny Sad, OSP Bo rzę cicz ki i OSP
Be ni ce. Ogniem ob ję ta by ła ca ła drew nia -
na kon struk cja da cho wa, po kry ta da -
chów ką ce ra micz ną. Pło mie nie wi docz ne
w otwo rach okien nych na par te rze ozna -
cza ły, że ogień prze do stał się rów nież
do wnę trza bu dyn ku. Na szczę ście miesz -
kań cy zo sta li wy pro wa dze ni na ze wnątrz
przez funk cjo na riu szy po li cji oraz są sia -
dów i nikt nie od niósł ob ra żeń. 

– Dzia ła nia stra ży po żar nej w pierw -
szej fa zie ak cji po le ga ły na za bez pie cze niu
miej sca zda rze nia oraz po da niu prą dów
ga śni czych wo dy w na tar ciu na pa lą cą się
więź bę da cho wą i wy po sa że nie bu dyn -

ku – in for mu je asp. Ma te usz Dy mar ski
z KP PSP w Kro to szy nie. – Pod czas ak cji
po da no trzy sku tecz ne prą dy wo dy, do -
pro wa dza jąc do szyb kie go ogra ni cze nia
roz prze strze nia nia się ognia. Jed ne mu
z lo ka to rów udzie lo no wspar cia psy chicz -
ne go, wzy wa jąc na miej sce po go to wie ra -
tun ko we. Oso bę po szko do wa ną prze ka -
za no pod opie kę ra tow ni ka me dycz ne go,
któ ry nie stwier dził pod staw do ho spi ta li -
za cji. 

Po stłu mie niu ognia do kład nie prze -
szu ka no po miesz cze nia oraz do ga szo no
za rze wia, któ re zlo ka li zo wa no z po mo cą
ka me ry ter mo wi zyj nej. W ce lu cał ko wi te -
go uga sze nia po ża ru ra tow ni cy usu nę li
z bu dyn ku nad pa lo ne ele men ty sto lar ki
we wnętrz nej oraz do ko na li czę ścio wej
roz biór ki drew nia nej więź by da cho wej.
Na ko niec dzia łań dom od dy mio no
i prze wie trzo no. Opie kę nad użyt kow ni -
ka mi obiek tu prze ję li przed sta wi cie le
Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej w Koź mi nie Wlkp.

(NO VUS)
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Przed kil ko ma dnia mi od by ło się
spo tka nie miesz kań ców Ko pie czek
i oko licz nych ulic, któ re po świę co ne
by ło od rzu co nej przez bur mi strza
Kro to szy na pe ty cji. Do ty czy ła ona
zmia ny pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Miesz kań cy bo wiem
są prze ciw ni pla nom po sze rze nia
dróg i zro bie nia mi ni -ob wod ni cy, bie -
gną cej przez ten re jon. Jak za po wie -
dzie li, ma ją za miar zor ga ni zo wać
ma so wy pro test, że by za blo ko wać
nie ko rzyst ną dla nich inwestycję.

Przy po mnij my, że w ma ju i czerw cu
od by ły się spo tka nia miesz kań ców
z bur mi strzem i pra cow ni ka mi Urzę -
du Miej skie go w Kro to szy nie. Wy ra -
żo no wów czas zde cy do wa ny sprze -
ciw wo bec kon cep cji prze bu do wy
ulic Ża biej, Ry biej, Żu ra wiej i Sło wi -
czej. We dle planów więk szość dróg
na tym ob sza rze ma mieć sze ro -
kość 10 me trów. Je dy nie ul. Ry bia bę -
dzie szer sza o dwa me try w związ ku
z po wsta niem pa sa ścież ki pie szo -ro -
we ro wej, łą czą cej się ze ścież ka mi
na ul. Szo sa Be nic ka i Ko piecz ki.
Miesz kań cy wska za li, że ta ki plan in -
we sty cji skut ko wać bę dzie wy ku pem
i prze su nię ciem ich grun tów. Po nad -
to w re zul ta cie zwięk szy się na tę że nie
ru chu po jaz dów, zwłasz cza cię ża ro -
wych, któ re bę dą omi jać cen trum
mia sta, ja dąc przez spo koj ne osie dle.
Dla te go też do bur mi strza skie ro wa -
no pe ty cję, pod któ rą pod pi sa ło
się 292 miesz kań ców, któ rzy do ma -
ga ją się zmia ny sto so wa nych uchwał
Ra dy Miej skiej w spra wie za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go oraz sprze ci -
wia ją się kon cep cji roz bu do wy
dróg. – Wno si my o pod ję cie dzia łań
ce lem usta no wie nia osie dla Ko piecz -
ki (uli ce gmin ne: Ła no wa, Pa wia, Ka -
nar ko wa, Stru sia, Żu ra wia, Ża bia,
Ry bia, Sło wi cza, Pta sia, Bo cia na) ja ko
stre fy za miesz ka nia zgod nie z art. 2
pkt. 16 Usta wy Pra wo o Ru chu Dro -
go wym. „Stre fa za miesz ka nia” ma
słu żyć przede wszyst kim oso bom
tam za miesz ku ją cym, wy po czy wa ją -
cym, uczęsz cza ją cym do szkół etc.
Ma ona stwo rzyć stre fę bez pie czeń -
stwa i spo ko ju dla miesz kań ców oraz
spo wo do wać, aby ba wią cym się
na tym ob sza rze dzie ciom za pew nić
mak si mum bez pie czeń stwa, na to -
miast pie szym swo isty azyl, w któ -
rym tak że po win ni czuć się bez piecz -
ni. Po nad to wno si my o usta no wie nie
uli cy Ko piecz ki, ja ko dro gi pod za rzą -
dem Po wia to we go Za rzą du Dróg
w Kro to szy nie, dro gą do jaz do wą
do ulic bę dą cych w stre fie za miesz ka -
nia, po zo sta wia jąc jej sze ro kość w nie -
zmie nio nym obec nym kształ cie. (...)
Sta now czo nie zga dza my się z pro po -

no wa ną in we sty cją, któ ra za kła da m.
in. po sze rze nie dróg, co spo wo du je
znacz ne zwięk sze nie ru chu dro go we -
go oraz wy kup czę ści grun tu z pry -
wat nych po se sji więk szo ści już za go -
spo da ro wa nych bu dow nic twem
miesz kal nym – czy ta my w pe ty cji.
Nie daw no bur mistrz wy słał od po -
wiedź do miesz kań ców, w któ rej od -
rzu ca w ca ło ści zło żo ną petycję. Jak ar -
gu men tu je, na ta kie zmia ny nie po -
zwa la ją obo wią zu ją ce prze pi sy. Po nad -
to pod czas pro ce du ry spo rzą dza nia
pro jek tu by ły eta py umoż li wia ją ce
skła da nie wnio sków, o czym in for mo -
wa no w kro to szyń skiej pra sie i Biu le ty -
nie In for ma cji Pu blicz nej. Wło darz
twier dzi tak że, że prze pro wa dzo no
kon sul ta cje, pro jekt był kil ka krot nie
wy kła da ny do pu blicz nej wia do mo ści.
Nie wpły nę ły żad ne uwa gi do ty czą ce
sze ro ko ści i prze bie gu ulic ta kich jak
Ko piecz ki, Ry bia, Ża bia i Żu ra wia.
– Przy po dej mo wa niu de cy zji o roz -
po czę ciu prac bra ne są pod uwa gę
tak że kosz ty zwią za ne z je go opra co -
wa niem. Kosz ty po nie sio ne na opra -
co wa nie ww. pla nów wy nio sły ok. 90
tys. zł. Zda niem Urzę du nie uza sad -
nio nym by ło by opra co wa nie zmian
dla wnio sko wa nych pla nów, któ re
po now nie ob cią ży ły by bu dżet gmi -
ny, a któ re przede wszyst kim nie do -
pro wa dzą do ewen tu al nej zmia ny ka -
te go rii – czy ta my w od po wie dzi. 
Bur mistrz Kro to szy na wska zu je, że
kon cep cja roz bu do wy ukła du tras ro -
we ro wych zo sta ła opra co wa na w la -
tach 2014-2015 w uzgod nie niu z za -
rząd ca mi dróg i pod da na by ła kon sul -
ta cjom spo łecz nym. Dla te go nie wi -
dzi po trze by wpro wa dza niu zmian.
Po mysł wpro wa dze nia „stre fy za -
miesz ka nia” tak że uznał za nie uza -
sad nio ny.
Sta no wi sko bur mi strza wy wo ła ło
obu rze nie miesz kań ców. W trak cie
spo tka nia za rzu ca li mu kłam stwa
oraz lek ce wa że nie wo li oby wa te -
li. – Miesz kam przy ul. Pta siej. Bur -
mistrz nie chce słu chać gło su oby wa -
te li. Wy ko rzy stał swój ter min trzech
mie się cy, że by od nieść się do na szej
pe ty cji i dwa dni przed upły wem cza -

su wy słał nam od po wiedź. Po raz ko -
lej ny kła mie w ży we oczy. Pod czas
pierw szych spo tkań mó wio no, że
kon cep cja kosz to wa ła 15 tys., póź -
niej – 45 tys., a dzisiaj już 90 tys...
Zwy kły oby wa tel jest okła my wa ny.
Nie po zwo lę so bie na ta kie trak to wa -
nie i chy ba więk szość z nas tak że. Bur -
mistrz w tej spra wie po tra fi tyl ko kła -
mać. Je go od po wiedź jest ste kiem
bzdur i kłamstw. Żad ne kon sul ta cje
spo łecz ne w tej spra wie się nie od by ły.
Po wie dział to wprost bur mistrz
na spo tka niu. Nie ma żad nych pro to -
ko łów z kon sul ta cji, o któ re pro si li -
śmy. Stwier dził tak że, że na ko lej nym
spo tka niu za cznie my roz ma wiać
w ra mach kon sul ta cji, ale na nie nie
przy był. W ten spo sób po łą czo ne dro -
gi bę dą stwa rzać nie bez pie czeń stwo
dla miesz kań ców osie dla. Pój dzie tę dy
ruch cię ża ro wy. Wszyst ko ro bio ne
jest po to, że by po zy skać środ ki unij -
ne. Dla te go pa ra me try dróg są ta kie,
a nie in ne. Nie na le ży li czyć rów nież
na obec ność bur mi strza na spo tka -
niach, bo nie po wie nam praw dy.
Na jed nym ze spo tkań po wie dzia łem
bur mi strzo wi, że by po za koń cze niu
tej in we sty cji za miesz kał na ty dzień
w mo im do mu. Kon cep cja prze wi du -
je pas jezd ni metr od mo jej sy pial -
ni – po wie dział Grze gorz Ja sia nek, je -
den z miesz kań ców osie dla.
Z ko lei Da wid Go lin ski oznaj mił, że
bur mistrz Kro to szy na skła mał, twier -
dząc, iż nie wnie sio no żad nych uwag
w pro ce sie skła da nia wnio sków. Pa -
mię ta, że sam oso bi ście ta kie do ku -
men ty skła dał na rę ce bur mi strza.
Obec ny na spo tka niu se na tor Łu kasz
Mi ko łaj czyk za de kla ro wał po moc
miesz kań com i sta wia tę spra wę ja ko
prio ry tet do wy ja śnie nia. Oświad czył
tak że, iż nie jest to pierw sza ku rio zal -
na po sta wa bur mi strza Kro to szy na,
przy po mi na jąc o słyn nej spra wie wy -
na gro dzeń dla na uczy cie li za go dzi ny
po nadwy mia ro we.
Miesz kań cy wspól nie za de kla ro wa li,
że po ja wią się na naj bliż szej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie, że by za pro te -
sto wać i przed sta wić swo je po stu la ty.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KONTROWERSJE

Mieszkańcy wypowiadają wojnę burmistrzowi?
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W mi nio ny pią tek w Szko le Pod sta -
wo wej nr 1 im. Straj ku Dzie ci Koź miń -
skich 1906/1907 w Koź mi nie Wlkp.
zor ga ni zo wa no świę to pa tro na pla -
ców ki. Ucznio wie przy go to wa li pro -
gram ar ty stycz ny, a po nad to roz strzy -
gnię to oko licz no ścio we kon kur sy.

Uro czy sto ści roz po czę ły się ra no
na pla cu przed szko łą, gdzie na maszt
wcią gnię ta zo sta ła fla ga. Od śpie wa no
przy tym hymn pań stwo wy i zło żo no zni -
cze pod ta bli cą Ja nu sza Pod lew skie go. Na -
stęp nie wszy scy uda li się na Mszę św.
do ko ścio ła pw. Św. Waw rzyń ca.

Dal sza część uro czy sto ści od by wa ła
się w szko le. Z oka zji 113. rocz ni cy straj -
ku dzie ci koź miń skich (w la -
tach 1906/1907) zor ga ni zo wa no uro czy -
sty apel. Ucznio wie przy go to wa li krót ką
in sce ni za cję te ma tycz ną. Po nad to prze -
pro wa dzo no ofi cjal ne pa so wa nie pierw -
sza ków na uczniów.

Przy oka zji ogło szo no wy ni ki kon -
kur sów, któ re zwią za ne by ły z pa tro nem
koź miń skiej Je dyn ki. Na kon kurs pla -
stycz ny wpły nę ły 73 pra ce. W ju ry zna la -
zły się Ja ni na Sier szu ła, Ma rio la Szku dla -
rek i Mo ni ka Raś. Pierw sze miej sce za ję ła
Wik to ria Puź niak z kla sy Ib, a ko lej ne lo -
ka ty przy pa dły Po li Sem piń skiej z Ib i Idze
Wie leb skiej z Ia.

Na gro dzo no tak że fi na li stów kon -
kur su wie dzy pod ha słem „Co wiem o pa -

tro nie szko ły?”. Te sty oce nia ła ko mi sja
w skła dzie: Ja ni na Sier szu ła, Ma rio la
Szku dla rek i Mo ni ka Raś. W ka te go rii
klas III -IV zwy cię żył Olaf Ka miń ski,
a w gro nie uczniów klas V -VIII naj lep sza
by ła Ma ja Ta la ga.

– Świę to pa tro na jest oka zją do wspo -
mnień, któ re – choć mi nio ne – za wsze po -
zo sta ją w pa mię ci. Jest też oka zją do się -
gnię cia w prze szłość, przy wo ła nia pa mię ci
o wy da rze niach i lu dziach. Ta kim bar dzo
waż nym wy da rze niem w hi sto rii na szej
szko ły był strajk uczniów prze ciw ko na -
ucza niu w ję zy ku nie miec kim. Na sza szko -
ła jest nie tyl ko świad kiem wy da rzeń, ale
rów nież hi sto rii pi sa nej przez jej uczniów.
Dla te go dzi siaj mo że my być dum ni, że je -

ste śmy wol nym na ro dem i uczy my się
w no wo cze snej szko le, gdzie kul ty wo wa na
jest hi sto ria i tra dy cja – po wie dział pod czas
uro czy sto ści dy rek tor Ja cek Za wod ny.

Z za pi sów kro ni ki Szko ły Ka to lic kiej
w Koź mi nie (1873-1928) wy ni ka, że pro -
test roz po czął się 19 wrze śnia 1906 ro ku.
Te go dnia kil ko ro uczniów zwró ci ło da ne
im przez na uczy cie li ka te chi zmy i pod -
ręcz ni ki hi sto rii bi blij nej w ję zy ku nie -
miec kim, oświad cza jąc, że nie bę dą od po -
wia dać na py ta nia w ję zy ku nie miec kim.
Z każ dym dniem wzra sta ła licz ba straj ku -
ją cych, któ rzy – wspie ra ni przez ro dzi -
ców – co raz śmie lej wal czy li w obro nie oj -
czy ste go ję zy ka. W paź dzier ni ku 1906
ro ku by ło ich już 183. Wo bec wszyst kich
„nie po kor nych” za bor cy sto so wa li róż no -
rod ne ka ry, np. co dzien ne aresz ty po po łu -
dnio we, w trak cie któ rych zmu sza no
dzie ci do ucze nia się wier szy z li te ra tu ry
nie miec kiej, względ nie ca łych stron nie -
miec kich pod ręcz ni ków hi sto rii i geo gra -
fii, do do mu za da wa no do prze pi sy wa nia
po kil ka stron z pod ręcz ni ków nie miec -
kich, do tkli wie bi to trzcin ką po rę kach
oraz prze dłu ża no obo wią zek szkol ny.
Strajk wy gasł 5 lip ca 1907 ro ku.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na

UROCZYSTOŚĆ

Święto patrona w koźmińskiej Jedynce

16 wrze śnia ucznio wie szkół po nad -
pod sta wo wych ode bra li sty pen dia
sta ro sty kro to szyń skie go. Uro czy -
stość od by ła się w au li I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Hu go na
Koł łą ta ja w Kro to szy nie.

Sty pen dia mi „Naj zdol niej si w po wie -
cie” na gro dzo no 44 uczniów szkół, któ -
rych or ga nem pro wa dzą cym jest Sta ro -
stwo Po wia to we. Uho no ro wa no ich za do -
bre wy ni ki w na uce, wy bit ne osią gnię cia
na uko we i spor to we. Oprócz sty pen dy -
stów i ich ro dzin w uro czy sto ści uczest ni -
czy li wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski, Ju -
liusz Pocz ta – prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go, Prze my sław Wój -
cik – na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul -
tu ry i Spor tu – wraz z pra cow ni ka mi wy -
dzia łu, a tak że dy rek to rzy szkół po nad -
pod sta wo wych.

Sty pen dia sta ro sty przy zna wa ne są
w ra mach re ali za cji „Po wia to we go pro gra -
mu wspie ra nia edu ka cji uzdol nio nych
uczniów”, któ ry ma na ce lu pro mo wa nie
osią gnięć mło dzie ży ze szkół po nad pod -
sta wo wych i do strze ga nie jej po ten cja łu.
Sty pen dium jest wy róż nie niem dla tych,
któ rzy osią gnę li w mi nio nym ro ku szkol -
nym naj wyż sze wy ni ki w na uce lub by li
fi na li sta mi bądź lau re ata mi olim piad na -

uko wych czy też osią gnę li suk ce sy spor to -
we na szcze blu ogól no pol skim al bo wo je -
wódz kim.

Pa weł Ra do jew ski i Prze my sław Wój -
cik po dzię ko wa li wy róż nio nym uczniom
za ich suk ce sy i cięż ką pra cę. – Osią gnę li -
ście suk ces przede wszyst kim dzię ki wła -
snej pra cy, ale tak że dzię ki za an ga żo wa -
niu i po świę ce niu wa szych ro dzi ców oraz
na uczy cie li, bo to oni stwo rzy li wam od -
po wied nie wa run ki. Każ dy z was jest in -
ny, ma in ne ce le, zdol no ści i ta len ty. I to
nas wszyst kich ubo ga ca. Każ dy tak że od -
no si róż ne suk ce sy, suk ce sy na mia rę wła -
snych moż li wo ści i zdol no ści. Ży czę wam
du żo za pa łu i wy trwa ło ści w dro dze
do ce lu, ja kim jest zdo by cie naj lep sze go
wy kształ ce nia. Roz wi jaj cie swo je za in te re -
so wa nia i pa sje. Niech zdo by ta wie dza
oraz umie jęt no ści pro cen tu ją w ży ciu pry -
wat nym i w pra cy za wo do wej. Skła dam
tak że gra tu la cje i po dzię ko wa nia waszym
ro dzi com, dziad kom, opie ku nom i na -
uczy cie lom, gdyż dzię ki nim ma cie wa -
run ki do spo koj nej oraz twór czej pra -
cy – po wie dział wi ce sta ro sta.

Uro czy stość wy stę pem ar ty stycz nym
uświet ni ła gru pa mło dzie ży li ce al nej
pod na zwą Ostat ni Dzwo nek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

KROTOSZYN

Uczniowie uhonorowani
za swoje osiągnięcia



5Na Bieżąco

KOŹMIN WLKP.

Park w lepszej odsłonie

Do bie ga ją koń ca za pla no wa ne
na ten rok pra ce re wi ta li za cyj ne
w Par ku im. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich w Koź mi nie Wlkp. Trwa mon -
taż no wych ła wek, a staw, po re mon -
cie, jest na peł nia ny wo dą. Do koń ca
wrze śnia zo sta ną za mon to wa ne ko -
sze i bę dzie to ostat ni etap te go rocz -
nych dzia łań mo der ni za cyj nych
na tym te re nie.

– Nie zmier nie cie szę się, że uda ło
się osią gnąć za mie rzo ne ce le. Za pla no -
wa li śmy na ten rok re wi ta li za cję par ku.
Cho dzi ło o to, że by koź miń ski park na -
brał no we go ko lo ry tu, że by usu nąć
z nie go ele men ty, któ re tę prze strzeń
szpe cą i zwy czaj nie do niej nie pa su -
ją – po wie dział wi ce bur mistrz Ja ro sław

Ra taj czak, któ ry nad zo ro wał pra ce
w par ku.

W ra mach re wi ta li za cji od no wio no
staw i do mek dla pta ków, wy mie nio no
oświe tle nie par ko we. Do bie ga koń ca
mon taż 45 ła wek w alej kach par ko wych,
przy któ rych w naj bliż szym cza sie po ja -
wią się no we ko sze. – Gdy tyl ko wo da
w sta wie osią gnie wy ma ga ny po ziom,
uru cho mi my fon tan nę, któ ra umoż li wi
na po wie trza nie wo dy w zbior ni ku – do -
po wie dział J. Ra taj czak.

Koź mi nian cie szą zmia ny na lep sze,
ja kie za szły w par ku. W me diach spo łecz -
no ścio wych po ja wia ją się jed nak oba wy,
czy tę no wą in fra struk tu rę uda się utrzy -
mać w do brym sta nie, gdyż bar dzo czę sto
ele men ty ar chi tek tu ry par ko wej są nisz -
czo ne przez wan da li. (NO VUS)
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W niedzielę w kro to szyń skim ki nie
Przed wio śnie wy stą pił Mi chał Wi -
śniew ski – wo ka li sta le gen dar ne go
ze spo łu Ich Tro je. Je go kon cert aku -
stycz ny cie szył się du żym za in te re so -
wa niem.

Ar ty sta i to wa rzy szą ca mu wo ka list -
ka, Aga ta Bucz kow ska, stwo rzy li wspa -
nia łą at mos fe rę dla wi dzów. Wszy scy
wspa nia le się ba wi li przy naj słyn niej szych
utwo rach ze spo łu, ta kich jak „Ci wiel cy
lu dzie”, „Po wiedz” czy „A wszyst ko to bo
cie bie ko cham”. Pod czas wy ko ny wa nia

pio sen ki „Wy pij my za to” Mi chał Wi -
śniew ski otwo rzył bu tel kę szam pa na i po -
lał nim pu blicz ność. Za pro sił tak że
na sce nę trzy pa nie, któ re za śpie wa ły
z nim „Bab ski świat”. Po kon cer cie wo ka -
li sta roz da wał au to gra fy i po zo wał
do wspól nych zdjęć z fa na mi.

W po przed nim se zo nie, w pierw szej
od sło nie tra sy aku stycz nej „A niech ga da -
ją”, kon cer ty cie szy ły się bar dzo du żym
za in te re so wa niem i zo sta ły wspa nia le
przy ję te przez pu blicz ność. Po dob nie by -
ło w Kro to szy nie. Kon cert był kli ma tycz -
ny, ide al ny na po czą tek je sie ni. Wy ko ny -
wa ne na ży wo, aku stycz ne wer sje pio se -
nek cza ru ją dźwię ka mi pia ni na, ba su, gi -
ta ry oraz in stru men tów per ku syj nych
i na dłu go po zo sta ją w pa mię ci.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

POD NASZYM PATRONATEM

A niech gadają!

14 wrze śnia na sta dio nie w Kro to -
szy nie zor ga ni zo wa no II Bieg Cha ry -
ta tyw ny „Piąt ka dla Har ce rzy”. Wzię -
ło w nim udział po nad stu za wod ni -
ków. Wpły wy z opłat wpi so wych,
w su mie po nad 2 ty sią ce zło tych, za -
si li ły kon to Huf ca ZHP Kro to szyn
i prze zna czo ne zo sta ną na wy po sa -
że nie no wej sie dzi by.

Przy po mnij my, że 14 lip ca 2018
w po ża rze przy ul. Młyń skiej do szczęt nie
spło nę ła sie dzi ba kro to szyń skich har ce rzy,
któ rzy do tej po ry nie ko rzy sta ją z no wych
po miesz czeń. Trwa re mont bu dyn ku
przy ul. Wo sko wej w Kro to szy nie. Ze szło -
rocz ny bieg prze rósł ocze ki wa nia or ga ni -
za to rów pod wzglę dem fre kwen cji, a bio -
rą cy w nim udział uczest ni cy wy ra ża li

ogrom ną apro ba tę wzglę dem prze bie gu
przed się wzię cia. Sztab or ga ni za cyj ny bie -
gu pod jął de cy zję o cy klicz nym je go or ga -
ni zo wa niu. W tym ro ku or ga ni za to rzy
wspar li har ce rzy w wy po sa że niu sie dzi by
i od two rze niu za so bów sprzę to wych.

Im pre zą to wa rzy szą cą był Bieg Zu cha
dla przed szko la ków i uczniów klas I -III.
Wzię ło w nim udział po nad 100 dzie ci.
Po za wo dach cze ka ły na nich dmu chań ce,
gry i za ba wy. Pod czas im pre zy prze pro wa -
dzo no rów nież zbiór kę pu blicz ną na rzecz
Mi ko łaj ka, któ ry cho ru je na ze spół wad ge -
ne tycz nych Wol fa Hir sch hor na.

Or ga ni za to rem wy da rze nia by ła
Gru pa Ini cja tyw na. Do ak cji włą czy ły się
rów nież Zwią zek Har cer stwa Pol skie go
Hu fiec Kro to szyn, Sto wa rzy sze nie Przy -
ja ciół Har cer stwa Zie mi Kro to szyń skiej
ASKA LON, Kro to szyń ska Gru pa Bie go -
wa oraz Cen trum Kro to szyń skich Ini cja -
tyw. Współ or ga ni za to rem by ło Cen trum
Spor tu i Re kre acji WOD NIK. Me da le
ufun do wa ła gmi na Kro to szyn, a im pre zę
fi nan so wo wspar li tak że Bank Spół dziel -
czy w Kro to szy nie, Ma te usz Tar naw -
ski – Ener gy Sped, Sła wo mi ra Ka -
lak – rad na Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie
oraz po seł Jan Mo siń ski. Dzię ki nim za -
gwa ran to wa no opie kę me dycz ną i po czę -
stu nek re ge ne ra cyj ny dla bie ga czy oraz
po kry to kosz ty ubez pie cze nia.

(NO VUS)

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

CHARYTATYWNIE

Pobiegli dla harcerzy



W be nic kiej fi lii Kro to szyń skiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej zor ga ni zo wa no
spo tka nie w ra mach ogól no pol skiej
ak cji „Na ro do we Czy ta nie”. Spo śród
za pro po no wa nych przez pa rę pre zy -
denc ką no wel wy bra no „Ka ta ryn kę”
Bo le sła wa Pru sa.

War to przy po mnieć, iż do wy bo ru
by ły tak że „Do bra pa ni” Eli zy Orzesz ko -
wej, „Dym” Ma rii Ko nop nic kiej, „Mój oj -
ciec wstę pu je do stra ża ków” (ze zbio ru
„Sa na to rium pod Klep sy drą”) Bru no na
Schul za, „Or ka” Wła dy sła wa Sta ni sła wa
Rey mon ta, „Roz dzio bią nas kru ki, wro -
ny...” Ste fa na Że rom skie go, „Sa chem”
Hen ry ka Sien kie wi cza oraz „Sa wa” (z cy -

klu „Pa miąt ki So pli cy”) Hen ry ka Rze -
wu skie go.

Go spo da rza mi te go rocz nej od sło ny
ak cji w Be ni cach by li ucznio wie kla -
sy VIII miej sco wej Szko ły Pod sta wo wej,
któ rzy do wspól ne go czy ta nia za pro si li
dy rek tor Sa bi nę Ry ba kow ską, Ali nę Ka -
jew ską z Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej, na uczy cie li oraz mło dzież. 

Na za koń cze nie A. Ka jew ska po dzię -
ko wa ła wszyst kim za za an ga żo wa nie
i udział w ósmej edy cji „Na ro do we go Czy -
ta nia”, w szcze gól no ści zaś S. Ry ba kow -
skiej, Bo gu mi le Be rek -Paw lik i Be acie Kor -
dus -Ty siak. Uczest ni cy ak cji otrzy ma li
kar ty z pa miąt ko wym stem plem oko licz -
no ścio wej pie czę ci. (AN KA)

7Wydarzenia

BENICE

Piękno polskich nowel

Już po raz czwar ty w Cen trum Bu -
dow la nym BA NA SZAK zor ga ni zo wa -
no Dzień Bu dow lań ca, w któ rym fa -
chow cy mo gli ry wa li zo wać o ty tuł
Bu dow lań ca Ro ku Zie mi Kro to szyń -
skiej. Pro du cen ci ma te ria łów bu -
dow la nych pre zen to wa li też naj now -
sze roz wią za nia w bran ży. 

Jak pod kre śla li or ga ni za to rzy, kon ku -
ren cje w za wo dach o mia no Bu dow lań ca
Ro ku Zie mi Kro to szyń skiej trze ba trak to -
wać z przy mru że niem oka. – Cho dzi
nam przede wszyst kim o do brą za ba wę,
dla te go co ro ku pro po nu je my hu mo ry -
stycz ne kon ku ren cje, w któ rych fa chow cy
mo gą wy ka zać się szyb ko ścią, zręcz no -
ścią, si łą i cier pli wo ścią – mó wi Ka rol Ba -
na szak, po my sło daw ca ry wa li za cji, któ ra
już na trwa łe wpi sa ła się w kra jo braz kro -
to szyń skich im prez. 

W tym ro ku bu dow lań cy mu sie li jak
naj szyb ciej po ko nać sla lo mem wy zna czo -
ną tra sę z kiel nią, na któ rej znaj do wa ły się
wy peł nio ne kie lisz ki. Fa chow cy wy ka zy -
wa li się też cel no ścią w rzu ca niu tarcz ka -
mi ścier ny mi do be to niar ki oraz szyb ko -
ścią – wkrę ca jąc na czas wkrę ty w de skę.
Zwy cięz cy po szcze gól nych kon ku ren cji
awan so wa li do fa zy fi na ło wej, w któ rej li -

czy ły się si ła oraz cier pli wość. Mu sie li
w jak naj krót szym cza sie wbić spo ry

gwóźdź w drew nia ny pi nek za po mo cą
ma łe go młot ka. 

Bu dow lań cem Ro ku 2019 zo stał To -
masz Kmie cik, któ ry tym sa mym zdo był
głów ną na gro dę w po sta ci 55-ca lo we go te -
le wi zo ra. Zdo byw cy ko lej nych
miejsc – Szy mon Wol niak oraz Se ba stian
Mar ci szew ki – otrzy ma li elek tro na rzę -
dzia. 

Zma ga nia bu dow lań ców to nie
wszyst ko. Na przy go to wa nych sto iskach
moż na by ło obej rzeć pro duk ty wie lu
part ner skich firm z bran ży, ta kich jak
WIM, PRO pa int czy GTV. Nie za bra kło
też cie płej stra wy. W mi łej i przy ja znej at -
mos fe rze wszy scy świet nie się ba wi li.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA I FILM 
na www.glo kal na.pl 
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14 wrze śnia Sto wa rzy sze nie Pra cow -
nia Ba dań Hi sto rycz nych i Ar che olo -
gicz nych PO MOST zna la zło  szcząt ki
sied miu żoł nie rzy nie miec kich na ob -
sza rze daw nej żwi row ni na te re nie
rol nym w po bli żu Sta re go gro du
w gmi nie Ko by lin.

Ob szar, na któ rym mia ła się znaj do -
wać mo gi ła, wska za li za an ga żo wa ni miesz -
kań cy, w tym na ocz ni świad ko wie wo jen -
nych zda rzeń. Na le ża ło za tem od szu kać
nie ist nie ją cą już żwi row nię, a w jej za sy pi -
sku od na leźć grób wo jen ny. Żoł nie rze nie -
miec cy zo sta li za bi ci w trak cie wej ścia ra -
dziec kich wojsk pan cer nych, wy zwa la ją -
cych wieś spod oku pa cji hi tle row skiej,
a ich zwło ki po cho wa li miesz kań cy (we -
dług jed nej z re la cji uczy ni ły to ko bie ty).
Przy szcząt kach od na le zio no czte ry nie -
prze ła ma ne, tj. naj praw do po dob niej nie -
za re je stro wa ne, zna ki toż sa mo ści w róż -

nym sta nie za cho wa nia oraz po je dyn cze
przed mio ty ekwi pun ku woj sko we go.

Ba da czom przy pra cy to wa rzy szy li
miesz kań cy wsi, w tym ci naj star si. Krót -
kie na bo żeń stwo od pra wił spon ta nicz nie
przy by ły ksiądz pro boszcz.

Sto wa rzy sze nie PO MOST dzię ku je
wszyst kim oso bom, któ rych wy si łek
i wie dza przy czy ni ły się do od na le zie nia

mo gi ły – Szcze pa no wi Bar tosz ko wi,
Szcze pa no wi Bła szy ko wi, Ma rii No wak
i Agniesz ce Wie leb skiej -Mi cha lak. Je śli
ktoś po sia da in for ma cje na te mat po dob -
nych gro bów z okre su II woj ny świa to wej,
pro szo ny jest o kon takt ze sto wa rzy sze -
niem (061 861 92 75 / po most@po -
most.net.pl).

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

STARYGRÓD

Znaleziono grób niemieckich żołnierzy

Koź miń skie Usłu gi Ko mu nal ne za koń -
czy ły pra ce po prze dza ją ce re mont na -
wierzch ni na uli cy Flo riań skiej. W lip -
cu wy mie nio no ka na li za cję ogól no -
spław ną na od cin ku od ul. Be ne dyk ta
z Koź mi na do ul. Wierz bo wej.

Jak przy znał Da riusz Olej nik, pre zes
Za rzą du KUK, pra ce prze bie ga ły zgod nie
z pla nem, choć wy ko na nie re mon tu nie
na le ża ło do naj ła twiej szych ze wzglę du

na du żą ilość sie ci i urzą dzeń na le żą cych
do in nych pod mio tów – ga zow ni, ener ge -
ty ki czy te le ko mu ni ka cji.

Po re mon cie ka na li za cji pra ce na tym
te re nie wy ko ny wa ła in na fir ma, któ ra
wbu do wa ła świa tło wód. Dzia ła nia te za -
koń czy ły się w po ło wie sierp nia. Obec nie
te ren bu do wy prze ka za ny jest wy ło nio nej
w prze tar gu fir mie, któ ra wy ko na na -
wierzch nię dro gi i chod nik.

OPRAC. (NO VUS)

W so bo tę, 5 paź dzier ni ka, koź miń ska
bi blio te ka za pra sza dzie ci z klas III -
-V na wy jąt ko we spo tka nie w ra mach
No cy Bi blio tek. Na warsz ta ty moż na
za pi sać się do 2 paź dzier ni ka
w książ ni cy przy ul. Zam ko wej 2a.

W pro gra mie nie za brak nie roz ma -
itych atrak cji. Bę dzie za ba wa w ka lam bu -
ry, bę dzie pro jek to wa nie gry plan szo wej,
a tak że mu sic show z ka ra oke. War to za -
tem wziąć udział w tym wy da rze niu.
Prze wi dzia no rów nież po czę stu nek. 

Noc Bi blio tek to wiel kie świę to bi -
blio tek i czy ta nia. Ogól no pol ska ak cja
w nie kon wen cjo nal ny spo sób za chę ca
do ko rzy sta nia z za so bów książ nic ja ko
naj bar dziej otwar tych i do stęp nych in sty -
tu cji kul tu ry, z ofer tą dla osób w każ dym
wie ku, ja ko miejsc łą czą cych lu dzi, ja ko lo -
kal nych cen trów ży wej kul tu ry i edu ka cji.
W tym ro ku od bę dzie się już pią ta edy cja.

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Przebudowa ulicy Floriańskiej
KOŹMIN WLKP.

Zapraszamy do biblioteki!
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Warsz ta ty, wy kład, kon cert i spa ce ry
z hi sto rią w tle – to wszyst ko dzia ło
się w Koź mi nie Wlkp. 14 wrze śnia
w ra mach Sim chat Cha jim Fe sti val.
Ideą fe sti wa lu, któ ry od był się po raz
ósmy, jest po ka za nie wie lo kul tu ro -
wej prze szło ści Wiel ko pol ski.
Uczest ni cy mie li oka zję zwie dzić
koź miń skie za byt ki i po znać lub
przy po mnieć so bie lo kal ną hi sto rię,
w tym te jej wąt ki, któ re wią żą się
z ży ciem spo łecz no ści ży dow skiej.

Im pre za pod na zwą „Bo ker Tov Koź -
min” roz po czę ła się przy al ta nie w koź -
miń skim par ku. Stąd wy ru sza ły wy ciecz -
ki na zwie dza nie naj pięk niej szych za byt -
ków i miejsc. Tra sy spa ce rów opra co wa ło
Towarzystwo Mi ło śni ków Koź mi na
Wiel ko pol skie go, któ re by ło part ne rem
fe sti wa lu. Tak więc zbio ry Mu zeum Zie -
mi Koź miń skiej pre zen to wał ku stosz dr
Mi chał Pie trow ski, wy ciecz ki te ma tycz -
ne po mie ście pro wa dzi ły Do broch na Ka -
sprzak, Ma ria Le wan do wicz i An na Li -
sek, a po ko ście le far nym opro wa dzał Ra -
do sław Gry giel.

Du żym za in te re so wa niem cie szył się
spa cer po naj le piej za cho wa nym cmen ta -
rzu ży dow skim w Wiel ko pol sce. Hi sto rię
koź miń skiej ne kro po lii opo wia da li Je rzy

For na lik i Ma ciej Ra taj czak, dok to rant he -
bra isty ki na UAM.

Przez ca łe po po łu dnie w koź miń skim
par ku moż na by ło wziąć udział w warsz ta -
tach pi sa nia po he braj sku i w ji dysz oraz
warsz ta tach pla stycz nych, któ rych uczest -
ni cy „od bu do wy wa li” koź miń ską sy na go -
gę. Nie zwy kle in te re su ją cą opo wieść o ży -
dow skich zwy cza jach po grze bo wych za -
pre zen to wa ła Alek san dra Wil czu ra. Wy -
kład od był się w wy jąt ko wo uro kli wym
miej scu – koź miń skiej alei gra bo wej. 

W or ga ni za cję fe sti wa lu włą czy li się
har ce rze. Hu fiec ZHP Koź min Wlkp.
prze pro wa dził dla swo ich har ce rzy, ro -
dzin i wszyst kich chęt nych grę te re no wą
„Śla da mi koź miń skich Ży dów”. By ły fak -

ty, sma ki i ludz kie hi sto rie. Swo ją grę har -
ce rze opar li na QR ko dach, co by ło nie -
wąt pli wie jej do dat ko wą atrak cją. Wie czo -
rem w al ta nie par ko wej za grał ze spół Me -
adow Qu ar tet z Gdań ska.

Po my sło daw cą i or ga ni za to rem Sim -
chat Cha jim Fe sti wal jest Sto wa rzy sze nie
Kro to chwi le. W or ga ni za cji „Bo ker Tov
Koź min” po mo gli or ga ni za to rom lo kal ni
ani ma to rzy kul tu ry i in sty tu cje – gmi na
Koź min Wlkp., miej sco wa Bi blio te ka Pu -
blicz na, To wa rzy stwo Mi ło śni ków Koź -
mi na Wiel ko pol skie go, Hu fiec ZHP im.
Straj ku Dzie ci Koź miń skich 1906/1907,
Klub Se nio ra oraz Za kład Ak tyw no ści
Za wo do wej. (NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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Festiwal kultury żydowskiej
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19 wrze śnia na kro to szyń skim ryn ku
od by ła się kon fe ren cja pra so wa kan -
dy da tów Plat for my Oby wa tel skiej
w nad cho dzą cych wy bo rach par la -
men tar nych – po sła Ma riu sza Wit -
cza ka oraz Ma rze ny Bud nik. Te ma -
tem prze wod nim był sys tem edu ka -
cji w Pol sce.

– Ma my wrze sień i w nie któ rym
miej scach w Pol sce do cho dzi do sy tu -
acji skan da licz nych w oświa cie. Są po -
dwój ne rocz ni ki i w szko łach pa nu je
cha os. Czę sto rów nież bra ku je
w nich miejsc. Te czte ry la ta po ka za -
ły, że prze ko na nia ide olo gicz ne gó ru -
ją nad zdro wym roz sąd -
kiem – stwier dził Ma riusz Wit czak.
Po seł oznaj mił, że ba ła gan w szkol nic -
twie po czte rech la tach rzą dów Pra wa
i Spra wie dli wo ści mo że upo rząd ko -
wać tyl ko no wa eki pa. Jak przy po -
mniał, kan dy da tem na pre mie ra z ra -
mie nia Ko ali cji Oby wa tel skiej jest
Mał go rza ta Ki da wa -Błoń ska. – Jest to
oso ba o nie zwy kłej wraż li wo ści i na -
sta wio na na głę bo kie po ro zu mie nie.
To wy jąt ko wo waż na ce cha, łą czą ca
się z ha słem ,,współ pra ca, nie
kłótnie”. We dług naj now szych no to -
wań na sze ugru po wa nie ma po -
nad 30 pro cent po par cia. To bar dzo
do bry wy nik. Go ni my par tię rzą dzą -
cą, któ ra ma do dys po zy cji me dia pu -
blicz ne – mó wił po seł, któ ry jest
pod je dyn ką na li ście Ko ali cji Oby wa -
tel skiej w okrę gu ka li sko -lesz czyń -
skim. Wska zał, że jest szan sa, że w ła -
wach po sel skich po ja wi się przed sta -
wi ciel ka Kro to szy na, czy li Ma rze na
Bud nik.
Kan dy dat ka z Kro to szy na oświa tą
zaj mu je się od 25 lat. Na co dzień do -
strze ga pro ble my, z ja ki mi bo ry ka ją
się na uczy cie le, ro dzi ce oraz ucznio -
wie. – Bar dzo waż ną rze czą jest sta bi -

li za cja w edu ka cji – po wie dzia ła M.
Bud nik. – Ufun do wa no nam mnó -
stwo zmian, czę sto nie prze my śla -
nych. Przy kła dem są gim na zja, któ re
wy rów ny wa ły szan se dzie ci ze wsi
wo bec tych z miast. Bar dzo do brze to
funk cjo no wa ło. Nie ma ni cze go gor -
sze go niż fun do wa nie co ro ku stre su
dzie ciom i ro dzi com. Trze ba wpro -
wa dzić pro gram, któ ry uła twi ży cie
uczniom. Nie mo że być tak, że
do wie czo ra sie dzą w szko łach i przy -
no szą cięż kie tor ni stry do do mu. Ro -
dzi ce po win ni mieć więk szy wpływ
na to, jak są edu ko wa ne dzie ci
w szko le. M. Bud nik pod kre śli ła tak -
że, że na le ży po bu dzać kre atyw ność
u mło dych lu dzi, a nie przy go to wy -
wać ich do sche ma tycz ne go roz wią -
zy wa nia te stów.
– Dziec ko jest ska za ne, że by do wie -
czo ra roz wią zy wać za da nia i od ra biać
lek cje – mó wił z ko lei Da riusz Ro -
zum. – Wi dzę to tak że z per spek ty -
wy czło wie ka zaj mu ją ce go się spor -
tem. Uczeń nie przyj dzie na tre ning,
bo mu si od ra biać lek cje. We dług
mnie moż na te kwe stie zmie nić. Na -
wet do ro sły po trze bu je od po czyn -
ku – za zna czył czło nek kro to szyń -
skiej Plat for my Oby wa tel skiej.
Po seł Wit czak omó wił też pro po zy cję
pro gra mo wą udo sko na le nia me cha -
ni zmów pod nie sie nia płac oby wa te li.
Roz wią za niem ma być pre mia dla ak -
tyw nych. Oso by, któ re za ra bia ją pen -
sję mi ni mal ną, otrzy ma ły -
by 609 zł. – Wszyst kim nam bę dzie
to się opła ca ło, przy jed no cze snym
ob ni ża niu po dat ku i ZUS -u. Je śli bę -
dzie my uży wać tyl ko me cha ni zmów
de kre to wych o pod wyż ce płac, oka że
się to na koń cu nie sku tecz -
ne – stwier dził na za koń cze nie kon fe -
ren cji kan dy dat PO.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POLITYKA

Oświata potrzebuje stabilizacji
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W śro dę, 18 wrze śnia, z ucznia mi
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im. Straj ku
Dzie ci Koź miń skich 1906/1907
w Koź mi nie Wlkp. spo tkał się Ja nusz
Cho mon tek. Dzie ci wspa nia łe się
ba wi ły, ob ser wu jąc po kaz je go nie -
zwy kłych umie jęt no ści.

Ja nusz Cho mon tek to wie lo krot ny
re kor dzi sta Księ gi Re kor dów Gu in nes sa
w pod bi ja niu roz ma itych pi łek. Jest
człon kiem To wa rzy stwa Kon tro li Re kor -
dów Nie co dzien nych. Na po cząt ku swo jej
ka rie ry spor to wej był pił ka rzem Gwar dii
Ko sza lin i Za wi szy Grzmią ca. Ni gdy jed -
nak nie osią gał suk ce sów w fut bo lu. 

Ale za to ma wiel kie osią gnię cia
w żon glo wa niu. Po bił m. in. re kord Die go
Ma ra do ny w żon glo wa niu pił ką. Słyn ny
Ar gen tyń czyk za no to wał 7 ty się cy pod -
bić, a wy nik Cho mont ka to 35 ty się cy!

Po ko nał dwu krot nie tra sę ma ra to nu war -
szaw skie go z pił ką – czas przej ścia to 8 go -
dzin i 30 mi nut. Pił ka ani ra zu nie spa dła
na zie mię. W Hisz pa nii pod czas wy sta wy
Expo żon glo wał pił ką w kwa dra cie 5x5 m
przez 16 go dzin. Z ko lei w trak cie pro gra -
mu 5-10-15 pod bił pi łecz kę ping -pon go -
wą 12 ty się cy ra zy.

Pod czas wi zy ty w Koź mi nie Wlkp.
dzie ci chęt nie za da wa ły py ta nia o je go
umie jęt no ści. Ja nusz Cho mon tek po wie -
dział, że je go suk ce sy wzię ły się z bar dzo
cięż kiej pra cy i co dzien nych tre nin gów,
któ re trwa ły la ta mi. Za chę cał rów nież
uczniów do upra wia nia spor tu dla zdro -
wia i czy stej przy jem no 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

KOŹMIN WLKP.

Janusz Chomontek 
z wizytą w JedynceJak już in for mo wa li śmy, na sierp nio -

wych Mi strzo stwach Świa ta Nie sły -
szą cych w Pły wa niu w Sao Pau lo
Kon rad Po wroź nik trzy krot nie sta nął
na po dium. Kro to szyń ski pły wak po -
dzie lił się z na mi wra że nia mi z po by -
tu w Bra zy lii.

W mi strzo stwach ry wa li zo wa li za -
wod ni cy z 29 kra jów. Re pre zen ta cja Pol -
ski przy wio zła z Bra zy lii 13 me da li – trzy
zło te, pięć srebr nych i pięć brą zo wych. Po -
cho dzą cy z Kro to szy na pły wak jak za wsze
dał z sie bie wszyst ko i trzy ra zy zaj mo wał
miej sce na pu dle. Je go głów nym ce lem
na te za wo dy by ła obro na ty tu łu mi strza
świa ta na dy stan sie 200 me trów sty lem
mo tyl ko wym. To się jed nak nie uda ło, ale
zdo by cie srebr ne go krąż ka to też wiel ki
wy czyn. Do te go Kon rad do ło żył brąz
na 400 me trów sty lem zmien nym. Po -
nad to wraz z dru ży ną za jął trze cie miej sce
w szta fe cie 4x100 me trów sty lem do wol -
nym. Star to wał tak że w kon ku ren -
cjach 50 i 100 me trów sty lem mo tyl ko -
wym oraz 200 me trów sty lem zmien -
nym. 

– Mo imi głów ny mi ry wa la mi by li
Ro sja nie i Ja poń czy cy – opo wia da kro to -
szyń ski pły wak. – To oni śle dzi li mo je re -
zul ta ty. Bar dzo li czy li na to, iż nie awan -
su ję do fi na łu. Tak się jed nak nie sta ło.

K. Po wroź nik przy zna je, że nie ma ły
pro blem sta no wi ła dla nie go zmia na cza -
su i tem pe ra tu ry. – Gdy prze by wa li śmy
na ostat nim zgru po wa niu w Opo lu, by ło
bar dzo upal nie, na to miast w Sao Pau lo
tem pe ra tu ra wy no si ła oko ło 20 stop ni,
więc róż ni ca by ła spo ra. Z ko lei róż ni ca
cza so wa mię dzy Pol ską a Bra zy lią wy no si

pięć go dzin. By ło to dla nas kło po tli we,
po nie waż mie li śmy ma ło cza su na za akli -
ma ty zo wa nie się. Tro chę też nie sma ko -
wa ło mi je dze nie – wspo mi na. Wszyst ko
to jed nak nie prze szko dzi ło mu w zdo by -
ciu trzech me da li.

Uczest ni cy mi strzostw za miesz ka li
w wio sce olim pij skiej pa ra olim pij czy ków,
któ rzy ry wa li zo wa li na igrzy skach w Rio
de Ja ne iro. Część kon ku ren cji od by wa ła
się w Sao Pau lo przez wzgląd na lep sze
przy sto so wa nie hal, np. do wóz ków.
Dzień każ de go za wod ni ka wy glą dał po -

dob nie – ra no eli mi na cje, a po po łu dniu
fi na ły. Je dy nie w przed ostat ni dzień kro -
to szyń ski pły wak miał czas na od po czy -
nek przed ko ron nym dy stan sem. 

– Chcę wy ra zić swą wdzięcz ność
pra cow ni kom Sta ro stwa Po wia to we go
w Kro to szy nie – na czel ni ko wi Prze my sła -
wo wi Wój ci ko wi oraz Wal de ma ro wi
Wro nec kie mu. Po raz ko lej ny z du mą re -
pre zen to wa łem mo je ro dzin ne, uko cha ne
mia sto. Był to dla mnie wiel ki za -
szczyt – stwier dza K. Po wroź nik. 

(LE NA)

PŁYWANIE

Konrad przywiózł z Brazylii trzy medale
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W VII ko lej ce kla sy okrę go wej Bia ły
Orzeł Koź min Wlkp. zmie rzył się
na wy jeź dzie z Ogni wem Łą ko ci ny.
Go ście wy gra li 2: 0, od no sząc trze cie
zwy cię stwo z rzę du. 

War to też pod kre ślić, iż w tych
trzech zwy cię skich me czach koź mi nia nie
nie stra ci li go la. Od po cząt ku spo tka nia
Or ły mia ły prze wa gę w po sia da niu pił ki.
Bra ko wa ło jed nak wy koń cze nia ak cji. Ale
w 27. mi nu cie bram karz Ogni wa ska pi tu -
lo wał. Po za gra niu Fi li pa Oleś ko wa z rzu -
tu roż ne go obroń cy go spo da rzy wy bi li
pił kę wprost pod no gi Łu ka sza Ko nop ki,
któ ry huk nął z 15 me trów i fut bo lów ka
za trze po ta ła w siat ce. 

Po prze rwie pił ka rze z Łą ko cin za czę -
li śmie lej ata ko wać. W 65. mi nu cie by li
bli scy wy rów na nia, gdy je den z nich zna -
lazł się w sy tu acji sam na sam z koź miń -
skim bram ka rzem. Ale Ma te usz Wro nec -
ki spi sał się zna ko mi cie i za po biegł utra cie
go la. W 87. mi nu cie wy nik spo tka nia
strza łem gło wą usta lił Oskar Ma cie jew ski.
Po sied miu ko lej kach Bia ły Orzeł jest wi -
ce li de rem okrę gów ki. (LE NA)

W VII ko lej ce V li gi Piast Ko by lin
zmie rzył się u sie bie z bar dzo wy ma -
ga ją cym prze ciw ni kiem – Odo la no -
vią Odo la nów. Mecz za koń czył się
wy gra ną go ści, któ rzy w tym se zo nie
jesz cze nie stra ci li punk tów.

Na po cząt ku obie dru ży ny stwa rza ły
so bie groź ne sy tu acje. Już w 2. mi nu cie

Piast mógł wyjść na pro wa dze nie po in dy -
wi du al nej ak cji Do mi ni ka Sne li. Nie ste ty,
ko by liń ski gracz nie wy ko rzy stał sy tu acji
sam na sam z bram ka rzem go ści. Z ko lei
po strza le za wod ni ka Odo la no vii pił ka tra -
fi ła w słu pek. Przed prze rwą go le nie pa dły.

Dru gą od sło nę od moc ne go ude rze -
nia za czę li odo la no wia nie. Już po dwóch
mi nu tach od wzno wie nia gry, po błę dzie

de fen sy wy Pia sta, wy szli na pro wa dze nie
za spra wą Mi ko ła ja Mar ci nia ka. Kil ka mi -
nut póź niej ten sam za wod nik po raz dru -
gi tra fił do siat ki, usta la jąc re zul tat kon -
fron ta cji. 

– Go ście wy gra li za słu że nie, by li
bar dziej kon kret ni i – co naj waż niej -
sze – sku tecz ni. Na sza gra po raz ko lej ny
i w ofen sy wie, i w de fen sy wie wy glą da ła
bar dzo sła bo. Mu si my jak naj szyb ciej się
pod nieść i punk to wać w ko lej nych me -
czach – pod su mo wał Ka mil Pi lar ski,
tre ner Pia sta Ko by lin. 

(LE NA)

W siód mej ko lej ce V li gi Astra Kro to -
szyn za gra ła na wy jeź dzie z Tu li sią
Tu lisz ków. Po dwóch prze gra nych
me czach kro to szy nia nie tym ra zem
wy wal czy li kom plet punk tów. 

Wy nik so bot nie go spo tka nia już
w 5. mi nu cie otwo rzył Se ba stian
Schne ider, po ko nu jąc bram ka rza go -
spo da rzy strza łem gło wą po do środ ko -
wa niu Ada ma Sta szew skie go. Jak się
po tem oka za ło, by ło to tra fie nie na wa -
gę zwy cię stwa.

Pił ka rze Tu li sii nie po tra fi li zna leźć
spo so bu na do brze spi su ją cą się te go
dnia de fen sy wę Astry, kie ro wa ną przez
do świad czo ne go Da riu sza Rey era, któ ry

wró cił do gry po kon tu zji. Kro to szy nia -
nie utrzy ma li skrom ne pro wa dze nie
do koń ca i mo gli so bie do pi sać trzy
punk ty. 

– My ślę, że w tym me czy by li śmy
lep szą dru ży ną. Do gry wró ci li wszy scy
kon tu zjo wa ni za wod ni cy. Ze spół tę wy -
gra ną de dy ku je by łe mu pre ze so wi klu -
bu – Mie czy sła wo wi Dy la ko wi – oraz je -
go żo nie, któ ra ode szła po cięż kiej cho ro -
bie. Skła da my wy ra zy współ czu cia – po -
wie dział Ma riusz Ra taj czak, pre zes Astry
Kro to szyn.

Kro to szyń ska dru ży na w na stęp nej
ko lej ce for mal nie bę dzie go spo da rzem
me czu z Vit co vią Wit ko wo, ale ze wzglę -

du na pra ce mo der ni za cyj ne na sta dio nie
spo tka nie ro ze gra ne zo sta nie na bo isku
w Ko by li nie. (LE NA)
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PIŁKA NOŻNA

Astra znów z kompletem punktów

PIŁKA NOŻNA

Orły w gazie 

PIŁKA NOŻNA 

Odolanovia za silna dla Piasta

Ogniwo Łąkociny – Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 0:2 (0:1)

BRAMKI: 0:1 – Łukasz Konopka (27'),
0:2 – Oskar Maciejewski (87')
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Bierla,
Roszczak, Zieliński, Konopka,
Maciejewski, Olesków (90' Lis),
Skowroński (70' Ratajczyk), Borowczyk
(60' Wosiek), Hajdasz (80' Kubot),
Miedziński (60' Szulc)

Tulisia Tuliszków 
– Astra Krotoszyn 0:1 (0:1)

BRAMKA: 0:1 – Sebastian Schneider (5')
ASTRA: Błaszczyk – Jankowski, Olejnik,
Mizerny, Staszewski (80' Ishchuk),
Budziak, Powalisz (60' Polowczyk),
Nasalski, Reyer, Schneider, Lewandowski
(70' Adamski)

Piast Kobylin – Odolanovia
Odolanów 0:2 (0:0)

BRAMKI: 0:1 – Mikołaj Marciniak (49'),
0:2 – Mikołaj Marciniak (57')
PIAST: Krawczyszyn – K. Jędrzejak,
Wosiek, A. Kurzawa, Kubiak (63'
Ratajczak), Wciórka (63' M. Kurzawa),
Snela (76' Kokot), Szymanowski,
Smektała, Olikiewicz, Wachowiak (83'
Knuła)
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