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Czytaj str. 6

POD NASZYM PATRONATEM

NA KWADRACIE, czyli wielkie
zmagania młodych tancerzy

Na se sji Ra dy Miej skiej w Kro to szy -
nie, któ ra od by ła się w po przed nim
ty go dniu, do szło do po waż nej awan -
tu ry. Burz li wą dys ku sję wy wo ła ła od -
mo wa – przez prze wod ni czą cą ra -
dy – udzie le nia gło su miesz kań com
z Mię dzy osie dlo we go Ze spo łu In ter -
wen cyj ne go. Nie któ rzy rad ni uzna li
to za skan dal, ła ma nie za sad de mo kra -
cji i pra wa oby wa te li do wy po wie dzi.

– Prze wod ni czą cy ra dy mo że udzie lić
gło su in nym oso bom bio rą cym udział
w se sji, któ re w ter mi nie 7 dni przed se -
sją prze ka za ły treść py tań w for mie pi -
sem nej do prze wod ni czą ce go ra dy. Py -
ta nia za da ne na se sji mu szą być zgod ne
z tre ścią py tań prze ka za nych na pi śmie.
Od po wie dzi udzie la się na od by wa ją cej
się se sji, chy ba że spra wa jest skom pli ko -
wa na i wy ma ga po stę po wa nia wy ja śnia -

ją ce go, wów czas od po wie dzi udzie la się
na na stęp nej se sji – czy ta my w Sta tu cie
Mia sta i Gmi ny Kro to szyn. Zgod nie
z ty mi za pi sa mi przed sta wi cie le Mię -
dzy osie dlo we go Ze spo łu In ter wen cyj -
ne go prze ka za li treść py tań na 7 dni
przed se sją, a mi mo to, de cy zją An ny Si -
ko ry – prze wod ni czą cej Ra dy Miej -
skiej – od mó wio no im udzie le nia gło su. 

dokoń� czenie na stronie 4

Z SESJI

Czy władza knebluje usta mieszkańcom?
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17 wrze śnia na za pro sze nie dy rek to -
ra Jac ka Za wod ne go w Szko le Pod -
sta wo wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp. go -
ścił Chris Car li sle. Ame ry ka nin przy -
le ciał z Ka li for nii i przez kil ka na ście
dni prze by wał w Wiel ko pol sce.

Chris Car li sle był w la tach 1991-93
w Pol sce w ra mach Kor pu su Po ko ju, ucząc
ję zy ka an giel skie go. W Koź mi nie Wlkp.
naj pierw zwie dził mia sto, a na stęp nie zło -
żył wi zy tę miej sco wej SP nr 1, gdzie pro wa -
dził trzy lek cje z ucznia mi klas VII i VIII. 

Ame ry ka nin spo tkał się rów nież
z na uczy cie la mi, a pod czas dłu giej prze -
rwy po ka zał uczniom grę w fris bee.
W trak cie za jęć z nim mło dzież mo gła do -
sko na lić swój ję zyk an giel ski. (AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Wizyta gościa z Ameryki

19 i 20 wrze śnia już po raz pięt na sty
re ali zo wa ny był pro jekt „Se nior z ini -
cja ty wą”. Or ga ni za to ra mi wy da rze -
nia by ły 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 ob ję li 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 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 zor ga ni zo wa -
no de ba tę „W si le wie ku”. Pre le gen ta mi
by ły 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 był się ko lej ny Prze -
gląd Twór czo ści Ar ty stycz nej. Wy stą pi ły
ze spo ły re pre zen tu ją ce ko ła se nio rów z ca -
łej Wiel ko pol ski, m. in. z Kro to szy na, Ra -
wi cza, Go sty nia, Ja ro ci na, Ple sze wa. Im -

pre zę pro wa dzi li Ire na Mar sza łek – prze -
wod ni czą ca kro to szyń skie go od dzia łu
PZE RiI – oraz An drzej Pio trow ski – dy -
rek tor PCPR -u.

Na sce nie za pre zen to wa ło się 31 wy -
ko naw ców. Śpie wa no in dy wi du al nie lub
ze spo ło wo. Każ dy wy ko naw ca otrzy mał
sym bo licz ny pu char. W prze rwach po -
mię dzy wy stę pa mi se nio rzy od po wia da li
na py ta nia z za kre su 15-let niej hi sto rii
pro jek tu „Se nior z ini cja ty wą”. Za pra wi -
dło we od po wie dzi otrzy my wa li drob ne
upo min ki. By ła też oka zja obej rzeć po kaz
mo dy, przy go to wa ny przez Kry sty nę No -
wac ką z PZE RiI.

Przed sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych wrę czy li or ga ni za to rom li sty oko -
licz no ścio we z po dzię ko wa nia mi i gra tu -
la cja mi. Wspól nie wy ra zi li uzna nie, w ja -
ki spo sób pro jekt „Se nior z ini cja ty wą”
roz wi nął się przez kil ka na ście lat. – Da je -
cie du żo cie pła i ra do ści, umoż li wia cie re -
ali za cję ma rzeń i ta len tów – po wie dział
wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski.

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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3Aktualności
24 wrze śnia w Szko le Pod sta wo wej
nr 8 im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie
w Kro to szy nie zo sta ła od da na
do użyt ku od no wio na sa la lek cyj na.
Dzie ciom bar dzo spodo bał się no wy
wy strój kla sy.

Ini cja ty wa od no wie nia sa li lek cyj nej
wy szła od ro dzi ców uczniów IIa. Dzię ki
wspar ciu dy rek cji szko ły w kwe stii za ku -
pu farb ro dzi ce wspól nie po ma lo wa li kla -
sę. Sło wa uzna nia wo bec ich po sta wy wy -
ra zi ły za rów no wy cho waw czy ni IIa – Da -
nu ta Pra czyk – jak i dy rek tor Ósem -
ki – Ka ta rzy na Ma cie jew ska.

(NO VUS)

SP NR 8 KROTOSZYN

Klasa IIa w odnowionej sali

20 wrze śnia w Go rzu pi zor ga ni zo wa no
Dzień Przed szko la ka. Z tej oka zji wmiej -
sco wym od dzia le przed szkol nym od by -
ło się wiel kie przy ję cie uro dzi no we. 

Dzie ci o ni czym nie wie dzia ły, dla te go
by ły na der za sko czo ne, gdy zo ba czy ły
przy stro jo ną sa lę. Cze kał na nie tak że du ży
tort uro dzi no wy z za pa lo ny mi świecz ka -
mi oraz mnó stwo atrak cji. Po zje dze niu
pysz ne go cia sta przed szko la ki mia ły oka zję
po tań czyć. Był rów nież po kaz skrę ca nia
ba lo nów. Każ de dziec ko otrzy ma ło kwiat -
ka, pie ska lub miecz. Wszy scy mo gli też
zro bić so bie zdję cie w fo to bud ce. Uro czy -
stość uda ła się zna ko mi cie, o czym świad -
czy ły uśmie chy na twa rzach dzie ci, któ re
nie kry ły za do wo le nia. (ANKA)

GORZUPIA

Święto przedszkolaków
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dokoń� czenie ze strony 1
Bar tosz Ko siar ski zło żył wnio sek
o po sze rze nie po rząd ku ob rad o wy -
stą pie nie przed sta wi cie li ze spo łu
osie dlo we go. – Speł ni li wszyst kie
wy mo gi, że by mo gli dzi siaj wy stą -
pić. Do star czy li tekst swo je go wy -
stą pie nia, dla te go nie ro zu miem,
dla cze go ła ma ne są ich pra wa i re gu -
la min Ra dy Miej skiej. Wno szę o do -
pusz cze nie miesz kań ców do gło -
su – po wie dział rad ny.
A. Si ko ra uzna ła jed nak, że pi smo
przy sła ne przez miesz kań ców nie
za wie ra py tań, więc nie jest moż li -
we udzie le nie im gło su. – W tej
spra wie wpły nę ła od po wiedź
do Mię dzy osie dlo we go Zespołu In -
ter wen cyj ne go. In for mu ję, że
zgod nie z prze pi sa mi prze wod ni -
czą cy mo że udzie lić gło su, je śli
w okre ślo nym ter mi nie zo sta nie
prze sła na w for mie pi sem nej treść
py tań. To pi smo moż na po trak to -
wać róż no ra ko – ja ko wnio ski czy
ja ko sta no wi sko. Ty po wych py tań
tam nie ma. Jest tyl ko „kto za tym
stoi?” i itd. – wy ja śnia ła prze wod -
ni czą ca ra dy.
Część rad nych za rzu ci ła sze fo wej
ra dy ła ma nie za sad i wpro wa dza nie
cen zu ry pre wen cyj nej wo bec
miesz kań ców. – Prze cież są tam py -
ta nia! Dla cze go chce cie za mknąć
oby wa te lom usta!? Z ja kiej ra cji
miesz ka niec, któ ry jest ta kim sa -
mym czło wie kiem jak my, nie mo -
że za brać gło su i oce niać rad nych,

urzę du czy bur mi strza? To jest de -
mo kra cja!? – nie krył obu rze nia B.
Ko siar ski.
Rad na Sła wo mi ra Ka lak stwier dzi ła,
że pi smo zło żo ne przez miesz kań -
ców po win no być do star czo ne
wszyst kim rad nym, a te go nie zro -
bio no. – Do sta łam ten do ku ment
do pie ro od miesz kań ców przez sa -
mą se sją. W tym tek ście są py ta -
nia – oznaj mi ła S. Ka lak, a rad ny
Ko siar ski do po wie dział, że to prze -
wod ni czą ca zła ma ła re gu la -
min. – Pa ni nie do peł ni ła swo ich
obo wiąz ków. Nie do star czo no nam
pism. To trzy ma my się re gu la mi nu
al bo nie... – rzekł rad ny.
A. Si ko ra po pro si ła rad czy nię praw -
ną o wy ja śnie nie spra wy. – Przy po -
mi nam pań stwu, że dzia ła cie w ra -
mach or ga nu, któ ry rzą dzi się swo -
imi pra wa mi. Pań stwo dwie se sje te -
mu przyj mo wa li ście no wy sta tut.
Mie li ście oka zję, że by na no wo
prze ana li zo wać prze pi sy, któ re nas
obo wią zu ją. Prze wod ni czą ca od pi -
sa ła miesz kań com, w ja kiej for mie
mo gą od by wać się wy stą pie nia
na se sji. Pi smo od miesz kań ców nie
za wie ra py tań, chy ba że za ta kie
uzna my ewen tu al ne środ ki sty li -
stycz no -re to rycz ne. Nie wi dzę tu taj
za my ka nia dróg do wy po wie dzi
miesz kań com. Ma ją pra wo na za sa -
dach na szych prze pi sów brać udział
w se sji – tłu ma czy ła An na Szcze pa -
niak.

– Py ta nia się z cze goś bio rą, z obaw
miesz kań ców – od po wie dział B.
Ko siar ski. -To jest głu pi prze pis,
więc przy zna ję się do błę du, ja kim
by ło prze gło so wa nie re gu la mi nu
w ta kim kształ cie. Czy bę dzie cie
pań stwo za tym, że by wpro wa dzić
bar dziej „wol no ścio wą” for mę za -
bie ra nia gło su? Ja bę dę za tym gło so -
wał. W pi śmie miesz kań ców są za -
war te py ta nia. Gdzie w re gu la mi nie
jest na pi sa ne, że nie moż na za da wać
py tań re to rycz nych? Co nas to ob -
cho dzi?
Me ce nas do po wie dzia ła, że nie by ło
po trze by in for mo wa nia rad nych,
po nie waż miesz kań cy ma ją lep sze
dro gi do tar cia do nich, a rad ni i tak
są zo rien to wa ni w sy tu acji. Uzna ła
za rzu ty za bez za sad ne, po nie waż ra -
da zna sta no wi sko Mię dzy osie dlo -
we go Ze spo łu In ter wen cyj ne go. Jak
do da ła, nie wy obra ża so bie sy tu acji,
by każ dy miesz ka niec mógł przyjść
na se sję i oma wiać wszyst kie kwe -
stie, któ re są dla nie go waż ne. 
– W tym do ku men cie są za war te
py ta nia. My też po tra fi my czy tać ze
zro zu mie niem. Ro bie nie tak wiel -
kie go pro ble mu z te go, by miesz ka -
niec mógł się wy po wie dzieć, to
skan dal! W ja kich cza sach ży je -
my!? – ri po sto wa ła S. Ka lak.
Spra wę pró bo wał za ła go dzić rad ny
Ma riusz Urba niak. – Ro zu miem, że
nie któ ry mi tar ga ją emo cje. I słusz -
nie – mó wił. – Pa ni me ce nas

stwier dzi ła, że rad ni są do sko na le
zo rien to wa ni w sy tu acji. Ty le że jak
np. pod wyż sza ne są ce ny wy wo zu
śmie ci, to chciał bym, że by mi ktoś
to wy ja śnił. To, że je ste śmy zo rien -
to wa ni w sy tu acji, nie ozna cza, że
ma my za bra niać miesz kań com wy -
ra żać ich opi nie. Je że li zło ży li pi smo
w sto sow nym ter mi nie, to – cze pia -
jąc się li te ral nie re gu la mi nu i sto su -
jąc krucz ki praw ne – moż na im za -
bro nić. Od wo łam się do ta kie faj ne -
go ha sła... – „współ dzia ła my”.
Chciał bym, by je za sto so wać
i udzie lić miesz kań com gło su. Ko -
ro ny z głów nam nie spad ną. Mo je
pięć lat stu diów na fi lo lo gii pol skiej
da je mi pra wo twier dzić, że w pi -
śmie są za war te py ta nia. Przy odro -
bi nie do brej wo li mo że my ich wy -
słu chać – oświad czył M. Urba niak. 
Prze wod ni czą ca ra dy przy sta ła
na pro po zy cję, że by miesz kań cy za -
bra li głos w punk cie „wol ne gło sy
i wnio ski”. Ale po pię ciu go dzi nach
cze ka nia... znów od mó wio no im
moż li wo ści wy po wie dzi. – Chęt nie
udzie li my gło su w tym punk cie, ale
zgod nie z przy ję tym re gu la mi nem
i sta tu tem. Dla te go mu si wpły nąć
wła ści we pi smo. Dzi siaj gło su nie
udzie lę – zde cy do wa ła A. Si ko ra.
– To są nor mal nie ja kieś ja ja i skan -
dal. Czy ja by łem gdzie in dziej, kie -
dy pa ni zde cy do wa ła, że udzie li
miesz kań com w tym punk cie gło -
su??? Rę ce mi opa dły – zi ry to wał się

B. Ko siar ski. Z ko lei S. Ka lak uzna ła
ta ką de cy zję za brak sza cun ku dla
tych miesz kań ców. – Lu dzie cze ka li
ty le go dzin, że by za brać głos. To jest
ko lej ny przy kład bez dusz no ści
i bra ku sza cun ku. To jest ła ma nie
za sad de mo kra cji – stwier dzi ła rad -
na.
Głos za brał tak że bur mistrz Kro to -
szy na. – Cie ka we, czy by li by pań -
stwo za do wo le ni, gdy by przy szedł
miesz ka niec i wy gło sił dwu go dzin -
ną mo wę, w któ rej za warł by dwa
py ta nia – po wie dział Fran ci szek
Mar sza łek
M. Urba niak za zna czył, że grzecz -
no ścią by ło by po wie dzieć miesz -
kań com, że bę dą mo gli za brać głos,
ale na na stęp nej se sji. – Ape lo wa -
łem o do brą wo lę. Nas to nic nie
kosz tu je – oznaj mił rad ny. I po tem
do szło do rze czy ab sur dal nej, po nie -
waż rad ny po sta no wił od czy tać pi -
smo w ca ło ści, na co przy sta ła prze -
wod ni czą ca.
W swo im pi śmie Mię dzy osie dlo wy
Ze spół In ter wen cyj ny py ta o przy -
czy ny bra ku re ak cji władz sa mo rzą -
do wych, w tym bur mi strza Kro to -
szy na, na ła ma nie pra wa przez jed -
ną z kro to szyń skich sta cji pa liw.
Cho dzi o sa mo wo lę bu dow la ną
i nie eg ze kwo wa nie de cy zji śro do wi -
sko wych. Te mat ów nie jed no krot -
nie opi sy wa li śmy na na szych ła -
mach. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Czy władza knebluje usta mieszkańcom?
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W so bo tę w ha li wi do wi sko wo -spor -
to wej w Kro to szy nie od by ła się dru -
ga edy cja Ogól no pol skich Za wo dów
Ta necz nych NA KWA DRA CIE.
Do udzia łu za pro szo no tan ce rzy z ca -
łej Pol ski. Or ga ni za to ra mi wy da rze -
nia by ły Cen trum Tań ca Show Dan ce
i Stu dio Tań ca Sys tem, we współ pra -
cy z Urzę dem Miej skim w Kro to szy -
nie oraz Cen trum Spor tu i Re kre acji
WOD NIK.

Na za wo dy sta wi ło się kil ku set mło dy
tan ce rzy z róż nych stron kra ju. Ry wa li za -
cja prze bie ga ła so lo wo oraz w ze spo łach,
w ka te go riach do 10 lat, 11-13 lat i 14-16
lat oraz 17+ w kon wen cjach po je dyn ków.
Im pre zę, je dy ną ta ką w po łu dnio wej
Wiel ko pol sce, pro wa dzi li Ra de me nez
i pro fe sjo nal ny DJ Ma ły „Smal lO ne”.
W ko mi sji sę dziow skiej zna leź li się
Agniesz ka „Fu li” Fu łek, Mo ni ka „Żu rek”
Ła ska rzew ska i An na „Ry fa” Ma ria Wilcz -
kow ska.

Dla naj lep szych so li stów i ze spo łów
prze wi dzia no oko licz no ścio we pu cha ry
oraz na gro dy pie nięż ne. W zma ga niach
in dy wi du al nych trium fo wa li Basia
Wegner (do 10 lat), Wik to ria Ku ciak (11-
13 lat), Jan Ko ro siń ski (14-16 lat) i Oli -
wia Mar ci niak (17+). W ry wa li za cji dru -
ży no wej 'stre et dan ce crew' naj lep sze by ły

ze spo ły Co ol Kids (do 10 lat), Zgre dy (11-
13 lat) i Hi cior ki (14-16 lat).

– Uda ło nam się zre ali zo wać wszyst -
kie za ło że nia. Przy je cha ły set ki tan ce rzy
z ca łe go kra ju. Po ziom te go rocz nej edy cji
był bar dzo wy so ki. Je ste śmy za chwy ce ni.
Dzię ki wspar ciu mia sta oraz spon so rów
każ dy uczest nik otrzy mał na gro dę, a to
rzad kość pod czas ta kich im prez. Dzię ki
uprzej mo ści Cen trum Spor tu i Re kre acji
Wod nik ko rzy sta li śmy z prze pięk nej ha li,
któ ra po mie ści ła nas wszyst kich. By li
kom pe tent ni sę dzio wie, pro fe sjo nal ny DJ
oraz pro wa dzą cy, któ ry jest re kor dzi stą

w swo im fa chu. Wśród uczest ni ków sły -
chać by ło sa me po zy tyw ne opi nie. Por ta le
spo łecz no ścio we aż drżą od pu bli ka cji
na te mat so bot nich za wo dów. Ra zem ze
współ or ga ni za to rem, Da wi dem Pie czyń -
skim, je ste śmy bar dzo za do wo le ni. Na sza
współ pra ca prze bie gła wzo ro wo. Z pew -
no ścią za rok zor ga ni zu je my ko lej ną edy -
cję. To nasz wspól ny suk ces – pod su mo -
wa ła Ka ta rzy na Wi cen ciak -Du da z Cen -
trum Tań ca Show Dan ce. (NO VUS)

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

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

POD NASZYM PATRONATEM

NA KWADRACIE,
czyli wielkie zmagania
młodych tancerzy

Na kro to szyń skim ryn ku mie li śmy
oka zję zo ba czyć nie zwy kły spek takl
te atral ny pt. „Roz po zna ni Nie roz po -
zna ni”, od wo łu ją cy się do dzie ła
zmar łej w 2017 ro ku świa to wej sła -
wy ar tyst ki – Mag da le ny Aba ka no -
wicz. Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by -
ły Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry, Te -
atr w Ma łym Mie ście, Te atr Ewo lu cji
Cie nia oraz wi try na Kto Ty Je steś. 

W spek ta klu wzię ło udział 20 ak to -
rów. Opo wia da ją w nim hi sto rię od la nych
z że li wa po sta ci, po zba wio nych głów oraz
in dy wi du al nych cha rak te rów. Po nad
dwu me tro we fi gu ry zmie rza ją w róż nych
kie run kach, two rząc wra że nie bez i mien -
ne go, bez ład ne go tłu mu. W pew nym mo -
men cie za czy na ją dzie lić się na gru py,
a naj sil niej szy i naj więk szy ma ni pu la tor
pa nu ją cy nad umy słem i emo cja mi oto -
cze nia przej mu je wła dzę. 

Jest to opo wieść o nas sa mych, okra -
da nych po wol nie z du szy, z wła snych po -
glą dów, z sa mo dziel no ści my śle nia i są dze -
nia. Dzie je się to w spo sób pra wie nie zau -
wa żal ny, krok po kro ku, z po mo cą per fid -
nych i wy myśl nych me tod so cjo tech nicz -
nych. Na koń cu ścież ki po wsta je tzw. ho -
mo so vie ti cus – czło wiek ja ko tę py bez ro -
zum ny twór, cał ko wi cie pod po rząd ko wa -

ny wła dzy, cie szą cy się, że ktoś za nie go de -
cy du je i mó wi mu, co ma ro bić. Ta ka oso -
ba po zba wio na jest wol nej wo li, przez co
utra ci ła zdol ność ży cia w wol no ści i bra nia
za nie od po wie dzial no ści.

(NO VUS)

WIĘ CEJ NA TE MAT SPEK TA KLU
oraz FO TO GA LE RIA 
na www.glo kal na.pl

TEATR

Niezwykły spektakl na krotoszyńskim rynku
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5 wrze śnia do ZSP nr 2 im. Ka ro la Li -
bel ta w Kro to szy nie tra fił sprzęt
kom pu te ro wy o war to ści 45 tys. zł.
Dar czyń cą oka za ła się zna na fir my
Tar czyń ski, któ rej wła ści ciel jest ab -
sol wen tem tej pla ców ki.

Szkol na pra cow nia in for ma tycz na
wzbo ga ci ła się o no wy ze staw kom pu te -
rów oraz dru kar kę 3D, któ ra z pew no ścią
przy słu ży się uczniom w przy go to wa niu
roz ma itych ma te ria łów edu ka cyj nych. 

– Na sza szko ła już od wie lu lat współ -
pra cu je z Jac kiem Tar czyń skim. Zna my
się od daw na. Ukoń czył Tech ni kum Prze -
my słu Mię sne go w Kro to szy nie. Ra zem
ze mną uczęsz czał do tej szko ły. Gra li śmy
na wet w jed nej dru ży nie siat kar skiej. Do -

dat ko wo Ja cek Tar czyń ski miał oka zję wy -
stę po wać w Astrze Kro to szyn. Z pew no -
ścią ma ogrom ny sen ty ment do tej pla -
ców ki, jak i do na sze go mia sta – po wie -
dział Ro man Olej nik, dy rek tor ZSP nr 2,
pod czas ofi cjal ne go prze ka za nia sprzę tu
kom pu te ro we go. Jak do dał, mło dzież
szkol na od by wa prak ty ki w za kła dzie Tar -
czyń ski. Przy znał, że ma rze niem wła ści -
cie la fir my oraz je go, ja ko dy rek to ra szko -
ły, jest re ak ty wa cja tech ni kum mię sne go
w Kro to szy nie.

Za ło ży ciel fir my nie był obec ny pod -
czas prze ka za nia sprzę tu kom pu te ro we -
go, ale na rę ce dy rek to rów spół ki prze ka -
za no dla nie go po dzię ko wa nia oraz książ -
kę o Astrze Kro to szyn.

(NO VUS)

ZSP NR 2 KROTOSZYN

Sprzęt informatyczny 
od firmy Tarczyński

Pod ta kim ha słem Sto wa rzy sze nie PO -
MÓŻ MY SO BIE, w ra mach do fi nan so -
wa ne go przez gmi nę Kro to szyn pro jek -
tu „Wy przedź ra ka”, or ga ni zu je ostat -
nią w tym ro ku ak cję ba dań pro fi lak -
tycz nych. 

Cho ro ba ta, mi mo pro wa dzo nych
od lat dzia łań i po stę pów w jej le cze niu, jest
na dal groź na, a na szym naj waż niej szym so -
jusz ni kiem w wal ce o wła sne zdro wie
i wcze sne wy kry cie cho ro by jest wie dza
i zna jo mość pod sta wo wych za sad pro fi lak -
ty ki, któ re sto wa rzy sze nie sze rzy od 20 lat. 

Mi mo pro wa dzo nych w tym za kre sie
dzia łań i co raz sku tecz niej szych me tod le cze -
nia licz ba za cho ro wań nie ma le je. Rocz nie
wy kry wa się 15 000 no wych przy pad ków
cho ro bo wych, a oko ło 5000 ko biet umie ra
z te go po wo du. Głów na przy czy na te go sta -
nu rze czy? Zbyt póź no wy kry ta cho ro ba. 

Nie wy star czy tu jed nak po sia da na wie -
dza, bo wiem nie zbęd ne jest sys te ma tycz ne
ko rzy sta nie z jej za so bów. W co dzien nym
ży ciu mu si my pa mię tać o ob ser wa cji swo je -
go or ga ni zmu i szyb kiej re ak cji na prze sy ła -
ne przez cia ło sy gna ły, o co mie sięcz nym
prze pro wa dze niu sa mo ba da nia pier si i ko -

rzy sta niu z pod sta wo wych, po wszech nie za -
le ca nych ba dań pro fi lak tycz nych. 

Dla te go Sto wa rzy sze nie PO MÓŻ MY
SO BIE za pra sza miesz kan ki gmi ny Kro to -
szyn 5 paź dzier ni ka na ko lej ną ak cję ba dań
pro fi lak tycz nych. W uru cho mio nych w Za -
kła dzie Opie ki Me dycz nej CER -ME -
DIC Sp. z o. o. w Kro to szy nie przy ul. Prze -
my sło wej 21 ga bi ne tach spe cja li stycz nych
wy ko nasz ba da nie usg pier si, prze pro wa -
dzisz kon tro l ne ba da nie pal pa cyj ne pier si
i sko rzy stasz z po ra dy spe cja li sty on ko lo ga.
Na ba da nia na le ży zgła szać się w go dzi nach
od 9.00 do 13.00. Z uwa gi na moż li wo ści
or ga ni za cyj ne i me ry to rycz ne licz ba ba dań
jest ogra ni czo na i de cy du je ko lej ność zgło -
szeń. (AO) 

PROFILAKTYKA

Twoja szansa w walce z rakiem piersi!
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W pierw szej po ło wie wrze śnia w re -
gio nie We ne cji we Wło szech (Je so lo /
Erac lea / Ca or le) od by ły się Mi strzo -
stwa Eu ro py Ma sters w Lek kiej Atle ty -
ce. Pol ska re pre zen ta cja li czy ła 122
za wod ni ków. W tym gro nie nie mo gło
za brak nąć Cze sła wa Rosz cza ka, któ -
ry wy wal czył sre bro w pchnię ciu ku lą,
a w trzech in nych kon ku ren cjach
upla so wał się tuż za po dium. 

Re pre zen tant UKS Olim pij czyk Po -
go rze la wy star to wał w sze ściu kon ku ren -
cjach. W rzu cie mło tem już w trze ciej
pró bie uzy skał wy nik 35,57 m, któ ry za -
gwa ran to wał mu pew ne miej sce w ści -
słym fi na le. Te go re zul ta tu Rosz czak już
nie po pra wił i za koń czył zma ga nia
na czwar tej lo ka cie. 

Ta kie sa mo miej sce miesz ka niec Ła -
giew nik za jął w rzu cie cię żar kiem o wa -
dze 7,26 kg. Do fi na łu wszedł z trze ciej
po zy cji, ale po tem lep szy od nie go re zul -

tat osią gnął za wod nik z Au strii, spy cha jąc
na sze go lek ko atle tę na czwar tą po zy cję
z re zul ta tem 13,68 m.

W pchnię ciu ku lą Rosz czak w dru -
giej pró bie uzy skał 11,20 m i pro wa dził
po trzech se riach. Po tem jesz cze po pra wił
swój re zul tat o 38 cm, ale prze bił go re pre -
zen tant Es to nii, pcha jąc na od le -
głość 11,71 m, i to on zgar nął zło to, a ła -
giew ni cza nin mu siał się za do wo lić srebr -
nym krąż kiem. 

W rzu cie oszcze pem, ze wzglę du
na nie daw ną kon tu zję, nasz za wod -
nik – jak przy znał – na ści sły fi nał nie
mógł li czyć. Z dwóch kro ków uzy -
skał 25,75 m i zo stał skla sy fi ko wa ny
na dzie sią tym miej scu. Z ko lei w rzu cie
dys kiem upla so wał się na siód mej lo ka cie
z wy ni kiem 32,23 m.

W pię cio bo ju rzu to wym Rosz czak
zgro ma dził 3856 punk tów, co da ło mu
czwar tą po zy cję. 

(AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Srebro Roszczaka na ME
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W so bo tę Piast Ko by lin za grał na wy -
jeź dzie z Tu rem 1921 Tu rek. Na bo -
isku wie le się dzia ło i osta tecz nie
ten za cię ty po je dy nek za koń czył się
wy ni kiem 3: 3.

Od po cząt ku go ście ru szy li do ata -
ków i po kil ku na stu mi nu tach wy szli
na pro wa dze nie. Do środ ko wa nie Ka mi la
Ku bia ka z pra wej stro ny wy ko rzy stał Ma -
te usz Wa cho wiak. W 30. mi nu cie go spo -
da rze wy rów na li. Po prze ję ciu pił ki
w środ ku po la prze pro wa dzi li szyb ką ak -
cję, któ rą strza łem z pię ciu me trów sfi na -
li zo wał Pa tryk Ma dra chow ski.

W 69. mi nu cie ko by li nia nie znów
pro wa dzi li za spra wą Ja ku ba Szy ma now -
skie go, któ ry ide al nie przy mie rzył z rzu tu
wol ne go. Ale ry wa le od po wie dzie li bar -
dzo szyb ko. Po źle ro ze gra nym przez pił -
ka rzy Pia sta rzu cie roż nym miej sco wi
prze pro wa dzi li szyb ką kontrę, za koń czo -

ną sku tecz nym strza łem Ni ko de ma Mar -
ci nia ka. Le d wie trzy mi nu ty póź niej w sy -
tu acji sam na sam z ko by liń skim bram ka -
rzem zna lazł się Kac per Ko sze la i by -
ło 3: 2. Piast rzu tem na ta śmę ura to wał
punkt. W sa mej koń ców ce po dwój ko wej
ak cji Da mia na Ra taj cza ka i Szy mo na
Woś ka ten pierw szy do pro wa dził do re -
mi su. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Wymiana ciosów, zakończona remisem

W Śro dzie Wlkp. od by ły się Mi strzo -
stwa Pol skiej Unii Ka ra te Ju nio rów
Młod szych, Ju nio rów i Mło dzie żow -
ców w Ka ra te WKF. Re pre zen tan ci
UKS Sho dan Zdu ny oraz ASW Nip -
pon Kro to szyn zdo by li łącz nie dzie -
sięć me da li. 

W tur nie ju wzię li udział za wod ni cy
z 46 klu bów. Był to naj waż niej szy start
w tych gru pach wie ko wych i zgro ma dził
naj lep szych za wod ni ków mło dzie żo we go
ka ra te w kra ju. 

Przed sta wi cie le UKS Sho dan Zdu ny
wy wal czy li czte ry me da le. Na dru gim
stop niu po dium sta nął Ja kub Ro mań ski
w ku mi te ju nio rów młod szych -52 kg.
Brą zo we krąż ki zdo by li Dag ma ra Muj ta
w ku mi te ko biet U21 -68 kg, Wik to ria
Ma cia szek w ku mi te ko biet U21 +68 kg

oraz dru ży na w skła dzie: Ja kub Ro mań -
ski, Mau ry cy Ma cia szek i Ja kub For ma -
now ski w ka ta ju nio rów. 

Jesz cze le piej po wio dło się eki pie
ASW Nip pon Kro to szyn, któ ra wró ci ła
ze Śro dy z sze ścio ma me da la mi. W ku mi -
te męż czyzn U21 +84 kg dru gie miej sce
za jął Nor bert Ty siak. Z ko lei brąz wy wal -
czy li Da wid For tu niak w ku mi te męż -
czyzn U21 +84 kg, Fi lip Mosz w ku mi te
ju nio rów młod szych +70 kg, Ja kub Ple -
skacz w ku mi te ju nio rów -76 kg, Ju lia
Mosz i Mar ce li na Ple skacz w ku mi te dru -
ży no wym ju nio rek młod szych oraz Ja kub
Ple skacz i Łu kasz Błasz czyk w ku mi te
dru ży no wym ju nio rów. 

(LE NA)

KARATE 

Świetne rozpoczęcie sezonu 

Eki pa Te am Kro to szyn ry wa li zo wa ła
w Ogól no pol skim Tur nie ju Siat kar -
skim Mi la nos Cup 2019 o Pu char
Bur mi strza Kar pa cza. Ze spół z na -
sze go mia sta za jął pią te miej sce. 

W szran ki sta nę ło dzie sięć dru żyn
z pię ciu wo je wództw. Naj pierw ry wa li za -
cja to czy ła się w dwóch gru pach. Kro to -
szy nia nie tra fi li do gru py B, w któ rej mu -
sie li zmie rzyć się m. in. z miej sco wym Mi -

la no sem – dwu krot nym zwy cięz cą Je le -
nio gór skiej Li gi Siat ków ki – czy eki pą
UKS Żak Krze szy ce, wy stę pu ją cą na co
dzień w za wo do wej III Li dze Lu bu skiej. 

Te am Kro to szyn ograł w dwóch se tach
WKS So snów ka oraz BTS Ma sters Bo le sła -
wiec, a po nad to nie spro stał ze spo ło wi UKS
Żak i uległ po tie -bre aku go spo da rzom. 

Na si siat ka rze za ję li w gru pie trze cie
miej sce, w związ ku z czym po zo sta ła im wal -
ka o pią tą lo ka tę z Bia łą Me wą Szcze cin. Po je -
dy nek był za cię ty, ale po tie -bre aku ze zwy -
cię stwa mo gli się cie szyć kro to szyń scy siat ka -
rze. Wna szej dru ży nie za gra li Ja kub Na wrat,
Ma te usz Szcze pa niak, Da wid Skrzyp czak,
Da wid Sa sin, Do mi nik Ku be czak, Ra do sław
Za wa da i Mi chał Klupś. (LE NA)

SIATKÓWKA

Team Krotoszyn piąty w Milanos Cup

MGKS Tur 1921 Turek 
– Piast Kobylin 3:3 (1:1)

BRAMKI: 0:1 – Mateusz Wachowiak (14'),
1:1 – Patryk Madrachowski (30'), 1:2 –
Jakub Szymanowski (69'), 2:2 – Nikodem
Marciniak (73'), 3:2 – Kacper Koszela
(76'), 3:3 – Damian Ratajczak (90')
PIAST: Krawczyszyn – Kubiak, Kokot,
Wosiek, Ratajczak, Wciórka, Snela,
Szymanowski, Jędrzejak (59' Kurzawa),
Olikiewicz, Wachowiak



Ko lej ne zwy cię stwo w kla sie okrę go -
wej od nio sła dru ży na Bia łe go Or ła.
Na wła snym obiek cie koź mi nia nie
po ko na li 3: 1 LZS Do ru chów.

Do ru cho wia nie otwo rzy li wy nik spo -
tka nia w 19. mi nu cie. Miej sco wi od po -
wie dzie li już po czte rech mi nu tach.
Skład ną ak cję ze spo łu wy koń czył Szy mon
Haj dasz.

Po prze rwie Bia ły Orzeł grał znacz nie
le piej, co udo ku men to wał dwo ma tra fie -
nia mi. W 59. mi nu cie do siat ki tra fił Mi -

ko łaj Szulc, a póź niej na 3: 1 pod wyż szył
Oskar Ma cie jew ski strza łem z rzu tu kar -
ne go, po dyk to wa nym za faul na Fi li pie
Oleś ko wie.

(LE NA)

W me czu VIII ko lej ki V li gi po mię dzy
Astrą Kro to szyn a Vit co vią Wit ko wo
pa dło aż sie dem go li. Nie ste ty, pięć
z nich strze li li ry wa le na szej dru ży ny. 

Z po wo du prac re no wa cyj nych
na kro to szyń skim sta dio nie spo tka nie ro -
ze gra no w Ko by li nie. Le piej roz po czę li
kro to szy nia nie, któ rzy wy szli na pro wa -
dze nie już w 9. mi nu cie. Po fau lu na Szy -
mo nie Po low czy ku sę dzia po dyk to wał
rzut kar ny, a Łu kasz Bu dziak strza łem
z 11. me tra po ko nał bram ka rza go ści.

Kwa drans póź niej bo isko z po wo du kon -
tu zji mu siał opu ścić Da riusz Rey er. 

W 35. mi nu cie po od bio rze pił ki
w środ ku po la gra cze Vit co vii prze pro wa -
dzi li ak cję, któ rą sfi na li zo wał Oskar Pie -
trzak. Krót ko przed prze rwą przy jezd ni

za da li jesz cze dwa cio sy. Naj pierw kro to -
szyń skie go bram ka rza po ko nał To masz
Kaź mier czak, a chwi lę po tem do siat ki
tra fił Pa tryk Bo jar ski. 

Po zmia nie stron Astra sta ra ła się od -
ro bić dwu bram ko wą stra tę, lecz nie wie le

z te go wy ni ka ło. A w 82. mi nu cie Oskar
Pie trzak po raz dru gi te go dnia po ko nał
kro to szyń skie go gol ki pe ra i sta ło się ja sne,
że Vit co via wy wie zie z Ko by li na kom plet
punk tów. Wpraw dzie trzy mi nu ty póź -
niej Wik tor Łę gow ski zmniej szył roz mia -
ry po raż ki, ale tyl ko na chwi lę, bo w sa mej
koń ców ce re zul tat me czu na 5: 2 dla Vit -
co vii usta lił Mi chał Wi śniew ski.

– Mu si my szyb ko pod nieść się po tej
po raż ce i wy eli mi no wać licz ne błę dy in -
dy wi du al ne, przez któ re prze gra li śmy ten
mecz. Wiem, że stać nas na du żo lep szą
grę. Mam na dzie ję, że po ka że my to w ko -
lej nych spo tka niach – sko men to wał Szy -
mon Jan kow ski, za wod nik Astry.

(LE NA)
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PIŁKA NOŻNA 

Siedem goli w Kobylinie

PIŁKA NOŻNA 

Orły w formie

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
- LZS Doruchów 3:1 (1:1)

BRAMKI: 0:1 – Stanisław Walczyński
(19'), 1:1 – Szymon Hajdasz (23'), 2:1 –
Mikołaj Szulc (59'), 3:1 – Oskar
Maciejewski (72' karny)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Bierla,
Roszczak, Zieliński, Konopka,
Maciejewski, Oleśków, Miedziński (65'
Wosiek), Hajdasz (75' Ratajczyk),
Borowczyk (80' Kubot), Szulc (87' Lis)

Astra Krotoszyn 
– Vitcovia Witkowo 2:5 (1:3)

BRAMKI: 1:0 – Łukasz Budziak (9' karny),
1:1 – Oskar Pietrzak (35'), 1:2 – Tomasz
Kaźmierczak (43'), 1:3 – Patryk Bojarski
(45'), 1:4 – Oskar Pietrzak (82'), 2:4 –
Wiktor Łęgowski (85'), 2:5 – Michał
Wiśniewski (90')
ASTRA: Błaszczyk – Jankowski, Olejnik,
Mizerny, Staszewski, Budziak, Powalisz
(73' Łęgowski), Polowczyk, Reyer (26'
Adamski), Nasalski (46' Ishchuk),
Lewandowski
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