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Czytaj na str. 4

� KULINARIA 
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TWÓJ DOM I OGRÓD

Czytaj na str. 10-13

Czytaj str. 15
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Wielkie piłkarskie
emocje w Krotoszynie
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19-let nia Pau li na Jan kow ska od dzie -
wię ciu lat zma ga się z cho ro bą ły sie -
nia plac ko wa te go. Dla te go z ini cja ty -
wy Mo ni ki Streu bel – wła ści ciel ki
skle pu odzie żo we go AVAN TI – zor ga -
ni zo wa na zo sta nie au kcja cha ry ta -
tyw na, któ ra po trwa do koń ca te go
ro ku. Ce lem jest zdo by cie środ ków
na za kup wy so kiej ja ko ści pe ru ki.

Ły sie nie plac ko wa te to prze wle kła
cho ro ba za pal na o bar dzo skom pli ko wa -
nym pod ło żu. Wśród przy czyn jej wy stę -

po wa nia uwzględ nia się czyn ni ki ge ne -
tycz ne, au to im mu no lo gicz ne, hor mo nal -
ne, psy chicz ne oraz za bu rze nia w za kre -
sie ukła du ner wo we go. Cha rak te ry zu je
się na głą utra tą wło sów, za zwy czaj w po -
szcze gól nych ob sza rach skó ry gło wy – ob -
sza ry te two rzą po zba wio ne wło sów, cha -
rak te ry stycz ne „plac ki”. Po stę pu ją ca cho -
ro ba mo że pro wa dzić do cał ko wi tej utra -
ty wło sów na gło wie oraz na in nych par -
tiach cia ła.

– Nie ste ty, nie re al ne jest uzbie ra nie
pie nię dzy przez ma mę Pau li ny, po nie waż

po trze ba aż 5 tys. zł. Po sta no wi li śmy więc
wspól nie zre ali zo wać ten cel. W chwi li
obec nej Pau li na po sia da pe ru kę, któ ra ma
już 5 lat i nie na da je się do dal sze go użyt -
ko wa nia. Bę dzie my zbie rać środ ki w for -
mie li cy ta cji przed mio tów oraz usług po -
da ro wa nych przez do brych lu dzi. W skle -
pie AVAN TI po sta wi my tak że pusz kę
na dat ki – mó wi Mo ni ka Streu bel, ini cja -
tor ka przed się wzię cia.

Au kcje bę dą or ga ni zo wa ne za po śred -
nic twem kon ta fa ce bo oko we go Ga ze ty Lo -
kal nej KRO TO SZYN, gdyż je ste śmy part -
ne rem me dial nym zbiór ki, nad któ rą czu -

wa Sto wa rzy sze nie na Rzecz Dzie ci i Osób
Nie peł no spraw nych w Kro to szy nie.

– Gdy tyl ko Mo ni ka przed sta wi ła
nam spra wę, chęt nie pod ję li śmy się dzia -
łań. Kro to szy nia nie wie lo krot nie udo -
wad nia li, że ma ją zło te ser du cha, więc je -
stem prze ko na ny, iż tym ra zem bę dzie
po dob nie. Jak zwy kle po le ci li śmy na sze -
go part ne ra, SnR DiON, któ ry od lat pi lo -
tu je zbior ki, któ re or ga ni zu je my lub
współ two rzy my. Z pew no ścią prze zna -
czy my na li cy ta cję atrak cyj ny ga dżet z na -
szych zbio rów – oznaj mia Da niel Bor ski,
wy daw ca GL KRO TO SZYN. (NO VUS)

19 li sto pa da od szedł 
Le szek Mi gaj, czło nek Gru py Pro -

du cen tów Rol nych Krot -Plon. 

Pan Le szek z za wo du był rol ni -
kiem, był rów nież wie lo let nim rad nym
Mia sta Sul mie rzy ce, a tak że człon kiem
Gru py Krot -Plon. Pry wat nie był czło -
wie kiem bar dzo cie płym i sza no wa nym
przez spo łe czeń stwo, ni gdy nie od ma -
wiał po mo cy in nym.

Łą cząc się w ża ło bie i smut ku
po śmier ci Lesz ka Mi ga ja, kon do len cje
i wy ra zy głę bo kie go współ czu cia dla
Ro dzi ny Zmar łe go kie ru ją: Za rząd,
Człon ko wie Ra dy Nad zor czej oraz
Pra cow ni cy Spół ki Krot -Plon.

NASZA AKCJA

Pomóżmy Paulinie!

20 li sto pa da na osie dlu Dą brow skie go
do szło do wła ma nia do dwóch miesz -
kań. Skra dzio ne zo sta ły pie nią dze i bi -
żu te ria. Zło dzie je we szli do miesz kań
w dzień pod nie obec ność lo ka to rów.
Spra wę ba da Ko men da Po wia to wa Po -
li cji w Kro to szy nie.

– W pierw szym przy pad ku wła ści ciel
miesz ka nia po po wro cie z pra cy za uwa żył
kra dzież. Do szło do niej naj praw do po dob -
niej mię dzy 8.00 a 14.00. Dru gie zgło sze nie
mie li śmy te go sa me go dnia, w go dzi nach
wie czor nych. Miesz ka niec te go sa me go
osie dla po po wro cie do do mu za uwa żył, że

do szło do kra dzie ży. W obu przy pad kach
łu pem zło dzie ja lub zło dziei pa dły pie nią -
dze i bi żu te ria – in for mu je Piotr Szcze pa -
niak, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie. 

We dle usta leń po li cji, zło dzie je naj -
praw do po dob niej do sta li się do miesz kań
na tzw. pa sów kę, czy li uży li wy try chów al bo
do pa so wa ne go klu cza. Świad czy o tym fakt,
że nie stwier dzo no uszko dzeń drzwi i zam -
ka. – Ape lu je my do miesz kań ców, któ rzy
wi dzie li tam te go dnia po dej rza ne oso by
na osie dlu, o kon takt z po li cją – do da je
funk cjo na riusz po li cji.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Szajka włamywaczy na osiedlach?
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Wszelkie darowizny prosimy wpłacać  na konto Stowarzyszenia 
na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie: 

95 1090 1157 0000 0000 1502 2029 z dopiskiem ,,Paulina Jankowska”
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W ra mach pro gra mu OSA 2019 Mi -
ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki w Sta rej
Obrze po wsta ło miej sce spor to wo -re -
kre acyj ne. Do dys po zy cji miesz kań -
ców jest w peł ni bez piecz ny plac za -
baw dla dzie ci oraz miej sce do gier
w sza chy lub war ca by i stół do gry
w pił ka rzy ki. Obok pla cu za baw znaj -
du je się si łow nia ze wnętrz na.

Otwar ta stre fa ak tyw no ści w Sta rej
Obrze zo sta ła czę ścio wo sfi nan so wa na ze
środ ków Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki.
Wnio sek o do fi nan so wa nie, przy go to wa -
ny przez Sła wo mi ra Gru cha łę – dy rek to -
ra Gmin ne go Ośrod ka Spor tu w Koź mi -

nie Wlkp., uzy skał po zy tyw ną opi nię
i zna lazł się wśród 1420, któ re po zy ska ły
do fi nan so wa nie w II edy cji pro gra mu mi -
ni ste rial ne go Otwar tych Stref Ak tyw no -
ści. Kwo ta do ta cji wy nio sła 50 tys. zł.

Ideą pro gra mu OSA jest bu do wa
miejsc spor tu, re kre acji i od po czyn -
ku – ogól no do stęp nych i ple ne ro wych.
Ma ją one sprzy jać in te gra cji spo łecz nej.

Stwo rze nie cen trum spor to wo -re kre -
acyj ne go w Sta rej Obrze kosz to wa ło oko -
ło 112 tys. zł. W re ali za cję pro jek tu za an -
ga żo wał się soł tys wsi wraz z człon ka mi
Ra dy So łec kiej, któ rzy wy ko na li pra ce
przy go to waw cze.

(NO VUS)

STARA OBRA

Wspaniałe miejsce do rekreacji

21 li sto pa da w kro to szyń skim Mu -
zeum Re gio nal nym im. Hie ro ni ma
Ław ni cza ka od by ła się 28. edy cja
kon kur su wie dzy o le sie pod ha słem
„Chroń my las”, zor ga ni zo wa ne go
w ra mach 24. Fe sti wa lu Dzie cię ce go
o Te ma ty ce Eko lo gicz nej.

Do kon kur su zgło si ło się sześć szkół
pod sta wo wych z te re nu po wia tu kro to -
szyń skie go. Uczest ni ków po dzie lo no
na dwie ka te go rie: kla sy V -VI oraz kla -
sy VII -VIII. Nad spraw nym prze bie giem
ry wa li za cji czu wa ła ko mi sja, w skła dzie
któ rej zna leź li się przed sta wi cie le Nad le -
śnic twa Kro to szyn oraz funk cjo na riusz
Ko men dy Po wia to wej PSP.

W pierw szym eta pie trzy oso bo we ze -
spo ły zmie rzy ły się z te stem jed no krot ne -
go wy bo ru o te ma ty ce po żar ni czej i eko lo -
gicz nej. Nie oby ło się bez do gryw ki.
Po pod su mo wa niu wy ni ków wy ło nio no
fi na li stów. W fi na le ucznio wie od po wia -
da li na py ta nia za da wa ne przez ko mi sję. 

W ka te go rii klas V -VI zwy cię ży ła eki -
pa ze Szko ły Pod sta wo wej nr 3 z Od dzia -
ła mi In te gra cyj ny mi w Kro to szy nie, wy -
prze dza jąc SP nr 8 z Od dzia ła mi Dwu ję -
zycz ny mi w Kro to szy nie i SP w Roz dra że -
wie. W star szej ka te go rii naj lep szy był ze -
spół z SP w Smo li cach, a ko lej ne lo ka ty za -
ję ły dru ży ny SP w Roz dra że wie i SP w Lu -
to gnie wie.

(NO VUS)

EKOLOGIA

Konkurs wiedzy o lesie
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W dniach 12 i 13 li sto pa da w Cen -
trum Ani ma cji Spo łecz nej w Zdu -
nach zor ga ni zo wa no za ję cia pro fi -
lak ty ki zin te gro wa nej pod ha słem
„Ar chi pe lag skar bów”.

W po szu ki wa niu skar bów bra li
udział ucznio wie klas pierw szych Ze spo -
łu Szkół Po nad pod sta wo wych i klas
ósmych Szko ły Pod sta wo wej w Zdu nach
oraz SP w Basz ko wie. Spo tka nia przy go to -
wa no we współ pra cy z Gmin ną Ko mi sją

Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo -
wych. 

Ucznio wie bra li udział w ćwi cze -
niach z dia lo gu z ca łą gru pą lub po je dyn -
czy mi oso ba mi w fan ta zji ste ro wa nej,
w scen kach od gry wa nych przez kil ka lub
kil ka na ście osób, w za da niach an ga żu ją -
cych ochot ni ków, mi ni tre nin gu aser tyw -
no ści i „Fe sti wa lu twór czo ści”. Po nad to
pierw sze go dnia od by ło się spo tka nie tre -
ne ra z na uczy cie la mi i ro dzi ca mi tych
uczniów. OPRAC. (AN KA)

ZDUNY

Archipelag skarbów
25 li sto pa da de cy zją pre mie ra Ma -
te usza Mo ra wiec kie go na sta no wi -
sko wo je wo dy wiel ko pol skie go po -
wo ła ny zo stał Łu kasz Mi ko łaj czyk,
któ ry w mi nio nej ka den cji był se na -
to rem z ra mie nia Pra wa i Spra wie -
dli wo ści. Za stą pił na tym sta no wi -
sku Zbi gnie wa Hof f ma na, obec nie
po sła na sejm.

Łu kasz Mi ko łaj czyk ukoń czył Tech -
ni kum Elek tro nicz no -Me cha nicz ne
w Ze spo le Szkół Tech nicz nych w Ostro -
wie Wlkp. (1997), na stęp nie in for ma -
ty kę na po zio mie li cen cjac kim (2000)
na WSP w Czę sto cho wie i ma gi ster skim
(2003) na Po li tech ni ce Opol skiej. Skoń -
czył tak że stu dia po dy plo mo we m. in.
z ma te ma ty ki oraz re so cja li za cji i so cjo -
te ra pii. Był za trud nio ny w szko łach
pod sta wo wych, gim na zjal nych i śred -

nich, zaś w 2007 ob jął sta no wi sko dy -
rek to ra Szko ły Pod sta wo wej nr 9
w Ostro wie Wlkp.

Za an ga żo wał się w dzia łal ność po li -
tycz ną w sze re gach Pra wa i Spra wie dli wo -
ści. W 2010 i 2014 uzy ski wał man dat
rad ne go po wia tu ostrow skie go. W 2015
zo stał wy bra ny do se na tu IX ka den cji
w okrę gu wy bor czym nr 95. 

W po wie cie kro to szyń skim Ł. Mi ko -
łaj czy ka za pa mię ta no ja ko naj bar dziej ak -
tyw ne go par la men ta rzy stę, któ ry an ga żo -
wał się w spra wy lo kal ne i in ter we nio wał
na proś bę miesz kań ców. W 2018 kan dy -
do wał na pre zy den ta Ostro wa Wlkp., zaj -
mu jąc dru gie miej sce z wy ni kiem 20,36%
gło sów. W wy bo rach par la men tar nych,
któ re od by ły się w paź dzier ni ku te go ro -
ku, nie uzy skał re elek cji, prze gry wa jąc
z Ewą Ma tec ką z Ko ali cji Oby wa tel skiej. 

Wo je wo da wiel ko pol ski jest przed sta -
wi cie lem rzą du w te re nie. Spra wu je tak że
nad zór praw ny nad dzia łal no ścią gmin
i po wia tów oraz re pre zen tu je w wo je -
wódz twie Skarb Pań stwa. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POLITYKA

Były senator został wojewodą

21 li sto pa da wie czo rem na dro dze
kra jo wej nr 15 w Bo ża ci nie do szło
do wy pad ku dro go we go. Zde rzy ły się
dwa sa mo cho dy oso bo we. W trak cie
ak cji służb ra tow ni czych ruch od by -
wał się wa ha dło wo.

Na miej sce zda rze nia wy sła no śred ni
po jazd ga śni czy z Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej w Kro to szy nie oraz lek ki sa -
mo chód ra tow nic twa tech nicz ne go
z OSP Be ni ce. Na sku tek wy pad ku sa mo -
cho dy wy pa dły po za ob ręb jezd ni i znaj -

do wa ły się w ro wach po prze ciw nych stro -
nach dro gi. Po jaz da mi łącz nie po dró żo -
wa ły trzy oso by, któ re w mo men cie przy -
by cia stra ży po żar nej znaj do wa ły się
pod opie ką ra tow ni ków me dycz nych.

– Po prze pro wa dze niu dia gno sty ki
wka ret ce po go to wia kie row nik Ze spo łu Ra -
tow nic twa Me dycz ne go pod jął de cy zję
o prze trans por to wa niu męż czy zny po dró -
żu ją ce go po jaz dem mar ki VW Pas sat
do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we go. Po -
zo sta li uczest ni cy zda rze nia nie wy ma ga li
ho spi ta li za cji. Stra ża cy odłą czy li aku mu la -

to ry w uszko dzo nych sa mo cho dach i za bez -
pie czy li wy cie ki pły nów eks plo ata cyj nych
sor ben tem – in for mu je asp. Ma te usz Dy -
mar ski z Ko men dy Po wia to wej PSP w Kro -
to szy nie. Po za koń cze niu czyn no ści do cho -
dze nio wych po li cji z jezd ni usu nię to ele -
men ty ka ro se rii oraz zie mię stwa rza ją cą za -
gro że nie dla uczest ni ków ru chu dro go we go. 

– Kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki
BMW miesz ka niec Koź mi na Wlkp. nie -
pra wi dło wo wy ko nał ma newr wy prze -
dza nia i do pro wa dził do zde rze nia z ja dą -
cym z prze ciw ka po jaz dem mar ki Volks -
wa gen Pas sat, któ rym kie ro wał miesz ka -
niec Ja ro ci na. Na szczę ście nikt nie od -
niósł po waż nych ob ra żeń. Oka za ło się, że
kie row ca BMW nie po sia dał upraw nień
do kie ro wa nia sa mo cho dem, w związ ku
z czym zo stał uka ra ny man da tem w wy -
so ko ści 500 zł. Za spo wo do wa nie wy pad -
ku otrzy mał dru gi man dat, w tej sa mej
kwo cie. Wszy scy uczest ni cy zda rze nia
by li trzeź wi – mó wi Piotr Szcze pa niak,
ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po -
li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Niefortunne wyprzedzanie
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PROGRAM

Trzy nasze szkoły walczą o wygraną

Szko ła Pod sta wo wa nr 8 z Od dzia ła -
mi Dwu ję zycz ny mi im. Ma rii Skło -
dow skiej -Cu rie w Kro to szy nie, Szko ła
Pod sta wo wa w Zdu nach oraz Szko ła
Pod sta wo wa nr 1 im. Straj ku Dzie ci
Koź miń skich 1906/1907 w Koź mi -
nie Wlkp. wy star to wa ły w ko lej nej
edy cji pro gra mu Szko ła Ma łe go In ży -
nie ra. Za chę ca my wszyst kich do gło -
so wa nia, któ re po trwa do 6 grud nia.

Pro mo cja na uk ści słych, a zwłasz cza
ro bo ty ki, au to ma ty ki i pod staw pro gra -
mo wa nia wśród uczniów wiel ko pol skich
szkół pod sta wo wych to głów ny cel pro jek -
tu Szko ła Ma łe go In ży nie ra, któ ry re ali zo -
wa ny jest wspól nie przez Volks wa gen Po -
znań i Fun da cję Roz wo ju Edu ka cji Ma łe -
go In ży nie ra. 

W ra mach pro gra mu pla ców ki
oświa to we mo gą uzy skać kom plet ny
i uni ka to wy ze staw, któ ry do star czy im
wie dzy, na rzę dzi oraz po my słów do za ra -
że nia pa sją do ro bo ty ki. Na gro da mi są ze -
sta wy kloc ków LE GO® MIND -
STORMS® EV3 do bu do wy oraz pro gra -
mo wa nia ro bo tów o war to ści 6000 zło -
tych, ca ło dnio wy fe sti wal tech no lo gicz ny
w zwy cię skiej szko le oraz cer ty fi ko wa ne
szko le nie z pro wa dze nia za jęć z wy ko rzy -
sta niem kloc ków LE GO® MIND -
STORM EV3 dla dwóch na uczy cie li. 

Każ da oso ba mo że od dać je den głos
dzien nie. Dzie sięć szkół z naj więk szą licz -
bą gło sów otrzy ma ze staw wspo mnia nych
wy żej na gród. Za chę ca my do gło so wa nia
na stro nie www.szko la ma le go in zy nie -
ra.pl. (NO VUS)

W dniach 20-21 li sto pa da w Kra ko -
wie mia ła miej sce pol ska se lek cja
jed ne go z naj bar dziej pre sti żo wych
kon kur sów ku li nar nych na świe -
cie – Bo cu se d'Or. Fir ma Las -Ka -
lisz Sp. z o. o. by ła głów nym do staw -
cą mię sa na to wy da rze nie. 

21 li sto pa da w ra mach Eu ro pej skiej
Sto li cy Kul tu ry Ga stro no micz nej sze ściu
zna ko mi tych sze fów kuch ni, w asy ście
swo ich po moc ni ków, sta nę ło do ry wa li za -
cji o mia no naj lep sze go, otwie ra jąc so bie
tym sa mym drzwi do eu ro pej skich fi na -
łów w Tal li nie. W szran ki sta nę li Łu kasz
Bu dzik, Er nest Ja go dziń ski, Ja kub Ka -
sprzak, Krzysz tof Na wroc ki, Mi chał Stę -
żal ski i Ma te usz Su li ga.

Kon kurs był nie la da wi do wi skiem,
okra szo nym wie lo ma to wa rzy szą cy mi
atrak cja mi. Po za pod glą da niem kan dy da -
tów przy po nad pię cio go dzin nej pra cy
na sta no wi skach moż na by ło spo tkać sze -
fów kuch ni z eks klu zyw ne go sto wa rzy -
sze nia Bo cu se d'Or Win ners, czy li naj zna -
ko mit szych ku cha rzy świa to wej ran gi,
zwy cięz ców te go naj więk sze go kon kur su
ku li nar ne go na świe cie. W ju ry, po za

wiel ki mi au to ry te ta mi z na sze go po dwór -
ka, za sie dli za gra nicz ni sze fo wie z gwiazd -
ka mi Mi che lin oraz pre zy den ci z eu ro pej -
skich Aka de mii Bo cu se d'Or. 

Na sza ro dzi ma fir ma Las -Ka lisz Sp.
z o. o. z Tom nic by ła głów nym do staw cą
mię sa na ten kon kurs. Ku cha rze mie li bo -
wiem do wy ko na nia da nie z udzia łem
tusz ki kró li czej. Nie zwy kle cie szy fakt, iż
lo kal na fir ma we szła na sa lo ny zma gań
ku li nar nych na ta kim po zio mie. 

Zwy cięz cą pol skiej se lek cji kon kur su
zo stał Ja kub Ka sprzak z re stau ra cji Se zo -
ny w miej sco wo ści Trzek (oko li ce Po zna -
nia). Sa mo sto isko fir my Las -Ka lisz Sp.
z o. o. go ści ło wie lu zna ko mi tych ku cha -
rzy, ta kich jak Kurt Schel ler, Adam
Chrzą stow ski czy Ka rol Okra sa. Fir ma
do dat ko wo pre zen to wa ła na tar gach wer -
sję star to wą skle pu in ter ne to we go z dzi -
czy zną: www.sklep.las -ka lisz.pl.

OPRAC. (RED.)

RODZIME FIRMY 

Las-Kalisz partnerem 
w największym konkursie kulinarnym
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22 li sto pa da w re stau ra cji Ra tu szo -
wa od by ło się co rocz ne spo tka nie
ho no ro wych daw ców krwi z te re nu
po wia tu kro to szyń skie go. Tym ra -
zem by ła oka zja do świę to wa nia po -
dwój ne go ju bi le uszu – 45-le cia Klu -
bu Ho no ro wych Daw ców Krwi
przy Pol skim Czer wo nym Krzy żu
w Kro to szy nie oraz 40-le cia Klu bu
Ho no ro wych Daw ców Krwi przy Ko -
men dzie Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej.

– Cie szę się, że mam przy jem ność
pra co wać z ludź mi, któ rzy nie tyl ko ra tu -
ją zdro wie i ży cie w wy pad kach ko mu ni -
ka cyj nych bądź po ża rach, ale po tra fią też
dzia łać pry wat nie, dzie ląc się cząst ką sie -
bie. Cie szy fakt, że za każ dą jed nost ką
krwi stoi czło wiek, któ re mu być mo że
ura to wa li śmy ży cie – ty mi sło wa mi pre -
zes Klu bu HDK przy KP PSP w Kro to szy -
nie, mł. ogn. Bar tosz Gór ka, roz po czął
prze mó wie nie, pod kre śla jąc za słu gi
człon ków klu bu. 

Stra żac ki klub funk cjo nu je nie prze -
rwa nie od 27 paź dzier ni ka 1979 ro ku.

Funk cjo na riu sze nie tyl ko bez in te re sow -
nie od da ją krew, ale tak że co rocz nie
czyn nie włą cza ją się w or ga ni za cję za wo -
dów po wia to wych pierw szej po mo cy dla
szkół po nad gim na zjal nych pod pa tro na -
tem PCK.

Wy ra zem wdzięcz no ści i uzna nia dla
krwio daw ców by ły wy stę py ar ty stycz ne
uczniów SP nr 5 w Kro to szy nie oraz licz -
nie przy by li go ście. Po dwój ny ju bi le usz
był oka zją do wrę cze nia od zna czeń i wy -
róż nień. Od zna ką „Ho no ro wy Daw ca

Krwi – Za słu żo ny dla Zdro wia Na ro du”
dla daw ców, któ rzy od da li co naj mniej 20
li trów krwi, nada ną przez mi ni stra zdro -
wia, uho no ro wa ni zo sta li asp. sztab. Ma -
te usz Pocz ta, asp. sztab. Da riusz Ryb ka
i mł. ogn. Piotr Niś kie wicz, na to miast
Od zna kę Ho no ro wą PCK otrzy ma li asp.
sztab. Ma te usz Pocz ta, asp. sztab. Da riusz
Ryb ka, asp. Ma te usz Dy mar ski, st. ogn.
Mo ni ka Grzą ka, mł. ogn. Piotr Niś kie -
wicz, mł. ogn. Bar tosz Gór ka oraz st. sekc.
Łu kasz Wy du ba. (NO VUS)

18 li sto pa da stra ża cy z Ko men dy Po -
wia to wej PSP, w ra mach ogól no pol -
skiej kam pa nii edu ka cyj no -in for ma cyj -
nej „Czuj ka na stra ży Two je go bez pie -
czeń stwa”, prze pro wa dzi li dla pen sjo -
na riu szy Dzien ne go Do mu SE NIOR+
w Kro to szy nie pre lek cję na te mat za -
gro żeń okre su je sien no -zi mo we go. 

Funk cjo na riu sze, wy ko rzy stu jąc mo -
bil ny sy mu la tor za gro żeń po ża ro wych,
przed sta wi li za gad nie nia zwią za ne z po -
ża ra mi w miesz ka niach lub do mach jed -
no ro dzin nych. Wy ja śni li, jak pra wi dło wo
ewa ku ować się w sy tu acji za gro że nia
i w ja ki spo sób po wia do mić służ by ra tow -
ni cze.  Bar dzo waż nym ele men tem wi zy -

ty by ło pod nie sie nie po zio mu wie dzy
na te mat przy czyn i kon se kwen cji emi sji
tlen ku wę gla. Stra ża cy za pre zen to wa li

czuj ni ki tlen ku wę gla i dy mu, mó wiąc,
w ja ki spo sób te urzą dze nia na le ży mon -
to wać. (NO VUS)

KROTOSZYN

Podwójny jubileusz honorowych dawców krwi

KROTOSZYN

Prewencja fundamentem bezpieczeństwa
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W Wiej skim Do mu Kul tu ry w Go rzu -
pi od był się II Kon cert Pie śni Pa trio -
tycz nych. Ucznio wie miej sco wej
Szko ły Pod sta wo wej oraz dzie ci z od -
dzia łu przed szkol ne go przy go to wa li
wspa nia ły wy stęp, któ ry za chwy cił
wi dow nię. 

Kon cert otwo rzy ła Al do na Pa szek,
dy rek tor SP w Go rzu pi, wi ta jąc wszyst -
kich za pro szo nych go ści, uczniów i ich ro -
dzi ny oraz miesz kań ców wsi, a tak że za -
pra sza jąc do wspól ne go śpie wa nia. Ce lem
im pre zy by ło przy po mnie nie pol skich
pie śni pa trio tycz nych, któ re przez wie le
lat do da wa ły otu chy w wal ce na szym
przod kom, a obec nie upa mięt nia ją waż ne
dla na sze go kra ju wy da rze nia z prze szło -
ści.

Na po czą tek wspól nie za śpie wa no
„Ro tę”. Ucznio wie wy ko na li kil ka utwo -
rów, a po mię dzy ni mi przy po mi na li hi -
sto rię na sze go kra ju. Dzie ci z młod szych
klas za gra ły dwa utwo ry na fle tach pro -
stych, z ko lei star si ucznio wie przy go to -
wa li in sce ni za cję na te mat roz bio rów Pol -
ski i od zy ska nia nie pod le gło ści. Za pre zen -
to wa li tak że ta niec z bia ło -czer wo ny mi
fla ga mi, któ ry za chwy cił wi dzów. 

Przy oka zji pod su mo wa no dwa kon -
kur sy szkol ne. W kon kur sie pla stycz nym
„Mo ja ma ła oj czy zna” w gru pie przed -

szko la ków pierw sze miej sce za ję ła Ali cja
Kła niec ka, dru ga by ła Zo fia Bie law na,
a trze cia Le na Czu bak. W ka te go rii klas I -
-II zwy cię ży ła Ni ko la Czu bak, wy prze -
dza jąc Nad ię No wak i Ma cie ja Cie siel skie -
go. Po nad to wy róż nie ni zo sta li Da wid
Bal ce rek, Ma ria Ku las, An to ni Ducz mal,
Fran ci szek Ma łu szek, Ma te usz Ku las,
Nad ia Lis oraz Pa tryk Woj ta ła. 

W kon kur sie fo to gra ficz nym „Pięk na
Nie pod le gła” trium fo wał Ma ciej Tra wiń -
ski, dru gie miej sce przy zna no Ma te uszo -
wi Ku la so wi, a trze cie Mai Ski bie. Wy róż -
nie nia otrzy ma li Fa bian Kryś, Ga brie la
Kraj ka, Ka ta rzy na Jan kow ska i Szy mon

Sta sik. Wszyst kie na gro dzo ne pra ce moż -
na by ło zo ba czyć pod czas kon cer tu.

– Chciał bym bar dzo po dzię ko wać
za to dzi siej sze wy da rze nie, któ re na -
praw dę ła pa ło za ser ce. Był mo ment, kie -
dy mia łem łzy w oczach. To pięk na rzecz,
że pa trio tyzm jest za rów no w na szych
dzie ciach, jak i w miesz kań cach Go rzu pi.
Oby Pol ska po zo sta ła nie pod le głą tak jak
do tej po ry. Dzię ku ję na uczy cie lom
i uczniom za ten wspa nia ły kon cert – po -
wie dział Ma rian Wło sik, rad ny Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go.

(LE NA)

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

GORZUPIA

,,Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź...”
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Świet nie spi sa li się za wod ni cy z na -
sze go po wia tu na za wo dach Pu cha -
ru Pol ski w Su mo Mło dzi ków i Ka de -
tów w Sto ku Lac kim obok Sie dlec.
Re pre zen tan ci UKS Sam son Ko by lin
oraz TA Ro zum Kro to szyn wy wal czy -
li w su mie 14 me da li.

Mło dzi cy To wa rzy stwa Atle tycz ne go
Ro zum Kro to szyn pięć ra zy sta wa li na po -
dium. Naj lep si w swo ich ka te go riach wa go -
wych by li Fi lip Urba niak (-40 kg) oraz Pa -
tryk Sta niek (+70 kg), a brą zo we krąż ki zdo -

by li Mak sy mi lian Bon dzior (-40 kg), Mi chał
Sta sik (-50 kg) i Oskar Błasz czyk (+70 kg). 

Jesz cze le piej po wio dło się eki pie
UKS Sam son Ko by lin. Za wod ni cy z te go
klu bu wy wal czy li bo wiem dwa zło te, trzy
srebr ne i czte ry brą zo we. W zma ga niach
mło dzi czek dwu krot nie dru ga (kat. -
60 kg i -65 kg) by ła Alek san dra Osman.
Z ko lei w gro nie mło dzi ków An to ni
Gren da trium fo wał w kat. -50 kg, a po -
nad to był dru gi w kat. -55 kg. 

Po śród ka de tek pierw sze miej sce
w kat. 60 kg za ję ła Oli wia Kuś (60 kg).

Dwa ra zy brąz zgar nę ły Aga ta Jar ka (kat. -
65 kg i -70 kg) i Ad rian na Bie der mann
(kat. +70 kg i open). 

Zor ga ni zo wa no rów nież tur niej dla
naj młod szych za wod ni ków, w któ rym

uczest ni czy li przed sta wi cie le ko by liń -
skie go klu bu. W kat. -29 kg zwy cię ży ła
Ni ko la Pa ster niak, a w kat. -25 kg
na trze ciej lo ka cie upla so wa ła się Ka ro li -
na Ciół ko. (LE NA) 

SUMO

Spisali się na medal(e)!

W dniach 15-17 li sto pa da Ju lia Bie -
law na z KS Kro tosz star to wa ła w Zi -
mo wych Mi strzo stwach Okrę gu
Wiel ko pol skie go w Pły wa niu, a jej
ko le dzy i ko le żan ki z klu bu wal czy li
o me da le na Ogól no pol skich Za wo -
dach Pły wac kich w Ka li szu.

W mi strzo stwach prze pro wa dzo -
nych na Ter mach Po znań skich ry wa li zo -
wa ło po nad 350 za wod ni ków z 22 klu -
bów. Ju lia Bie law na po ra dzi ła so bie zna -
ko mi cie, zdo by wa jąc srebr ny me dal
na dy stan sie 50 m sty lem kla sycz nym

i po bi ja jąc jed no cze śnie swój re kord ży cio -
wy (35: 69). Po nad to za wod nicz ka Kro to -
sza zaj mo wa ła czwar te miej sca na 100 m
sty lem kla sycz nym (1: 22: 66), 200 m
sty lem kla sycz nym (03: 06: 80)
oraz 100 m sty lem zmien nym
(1: 19: 98). 

W Ogól no pol skich Za wo dach Pły -
wac kich w Ka li szu star to wa li przed sta -
wi cie le 27 klu bów. Re pre zen tan ci KS
Kro tosz Kro to szyn zdo by li aż 11 me da li.
Na naj wyż szym stop niu po dium sta nę li
Piotr Niż niow ski (50 m sty lem do wol -
nym – 33: 43 oraz 50 m sty lem kla sycz -

nym – 46: 56) i Mar ty na Jan kow ska
(50 m sty lem kla sycz nym – 52: 68). Sre -
bro wy wal czy li Igor Ham rol (50 m sty -
lem kla sycz nym – 47: 69), Kac per Stel -
ma szyk (50 m sty lem kla sycz -
nym – 53: 88) i Ju lian na Gren da (50 m
sty lem kla sycz nym – 48: 35). Z ko lei
brą zo we me da le zgar nę li Mar cel Mu -
szyń ski (50 m sty lem kla sycz -
nym – 57: 32), Ju lian na Gren da (50 m
sty lem do wol nym – 36: 03), Mar ty na
Jan kow ska (50 m sty lem do wol -
nym – 42: 32), Ga brie la Urban (50 m
sty lem kla sycz nym – 46: 19) oraz Mał -
go rza ta Hen dry siak (50 m sty lem kla -
sycz nym – 42: 19).

(LE NA)

PŁYWANIE

Sukcesy reprezentantów Krotosza
W so bo tę ro ze gra na zo sta ła dru ga ko -
lej ka Kro to szyń skiej Li gi Ha lo wej Pił ki
Noż nej. Znów nie oby ło się bez nie spo -
dzia nek. Emo cji by ło co nie mia ra. 

W pierw szym me czu Cre ati ve Te am
pro wa dził z Eki pą z Sul mie rzyc już 5: 3.
Jed nak obroń cy ty tu łu wzię li się w garść
i osta tecz nie wy gra li 8: 5. 

Zde cy do wa ne zwy cię stwo od niósł
Tom -Kar Ko bier no, po ko nu jąc 11: 3 eki pę
Octa go nu. Wy nik spo tka nia mógł być zgo -
ła in ny, lecz Octa gon nie wy ko rzy stał
dwóch prze dłu żo nych kar nych. W zwy cię -

skim ze spo le hat tric ka za li czył Do mi nik Ję -
dr ko wiak. Ostre strze la nie urzą dzi li so bie
pił ka rze Pan co mu Zdu ny, apli ku jąc dru ży -
nie Na vy Se als aż 15 go li, a tra cąc je dy nie
trzy. Pięć ra zy do siat ki tra fił Ja kub Apa nel.

Bar dzo za cię ta by ła kon fron ta cja
A Se ree Tee z Al ba tro sa mi. Po pa sjo nu ją cej
wal ce eki pa AST wy gra ła 5: 4, a wszyst kie
go le dla prze gra nych by ły dzie łem Ar ka -
diu sza Szczot ki. Emo cji nie bra ko wa ło tak -
że w me czu MTV z Żu bra mi. Roz dra że -
wia nie pro wa dzi li 3: 1, po tem ry wa le zdo -
by li dwie bram ki i był re mis. Osta tecz nie
ze spół MTV wy grał 5: 4. (LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Strzelecki festiwal Pancomu 

W mi nio ny week end w ha li wi do wi -
sko wo -spor to wej przy ul. Olim pij -
skiej od by ła się IX edy cja tur nie ju
Re iss Cup. Pił kar skie roz gryw ki przy -
cią gnę ły mnó stwo mło dych ta len -
tów z po łu dnio wej Wiel ko pol ski. 

Re iss Cup to naj więk szy w Pol sce
cykl tur nie jów spor to wych dla dzie ci,
or ga ni zo wa ny co ro ku przez Klub Spor -
to wy Aka de mia Pił kar ska Re is sa oraz
Fun da cję Pio tra Re is sa. W na szym mie -
ście tur niej od był się po raz trze ci. Ze
wzglę du na du żą ilość za wod ni ków roz -
gryw ki po dzie lo ne zo sta ły na dwie tu ry:
po ran ną i po po łu dnio wą. Mło dzi adep -
ci fut bo lu roz gry wa li me cze na dwóch

spe cjal nie przy go to wa nych bo iskach ze
sztucz nej na wierzch ni. 

W so bo tę do ry wa li za cji przy stą pi ły
dru ży ny z rocz ni ków 2011 i 2012. Pod -

czas po ran nej run dy do fi na łu awan so -
wa ły eki py z Ra wi cza i Go sty nia. Ra wic -
ki ze spół zwy cię żył 4: 1. W me czu o trze -
cie miej sce te am z Po go rze li po ko nał 2: 0
Wło sza ko wi ce. Naj lep szym za wod ni -
kiem tur nie ju okrzyk nię to Ce za re go
Twar de go (Go styń), a naj lep szym bram -
ka rzem zo stał Igor Trzcie liń ski (Go -
styń).

W run dzie po po łu dnio wej trium fo -
wa li go sty nia nie, któ rzy w fi na le ogra -
li 3: 1 Brze zi ny. Na trze ciej lo ka cie upla so -
wał się Go styń III, po ko nu jąc Ra wicz 4: 1.
Ma te usza Wa cho wia ka (Go styń) uzna no
za naj lep sze go gra cza, a mia no naj lep sze -
go bram ka rza przy pa dło Woj cie cho wi
Lu dwi cza ko wi (Brze zi ny). 

W nie dzie lę ry wa li zo wa li pił ka rze
z rocz ni ków 2010 i 2009. W run dzie po -
ran nej w gru pie B1 trium fo wał ze spół
z Ko by li na, wy prze dza jąc Wie ru szów
i Ostrze szów. Za naj lep sze go za wod ni ka
uzna no Paw ła Wi la now skie go (Ko by lin),
a spo śród bram ka rzy wy róż nio no Fi lipa
Moń kę (Wie ru szów). W gru pie B2 naj -
lep si by li ostrze szo wia nie, któ rzy w fi na le
wy gra li z kro to szyń skim te amem. Trze cie
miej sce za ję li ple sze wia nie. Naj lep szym
gra czem był Mi chał Bia ły (Ostrze szów),
a naj lep szym bram ka rzem – Fran ci szek
Gu zi kow ski (Kro to szyn). 

Run da po po łu dnio wa to zwy cię stwo
zdu now skich pił ka rzy, któ rzy po ko na -

li 8: 1 ry wa li z Ostrze szo wa. Na trze ciej
po zy cji upla so wał się ze spół z Brze zin.
Na naj lep sze go za wod ni ka wy bra no An -
to nie go Grzyb ka (Zdu ny), a za naj lep sze -
go bram ka rza uzna no Kry stia na Ku bac -
kie go (Ja ro cin). 

– Chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim, któ rzy pra co wa li cięż ko od piąt ko -
we go wie czo ru, aby tur niej Re iss Cup
w Kro to szy nie mógł się od być. W szcze -
gól no ści dzię ku ję spon so rom oraz wła -
dzom mia sta, któ re bez płat nie udo stęp -
ni ły obiekt spor to wy. Po wy ni kach dru -
żyn z na sze go po wia tu wi dać, że pra ca
na tre nin gach przy no si od po wied nie
efek ty. Za pra sza my wszyst kich na za ję cia
w Aka de mii i na ko lej ny tur niej Re iss
Cup w przy szłym ro ku – pod su mo wał
Grze gorz No wak, ko or dy na tor APR
w Kro to szy nie. (LE NA)

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

POD NASZYM PATRONATEM

Wielkie piłkarskie emocje w Krotoszynie
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