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W grud niu od by ła się kon fe ren cja
„Roz wój szkol nic twa za wo do we go
w po wie cie kro to szyń skim a lo kal ny
ry nek pra cy w gmi nie Koź min Wlkp.”
Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by ły
Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im. Straj ku
Dzie ci Koź miń skich 1906/1907
oraz Ośro dek Do sko na le nia Za wo do -
we go Pa te rek w Koź mi nie Wlkp.

Otwie ra ją cy kon fe ren cję Ja cek Za -
wod ny, dy rek tor koź miń skiej Je dyn ki,
pod kre ślił zna cze nie szkol nic twa za wo do -

we go i po dzię ko wał wła ści cie lo wi ODZ
Pa te rek za moż li wość zor ga ni zo wa nia te go
spo tka nia w je go sie dzi bie. Z ko lei Sta ni -
sław Pa te rek opo wie dział o swo jej fir mie. 

Uczest ni cy kon fe ren cji wy słu cha li
wy kła du „Zna cze nie do radz twa za wo do -
we go przy wy bo rze kie run ku kształ ce nia
przez uczniów w per spek ty wie dal szej ka -
rie ry za wo do wej”, któ ry wy gło si ła Be ata
Ku zia – do rad ca za wo do wy w SP nr 1.
Pre lek cją na te mat lo kal ne go ryn ku pra cy
oraz ryn ku edu ka cyj ne go w po wie cie kro -
to szyń skim za pre zen to wa ła na to miast

Mał go rza ta Grzem pow ska – dy rek tor Po -
wia to we go Urzę du Pra cy w Kro to szy nie.
Te ma ty kę szko leń za wo do wych w for -
mach po zasz kol nych przy bli ży ła Syl wia
Ko len da z ODZ Pa te rek. 

Za pro sze ni go ście i ucznio wie mie li
tak że oka zję za po znać się z ofer tą szkół
i pla có wek oświa to wych, pro wa dzo nych
przez po wiat. W spo tka niu udział wzię li
rów nież sta ro sta Sta ni sław Szczot ka,
Prze my sław Wój cik – na czel nik Wy dzia -
łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu w Sta ro -
stwie Po wia to wym, Da ria Szpur -

tacz – dy rek tor biu ra Ce chu Rze miosł
Róż nych w Kro to szy nie, Ire na Se -
rek – kie row nik Re fe ra tu Oświa ty w Koź -
mi nie Wlkp., dy rek to rzy i przed sta wi cie -
le szkół i pla có wek oświa to wych, pra co -

daw cy lo kal nych firm oraz ucznio wie klas
ósmych z wy cho waw ca mi.  Na ko niec
uczest ni cy dys ku to wa li na te mat szkol -
nic twa za wo do we go oraz lo kal ne go ryn -
ku pra cy.  (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Dyskutowali o szkolnictwie zawodowym

Śmi głow ce Lot ni cze go Po go to wia
Ra tun ko we go mo gą po now nie ko -
rzy stać z lą do wi ska przy szpi ta lu.
Cza so we wstrzy ma nie je go funk cjo -
no wa nia spo wo do wa ne by ło pra ca -
mi bu dow la ny mi, zwią za ny mi z roz -
bu do wą szpi ta la. 

Obec nie na przy szpi tal nym lą do wi -
sku przy wró co no moż li wość wy ko ny wa -
nia ope ra cji lot ni czych przez śmi głow ce
LPR w po rze dzien nej.

Ozna ko wa nie lą do wi ska zo sta ło uak -
tu al nio ne i do sto so wa ne do obo wią zu ją -
cych wy ma gań – we dług In struk cji Ope ra -
cyj nej Lą do wi ska Kro to szyn -Szpi tal, po zy -
tyw nie za opi nio wa nej przez Lot ni cze Po go -

to wie Ra tun ko we. Do ty czy to ozna ko wa nia
pły ty i ozna ko wa nia prze szko do we go
na frag men cie win dy trans por tu ją cej cho re -
go na lą do wi sko. Ozna ko wa nia te przy czy -
nia ją się do po pra wie nia bez pie czeń stwa lą -
do wań i star tów śmi głow ców LPR.

War to do dać, że fir ma Kau fland Pol -
ska Mar ke ty Sp. z o. o. Sp. k. na wła sny
koszt – w ra mach po mo cy szpi ta lo wi,
zgod nie z za le ce nia mi wspo mnia nej in -
struk cji – po ma lo wa ła frag ment jed nej ze
ścian mar ke tu, znaj du ją ce go się obok lą -
do wi ska. Po wsta ły na nim bia ło -czer wo ne
po la, sta no wią ce wy ma ga ne ozna ko wa nie
prze szko do we. Dy rek cja szpi ta la dzię ku je
fir mie Kau fland za pod ję cie tych dzia łań.

OPRAC. (AN KA)

SZPITAL

Lądowisko znów funkcjonuje
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Pod czas gru dnio wej se sji Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go Ja cek Za -
wod ny zło żył wnio sek o po sza no wa -
nie god no ści i sza cu nek. Tym sa -
mym za ape lo wał do człon ków ra dy,
by da wa li do bry przy kład, sza nu jąc
od mien ne po glą dy i prze ciw sta wia -
jąc się nie na wi ści. 

– Ko niec ro ku to czas wie lu pod su -
mo wań. Rów nież tych w pra cy sa mo rzą -
do wej – czy ta my w zło żo nym przez rad -
ne go Za wod ne go wnio sku. – Pa mię tam
mo men ty w na szej naj now szej hi sto rii,
któ re mia ły zmie nić wszyst ko. To by ła
śmierć Ja na Paw ła II, ka ta stro fa smo leń -
ska czy śmierć pre zy den ta Ada mo wi cza.
Wszy scy wi dzi my, że tak nie jest. A prze -
cież „po li ty ka mo że stać się wznio słą for -
mą mi ło ści, je że li jest re ali zo wa na z po -
sza no wa niem dla ży cia, wol no ści i god no -
ści lu dzi” – na pi sał Pa pież w prze sła niu

na Świa to wy Dzień Po ko ju. Przy wo łu ję
te fak ty w tym miej scu i mo men cie, po -
nie waż kil ka ra zy mia ły miej sce sy tu acje,
któ re nie po win ny się zda rzyć. Nie raz
pod czas se sji Ra dy Po wia tu bra ko wa ło
sza cun ku. Nie je stem prze ciw ko ni ko mu
i ni cze mu. Je stem za. Za sza cun kiem.
Każ dy z nas jest in ny i każ dy re pre zen tu -
je in ne po glą dy. Jed nak wy ko nu jąc man -
dat rad ne go Ra dy Po wia tu, na le ży za cho -
wać god ność. Spie raj my się, dziel my się

kon struk tyw ny mi ar gu men ta mi i dbaj -
my o spra wy lo kal nej spo łecz no ści. Pa -
mię taj my rów nież, że rad ny to oso ba pu -
blicz na, któ ra re pre zen tu je swo ich miesz -
kań ców. Art. 21 pkt. 1 Usta wy o sa mo -
rzą dzie po wia to wym mó wi, że „Rad ny
obo wią za ny jest kie ro wać się do brem
wspól no ty sa mo rzą do wej po wia tu”. I to
po win no być nad rzęd nym ce lem pra cy
spo łecz no -sa mo rzą do wej. Ri chard Sen -
nett w swej książ ce pt. „Ra zem. Ry tu ały,
przy jem no ści i po li ty ki ko ope ra cji” wska -
zu je, że „współ pra ca, po pierw sze, wy ma -
ga zdol no ści do dia lo gu, czy li pro wa dze -
nia roz mo wy z dru gą oso bą nie po to, by
prze ko nać ją do swej ra cji, lecz by wza -
jem nie po dzie lić się ar gu men ta mi. To po -
zwa la bu do wać wię zi. By więź trwa ła
i współ pra ca sta ła się moż li wa, po trzeb ne
są prak tycz ne ge sty, ry tu ały wzmac nia ją -
ce”. Niech ob ce bę dą w Ra dzie Po wia tu
hejt, nie na wiść i agre sja. W no wym ro ku

ży czę Wy so kiej Ra dzie po sza no wa nia
god no ści ludz kiej i sza cun ku dla dru gie go
czło wie ka.

Sło wa J. Za wod ne go w peł ni po par li
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka i wi ce prze -
wod ni czą cy ra dy Da riusz Ro zum. – Przy -
cho dząc 21 lat te mu do sa mo rzą du, my -
śla łem, że bę dzie my się spie rać me ry to -
rycz nie, a nie po li tycz nie, że by sta ro ście
do wa lić – stwier dził S. Szczot ka.

– Do ło żył bym od sie bie, co jest
przed mio tem mo ich prze my śleń przez
wie le lat. Po nad 100 lat mi nę ło, od mo -
men tu, kie dy mar sza łek Pił sud ski wy po -
wie dział słyn ne sło wa: „Na ród pięk ny, ale
lu dzie…”. Resz ty nie do po wiem po pro -
stu. Za sta na wiam się, jak to jest, że tyl ko

wróg ze wnętrz ny po tra fi nas jed no czyć
i mo bi li zo wać do dzia ła nia. Je śli go nie
ma, to „ło imy się, ile wej dzie”. Do szło
do te go, że sam nie or ga ni zu ję imie nin we
wła snym do mu. Wie le ro dzin jest roz bi -
tych na pół. Rów nież tu taj nie je ste śmy
jed nym cia łem, a prze cież po li ty kier stwo
po win no być nam ob ce. Po win ni śmy się
spie rać, a nie ob le wać bło tem, bo te go się
póź niej nie zmy je. Raz ska le czo na du sza
bę dzie cier pia ła przez wie le lat. Po po mó -
wie niach i oskar że niach trud no jest się
ob myć. Na pro gu 2020 ro ku my ślę, iż ten
apel ko le gi Jac ka przy nie sie do bro i po lep -
szy los miesz kań ców – oznaj mił D. Ro -
zum.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Szanujmy innych, odrzućmy nienawiść

3Aktualności

ROMANÓW

KGW - reaktywacja

Pod czas gru dnio wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie przy ję to bu dżet
gmi ny na 2020 rok. Jak pod kre śla li
bur mistrz i skarb nik, trze ba bę dzie za -
ci snąć pa sa i ogra ni czyć do nie zbęd -
ne go mi ni mum in we sty cje. Jest to
spo wo do wa ne ob ni że niem sub wen cji
oświa to wej, a tak że po dat ku PIT oraz
wzro stem pła cy mi ni mal nej.

– W bu dże cie na 2020 rok bra ku je
środ ków na do pła tę do wy mia ny sta rych
pie ców na eko lo gicz ne – tłu ma czył Fran ci -
szek Mar sza łek. – Nie ma wy dat ków na re -
no wa cję za byt ków. Nie ma wy dat ków
na ini cja ty wy lo kal ne. Nie ma rów nież pie -
nię dzy na bu do wę dróg gmin nych, ście żek
ro we ro wych i chod ni ków. Zmniej sza my
tak że wy dat ki bie żą ce. To rów nież bę dzie
mia ło za sad ni czy wpływ na funk cjo no wa -
nie gmi ny w róż nych ob sza rach. Nie ma my
do fi nan so wa nia na oświe tle nie ulicz ne, nie
wie my, jak bę dzie z pod wyż ka mi prą du. Je -
że li tyl ko po ja wią się moż li wo ści, bę dą pro -
po no wał zmia ny w bu dże cie. Że by nie po -
pa dać w pe sy mizm, po wiem, iż 2019 rok
był bar dzo do bry. Do ce nia jąc wkład przed -
się bior ców i miesz kań ców, nie za pro po no -
wa łem pod wyż ki po dat ków lo kal nych, mi -
mo że w in nych gmi nach to zro bio no. 

Bur mistrz stwier dził, że w cią gu ro ku
cze ka ją nas róż no ra kie pod wyż ki i nie -
wska za ne by ło by do dat ko wo ob cią żać
miesz kań ców gmi ny. Ostrze gał, że je śli
obec na ten den cja się utrzy ma, to w ko lej -
nym ro ku pod wyż ka po dat ków bę dzie nie -
unik nio na. Za pew nił przy tym, że mi mo
ogra ni cze nia in we sty cji re wi ta li za cja kro to -
szyń skie go Bło nia bę dzie kon ty nu owa na.

Skarb nik Grze gorz Ga lic ki pod kre ślił,
że zmia ny do ko na ne przez rząd w ro -
ku 2019 zmu si ły wła dze sa mo rzą do we
do nie pla no wa nych oszczęd no ści. – Pla no -
wa nie bu dże tu jest dla eko no mi sty jed ną
z naj przy jem niej szych rze czy, bo moż na
so bie na praw dę od pły nąć, o ile są moż li wo -
ści. Nam je ode bra no – po wie dział skarb -
nik gmi ny. – Te oszczęd no ści nie pla no wa -
ne po ja wi ły się w cią gu za le d wie kil ku mie -
się cy. Pierw sza gru pa zmian do ty czy po -
dat ku od do cho dów oso bi stych – zwol nio -
no z po dat ku oso by po ni żej 26. ro ku ży cia,
w po dat ku do cho do wym od osób fi zycz -
nych ob ni żo no staw ki z 18% na 17%, pod -
wyż szo no o 100% pra cow ni cze kosz ty
uzy ska nia przy cho du. W cią gu ro ku każ dy
z po dat ni ków za osz czę dzi od 480
do 800 zł, a na wet wię cej. To do bra wia do -
mość i dla po dat ni ków, i dla władz sa mo -
rzą do wych, któ re z za do wo le niem wi ta ją
każ dą po pra wę sy tu acji ma te rial nej spo łe -
czeń stwa. Trze ba jed nak po wie dzieć, że
efek tu tych zmian, czy li uszczu ple nia do -
cho dów gmin, rząd nie za mie rza w ża den
spo sób re kom pen so wać. Gmi ny ma -
ją 38,16% udzia łu we wpły wach z po dat ku
PIT. Z ob li czeń wy ni ka, że w ro ku 2020
do na sze go bu dże tu nie wpły nie oko ło 2,7
mln zł. Zmniej szy się tak że do ta cja z bu -
dże tu pań stwa na po kry cie wy dat ków
zwią za nych z ob słu gą Pro gra mu 500+ i in -
nych świad czeń.

Do spo rych zmian doj dzie też w ob -
sza rze fi nan sów zwią za nych z oświa tą, co
ma zwią zek z pod wyż ką pen sji na uczy ciel -
skich oraz do dat ku za wy cho waw stwo.
W efek cie znacz nie wzro sną wy dat ki gmi -
ny na oświa tę, a sub wen cja nie ro śnie w od -

po wied niej pro por cji. Ozna cza to, że gmi -
na mu si do ło żyć do oświa ty 6,64 mln zł. 

Skarb nik wy ja śniał da lej, że pod wyż ka
mi ni mal nej pła cy i staw ki go dzi no wej oraz
wzrost od pi sów na za kła do wy fun dusz
świad czeń so cjal nych skut ko wać bę dą
zmniej sze niem moż li wo ści fi nan so wych
gmi ny o oko ło 12 mln zł. – Ozna cza to
znacz ne za chwia nie sta bil no ści fi nan so -
wej, dla wie lu in nych na to miast skut ki bę -
dą jesz cze po waż niej sze, moż na bez cie nia
prze sa dy po wie dzieć, że dra ma tycz ne.
Aby sta bil ność fi nan so wą przy wró cić, mu -
sie li śmy za re ago wać zmniej sze niem pla -
nów wy dat ków bie żą cych wszyst kich wy -
dzia łów urzędu miej skie go oraz jed no stek
or ga ni za cyj nych gmi ny. Nie unik nio ne sta -
ną się ogra ni cze nia fi nan so we we wspie ra -
niu gmin nych spół ek. Bę dzie my re ali zo -
wać tyl ko te in we sty cje, na któ rych wy ko -
na nie ma my już pod pi sa ne umo -
wy – oznaj mił G. Ga lic ki. 

W uchwa lo nym (15 gło sów za, 5
prze ciw nych) bu dże cie na 2020 rok do -
cho dy wy no szą 194 233 429,15 zł, a wy -
dat ki – 196 683 884,71 zł. – Wy dat ki
bu dże to we na miesz kań ca prak tycz nie się
nie zmie nia ją, ale za dłu że nie w prze li cze -
niu na jed ne go miesz kań ca ro śnie – za -
uwa ży ła Sła wo mi ra Ka lak, rad na Pra wa
i Spra wie dli wo ści. Z ko lei Sła wo mir Au gu -
sty niak z Oby wa tel skie go Po ro zu mie nia
Sa mo rzą do we go stwier dził, że to na sa mo -
rzą dy spa dły kosz ty rzą do wych obiet -
nic. – Nie je ste śmy wy jąt kiem w ska li kra -
ju. Po dej mie my wkrót ce ode zwę do rzą -
dzą cych, aby za trzy mać tę ten den cję – za -
po wie dział rad ny.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SAMORZĄD

Ostre cięcia w budżecie

 
 

 

12 grud nia w miej sco wo ści Ro ma -
nów (gmi na Kro to szyn) zor ga ni zo wa -
no spo tka nie, na któ rym re ak ty wo -
wa no miej sco we Ko ło Go spo dyń
Wiej skich. Ini cja ty wę po parł bur -
mistrz Kro to szy na.

– Cie szy mnie, że tak licz nie za pi sa ły
się pa nie do te go ko ła. Jest nas 20 i jak
na tak ma łą wio skę to ogrom ny suk -
ces – po wie dzia ła Ma ri ka Be rek -Cza prac -
ka, soł tys Ro ma no wa i wi ce prze wod ni -
czą ca ko ła. 

Pierw sze Ko ło Go spo dyń Wiej skich
w Ro ma no wie zo sta ło za ło żo ne w 1965
ro ku i funk cjo no wa ło do 2000 ro ku, kie -

dy to za wie szo no je go dzia łal ność. Po re -
ak ty wa cji na prze wod ni czą cą wy bra na
zo sta ła Mał go rza ta Pach ciarz.

Sło wa uzna nia wo bec po now ne go po -
wo ła nia KGW wy ra ził bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek. – Kro to szyn jest gmi ną
ak tyw nie współ dzia ła ją cych ze so bą
miesz kań ców. Ma my po nad 100 or ga ni -
za cji po za rzą do wych, co nas bar dzo wy -
róż nia na tle in nych gmin. W imie niu
swo im, pra cow ni ków urzę du i Ra dy
Miej skiej chciał bym wam ser decz nie po -
gra tu lo wać i ży czyć po wo dze nia. Za wsze
wspie ra my ak tyw nych miesz kań -
ców – pod kre ślił wło darz Kro to szy na.

(NO VUS)
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1 stycz nia w go dzi nach wie czor nych
na dro dze kra jo wej nr 15 w miej sco -
wo ści Perzy ce (gmi na Zdu ny) do szło
do wy pad ku dro go we go. W wy ni ku
zda rze nia jed na oso ba tra fi ła
do szpi ta la. Kie row ca był nie trzeź wy
i praw do po dob nie pod wpły wem
nar ko ty ków.

Na miej sce wy sła no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -

to szy nie oraz je den z OSP Zdu ny, po go to -
wie ra tun ko we i po li cję. Oka za ło się, że sa -
mo chód oso bo wy zje chał do ro wu, ude -
rza jąc w mo stek prze jaz do wy. Si ła ude rze -
nia by ła tak du ża, że po jazd kil ka krot nie
ko zioł ko wał na od cin ku oko ło 70 me -
trów, po czym za trzy mał się w po lu i czę -
ścio wo na ścież ce ro we ro wej. W au cie
znaj do wa ła się jed na oso ba.

– Stra ża cy przy uży ciu pod ręcz ne go
sprzę tu bu rzą ce go wy ko na li do stęp

do oso by znaj du ją cej się w sa mo cho dzie.
W tym sa mym cza sie udzie la li jej wspar -
cia psy chicz ne go. Wspól nie z ra tow ni ka -
mi me dycz ny mi ewa ku owa li po szko do -
wa ne go na ze wnątrz, a na stęp nie prze -
nie śli do ka ret ki po go to wia. Le karz
po prze ba da niu pod jął de cy zję o prze -
trans por to wa niu oso by po szko do wa nej
do szpi ta la. Na stęp nie stra ża cy w roz bi -
tym po jeź dzie odłą czy li aku mu la tor
i przy stą pi li do prze szu ka nia po bli skie go
te re nu, wy ko rzy stu jąc do te go ce lu ka -
me rę ter mo wi zyj ną. In nych osób, któ re
mo gły by brać udział w zda rze niu, nie
stwier dzo no – in for mu je kpt. To masz
Pa try as, rzecz nik pra so wy KP PSP
w Kro to szy nie.

– Na miej scu po li cjan ci wstęp nie
usta li li, że 20-let ni miesz ka niec Kro to -
szy na, bę dąc w sta nie nie trzeź wo ści oraz
praw do po dob nie pod wpły wem środ -
ków odu rza ją cych, kie ro wał sa mo cho -
dem mar ki Volks wa gen Golf. Stra cił pa -
no wa nie nad po jaz dem, któ ry zje chał
na po bo cze, ude rzył w mo stek i da cho -
wał. Po li cjan ci do ko na li oglę dzin sa mo -
cho du i ujaw ni li środ ki odu rza ją ce,
praw do po dob nie krysz tał ki ec sta sy w ilo -
ści kil ku gra mów. Męż czyź nie za trzy ma -
no pra wo jaz dy. Po stę po wa nie w tej spra -
wie spra wie pro wa dzi kro to szyń ska ko -
men da – 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

Fatalny początek roku

27 grud nia grud nia na dro dze kra jo -
wej nr 36, na od cin ku po mię dzy Ku -
kli no wem a Ro ma no wem, do szło
do tra gicz ne go wy pad ku. W wy ni ku
czo ło we go zde rze nia zgi nę ła jed na
oso ba. 

Na miej sce zda rze nia uda ły się za stę -
py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz z OSP w Ku kli no wie
i Lu to gnie wie, Ze spół Ra tow nic twa Me -
dycz ne go i po li cja. 

Jak się oka za ło, na dro dze kra jo wej
do szło do zde rze nia czo ło we go sa mo cho -
du oso bo we go z po jaz dem cię ża ro wym.

Moc no zde for mo wa na oso bów ka znaj do -
wa ła się w ro wie, a cię ża rów ka blo ko wa ła
je den pas dro gi. Kie row ca więk sze go po -
jaz du nie od niósł ob ra żeń, na to miast kie -
ru ją cy au tem oso bo wym nie ste ty zgi nął
na miej scu. 

Na czas dzia łań służb ra tow ni czych
dro ga zo sta ła cał ko wi cie za blo ko wa na.
Stra ża cy w uszko dzo nych sa mo cho dach
odłą czy li aku mu la to ry i za bez pie czy li wy -
cie ki pły nów eks plo ata cyj nych. Funk cjo -
na riu sze po li cji wy zna czy li ob jazd oraz
pod ję li czyn no ści do cho dze nio we
na miej scu wy pad ku.

(AN KA)

NA DRODZE

Śmiertelny wypadek na krajówce

21 grud nia w go dzi nach ran nych
do Ko men dy Po wia to wej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie wpły nę ła in for -
ma cja o za łą czo nej in sta la cji wy kry -
wa nia za gro że nia w po miesz cze niu
ma ga zy no wym na te re nie jed ne go
z za kła dów pro duk cyj nych w Kro to -
szy nie.

Na miej sce skie ro wa no trzy za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to -
szy nie oraz dwa z miej sco wej OSP. Do dat -
ko wo na te ren za kła du przy by ła Spe cja li -
stycz na Gru pa Ra tow nic twa Che micz no -
-Eko lo gicz ne go z Ostro wa Wlkp. oraz ofi -
cer ope ra cyj ny z kro to szyń skiej ko men dy. 

– Na miej scu usta lo no, że w po -
miesz cze niu ma ga zy no wym w jed nej
z hal pro duk cyj nych włą czy ła się in sta la -
cja wy kry wa nia za gro że nia. Pra cow ni cy
za kła du opu ści li obiekt przed przy by -
ciem stra ża ków. Ze wnętrz nych oznak za -
gro że nia nie by ło, ni ko mu nic się nie sta -
ło – mó wi asp. Ma te usz Dy mar ski z KP
PSP w Kro to szy nie.

Stra ża cy po za bez pie cze niu miej sca
pro wa dzo nych dzia łań wy zna czy li stre fę
nie bez piecz ną. Na stęp nie zwe ry fi ko wa li
za gro że nie we wnątrz obiek tu przy uży ciu
do stęp nych urzą dzeń po mia ro wych.
W tym sa mym cza sie na te re nie za kła du
roz ło żo no na miot pneu ma tycz ny z na -
grzew ni cą, w któ rym umiesz czo no pra -
cow ni ków, by za pew nić im kom fort ter -
micz ny, a tak że przy go to wa no ka bi nę de -
kon ta mi na cyj ną w ra zie ko niecz no ści
prze pro wa dze nia dzia łań zmie rza ją cych
do li kwi da cji za gro że nia. Na szczę ście nie
stwier dzo no za gro że nia w obiek cie ma ga -
zy no wym.

Po przy by ciu Spe cja li stycz nej Gru py
Ra tow nic twa Che micz no -Eko lo gicz ne go
z Ostro wa Wlkp. do ko na no po now nej
oce ny za gro że nia. Jak usta lo no, praw do -
po dob ną przy czy ną alar mu w za kła dzie
by ło wa dli we dzia ła nie in sta la cji wy kry -
wa nia. Po za koń cze niu we ry fi ka cji za gro -
że nia po miesz cze nia ob ję te dzia ła nia mi
pro fi lak tycz nie prze wie trzo no.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Na szczęście to był fałszywy alarm
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– Czy miesz kań cy Smo lic są gor sze -
go sor tu? – ta kie py ta nie pod czas
gru dnio wej se sji Ra dy Miej skiej
w Ko by li nie sfor mu ło wał Wie sław
Skow roń ski – soł tys Smo lic, kie ru -
jąc je w stro nę rad nych i bur mi strza.
Spra wa ty czy nie spra wie dli we go, je -
go zda niem, trak to wa nia smo lic kiej
jed nost ki Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej, jak i miesz kań ców oraz sa me go
soł ty sa.

– W bie żą cym ro ku zo sta ły prze pro -
wa dzo ne wy bo ry soł ty sów na 5-let nią ka -
den cję – mó wił W. Skow roń ski. – 7 lu te -
go po sta no wi łem kan dy do wać, nikt na to
sta no wi sko się nie wy ry wał. Po ja kimś
cza sie nie ste ty pra cow ni cy urzę du o tym
za po mnie li. Nie je stem in for mo wa ny
o żad nych in we sty cjach. Po dam przy -
kład – przed do żyn ka mi przy cho dzi pan
na mo je po dwór ko i py ta: „gdzie mo gę
zie mię wy wo zić i czy ma my ja kieś do ły?”.
Zro bi łem du że oczy i za py ta łem, czym się
ten pan zaj mu je i o ja kie do ły cho dzi. Do -
sta łem ta ką od po wiedź: „bę dzie my tu taj
ka na li za cję ro bić”. Po wie dzia łem, że
pierw sze sły szę, że żad nych do łów nie
ma my i że na le ży za dzwo nić do urzę du,
bo nic nie wie dzia łem o ta kiej in we sty cji.
Na stęp na spra wa to bu do wa chod ni ka
na tzw. to po lów ce w Smo li cach. Wi dzia -
łem na por ta lach spo łecz no ścio wych, że
był od biór chod ni ka i roz po czę cie bu do -
wy. Soł tys nie był po wia do mio ny, tak sa -
mo jak o za koń cze niu pierw sze go eta pu
bu do wy przed szko la. Pa nie bur mi strzu,
ocze ki wał bym ta kiej współ pra cy, ja kiej
mi pan dzi siaj ży czył – oznaj mił soł tys
Smo lic. 

Po ru szył tak że spra wę ta bli czek in for -
mu ją cych o do jaz dach do po se sji. Ocze ki -
wa no bo wiem od soł ty sa i miesz kań ców,
aby w czy nie spo łecz nym je za mon to wa -
li. – 20 ma ja zło ży łem wnio sek do urzę du
o za bez pie cze nie środ ków na ten cel – tłu -

ma czył W. Skow roń ski. – Zro bio no to, ale
na mo je pi smo nie uzy ska łem żad nej od -
po wie dzi do dnia dzi siej sze go, a ter min
ad mi ni stra cyj ny obo wią zu je. Kie dy te ta -
blicz ki zo sta ły zro bio ne, pra cow ni cy bur -
mi strza po in for mo wa li mnie, że bym
w czy nie spo łecz nym wraz z miesz kań ca -
mi słup ki wko pał i za mon to wał ta blicz ki.
Od mó wi łem z pod sta wo wych wzglę dów.
Smo li cza nie są ta ki mi sa my mi po dat ni ka -
mi jak in ni miesz kań cy gmi ny. Dla cze go
w czy nie spo łecz nym ma my mon to wać
ta blicz ki, sko ro jest gru pa in ter wen cyj na
i wy zna cze ni do te go pra cow ni cy? Pła ci -
my po dat ki i po win no to zo stać zre ali zo -
wa ne. Soł tys wy ko nał swo ją po win ność.
Zło ży łem wnio sek i przed sta wi łem go Ra -
dzie So łec kiej. Za ja kiś czas po pro szo no
zno wu i rów nież od mó wi łem. Ja i miesz -
kań cy nie zna my wszyst kich prze pi sów.
Tam jest dro ga kra jo wa, mu szą być wy -
dzie lo ne okre ślo ne od le gło ści na po sta wie -
nie słup ków. Soł tys wko pie ta blicz ki, zda -
rzy się ja kiś wy pa dek i po wie dzą wte dy:
„te go nie po win no być, na ma pie nie ma
te go zna ku czy słup ka”. Wte dy co? Obar -
czy cie wi ną soł ty sa Smo lic? No i się za czę -
ło. Zwo ły wa no miesz kań ców, po mi ja jąc
mo ją oso bę – obu rzał się soł tys Smo lic.

Ko lej nym te ma tem by ła spra wa nie -

do fi nan so wa nia jed nost ki smo lic kiej
OSP, któ rej W. Skow roń ski jest pre ze -
sem. – Zło ży łem wnio sek o do fi nan so -
wa nie w wy so ko ści 20 tys. zł na za kup
na rzę dzi hy drau licz nych. Oczy wi ście
zo stał od rzu co ny przez ra dę i bur mi -
strza. Ta ki ze staw kosz tu je 107 tys.
zł. 80 tys. mu si my wy ge ne ro wać z wła -
snych środ ków. Na VI se sji, w któ rej
uczest ni czył ko men dant gmin ny, usły -
sza łem, że na ochro nę prze ciw po ża ro wą
ma zo stać prze zna czo na kwo -
ta 191 380 zł. Wy ko rzy sta -
no 148 465,58 zł, czy li zo sta ły w bu dże -
cie po nad 42 tys. Pew nie prze su nię to to
na in ny cel, a dru ho wie z OSP Smo li ce
zo sta li po zo sta wie ni sa mi so bie. 20 tys.
to na wet nie 30 pro cent ca łej kwo ty. Na -
pi sa li śmy jesz cze je den wnio sek o 10 tys.
zł, bo wia do mo – bu du je się przed szko -
le, ka na li za cję sa ni tar ną i gmi na nie ma
pie nię dzy. Rów nież nam od mó wio no.
W pi śmie wy ja śnio no, że ten sprzęt jest
nam nie po trzeb ny i ge ne ro wał by tyl ko
kosz ty. Czy ży cie i bez pie czeń stwo czło -
wie ka są war te 2 tys. zł, bo ty le wy no si
rocz ny koszt? Ży cie ludz kie jest bez cen -
ne, a my prze li cza my to na pie nią -
dze – po wie dział W. Skow roń ski.

Po nad to za py tał rad ne go Grze go rza

Krecz me ra, dla cze go wnio sko wał o ob cię -
cie soł ty so wi Smo lic wy po sa że nia. – Po -
dob no stwier dził pan, że soł tys Smo lic
na se sje nie przy jeż dża. Nie przy jeż dża,
bo ma wie le obo wiąz ków. Mam du że go -
spo dar stwo rol ne i je stem pre ze sem OSP.
Pa nie rad ny, nie da li ście nam pie nię dzy
na straż po żar ną i mu si my te raz na to za -
ro bić. Pro wa dzi pan dzia łal ność go spo -
dar czą, to pan wie, ile cza su trze ba pra co -
wać, by za ro bić ta ką kwo tę. Do Smo lic
lub do mnie czu je pan chy ba ja kiś „sen ty -
ment”. Jest pan rów nież soł ty sem. Ra da
więk szo ścią gło sów zde cy do wa ła o pod -
nie sie niu diet rad nych i soł ty sów, a te raz
gło su je za ob ni że niem tyl ko jed ne mu. To
jest wręcz nie smacz ne – rzekł W. Skow -
roń ski, wspo mi na jąc też wy po wie dzi rad -
ne go na te mat OSP, że na wy po sa że niu
po win na mieć „pięć wę ży, pom pę i pi łę
do drew na”. – Nie chciał bym być w pa na
skó rze, gdy by po trze bo wał pan po mo cy,
je śli z ta kim sprzę tem przy je cha li by stra -
ża cy. To jest kom plet na hi po kry -
zja – oświad czył soł tys Smo lic.

Obe rwa ło się tak że bur mi strzo wi
Ko by li na i rad ne mu An drze jo wi Mać ko -
wia ko wi, któ ry peł ni jed no cze śnie funk -
cję pre ze sa Za rzą du Miej sko -Gmin ne go
OSP w Ko by li nie. – Pa nie pre ze sie
wszyst kich pre ze sów, ma pan wszyst kich
pre ze sów w gmi nie w swo im wła da niu.
Je że li ktoś ta ki jest prze ciw ko stra ży po -
żar nej, prze ciw ko wsi, z któ rej po cho dzi,
prze ciw ko jed no st ce, któ rej jest wy cho -
wan kiem, to ja współ czu ję. Na pa na miej -
scu wszedł bym pod stół, że by mnie wi -
dać nie by ło. Wy li czył pan kosz ty cy ster -
ny OSP Smo li ce na 65 tys. zł. Niech pan
po wie na ja kiej pod sta wie? My jesz cze nie
wie my, ile ta cy ster na bę dzie kosz to wać.
Pa nie bur mi strzu, po wy gra nych wy bo -
rach po wie dział pan, że na bez pie czeń -
stwie nie bę dzie oszczę dzał. Wi dać, że
sło wa a czy ny są jak nie bo i zie mia. Czy ja
je stem soł ty sem gor sze go sor tu? Czy dru -

ho wie OSP i miesz kań cy Smo lic są gor -
sze go sor tu? – za koń czył swo je wy stą pie -
nie W. Skow roń ski.

– Nie mam obo wiąz ku in for mo wa -
nia soł ty sa – od po wie dział bur mistrz To -
masz Le siń ski. – Wszy scy współ pra cu ją,
in te re su ją się, do py tu ją i uzgad nia ją. Nie
ma z tym pro ble mu. Od kie dy po ja wi ły
się pew ne niu an se w stra ży, to współ pra -
cy po pro stu nie ma. To nie mo ja wi na, bo
je stem otwar ty na roz mo wy z każ dym.
Je śli cho dzi o ta blicz ki, to by ło spo tka nie
w Smo li cach, na któ rym po sta no wio no,
że ta blicz ki zo sta ną za mon to wa ne we
wła snym za kre sie. Nie zro bio no te go,
więc uczy ni li to moi pra cow ni cy. Więc
nie wiem, w czym pro blem. W kwe stii
stra ży po żar nej za sa da jest jed na – ra da
uchwa la, a bur mistrz wy ko nu je. Od sie -
bie do dam – od dziel my straż od so łec twa
i bę dzie do brze – stwier dził T. Le siń ski. 

Rad ny Krecz mer wy ja śnił na to miast,
że soł tys po wi nien uczest ni czyć w se -
sjach, co wy ni ka ze sta tu tu. Jak po wie -
dział, kie dy po zo sta łym soł ty som pod nie -
sio no die tę o 2%, to w Smo li cach zwięk -
szo no o 7%. – Ma pan po ło wę die ty wię -
cej niż in ni. Jest to bar dzo krzyw dzą ce dla
po zo sta łych soł ty sów, dla te go tak za wnio -
sko wa łem – za zna czył rad ny. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

5Na Bieżąco
KOBYLIN

Czy smoliczanie i ich sołtys to gorszy sort..?

Mi cha łek od sa me go po cząt ku bo ry -
kał się ze wzmo żo nym na pię ciem
mię śnio wym. Dzię ki re ha bi li ta cji za -
czął sa mo dziel nie sia dać, racz ko wać,
aż w koń cu, w wie ku dwóch lat, cho -
dzić. Nie ste ty, po ja wi ły się za bu rze nia
in te gra cji sen so rycz nej, rów no wa gi,
ko or dy na cji ru cho wej, kon cen tra cji,
zdia gno zo wa no opóź nio ny roz wój mo -
wy. Gdy chło piec miał 2,5 ro ku, do szło
do pierw sze go na pa du pa dacz ki. 

Jak się oka za ło, jest to pa dacz ka le ko -
opor na. Ata ki przy cho dzą nie spo dzie wa -
nie i cza sem są tak sil ne, że ro dzi ce mu szą
z syn kiem je chać do szpi ta la. Każ dy atak

wy nisz cza go. Mi chaś mu si cięż ko pra co -
wać, że by do go nić swo ich ró wie śni ków
w roz wo ju. Ro dzaj i ilość przyj mo wa nych
le ków źle wpły wa na je go wą tro bę i tar -
czy cę. Ostat nio przy ata kach pa dacz ki za -
czął wy mio to wać krwią i – co naj gor -
sze – tra cić od dech

Mi cha łek ca ły czas jest pod opie ką
neu ro lo ga, la ryn go lo ga, en do kry no lo ga
i oku li sty. – Na dzie ją na lep sze ju tro na -
sze go syn ka są ba da nia i le cze nie w Kli ni -
ce Schön w Niem czech. Nie ste ty kosz ty
są ogrom ne. Sa me ba da nia to ok. 38 tys.
eu ro, czy li ok. 165 tys. zł, a być mo że po -
trzeb ne bę dzie dal sze le cze nie. Pie nią dze
mu si my uzbie rać do koń ca stycz nia, że by
Mi cha łek nie zo stał skre ślo ny z li sty pa -
cjen tów. Wte dy mu sie li by śmy ca łą pro -
ce du rę za czy nać po now nie – mó wią ro -
dzi ce Mi chał ka. 

Koszt po by tu w szpi ta lu i ewen tu al -
nej ope ra cji znacz nie prze kra cza moż li wo -
ści fi nan so we ro dzi ny 3-let nie go chłop ca.
Ro dzi ce zbie ra ją fan ty i li cy tu ją je. Or ga ni -
zo wa ne są zbiór ki pu blicz ne, a 19 stycz nia
w Wi ta szy cach od bę dzie się kon cert cha -
ry ta tyw ny, z któ re go do chód bę dzie prze -
ka za ny na le cze nie Mi cha sia. – Cho ro bie
sy na pod po rząd ko wa li śmy ca łe na sze ży -
cie, jed nak chę ci i bez gra nicz na mi łość nie
wy star czą, aby mu po móc. Dla te go pro si -
my wszyst kich do brych lu dzi o wspar cie,
aby nasz sy nek mógł pra wi dło wo się roz -
wi jać – ape lu ją ro dzi ce.

Na stro nie Fun da cji SIE PO MA GA
(https://www. sie po ma ga. pl/wa lecz ny -
-mi cha lek) trwa zbiór ka. Za chę ca my
wszyst kich lu dzi do brej wo li do wspar cia
Mi chał ka.

(AN KA)

CHARYTATYWNIE

Ataki padaczki niszczą życie Michałka
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Wydarzenia6 ŚRODA, 8 stycznia 2020

3 stycz nia w Ko by li nie od by ły się
uro czy sto ści z oka zji 101. rocz ni cy
wy zwo le nia mia sta pod czas po wsta -
nia wiel ko pol skie go. W ob cho dach
wzię li udział m. in. sa mo rzą dow cy
oraz przed sta wi cie le ro dzin po -
wstań ców.

Uro czy sto ści roz po czę ły się od Mszy
św. w Ko ście le pw. Św. Sta ni sła wa Bi sku pa
i Mę czen ni ka.  Po li tur gii bur mistrz To -
masz Le siń ski oraz Piotr Chle bow -
ski – prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
w Ko by li nie – wrę czy li ro dzi nom po -
wstań ców wiel ko pol skich po świę co ne ta -
bli ce pa miąt ko we. Na stęp nie prze ma sze -
ro wa no do sa li szkol nej przy pla cu Gla be -
ra, gdzie od by ła się in sce ni za cja wy da rzeń
z 3 stycz nia 1919 ro ku.

27 grud nia 1918 ro ku Wiel ko po la -
nie chwy ci li za broń prze ciw za bor cy.
Rów nież ko by li nia nie ak tyw nie przy stą -
pi li do po wsta nia. 3 stycz nia 1919 Ko by -
lin zo stał wy zwo lo ny. 

Przy go to wa nia do po wsta nia w Ko -
by li nie roz po czę ły się już 16 li sto pa -
da 1918 wraz z po wo ła niem Ra dy Ro -
bot ni czo -Żół nier skiej, zło żo nej wy łącz -
nie z Po la ków. Jej współ za ło ży cie lem był
zna ny zie mia nin ze Star ków ca – An to ni
Przy łu ski. Te go sa me go dnia utwo rzo no

Straż Lu do wą pod ko men dą Igna ce go
Ga jow czy ka.

3 stycz nia 1919 roz wią za no Ra dę Ro -
bot ni czo -Żoł nier ską, a wła dzę w Ko by li nie
prze ję ła miej sco wa Ra da Lu do wa. W tym
sa mym cza sie Straż Lu do wa, li czą ca po -
nad 70 ochot ni ków, bez kr wa wo za ję ła ra -
tusz, pocz tę, dwo rzec i in ne waż ne obiek ty
w mie ście. We wszyst kich urzę dach po ja -
wi li się Po la cy, a z ra mie nia Ra dy Lu do wej
nad zór nad Ko by li nem spra wo wa li ko mi -
sa rze, m. in. Bro ni sław Vo el kel – póź niej -
szy pierw szy bur mistrz Ko by li na.

Od 4 do 13 stycz nia w Ko by li nie or -
ga ni zo wa no i szko lo no kom pa nię po -
wstań czą. Po cząt ko wo jej do wód cą był
Igna cy Ga jow czyk. Od dział zło żo ny

ze 120 ochot ni ków otrzy mał na zwę kom -
pa nii ko by liń skiej i stał się wkrót ce trzo -
nem 8 kom pa nii 12 Puł ku Strzel ców
Wiel ko pol skich. 8 stycz nia, z po le ca nia
Ko men dy Po wia to wej w Kro to szy nie, do -
wódz two nad kom pa nią ko by liń ską ob jął
sierż. Wła dy sław Garst ka. 16 stycz -
nia 1919 kom pa nia ko by liń ska wraz z do -
wód cą wy ru szy ła do Basz ko wa, gdzie ob -
sa dzi ła od ci nek fron tu na za chód
od Zdun aż po Ru dę. W dniach 6-21 lu te -
go kom pa nia bra ła udział w wal kach
o Kro to szyn na fron cie pd Zdu na mi.

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

KOBYLIN

W rocznicę wyzwolenia miasta

27 grud nia 1918 ro ku wy bu chło po -
wsta nie wiel ko pol skie, któ re prze -
szło do hi sto rii ja ko zwy cię ski zryw
nie pod le gło ścio wy. Z oka zji 101.
rocz ni cy w kro to szyń skim mu zeum
zor ga ni zo wa no uro czy stą wie czor ni -
cę. Z ko lei 1 stycz nia, w dzień wy -
zwo le nia Kro to szy na, od by ły się ofi -
cjal ne ob cho dy.

Pod czas wie czor ni cy w kro to szyń -
skim mu zeum wy stą pił ze spół Ta cy Nie
In ni pod kie row nic twem Ma riu sza Kaź -
mier cza ka. Mło dzi, uta len to wa ni ar ty ści
wy ko na li zna ne pie śni woj sko we i pa trio -
tycz ne w bar dzo cie ka wych, roc ko wych
aran ża cjach.

Po kon cer cie Pa weł Płó cien ni czak od -
czy tał frag ment pa mięt ni ka Wła dy sła wa
Ry ba kow skie go, opi su ją cy za ję cie kro to -
szyń skich ko szar i ar se na łu 1 stycz -
nia 1919 ro ku. Na za koń cze nie obej rza no
pre zen ta cję Pio tra Mi ko łaj czy ka – dy rek -
to ra mu zeum, uka zu ją cą wy da rze nia
od za koń cze nia po wsta nia wiel ko pol skie -
go aż do mo men tu wej ścia w ży cie po sta -
no wień trak ta tu wer sal skie go.

Po wie czor ni cy na kro to szyń skim
ryn ku ki bi ce Le cha Po znań zor ga ni zo wa li
oko licz no ścio wą ilu mi na cję na cześć bo -

ha ter skich po wstań ców. Jed no cze śnie
zbie ra no dat ki dla cho re go Mar cel ka.

1 stycz nia zor ga ni zo wa no głów ne ob -
cho dy 101. rocz ni cy wy bu chu po wsta nia
wiel ko pol skie go. Wła dze sa mo rzą do we
po wia tu i gmi ny, de le ga cje or ga ni za cji
spo łecz nych, po li tycz nych i kom ba tanc -
kich oraz roz ma itych służb, sze fo wie jed -
no stek or ga ni za cyj nych gmi ny, mło dzież
i har ce rze zło ży li wią zan ki kwia tów
przy po mni ku Po wstań ców Wiel ko pol -
skich na uli cy Zdu now skiej. Na stęp nie
uczest ni cy uro czy sto ści prze szli w oko li ce
Sta ro stwa Po wia to we go, gdzie pod nie sio -
na zo sta ła fla ga po wsta nia wiel ko pol skie -
go. Ob cho dy za koń czy ły się Mszą św.
w in ten cji po wstań ców w Ba zy li ce pw.
Świę te go Ja na Chrzci cie la.

�

Po wsta nie wiel ko pol skie wy bu -
chło 27 grud nia 1918 w Po zna niu w cza -
sie wi zy ty po wra ca ją ce go do Pol ski Igna -
ce go Ja na Pa de rew skie go, któ ry w dro dze
do War sza wy przy był do sto li cy Wiel ko -
pol ski. Pa de rew ski wy gło sił prze mó wie -
nie do ro da ków, licz nie zgro ma dzo nych
przed ho te lem Ba zar.

27 grud nia pa ra dę woj sko wą urzą dzi -
li Niem cy – zry wa no pol skie i ko ali cyj ne
fla gi, na pa da no na pol skie in sty tu cje. Do -
szło do za mie szek, w wy ni ku któ rych wy -
wią za ła się wal ka, pod ję ta na stęp nie przez
od dzia ły kie ro wa ne przez Pol ską Or ga ni -
za cję Woj sko wą Za bo ru Pru skie go.

Na Zie mi Kro to szyń skiej przy go to -
wa nia do po wsta nia ru szy ły już we wrze -

śniu 1918 ro ku, kie dy po wo ła no taj ny
Ko mi tet Oby wa tel ski, któ ry two rzy ła
gru pa pol skich dzia ła czy na ro do wych,
z drem Ste fa nem Bu dzyń skim na cze -
le. 17 li sto pa da 1918 od był się wiec pa -
trio tycz ny na kro to szyń skim ryn ku
z udzia łem Po la ków z mia sta i oko licz -
nych miej sco wo ści. Pod czas ma ni fe sta cji
Ko mi tet Oby wa tel ski prze kształ co no
w li czą cą 72 oso by, tym cza so wą Po wia to -
wą Ra dę Lu do wą z prze wod ni czą cym S.
Bu dzyń skim. Po wo ła no Straż Oby wa tel -
ską, pod po rząd ko wa ną lan dra to wi Kon -
ra do wi Hah no wi. Mia ła peł nić obo wiąz ki
po li cyj ne na te re nie mia sta.

1 stycz nia 1919 do szło do wy zwo le nia
Kro to szy na spod oku pa cji nie miec kiej
przez od dzia ły po wstań cze. Na stą pi ło to
o go dzi nie 18.00 si ła mi po cią gu pan cer ne -
go nr 11 „Po znań czyk”. Do wód cą po cią gu
był ppor. Jan Szla gow ski. Po zdo by ciu dwor -
ca po wstań cy, przy współ udzia le miej sco -
wych ochot ni ków, za ję li wszyst kie waż niej -
sze obiek ty w mie ście. Niem cy wy co fa li się
do ko szar im. Ste in met za (przy dzi siej szym
skrzy żo wa niu ul. Młyń skiej i ul. 56 Puł ku
Pie cho ty Wlkp.) i tam pod da li się dzię ki
uda nej ak cji gru py po wstań ców pod do -
wódz twem Wła dy sła wa Ry ba kow skie go.
Ka pi tu la cję z rąk ko men dan ta nie miec kie -

go gar ni zo nu przy ję li dr Bo lew ski, ppor. Jan
Szla gow ski i Zbi gniew Ostro róg Go rzeń ski
(ko men dant woj sko wy Ja ro ci na).

3 stycz nia 1919 nie miec ka za ło ga
woj sko wa opu ści ła Kro to szyn, uda jąc się
po cią giem do Ciesz ko wa. Po zo sta wio ne
w ko sza rach za pa sy bro ni i amu ni cji zo -
sta ły za bez pie czo ne przez po wstań ców
pod do wódz twem Wła dy sła wa Ry ba kow -
skie go. Kom pa nia po wstań cza z Ja ro ci na
za ję ła Zdu ny, Cha chal nię i Bo row ni cę.

W dniach 29-30 stycz nia 1919 do -
szło do ata ku nie miec kich wojsk
pod Zdu na mi. 1 lu te go zgi nął kpr. Fran ci -
szek So wiń ski, któ re go za strze lo no pod -
czas pa tro lu. Był pierw szym po wstań -
cem, któ ry po legł w po wie cie kro to szyń -
skim. Przez ca ły lu ty trwa ły czę sto krwa -
we wal ki po mię dzy po wstań ca mi a od -
dzia ła mi ar mii nie miec kiej. Przy kła do wo
w he ro icz nej, nie uda nej obro nie miej sco -
wo ści Bo row ni ca zgi nę ło kil ku na stu po -
wstań ców (w tym pię ciu za tru tych ga za -
mi). Niem cy uży li ar ty le rii, ga zów bo jo -
wych i mio ta czy min.

Wal ki usta ły 8 mar ca 1919, kie dy
usta lo no tym cza so wą li nię gra nicz ną mię -
dzy Zdu na mi a Perzy ca mi. Obo wią zy wa ła
ona do cza su wej ścia w ży cie po sta no wień
trak ta tu wer sal skie go (sty czeń 1920 ro -
ku), na mo cy któ re go Zdu ny zna la zły się
w gra ni cach Pań stwa Pol skie go.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FILM na
www.fa ce bo ok.com/glo kal na.pl

HISTORIA

101 lat temu powstańcy chwycili za broń
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W so bo tę w ha li spor to wo -wi do wi -
sko wej w Kro to szy nie zor ga ni zo wa -
no Ro dzin ny Tre ning Cha ry ta tyw ny
dla Mar ce la. Pro fe sjo nal ni tre ne rzy
z Kro to szy na i oko lic za pew ni li daw -
kę po zy tyw nej ener gii. Przy go to wa -
no sze reg cie ka wych atrak cji, rów -
nież dla dzie ci.

Or ga ni za to ra mi te go cha ry ta tyw ne -
go wy da rze nia by li An na Dud ko wiak
z Ac ti ve Zo ne i Da niel Bor ski z Ga ze ty
Lo kal nej KRO TO SZYN. Im pre za za czę ła
się od po ka zu ta necz ne go gru py z Cen -
trum Tań ca Show Dan ce. Na stęp nie prze -
pro wa dzo no roz grzew kę dla uczest ni ków
przy świet nej opra wie mu zycz nej. Wszy -

scy po dzie li li się na gru py i za mien nie
uczest ni czy li w roz ma itych tre nin -
gach – bo dy pump, wor ki buł gar skie, za -

pa śni czym, bok su, ka ra te, ful l bo dy wor -
ko ut, opa ski ki ne tycz ne czy jo gi. 

W ha li obec ni by li tak że fi zjo te ra peu -
ci i spe cja li ści od od no wy bio lo gicz nej,
któ rzy za dba li o kom fort uczest ni ków
tre nin gu. Swo je usłu gi za pre zen to wa li
tak że wy kwa li fi ko wa ni die te ty cy, ofe ru -
jąc ana li zę skła du cia ła i do radz two z za -
kre su ży wie nia. Or ga ni za to rzy za dba li
tak że o to, by każ dy tre nu ją cy w trak cie
prze rwy mógł po si lić się przy go to wa ny mi
de se ra mi, ba becz ka mi, owo ca mi, wo dą
czy ka wą. 

Rów nież dla dzie ci przy go to wa no
atrak cje, m. in. dmu cha ne zam ki, ba lo ny,
ma lo wa nie twa rzy czy ani ma cje. Zor ga ni -
zo wa no też po kaz oraz mi ni tur niej su mo.

Nie bra ko wa ło oczy wi ście wo lon ta riu szy
z pusz ka mi, do któ rych chęt nie wrzu ca -
no dat ki dla Marc le ka. 

U 7-mie sięcz ne go Mar ce la 13 li sto -
pa da mi nio ne go ro ku wy kry to gu za mó -
zgu. Je dy ną na dzie ją dla chłop ca jest szyb -
ka ope ra cja w Sta nach Zjed no czo nych,
któ rej koszt wy no si ok. 800 tys. do la rów,
czy li bli sko 4 mln zł. Dzię ki za an ga żo wa -
niu wie lu lu dzi, or ga ni zo wa niu mnó stwa
ini cja tyw i li cy ta cji w cią gu kil ku ty go dni
uda ło się ze brać pla no wa ną kwo tę. 

Zbiór ka jed nak na dal trwa, po nie waż
oprócz ope ra cji chłop ca cze ka z pew no -
ścią dłu ga re ha bi li ta cja. – Ogrom na ra -
dość, nie do opi sa nia! Tem po zbiór ki by ło
szo ku ją ce – do ko na li ście praw dzi we go

cu du, Mar ce lek je dzie na le cze nie
do USA! Choć ma my 100%, zbiór ka po -
zo sta je ca ły czas otwar ta. Kosz to rys opie -
wa bo wiem na 85 dni le cze nia. W przy -
pad ku ja kich kol wiek kom pli ka cji ho spi -
ta li za cja się wy dłu ży, a każ dy do dat ko wy
dzień to ok. 38 ty się cy zło tych do za pła ty.
Nad wyż ka po słu ży tak że do opła ce nia
po zo sta łych kosz tów zwią za nych z wy -
jaz dem na le cze nie do Sta nów Zjed no -
czo nych oraz po zwo li za pew nić re ha bi li -
ta cję Mar cel ko wi. Dziś ogrom na ra dość,
jed nak nie skła da my bro ni. Dzię ku je my
Wam za GI GAN TYCZ NE wspar cie. Je -
ste ście naj lep si! – czy ta my na por ta lu sie -
po ma ga. pl.

(NO VUS)

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

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

POD NASZYM PATRONATEM

Mnóstwo pozytywnej energii dla Marcelka

W dłu gi week end od by ły się dwie ko -
lej ne im pre zy cha ry ta tyw ne, któ rym
przy świe cał je den cel – po moc Mar -
cel ko wi. W nie dzie lę zor ga ni zo wa no
tur niej Play Sta tion FI FA, a w po nie -
dzia łek tur niej ha lo wej pił ki noż nej.

Czwar ty tur niej Play Sta tion FI FA
KLF CUP 1vs1, prze pro wa dzo ny w Kro -
to szyń skim Ośrod ku Kul tu ry, zgro ma -
dził 32 za wod ni ków, któ rzy po dzie le ni
zo sta li na osiem grup. Z każ dej do dal szej
fa zy awan so wa ło po dwóch naj lep szych
gra czy. Do fi na łu do tar li Hu bert Ko nar -
czak i Kry stian Za lew ski. Po za cię tej wal ce
pierw szy z wy mie nio nych wy grał 2: 0.
W po je dyn ku o trze cie miejsc Mi ko łaj

Kaź mier czak po ko nał tak że 2: 0 Prze my -
sła wa Jan kow skie go. Pod czas roz gry wek
pro wa dzo na by ła zbiór ka pie nię dzy, któ re

prze ka za ne zo sta ły na rzecz Mar ce la. 
– Je stem za do wo lo ny, że tur niej cie -

szy się tak ogrom nym za in te re so wa niem.
Mi mo iż kil ku krot nie na gła śnia łem te -
mat zbiór ki, ze bra li śmy skrom ną kwo -
tę 100 zło tych. Mo że nie wie le, ale za wsze
coś. Lu dzie z ze wnątrz nie zja wi li się ki bi -
co wać, więc ca ła kwo ta jest za słu gą za -
wod ni ków, a trze ba pod kre ślić, że więk -
szość z nich jest w wie ku szkol nym. Mi -
mo wszyst ko mi ło, że uda ło nam się po -
móc choć w ta ki spo sób – pod su mo wał
Kry stian Jan kow ski, or ga ni za tor roz gry -
wek. 

W po nie dzia łek w ha li wi do wi sko -
wo -spor to wej w pił kar skim tur nie ju
pod ha słem „Gra my dla Mar cel ka” za gra -

ło 14 dru żyn. W trak cie im pre zy na naj -
młod szych cze ka li ani ma to rzy, któ rzy m.
in. ma lo wa li dzie ciom twa rze. Sko rzy stać
moż na by ło rów nież ze sto iska z zu pą,
któ re przy go to wa ne zo sta ło przez OSP
Osto ja. Był tak że po kaz fre esty le. 

W czo ło wej czwór ce za wo dów zna la -
zły się dru ży ny A Se ree Tee, Tom -Kar Ko -
bier no, Mar bud i Ar wik Ju tro sin. W pół -
fi na łach eki pa AST po ko na ła 4: 0 Tom -
-Kar, a te am z Ju tro si na wy grał 5: 4
z Mar bu dem. W me czu o trze cie miej sce
Tom -Kar ograł 2: 1 Mar bud, a w fi na le
ze spół A Se ree Tee zwy cię żył 1: 0 Ar wik.
Za naj lep sze go bram ka rza tur nie ju uzna -
no Ire ne usza Czu ba ka, a mia no naj lep -
sze go za wod ni ka przy zna no Łu ka szo wi
Bu dzia ko wi (obaj z AST). Ten dru gi swo -
ją na gro dę prze zna czył na li cy ta cję
na rzecz chłop ca. Ca ły do chód z wy da -

rze nia prze ka za ny bę dzie na le cze nie
Mar ce la.

– Chciał bym wszyst kim po dzię ko -
wać za or ga ni za cję tej im pre zy. Nie bę -
dę ni ko go wy mie niać, bo nie chcę ni ko -
go po mi nąć. Osób, któ re za an ga żo wa ły
się w ten tur niej, jest mnó stwo. Każ dej
z nich chcę z ca łe go ser ca po dzię ko -
wać – po wie dział na za koń cze nie im -
pre zy Ma riusz Ra taj czak, or ga ni za tor
tur nie ju. 

– Bar dzo się cie szę, że mo gli śmy
obej rzeć fi na ło we roz gryw ki. Jest to jed -
nak tur niej, w któ rym nie ma prze gra -
nych, a tyl ko je den zwy cięz ca – ma ły
Mar cel. Chciał bym ze swo jej stro ny po -
dzię ko wać or ga ni za to rom oraz za wod ni -
kom – sko men to wał Ry szard Czusz ke,
wi ce bur mistrz Kro to szy na. (LE NA)

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

POD NASZYM PATRONATEM

Przy konsolach i w hali grali dla Marcelka
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Dziś roz po czę ła się pią ta edy cja Ple -
bi scy tu SPOR TO WIEC PO WIA TU
KRO TO SZYŃ SKIE GO 2019 pod pa -
tro na tem Sta ro sty Kro to szyń skie go,
or ga ni zo wa ne go przez na szą re dak -
cję! Wy bie ra cie jak za wsze SPOR -
TOW CA RO KU, a tak że SPOR TO WĄ
OSO BO WOŚĆ RO KU oraz SPOR TO -
WĄ IM PRE ZĘ RO KU.

Na na szej li ście znaj du je się 15 spor -
tow ców, 5 oso bo wo ści spor to wych i 5 im -
prez spor to wych.

Ple bi scyt za koń czy się Spor to wą Ga -
lą, któ ra od bę dzie się 21 lu te go w Re stau -
ra cji Le śni czów ka. W trak cie im pre zy na -
gro dzi my tak że SPOR TO WĄ NA DZIE -
JĘ PO WIA TU, któ rą wy bie rze ka pi tu ła,
po wo ła na przez sta ro stę kro to szyń skie -
go. Dla SPOR TO WEJ NA DZIEI PO -
WIA TU sta ro sta ufun du je rocz ne sty -
pen dium.

Gło so wa nie po trwa do 16 lu te go,
do go dzi ny 23.59. UWA GA – dla gło su ją -
cych prze wi du je my na gro dy – szcze gó ły

wkrót ce! O na gro dy bę dą mo gli ubie gać
się uczest ni cy, któ rzy od da dzą mi ni mum
je den głos w do wol nej ka te go rii i wy ślą

na ad res re dak cji (re dak cja@glo kal na.pl)
ma ila z ar gu men ta cją wy bo ru do 16 lu te -
go, do godz. 23.59. W tre ści ma ila na le ży
tak że po dać nu mer te le fo nu, z któ re go
od da no głos.

Przy po mnij my, że w trze ciej edy cji
ple bi scy tu we dług na szych Czy tel ni ków
SPOR TOW CEM RO KU zo stał Mi chał
Fa bia now ski. Ty tuł SPOR TO WEJ OSO -
BO WO ŚCI RO KU przy padł Sła wo mi ro -

wi Gru cha le. Spo śród im prez spor to wych
naj więk sze uzna nie zy skał pił kar ski tur -
niej Sum mer Cup. SPOR TO WĄ NA -
DZIE JĄ PO WIA TU zo sta ła Ju lia Bie law -
na (KS Kro tosz).

Jak bę dzie w tym ro ku? Prze ko na my
się za kil ka ty go dni. 

Re gu la min PLE BI SCY TU i kla sy fi -
ka cję on -li ne znaj dzie cie na stro nie
www.glo kal na.pl. (AN KA) 

NASZA AKCJA

Ruszyła kolejna edycja PLEBISCYTU SPORTOWEGO! 
Jak gło so wać?
Wy ślij sms pod nr 72051 (koszt 2,46 zł z VAT) o tre ści SPRT. lub OSB. lub IMP.,
po da jąc nu mer kan dy da ta we dług wzo ru: 
SPRT.16 
OSB.6
IMP.6
Zwiększ licz bę gło sów jed nym sms -em!
Oddaj 3 głosy na swojego faworyta. Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu -
mer 74567 (koszt 4,92 zł z VAT).
Od daj 15 gło sów! Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 79567
(koszt 11,07 zł z VAT).

WEJDŹ I GŁOSUJ NA SWOICH FAWORYTÓW!!!!!!
www.glokalna.pl
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Miesz ka ją cy w Kro to szy nie, szes na -
sto let ni Szy mon Staś ko wiak i je go
part ner ka Zu zan na Ryś pod czas Pu -
cha ru Klas w Bia ło brze gach się gnę li
po ty tuł mi strzów Pol ski w kla sie C
w sty lu stan dar do wym. War to za tem
przy bli żyć syl wet kę uta len to wa ne go
tan ce rza z na sze go mia sta.

Szy mon swo ją przy go dę z tań cem za -
czął w wie ku 6 lat, gdy udał się do Cen -
trum Tań ca Show Dan ce w Kro to szy -
nie. – Po wie dzia łem ma mie, że chciał -
bym cho dzić na ta kie tań ce z dziew czy ną.
Na po cząt ku po trak to wa ła to tro chę jak
żart. De li kat nie od su nę ła tę spra wę
na bok, ale ja kiś czas póź niej po wtó rzy -
łem mo ją proś bę kil ka ra zy. I tak o to tra -
fi łem pod oko pa ni Ka ta rzy ny Wi cen -
ciak. Nie pa mię tam, jak dłu go się tam
uczy łem, ale w koń cu ta niec to wa rzy ski
zo stał „wy gry zio ny” przez in ne for my
tań ca – wspo mi na Szy mon. 

Jak sam mó wi, nie chciał uczyć się in -
ne go tań ca. Do wie dział się, że w Kro to -
szyń skim Ośrod ku Kul tu ry od by wa ją się
lek cje z Pa try kiem Se ra fi nia kiem. – Po ro -
ku uczęsz cza nia na za ję cia tre ner oznaj -
mił, że nie ste ty nie mo że da lej uczyć.
Wte dy do KOK -u przy szedł mój obec ny
tre ner – Mi chał Per nak. Był to mo ment,
w któ rym ta niec roz po czął się dla mnie
na po waż nie. Mo że nie wie dzia łem wów -
czas, że bę dę tań czył tur nie jo wo, ale wie -
dzia łem, iż to nie jest już tyl ko za ba wa.
Mia łem wte dy do pie ro 14 lat, jed nak czu -
łem, że to już zu peł nie coś in ne go – przy -
zna je 16-let ni kro to szy nia nin.

Po ja kimś cza sie roz wi nął swo je
umie jęt no ści do ta kie go po zio mu, że je -
go na uczy ciel stwier dził, iż w Kro to szy -
nie chło pak nie jest w sta nie da lej się roz -
wi jać.

Trud na dro ga i wspar cie ro dzi ny
Wkrót ce Szy mon zna lazł swo je miej -

sce we Wro cła wiu. W 2017 ro ku do łą czył
do Cen trum Tań ca Cham pion Te am,
gdzie tre nu je 3-5 ra zy w ty go dniu

pod okiem naj lep szych tre ne rów i in -
struk to rów. Czę sto tli wość do jaz dów oraz
czas spę dzo ny na ćwi cze niach ma ją
ogrom ny wpływ na ży cie na sto lat ka. Jest
uczniem na pro fi lu eko no micz nym
w Tech ni kum nr 2 w Kro to szy nie. Po łą -
cze nie na uki w ro dzin nym mie ście z tre -
nin ga mi we Wro cła wiu jest nie zwy kle
trud ne i wy ma ga wie lu wy rze czeń. 

– Na tre nin gi do jeż dżam naj czę ściej
w po nie dział ki, wtor ki i śro dy – oznaj -
mia. – Do te go do cho dzą week en dy. Za -
zwy czaj nie dzie la jest dniem, w któ rym
usta lam so bie, że bę dę w do mu, ewen tu al -
nie do po łu dnia wy cho dzę gdzieś ze zna jo -
my mi, a wie czo rem uczę się „na za pas”,
na 2-3 dni. Póź niej po wta rzam so bie tyl ko
ma te riał z dnia na dzień. Jest to cięż kie, ale
na ra zie nie mam pro ble mów z na uką.

Bar dzo waż ne jest wspar cie naj bliż -
szej ro dzi ny. Tak na praw dę to ona stwo -
rzy ła Szy mo no wi moż li wość roz wi ja nia
pa sji. Naj bliż si mu sie li bo wiem zde cy do -
wać się na to, by pla no wać swój czas
pod ką tem tre nin gów i za wo dów. – Kie dy
wy gry wam, wi dzę w ich oczach wiel ką sa -
tys fak cję. Wiem, że cza sem do jaz dy są
bar dzo mę czą ce, jed nak gdy uda mi się
coś osią gnąć, wi dzę, iż są ze mnie bar dzo
za do wo le ni – mó wi Szy mon Staś ko wiak.

Suk ce sy, pla ny i mo ty wa cje
– Każ da wy gra na jest dla mnie suk ce -

sem, ale my ślę, że naj waż niej szym by ło
wła śnie zdo by cie ty tu łu mi strzów Pol ski
w kla sie C w sty lu stan dar do wym – przy -
zna je mło dy tan cerz. – To wiel kie osią -
gnię cie. Ja dąc na ten tur niej, spo dzie wa -
łem się wy so kie go wy ni ku, lecz na po cząt -
ku nie wie rzy łem, że bę dzie to pierw sze
miej sce. Sku pi łem się na tym, że by za tań -
czyć jak naj le piej. W tym mo men cie
awan so wa łem z kla sy C do kla sy B i miej -
my na dzie ję, że rów nież w tej kla sie uda
mi się zdo być mi strzo stwo.

Szy mon Staś ko wiak mó wi rów nież
o pla nach do ty czą cych roz po czę cia ka rie -
ry mię dzy na ro do wej. Po ziom umie jęt no -
ści tan ce rzy na tym szcze blu jest bar dzo
wy so ki, dla te go my śli o wy jaz dach na tur -
nie je o ran dze mię dzy na ro do wej nie
wcze śniej niż za dwa la ta. 

Oprócz te go on i je go part ner ka lu bią
po ma gać lu dziom po przez swo ją pa sję.
Bez wa ha nia zga dza ją się na pro po zy cje
wy stę pów na róż nych im pre zach cha ry ta -
tyw nych. Ostat nio ich wy stęp ocza ro wał
uczest ni ków ko la cji cha ry ta tyw nej
na rzecz Zu zi Ku rosz czyk. 

Co cie ka we, tan cerz twier dzi, że po -
ka zy stre su ją go zde cy do wa nie bar dziej
niż za wo dy. Jak za zna cza, na tur nie jach
oce nia ją go za wo dow cy, więc przy wią zu ją
wa gę do in nych rze czy niż zwy czaj na pu -
blicz ność. Jed nak naj waż niej sze dla nie go
jest zda nie je go naj bliż szych oraz tre ne -
rów.

W tań cu, jak w każ dym in nym spo -
rcie, zda rza ją się mo men ty za wa ha nia
i bra ku sił na ko lej ny tre ning czy tur niej.
Trze ba wte dy przy po mnieć so bie po wód,
dla któ re go się to ro bi. Szy mon mi mo
wszyst ko za wsze sta ra się wyjść po nad
swo je sła bo ści i da wać z sie bie wszyst ko,
nie za leż nie od te go, czy jest w sa li tre nin -
go wej, czy na za wo dach. 

Więk szość lu dzi na py ta nie o mo ty -
wa cję od po wia da, że naj bar dziej do dal -

szej pra cy mo bi li zu ją po raż ki. Jak jest
u Szy mo na? – U mnie, w prze ci wień -
stwie do więk szo ści, naj więk szą mo ty wa -
cją są zwy cię stwa. Za wsze po osią gnię ciu
ja kie goś suk ce su my ślę, że sko ro mo głem
wy grać te raz, to cze mu nie miał bym ro -
bić te go da lej? Cze mu nie w wyż szej ka te -
go rii? Usta lam so bie ce le. Po wy gra nej
na mi strzo stwach Pol ski w kla sie C po -
my śla łem, że stać mnie na suk ces tak że
w kla sie B. I tak to wszyst ko dzia ła w mo -
jej gło wie – zdra dza nasz roz mów ca.

Współ pra ca z part ner ką 
Ta niec to wa rzy ski wią że się z ko -

niecz no ścią po sia da nia part ne ra. Kil ku -
go dzin ne tre nin gi kil ka ra zy w ty go dniu,
wy jaz dy na tur nie je po wo du ją, że spę dza
się z tą oso bą mnó stwo cza su. Cięż ka pra -
ca, suk ce sy i po raż ki – przez to wszyst ko
trze ba przejść ra zem. – Wy da je mi się, że

nie ma re cep ty na to, że by się nie kłó cić
w sa li. Na wet naj lep si tan ce rze na świe cie
się spie ra ją. Spo wo do wa ne jest to tym, że
każ dy ma swo ją wi zję da ne go kro ku, fi gu -
ry. Wte dy przed sta wia my so bie wza jem -
nie na sze pro po zy cje i z po mo cą tre ne rów
wy bie ra my tę, któ ra wy da je się być lep -
sza. W trak cie tur nie ju mo że coś nie
wyjść mnie al bo mo jej part ner ce i wia do -
mo, że dru ga stro na ma pra wo się zde ner -
wo wać. Mi mo to wra ca my do sa li, tre nu -
je my da lej i wszyst ko wra ca do nor -
my – opo wia da kro to szyń ski tan cerz, do -
da jąc, że z Zu zią, z któ rą tań czy, ma do bry
kon takt w ży ciu pry wat nym. Zde cy do wa -
nie uła twia im to cięż ką wspól ną pra cę
i ob ra nie jed ne go wspól ne go ce lu. 

Ka rie rę ta necz ną Szy mo na oraz je go
part ner ki moż na śle dzić na stro nie in ter -
ne to wej www.szy mo ni zu zia.pl. 

(LE NA)
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Szymon Staśkowiak – z tańcem przez życie...
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W Po zna niu zor ga ni zo wa no pią tą
edy cję Bie gu Po wsta nia Wiel ko pol -
skie go. Uli ca mi cen trum sto li cy
Wiel ko pol ski po bie gło po nad 900
za wod ni ków.

Po od śpie wa niu hym nu bie ga cze ru -
szy li na 10-ki lo me tro wą tra sę. Prócz spor -
to wej ry wa li za cji dla za wod ni ków przy go -

to wa no ścież kę edu ka cyj ną, któ ra mia ła
na ce lu przy bli że nie po wsta nia wiel ko -
pol skie go. 

W im pre zie nie za bra kło mi ło śni ków
bie ga nia z Kro to szy na. Świet nie spi sa ła się
Mo ni ka Jad czak z Kro to szyń skiej Gru py
Bie go wej, któ ra uzy ska ła czas 46: 16 i za -
ję ła pierw sze miej sce w ka te go rii K16 -30.

(AN KA)

W nie dzie lę w ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej ro ze gra na zo sta ła VII ko -
lej ka Kro to szyń skiej Li gi Ha lo wej Pił -
ki Noż nej. W me czu na szczy cie
Tom -Kar Ko bier no zre mi so wał 4: 4
z Pan co mem Zdu ny. 

W pierw szym po je dyn ku siód mej se -
rii spo tkań Octa gon wy grał 4: 3 z obroń -
ca mi ty tu łu, czy li Eki pą z Sul mie rzyc.
Do zwy cię stwa wal nie przy czy nił się Mar -
cin Ra taj czak, któ ry za li czył hat tric ka.
Dla sul mie rzyc kiej dru ży ny by ła to już
pią ta po raż ka w tej edy cji roz gry wek. 

Wy so kie zwy cię stwo od niósł ze spół
MTV. Roz dra że wia nie po ko na li 13: 6 Na -
vy Se als, a aż sześć ra zy na li stę strzel ców
wpi sał się Bar tło miej Ziem biń ski. 

Jesz cze sku tecz niej szy był Łu kasz Bu -
dziak, któ ry w kon fron ta cji A Se ree Tee
z Cre ati ve strze lił dzie sięć go li. Dru ży na
AST zwy cię ży ła 20: 6. 

Zwy cięz ca star cia po mię dzy Żu bra -
mi a Al ba tro sa mi mógł włą czyć się w wal -
kę o trze cie miej sce w roz gryw kach. Mecz
był bar dzo za cię ty i osta tecz nie za koń czył
się wy ni kiem 3: 3, co nie za do wo li ło żad -
nej ze stron. 

Na ko niec siód mej ko lej ki zmie rzy ły
się dwie pro wa dzą ce eki py – Tom -Kar

Ko bier no i Pan com Zdu ny. Od po cząt ku
gra by ła bar dzo wy rów na na i sta ła na wy -
so kim po zio mie. Do prze rwy by ło 2: 2.
W dru giej od sło nie padł ta ki sam re zul tat
i po je dy nek za koń czył się re mi sem 4: 4.
Dla Pan co mu dwie bram ki zdo był Ad -
rian Ra da jew ski, a wszyst kie tra fie nia dla
Tom -Ka ru by ły dzie łem Ka ro la Kryst ka. 

Do koń ca roz gry wek po zo sta ły tyl ko
dwie ko lej ki. Na mi strzow ski ty tuł szan se

ma ją trzy ze spo ły: Tom -Kar, A Se ree Tee
i Pan com. 

Z kro ni kar skie go obo wiąz ku po da je -
my tak że wy ni ki ostat niej se rii z mi nio ne -
go ro ku: Al ba tro sy – Na vy Se als 12: 2,
Octa gon – Cre ati ve Te am 7: 2, Pan com
Zdu ny – Eki pa z Sul mie rzyc 6: 2, Żu -
bry – A Se ree Tee 8: 1, Tom -Kar Ko bier -
no – MTV Roz dra żew 9: 2.

(LE NA)

BIEGI

W rocznicę wybuchu
powstania wielkopolskiego

POD NASZYM PATRONATEM

Remis w meczu na szczycie

Tuż przed świę ta mi Bo że go Na ro dze -
nia od by ła się ju bi le uszo wa, bo
już 25. edy cja Otwar tych Mi strzostw
Wsi Łą ko ci ny w Te ni sie Sto ło wym.
W za wo dach nie za bra kło za wod ni -
ków z po wia tu kro to szyń skie go. 

Or ga ni za to rem tur nie ju był miej sco -
wy LZS Ogni wo. Ju bi le uszo we mi strzo -
stwa zgro ma dzi ły 61 te ni si stek i te ni si -
stów. Ry wa li za cja to czy ła się w trzech ka -
te go riach. 

Wśród ko biet już po raz pią ty w hi -
sto rii trium fo wa ła Ho no ra ta Dą brow ska
z Ko bier na, któ ra w fi na le po ko na ła
Ukra in kę, re pre zen tu ją cą LKS Taj fun
Ostrów Wlkp. Na pią tej po zy cji upla so -

wa ła się Aga ta Szczot ka (LZS Bły ska wi ca
Bo ża cin).

W gru pie ju nio rów naj lep szy był Bar -
tło miej Ustia now ski (LKS Taj fun Ostrów
Wlkp.), a na trze cim miej scu zna lazł się
Krzysz tof Szym let (LZS Bły ska wi ca Bo ża -
cin). W ka te go rii se nio rów zwy cię żył
Krzysz tof Mro zek z dru go li go we go KS
Wa met Dąb cze. 

Sę dzią głów nym za wo dów był Szy -
mon Lis. Im pre zę wspar li soł tys wsi Łą ko -
ci ny, gmi na Ostrów Wlkp., Gmin ne Zrze -
sze nie LZS w Ostro wie Wlkp., Sta ro stwo
Po wia to we w Ostro wie Wlkp., AMS Pu -
cha ry Szku dlarz, Szko ła Pod sta wo wa
w Wierzb nie, Sklep spo żyw czy Łu ka sza
Ju nysz ka oraz Krzysz tof Ku las. (AN KA)

TENIS STOŁOWY

Jubileuszowe mistrzostwa 


