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XXVIII FINAŁ WOŚP 

W naszym powiecie zebraliśmy
ponad 224 tysiące złotych!

DZIŚ W NU ME RZE 
� NA SYGNALE

Tlenek węgla 
znów zaatakował

Czytaj na str. 2

� INWESTYCJE

Aleja Powstańców Wlkp. 
po rewitalizacji

Czytaj na str. 3

� KROTOSZYN

Tradycyjne spotkanie 
władz z przedsiębiorcami

Czytaj na str. 4

� POWIAT

Orszaki Trzech Króli

Czytaj na str. 5

� KOŹMIN WLKP.

Gala sportowców 

olimpiad specjalnych

Czytaj na str. 14

� SPORT

APR zaprasza 

na noworoczne nabory

Czytaj na str. 15

Czytaj str. 8-9



Aktualności2 WTOREK, 14 stycznia 2020

9 stycz nia po go dzi nie 10.00 w jed -
nym z do mów jed no ro dzin nych
na ul. Koź miń skiej w Kro to szy nie do -
szło do śmier tel ne go za tru cia tlen -
kiem wę gla. Stra ża cy ape lu ją o za -
cho wa nie za sad bez pie czeń stwa
w okre sie grzew czym.

Po do jeź dzie na miej sce zda rze nia za -
stę pów stra ży po żar nej ra tow ni cy, za bez -
pie cze ni w sprzęt ochro ny ukła du od de -
cho we go i wy po sa że ni w urzą dze nia po -
mia ro we, we szli do miesz ka nia, gdzie

zna leź li le żą ce go męż czy znę. Na tych -
miast przy stą pi li do spraw dze nia funk cji
ży cio wych nie przy tom nej oso by. Nie ste -
ty, na ra tu nek by ło już za póź no. 

Urzą dze nia po mia ro we po twier dzi ły
obec ność tlen ku wę gla. Naj praw do po -
dob niej więc za tru cie cza dem by ło przy -
czy ną śmier ci męż czy zny.

Po prze wie trze niu miesz ka nia po -
now nie spraw dzo no wszyst kie po miesz -
cze nia w bu dyn ku. Za gro że nia nie
stwier dzo no. W dzia ła niach ra tow ni -
czych udział bra ły trzy za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to -
szy nie, Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne -
go oraz po li cja. 

(NO VUS)

31 grud nia pod czas se sji Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go uchwa lo no
bu dżet na rok 2020 oraz Wie lo let nią
Pro gno zę Fi nan so wą na la ta 2020-
2023.

Pro jekt bu dże tu omó wio ny zo stał
szcze gó ło wo na wspól nym po sie dze -
niu Ko mi sji Spraw Spo łecz nych i Ko -
mi sji Bu dże to wo -Go spo dar czej, ale
na se sji sta ro sta Sta ni sław Szczot ka
sze ro ko wy po wie dział się na ten te -
mat, gdyż ów cze sny pro jekt róż nił się
w kil ku ele men tach od pier wot ne go.
– Po nie waż bu dżet, któ ry dzi siaj bę -
dzie my uchwa lać, zna czą co róż ni się
od pro jek tu, wy ja śnię po wo dy, dla
któ rych te istot ne róż ni ce wy stę pu -
ją – mó wił sta ro sta. – Pierw szy i zde -
cy do wa nie naj waż niej szy to bar dzo
ni ski sto pień re ali za cji roz bu do wy
szpi ta la. Po wo dem opóź nie nia są
przede wszyst kim błę dy pro jek to we
i ko niecz ność ich na pra wy, a tak że
spóź nio ne za fak tu ro wa nie już wy ko -
na nych ro bót. Dla te go wy nik fi nan -
so wy ro ku 2019 bę dzie znacz nie lep -
szy, niż za kła dał plan. Ale, co oczy wi -
ste, wy dat ki nie po nie sio ne w ro -
ku 2019 na le ży prze nieść do bu dże -
tu ro ku 2020. Skut kiem bę dzie de fi -
cyt bu dże to wy. Za miast pla no wa nej
wstęp nie nad wyż ki w kwo cie 2,1 mi -
lio na zło tych po ja wi się de fi cyt w wy -
so ko ści 16 mi lio nów zło tych. Po nad -
to róż ni ce wy ni ka ją z nie zre ali zo wa -
nia in nych in we sty cji i prze nie sie nia
ich do bu dże tu 2020. Cho dzi m. in.
o do ku men ta cje dro go we ob wod ni cy
i uli cy Prze my sło wej, in for ma ty za cję
szpi ta la czy ścież kę pie szo -ro we ro wą
w Cha chal ni. Do szły tak że zmia ny
w do cho dach i wy dat kach z pro gra -
mów z udzia łem środ ków unij nych.
Kil ka za dań za koń czo no, ale nie
wpły nę ły jesz cze środ ki. Prze no si my
je więc do no we go bu dże tu. Jest też
no wa in we sty cja – prze bu do wa dro -
gi w Be ni cach, re ali zo wa na z udzia -

łem środ ków z Fun du szu Dróg Sa -
mo rzą do wych.
Do cho dy bu dże tu 2020 ro ku za pla no -
wa no na po zio mie 96 513 421,19 zł,
wy dat ki wy nio są 112 537 160,18 zł,
a de fi cyt – 16 023 738,99 zł. W opi nii
sta ro sty zde ter mi no wa ny roz bu do wą
szpi ta la bu dżet jest trud ny, ale am bit -
ny, a tak że re al ny. Wy ma ga sze ro kiej
od po wie dzial no ści i dys cy pli ny.
Uwa gi do pro jek tu zgło sił Grze gorz
Król. – Nie ma do ku men ta cji na dro gę
Roz dra żew -No wa Wieś, kosz tów
utrzy ma nia ście żek ro we ro wych czy
dro gi w miej sco wo ści Bu dy – stwier -
dził rad ny. – Ro zu miem, że bu do wa
szpi ta la jest prio ry te tem. Ale je śli nie
bę dzie my dbać o ja kość dróg, to szpi tal
mo że nam się bar dzo przy dać, tym
bar dziej or to pe dia, nie mó wiąc już
o kost ni cy. War to po chy lić się nad pro -
jek ta mi bu do wy dróg. Zwłasz cza, że
pie nią dze na na gro dy przy zna ne przez
sta ro stwo zna la zło się aż pół mi lio na.
Moż na by to okro ić i zro bić cho ciaż
jed ną dro gę. Za sta na wia mnie tak że
fakt, że bez ro bo cie cią gle spa da, a kosz -
ty utrzy ma nia Po wia to we go Urzę du
Pra cy wzra sta ją. Mó wie nie cią gle, że
bra ki w bu dże cie wy ni ka ją z mniej -
szych do cho dów po dat ko wych, to mi -
ja nie się z praw dą al bo prze jaw złej wo -
li. Z pro jek tu wy ni ka, że ob ni że nie po -
dat ków i zwol nie nie z nich mło dych
lu dzi do 26. ro ku ży cia spo wo do wa ło,
że bu dżet bę dzie więk szy o 500 ty się -
cy, co prze czy kłam stwom gło szo nym
przez nie któ rych sa mo rzą dow ców.
Pro szę pa mię tać, że bu dżet po wia tu

opła ca ny jest rów nież przez miesz kań -
ców Roz dra że wa, a w tym ro ku nie
prze zna czo no na nich ani zło tów ki.
Dla te go nie po prę te go pro jek -
tu – oświad czył G. Król.
Sta ro sta od po wie dział, że bu dżet ma
ta ki kształt, gdyż nie by ło in nej moż -
li wo ści. Jak wy ja śnił, nie tyl ko w gmi -
nie Roz dra żew w 2020 ro ku nie prze -
zna czo no środ ków na bu do wę no -
wych dróg i chod ni ków. – Bu dżet jest
skrom ny, a in we sty cje są tam, gdzie
jest do fi nan so wa nie z Fun du szu
Dróg Sa mo rzą do wych. Nie ma my in -
nych moż li wo ści – tłu ma czył S.
Szczot ka.
Do dys ku sji włą czył się tak że rad ny
Zbi gniew Bro dziak. – Znaj du je my
się nad prze pa ścią, bo cze ka nas pod -
wyż sze nie pła cy mi ni mal nej, wzrost
kosz tów od pa dów i ener gii. Ma my
prio ry tet, czy li szpi tal. Co do na gro dy
dla pra cow ni ków, to wy da je się, że
im się na le ża ło, bio rąc pod uwa gę to,
ile za ra bia ją. Pen sje tych lu dzi na -
praw dę nie są du że. Pa nu je błęd ne
prze ko na nie, że urzęd ni cy za ra bia ją
spo ro. Na praw dę mo że my mieć
w przy szło ści pro blem z urzęd ni ka -
mi i na czel ni ka mi, bo nikt nie bę dzie
pra co wał za pa rę gro szy, ma jąc al ter -
na ty wę w in nych bran żach – pod kre -
ślił Z. Bro dziak. 
Rad ni jed no gło śnie przy ję li Wie lo let -
nią Pro gno zę Fi nan so wą na la -
ta 2020-23, a w gło so wa niu nad bu -
dże tem 2020 za by ło 17 rad nych, a je -
den był prze ciw.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Budżet trudny i ambitny, ale realny

KROTOSZYN

Czad zbiera swoje żniwo…
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Pod czas gru dnio wej se sji Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go roz go rza ła
dys ku sja na te mat wpi su in ter ne to -
we go rad ne go Ja ro sław Ku bia ka, od -
no szą ce go się do na gro dy pie nięż nej
dla dy rek to ra Po wia to we go Za rzą du
Dróg i skan da licz ne go – zda niem J.
Ku bia ka – sta nu dro gi po wia to wej
na od cin ku Smo li ce -Cze lu ścin.

– Dro dzy miesz kań cy po wia tu kro to -
szyń skie go, za pra szam do dys ku sji
na te mat przy zna nia na gro dy przez
Sta ro stę i Za rząd Po wia tu Kro to szyń -
skie go Dy rek to ro wi Po wia to we go Za -
rzą du Dróg w Kro to szy nie w kwo -
cie 4000,00 zł. Za szcze gól ne za słu gi
i wkład Dy rek to ra w dzia ła nia
na rzecz roz bu do wy i mo der ni za cji
dróg, bę dą cych w za rzą dzie po wia tu.
Oso bi ście je stem prze ciw, po nie waż
na dal z miesz kań ca mi Smo lic nie wi -
dzę chod ni ka przy dro dze po wia to -
wej Smo li ce -Cze lu ścin, któ ry był re -
mon to wa ny w 2015 ro ku – czy ta my
w po ście au tor stwa rad ne go Ku bia ka,
któ ry stwier dził też, że in ne in we sty -
cje dro go we tak że po zo sta wia ją wie le
do ży cze nia. 
Do tych kwe stii na se sji po sta no wił
od nieść się wi ce sta ro sta Pa weł Ra do -
jew ski, oświad cza jąc, iż ta kie stwier -
dze nia po win ny mieć so lid ne pod sta -
wy w fak tach i in for ma cji pu blicz -
nej. – Pod wa żył pan kwe stie przy zna -
nia na gro dy w wy so ko ści 4 tys. zł jed -
ne mu z dy rek to rów jed no stek or ga ni -
za cyj nych Sta ro stwa Po wia to we go
w Kro to szy nie – mó wił P. Ra do jew -
ski. – Dy rek to ro wi Je li now skie mu
moż na za rzu cić wie le, z czę ścią moż -
na się zgo dzić, z czę ścią nie, ale
na pew no nie moż na mu od mó wić za -
an ga żo wa nia i dzia łal no ści po za go -
dzi na mi pra cy. Po ja wia się czę sto
na spo tka niach rad osie dlo wych i so -
łec kich. Wszy scy tu taj wie my, jak wy -
glą dał na bór do Fun du szu Dróg Sa -
mo rzą do wych. To by ło sza leń stwo, je -
śli cho dzi o krót ki czas skła da nia
wnio sków. Dy rek tor PZD i je go pra -
cow ni cy mu sie li się spo ro na pra co -
wać, że by przejść przez ster ty do ku -
men tów w for mie elek tro nicz nej i pa -
pie ro wej. Z wy sła nych wnio sków
przy zna no nam łącz nie 5,3 mln zł.

Na gro da to 4 tys. zł brut to, czy li 2600
na rę kę. Za ścią gnię cie do bu dże tu po -
wia tu 5 mi lio nów! To ja nie wiem,
w ja kim kra ju ży je my i jak to ma być
wy na gra dza ne. W in nych sa mo rzą -
dach pra cow ni kom pła ci się pro cen to -
wo – w za leż no ści od uzy ska nych
środ ków, al bo wy naj mu je się ze -
wnętrz ne fir my, któ re zaj mu ją się
skła da niem wnio sków za 10 pro -
cent – tłu ma czył wi ce sta ro sta. 
Mó wiąc o chod ni ku na dro dze po wia -
to wej Smo li ce -Cze lu ścin, P. Ra do jew -
ski przy znał, że są dwie fak tu ry, z któ -
rych ja sno wy ni ka, że za kres prac nie
obej mo wał bu do wy chod ni ka. – Spra -
wa do ty czy jesz cze po przed nie go bur -
mi strza Ko by li na, któ ry w 2014 ro ku
pro sił o wy ko na nie ka na li za cji od wad -
nia ją cej dro gę, ja ko że w pla nach by ła
bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej. I to zo -
sta ło wy ko na ne. Ni gdy nie by ło w pla -
nie żad ne utwar dze nie te go te re nu.
Pe łen koszt wy niósł by wte dy 1,3 mi -
lio na zł. Za ło że nie chod ni ka w miej -
scu, gdzie ma być ro bio na ka na li za cja
sa ni tar na, mo gło by świad czyć o nie go -
spo dar no ści. Mu si my po da wać w In -
ter ne cie rze tel ne in for ma cje, a nie nie -
po trzeb nie wzbu dzać ostre emo -
cje – ape lo wał wi ce sta ro sta.
Rad ny Ku biak od po wie dział, że w je -
go wpi sie nie by ło żad ne go kłam stwa,
po nie waż na upu blicz nio nych ra -
chun kach jest wska za na bu do wa
chod ni ka i re mont. – To mu si zo stać
wy ja śnio ne, po nie waż miesz kań cy
o to do py tu ją. Ja ko klub Pra wa i Spra -
wie dli wo ści gło so wa li śmy prze ciw ko
przy zna wa niu na gród przez Za rząd
Po wia tu. Po win no się je przy zna wać
za szcze gól ne osią gnię cia. Każ dy z nas
pra cu je za wo do wo i bie rze za to pen -
sję. Na gro da mo że być przy zna wa na,
jak ktoś wy peł nia swo je obo wiąz ki.
Przy to czę tak że przy kład od bio ru ul.
Basz kow skiej w Ko by li nie. Trze ci raz
zwró ci łem uwa gę, że na le ży tę dro gę
po pra wić. Mi nął rok, a wo da jak sta ła,
tak stoi, a drze wo jest do dzi siaj nie wy -
cię te, le ży na pa sie dro gi. Nie dzia ła
stro na in ter ne to wa PZD. Prze cież
moż na na jąć do te go in for ma ty ków.
Mój syn zro bił by to w je den wie -
czór – mó wił J. Ku biak.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

3Aktualności
POWIAT

Spór o nagrodę dla dyrektora PZD

8 stycz nia mia ło miej sce ofi cjal ne
prze ka za nie do użyt ko wa nia alei Po -
wstań ców Wlkp. w Kro to szy nie. Jej
mo der ni za cja by ła pierw szym
z trzech za dań re ali zo wa nych w ra -
mach pro jek tu kom plek so wej re wi -
ta li za cji tam tej czę ści mia sta.

Za kres rze czo wy in we sty cji obej mo -
wał prze bu do wę sie ci wod nych, ka na li za -
cji sa ni tar nej i desz czo wej, sie ci oświe tle -
nia ulicz ne go, na wierzch ni oraz ukła du
funk cjo nal ne go ulic, par kin gów i chod ni -
ków. Na środ ko wym pa sie alei wy ko na no
ciąg pie szy z płyt ka mien nych, wzdłuż
któ re go zlo ka li zo wa no urzą dze nia re kre -
acyj no -dy dak tycz ne (ko ły ska New to na,
wir wo dy, roz sz cze pie nie świa tła, ka -
mien ne cym ba ły, dzwo ny ru ro we, echo,
glo bus, ścian ka wspi nacz ko wa dla dzie ci,
bu jak, sza chy, wo do pój, per go la, ga blo ty,
sza fy do bo ok cros sin gu i py lon mul ti me -
dial ny), ław ki, ko sze na od pa dy, sto ja ki
na ro we ry, ścież kę ro we ro wą o na -
wierzch ni z ma sy mi ne ral no -ży wicz nej.
Ist nie ją ce szpa le ry drzew uzu peł nio no
po przez do dat ko we na sa dze nia, wpro wa -

dzo no tak że zie leń okry wo wą w pa sach
mię dzy chod ni kiem a jezd nią oraz zro -
bio no traw nik.

Wpro wa dzo no sys tem au to ma tycz -
ne go na wad nia nia w związ ku z za cho wa -
niem i uzu peł nie niem ist nie ją ce go szpa le -
ru drzew w pa sie po mię dzy jezd nia mi,
jak rów nież pla no wa ny mi na sa dze nia mi
no wej ro ślin no ści oraz za ło że niem no -
wych traw ni ków – po zwa la ją cy za osz czę -
dzić czas i wo dę oraz na pre cy zyj ne pod le -
wa nie ro ślin, w za leż no ści od po trzeb i pa -
nu ją cych wa run ków at mos fe rycz nych. Są
też słup ki dro go we ogra ni cza ją ce blo ku ją -
cych wjazd czy par ko wa nie na wy sep -
kach, chod ni kach i ścież ce ro we ro wej. 

Rów no cze śnie z pra ca mi zwią za ny -
mi z re wi ta li za cją alei in ni wy ko naw cy re -
ali zo wa li za da nia wy ma ga ją ce sko or dy no -
wa nia ter mi no we go dzia łań w ob rę bie
przed mio to wej in we sty cji, ta kie jak za go -
spo da ro wa nie te re nu w ob sza rze skrzy żo -
wa nia ulic al. Po wstań ców Wlkp.-Wrzo so -
wa -Wi to sa, re mont ka na łu desz czo we go
o dłu go ści ok. 130 m, łą czą ce go ale ję z cie -
kiem Jaw nik, usu nię cie ko li zji z sie cią
ener ge tycz ną i te le ko mu ni ka cyj ną, roz -

bu do wa sie ci świa tło wo do wej, wy ko na nie
od cin ka ka na li za cji sa ni tar nej, łą czą cej
ale ję z ul. Po lną. 

Koszt re wi ta li za cji alei Po wstań ców
Wlkp. wy niósł ok. 9 200 000 zł. Przed się -
bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie sfi nan so -
wa ło prze bu do wę sie ci wod no -ka na li za cj -
nej sa ni tar nej w kwo cie ok. 600 tys. zł. 

We wrze śniu 2019 roz po czę to też re -
wi ta li za cję kro to szyń skie go Bło nia. Pla no -
wa ny ter min za koń cze nia prac to czer -
wiec 2021. Re ali za cja trze cie go za da -
nia – „Ada pta cja bu dyn ku ki na Przed -
wio śnie na ce le kul tu ral ne i spo łecz -
ne – utwo rze nie Klu bu In te gra cji Spo -
łecz nej” – ma ru szyć w pierw szym pół ro -
czu bie żą ce go ro ku. 

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach
Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go na la ta 2014-2020. Na re -
ali za cję ca ło ści gmi na uzy ska ła po życz kę
pre fe ren cyj ną JES SI CA 2 w wy so ko -
ści 20 000 000 zł z Ban ku Go spo dar stwa
Kra jo we go.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

INWESTYCJE

Zrewitalizowana aleja Powstańców Wielkopolskich

 
 



Na Bieżąco4 WTOREK, 14 stycznia 2020

9 stycz nia w au li Szko ły Pod sta wo -
wej nr 5 w Kro to szy nie od by ło się
tra dy cyj ne, no wo rocz ne spo tka nie
władz z lo kal ny mi przed się bior ca mi.
Wy róż nio no fir my, któ re po przez
swo ją rze tel ną dzia łal ność sta ły się
wi zy tów ką mia sta i gmi ny. 

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pił ze spół
Ta cy Nie In ni pod kie row nic twem Ma riu -
sza Kaź mier cza ka.

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek oraz
prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej An na Si -
ko ra zło ży li przed się bior com gra tu la cje
i po dzię ko wa nia. Sło wa uzna nia prze ka -
za li tak że sta ro sta Sta ni sław Szczot ka oraz
przed sta wi cie le par la men ta rzy stów
z okrę gu nr 36. 

Na gro dy i wy róż nie nia od bur mi -
strza Kro to szy na za osią gnię cia w 2019
ro ku otrzy ma ły na stę pu ją ce fir my: Gem -
biak -Mik stac ki sp. j., Ga brie la Ko śmi der

PPHU Ga bi -Plast, PPH Cent nas sp. z o.
o., MAH LE Pol ska Sp. z o. o., Jot Kel sp.
z o. o. sp. k., EWA SA, Blen ding sp. z o. o.,
DW sp. z o. o., Bi stro Ca fe & Ta pas, Sa -
mo rzą do wy Fun dusz Po rę czeń Kre dy to -
wych sp. z o. o. w Go sty niu, Pie kar nia
Cu kier nia Bryk czyń ski sp. z o. o. i Wspól -
ni cy sp. k., Ite Com sp. z o. o., Pol ska Fe de -
ra cja Ho dow ców By dła i Pro du cen tów

Mle ka w War sza wie, Przed sta wi ciel stwo
w Ko bier nie, Las -Ka lisz sp. z o. o.

– Nie się ga li śmy po na rzę dzia mo -
gą ce zre kom pen so wać na sze wy dat ki,
wi dząc udział w roz wo ju gmi ny na -
szych miesz kań ców, a przede wszyst -
kim przed się bior ców – mó wił bur -
mistrz Mar sza łek. – Po sta no wi łem nie
przed sta wiać Ra dzie Miej skiej pro po zy -

cji pod wy żek po dat ków lo kal nych. Jed -
nak je śli sy tu acja fi nan so wa się nie
zmie ni, ta ka pod wyż ka w ro ku 2021
bę dzie nie unik nio na. Wszyst kim
przed się bior com gra tu lu ję wszyst kie go,
co do tej po ry osią gnę li. Dzię ku ję za po -
tęż ne fi nan so we wspar cie, udzie lo ne
miesz kań com gmi ny, dzię ki re gu lar ne -

mu i rze tel ne mu pła ce niu po dat ków lo -
kal nych. To otrzy ma ne przez pań stwa
pie nią dze są fun da men tem roz wo ju.
Niech rok 2020, za wie ra ją cy wie le nie -
wia do mych, przy nie sie traf ne dla was
de cy zje eko no micz ne – ży czył wło darz
Kro to szy na.

(NO VUS)
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Pod ko niec grud nia koź miń scy rad ni
uchwa li li bu dżet na 2020 rok. Na in -
we sty cje za pla no wa no w nim pra -
wie 8 mln zło tych. Wśród naj waż -
niej szych wy zwań in we sty cyj nych
zna la zły się m. in. roz bu do wa bu dyn -
ku biu ro we go przy ul. Flo riań -
skiej 21, roz bu do wa na po trze by ad -
mi ni stra cji sa mo rzą do wej bu dyn ku
przy ul. Bo rec kiej oraz ada pta cja bu -
dyn ku po SP nr 3 na żło bek i przed -
szko le.

Za ło że nia bu dże tu przed sta wił
na se sji bur mistrz Ma ciej Brat bor ski.
Prze wi dy wa ne do cho dy gmi ny Koź min
Wlkp. w 2020 ro ku wy no -
szą 61 854 625 zł. Wy dat ki za pla no wa -
no na po zio mie 68 071 674 zł. De fi cyt
zo sta nie sfi nan so wa ny ze środ ków ze -
wnętrz nych – kre dy tów, po ży czek, emi -
sji ob li ga cji.

– Bu dżet to naj waż niej sza uchwa ła
dla sa mo rzą du, gdyż wy zna cza ce le i kie -
run ki dzia ła nia na naj bliż szych dwa na ście
mie się cy. Trud no by ło skon stru ować pro -
jekt bu dże tu na 2020 rok. Głów nie ze
wzglę du na to, iż ro śnie licz ba za dań sta -
wia nych przed sa mo rzą da mi, na to miast
zmniej sza ją się środ ki fi nan so we po zo sta ją -

ce w dys po zy cji sa mo rzą du do re ali za cji
tych za dań. Jed nak, mi mo trud no ści,
stwo rzy li śmy pro jekt bu dże tu i za war li -
śmy w nim kil ka klu czo wych in we sty cji,
któ re przy czy nią się do po pra wy ja ko ści ży -
cia miesz kań ców mia sta i gmi ny Koź min
Wlkp. oraz do roz wo ju na szej gmi ny – po -
wie dział bur mistrz Ma ciej Brat bor ski.

Na wy dat ki in we sty cyj ne prze wi -
dzia no 7 960 944 zł. Wśród nich naj waż -
niej sze to prze bu do wy lo kal nych dróg,
mo der ni za cja obiek tów pu blicz nych, re -
wi ta li za cja po szcze gól nych seg men tów

par ku Po wstań ców Wiel ko pol skich, prze -
bu do wa i mo der ni za cja kom plek su spor -
to we go oraz bu do wa obiek tu lek ko atle -
tycz ne go.

Pro jekt bu dże tu oraz Wie lo let nia
Pro gno za Fi nan so wa otrzy ma ły po zy tyw -
ną opi nię Re gio nal nej Izby Ob ra chun ko -
wej, po zy tyw nie zo sta ły też za opi nio wa -
ne przez ko mi sje sta łe Ra dy Miej skiej
w Koź mi nie Wlkp. Po dys ku sji osta tecz -
nie rad ni jed no gło śnie przy ję li  bu dżet
na 2020 rok.

(NO VUS)
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KOŹMIN WLKP.

Budżet pełen inwestycji

6 stycz nia w wie lu mia stach i wsiach
na sze go kra ju or ga ni zo wa no Or sza ki
Trzech Kró li. W na szym po wie cie od -
by ły się m. in. w Lu to gnie wie, Kro to -
szy nie czy Sul mie rzy cach. 

W Lu to gnie wie uro czy sto ści roz po -
czę ły się po ran ną Mszą świę tą w Sank tu -
arium Mat ki Bo żej Po cie sze nia. Po tem
przy świą ty ni ufor mo wa no or szak, a każ -
dy z uczest ni ków otrzy mał sym bo licz ną
pa pie ro wą ko ron kę i śpiew nik z ko lę da -
mi. W or sza ku nie mo gło za brak nąć
Trzech Kró li – Kac pra, Mel chio ra i Bal ta -
za ra, a tak że po sta ci Ma ryi Pan ny i Jó ze fa
wraz z Dzie ciąt kiem Je zus. Dzie ci prze -
bra ne by ły za anioł ki, dia bły i pa stusz ków.
Za or sza kiem ru szy ły tak że dia bły na mo -
to rach. Or szak prze ma sze ro wał uli ca mi
Lu to gnie wa, śpie wa jąc ko lę dy. Obok
szop ki umiej sco wio nej przy grzyb ku za in -
sce ni zo wa no wrę cze nie przez Trzech
Kró li da rów dla Dzie ciąt ka – zło ta, mir ry
i ka dzi dła.

W Kro to szy nie zor ga ni zo wa no aż
trzy or sza ki. Wy ru szy ły z ko ścio łów – pw.
Św. Ap. Pio tra i Paw ła, pw. Św. An drze ja

Bo bo li i pw. Św. Ja na Chrzci cie la – na kro -
to szyń ski ry nek. Tam tra dy cyj nie Trzej
Kró lo wie zło ży li da ry w po sta ci zło ta,
mir ry i ka dzi dła. Na stęp nie wraz z ze spo -
łem Folk lor Bło nie śpie wa no ko lę dy.

W Sul mie rzy cach ksiądz pro boszcz
Jan Wol niak wpro wa dził Trzech Kró li
głów nym wej ściem do ko ścio ła pa ra fial ne -
go, a oni uda li się przed żłó bek, by po kło -
nić się Je zu so wi i zło żyć da ry – mir rę, zło -
to i ka dzi dło. Po mszy or szak ru szył uli ca -
mi mia sta na cze le z or kie strą dę tą.

Tra dy cyj nie zwień cze niem or sza ku
by ły ja seł ka w wy ko na niu miej sco wych
przed szko la ków. W ma łych ak to rów wcie -
li ły się dzie ci z gru py Ty gry ski pod kie run -
kiem opie kun ki Ka ta rzy ny Pasz nic kiej
i przed szko lan ki Ma rii Ce py. Nad opra wą
mu zycz ną czu wa ła Ka ta rzy na Płon ka.
Na za koń cze nie uro czy sto ści ogło szo ne
zo sta ły wy ni ki kon kur su na naj pięk niej -
szą gwiaz dę be tle jem ską.

(NO VUS)
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27 grud nia i 6 stycz nia w Koź mi nie
Wlkp. zor ga ni zo wa no uro czy sto ści
z oka zji 101. rocz ni cy wy bu chu po -
wsta nia wiel ko pol skie go. Skła da no
wią zan ki kwia tów, śpie wa no pie śni
pa trio tycz ne oraz od sło nię to pa miąt -
ko wą ta bli cę.

27 grud nia przed sta wi cie le sa mo rzą -
du, szkół, sto wa rzy szeń i or ga ni za cji oraz
in ni miesz kań cy Koź mi na Wlkp. zło ży li
wią zan ki kwia tów pod po mni kiem Wol -
no ści, by uczcić pa mięć bo ha te rów nie -
pod le gło ścio we go zry wu Wiel ko po lan.
Z ko lei 6 stycz nia, z ini cja ty wy To wa rzy -
stwa Mi ło śni ków Koź mi na Wiel ko pol -
skie go, od by ła się uro czy stość ku czci po -
wstań ców wiel ko pol skich z Zie mi Koź -
miń skiej. W trak cie Mszy św. w ko ście le
far nym, w któ rej uczest ni czy ły pocz ty
sztan da ro we, wła dze sa mo rzą do we, de le -
ga cje i człon ko wie TMKW, ka za nie oko -
licz no ścio we, na wią zu ją ce do tra dy cji i pa -
mię ci o po wsta niu, wy gło sił ks. ka no nik
An drzej Pa tec ki. Po tem zło żo no wią zan ki
przy ta bli cy upa mięt nia ją cej bo ha te rów
po wsta nia 1918-19 na ul. Strze lec kiej.
Na stęp nie or ga ni za to rzy za pro si li wszyst -
kich na otwar te ze bra nie, po świę co ne te -
ma ty ce po wsta nia wiel ko pol skie go,
do miej sco wej Bi blio te ki Pu blicz nej.

Przy go to wa nia do po wsta nia wiel ko -
pol skie go w Koź mi nie Wlkp. za czę ły się
już 10 li sto pa da 1918 r., kie dy to z ini cja -
ty wy ma ry na rza flo ty nie miec kiej – Ste -
fa na Ły ska wy – utwo rzo no Ra dę Ro bot -
ni czo -Żoł nier ską. W jej skład we szło 19
osób, w tym 13 Po la ków w Ra dzie Ro bot -
ni czej i czte rech w Żoł nier skiej. Niem -
com po zo sta wio no dwa miej sca – po jed -
nym w każ dej z nich. W skład ra dy we szli
m. in. Mak sy mi lian Ko czo row ski (prze -
wod ni czą cy), Win cen ty We so łow ski, Jan
Głód, Wa cła wa Ko len do wicz oraz miej -
sco wy re stau ra tor Peu kert, ja ko je den
z nie miec kich oby wa te li mia sta. 12 li sto -
pa da od był się wiec, na któ rym po wo ła no
Ko mi tet Oby wa tel ski pod prze wod nic -
twem Wi tol da Wie czer skie go. W je go
skład we szło 18 osób, w tym przed sta wi -
cie le Ra dy Ro bot ni czo -Żoł nier skiej. Ko -
mi tet wy dał ode zwę, w któ rej ob wie ścił
ob ję cie wła dzy w mie ście przez Ra dę Ro -
bot ni czo -Żoł nier ską. Dzień póź niej utwo -
rzo no Straż Lu do wą z Wa cła wem Ko len -
do wi czem na cze le, a Ko mi tet Oby wa tel -
ski, zgod nie z in struk cją po znań skiej Na -
czel nej Ra dy Lu do wej, prze kształ co no
w Po wia to wą Ra dę Lu do wą, na któ rej cze -
le sta nął ad wo kat Cze sław Czy pic ki.

25 li sto pa da, na proś bę lan dra ta koź -
miń skie go – dra Wil hel ma Mo sle,
do mia sta przy był od dział He imat schut -
zu. Je go za da niem by ło ob sa dze nie mia -
sta, jed nak już na koź miń skim dwor cu
zo stał on roz bro jo ny przez Po la ków. Po -
dob ny los spo tkał dru gi trans port, przy -

sła ny 30 li sto pa da – wów czas zdo by to
na Niem cach lek ki ka ra bin ma szy no wy,
oko ło 60 ka ra bi nów ręcz nych oraz gra na -
ty i amu ni cję. W tym sa mym cza sie roz -
po czę to ak cję roz bra ja nia osad ni ków nie -
miec kich we wszyst kich miej sco wo ściach
ów cze sne go po wia tu koź miń skie go. 

1 stycz nia 1919 w ho te lu Du Nord
(obec nie ki no Miesz ko) roz po czę to wer -
bu nek ochot ni ków do od dzia łów po -
wstań czych. Waż ną ro lę w tym wy da rze -
niu ode gra ły miej sco we Kur ko we Brac -
two Strze lec kie i To wa rzy stwo Gim na -
stycz ne So kół. Zgło si ło się 150 ochot ni -
ków. Na stęp ne go dnia, mi mo pro te stów
ze stro ny lan dra ta, na bu dyn kach urzę du
wy wie szo ne zo sta ły pol skie fla gi. W za ist -
nia łej sy tu acji Wil helm Mo sle prze ka zał
wła dzę Jó ze fo wi Cheł kow skie mu, dzie -
dzi co wi ze Sta re go gro du i człon ko wi Sej -
mi ku Po wia to we go. 

6 stycz nia na koź miń skim No wym
Ryn ku od był się wiec pa trio tycz ny pol -
skich miesz kań ców mia sta. Uro czy sty
po chód prze szedł ude ko ro wa ny mi pol -
ski mi fla ga mi uli ca mi mia sta, po czym
od by ło się wpro wa dze nie Po la ków
na urzę dy miej skie i po wia to we. Po wo ła -
no tak że ko men dy woj sko we w Koź mi -
nie, Bor ku i Po go rze li. Dzień 6 stycz nia
stał się lo kal nym świę tem na ro do wym
i jest ob cho dzo ny w Koź mi nie ja ko
„Dzień Nie pod le gło ści”.

7 stycz nia od dział po wstań ców
pod ko men dą sierż. Ja na Jar miń skie go za -
jął koź miń ski za mek na po trze by wojsk
po wstań czych – przyj mo wa no tam
ochot ni ków, któ rzy zgło si li się w od po -
wie dzi na ogło szo ną mo bi li za cję, a tak że
gro ma dzo no broń, rynsz tu nek, umun du -
ro wa nie i żyw ność. Te go sa me go dnia Ko -
mi sja Szkol na, wy bra na przez Ra dę Lu do -
wą, do ko na ła spo lsz cze nia szkół: wpro wa -
dzo no ję zyk pol ski ja ko wy kła do wy, zwol -
nio no nie miec kie go in spek to ra szkol ne -
go, a nad zór nad szko ła mi po wie rzo no ks.
Ju lia no wi Fla cho wi z Koź mi na. 

9 stycz nia Po wia to wa Ra da Lu do wa
po wo ła ła na sta ro stę koź miń skie go Jó ze fa
Cheł kow skie go ze Sta re go gro du. 13
stycz nia ko men dant VI Okrę gu Woj sko -
we go w Ja ro ci nie, ppor. Ostro róg -Go -

rzeń ski, w po ro zu mie niu z Po wia to wą
Ra dą Lu do wą mia no wał ppor. Jó ze fa Mo -
dli bow skie go – ofi ce ra pru skiej ka wa le rii
i dzie dzi ca Ska ło wa – na ko men dan ta po -
wia tu i do wód cę ba ta lio nu koź miń skie -
go. Dzień póź niej Mo dli bow ski roz wią -
zał Ra dy Ro bot ni czo -Żoł nier skie w po -
wie cie oraz pod po rząd ko wał po li cję wła -
dzom woj sko wym. 15 stycz nia do I ba ta -
lio nu koź miń skie go wcie lo no od dział po -
wstań ców z Po go rze li pod ko men dą
sierż. Wa cła wa Rosz cza ka. 16 stycz nia
ppor. Mo dli bow ski za ło żył na zam ku
koź miń skim sztab ba ta lio nu. Te go sa me -
go dnia za koń czo no for mo wa nie 1. kom -
pa nii koź miń skiej pod do wódz twem
sierż. Mi cha ła Lor kie wi cza. 27 stycz nia
mia ło miej sce za przy się że nie i wy marsz
li czą cej 124 żoł nie rzy 1. kom pa nii koź -
miń skiej na front ra wic ki pod Miej ską
Gór kę. Przy oka zji uro czy ście po świę co -
no sztan dar ba ta lio nu, ufun do wa ny
przez Fran cisz ka Przy łu skie go. Od 21
stycz nia do 16 lu te go 1. kom pa nia wzię ła
udział w wal kach o Ra wicz w re jo nie wsi
Kry styn ki, Pol skie Dęb no, Szy ma no wo,
Zie lo na Wieś, Wy da wy. W bi twie
pod Zie lo ną Wsią 29 stycz nia po legł To -
masz Grysz czyń ski – pierw szy po le gły
po wsta niec z Koź mi na. 

17 stycz nia roz po czę to for mo wa -
nie 2. kom pa nii koź miń skiej. 1 lu te go
„od dział po go rzel ski” przy był do Koź mi -
na i dzień póź niej, wraz z gru pą ochot ni -
ków, wszedł w skład 2. kom pa nii pod do -
wódz twem sierż. Woj cie cha Ku char czy -
ka. W ten spo sób za koń czo no for mo wa -
nia 2. kom pa nii, któ ra w dniach 5-15 lu -
te go wal czy ła na fron cie ra wic kim w re jo -
nie wsi Dą brow ka, Żo łęd ni ca i Łasz czyn.

5 lu te go 3. kom pa nię koź miń ską
pod ko men dą sierż. Sta ni sła wa So wiń -
skie go skie ro wa no na front pod Zdu na mi,
gdzie za ję ła sta no wi ska w Cha chal ni i Bo -
row ni cy, to cząc wal ki w dniach 6-9 lu te -
go. 10 lu te go kom pa nię wy co fa no z fron -
tu i prze nie sio no do re zerw.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Do 17 stycz nia moż na zgła szać kan -
dy da tów do na gro dy Kro to szyń ski
Dąb. Za chę ca my do udzia łu w tym
przed się wzię ciu.

Na gro da Kro to szyń ski Dąb przy zna -
wa na jest za szcze gól ne za słu gi na rzecz
roz wo ju i pro mo cji po wia tu w pię ciu ka -
te go riach: na uka i kul tu ra, dzia łal ność go -
spo dar cza, dzia łal ność spo łecz na, sport
oraz oświa ta.

Re gu la min, wnio sek -zgło sze nie kan -
dy da ta oraz oświad cze nie -zgo da na prze -
twa rza nie da nych oso bo wych są do po -
bra nia na stro nie www.po wiat -kro to -
szyn.pl.

Wnio ski przyj mu je oraz wszel kich
in for ma cji udzie la Biu ro Pro mo cji i Roz -
wo ju Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to szy -
nie – po kój nr 2 (par ter, bu dy nek głów -
ny), tel. 62 725 42 56 wew. 349, 342.

(AN KA)

POWIAT

Zgłoś kandydata do nagrody!

DZIECI

Teatrzyk dla najmłodszych 
3 lu te go o godz. 18.00 w Sa li Za -
baw Fi glo land od bę dzie się ko lej ne
spo tka nie w ra mach Fi glo -te atrzy -
ków. Tym ra zem naj młod szych od -
wie dzi Te atr Bla sza ny Bę be nek.

Fi glo -te atrzy ki to cykl spek ta kli dla
dzie ci w prze dzia le wie ko wym od 3
do 10 lat, po łą czo nych z za ba wą w Fi -
glo lan dzie. Przed sta wie nia te atral ne są
in te rak tyw ne, co ozna cza, że dzie ci bio -
rą w nich czyn ny udział, jak rów nież
wy stę pu ją w wy bra nych sce nach wraz
ak to ra mi. Po przed sta wie niach do dys -
po zy cji mło dych uczest ni ków po zo sta je
sa la za baw, w któ rej mo gą się wy sza leć.
Głów nym ce lem Fi glo -te atrzy ków jest
stwo rze nie u dzie ci po zy tyw nych sko ja -
rzeń z te atrem ja ko for mą sztu ki. Ta ki
efekt ma wy wo łać wła śnie po łą cze nie
spek ta kli z za ba wą. 

Ar ty ści, któ rzy tym ra zem za pre -
zen tu ją się w Fi glo lan dzie, czy li Te atr
Bla sza ny Bę be nek, za pre zen tu ją hi sto -
rię „Ana ruk w Gren lan dii”. Jest to
opo wieść o chłop cu, któ ry wy cho wu je
się w mroź nej i śnież nej kra inie oraz
o je go cie ka wych i za baw nych przy go -
dach.

Spek takl bę dzie trwał ok. 45 mi -
nut, póź niej dzie ci przez go dzi nę bę dą
mo gły ko rzy stać z sa li za baw. Bi le ty
moż na za ku pić na miej scu (ul. Zam ko -
wy Fol wark 11, Kro to szyn). Upo waż -
nia ją one do wstę pu dziec ka oraz jed ne -
go opie ku na (w szcze gól nych wy pad -
kach umoż li wio ne zo sta nie wej ście
dwóch opie ku nów). 

Za chę ca my do udzia łu w spek ta -
klu. Po sze rzaj my wraż li wość na sztu kę
u dzie ci od naj młod szych lat. 

OPRAC. (LE NA)



24 go dzi ny trwał pły wac ki ma ra ton
na rzecz Wiel kiej Or kie stry Świą tecz -
nej Po mo cy, zor ga ni zo wa ny przez
Uczniow ski Klub Spor to wy Del fin 4,
we współ pra cy z kry tą pły wal nią
Wod nik w Kro to szy nie. Mi ło śni cy pły -
wa nia po ko na li łącz nie dy stans po -
nad 1000 ki lo me trów. Nie zna my
jesz cze peł nej ze bra nej kwo ty,
ale – jak pod kre śla ją or ga ni za to -
rzy – bę dzie to po nad 11 tys. zł.

W ak cję włą czy ło się wie le kro to szyń -
skich sto wa rzy szeń i grup za wo do -
wych oraz gro no sa mo rzą dow ców.
Każ de dziec ko, któ re bra ło udział
w ma ra to nie, mo gło wejść na ba sen
za dar mo. Do ro śli na to miast mu sie li

za pła cić sym bo licz ną zło tów kę.
Oczy wi ście każ dy mógł wrzu cić do -
wol ną kwo tę do pusz ki WOŚP.
Te go rocz nej edy cji ma ra to nu przy -
świe ca ło ha sło „Pły wa nie łą czy po ko le -
nia”. Dla te go or ga ni za to rzy za pro si li
za rów no ak tu al nie star tu ją cych pły wa -
ków, jak i tych, któ rzy za koń czy li już
ka rie rę spor to wą i ma ją na kon cie suk -
ce sy w Pol sce, w Eu ro pie i na świe cie.
Wśród go ści zna leź li się więc Ali cja Pę -
czak (82-krot na mi strzy ni Pol ski se -
nio rek, 14-krot na me da list ka mi -
strzostw Eu ro py, olim pij ka z Bar ce lo -
ny, Atlan ty i Syd ney), Pa weł Ko rze -
niow ski (wie lo krot ny re kor dzi sta
i mistrz Pol ski, mistrz i dwu krot ny wi -
ce mistrz świa ta, wie lo krot ny mistrz

Eu ro py i olim pij czyk), Kon rad Po -
wroź nik (wie lo krot ny me da li sta kra jo -
wych i mię dzy na ro do wych za wo dów
pły wac kich), Pa weł Ol szew ski, An -
drzej Ol szew ski oraz Ry szard Żu gaj. 
Aż czte ry oso by z te go gro na wy wo -
dzą się z Kro to szy na. Naj star szy
z nich i za ra zem naj bar dziej uty tu ło -
wa ny to Ry szard Żu gaj, pierw szy
w hi sto rii olim pij czyk z na sze go mia -
sta, uczest nik Igrzysk Olim pij skich
w 1976 ro ku w Mont re alu. 
Po ja wił się tak że Oli vier Ja niak, po -
cho dzą cy z Kro to szy na dzien ni karz
i pre zen ter te le wi zyj ny, któ ry wy ra ził
sło wa uzna nia dla or ga ni za to rów
za za ini cjo wa nie wspa nia łej ak -
cji. – Dla mnie jest to za wsze ogrom -

na ra dość, że mo gę przy je chać w ro -
dzin ne stro ny i wes przeć ta ką ini cja -
ty wę. Naj waż niej sze w tym wszyst -
kim jest pań stwa ser ce, nie tyl ko
do spor tu, ale też do dru gie go czło -
wie ka. Pań stwa obec ność świad czy
o tym, że nie tyl ko chce cie uczest ni -
czyć w ma ra to nie pły wac kim, ale
przede wszyst kim chce cie po -
móc – po wie dział Oli vier Ja niak.
Przez roz po czę ciem ma ra to nu mi -
łym ak cen tem by ło uho no ro wa nie
tre ne rów pły wa nia i na uczy cie li
z daw nych lat, m. in. Ka zi mie rza
Mar szał ka czy Krzysz to fa Olej ni ka.
Dy plo my gra tu la cyj ne otrzy ma li tak -
że by li spor tow cy i cią gle ak tyw ni
kro to szy nia nie – Sta ni sław Su miń ski

i Hen ryk Mar cisz. Po dzię ko wa no też
dy rek to rom kro to szyń skiej Czwór ki
i na uczy cie lom oraz wo lon ta riu -
szom. 
Pod czas 24-go dzin ne go ma ra to nu
pły wac kie go zor ga ni zo wa no kon kurs
ro dzin ny, któ ry po le gał na pły wa niu
mi ni mum czte ro oso bo wej ro dzi ny
przez go dzi nę. Dla zwy cięz ców przy -
go to wa no cen ne na gro dy.
– Na tę chwi lę ze bra li śmy po nad 11
tys. zł (w mo men cie od da wa nia ga ze -
ty do dru ku – przyp. red.), nie ma my
jesz cze da nych z wpły wów na sub -
kon to. W tej edy cji uda ło nam się
przy cią gnąć więk szą gru pę pły wa ją -
cych. Po bi li śmy ubie gło rocz ny re kord
i łącz nie prze pły nę li śmy 1014 km
i 250 me trów. Zwłasz cza w go dzi -
nach noc nych pły wa ło na praw dę wie -
lu lu dzi. Na ma ra to nie pły wac kim po -
ja wi ło się sza cun ko wo 820-850 osób.
By ło dwóch pa nów, któ rzy prze pły -
nę li 30 km w cią gu 12 go dzin. Świet -
nie wy padł kon kurs ro dzin ny, w któ -
rym uczest ni czy ło dzie sięć ro dzin.
Jed na z nich w cią gu go dzi ny prze pły -
nę ła po nad 12 km – pod su mo wał Ja -
cek Miel ca rek z Uczniow skie go Klu -
bu Spor to we go Del fin 4.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

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

Pływanie łączy pokolenia!
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PROFILAKTYKA

Zrezygnuj z palenia tytoniu
Tym ha słem Sto wa rzy sze nie PO -
MÓŻ MY SO BIE koń czy pro wa dzo ne
w ro ku 2019 dzia ła nia pro fi lak tycz -
ne. W grud niu do ko na no bo wiem
pod su mo wa nia pro jek tu re ali zo wa -
ne go pod ha słem „Ty toń – do bre złe -
go po cząt ki”, w ra mach któ re go pro -
pa go wa no za gad nie nia zwią za ne
z pro fi lak ty ką cho rób zwią za nych
z uza leż nie niem od ni ko ty ny. 

Te mat ten zna lazł się w sfe rze za in te -
re so wa nia sto wa rzy sze nia z uwa gi na du -
żą po pu lar ność tej używ ki w gru pie na sto -
lat ków i dzie ci, ak tu al nie się ga ją cych
po pa pie ro sa w ob ni ża ją cym się sys te ma -
tycz nie prze dzia le wie ko wym. Skut ki pa -
le nia pa pie ro sów od bi ja ją się ne ga tyw nie
na mło dym, znaj du ją cym się do pie ro
w sta dium roz wo ju or ga ni zmie. Stąd bez -
po śred ni mi be ne fi cjen ta mi pro wa dzo -
nych dzia łań by li w tym przy pad ku
ucznio wie wy bra nych w trak cie re ali za cji
pro jek tu szkół po nad pod sta wo wych i wy -
cho wan ko wie ośrod ków szkol no -wy cho -
waw czych z te re nu po wia tu kro to szyń -
skie go. Głów nym ce lem pro jek tu by ła
edu ka cja mło dych lu dzi, bę dą ca pró bą
wy eli mi no wa nia tej naj po pu lar niej szej
używ ki z ich ży cia i sku tecz nej ochro ny
zdro wia przez zmia nę in dy wi du al nych
za cho wań i sty lu ży cia.

W tym ce lu lek to rzy -człon ko wie Sto -
wa rzy sze nia PO MÓŻ MY SO BIE prze -
pro wa dzi li 20 spo tkań edu ka cyj no -szko -
le nio wych, w trak cie któ rych prze ka zy -
wa li wie dzę na te mat szko dli wo ści pa le -
nia ty to niu oraz ko rzy ści zwią za nych
z wy rze cze niem się te go na ło gu. W spo -
tka niach wzię li udział ucznio wie LO
w Kro to szy nie, ZSP nr 2 i ZSP nr 3 w Kro -
to szy nie, Bran żo wej Szko ły I stop nia
w Ko by li nie oraz wy cho wan ko wie Spe -
cjal ne go Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw -
cze go w Bo rzę cicz kach, Spe cjal ne go
Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go w Ko -
na rze wie, Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Kro to szy nie i Mło dzie żo we go Ośrod ka
Wy cho waw cze go w Koź mi nie Wlkp. 

Ogó łem w prze pro wa dzo nej ak cji an -
ty ni ko ty no wej uczest ni czy ły 583 oso by,
sta no wią ce gru pę be ne fi cjen tów, do któ -
rych pro jekt był skie ro wa ny. Wszyst kich
wy po sa żo no tak że w ulot ki edu ka cyj no -
-szko le nio we, któ re słu żą do utrwa le nia
prze ka za nej pod czas po szcze gól nych spo -
tkań wie dzy.

Ko lej nym eta pem ak cji an ty ni ko ty -
no wej by ła pro po zy cja udzia łu w kon kur -
sach pod ha słem „Pro fi lak ty ka cho rób od -
ty to nio wych”. W kon kur sie pla stycz nym
dla wy cho wan ków ośrod ków szkol no -wy -
cho waw czych pierw sze miej sce za jął Pa -
tryk Ja ku biak (MOW w Koź mi nie
Wlkp.), dru gi był Mi chał Sko rup ski
(SOSW w Ko na rze wie), a trze cia lo ka ta
przy pa dła Kin dze Ro ba kow skiej (SOSW

w Bo rzę cicz kach). W kon kur sie wie dzy
dla uczniów szkół po nad pod sta wo wych
pierw sze trzy po zy cje za ję ły uczen ni ce
ZSP nr 2 – Agniesz ka Jań czak, Alek san -
dra Du dek i Alek san dra Ha rem za.
Uczest ni cy kon kur sów wy ka za li się du -
żym za so bem wie dzy i otrzy ma li sto sow -
ne na gro dy, upo min ki oraz dy plo my.

W Pol sce pa le nie ty to niu jest sze ro ko
roz po wszech nio ne i zna czą co wpły wa ma
ja kość i dłu gość ży cia. Co dzien nie pa li
ok. 9 mi lio nów do ro słych Po la ków, a każ -
de go ro ku na cho ro by spo wo do wa ne tym
na ło giem umie ra przed wcze śnie oko -
ło 100 ty się cy osób. Zwią za ne z pa le niem
ob ja wy cho ro bo we i zgo ny wy stę pu ją
zwy kle po dłu gim okre sie bez ob ja wo -
wym, a ich przy czy ną są no wo two ry zło -
śli we, cho ro by ukła du krą że nia i scho rze -
nia ukła du od de cho we go. No to wa na ska -
la te go zja wi ska do pro wa dzi ła w Pol sce
do epi de mii cho rób od ty to nio wych i po -
gor sze nia sta nu zdro wia spo łe czeń stwa
pol skie go.

Mi mo pro wa dzo nej edu ka cji zdro -
wot nej i nie wąt pli wie wzro stu świa do -
mo ści w te ma cie szko dli wo ści pa le nia ty -
to niu na dal nie przy no si to spo dzie wa -
nych efek tów. Dzie je się tak mi mo fak tu,
że 82,3 pro cent do ro słych uwa ża, że pa le -
nie ty to niu wy wo łu je po waż ne cho ro by,
a 68,8 pro cent jest prze ko na nych, że wdy -
cha nie dy mu ty to nio we go tak że przy czy -
nia się do po gor sze nia sta nu zdro wia.
Prak tycz nie ten stan rze czy nie tyl ko nie
ogra ni cza w więk szym za kre sie licz by pa -
lą cych do ro słych, a wręcz na łóg ten roz -
prze strze nia się w gru pie nie let nich
dziew cząt i chłop ców. Uza leż nie nie
od pa le nia ty to niu jest jed nym z głów nych
pro ble mów wśród mło dzie ży – 41 pro -
cent uczniów pa li pa pie ro sy, a w tej gru -
pie dziew czę ta pa lą 2,5-krot nie czę ściej
ani że li chłop cy. 

W ska li kra ju jest to za tem pro blem
o któ rym nie mo że my za po mi nać. Wy -
cho wu jąc mło de po ko le nie, pa mię taj my,
że dzie ci ob ser wu ją i na śla du ją za cho wa -
nia osób do ro słych, wła snych ro dzi ców
i zna jo mych. Bądź my za tem do brym
przy kła dem, dbaj my o swo je zdro wie, re -
zy gnu jąc z te go zgub ne go na ło gu i pro pa -
gu jąc wśród naj bliż szych zdro wy styl ży -
cia, bez pa pie ro sa i je go zgub nych skut -
ków.

ALEK SAN DRA OPA LIŃ SKA 

(STO WA RZY SZE NIE PO MÓŹ MY SO BIE)
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Przed ty go dniem 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.

Po ga li od bę dzie się bal kar na wa ło wy,
na któ rym grać bę dzie ze spół Ta mer. Bi le -
ty w ce nie 240 zł od pa ry moż na na być
w na szej re dak cji (tel. 603 234 414).

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! Pro ac ti va
fun du je wy so kiej kla sy ro wer mar ki
SCOTT o war to ści 2 459 zł! Ac ti ve
Zo ne fun du je dwa mie sięcz ne vo uche ry
VIP o war to ści 125 zł każ dy na nie li mi to -
wa ną ilość za jęć gru po wych fit ness dla ko -

biet (kar ne ty waż ne do koń ca ma -
ja 2020), LAB. fun du je trzy vo uche ry
na mie siąc za jęć w gru pie po cząt ku ją cej
o war to ści 180 zł każ dy (re ali za cja
do koń ca ma ja). O po zo sta łych na gro dach
po in for mu je my wkrót ce. 

Ona 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.

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

Oddaj głos w PLEBISCYCIE SPORTOWYM! 

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

Głosuj i wygraj nagrodę główną - rower marki SCOTT
o wartości 2459 zł! 
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WETERYNARIA

Ostrzeżenie przed ptasią grypą
Po wia to wy Le karz We te ry na rii
w Kro to szy nie in for mu je o pierw -
szych w tym ro ku przy pad kach pta -
siej gry py, stwier dzo nych w wo je -
wódz twach lu bel skim oraz wiel ko -
pol skim. 

W związ ku z po wyż szym przy po mi -
na o obo wiąz ku speł nia nia wszyst kich
wa run ków bio ase ku ra cji, na ło żo nych roz -
po rzą dze niem mi ni stra rol nic twa i roz -
wo ju wsi z dnia 4 kwiet nia 2017 w spra -
wie za rzą dze nia środ ków zwią za nych
z wy stą pie niem wy so ce zja dli wej gry py
pta ków (Dz. U. 2017 poz. 722), ma ją -
cych na ce lu za bez pie cze nie go spo darstw
utrzy mu ją cych drób fer mo wy i przy za -
gro do wy przed ewen tu al nym prze nik nię -
ciem wi ru sa gry py pta ków.

Mi mo iż gry pa pta ków jest cho ro bą
wy stę pu ją cą za rów no u ptac twa dzi kie go,
jak i do mo we go, to wła śnie dzi kie ptac -
two wod ne, rzad ko wy ka zu ją ce ozna ki
cho ro by, prze no si wi rus gry py do śro do -
wi ska. Jak po ka zu je do świad cze nie, naj -
lep szą (i jed no cze śnie naj tań szą w wy mia -
rze glo bal nym) me to dą za bez pie cze nia
go spo darstw jest sto so wa nie od po wied -
nich środ ków bio ase ku ra cji. Po nad to
wska za ne jest po wstrzy ma nie się przez
oso by, któ re w cią gu ostat nich 72 go dzin
uczest ni czy ły w po lo wa niu na pta ki łow -
ne, od wy ko ny wa nia czyn no ści zwią za -
nych z ob słu gą dro biu.

Przy po mi na się rów nież o obo wiąz ku
zgła sza nia do po wia to we go le ka rza we te -
ry na rii miejsc, w któ rych utrzy my wa ny
jest drób lub in ne pta ki (z wy łą cze niem
pta ków utrzy my wa nych sta le w po miesz -
cze niach miesz kal nych), a w przy pad ku
po dej rze nia wy stą pie nia cho ro by za kaź -
nej dro biu – zgła sza niu te go fak tu do od -
po wied nich osób i in sty tu cji (le karz we te -
ry na rii wol nej prak ty ki, po wia to wy le -
karz we te ry na rii, wójt/bur mistrz). 

Wy stą pie nie wy so ce zja dli wej gry py
pta ków w go spo dar stwie utrzy mu ją cym
drób skut ku je wdro że niem sze re gu pro -
ce dur, ma ją cych na ce lu zwal cza nie tej

jed nost ki cho ro bo wej, a tak że ge ne ru je
bar dzo wy so kie kosz ty oraz ogra ni cze nia
w han dlu pro duk ta mi po cho dze nia zwie -
rzę ce go. Dla te go też zwra ca się szcze gól ną
uwa gę na za cho wa nie wska za nych po wy -
żej za sad bio ase ku ra cji i przy po mi na rów -

no cze śnie, iż uchy bie nia w przed mio to -
wym za kre sie na wy pa dek wy stą pie nia
w go spo dar stwie ogni ska gry py pta ków
bę dą skut ko wa ły od mo wą wy pła ty od -
szko do wań.

OPRAC. (NO VUS)

METODY BIOASEKURACJI W GOSPODARSTWIE:
- zabezpieczenie słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym 
przed dostępem dzikiego ptactwa poprzez przetrzymywanie jej w zamkniętych
pomieszczeniach, pod zadaszeniem itp.
- regularny przegląd wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności
zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków
- eliminacje wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków
inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych)
- powstrzymywanie się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie
gospodarstw (np. oczka wodne) oraz zabezpieczenie istniejących przed dostępem
dzikiego ptactwa
- powstrzymanie się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw
(karmniki)
- utrzymanie czystości na terenie obejścia gospodarstwa, mając na uwadze, 
aby wszelkie odpady i pozostałości paszy nie zwabiały dzikich ptaków
- utrzymanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami m.in.
poprzez wypuszczanie drobiu na ogrodzonym wybiegu, stosowaniu ultradźwiękowych
odstraszaczy dzikich ptaków itp.
- skuteczne zabezpieczenie przed kontaktem z dzikimi ptakami i ich odchodami
przechowywanej paszy dla drobiu
- pobieranie wody do pojenia tylko z miejsc zabezpieczonych przed dostępem 
dzikich ptaków
- karmienie i pojenie drobiu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem
dzikich ptaków oraz ich odchodami
- stosowanie higieny osobistej – mycie rąk przed wejściem do i wyjściem 
z budynków fermy przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu
- każdorazowe sprawdzanie w przypadku korzystania przez hodowcę drobiu z usług
firm/osób wykonujących zabiegi na fermach drobiu (grupy obcinające pazury 
u kaczek, grupy wyłapujące drób i wykonujące załadunek na środki transportu), 
czy osoby te przestrzegają zasad bioasekuracji przy wejściu i wyjściu z pomieszczeń,
w których utrzymuje się drób (jednorazowa odzież ochronna, środki dezynfekcyjne,
czysty i zdezynfekowany sprzęt używany przez te osoby na fermie np. obcinacze)
- zapewnienie odpowiedniego stanu środków dezynfekcyjnych (aktywnych na wirusa
ptasiej grypy) oraz posiadanie mat dezynfekcyjnych w odpowiednich ilościach.



10 stycz nia w sa li ki na Miesz ko
w Koź mi nie Wlkp. od by ła się ju bi le -
uszo wa X Ga la Spor tow ca Olim piad
Spe cjal nych. Wy róż nio no naj lep -
szych za wod ni ków mi nio ne go ro ku.

W wy da rze niu wzię li udział ucznio -
wie oraz pod opiecz ni SOSW im. J. Kor -
cza ka w Bo rzę cicz kach, WTZ w Kro to -
szy nie, SOSW im. J. Kor cza ka w Ka li szu,
ZPEW w Tur ku, WTZ w Tur ku, OREW
w Ma ria no wie, SOSW im. P. Ja na sza ka

w Ry chwa le, SOSW im. J. Kor cza ka
w Ko ni nie, WTZ To wa rzy stwa Przy ja ciół
Dzie ci w Ko ni nie, ZSP w Ja ro ci nie, NSPS
Olan ka w Ka li szu, SOSW im. J. Twar -
dow skie go w Ko na rze wie, ZSS im. M.
Grze go rzew skiej w Kro to szy nie, SPS
nr 19 w Ka li szu i ORW w Cen trum Edu -
ka cyj no -Re ha bi li ta cyj nym „Tę cza” w Wo -
li cy. Na ga lę przy by li rów nież za pro sze ni
go ście ze śro do wi ska spor tu, m. in. Syl wia
Bart ko wiak i Kon rad Po wroź nik. Ci, któ -
rzy nie mo gli się zja wić ze wzglę du
na obo wiąz ki, na gra li dla uczest ni ków im -
pre zy fil my z po zdro wie nia mi. 

Pod czas uro czy sto ści moż na by ło
zo ba czyć pre zen ta cję, któ ra po ka za ła,
jak wy glą dał mi nio ny rok pod ką tem or -
ga ni zo wa nych za wo dów i od nie sio nych
suk ce sów. 

Naj pierw uho no ro wa no za wod ni -
ków, któ rzy re pre zen to wa li nasz kraj
na Świa to wych Let nich Igrzy skach Olim -
piad Spe cjal nych w Abu Dha bi, a by li to
Ka ro li na Ski tek (lek ko atle ty ka, SOSW
w Ry chwa le), We ro ni ka Ża bie rek (ko lar -
stwo, SOSW w Ko ni nie) oraz Bar tosz
Sad kow ski (ko lar stwo, ZPEW w Tur ku).
Za ca ło kształt osią gnięć spor to wych
w ubie głym ro ku wy róż nio no Ju lia na Ra -
taj cza ka (SOSW w Bo rzę cicz kach), Da -
mia na Her ca (SOSW nr 1 w Ka li szu),
Bar ba rę Woj ta sik (WTZ w Tur ku), Mi ło -
sza Ra czy ka (ZPEW w Tur ku), Ka mi la
Sta sia ka (SOSW w Ry chwa le), Ad rian nę
Mat czak (Klub Her ku les z OREW w Ma -
ria no wie), Ewę Mił kow ską (WTZ TPD
w Ko ni nie), Ka ro li nę Płó cien nik (SOSW
w Ko ni nie), Mak sy mi lia na Ła cia ka (Klub
Olim pij czyk w ZSS w Ja ro ci nie), Ada ma

Za sia dłe go (Klub Olan ka w NSPS w Ka li -
szu), Pa try ka Krze ko tow skie go (ZSS
w Kro to szy nie), Ro ma na Za chwy ca
(Klub Hu ra gan w SOSW w Ko na rze wie),
Kry stia na Si wia ka (SPS nr 19 w Ka li szu)
i Ja ku ba Ta laś kę (ORW CER „Tę cza”
w Wo li cy). 

Po dzię ko wa no tak że wo lon ta riusz -
kom. Przy by li na ga lę mo gli po dzi wiać
wy stęp gru py cyr ko wej MIX Fe raj na, zło -
żo nej z pod opiecz nych SOSW w Bo rzę -
cicz kach, oraz wy słu chać utwo ru w wy -
ko na niu Pio tra Sta szew skie go. (LE NA)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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Najlepsi sportowcy zostali nagrodzeni



11 stycz nia w ha li SP nr 7 z Od dzia -
ła mi In te gra cyj ny mi im. Hen ry ka Jor -
da na zor ga ni zo wa no cha ry ta tyw ny
tur niej pił ki siat ko wej „Gra my dla
Mar cel ka”. Ca ły do chód z im pre zy
prze ka za ny zo sta nie na le cze nie
chłop czy ka.

Na za wo dy zgło si ło się dzie sięć dru -
żyn, któ re sta nę ły do siat kar skiej ry wa li -
za cji, aby po móc Mar cel ko wi. By ły to PKP
Piast Lu to gniew, Mar cel i Przy ja cie le, Te -

am Pa rzew, Te am Przy ja ciół, Te am #go -
Mar cel, Te am Mar cel ka, Al ba tro sy, Te am
SP 7, Za ło ga Mar cel ka oraz Te am Be so ski. 

Po za cię tych zma ga niach trium fo wał
Te am Pa rzew, wy prze dza jąc eki pę Mar cel
i Przy ja cie le oraz Te am #go Mar cel. Jed -
nak to nie wy ni ki by ły te go dnia naj waż -
niej sze, lecz ze bra nie pie nię dzy, któ ry
wspo mo gą Mar ce la Sa mo la. Pod czas tur -
nie ju moż na by ło sko rzy stać ze sto iska
z ka wą, her ba tą oraz cia stem. Zysk ze
sprze da ży rów nież za si lił kon to zbiór ki. 

Mi mo iż uda ło się ze brać ca łą kwo tę,
któ ra wid nia ła na stro nie Fun da cji sie po -
ma ga. pl, li cy ta cje oraz im pre zy cha ry ta -
tyw ne na dal są or ga ni zo wa ne i cie szą się
ogrom nym za in te re so wa niem. Tak więc
lu dzi o do brych ser cach nie bra ku je. 

– Chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim, któ rzy do ło ży li przy sło wio wą ce gieł -
kę do te go siat kar skie go tur nie ju cha ry ta -
tyw ne go. Cel był szczyt ny i wie le osób
wy ka za ło się wiel kim za an ga żo wa niem.
Jest ich tak du żo, że nie je stem na wet
w sta nie wy mie nić każ de go z osob na.
Czap ki z głów i wiel ki sza cu nek za to, co
ro bi cie. Je ste ście naj lep si! – po wie dział
Ra fał Kie ra ko wicz, or ga ni za tor tur nie ju. 

(LE NA)

15Sport

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Dwa medale na koniec roku

W grud niu re pre zen tan ci SAC Ur sus
Kro to szyn ry wa li zo wa li w Mi strzo -
stwach Pol ski w Trój bo ju Si ło wym
Sprzę to wym w Spa le. Na si za wod ni -
cy zdo by li dwa me da le. 

Za wo dy w Cen tral nym Ośrod ku
Spor tu w Spa le by ły ostat nim star tem
trój bo istów w 2019 ro ku. W trój bo ju si ło -
wym sprzę to wym do pusz cza się ko rzy sta -
nie ze spe cja li stycz nych ko stiu mów, ko -
szul i ban da ży, któ re po zwa la ją na pod nie -
sie nie więk szych cię ża rów. 

Na si trój bo iści spi sa li się bar dzo do -
brze. Dru gie miej sce w ka te go rii -93 kg
seniorów za jął Szcze pan Zim mer mann,

osią ga jąc w przy sia dzie 315 kg, w wy ci -
ska niu le żąc 192,5 kg i w mar twym cią -
gu 285 kg. Łącz ny wy nik to 792,5 kg.
Zim mer mann uzy skał 613,35 punk tów
IPF. Oprócz te go za jął pią te miej sce w ka -
te go rii open. 

Na trze cim stop niu po dium sta nął
Ka mil Fi li piak, któ ry ry wa li zo wał w ka te -
go rii -105 kg se nio rów. W przy sia dzie
uzy skał 290 kg, w wy ci ska niu le -
żąc 177,5 kg, a w mar twym cią gu 282,5,
co da ło mu łącz ny wy nik 750 kg, w prze -
li cze niu na punk ty IPF – 545,14. Bli sko
me da lu był tak że Krzysz tof Szlach ta, któ -
ry w kat. +120 kg se nio rów upla so wał się
na czwar tej lo ka cie. (LE NA)

SIATKÓWKA

Zagrali dla Marcelka
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W nie dzie lę w ha li spor to wej przy SP
nr 3 ro ze gra na zo sta ła VIII, a za ra -
zem przed ostat nia ko lej ka Kro to -
szyń skiej Li gi Ha lo wej Pił ki Noż nej.
Mi strza roz gry wek po zna my w ostat -
niej se rii. Naj więk sze szan se na ty tuł
ma Tom -Kar Ko bier no Tom ni ce, któ -
re mu wy star czy re mis w po je dyn ku
z AST.

W pierw szych dwóch me czach wi -
dzie li śmy zde cy do wa ną do mi na cję jed nej
ze stron. Naj pierw Al ba tro sy roz gro mi -
ły 20: 0 Cre ati ve. Pięć go li strze lił Ka mil
Kaź mier czak, a czte ry by ły dzie łem Ad -
ria na Szczot ki. Z ko lei Tom -Kar roz -
bił 23: 1 eki pę Na vy Se als, a 13 ra zy
do siat ki tra fił Ka rol Kry stek. 

Bar dzo za cię ta by ła kon fron ta cja Eki -
py z Sul mie rzyc i Żu brów. Mi strzo wie po -
przed niej edy cji pro wa dzi li 6: 4, ale osta -

tecz nie spo tka nie za koń czy ło się re mi -
sem 6: 6. Dla sul mie rzyc kie go ze spo łu
po dwie bram ki zdo by li Woj ciech Bu dzik

i Ma riusz Py rzew ski. 
W star ciu MTV Roz dra żew z Octa -

go nem do prze rwy ci dru dzy pro wa dzi -
li 5: 3, ale po tem do gło su do szli roz dra że -
wia nie i wy gra li 9: 7. Trzy tra fie nia dla
MTV za li czył Bar tło miej Ziem biń ski. 

W ostat nim spo tka niu VIII ko lej -
ki szan se na mi strzow ski ty tuł po grze ba li
pił ka rze Pan co mu Zdu ny, gdyż ule -
gli 1: 2 dru ży nie A Se ree Tee. Oj cem zwy -
cię stwa był Łu kasz Bu dziak, któ ry strze lił
oba go le dla AST. 

Za wod ni kiem VII ko lej ki zo stał Mar -
cin Ra taj czyk z Octa go nu. A już 19 stycz -
nia po zna my mi strza KLHPN. Wszyst ko
tak się uło ży ło, że dwa naj lep sze ze spo -
ły – Tom -Kar oraz AST – zmie rzą się
w bez po śred nim po je dyn ku. Eki pie z Ko -
bier na i Tom nic do koń co we go trium fu
wy star czy re mis. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Kto zostanie mistrzem halówki?

Za na mi dwa ko lej ne tur nie je ran kin -
go we w ra mach Kro to szyń skiej Li gi
Dar ta. W tej chwi li po zy cje li de rów
oku pu ją Nor bert Pe cy na i An na Ko -
wal czyk. 

W IV tur nie ju ran kin go wym pierw -
sze zwy cię stwo od nio sła Ani ta Kry sic ka,
któ ra w fi na le roz gry wek ko biet ogra ła
An nę Ko wal czyk. Wśród męż czyzn nie -
po ko na ny te go dnia był Nor bert Pe cy na,
któ ry w fi na ło wej kon fron ta cji oka zał się
lep szy od Paw ła Paw lic kie go, zwy cię ża -
jąc 5: 4. Wy gra na nie przy szła mu jed nak
ła two. Wpraw dzie N. Pe cy na pro wa dził
już 4: 0, ale ry wal do pro wa dził do re mi -
su 4: 4. Osta tecz nie jed nak wy grał N. Pe -
cy na. Na trze cim miej scu upla so wał się
Ka rol Mar cin kow ski. 

Li der kla sy fi ka cji trium fo wał tak że
w pią tym tur nie ju. W fi na le N. Pe cy na
po ko nał Wal de ma ra Ka łuż ne go. Trze cią
lo ka tę za jął Ka rol Wil go sie wicz, a tuż
za po dium zna lazł się Se ba stian Szo stak,
naj lep szy spo śród kro to szyń skich dar te -
rów. W kla sy fi ka cji ge ne ral nej pro wa dzi
N. Pe cy na, wy prze dza jąc Wal de ma ra Ka -
łuż ne go i Mar ci na Kmie cia ka. W gro nie
pań po now nie naj lep sza by ła A. Kry sic ka,
któ ra tym ra zem w fi na le wy gra ła z Mar tą
Paw lic ką. Trze cia by ła A. Ko wal czyk, któ -
ra na dal jest li der ką w „ge ne ral ce”, a za nią
pla su ją się A. Kry sic ka i M. Paw lic ka. 

Do dat ko wo zor ga ni zo wa no tur niej 9.
lot ki na rzecz Mar ce la Sa mo la. Za wo dy
cie szy ły się du żym za in te re so wa niem.
Zwy cię żył Wal de mar Ka łuż ny z Mi li cza.

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Zwycięstwa Krysickiej i Pecyny

W grud niu dru ży ny KS Astra Kro to -
szyn z rocz ni ka 2011 uczest ni czy ły
w tur nie ju ha lo wej pił ki noż nej
w Żmi gro dzie. Na sze ze spo ły zdo mi -
no wa ły roz gryw ki.

W za wo dach wzię ło udział osiem
ekip, któ re po dzie lo ne zo sta ły na dwie
gru py. Astra I w gru pie A roz gro mi ła
wszyst kich ry wa li – MPK Wo łów 12: 0,
APR I Ra wicz 8: 0 i Pia sta Żmi gród 12: 0.
Dru gi kro to szyń ski ze spół w gru pie B wy -
grał z Or łem Pru si ce 4: 1 i z Pia stem Żmi -
gród 3: 0 oraz prze grał z APR Ra wicz 1: 4.
Obie dru ży ny Astry awan so wa ły za tem
do Li gi Mi strzów. 

Po nie mal sze ściu go dzi nach pił kar -
skich roz gry wek zwy cięz cą tur nie ju zo stał
pierw szy te am z Kro to szy na, a dru gą lo ka -
tę za ję ła Astra II. Kró lem strzel ców, z 18
go la mi na kon cie, zo stał Piotr Be rek z eki -
py trium fa to rów. Wy róż nio no tak że Ma -
cie ja Ra taj cza ka i An to nie go Se ra fi nia ka. 

W pierw szym ze spo le Astry za gra li
Fran ci szek Ba nach, Da wid Du dziak, Wik -
tor Ję drze jak, An to ni Se ra fi niak, Piotr Be -
rek i Da riusz Chu dy. W dru giej dru ży nie
wy stą pi li Bru no Le win ski, Szy mon Ki sze -
nia, Ma te usz Ko czo row ski, Ja kub Wal -
czak, Ma ciej Ra taj czak, Woj ciech Ant czak
i Mi ko łaj Woj ta szek. 

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA 

Dominacja Astry w Żmigrodzie


