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DZIŚ W NU ME RZE 
� INWESTYCJE

W Smolicach zbudują 
ciąg pieszo-rowerowy

Czytaj na str. 5

� POD NASZYM PATRONATEM

Krotoszyńska 
Puszka Szczęścia

Czytaj na str. 6

� ZDUNY

Stulecie powrotu 
do Macierzy 

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 8-9

� KOŹMIN WLKP.

Podsumowanie
Strażackiego Pogotowia 
Św. Mikołaja

Czytaj na str. 13

� SPORT

Tenisiści walczyli 
o Puchar Rzemiosła
Krotoszyńskiego

Czytaj na str. 15

Czytaj str. 16POD NASZYM PATRONATEM 

Tom-Kar mistrzem ligi halowej!
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17 stycz nia w sa li ka me ral nej Kro to -
szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry od by ło
się spo tka nie po świę co ne 20-le ciu
ist nie nia To wa rzy stwa Przy jaź ni Kro -
to szyn -Mej sza go ła. By ła to oka zja
do wspo mnień i po dzię ko wań.

Mej sza go ła to miej sco wość, któ ra le -
ży 5 km na pół noc ny za chód od Wil na,
przy au to stra dzie Wil no -Po nie wież na Li -
twie. Sta ro stwo Mej sza go ła za miesz ku je 3
tys. osób – 1,7 tys. w Mej sza go le, resz ta
w 39 wsiach. Po la cy sta no wią 80 pro cent

miesz kań ców. Na po zo sta łe 20 pro cent
skła da się 13 na ro do wo ści z prze wa gą Li -
twi nów i Ro sjan.

Hi sto ria współ pra cy mię dzy Kro to -
szy nem a Mej sza go łą się ga 1991 ro ku,
kie dy to Ra da Miej ska pod ję ła sto sow ną
uchwa łę. By ło to pierw sze mia sto part -
ner skie Kro to szy na. 9 grud nia 1999 po -
wo ła no To wa rzy stwo Przy jaź ni Kro to -
szyn -Mej sza go ła, któ re mia ło na ce lu m.
in. or ga ni zo wa nie wy cie czek do Mej sza -
go ły i przyj mo wa nie li tew skich go ści
w Kro to szy nie, za po zna nie się z hi sto rią

mia sta i kra ju part ne ra, or ga ni za cję wi do -
wisk dla go ści z Mej sza go ły, wspie ra nie
Po lo nii na Li twie. 

To wa rzy stwo zo sta ło za re je stro wa ne
w Są dzie Okrę go wym w Ka li szu 11 stycz -
nia 2000, a ja ko sto wa rzy sze nie w Są dzie
Re jo no wym w Po zna niu 3 kwiet nia 2001.
Pierw szym pre ze sem sto wa rzy sze nia

(2000-2010) był Ma rek Wa chel ko.
W 2004 sto wa rzy sze nie zmie ni ło cha rak -
ter na or ga ni za cję po żyt ku pu blicz ne go. 

To wa rzy stwo współ pra cu je na co dzień
ze Szko łą Pod sta wo wą nr 1 im. Po wstań ców
Wiel ko pol skich w Kro to szy nie oraz Szko łą
Śred nią w Mej sza go le. Obec nie w skład kie -
row nic twa To wa rzy stwa Przy jaź ni Kro to -

szyn -Mej sza go ła wcho dzą: Ta de usz Sta -
chur ski (pre zes), Sła wo mi ra Ka lak (wi ce -
pre zes), Ry szard Osta łow ski (skarb nik),
Gra ży na Kacz ma rek (se kre tarz), Wie sław
Świ ca i An drzej Żwi kie wicz.

Na spo tka niu z oka zji 20-le cia przy -
po mnia no ks. prał. Jó ze fa Ob rem skie go,
du chow ne go z Wi leńsz czy zny, któ ry pro -
wa dził – mi mo za ka zów – dzia łal ność
dusz pa ster ską, za co był wie lo krot nie
prze słu chi wa ny przez so wiec kie służ by
bez pie czeń stwa. W 2007 zo stał pa tro -
nem Szko ły Śred niej w Mej sza go le, a rok
póź niej – ja ko pierw sza oso ba na Li -
twie – otrzy mał Kar tę Po la ka. Uro dził się
w 1906, a zmarł w 2011.

(NO VUS)

KROTOSZYN

20 lat owocnej współpracy



14 stycz nia w miej sco wo ści Wy ga -
nów (gmi na Ko by lin) do szło do ko li -
zji dro go wej. Sa mo chód oso bo wy
ude rzył w ogro dze nie jed nej z po se -
sji. Na szczę ście kie row cy oraz pa sa -
że ro wi nic po waż ne go się nie sta ło.

– Kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Re -
nault La gu na miesz ka niec Kro to szy na
praw do po dob nie z po wo du nad mier nej
pręd ko ści stra cił pa no wa nie nad po jaz -
dem, któ ry zje chał na prze ciw le gły pas ru -
chu, po tem na po bo cze i ude rzył w ogro -

dze nie. Kie row ca oraz pa sa żer nie od nie -
śli po waż nych ob ra żeń. Wszy scy by li
trzeź wi. Spraw ca ko li zji zo stał uka ra ny
man da tem w wy so ko ści 500 zł – in for -
mu je Bar tosz Kar wik z Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji. (NO VUS)

3Aktualności

NA DRODZE

Nadmierna prędkość
W związ ku z bu do wą ka na li za cji
na uli cy Mic kie wi cza w Zdu nach
od 17 stycz nia obo wią zu je no wa,
tym cza so wa or ga ni za cja ru chu.
Z po wo du prac bu dow la nych za -
mknię ta bę dzie uli ca Mic kie wi -
cza – od ryn ku do pla cu Skar gi. Prze -
wi du je się, że pra ce na tym od cin ku
po trwa ją oko ło trzy mie sią ce.

Ob jazd dla ru chu lo kal ne go pro wa -
dził bę dzie uli cą Łac no wą i Strze lec ką.
Z ko lei ruch tran zy to wy w kie run ku dro -

gi wo je wódz kiej nr 444 bę dzie od by wał
się przez Kro to szyn. W Sul mie rzy cach
na le ży więc je chać da lej dro gą wo je wódz -
ką. Na dro gach po ja wią się no we zna ki,
w związ ku z czym kie row cy pro sze ni są

o za cho wa nie szcze gól nej ostroż no ści
i bez względ ne sto so wa nie się do ozna ko -
wa nia. 

Przy po mnij my, że gmi na Zdu ny
otrzy ma ła po nad 3,5 mi lio na zło tych
z Unii Eu ro pej skiej na zre ali zo wa nie ko -
lej ne go eta pu bu do wy ka na li za cji w mie -
ście. Wspar cie to po zwo li na mo der ni za -
cję oczysz czal ni ście ków w czę ści Sta cji
Od wad nia nia Osa du oraz wy bu do wa nie
po nad 3 km sie ci ka na li za cji sa ni tar nej.
Pra ce bę dą lub by ły pro wa dzo ne na uli -
cach: Mic kie wi cza, pla cu Skar gi, Sul mie -
rzyc kiej, Pod gór nej, Mły nar skiej, Strze lec -
kiej, Rey mon ta, Sło wac kie go. Jed no cze -
śnie po pra wi się stan tech nicz ny tych
dróg.

Dziś ru sza nasz Kon kurs Wa len tyn -
ko wy! Do wy gra nia są ko la cje dla
dwoj ga, bi le ty do ki na oraz se sja
zdję cio wa. Za ba wa za koń czy się 9
lu te go.

Aby wziąć udział w kon kur sie, na le -
ży do 9 lu te go, do godz. 23.59, wy my ślić
cie ka we ha sło wa len tyn ko we i umie ścić
je w ko men ta rzu pod po stem kon kur so -
wym na na szym pro fi lu na por ta lu spo -
łecz no ścio wym Fa ce bo ok. Spo śród
uczest ni ków wy ło ni my sześć osób, któ -

rych ha sła bę dą wy róż nia ły się pod ką -
tem kre atyw no ści. Wy ni ki ogło si my 11
lu te go na na szym Fa ce bo oku, na por ta lu
www.glo kal na.pl oraz na ła mach Ga ze ty
Lo kal nej KRO TO SZYN. 

Do wy gra nia są: ro man tycz ne ko la -
cje dla dwoj ga w re stau ra cji Im puls oraz
w re stau ra cji U Bie law ne go, trzy vo uche -
ry na se ans fil mo wy w ki nie Przed wio -
śnie 14 lu te go od Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry oraz se sja zdję cio wa dla
za ko cha nych, ufun do wa na przez Stu dio
V24 Se ba stian Szo stak. (LE NA)

NASZA AKCJA 

Weź udział w Konkursie Walentynkowym!

ZDUNY

Nowa organizacja ruchu
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16 stycz nia w au li w Szko ły Pod sta -
wo wej nr 5 od by ło się tra dy cyj ne
spo tka nie władz gmi ny Kro to szyn
z prze wod ni czą cy mi rad osie dli oraz
soł ty sa mi. Pod czas uro czy sto ści
ogło szo no wy ni ki kon kur su Pięk na
Gmi na 2019. 

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pił ze spół
Bier nat Fa mi ly Band. Po kon cer cie bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek po dzię ko wał
sze fom i człon kom rad osie dli oraz so -
łectw za bar dzo do brą, ca ło rocz ną pra cę
na rzecz na szej spo łecz no ści. Przed sta wił
tak że krót ko naj waż niej sze – z punk tu
wi dze nia sa mo rzą du – wy da rze nia
w gmi nie w ro ku ubie głym.

Po tem roz strzy gnię to ogło szo ny
przez bur mi strza kon kurs Pięk na Gmi na,
wspie ra ją cy pro mo cję so łectw i osie dli.
Uczest ni cy kon kur su przez ca ły rok, po -
przez miej ską stro nę in ter ne to wą, in for -
mo wa li miesz kań ców o swo jej dzia łal no -
ści oraz o wa lo rach tu ry stycz nych i cie ka -
wost kach ze swo jej oko li cy. Wszyst kie
nad sy ła ne i pu bli ko wa ne tek sty oraz zdję -
cia by ły oce nia nie punk to wo, a su ma ze -
bra nych punk tów po zwo li ła na ko niec ro -
ku skla sy fi ko wać ak tyw ność pro mo cyj ną
so łectw i osie dli. 

Naj lep sza trój ka otrzy ma ła na gro dy
fi nan so we w wy so ko ści 3300 zł (I miej -
sce), 2200 zł (II miej sce), 1100 zł
(III miej sce). Po zo sta łych uczest ni ków

kon kur su na gro dzo no oko licz no ścio wy -
mi upo min ka mi. Na gro dy i dy plo my
wrę cza li bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek
oraz prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej An -
na Si ko ra.

Zwy cięz cą kon kur su zo sta ło so łec -
two Go rzu pia (108,7 pkt. – ko or dy na tor:
Hen ryk Ku biak). Dru ga lo ka ta przy pa dła
so łec twu Ja sne Po le (96,1 pkt. – ko or dy -
na tor ka: An na Ma ria Pau liń ska -Zie lon -
ka). Trze cie miej sce za ję ło so łec two Bo ża -
cin (61,2 pkt. – ko or dy na tor ka: Dag ma ra
Wa cho wiak).

(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

KROTOSZYN

Spotkanie władz z szefami jednostek pomocniczych



W Smo li cach ma zo stać zbu do wa na
ścież ka pie szo -ro we ro wa. Za pla no -
wa no ją w pa sie dro gi po wia to wej,
na od cin ku od skrzy żo wa nia z dro gą
kra jo wą nr 36 aż do Pa sierb, czy li
do gra ni cy po wia tu. Pra ce ma ją ru -
szyć już w kwiet niu te go ro ku. Miesz -
kań cy Smo lic ma ją jed nak wie le py -
tań i wąt pli wo ści w tym te ma cie.
W po niż szym ar ty ku le po sta ra my
się wy ja śnić wszel kie po ru sza ne
przez nich za gad nie nia. 

– Ścież ka zbu do wa na zo sta nie na od -
cin ku o dłu go ści 2800 me trów – mó wi
Krzysz tof Je li now ski, dy rek tor Po wia to -
we go Za rzą du Dróg w Kro to szy nie. – In -
we sty cja bę dzie re ali zo wa na w dwóch
eta pach. Pierw szy obej mo wał bę dzie od -
ci nek od skrzy żo wa nia z dro gą do Cze lu -
ści na aż do Pa sierb i to ma być re ali zo wa -
ne od kwiet nia do li sto pa da. Na rok 2021
prze wi dzia no dru gi etap prac, obej mu ją -
cy frag ment od skrzy żo wa nia z dro gą kra -
jo wą do za krę tu na Cze lu ścin.

Sze ro kość ścież ki ma być zróż ni co wa -
na, ale nie mniej sza niż dwa me try na jed -
nym prze wę że niu. W więk szo ści bę dzie
mia ła sze ro kość 2,5 me tra. Co cie ka we,
na wierzch nia rów nież bę dzie zróż ni co -
wa na – w czę ści bę dzie to kost ka be to no -
wa bez fa zo wa, a na po zo sta łym frag men -
cie na wierzch nia ma być as fal to wa. – Po -
nad to miej sca mi ścież ka pie szo -ro we ro -
wa bę dzie prze bie gać przy kra węż ni ku,
miej sca mi zo sta nie od dzie lo na pa sem zie -
le ni. Ze wzglę du na li kwi da cję ro wów ist -
nie je też po trze ba bu do wy ka na li za cji
desz czo wej – tłu ma czy K. Je li now ski. 

W roz mo wach smo li cza nie zwra ca ją
uwa gę na fakt, że w tym re jo nie wsi nie
zo sta ła jesz cze wy ko na na ka na li za cja sa ni -
tar na. Py ta ją więc, czy nie na le ża ło by naj -
pierw zro bić ka na li za cji, a po tem do pie ro
bu do wać ścież kę pie szo -ro we ro wą. Jak
stwier dza J. Je li now ski, za ło że nia są ta kie,
że w okre sie po mię dzy pierw szym a dru -
gim eta pem in we sty cji w tym re jo nie
Smo lic ma być ro bio na ka na li za cja. Ty le
że – jak się do wie dzie li śmy w Urzę dzie
Miej skim w Ko by li nie – gmi na na ten rok

nie prze wi du je w Smo li cach dal szych
prac zwią za nych z ka na li za cją, gdyż pó ki
co nie ma na to środ ków fi nan so wych.

Smo li cza nie za sta na wia ją się też, dla -
cze go na ta ki ciąg pie szo -ro we ro wy nie
zde cy do wa no się po dru giej stro nie uli cy,
gdzie chod nik już jest. – Po dru giej stro -
nie jest chod nik, a do dat ko wo wzdłuż
nie go po sa dzo no ży wo płot. Wy star czy ło -
by zli kwi do wać ten pas zie le ni, po sze rzyć
chod nik i by ła by ścież ka pie szo -ro we ro -

wa, jak się pa trzy. Na in nych uli cach
w na szej miej sco wo ści nie ma w ogó le
chod ni ka, a tu taj ro bią dwa, po obu stro -
nach. Toż to ab surd – mó wi je den
z miesz kań ców Smo lic (da ne roz mów -
ców do wia do mo ści re dak cji). 

Odnośnie takiej właśnie lokalizacji
wypowiada się K. Jelinowski. – Ale
mieszkańcy po tej lewej stronie nie mają
chodnika. Warto więc było pomyśleć
o tych ludziach, co dotychczas nie mieli
chodnika, żeby oni także mieli – wyjaśnia
dyrektor PZD. 

Nie któ rych nie prze ko nu ją te ar gu -
men ty. – Wzdłuż tzw. czar nej dro gi
przez ca łą wieś nie ma w ogó le chod ni ka,
a tam ma ją być dwa?? – dzi wi się miesz -
kan ka tej miej sco wo ści. – Prze cież tą
„czar ną dro gą” lu dzie cho dzą do ko ścio ła
al bo do Di no na za ku py, dzie ci do szko ły
i do sa li gim na stycz nej, któ ra znaj du je się
kil ka set me trów od szko ły. To na niej ko -
niecz nie jest zbu do wa nie chod ni -
ka! – oznaj mia ko bie ta. 

Wspo mnia na dro ga (tj. „czar na”) jest
dro gą gmin ną, a ów ciąg pie szo -ro we ro wy

to in we sty cja na dro dze po wia to wej. Co
oczy wi ste, PZD nie mo że re ali zo wać za -
dań na dro gach gmin nych. Ty le że w kosz -
tach tej po wia to wej in we sty cji w znacz nej
mie rze par ty cy pu je gmi na Ko by lin,
w kwo cie oko ło 800 ty się cy zło -
tych. – Moż na by ło te środ ki prze zna czyć
np. na bu do wę chod ni ka na in nej dro -
dze – tam, gdzie nie ma w ogó le – al bo
na do koń cze nie bu do wy przed szko la, bo
po dob no na to też bra ku je środ ków – ko -
men tu je in ny miesz ka niec Smo lic. – Nie
wspo mnę już o tym, jak wy glą da chod nik
wzdłuż in ne go od cin ka dro gi po wia to -
wej – od za krę tu do nie gdy siej sze go bo -
iska do skrzy żo wa nia z dro gą pro wa dzą cą
w kie run ku Ju tro si na – do da je. 

War to w tym miej scu po wie dzieć, że
cał ko wi ty koszt in we sty cji to nie ca łe 3 mi -
lio ny zło tych. Za da nie do fi nan so wa ne
jest w ra mach Fun du szu Dróg Sa mo rzą -
do wych w kwo cie 1 402 325 zł. Po zo sta -
łą część w po ło wie po kry ją sa mo rząd po -
wia to wy i gmi na Ko by lin. 

Smo li cza nie dzi wią się, że po wiat pla -
nu je tak kosz tow ną bu do wę chod ni ka, za -

miast po rząd nie od no wić na wierzch nię
as fal to wą na tej uli cy, któ ra – oględ nie
mó wiąc – po zo sta wia wie le do ży cze nia.
Mo der ni za cja na wierzch ni jed nak nie jest
pla no wa na, chy ba że – jak za zna cza szef
PZD – znaj dą się na to środ ki. 

In we sty cja za kła da tak że ro bo ty
na wjaz dach do po se sji. Miesz kań cy, któ -
rzy na swój koszt po ło ży li wcze śniej np.
kost kę bru ko wą przed swo imi po se sja mi,

ma ją oba wy, że bę dzie to roz wa la -
ne. – Gdy by śmy na tym pa sie (wzdłuż
dro gi – przyp. red.) nic nie ro bi li, to do te -
raz by ła by tam go ła zie mia z ziel skiem
na dwa me try. Ow szem, ten pas na le ży
do za rząd cy dro gi, ale przez po nad 40 lat,
od kąd tu miesz kam, nikt się tym nie in te -
re so wał. Nic za tem dziw ne go, że nie któ -
rzy miesz kań cy po za kła da li kost kę bru -

ko wą, po ro bi li traw ni ki al bo w in ny spo -
sób upięk szy li ten te ren. Wszyst ko
na wła sny koszt. Każ dy chce mieć ład nie
przed do mem, praw da? A te raz co? Ma -
my wszyst ko roz wa lać? Bo gdzieś sły sza -
łem, że miesz kań cy w tym wzglę dzie nie
bę dą mie li nic do ga da nia... – de ner wu je
się je den z miesz kań ców tej uli cy. 

Te oba wy roz wie wa dy rek tor
PZD. – W tej kwe stii są dwa roz wią za nia,
któ re za zwy czaj prak ty ku je my. Je że li
ktoś chce po zo sta wić na wjeź dzie ist nie ją -
cy ma te riał, to bę dzie zo sta wio ny. Dru gie
roz wią za nie jest ta kie, że de mon tu je my
ten ma te riał i zo sta wia my wła ści cie lo wi
po se sji. Do dam też, że miesz kań cy bę dą

po wia do mie ni o eta pach prac, że by nie
stwa rzać im utrud nień – mó wi K. Je li -
now ski.

Kon cep cja ście żek pie szo -ro we ro -
wych na te re nie po wia tu kro to szyń skie go
zo sta ła opra co wa na przed kil ko ma la -
ty. – Je śli cho dzi o tę ścież kę w Smo li -
cach, to za pla no wa no ją po stro nie,
po któ rej jest naj wię cej bu dyn ków. Kie dy
two rzo no kon cep cję, wy sła na by ła

do urzę du w Ko by li nie. Gmi ny bo wiem
mo gły wno sić swo je uwa gi, któ re po tem
uwzględ nia li śmy. Co do lo ka li za cji ścież -
ki na dro dze po wia to wej w Smo li -
cach – nie wnie sio no żad nych uwag – in -
for mu je K. Je li now ski.

Py ta ni przez nas smo li cza nie nie pa -
mię ta ją, by kie dy kol wiek od by ły się kon -
sul ta cje spo łecz ne w tej spra wie. Wie lu

z nich by ło moc no zdzi wio nych, że
wzdłuż ich do mostw już wkrót ce bu do -
wa ny bę dzie ciąg pie szo -ro we ro wy. – Czy
nas ktoś py tał o zda nie? Czy z na mi to
kon sul to wa no? Zda je się, że rad ni nie są
od te go, że by re ali zo wać swo je wi dzi mi -
się czy wła sne – w ich mnie ma niu naj lep -
sze dla nas – wi zje, lecz od te go, by wy -
cho dzić na prze ciw ocze ki wa niom miesz -
kań ców, gdyż są na szy mi re pre zen tan ta -
mi w ra dach – czy gmi ny, czy po wia tu.
Chy ba nie któ rzy o tym za po mnie li.
A mo że się my lę... – oświad cza jed na z ro -
do wi tych smo li cza nek. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI / AN DRZEJ KA MIŃ SKI

5Na Bieżąco
SMOLICE

Wkrótce ruszy budowa ścieżki pieszo-rowerowej

Wzdłuż tej drogi (aż do granicy powiatu) po lewej stronie powstanie 
ciąg pieszo-rowerowy. Jak widać, tutaj na razie nie ma żadnego chodnika. 

- Czy nie lepszym rozwiązaniem byłaby rozbudowa tego chodnika, np. poprzez
zlikwidowanie pasa zieleni, i zrobienie z niego ścieżki pieszo-rowerowej, aniżeli
budowa drugiego chodnika wzdłuż jednej ulicy? - pytają smoliczanie.

To tzw. czarna droga w Smolicach, prowadząca np. do kościoła i – w odwrotnym
kierunku – do szkoły. Wielu mieszkańców uważa, że chodnik na tej ulicy jest
bardziej potrzebny. 

Tak wygląda chodnik wzdłuż innego fragmentu drogi powiatowej w Smolicach.  

W takim stanie jest nawierzchnia
asfaltowa na drodze, wzdłuż której
powstanie ciąg pieszo-rowerowy.
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2 lu te go na ryn ku bę dzie mia ła miej -
sce pierw sza edy cja Kro to szyń skiej
Pusz ki Szczę ścia – Mar cel 2020. Po -
my sło daw cą tej ini cja ty wy jest Sto -
wa rzy sze nie Uma mi, a pre mie ra ma
zwią zek z ak cją #go Mar cel!

– Zwró ci li śmy się do ro dzi ców Mar -
ce la z na szym po my słem. Po ak cep ta cji
uda li śmy się do ma gi stra tu, by po zy skać
po zwo le nie na zor ga ni zo wa nie ak cji
na kro to szyń skim ryn ku. Wiceburmistrz
Czusz ke, rzecz ja sna, bez chwi li za wa ha -
nia pod jął te mat – oznaj mia To masz
Ptak, pre zes sto wa rzy sze nia.

Ini cja to rzy ma ją już za pew nio ną sce -
nę, któ ra zo sta nie roz sta wio na na ryn ku
tuż przed ak cją za pla no wa ną na dru gi
dzień lu te go. – Jesz cze nie ma my pew no -
ści, czy uda się bez kosz to wo roz ło żyć sce -
nę, ale są dzę, że znaj dzie my roz wią za -
nie – do da je T. Ptak.

Idea po le ga na tym, by po szcze gól ne
sto iska wy ku pi ły fir my, zy sku jąc zna ko -
mi te na rzę dzie mar ke tin go we i nio sąc jed -
no cze śnie po moc. – Za kła da my, że prze -
ka zów me dial nych bę dzie spo ro, a przez
event prze wi nie się kil ka ty się cy
osób – stwier dza or ga ni za tor.

Za pew nie nie wy ży wie nia wo lon ta -
riu szom, stwo rze nie iden ty fi ka to rów,

druk ko szu lek itp. to koszt ok. 14 tys. zł.
Po my sło daw cy to czą roz mo wy z wie lo ma
for ma cja mi mu zycz ny mi. Te z ryn ku lo -
kal ne go już wy ra zi ły wo lę, by po ja wić się
na sce nie bez po bie ra nia opłat. W har mo -
no gra mie im pre zy znaj dą się m. in. wy stę -
py lo kal nych zgro ma dzeń, po kaz su kien
ślub nych oraz atrak cja wie czo ru, czy li
kon cert ze spo łu Daj To Gło śniej, zna ne go
z hi tu „Ma ma ostrze ga ła”. 

Po ja wią się wo lon ta riu sze z pusz ka -
mi, do któ rych wrzu cać moż na bę dzie
wol ne dat ki. Jed na pusz ka cen tral na bę -
dzie pod opie ką ro dzi ców Mar cel ka oraz
szta bu or ga ni za cyj ne go. – Apel do wszyst -
kich, by wrzu cać pie nią dze wy łącz nie
do pu szek opie czę to wa nych, któ re bę dą

w rę kach ozna ko wa nych wo lon ta riu szy.
Skar bon ki przy wła snych sta no wi skach
bę dą mia ły tak że wszyst kie za an ga żo wa ne
fir my. Co do przed się biorstw, za pra sza -
my lu dzi z do wol nych branż, nie ogra ni -
cza jąc się do aspek tów ku li nar nych czy ar -
ty stycz nych. Jak na Sto wa rzy sze nie Uma -
mi przy sta ło, nie mo że za brak nąć rów nież
pysz ne go je dze nia, któ re za ser wu ją wam
na si part ne rzy – za chę ca T. Ptak.

Człon ko wie Uma mi przy go to wa li
trzy pa kie ty dla firm. Za cie ka wio nych te -
ma tem przed się bior ców za chę ca my
do kon tak tu z Tom kiem Pta kiem
(721 174 988) i Mag da le ną Pie kar ską
(531 576 666). 

DA NIEL BOR SKI

POD NASZYM PATRONATEM

Wkrótce Krotoszyńska Puszka Szczęścia

W pią tek, 17 stycz nia, od by ły się
uro czy sto ści z oka zji 100-le cia po -
wro tu Zdun do Ma cie rzy. By ła to rów -
nież oka zja do pod su mo wa nia ob -
cho dów set nej rocz ni cy po wsta nia
wiel ko pol skie go w po wie cie kro to -
szyń skim.

Uro czy sto ści roz po czę ły się od Mszy
świę tej w Ko ście le Pa ra fial nym pw. Ja na
Chrzci cie la w Zdu nach z to wa rzy sze -
niem chó ru Har mo nia, w in ten cji po le -
głych po wstań ców i ich ro dzin. Po tem
wszyst kie przy by łe de le ga cje zło ży ły wią -
zan ki kwia tów przy po mni ku i mo gi le Po -
wstań ców Wiel ko pol skich i po mni ku
Ofiar II Woj ny Świa to wej i Ko mu ni zmu.

W sa li ban kie to wej Ho te lu Re stau ra cji
Waw rzy niak zor ga ni zo wa no wie czor ni cę
po świę co ną po wsta niu wiel ko pol skie mu
w po wie cie kro to szyń skim. Rys hi sto rycz -
ny przed sta wił Piotr Mi ko łaj czyk – dy rek -
tor Mu zeum Re gio nal ne go im. Hie ro ni ma
Ław ni cza ka w Kro to szy nie. Z ko lei przed -
sta wi cie le Koź mi na Wlkp., Ko by li na, Roz -
dra że wa, Sul mie rzyc i Zdun zre la cjo no wa -
li prze bieg ob cho dów 100-le cia wy bu chu
po wsta nia wiel ko pol skie go w po szcze gól -
nych gmi nach. Zwień cze niem uro czy sto -
ści był kon cert Zdu now skie go Ze spo łu Ka -
me ral ne go Ak cent.

Na te re nie gmi ny Zdu ny znaj do wał
się po łu dnio wy od ci nek fron tu po wsta nia
wiel ko pol skie go. Mia sto zo sta ło wy zwo lo -
ne 3 stycz nia 1919 ro ku przez kom pa nię
z Ja ro ci na. W no cy z 29 na 30 stycz -
nia 1919 si ły nie miec kie roz po czę ły ak cję
za czep ną pod Zdu na mi. Wła śnie tam, do -
kład nie 1 lu te go, pod czas pa tro lu zgi nął
kpr. Fran ci szek So wiń ski. Był to pierw szy
po le gły po wsta niec kro to szyń ski. 

Wal ki o Kro to szyn na si li ły się w okre -
sie od 6 do 21 lu te go 1919. 6 lu te go Niem -
cy opa no wa li Zdu ny. Mia sta bro ni ła kom -
pa nia z Roz dra że wa. Pod czas tej po tycz ki
zgi nę ło 17 po wstań ców z Roz dra że wa
i miesz ka niec Zdun, czło nek miej sco wej
Stra ży Lu do wej – Sta ni sław Ma słow ski.

Po wstań cy w dniach 7 i 9 lu te go pró -
bo wa li prze pro wa dzić ak cję od bi cia
Zdun, nie ste ty bez sku tecz nie. Naj bar -
dziej krwa we i cięż kie star cia na fron cie

na si li ły się 16 lu te go, kie dy Niem cy,
wspie ra ni przez po ciąg pan cer ny, pod ję li
nie uda ną pró bę zdo by cia Kro to szy na.
W tym dniu bo ha ter stwem za sły nął po -
wsta niec Lu dwik Zie le ziń ski, któ ry wy sa -
dził w po wie trze tor po mię dzy bud ką ko -
le jo wą w Perzy cach a Zdu na mi. Na to -
miast od 18 do 21 lu te go po wstań cy bo -
ha ter sko bro ni li Bo row ni cy. Zgi nę ło kil -
ku na stu pol skich żoł nie rzy. Niem cy zgro -
ma dzi li w tym miej scu spo ro sprzę tu,
w tym po ci ski ga zo we, ar ty le ryj skie oraz
mio ta cze min.

21 lu te go na stą pi ło za wie sze nie bro -
ni. Wią za ło się to z pod pi sa nym 16 lu te go
w Tre wi rze ukła dem o prze dłu że niu ro -
zej mu mię dzy En ten tą a Niem ca mi, obej -
mu ją cym rów nież front w Wiel ko pol sce. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

ZDUNY

100 lat od zwycięskiego powstania
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W nie dziel ne po po łu dnie 5 stycz nia
w świe tli cy wiej skiej w Ła giew ni -

kach tra dy cyj nie spo tka li się se nio -
rzy 60+ z ca łe go so łec twa.

Spo tka nie pod ha słem „Sto lat se nio -
rom” zor ga ni zo wał rad ny Ra dy Miej skiej
w Ko by li nie i soł tys Ła giew nik – Grze -
gorz Krecz mer – wraz z człon ka mi Ra dy
So łec kiej oraz Ko ła Go spo dyń Wiej skich.
We wspól nym bie sia do wa niu wzię li
udział rów nież przed sta wi cie le władz sa -
mo rzą do wych – bur mistrz To masz Le -
siń ski i Mi ro sław Flak – wi ce prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej w Ko by li nie.

Dla spo łecz no ści se nior skiej wy stą pi -
ły lo kal ne ze spo ły – Ła giew ni cza nie, Mło -
dzi Du chem  oraz  Oni. Wspa nia łą atrak -
cją był tak że wy stęp ilu zjo ni sty Mar ci na
Kacz mar ka – uczest ni ka pro gra mu te le -
wi zyj ne go „Mam ta lent”.

(NO VUS)

ŁAGIEWNIKI

Niech żyją nam seniorzy!

ZUZANNA KOZINA-BŁAUCIAK (KOK) 
- koordynatorka wolontariuszy Sztabu WOŚP Krotoszyn

Ostat nie ty go dnie po ka za ły, że kro to szy nia -
nie ma ją ogrom ne ser ca, po tra fią i chcą an ga żo wać
się w ak cje ma ją ce na ce lu nie sie nie po mo cy.
Zbiór ka pie nię dzy na rzecz ma łe go Mar ce la prze -
szła naj śmiel sze ocze ki wa nia chy ba każ de go z nas
i mo że my być te raz wszy scy z sie bie na praw dę
dum ni. 

Ty dzień te mu od by ła się ko lej na wiel ka ak cja
cha ry ta tyw na, czy li Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej
Po mo cy. Po raz ko lej ny miesz kań cy Kro to szy na
i in nych miast i wsi po wia tu włą czy li się w ak cję
i po ka za li, że war to po ma gać. W kro to szyń skim
Szta bie WOŚP ze bra nych zo sta ło pra wie 91 ty się cy, a w ca łym po wie cie bli sko 220
ty się cy zło tych i obie kwo ty są re kor do we. Dziś pie nią dze są już do kład nie prze li czo -
ne, spa ko wa ne i wy sła ne do Fun da cji WOŚP. Te raz mo że my usiąść, od po cząć i po -
my śleć o tym, ile cu dow nych osób nas ota cza, bez któ rych nie by ło by zbiór ki pod -
czas 28. Fi na łu WOŚP. 

W tym miej scu chcie li by śmy po dzię ko wać z ca łe go ser ca wie lu oso bom i in sty -
tu cjom – kro to szyń skiej Po li cji i Stra ży Miej skiej za czu wa nie nad Wo lon ta riu sza -
mi, Gra ży nie Kacz ma rek za zor ga ni zo wa nie sta no wi ska z ko ni ka mi dla dzie ci
w par ku, Do na cie Si ko rze za nie oce nio ną po moc w szta bie i uśmiech, Pie kar ni Fa -
mi lij na za ku po ny na prze ką ski i na po je dla Wo lon ta riu szy, piz ze rii Ca pri i Bi stro
Ca fe&Ta pas za po czę stu nek dla Wo lon ta riu szy, Na ta lii i Ma cie jo wi Tar naw skim
za co rocz ne wspie ra nie nas w szta bie, UKS DEL FIN 4 za zor ga ni zo wa nie ko lej ne -
go ma ra to nu pły wac kie go, któ ry jak co ro ku oka zał się du żym suk ce sem, Re gio nal -
ne mu Cen trum Krwio daw stwa i Krwio lecz nic twa w Kro to szy nie za co rocz ną ak -
cję po bie ra nia krwi, Ju lii Mać ko wiak za za an ga żo wa nie w pra cy szta bu, Au re lii Ko -
zi nie za ca te ring szta bo wy, Gru pie Te atral nej KO KER SI... i przede wszyst kim Wo -
lon ta riu szom, któ rzy po świę ci li swój czas i zbie ra li pie nią dze oraz czu wa li
nad funk cjo no wa niem szta bu.

SIEMA!
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Trwa 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). Go ściem
spe cjal nym bę dzie Na ta lia Ma dej -Smo liń -
ska, zło ta me da list ka z igrzysk w Rio.

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). Spon so ra mi w ple bi scy -
cie są tak że: Ga bi -Plast, Las Ka lisz sp.
z o. o., W Sta rym Sty lu, Agro in te gra -

cja, Do radz two Rol ni cze Łu kasz Zu -
ziak, Urząd Mia sta i Gmi ny w Koź -
mi nie Wlkp.

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.

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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KOŹMIN WLKP.

Podsumowanie III Strażackiego Pogotowia Św. Mikołaja
Tuż przed świę ta mi Bo że go Na ro dze -
nia 66 do mów od wie dzi ło Stra żac -
kie Po go to wie Świę te go Mi ko ła -
ja. 20 i 21 grud nia stra ża cy za pu ka -
li do drzwi naj bar dziej po trze bu ją -
cych miesz kań ców gmi ny, głów nie
osób star szych i sa mot nych. Wo lon -
ta riu sze przy je cha li z war to ścio wy mi
pacz ka mi, a tak że z ży cze nia mi i do -
brym sło wem.

Wiel kie ser ce oka za li wo lon ta riu sze
i dar czyń cy, któ ry za an ga żo wa li się w trze -
cią edy cję Stra żac kie go Po go to wia Św. Mi -
ko ła ja. Przy po mnij my, że po go to wie ru -
szy ło na po cząt ku grud nia 2019 ro ku.
W dniach od 2 do 18 grud nia w re mi zie
przy ul. Flo riań skiej stra ża cy zor ga ni zo wa -
li zbiór kę żyw no ści, środ ków czy sto ści,
kon serw i ko ców. Zbie ra no tak że w koź -
miń skich mar ke tach Di no i Bie dron ka
oraz w skle pie GS na osie dlu Ty siąc le cia. 

W ak cję cha ry ta tyw ną włą czy ły się
lo kal ne in sty tu cje, fir my i wszyst kie pla -
ców ki oświa to we z gmi ny Koź min Wlkp.
oraz Ze spół Szkol no -Przed szkol ny
w Zim no wo dzie. W ZSP im. J. Mar ciń ca
na uczy cie le zor ga ni zo wa li tur niej pił ki
noż nej. Wpi so we dru żyn prze zna czo no
na cha ry ta tyw ną ini cja ty wę stra ża ków.
Da ry zbie ra ła rów nież gru pa Koź min Bie -
ga wraz z re stau ra cją Pod Szysz ka mi. Ak -

cję wsparł też młyn z Ostro wa Wlkp.,
prze ka zu jąc 400 kg mą ki, a tak że koź miń -
ska fir ma Le ge. Opa ko wa nia sp. z o. o.,
któ ra – tak jak w la tach po przed -
nich – po da ro wa ła kar to ny.

Po moc lu dzi do brej wo li oka za ła się
ogrom na. Z ze bra nych da rów przy go to -
wa no 66 pa czek, któ re tra fi ły do star szych
i sa mot nych miesz kań ców koź miń skiej
gmi ny. Do dat ko wo trzy oso by otrzy ma ły
wę giel. Przy wy bo rze ro dzin, do któ rych
tra fi ła po moc, stra ża cy współ pra co wa li
z Miej sko -Gmin nym Ośrod kiem Po mo cy
Spo łecz nej w Koź mi nie Wlkp.

– Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy
włą czy li się w ak cję cha ry ta tyw ną, zor ga -
ni zo wa ną przez koź miń skich stra ża ków.
Chce my, aby Stra żac kie Po go to wie Świę -
te go Mi ko ła ja sta ło się tra dy cją, bo wi dzi -
my, ile ra do ści spra wia lu dziom sa mot -
nym i star szym wi zy ta na szych stra ża -
ków. Dzię ku jąc za po moc w mi nio nym
ro ku, już dziś za chę ca my do włą cze nia się
do na sze go stra żac kie go po go to wia
w 2020 ro ku – po wie dział Prze my sław
Pie nięż ny, je den z ini cja to rów i or ga ni za -
to rów ak cji.

(NO VUS)



W ha li spor to wej przy Szko le Pod sta -
wo wej nr 3 im. Ja na Paw ła II od by ły
się Mi strzo stwa Wiel ko pol ski Ju nio -
rów Młod szych i Ju nio rów w Za pa sach
w Sty lu Wol nym oraz w Za pa sach Ko -
biet. W kla sy fi ka cji dru ży no wej naj lep -
szy był kro to szyń ski Ce ra mik.

Za pa śni czy tur niej w na szym mie ście
przy cią gnął czo ło wych za wod ni ków
z Wiel ko pol ski. Re pre zen tan ci LKS Ce ra -
mik Kro to szyn zdo by li łącz nie 15 me da li,
dzię ki cze mu za ję li pierw sze miej sce

w kla sy fi ka cji dru ży no wej, wy prze dza jąc
UKS Za pa sy Ple wi ska i KS So bie ski Po -
znań. 

W gru pie ju nio rów na naj wyż szym
stop niu po dium sta nę li Szy mon Wojt -
kow ski (kat. 80 kg) oraz Oskar Ste fań ski
(85 kg), srebr ne krąż ki wy wal czy li Ma ciej
Ko smal ski (65 kg) i Eryk Gi ba sie wicz (80
kg), a brą zo we – Ro bert Ja śniak (80 kg)
oraz Ar tur Gi ba sie wicz (80 kg). 

W ry wa li za cji ka de tów naj lep si
w swo ich ka te go riach by li Kac per No wa -
kow ski (48 kg), Mi ko łaj Adam czew ski

(60 kg) oraz Bar tosz Kaź mier czak (71
kg), na dru gich lo ka tach zna leź li się Hu -
bert Krzy żań ski (48 kg), Mi ko łaj Ste fań -
ski (71 kg) i Da mian Ro sie wicz (92 kg),

a brąz zdo by li Kac per Wit czak (60 kg),
Ma ciej Pa tan (92 kg) oraz Ja kub Go rze -
lan ny (100 kg).

(LE NA)
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ZAPASY

Ceramik najlepszy

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Dwa medale w Ostrowie
4 stycz nia w si łow ni Pro ces w Ostro -
wie Wlkp. od by ły się III Otwar te Za -
wo dy w Trój bo ju Si ło wym. Kro to szyń -
scy za wod ni cy zdo by li dwa me da le.

Trój bo iści re pre zen tu ją cy SAC Ur sus
Kro to szyn od nie śli pierw sze suk ce sy
w no wym ro ku. Na za wo dach w Ostro -
wie Wlkp. dwo je z nich sta nę ło na po -
dium. Trze cie miej sce w ka te go rii open
ko biet za ję ła Agniesz ka Zim mer man,
osią ga jąc w przy sia dzie 100 kg (re kord
ży cio wy), w wy ci ska niu le żąc 65 kg,
w mar twym cią gu 110 kg. Łącz ny wy -
nik 275 kg oka zał się no wym re kor dem
ży cio wym za wod nicz ki.

Brąz zdo był tak że Do mi nik Pi wo -
war w ka te go rii -85 kg męż czyzn.
W przy sia dzie uzy skał 180 kg, w wy ci -
ska niu le żąc 120 kg, a w mar twym cią -
gu 200 kg, co da ło mu łącz ny wy -
nik 500 kg. 

Po zo sta li za wod ni cy, mi mo iż nie sta -
nę li na po dium, usta na wia li no we re kor -
dy ży cio we. W za wo dach wzię li udział
rów nież Ane ta Olej ni czak, Da niel Ryn -
kie wicz, To biasz Ku bic ki, Ma te usz Wro -
nec ki, Krzysz tof Szlach ta i Se ba stian Ko -
nar czak. (LE NA)



W ha li wi do wi sko wo -spor to wej
przy ul. Olim pij skiej od był się V Tur -
niej o Pu char Pre zy den ta Lions Club
Kro to szyn. W pił kar skich roz gryw -
kach uczest ni czy ło 27 dru żyn.

W so bo tę do ry wa li za cji sta nę li za -
wod ni cy uro dze ni w 2008 ro ku.
O triumf wal czy ło 12 ze spo łów. Do fi na -
łu do tar ły War ta Po znań III i Łu ży czan ka
Kuź ni ca Gra bow ska. Zwy cię żył te am
z Po zna nia. Trze cie miej sce za ję ła re pre -
zen ta cja Aka de mii Pił kar skiej Re is sa Go -
styń, a tuż za po dium upla so wa ła się eki -
pa KKS Astra Kro to szyn I. Dru ga dru ży -
na Astry zna la zła się na 12. lo ka cie. Spo -
śród kro to szyń skich za wod ni ków wy róż -

nie ni zo sta li Bar tosz Go liń ski (Astra I)
i Wik tor Na skręt (Astra II). 

Na za koń cze nie pierw sze go dnia tur -
nie ju me cze po ka zo we ro ze gra li To wa rzy -
stwo Mi ło śni ków Pił ki Noż nej, Przy ja cie -
le Astry, Am ba sa do rzy Play Are ny oraz
Ju nio rzy Astry, któ rzy za stą pi li eki pę
Urzę du Miej skie go. Po emo cjo nu ją cych
spo tka niach w fi na le zmie rzy ły się ze spo -
ły Am ba sa do rów i TMPN. Po je dy nek za -
koń czył się wy ni kiem 2: 2.

W nie dzie lę do zma gań przy stą pi ło
sześć dru żyn z rocz ni ka 2010, w tym dwa
te amy Astry. Gra no sys te mem każ dy
z każ dym. Zwy cię ży ła Po goń No we Skal -
mie rzy ce, wy prze dza jąc Aka de mię Pił -
kar ską Re is sa Go styń i Astrę I. Dru gi ze -

spół Astry był szó sty. Wy róż nio no An to -
nie go Ko ło dzie ja (Astra I) oraz An to nie go
Sta rzyń skie go (Astra II). 

W roz gryw kach rocz ni ka 2011
uczest ni czy ło dzie więć dru żyn. Naj lep sza
oka za ła się Aka de mia Kre ci ka Ostrów
Wlkp., dru gie miej sce za ję ła Astra, trze cia
by ła Aka de mia Pił kar ska Ra wia Ra wicz,
a tuż za po dium zna lazł się te am GOS -
-u Koź min Wlkp. Dru gi ze spół Astry za -
koń czył zma ga nia na dzie wią tej po zy cji.
Wy róż nie ni zo sta li Ma ciej Ra taj czak
(Astra I), Je re miasz Ta la ga (GOS Koź min
Wlkp.) oraz Szy mon Ki sze nia (Astra II).

(LE NA)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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Tenisiści walczyli 
o Puchar Rzemiosła

W so bo tę w ha li spor to wo -wi do wi -
sko wej w Kro to szy nie od był się I Tur -
niej Te ni sa Sto ło we go o Pu char Rze -
mio sła Kro to szyń skie go. Or ga ni za to -
ra mi za wo dów by ły Kro to szyń ska
Izba Rze mieśl ni cza i Cen trum Spor -
tu i Re kre acji WOD NIK, a part ne ra -
mi Sta ro stwo Po wia to we w Kro to szy -
nie, KS Kro tosz oraz ZSP nr 3 im. Ja -
na Paw ła II w Kro to szy nie.

Tur niej miał na ce lu po pu la ry za cję te -
ni sa sto ło we go, umoż li wie nie pa sjo na tom
po rów na nia swo ich umie jęt no ści, in te gra -
cję dzie ci i do ro słych po przez ak tyw ne
spę dze nie wol ne go cza su. W szran ki mo -
gli sta nąć ama to rzy oraz za wod ni cy wy -
stę pu ją cy w IV i V li dze. 

Ry wa li za cja to czy ła się w sied miu ka -
te go riach. Na tur nie ju po ja wi ła się po nad
set ka za wod ni ków – nie tyl ko z na sze go
po wia tu, ale tak że z in nych stron, jak
choć by z Mi li cza, Ostrze szo wa, Ostro wa
Wlkp. czy Mię dzy bo rza. 

W ka te go rii mło dzi ków zwy cię żył Mi -
łosz Ko ło dziej ski (UKS Im puls Zdu ny), wy -
prze dza jąc Mi cha ła Wa leń skie go i Ce za re go
Żmi jew skie go (obaj z Mi li cza). W zma ga -
niach ju nio rów pierw sze miej sce za jął Mi -
ko łaj Na wrot (Mi licz), dru gi był Kac per Wa -

szyń ski (LKS Spół dziel ca Ko by lin), a trze ci
Ja kub Kacz ma rek (LKS Spół dziel ca). 

Wśród se nio rów naj lep szy był Piotr
Kli mek (Ze nit Mię dzy bórz), a na ko lej -
nych po zy cjach zna leź li się Bar tosz Le wek
(UKS Piast Ostrze szów) i To masz Spław -
ski (LKS Wy soc ko Wiel kie). W gru pie
old bo jów trium fo wał Ra fał Po ku siń ski
(UKS Piast Ostrze szów), a za nim upla so -
wa li się Sła wo mir Grzel ski (KS Kro tosz)
i Ro bert Wa cho wiak (LKS Spół dziel ca).
Naj lep szym we te ra nem oka zał się Ja cek
Wa skow ski (Po znań), dru ga lo ka ta przy -
pa dła Jó ze fo wi Lew ko wi (UKS Piast
Ostrze szów), a trze ci był Je rzy Przy go da
(UKS Piast Ostrze szów).

W ka te go rii mło dzi czek zwy cię ży ła
Emi lia Woź niak (LKS Spół dziel ca), któ ra

wy prze dzi ła San drę Mu raw ską (Mi licz)
i Oli wię Rzą sę (Mi licz). W roz gryw kach
se nio rek pierw sze miej sce za ję ła Klau dia
Wa cho wiak (LKS Spół dziel ca), na dru giej
lo ka cie upla so wa ła się Do mi ni ka Szczot -
ka (LZS Bły ska wi ca Bo ża cin), a na trze ciej
Ho no ra ta Dą brow ska (Ko bier no).

(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
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Piąta edycja turnieju o Puchar Prezydenta LCK
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W nie dzie lę w ha li przy SP nr 3 im.
Ja na Paw ła II ro ze gra na zo sta ła
ostat nia ko lej ka Kro to szyń skiej Li gi
Ha lo wej Pił ki Noż nej. Fi na ło wa se ria
ju bi le uszo wej edy cji do star czy ła wie -
lu emo cji. W me czu de cy du ją cym
o ty tu le Tom -Kar Ko bier no po ko nał
eki pę A Se ree Tee.

Do po je dyn ku prze ciw ko Żu brom
ze spół Cre ati ve przy stą pił z czte re ma za -
wod ni ka mi. W myśl za sa dy fa ir play ry -
wa le za gra li ta ką sa mą licz bą pił ka rzy. Żu -
bry wy gra ły 16: 4, a pięć bra mek strze lił
Mi chał Grzę da.

Pew ne zwy cię stwo za no to wa ła też
Eki pa z Sul mie rzyc. Ustę pu ją cy mistrz
ha lów ki po ko nał 8: 3 Na vy Se als. Z ko lei
Al ba tro sy zgar nę ły trzy punk ty bez wal -
ki, otrzy mu jąc wal ko wer za spo tka nie
z Octa go nem.

Pan com, ogry wa jąc 4: 2 MTV Roz -

dra żew, za pew nił so bie – jak się póź niej
oka za ło – ty tuł wi ce mi strzow ski. Na de -
ser zmie rzy ły się dru ży ny wal czą ce
o pierw sze miej sce. Kon fron ta cja Tom -
-Ka ru Ko bier no Tom ni ce z AST by ła bar -

dzo emo cjo nu ją ca. Tom -Ka ro wi wpraw -
dzie wy star czał re mis, ale wy gra na 6: 2
tyl ko po twier dzi ła, że mi strzow ski ty tuł
nie tra fił do przy pad ko we go ze spo łu. Eki -
pa AST osta tecz nie za ję ła trze cią lo ka tę,
a za nią upla so wa ły te amy Al ba tro sów
i Żu brów. Ubie gło rocz ni mi strzo wie, Eki -
pa z Sul mie rzyc, za koń czy li se zon do pie -
ro na ósmej po zy cji.

Naj lep szym strzel cem tej edy cji był
Ka rol Kry stek, a wy róż nia ją cym się asy -
sten tem – Do mi nik Ję dr ko wiak (obaj
z Tom -Ka ru). Ob ja wie niem li gi zo stał Ar -
ka diusz Szczot ka (Al ba tro sy), a na MVP
wy bra no Łu ka sza Bu dzia ka (A Se ree
Tee).

– Chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim spon so rom, dzię ki któ rym uda ło się
ro ze grać X edy cję KLHPN. Szcze gól ne
po dzię ko wa nia kie ru ję do Urzę du Miej -
skie go w Kro to szy nie oraz do Ro ma na

Woś ka i To ma sza Ni cie jew skie go, któ rzy
po mo gli w or ga ni za cji li gi. Po nad to dzię -
ku ję sę dziom za ich pra cę, a tak że Ga ze cie
Lo kal nej KRO TO SZYN za uda ną współ -
pra cę i ufun do wa nie na gro dy dla naj lep -
sze go gra cza. Na za koń cze nie sło wa
wdzięcz no ści kie ru ję ku mo je mu te amo -

wi, czy li J. Ba nasz ko wi, M. Kwie ciń skie -
mu, D. Gó ra lo wi, J. Skrzy nec kie mu, M.
Mar szał ko wi i P. Fa bi sio wi. Bez nich roz -
gryw ki nie mo gły by się od być – pod su -
mo wał Ro bert Sta wo wy, or ga ni za tor
KLHPN. (LE NA)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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Tom-Kar mistrzem ligi halowej!

11 stycz nia w ha li spor to wej przy ul.
Strze lec kiej w Koź mi nie Wlkp. w ra -
mach Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy od był się Otwar ty Tur niej Ha -
lo wej Pił ki Noż nej o Pu char Dy rek to ra
GOS. Zwy cię ży ła dru ży na Pro -Me tu.

W za wo dach wzię ło udział 10 dru -
żyn, któ re po dzie lo no na dwie gru py.
Z każ dej z nich do dal sze go eta pu awan so -
wa ły po dwa ze spo ły. W pół fi na łach go le

nie pa dły. Po rzu tach kar nych Hen mar
po ko nał Ja ra cze wo, a Pro -Met wy grał
z Ka no nie ra mi Ja ro cin. 

W me czu o trze cie miej sce padł ko lej -
ny bez bram ko wy re mis. W rzu tach kar -
nych lep si od Ja ra cze wa by li Ka no nie rzy
Ja ro cin. W fi na le – a jak że – go li nie by ło,
a rzu ty kar ne le piej eg ze kwo wa li pił ka rze
Pro -Me tu, któ rzy tym sa mym w ca łym
tur nie ju nie stra ci li żad nej bram ki. 

(LE NA)

HALOWA PIŁKA NOŻNA 

Triumf Pro-Metu 


