
Ro bert Ba ran, za wod nik LKS Ce ra -
mik Kro to szyn, zdo był srebr ny me -
dal na Mi strzo stwach Eu ro py Se nio -
rek i Se nio rów w Za pa sach, któ re
od by ły się w Rzy mie. W nie dziel nym
fi na le ka te go rii 125 kg nasz za pa -
śnik prze grał z Ge no Pe triasz wi lim
z Gru zji.

Do kon fron ta cji o zło to Ro bert Ba ran
do tarł w im po nu ją cym sty lu. W 1/8 fi na -
łu po ko nał aż 11: 0 Au stria ka Jo han ne sa
Lu de sche ra, a w ko lej nej run dzie wy -
grał 12: 2 z Ja ma lad di nem Ma go me do -
vem z Azer bej dża nu.

W pół fi na le kro to szy nia nin nie dał
szans Le wa no wi Be ria ni dze z Ar me nii.
Na po cząt ku te go po je dyn ku Po lak otrzy -
mał punkt za pa syw ność ry wa la, po tem

wy ko nał spro wa dze nie za dwa punk ty,
a na stęp nie dwa wóz ki i po pierw szej od -

sło nie pro wa dził 7: 0. Be ria ni dze nie mógł
zna leźć spo so bu na świet nie dys po no wa -
ne go Ba ra na i osta tecz nie prze grał 0: 9.

W fi na le Ge no Pe triasz wi li po 90 se -
kun dach pro wa dził już 7: 0. Gru zin jesz -
cze w pierw szej od sło nie po je dyn ku do ło -
żył ko lej ne czte ry punk ty i wal ka za koń -
czy ła się przed upły wem trzech mi nut.
Kro to szyń ski za pa śnik zo stał za tem wi ce -
mi strzem Eu ro py, prze gry wa jąc w fi na le
z nie by le kim, bo z trzy krot nym mi -
strzem świa ta.

Z ko lei Ra do sław Ba ran w ka te go -
rii 97 kg do tarł do ćwierć fi na łu, w któ -
rym uległ 1: 5 Al ber to wi Sa ri to vo wi z Ru -
mu nii. W re pa sa żu Ra dek nie dał ra dy
Abra ha mo wi Co ny edo Ru ano, re pre zen -
tu ją ce mu Wło chy, prze gry wa jąc 2: 8. 

(AN KA)
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DZIŚ W NU ME RZE 
� CHARYTATYWNIE

Paulina w nowej peruce
Czytaj na str. 3

� OŚWIATA

Dziwny wyrok 
w sprawie nauczycieli

Czytaj na str. 3

� NA SYGNALE

Poród w karetce pogotowia
Czytaj na str. 4

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 8-9
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Robert Baran wicemistrzem Europy!
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Z dniem 6 lu te go mi ni ster wła ści wy
ds. śro do wi ska przy jął re zy gna cję Al -
ber ta Ko ło dziej skie go z funk cji łow -
cze go kra jo we go Pol skie go Związ ku
Ło wiec kie go. Na za jutrz na to sta no -
wi sko po wo łał Paw ła Li sia ka, miesz -
kań ca na sze go po wia tu.

No wo po wo ła ny łow czy kra jo wy jest
człon kiem Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go
od 1992 r. W 2016 r. zo stał od zna czo ny
Zło tym Me da lem Za słu gi Ło wiec kiej. Se nat
RP na dał mu rów nież Brą zo wy Me dal Or ła
Bia łe go za za słu gi dla ło wiec twa. Od 2010 r.
jest pre ze sem Ko ła Ło wiec kie go nr 3 „Knie -
ja” w Kro to szy nie, od 2018 r. jest człon kiem
Na czel nej Ra dy Ło wiec kiej, w któ rej prze -
wod ni czy Ko mi sji Ky no lo gicz nej.

P. Li siak to po my sło daw ca i or ga ni za -
tor spo tkań z dzieć mi pod ha słem „Ra tuj -
my zwie rzy nę drob ną”. Współ or ga ni zu je
tak że wy sta wy ob ra zu ją ce tra dy cje my -

śliw skie. Je go pa sją jest ky no lo gia.
W 2005 r. zdo był ty tuł mi strza strze lec -
twa my śliw skie go, re pre zen tu jąc swo je
ma cie rzy ste ko ło. Wiel ką uwa gę przy wią -
zu je do współ pra cy z rol ni ka mi, izba mi
rol ni czy mi i lo kal nym sa mo rzą dem. Przy -
kła dem te go są or ga ni zo wa ne od pię ciu
lat „Ło wy po wia tu kro to szyń skie go
na dra pież ni ki”. Słu żą one głów nie

zmniej sze niu licz by dra pież ni ków, co ma
wpływ na wa run ki by to we zwie rzy ny
drob nej i pta ków śpie wa ją cych, gniaz du -
ją cych na zie mi, a tak że pła zów i ga dów
za gro żo nych wy gi nię ciem. P. Li siak jest
au to rem i współ au to rem licz nych pu bli -
ka cji na uko wych oraz tek stów pu bli cy -
stycz nych na te mat ło wiec twa.

OPRAC. (NO VUS)

ŁOWIECTWO

Awansowany na łowczego krajowego

KAMIX FIGLOLAND

Urodzinowe przyjęcia dla dzieci

W ostat nich la tach przy ję cia uro dzi -
no we dzie ci sta ły się waż nym ele -
men tem ich ży cia. Ro dzi ce dba ją,
że by ten dzień był wy jąt ko wy. Istot ne
jest nie tyl ko miej sce, ale też atrak -
cje i mo tyw prze wod ni przy ję cia. 

W na szej sa li za baw fi glo land na go ści
cze ka spe cjal ne bia łe po miesz cze nie, któ -
re mo że my do wol nie ude ko ro wać. Hi tem
są ba lo ny na hel, obo wiąz ko wa jest cy fra

wska zu ją ca, któ re to uro dzi ny! Dzie ci ko -
cha ją też ta le rzy ki i ku becz ki z ich ulu bio -
ny mi po sta cia mi i za in te re so wa nia mi, np.
pił ka noż na czy jed no roż ce.

Naj po pu lar niej sza atrak cja to oczy wi -
ście ma lo wa nie twa rzy. Bez piecz ne farb ki
sna za roo zmie nia ją dzie ci w mo tyl ki i ty -
gry sy! Wszyst kie te atrak cje cze ka ją na go -
ści przy jęć uro dzi no wych w na szych sa -
lach za baw.

(KA MIX FI GLO LAND)

PERZYCE

Atrakcje dla zakochanych

W Ho te lu Re stau ra cji Waw rzy niak
jak co ro ku wie le się dzia ło z oka zji
pięk ne go Świę ta Za ko cha nych. 

Na ten szcze gól ny week end (14-16 lu -
te go) przy go to wa no spe cjal ne me nu oraz
wy jąt ko we pa kie ty po by to we w ho te lu. 

Spe cjal nie na tę oka zję skom po no wa -
no rów nież no wą kar tę, w któ rej po ja wi ły
się przy sma ki peł ne afro dy zja ków. Ser wo -
wa no fon dan ty cze ko la do we, bezy oraz in -

ne „nie biań skie po ku sy”. Sto li ki na Świę to
Za ko cha nych re zer wo wa no z du żym wy -
prze dze niem, Fre kwen cja na praw dę do pi -
sa ła. Ca ły ze spół Ho te lu Re stau ra cji Waw -
rzy niak pra co wał w po cie czo ła, by każ dy
z go ści czuł się wy jąt ko wo. – Dzię ki na -
szym pra cow ni kom te dni by ły nie sa mo -
wi te i na praw dę nad zwy czaj ne. Bar dzo im
dzię ku je my – po wie dzie li Mo ni ka i Piotr
Waw rzy nia ko wie.

(RED)
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SZPITAL

Z wizytą na placu budowy

4 lu te go człon ko wie Za rzą du Po wia -
tu Kro to szyń skie go i przed sta wi cie le
me diów zwie dzi li no wo bu do wa ne
skrzy dło Szpi ta la Po wia to we go
w Kro to szy nie. W ka skach i ka mi zel -
kach prze mie rzy li wszyst kie pię tra
i pla no wa ne od dzia ły.

Po krót kim szko le niu z za kre su BHP
roz po czę to zwie dza nie. Go ście prze szli
wszyst kie kon dy gna cje bu dyn ku, łącz nie
z da chem. O roz miesz cze niu po szcze gól -
nych od dzia łów, ga bi ne tów, cią gów ko -
mu ni ka cyj nych itp. mó wi li Adam Bu ko

(kie row nik bu do wy) oraz Krzysz tof Ku -
row ski (dy rek tor SP ZOZ).

W no wej czę ści szpi ta la przy ul. Mic -
kie wi cza w Kro to szy nie bę dą mie ści ły się
od dzia ły no wo rod ko wy, dzie cię cy, gi ne -
ko lo gicz no -po łoż ni czy i on ko lo gicz ny.
We dle za pew nień władz po wia tu in we -
sty cja po win na zo stać za koń czo na
w czerw cu te go ro ku. 

(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

21 lu te go o go dzi nie 17.00 w Szko le
Pod sta wo wej nr 8 w Kro to szy nie Mię dzy -
osie dlo wy Ze spół In ter wen cyj ny, re pre -
zen tu ją cy ra dy osie dli nr 1, 3 i 5, or ga ni -
zu je spo tka nie z miesz kań ca mi, na któ -

rym pla nu je omó wie nie dzia łal no ści
za rok 2019 oraz spraw ak tu al nych. Za -
pro sze ni zo sta ną przed sta wi cie le sa mo -
rzą du, sta ro sta, bur mistrz i ko men dant
po li cji. (NO VUS)

KOBYLIN

Policjanci spotkali się z seniorami

Kro to szyń scy po li cjan ci w ra mach
pro gra mu „Bez piecz ny se nior”, dzię -
ki uprzej mo ści Ko ła Go spo dyń Wiej -
skich w Ko by li nie, spo tka li się
z eme ry ta mi i ren ci sta mi z te re nu tej
gmi ny. Po świę co ne ono by ło pro ble -
ma ty ce prze stępstw do ko ny wa nych
na star szych oso bach.

Dziel ni co wy z Po ste run ku Po li cji
w Ko by li nie oraz funk cjo na riu sze z Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie
za po zna li słu cha czy z za ło że nia mi ogól no -
pol skie go pro gra mu pro fi lak tycz ne go
„Bez piecz ny se nior”. Omó wio ne zo sta ły
naj częst sze ro dza je prze stępstw do ko ny wa -
nych na oso bach w wie ku eme ry tal nym,
czy li oszu stwa me to dą na wnucz ka i na po -
li cjan ta czy nie uczci wa kon ku ren cja. 

Mun du ro wi prze strze ga li se nio rów
przed wpusz cza niem do miesz ka nia nie -

zna nych osób, po zo sta wia niem nie za -
mknię tych drzwi na wet na kil ka mi nut
czy ko rzy sta niem z usług do mo krąż ców
ofe ru ją cych pro mo cyj ne ubez pie cze nia,
po życz ki i in ne to wa ry. Przy po mnia no, że
emo cje bar dzo czę sto są złym do rad cą,
dla te go za nim po dej mie my ja ką kol wiek
de cy zję, war to ją prze my śleć, skon sul to -
wać z ro dzi ną czy na wet sko rzy stać z po -
ra dy są siedz kiej.

Po li cjan ci przy po mnie li rów nież o za -
sa dach bez pie czeń stwa w kwe stii wła ści -
we go ogrze wa nia do mów i miesz kań,
a tak że funk cjo nal no ści czuj ni ków cza du
i dy mu. Mó wio no też o bez pie czeń stwie
na dro dze i wpły wie ele men tów od bla sko -
wych na wi docz ność. Wszy scy uczest ni cy
spo tka nia otrzy ma li ka mi zel ki od bla sko -
we, ufun do wa ne przez Fun da cję Ro dzi ny
DU DA im. Mak sy mi lia na Du dy.

(NO VUS)

19-let nia Pau li na Jan kow ska
od dzie wię ciu lat zma ga się z cho ro -
bą ły sie nia plac ko wa te go. Dla te go
z ini cja ty wy Mo ni ki Streu bel – wła -
ści ciel ki skle pu odzie żo we go AVAN -
TI – zor ga ni zo wa na zo sta ła ak cja
cha ry ta tyw na. Dzię ki tej ini cja ty wie
uda ło się ze brać 3350 zł. Kwo ta ta
po zwo li ła na za kup wy so kiej ja ko ści
pe ru ki. 

Ły sie nie plac ko wa te to prze wle kła
cho ro ba za pal na o bar dzo skom pli ko wa -
nym pod ło żu. Wśród przy czyn jej wy stę -
po wa nia wy mie nia się czyn ni ki ge ne tycz -
ne, au to im mu no lo gicz ne, hor mo nal ne,
psy chicz ne czy też za bu rze nia w ukła dzie
ner wo wym. Cha rak te ry zu je się na głą
utra tą wło sów, za zwy czaj w po szcze gól -
nych ob sza rach skó ry gło wy – ob sza ry te
two rzą po zba wio ne wło sów, cha rak te ry -
stycz ne „plac ki”. Po stę pu ją ca cho ro ba mo -

że pro wa dzić do cał ko wi tej utra ty wło sów
na gło wie oraz na in nych par tiach cia ła. 

Pod czas ak cji cha ry ta tyw nej dla Pau -
li ny Jan kow skiej zbie ra no środ ki po przez
li cy to wa nie przed mio tów bądź usług.
W skle pie AVAN TI po sta wio no tak że
pusz kę, do któ rej od wie dza ją cy mo gli

wrzu cać dat ki. Au kcje or ga ni zo wa ne by ły
za po śred nic twem kon ta fa ce bo oko we go
Ga ze ty Lo kal nej KRO TO SZYN – part -
ne ra me dial ne go zbiór ki, nad któ rą czu -
wa ło tak że Sto wa rzy sze nie na Rzecz Dzie -
ci i Osób Nie peł no spraw nych w Kro to -
szy nie. (NO VUS)

CHARYTATYWNIE

Paulina już w pięknej peruce

Pod czas stycz nio wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie mó wio no o nie -
daw nym wy ro ku są du w spra wie wy -
na gro dzeń dla na uczy cie li za go dzi -
ny po nadwy mia ro we. Jak za uwa żo -
no, jest on we wnętrz nie sprzecz ny,
po nie waż sąd przy chy lił się do rosz -
czeń pra cow ni ków oświa ty, a jed no -
cze śnie ob cią żył ich kosz ta mi po stę -
po wa nia.

– Oka za ło się, że na uczy cie le ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 7 w Kro to szy nie
wy gra li spra wę nad go dzin. Jak pan bur -
mistrz za mie rza roz li czać szko ły z nad go -
dzin? Czy bę dą się pań stwo wstrzy my -
wać do ewen tu al nej skar gi ka sa cyj -
nej? – py tał rad ny Bar tosz Ko siar ski.

Bur mistrz Kro to szy na po pro sił rad cę
praw ne go o wy ja śnie nie spra wy, bo – jak
się oka zu je – wy rok... jest błęd nie sfor mu -
ło wa ny. – Sy tu acja jest do syć szcze gól na.
Wy rok w spra wie Szko ły Pod sta wo wej
nr 7 w Kro to szy nie brzmi na stę pu ją co:
punkt 1 – od da la ape la cję, punkt 2 – za -
są dza od po wo da, czy li na uczy cie li, kosz -
ty opła ty od ape la cji na rzecz po zwa ne go,
punkt 3 – nie ob cią ża na uczy cie li kosz ta -
mi po stę po wa nia ape la cyj ne go. Obie stro -
ny wy cią gnę ły wnio ski, że wy rok jest we -
wnętrz nie sprzecz ny. Na uczy cie le wy gra -
li, ale jed no cze śnie mu szą za pła cić kosz ty.
Każ da ze stron wnio sła w róż nym za kre -
sie wnio sek o spro sto wa nie te go wy ro ku.
Oba zo sta ły od da lo ne. Cze kam więc
z wiel ką nie cier pli wo ścią na pi sem ne uza -
sad nie nie te go wy ro ku – wy po wie dział
się Pa weł Woź ny, rad ca praw ny, 

Fran ci szek Mar sza łek do dał, że nie
bę dą po dej mo wa ne żad ne de cy zje, pó ki

kwe stia te go wy ro ku się nie wy ja -
śni. – Cze ka my na pi sem ne uza sad nie -
nie, więc nie mo gę na ten mo ment po wie -
dzieć, ja kie po dej mie my kro ki. Nie mo że
być tak, że jed no cze śnie się wy gra i prze -
gra. Al bo w jed ną, al bo dru gą stro -
nę – spu en to wał bur mistrz.

Nie dłu go po tem, bo 5 lu te go, w spra -
wie tzw. go dzin po nadwy mia ro wych
Urząd Miej ski w Kro to szy nie wy dał ko -
mu ni kat. – W na wią za niu do Ko mu ni ka -
tu z dnia 11 czerw ca 2019 r. bur mistrz
Kro to szy na in for mu je, że w dniach 18
i 30 grud nia 2019 r. Sąd Ape la cyj ny Wy -
dział III Pra cy i Ubez pie czeń Spo łecz nych
w Ło dzi wy dał 3 wy ro ki w spra wie tzw.
go dzin po nadwy mia ro wych. Sąd
uwzględ nił w ca ło ści ape la cje Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1 w Kro to szy nie, Szko ły Pod -
sta wo wej nr 5 w Kro to szy nie oraz Szko ły
Pod sta wo wej nr 8 w Kro to szy nie, zmie nił
wy ro ki Są du Okrę go we go w Ka li szu i od -
da lił po zwy. Ob cią żył też po wo dów – re -
pre zen tan tów gru py na uczy cie li kosz ta -
mi po stę po wa nia – opłat są do wych ape la -

cji. W przy pad ku Szko ły Pod sta wo wej
nr 7 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im.
Hen ry ka Jor da na w Kro to szy nie Sąd
Ape la cyj ny w Ło dzi w dniu 30 grud -
nia 2019 r. wy dał wy rok, w któ rym
w punk cie 1 od da lił ape la cję szko ły,
w punk tach 2 i 3 ob cią żył po wo da – re -
pre zen tan ta gru py na uczy cie li kosz ta mi
po stę po wa nia – opła tą są do wą od ape la cji
i nie ob cią żył po wo da – re pre zen tan ta
gru py – kosz ta mi za stęp stwa pro ce so we -
go za dwie in stan cje. Dość ewi dent na, we -
wnętrz na sprzecz ność po szcze gól nych
punk tów wy ro ku by ła pod sta wą zło że nia
przez każ dą ze stron wnio sku o spro sto -
wa nie oczy wi stej omył ki. Sąd oby dwa te
wnio ski od da lił. Jed nak w otrzy ma nym
uza sad nie niu ww. wy ro ku Sąd Ape la cyj -
ny jed no znacz nie i ka te go rycz nie stwier -
dził, że je go in ten cją by ło od da le nie po -
wódz twa, a nie ape la cji. Tak więc i ta spra -
wa zo sta ła roz strzy gnię ta na ko rzyść szko -
ły – czy ta my w ko mu ni ka cie Ry szar da
Czusz ke, wi ce bur mi strza Kro to szy na.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 

OŚWIATA

Można wygrać i jednocześnie przegrać?

KROTOSZYN

Zaproszenie na spotkanie
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7 lu te go do szło do nie co dzien nej sy -
tu acji w ka ret ce po go to wia. W dro -
dze do szpi ta la uro dzi ła się dziew -
czyn ka.

Te go dnia, oko ło go dzi ny 11.30, Ze -
spół Ra tow nic twa Me dycz ne go z Ko by li -
na otrzy mał zgło sze nie wy jaz du do ko -
bie ty w cią ży w Ju tro si nie. Po oko ło 10
mi nu tach ra tow ni cy me dycz ni by li już
na miej scu. Prze pro wa dzi li ba da nie pod -
mio to we i przed mio to we pa cjent ki. Kie -
row nik ze spo łu pod jął de cy zję o ko niecz -
no ści pil ne go i szyb kie go trans por tu
do naj bliż sze go szpi ta la z za ple czem po -
łoż ni czo -gi ne ko lo gicz nym, czy li do Ra -
wi cza.

W trak cie trans por tu roz po czę ła się
ak cja po ro do wa. Nie zwłocz nie za trzy ma -
no am bu lans i pod ję to de cy zję o przy ję ciu
po ro du we wnę trzu ka ret ki. Po przy go to -
wa niu nie zbęd ne go sprzę tu ra tow ni cy

roz po czę li me dycz ne czyn no ści ra tun ko -
we i przy ję li po ród. Na świat przy szła ma -
ła, ślicz na dziew czyn ka, któ ra swo ją obec -
ność za zna czy ła gło śnym pła czem. 

Po od po wied nim ba da niu i za opa -
trze niu dziec ka prze ka za no je mat ce.
O ca łym zda rze niu po in for mo wa no szpi -
tal w Ra wi czu, aby był go to wy na przy ję -
cie nie jed nej pa cjent ki, ale dwoj ga
osób – mat ki i dziec ka. – Po ro dy w ka ret -

ce nie zda rza ją się czę sto. Ta ka sy tu acja
po twier dza, że po sia da my bar dzo do brze
wy kształ co nych i świet nie pra cu ją cych
ra tow ni ków me dycz nych, któ rzy po tra -
fią so bie po ra dzić w trud nych oraz od po -
wie dzial nych sy tu acjach – stwier dza Ja -
kub Nel le, rzecz nik pra so wy Ze spo łów
Ra tow nic twa Me dycz ne go przy SPZOZ
w Kro to szy nie.

(NO VUS)
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RATOWNICTWO

Ratownicy przyjęli poród w karetce

10 lu te go na skrzy żo wa niu ulic Mic -
kie wi cza i Fa brycz nej w Kro to szy nie
do szło do groź nie wy glą da ją ce go
wy pad ku. 19-let ni kie row ca, bę dąc
pod wpły wem al ko ho lu, stra cił pa no -
wa nie nad po jaz dem, któ ry z im pe -
tem ude rzył w ścia nę bu dyn ku. Kie -
ru ją cy tra fił do szpi ta la, ale nic po -
waż ne go mu się nie sta ło.

Na ak cję wy sła no dwa za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej PSP w Kro -
to szy nie, po li cję i Ze spół Ra tow nic twa
Me dycz ne go. Na miej scu oka za ło się, że
sa mo chód oso bo wy ude rzył w ścia nę bu -
dyn ku wie lo ro dzin ne go. – Przed przy by -
ciem jed no stek prze ciw po ża ro wych kie -
row ca sa mo dziel nie opu ścił po jazd.
W wy ni ku te go zda rze nia uszko dzo na zo -
sta ła ele wa cja bu dyn ku oraz pra wa stro na
sa mo cho du. Roz bi ty po jazd blo ko wał pas

dro gi, dla te go ruch od by wał się wa ha dło -
wo. Na sze dzia ła nia po le ga ły na udzie le -
niu pierw szej po mo cy po szko do wa ne -
mu. Po przy by ciu ka ret ki po go to wia zde -
cy do wa no o prze wie zie niu go do szpi ta la
na ba da nia dia gno stycz ne – in for mu je

To masz Pa try as, rzecz nik pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie.

– Jak usta lo no na miej scu, 19-let ni
miesz ka niec Kro to szy na kie ro wał po jaz -
dem mar ki Volks wa gen Golf pod wpły -
wem al ko ho lu. Pierw szy wy nik wy ka -
zał 0,92 mg/l, czy li 2 pro mi le. Kie row ca
nie do sto so wał pręd ko ści do wa run ków
pa nu ją cych na dro dze, w wy ni ku cze go
stra cił pa no wa nie nad po jaz dem, któ ry
ude rzył w słup ki i na roż nik bu dyn ku.
Męż czy zna zo stał ho spi ta li zo wa ny. Na -
stęp ne go dnia do pro wa dzo no go na ko -
men dę, gdzie przed sta wio no mu za rzut
kie ro wa nia sa mo cho dem w sta nie nie -
trzeź wym. Za bra no mu pra wo jaz dy. Te -
raz je go spra wą zaj mie się sąd – mó wi
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

WYPADEK

Kierował, mając dwa promile...
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NA DRODZE

Groźny wypadek 
w Rozdrażewie

13 lu te go na uli cy Koź miń skiej
w Roz dra że wie do szło do wy pad ku
dro go we go z udzia łem trzech po jaz -
dów. Jed ną oso bę prze trans por to wa -
ło do szpi ta la Lot ni cze Po go to wie
Ra tun ko we. We dług usta leń po li cji
przy czy ną zda rze nia by ło nie udzie le -
nie pierw szeń stwa przez jed ne go
z kie row ców.

Na ak cję za dys po no wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz miej sco wą jed nost kę OSP,
służ by me dycz ne i po li cję. Na miej scu oka -
za ło się, że do szło do zde rze nia trzech sa -
mo cho dów oso bo wych. W jed nym z po -
jaz dów, któ ry w wy ni ku zde rze nia wy padł
po za ob ręb jezd ni i zna lazł się w przy droż -
nym ro wie, znaj do wał się kie row ca. Do -
stęp do nie go był utrud nio ny. Po zo sta li
czte rej uczest ni cy wy pad ku sa mo dziel nie
opu ści li uszko dzo ne sa mo cho dy. Je den
z nich wy ma gał in ter wen cji ra tow ni ków. 

Dro ga po wia to wa by ła cał ko wi cie za -
blo ko wa na. – Stra ża cy pod ję li dzia ła nia
w ce lu wy ko na nia do stę pu do oso by po -
zo sta ją cej w po jeź dzie. Do cza su przy by -
cia służb me dycz nych dwój ka po szko do -
wa nych po zo sta wa ła pod opie ką stra ża -
ków. Po do jeź dzie Ze spo łu Ra tow nic twa
Me dycz ne go ob sa da ka ret ki ko or dy no wa -
ła pro ces ewa ku acji męż czy zny z roz bi te -
go au ta oraz prze pro wa dzi ła dia gno sty kę
dru gie go uczest ni ka zda rze nia, któ ry tak -
że wy ma gał po mo cy me dycz nej. Na miej -
sce we zwa no śmi gło wiec Lot ni cze go Po -
go to wia Ra tun ko we go, któ ry prze trans -

por to wał jed ne go z męż czyzn do Szpi tal -
ne go Od dzia łu Ra tun ko we go. Dru ga oso -
ba po szko do wa na zo sta ła za bra na do szpi -
ta la przez Ze spół Ra tow nic twa Me dycz -
ne go. Po za koń cze niu czyn no ści po li cji
uszko dzo ne środ ki trans por tu za bra ła po -
moc dro go wa. Na ko niec dzia łań stra ża cy
usu nę li z jezd ni ele men ty ka ro se rii sa mo -
cho do wej oraz wy cie ki pły nów eks plo ata -
cyj nych – mó wi asp. Ma riusz Dy mar ski
z KP PSP w Kro to szy nie.

– Jak usta lo no, kie ru ją cy sa mo cho -
dem mar ki Fiat Pan da 43-let ni miesz ka -
niec gmi ny Koź min Wlkp., zjeż dża jąc
w le wo do sta cji pa liw, nie udzie lił pierw -
szeń stwa prze jaz du ja dą ce mu z prze ciw -
ka sa mo cho do wi mar ki Fiat Se icen to.
Kie ro wał nim miesz ka niec Roz dra że wa.
W re zul ta cie do szło do zde rze nia. Po nad -
to po jazd Fiat Pan da ob ró cił się i ude rzył
w sto ją cy za nim sa mo chód mar ki Au di,
któ rym kie ro wa ła miesz kan ka po wia tu
ostrow skie go. Se icen to wy pa dło z dro gi,
ude rza jąc w przy droż ne drze wo i wpa dło
do ro wu. Za rów no miesz ka niec gmi ny
Koź min Wlkp., jak i miesz kan ka po wia tu
ostrow skie go by li trzeź wi. Z ra cji od nie -
sio nych ob ra żeń miesz ka niec Roz dra że -
wa mu siał zo stać prze trans por to wa ny
śmi głow cem ra tun ko wym do szpi ta la.
Tam po bra no mu krew do ba dań na za -
war tość al ko ho lu. Po stę po wa nie w tej
spra wie pro wa dzi ko mi sa riat po li cji
w Koź mi nie Wlkp. – in for mu je Piotr
Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)
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ZDROWIE

Zapraszamy na badania
W związ ku z re ali zo wa nym przez
Szpi tal Kli nicz ny im. He lio do ra Świę -
cic kie go oraz Kli ni kę Oto la ryn go lo gii
i On ko lo gii La ryn go lo gicz nej UM
w Po zna niu pro gra mem pro fi lak ty ki
no wo two rów gło wy i szyi pod ha -
słem „Daj so bie szan sę” za pra sza -
my oso by w wie ku 40-65 lat na bez -
płat ne, spe cja li stycz ne ba da nia la -
ryn go lo gicz ne. W ce lu do ko na nia re -
je stra cji na le ży dzwo nić pod nu -
mer 503 414 178.

No wo two ry gło wy i szyi w Pol sce sta -
no wią oko ło 6% no wo two rów i są przy -
czy ną oko ło 5% zgo nów z po wo du cho ro -
by no wo two ro wej. Są one sil nie zwią za ne

z czyn ni ka mi śro do wi sko wy mi i sty lem
ży cia, szcze gól nie z pa le niem ty to niu, pi -
ciem al ko ho lu, pro mie nio wa niem UV
i szko dli wym wa run ka mi pra cy. Szcze gól -
ną uwa gę w ostat nich la tach zwra ca ją za -
ka że nia wi ru sem bro daw cza ka ludz kie go
HPV, któ ry wbrew po zo rom rów nież
zwią za ny jest z za cho ro wa niem na no wo -
two ry gło wy i szyi. 

No wo two ry gło wy i szyi to no wo two -
ry zlo ka li zo wa ne w ob rę bie ja my no so wej
i ust nej, ję zy ka, gar dła, krta ni, śli nia nek,
za tok oraz ucha. Nie ste ty, po ja wia ją ce się
ob ja wy nie są cha rak te ry stycz ne, a pierw -
sze symp to my mo gą przy po mi nać zwy kłe
prze zię bie nie. 

OPRAC. (NO VUS)

W trak cie fe rii zi mo wych Szko ła
Pod sta wo wa nr 1 w Koź mi nie Wiel -
ko pol skim już po raz trze ci zor ga ni -
zo wa ła dla swo ich uczniów zi mo wi -
sko w Re pu bli ce Cze skiej, po łą czo ne
z na uką jaz dy na nar tach. Pod czuj -
nym okiem in struk to rów i opie ku -
nów – dy rek to ra Jac ka Za wod ne go
oraz na uczy cie lek: An ny Wy bie ra ły
i Ewy Go stek – dzie ci do sko na li ły
umie jęt no ści szu so wa nia po śnie gu.

W pierw szym ty go dniu fe rii ucznio -
wie Je dyn ki wraz z opie ku na mi wy ru szy -
li w po szu ki wa niu śnie gu i do brych wa -
run ków do upra wia nia nar ciar stwa. Przez
pięć dni po zna wa li pod sta wy jaz dy
na nar tach, a ci, któ rzy już po tra fi li, mo gli
do sko na lić swo je umie jęt no ści. Co dzien -
nie koź mi nia nie kil ka go dzin spę dza li
na sto kach w Pri cho vi cach i Vy so kie
nad Ji ze rou. 

Bar dzo do bre wa run ki – na tu ral nie
na śnie żo ne sto ki, tem pe ra tu ra -3 stop nie
Cel sju sza, bez wietrz na oraz sło necz na au -
ra – spra wi ły, że czas szyb ko upły wał,
a dzie ci ak tyw nie wy po czy wa ły, za po mi -
na jąc o tru dach ro ku szkol ne go. W czwar -
tym dniu mo gły sko rzy stać rów nież z ką -
pie li w aqu apar ku w Li ber cu. Wszy scy za -
do wo le ni i wy po czę ci wró ci li bez piecz nie
do do mów. 

– Fe rie to czas, kie dy dzie ci po win ny
od po cząć od tru dów na uki. Na sza szko ła
ko lej ny raz zor ga ni zo wa ła zi mo wy wy po -
czy nek z na uką jaz dy na nar tach dla
uczniów. Jest to zna ko mi ta for ma re lak su

i od po czyn ku, a jed no cze śnie na uki
i przy go to wa nia spor to we go zi mą – sko -
men to wał Ja cek Za wod ny, dy rek tor koź -
miń skiej Je dyn ki.

OPRAC. (AN KA)

Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Kro to szy -
nie nad zo ru je śledz two prze ciw -
ko 54-let nie mu miesz kań co wi jed -
nej z pod kro to szyń skich miej sco wo -
ści, po dej rza ne mu o kie ro wa nie
gróźb ka ral nych pod ad re sem trzech
pra cow nic Miej sko -Gmin ne go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Kro -
to szy nie. We dług art. 190 Ko dek su
kar ne go męż czyź nie gro zi ka ra
grzyw ny lub po zba wie nia wol no ści
do lat 2.

– W to ku po stę po wa nia zgro ma dzo -
no ma te riał do wo do wy, któ ry po zwo lił
na przed sta wie nie męż czyź nie trzech za -
rzu tów do ty czą cych kie ro wa nia, w okre -
sie po mię dzy 3 a 28 stycz nia 2020 r.,
gróźb ka ral nych na szko dę trzech róż -
nych po krzyw dzo nych. Zgro ma dzo ny
ma te riał po zwo lił po nad to na usta le nie,
ze męż czy zna w dniu 28 stycz nia w jed -
nym z biur Miej sko -Gmin ne go Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej w Kro to szy nie gro ził
prze by wa ją cym tam ko bie tom po zba wie -

niem ży cia. W chwi li czy nu miał przy so -
bie nóż oraz la skę, a tak że roz pa lał świe ce.
Ma jąc na uwa dze znacz ne na si le nie agre -
syw nych za cho wań i re al ność po peł nie -
nia przez ww. prze stęp stwa ob ję te go tre -
ścią gróźb, a tak że ce lem za bez pie cze nia
pra wi dło we go to ku po stę po wa nia, pro -
ku ra tor wniósł o za sto so wa nie wo bec
męż czy zny środ ka za po bie gaw cze go
w po sta ci tym cza so we go aresz to wa nia.
Sąd Re jo no wy w Kro to szy nie przy chy lił
się do wnio sku pro ku ra to ra. Męż czy zna
zo stał tym cza so wo aresz to wa ny na okres
trzech mie się cy – in for mu je Ma ciej Me -
ler, rzecz nik pra so wy Pro ku ra tu ry Okrę -
go wej w Ostro wie Wlkp. (NO VUS)

FERIE

Narciarskie zimowisko z Jedynką

KROTOSZYN

Groził pozbawieniem życia
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9 lu te go w sa li ban kie to wej Ho te lu
Re stau ra cji Waw rzy niak w Perzy cach
od był się ju bi le uszo wy 25. Bal In te -
gra cyj ny. Od po cząt ku głów ną or ga ni -
za tor ką wy da rze nia jest Ewa Szcze -
pań ska, któ ra wraz z gro nem przy ja -
ciół two rzy ła tę szcze gól ną im pre zę.

Przez ćwierć wie cze przy ta necz nej
mu zy ce i za ba wach z ani ma to ra mi in te -
gro wa ły się dzie ci z róż nych śro do wisk
i z wszel ki mi nie peł no spraw no ścia mi. By -
ło to dla uczest ni ków i ich ro dzin wy da -
rze nie ocze ki wa ne i dłu go pa mię ta ne.

Przy oka zji 25. edy cji ba lu Ewa Szcze -
pań ska ogło si ła, że po raz ostat ni pod ję ła
się or ga ni za cji tej nie zwy kłej za ba wy. Po -
dzię ko wa ła wszyst kim za wspól ną dro gę
i ode bra ła gra tu la cje oraz wy ra zy wiel kie -
go uzna nia za do tych cza so wą pra cę. Po -
dzię ko wa nia skie ro wa no tak że do pa na

Świ cy, któ ry two rzył opra wę mu zycz ną
ba lów, a tak że do Elż bie ty Wilk, któ ra pie -
kła sma ko wi te tor ty dla uczest ni ków za -
ba wy. Szcze gól nie po dzię ko wa no wła ści -

cie lom Ho te lu Re stau ra cji Waw rzy niak,
któ rzy za wsze udo stęp nia li sa lę na to wy -
da rze nie i słu ży li wszel kim wspar ciem.

OPRAC. (NO VUS) 

ZABAWA

Jubileuszowy bal integracyjny

Po raz ko lej ny w kro to szyń skim ki nie
Przed wio śnie od by ło się se mi na rium
in for ma cyj ne „Bez piecz nie – chce
się żyć”. Po my sło daw cą przed się -
wzię cia jest Kra jo we Cen trum Bez -
pie czeń stwa Ru chu Dro go we go. Ce -
lem ak cji jest zwięk sze nie świa do -
mo ści uczest ni ków w kwe stii bez pie -
czeń stwa w ru chu dro go wym i skut -
ków ła ma nia prze pi sów dro go wych.

W czę ści edu ka cyj no -pro fi lak tycz nej
po ka za no krót ki film „Od blask to nie
wstyd – to Two je bez pie czeń stwo”, na -
krę co ny przez je den z pol skich ka ba re tów
i po li cję, przed sta wia ją cy, jak waż ne są od -
bla ski. Pro wa dzą cy se mi na rium, asp.
sztab. Ma ciej Bed nik z Wy dzia łu Ru chu
Dro go we go KWP w Po zna niu, za pre zen -
to wał da ne ob ra zu ją ce stan bez pie czeń -
stwa ru chu dro go we go w wo je wódz twie
wiel ko pol skim na tle ca łe go kra ju. Z ko lei

ko or dy na tor ds. pro fi lak ty ki spo łecz nej
Wy dzia łu Pre wen cji i Ru chu Dro go we go
Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy -
nie, sierż. sztab. Bar tosz Kar wik, mó wił
o sta nie bez pie czeń stwa na dro gach po -
wia tu kro to szyń skie go. Po nad to wy ja śnił
no we za sa dy za cho wa nia się pod czas kon -
tro li dro go wej. 

W czę ści ar ty stycz nej w wi do wi sku
„Ope ret ka na we so ło” wy stą pi li so pra nist -
ka Na ira Ay va zy an i te nor To masz Bia łek. 

Po li cjan ci z Kro to szy na co dzien nie
pro wa dzą dzia ła nia na dro gach, któ rych ce -
lem jest za po bie ga nie wy pad kom i dys cy -
pli no wa nie uczest ni ków ru chu dro go we -
go. Cy klicz nie or ga ni zo wa ne są róż ne ak cje
pro mo cyj ne i pro fi lak tycz ne, aby po pra wić
bez pie czeń stwo i świa do mość wszyst kich
uczest ni ków ru chu dro go we go. 

(NO VUS)

KONFERENCJA

Z myślą o bezpieczeństwie
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Gru pa Te atral na KO KER SI z we rwą
przy go to wu je się do spek ta klu
„Pięk na i Be stia”. Re zul tat in ten -
syw nych prób bę dzie moż na zo ba -
czyć już 28 lu te go o go dzi nie 19.00
w ki nie 3D Przed wio śnie na pre -
mie rze prze sta wie nia. 

Mło dzież ma przed so bą ostat nie
dni prób ak tor skich i czu je już dresz czyk
emo cji, a fakt, że bi le ty wy prze da ły się
w trzy dni, uzmy sło wił im, jak du że jest
za in te re so wa nie ich mu si ca lem. Dla
KO KER SÓW sce na jest dru gim do -
mem, dla te go zbli ża ją cy się ter min pre -
mie ry do dat ko wo ich mo bi li zu je. Po -
dob nie jak pod czas mu si ca lu „Król
Lew”, więk szość stro jów, ma sek i cha -
rak te ry za cji bę dzie wy ko na na ręcz nie
i w zna czą cym stop niu ten etap jest już
za koń czo ny. Trzy maj my kciu ki za mło -
dych ak to rów, bo wło ży li w przy go to wa -
nie spek ta klu ca łe ser du cha i po świę ci li
mu mie sią ce swo je go wol ne go cza su.
Dziś wie dzą już, ja kim wy zwa niem jest
stwo rze nie ta kie go spek ta klu od po cząt -
ku do koń ca.

Tuż po emo cjach zwią za nych z mu -
si ca lem, już na stęp ne go dnia za pra sza -
my na ko lej ne warsz ta ty fo to gra ficz ne
dla po cząt ku ją cych, tym ra zem pod ha -
słem „Do bry por tret od pod staw”. Pod -

czas czte ro go dzin nych warsz ta tów teo -
re tycz no -prak tycz nych po zna cie wszyst -
kie ele men ty fo to gra fii por tre to wej,
od usta wień apa ra tu, po przez kom po zy -
cję zdję cia i usta wie nia świa tła, aż po pra -
cę z mo del ką. 

War to wziąć udział w warsz ta tach,
bo po za ogrom ną daw ką wie dzy i umie -
jęt no ścia mi na by ty mi w ich trak cie
w pra cow ni fo to gra ficz nej za wsze pa nu -
je wspa nia ła at mos fe ra, co pod kre śla ją
uczest ni cy po przed nich edy cji. Cze ka -

my na Wa sze zgło sze nia do 26 lu te go,
a na za ję cia pro si my ko niecz nie za brać
wła sne apa ra ty fo to gra ficz ne.

Ma my dla Was rów nież pro po zy cję
wo kal ną. Dzia ła ją cy przy Kro to szyń -
skim Ośrod ku Kul tu ry Ze spół Po si ti ve
ogło sił wła śnie na bór do chó ru go spel.
Je śli masz mu zycz ny słuch i ser ce do go -
spel, przyjdź ko niecz nie na pró bę chó ru,
po słu chaj i do łącz do ze spo łu. Za pra sza -
my w każ dy wto rek od godz. 18.00
do sa li ka me ral nej KOK.

MACIEJ KAROLEWSKI – Krotoszyński Ośrodek Kultury







Uczeń koń czą cy szko łę pod sta wo wą
za sta na wia się co da lej, ja ką szko łę
wy brać, w ja kim za wo dzie się kształ -
cić. Za pra sza my do za po zna nia się
z na szy mi wska zów ka mi i pro po zy -
cja mi na uki.

Pro po nu je my kil ka ro dza jów szkół:
– Szko ła Bran żo wą I stop nia.

Kształ ci w wie lu in te re su ją cych za wo -
dach. Ucznio wie ma ją sta tus „mło do cia -
nych pra cow ni ków” i prak tycz ną na ukę
za wo du od by wa ją w za kła dach pra cy ja ko
za ję cia prak tycz ne. Pra co daw ca mi są
głów nie za kła dy rze mieśl ni cze oraz in ne
fir my usłu go wo -pro duk cyj ne. W na szej
Nie pu blicz nej Bran żo wej Szko le I stop nia
za ję cia z przed mio tów ogól no kształ cą -
cych od by wa ją się w ma łych gru pach wie -
lo za wo do wych. Po dob nie jak w ze szłym
ro ku gru py bę dą li czy ły do 22 osób w kla -
sie. Nie prze szka dza ją nam rów nież kla -
sy 12-oso bo we, ta kie rów nież pro wa dzi -
my. Dzię ki te mu za pew nia my bez pie -
czeń stwo otwar cia ma łych od dzia łów. Ta -
ka or ga ni za cja za pew nia przy ja zną at mos -
fe rę i mniej szy stres dla uczniów. 

Po za koń cze niu 3-let nie go cy klu na -
uki za pew nia my moż li wość zdo by wa nia
ty tu łu tech ni ka oraz wy kształ ce nia śred -

nie go w li ceum ogól no kształ cą cym dla
do ro słych, na kwa li fi ka cyj nych kur sach
za wo do wych oraz w Nie pu blicz nej Bran -
żo wej Szko le II stop nia (BS II). Ucznio wie
na szej Nie pu blicz nej Bran żo wej Szko -
ły I stop nia dla Mło dzie ży (BS I) po 3 la -
tach kształ ce nia zdo by wa ją ty tuł cze lad -
ni czy, a po 5 la tach od roz po czę cia kształ -
ce nia w BS I zdo by wa ją ty tuł tech ni ka
w za wo dzie oraz wy kształ ce nie śred nie
przez kon ty nu ację na uki w Szko le Bran -
żo wej II stop nia. Jest to okres iden tycz ny

z 5-let nim tech ni kum. Ty tuł tech ni ka
w za wo dzie jest od po wied ni kiem ty tu łu
mi strza w za wo dzie.

Przy wy bo rze szko ły bran żo wej naj -
waż niej sze jest zna le zie nie od po wied nie -
go za kła du pra cy do na uki za wo du. Mło -
do cia ni pra cow ni cy ma ją bar dzo du że
szan se zna le zie nia do brej pra cy. Dzię ki
kon tak to wi z na szą szko łą mło dzi lu dzie
znaj dą od po wied nie go pra co daw cę dla
wy bra ne go za wo du.

– Nie pu blicz ne Tech ni kum. Dla
uczniów ma my do za ofe ro wa nia naj bar -
dziej po szu ki wa ne kie run ki na ryn ku pra -
cy, czy li:

– tech nik me cha tro nik – już pro -
wa dzi my ten kie ru nek. My nie opo wia da -
my o pra cow niach, my je po pro stu ma my
i na si ucznio wie ko rzy sta ją ze zgro ma dzo -
ne go sprzę tu. Nie li czy my tyl ko na pra co -
daw ców. Da je my du żo od sie bie, in we stu -
jąc w no wo cze sne urzą dze nia. Ab sol went
na sze go Nie pu blicz ne go Tech ni kum
na kie run ku tech nik me cha tro nik bę dzie
przy go to wa ny do dal sze go kształ ce nia
na po zio mie po li tech nicz nym. Ab sol -
went po sia da umie jęt no ści po słu gi wa nia
się za awan so wa ną wie dzą, nie zbęd ną
do ob słu gi urzą dzeń i apa ra tu ry dia gno -
stycz nej i po mia ro wej, pro jek to wa nia, ste -

ro wa nia, wy twa rza nia i eks plo ata cji ma -
szyn oraz za rzą dza nia pro ce sa mi tech no -
lo gicz ny mi. Po sia da my do brze wy po sa żo -
ne pra cow nie i sprzęt w po sta ci sta no wisk
me cha tro nicz nych, pneu ma tycz nych,
elek trycz nych, ste ro wa nia i in for ma tycz -
nych. Ma my do bre kon tak ty z du ży mi fir -
ma mi, któ re po szu ku ją pra cow ni ków
w tym za wo dzie. Na wią za li śmy współ -
pra cę i bę dzie my ofe ro wać moż li wość

płat nych sta ży w du żych i mię dzy na ro do -
wych fir mach. 

– tech nik po jaz dów sa mo cho -
do wych – Nie pu blicz ne Tech ni kum ofe -
ru je ocze ki wa ny od lat kie ru nek dla
uczniów ze smy kał ką tech nicz ną, pra gną -
cych po znać taj ni ki bu do wy i eks plo ata cji
sa mo cho dów, in te re su ją cych się mo to ry -
za cją. Szko ła po sia da ośro dek eg za mi na -
cyj ny OKE i warsz tat sa mo cho do wy.
Po ukoń cze niu te go kie run ku każ dy ab -
sol went mo że ubie gać się o ty tuł dia gno -
sty sa mo cho do we go.

Od wrze śnia 2020 r. wpro wa dza my
no we kie run ki w kla sach tech ni kum:

– tech nik ra chun ko wo ści
– tech nik elek tryk
– tech nik lo gi styk.
W ro ku szkol nym 2020/2021 ogła -

sza my na bór po raz pierw szy do kla sy li -
ceum ogól no kształ cą ce go o pro fi lu pla -
stycz nym z ta ki mi roz sze rze nia mi jak ję -
zyk an giel ski, ma lar stwo i rzeź ba, ry su -
nek, gra fi ka kom pu te ro wa oraz hi sto ria
sztu ki. Li ceum Ogól no kształ cą ce ja ko je -
dy na szko ła bę dzie płat na.

Na szym prio ry te tem jest KSZTAŁ -
CE NIE BEZ OPŁAT oraz w ma łych
gru pach kla so wych.

Już roz po czę li śmy wstęp ną re kru ta -
cję na no wy rok szkol ny. Moż na skła dać
po da nia oso bi ście w se kre ta ria cie. W ra -
zie po trze by po ma ga my zna leźć prak ty kę
za wo do wą do na uki w szko le bran żo wej.

(ZSTO)
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Ósmoklasisto!! Co dalej od września? 

12 lu te go Hu fiec Pra cy 15-2 zor ga ni -
zo wał dla swo ich uczest ni ków kon -
kurs wie dzy in for ma tycz nej.
W szran ki sta nę ło pię cio ro uczniów
pierw szych klas szkół bran żo wych. 

W czę ści teo re tycz nej uczest ni cy mu -
sie li od po wie dzieć na 20 py tań za mknię -
tych jed no krot ne go wy bo ru. Test wie dzy
opar ty był na Sy la bu sie ECDL wer sja 5.0.
W czę ści prak tycz nej na le ża ło wy ka zać
się zna jo mo ścią pro gra mów Word i Excel.
Po nad to ucznio wie wcze śniej przy go to -
wa li pre zen ta cję mul ti me dial ną „Mój za -
wód w obiek ty wie”.

Zwy cię ży ła Ol ga Wy du ba, dru gie
miej sce za jął Ra fał Ko zal, a trze ci był Mar -
cin Chu dy. Trium fa tor ka bę dzie re pre -
zen to wać kro to szyń ską jed nost kę w wo je -

wódz kim kon kur sie wie dzy in for ma tycz -
nej, któ ry od bę dzie się 19 lu te go w Ko ni -
nie.

(AN KA)

HUFIEC PRACY 15-2

Konkurs wiedzy informatycznej

11 lu te go w Szko le Pod sta wo wej im.
Ju lia na Tu wi ma w Ko by li nie ob cho -
dzo no Dzień Bez piecz ne go In ter ne -
tu. Ucznio wie m. in. wy ko ny wa li pra -
ce pla stycz ne, pre zen tu ją ce za sa dy
bez pie czeń stwa w sie ci. Trze ba bo -
wiem pa mię tać, że za nie od po wie -
dzial ne ko rzy sta nie z me diów spo -
łecz no ścio wych gro żą ka ry. 

Zda niem le ka rzy i psy cho lo gów
uciecz ka w In ter net to czę sto ob jaw głęb -

szych trud no ści u dzie ci i mło dzie ży. Pro -
ble ma mi ma sko wa ny mi w ten spo sób

mo gą być de pre sja, nie śmia łość, ni ska sa -
mo oce na, nie ra dze nie so bie ze stre sem,
sy tu acja ży cio wa, zdro wie psy chicz ne i so -
ma tycz ne, za bu rze nia lę ko we. 

Jak wy ni ka z ba dań, naj czę ściej nad -
mier ne uży wa nie kom pu te ra jest pró bą
po ra dze nia so bie z ja kimś co dzien nym,
waż nym pro ble mem. To uciecz ka, któ ra
da je tyl ko chwi lo wą ulgę, a pro blem na ra -
sta. W tym przy pad ku nie zbęd na mo że
być te ra pia psy cho lo gicz na. Dla te go też
bar dzo waż na jest traf na dia gno za, obej -
mu ją ca szer szy kon tekst niż tyl ko uży wa -
nie kom pu te ra. 

OPRAC. (NO VUS)

SP KOBYLIN 

O bezpieczeństwie w sieci
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8 lu te go miesz kań cy Fi ja ło wa (gmi -
na Ko by lin) roz po czę li pra ce zwią za -

ne z po sta wie niem no we go ogro dze -
nia przy świe tli cy wiej skiej.

– Naj pierw mu si my przy go to wać te -
ren i go upo rząd ko wać. Po go da sprzy ja,
nie trze ba cze kać na wio snę, więc dzia ła -
my – mó wi ła Alek san dra Ko ściel na, soł -
tys wsi. Fi ja ło wia nie za bra li się za roz biór -
kę sta re go pło tu. Usu nię to znisz czo ne
słup ki i reszt ki siat ki oraz krze wy. Rol ni cy
udo stęp ni li swo je ma szy ny, co znacz nie
uspraw ni ło pra cę.

W ze szłym ro ku wieś za ku pi ła płot
pa ne lo wy, któ rym chce ogro dzić te ren
przy świe tli cy. Miesz kań cy de kla ro wa li,
że sa mi upo rząd ku ją te ren i zaj mą się
mon ta żem pło tu. I jak wi dać wy wią zu ją
się z tych de kla ra cji. 

OPRAC. (NO VUS)

W trak cie fe rii zi mo wych ka dra pe -
da go gicz na Huf ca Pra cy 15-2 w Kro -
to szy nie zor ga ni zo wa ła dla swo ich
uczest ni ków za ję cia spor to wo -re kre -
acyj no -pro fi lak tycz ne. 

Mło dzi lu dzie w tym okre sie mie li
tak że prak ty ki za wo do we. W dni wol ne
od pra cy wy cho waw cy przy go to wa li dla
nich za ję cia spor to we (te nis sto ło wy, pił -
ka rzy ki) oraz za ję cia o te ma ty ce ryn ku
pra cy, ale na we so ło, tj. w for mie gry plan -
szo wej. Po nad to mło dzież obej rza ła film

pro fi lak tycz ny, po ru sza ją cy za gad nie nia
wy klu cze nia spo łecz ne go i to le ran cji.

(AN KA)

To i Owo12 WTOREK, 18 lutego 2020
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KROTOSZYN

Ferie zimowe w Hufcu Pracy
FIJAŁÓW

Będzie ogrodzenie przy świetlicy
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Ju lia Bie law na z KS Kro tosz star to -
wa ła w dniach 7-9 lu te go w X edy cji
Pu cha ru Si le sia. Na ba se nie Aka de -
mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Ka to -
wi cach na sza pły wacz ka po pra wi ła
aż czte ry re kor dy ży cio we.

W za wo dach wzię ło udział bli -
sko 650 pły wa ków z 60 klu bów, m. in.
z Ka to wic, Wro cła wia, Opo la czy Lu bli na.
W tym gro nie zna leź li się ta cy za wod ni cy
jak Jan Ho łub (brą zo wy me da li sta w szta -
fe cie z mi strzostw Eu ro py w Glas gow)
czy To masz Po lew ka (mistrz Eu ro py z Ne -
tan ji na dy stan sie 50 m sty lem grzbie to -
wym).

Re pre zen tu ją ca KS Kro tosz Ju lia Bie -
law na by ła je dy ną za wod nicz ką z wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go. W trak cie trzy -
dnio wej ry wa li za cji w Ka to wi cach po pra -
wi ła aż czte ry re kor dy ży cio we. Naj le piej
po ra dzi ła so bie na dy stan sie 50 m sty lem
kla sycz nym (35: 68), zaj mu jąc szó ste miej -
sce. Lo ka tę ni żej upla so wa ła się w kon ku -
ren cji 100 m sty lem kla sycz nym
(1: 20: 22). Kro to szy nian ka star to wa ła
jesz cze w czte rech ka te go riach – za ję ła 14.
miej sce na dy stan sie 100 m sty lem zmien -
nym (1: 20: 50), 18. na 100 m sty lem do -
wol nym (1: 12: 68) oraz 20. na 200 m sty -
lem do wol nym (2: 49: 38) i na 50 m sty -
lem mo tyl ko wym (35: 97). (LE NA)

PŁYWANIE

Cztery rekordy życiowe Julii

8 lu te go w Go łąb kach (gmi na Trze -
mesz no) od był się VIII Zi mo wy Bieg
Trzech Je zior. W za wo dach star to wa -
ła licz na gru pa re pre zen tan tów KS
Kro tosz.

Głów ny bieg na dy stan sie 15 km
ukoń czy ło 475 za wod ni ków, a krót szy
(5 km) – 169 uczest ni ków. Dla kro to -
szyń skich bie ga czy by ła to in au gu ra cja
se zo nu bie go we go. Tra sa by ła bar dzo wy -
ma ga ją ca, ale wio dła przez ma low ni czą
oko li cę Nad le śnic twa Go łąb ki, wo kół
trzech je zior, usy tu owa nych na gra ni cy
po wia tów gnieź nień skie go, mo gi leń skie -
go i żniń skie go.

Z gro na kro to szy nian naj le piej po ra -
dził so bie Ka rol Olej ni czak, któ ry z wy ni -
kiem 01: 00: 19 za jął trze cie miej sce w ka -
te go rii M50. Rów nie do brze spi sa ła się Ju -
sty na Ka rol czak, któ ra z cza -
sem 01: 01: 32 oka za ła się naj lep sza w ka -

te go rii K20 i by ła czwar ta w open. W kla -
sy fi ka cji dru ży no wej KS Kro tosz zna lazł
się na szó stej lo ka cie. 

W bie gu star to wa li tak że Cze sław
Sien kie wicz (01: 04: 30), Pa weł Bła żu tycz
(01: 07: 53), To masz Kna pik (01: 18: 52),
Woj ciech Drozd (01: 23: 04), Krzysz tof
Ka sprzak (01: 23: 57), Jan Ja ru zel
(01: 23: 58), Piotr Ty czyń ski (01: 27: 03),
Da niel De plew ski (01: 27: 06), Bog dan
Pa ry sek (01: 27: 09), Jo an na Olej ni czak
(01: 31: 30), Wa le ry Mać ko wiak
(01: 53: 25) oraz Da riusz Pocz ta
(01: 53: 41). 

War to wspo mnieć, iż Cze sław Sien -
kie wicz i Piotr Ty czyń ski za li cza ją się
do wą skie go gro na bie ga czy, któ rzy ukoń -
czy li wszyst kie do tych cza so we edy cje Zi -
mo we go Bie gu Trzech Je zior. 

(LE NA)

BIEGI 

Ekipa KS Krotosz 
na szóstym miejscu

W nie dzie lę, 9 lu te go, w ha li spor to -
wej w Koź mi nie Wlkp. prze pro wa -
dzo no Zi mo wą Spar ta kia dę Miesz -
kań ców Mia sta i Gmi ny. Naj lep sza
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej by ła re pre -
zen ta cja Po go rza łek Wiel kich. 

Za wo dy mia ły na ce lu po pu la ry za cję
ak tyw no ści fi zycz nej i in te gra cję miesz -
kań ców, a zor ga ni zo wa no je w ra mach
współ za wod nic twa spor to we go pod ha -
słem „Szyb ciej, cel niej, moc niej”. Do ry wa -
li za cji przy stą pi ło szes na ście ze spo łów re -
pre zen tu ją cych po szcze gól ne so łec twa
i osie dla. Dla uczest ni ków przy go to wa -
no 14 kon ku ren cji.

W rzu cie do tar czy lot ką spo śród ko -
biet naj lep sza by ła Oli wia No wa kow ska
(Or la), a za nią upla so wa ły się Zo fia Pań -
czak (No wa Ob ra) i Ma rze na Urna (Koź -
min Wlkp. – Osie dle nr 3). W gru pie
męż czyzn zwy cię żył Kac per Fa bi siak (Bo -
rzę cicz ki), wy prze dza jąc Wik to ra Be ru sa
(Wał ków) i Wie sła wa Głusz ka (Koź min
Wlkp. – Osie dle nr 2). 

W rzu cie pił ką ko szy ko wą w czo ło -
wej trój ce zna la zły się Ma ria Mar ku szew -
ska (Ga łąz ki), Klau dia Urna (Koź min
Wlkp. – Osie dle nr 3) i Mag da le na Mar ci -
niak (Sta ra Ob ra), a w rzu cie pił ką le kar -
ską naj lep si by li Hu bert Wuj kow ski (Ga -
łąz ki), Nor bert Po praw ski (Mo kro nos)
i Kac per Olej ni czak (Sta ra Ob ra).

Do bram ki naj cel niej strze la ła Mar ta
Gór ka (Bo rzę cicz ki), wy prze dza jąc Ol gę
Ma zur (Po go rzał ki Wiel kie) i An ge li nę Kra -
wiec (Ska łów), a wśród męż czyzn naj le piej
po ra dził so bie Ma riusz Se rek (Wa le ria -
nów), dru gi był Ma te usz No wak (Sta niew),
trze ci – Mar cin Wal czak (Bia ły Dwór). 

W pod no sze niu od waż ni ka na pierw -
szych trzech lo ka tach upla so wa ły się Jo an -
na Kacz ma rek (Po go rzał ki Wiel kie), Zu -
zan na Ża biń ska (Wy rę bin) i Mi cha li na
Głuch (Bo rzę cicz ki). W gro nie męż czyzn
trium fo wał Sła wo mir Ja rosz (Or la), a ko -
lej ne miej sca za ję li Ad rian Jó ze fiak (Sta ra
Ob ra) i Do mi nik Szym czak (Po go rzał ki
Wiel kie). W sla lo mie z pił ką noż ną naj le -
piej spi sa ła się Klau dia Urna (Koź min

Wlkp. Osie dle nr 3), któ ra wy prze dzi ła
Ma rię Mar ku szew ską (Ga łąz ki) i Ur szu lę
Drew niak (Po go rzał ki Wiel kie). 

W rzu tach do ko sza naj sku tecz niej si
by li An na Woj cie chow ska (Koź min
Wlkp. osie dle nr 1), Mag da le na Mać ko -
wiak (Sta niew) i Ju lia Urna (Koź min
Wlkp. – Osie dle nr 3) oraz Mar cin Bo -
row czyk (Koź min Wlkp. – Osie dle nr 1),
To masz No wa kow ski (Or la) i Ser giusz
Gaw roń ski (Sta niew). W rzu cie do ce lu
pierw sza by ła Pau li na Bisz czak (Po go rzał -
ki Wiel kie), przed Ka ta rzy ną Szy mań ską
(Ga łąz ki) i Iza be lą Ro szak (No wa Ob ra). 

W prze cią ga niu li ny naj lep si oka za li
się sta nie wia nie. Dru gi był te am z Po go -
rza łek Wiel kich, a trze cia lo ka ta przy pa -
dła Ga łąz kom. W szta fe cie trium fo wał ze -
spół Ska ło wa, wy prze dza jąc Po go rzał ki
Wiel kie i Sta rą Ob rę. 

Po pod li cze niu punk tów oka za ło się,
że spar ta kia dę wy gra ła eki pa Po go rza łek
Wiel kich, a ko lej ne miej sce za ję ły Sta niew
i Ska łów. 

(LE NA)

SPARTAKIADA

Zacięta rywalizacja mieszkańców

8 lu te go w sa li gim na stycz nej Szko ły
Pod sta wo wej nr 3 im. K. Ma ku szyń -
skie go od by ły się Za mknię te Mi strzo -
stwa Koź mi na Wiel ko pol skie go w Te -
ni sie Sto ło wym. Ry wa li za cja to czy ła
się w 11 ka te go riach wie ko wych. 

W gro nie naj młod szych dziew cząt
(rocz nik 2010 i młod sze) na po dium sta -
nę ły Blan ka Ku zia (Koź min Wlkp.), Mar -
ty na Wa sik (Se ra fi nów) i An to ni na Fi gaj
(Ta ta ry). W prze dzia le wie ko wym 2007-
2009 trium fo wa ła Mar ta Mar ci nek (Mo -

kro nos), a za nią upla so wa ły się Ju li ta Kla -
rzyń ska (Mo kro nos) i Ga brie la Mar ci niak
(Ska łów). W rocz ni kach 2004-2006 naj -
lep sze by ły Mag da le na Kla rzyń ska (Mo -
kro nos), Ma ria Kraw czyk (Mo kro nos)
i Mal wi na Ko len da (Wrot ków). Wśród se -
nio rek (rocz nik 2003 i star sze) zwy cię ży -
ła Ewa Mar ci nek (Mo kro nos), wy prze -
dza jąc Na ta lię Szwa łek (Sta ra Ob ra)
i Agniesz kę Żak (Koź min Wlkp.).

W naj młod szej ka te go rii chłop ców
w czo ło wej trój ce zna leź li się Da wid Wal -
czak (Mo kro nos), Mi chał Ka niew ski

(Wrot ków) i Alan Żak (Koź min Wlkp.).
W ka te go rii 2007-2009 pierw szy był
Kac per Szym czak (Mo kro nos), dru ga lo -
ka ta przy pa dła Fran cisz ko wi Fi ga jo wi (Ta -
ta ry), a trze cia Woj cie cho wi Stań ko wi
(Wrot ków). W gru pie chłop ców z rocz ni -
ków 2004-2006 na po dium zna leź li się
Mi chał Ma rec ki (Sta niew), Ma ciej Bo row -
czyk (Koź min Wlkp.) i Eryk Kraw czyk
(Koź min Wlkp.). Roz gryw ki ju nio rów
(1999-2003) wy grał Woj ciech Śli wow ski
(Koź min Wlkp.), któ ry wy prze dził Ma te -
usza Mrzew kę (Sta niew) i Ja ku ba Krzy ża -
now skie go (Czar ny Sad). 

W naj lep szej trój ce se nio rów zna leź li
się Ra fał Skup nie wicz (Koź min Wlkp.),
Bar tosz Żak (Koź min Wlkp.) i Bła żej Tra -
wiń ski (Mo kro nos). Mi chał Ulka (Koź -
min Wlkp.) oka zał się naj lep szym old bo -
jem, a za nim upla so wa li się Hen ryk Ko -
len da (Wrot ków) i Ja ro sław Ku char ski
(Koź min Wlkp). Z ko lei w gru pie we te ra -
nów trium fo wał Je rzy Mi siak (Wrot ków),
dru gi był Bog dan Bącz kie wicz (Koź min
Wlkp.), a trze ci Ma rek To masz kie wicz
(Koź min Wlkp.). (LE NA) 

TENIS STOŁOWY

Mistrzostwa Koźmina Wlkp.

F
O

T
. 

G
O

S
 w

 K
o
ź
m

in
ie

 W
lk

p
. 

F
O

T
. 

W
ło

d
z
im

ie
rz

 F
ig

a
j

F
O

T
. 

G
O

S
 K

o
ź
m

in
 W

lk
p
. 


