
W pią tek w Re stau ra cji Le śni czów ka
w Kro to szy nie od by ła się Po wia to wa
Ga la Spor tu, po łą czo na z Cha ry ta -
tyw nym Ba lem Kar na wa ło wym.
W trak cie im pre zy pod su mo wa li śmy
Ple bi scyt 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. Nie za bra -
kło wzru sza ją cych chwil, nie spo dzia -
nek, zna ko mi tych go ści oraz wspa -
nia łej za ba wy na par kie cie. 

Spor tow cem Ro ku 2019 zo stał Nor -
bert Ty siak! Ka ra te ka re pre zen tu ją cy
ASW Nip pon Kro to szyn otrzy mał naj wię -

cej gło sów na szych Czy tel ni ków. Mia no
Spor to wej Oso bo wo ści Ro ku 2019 zdo był
Se ba stian Kacz ma rek, zna ny wszyst kim
siat karz pla żo wy. Spo śród im prez spor to -
wych naj więk sze uzna nie zy skał pił kar ski
tur niej Sum mer Cup. Ty tuł Spor to wej
Na dziei Po wia tu Kro to szyń skie go przy -
zna no Ma te uszo wi Bo chyń skie mu, pił ka -
rzo wi KKS Astra Kro to szyn. 

W trak cie ga li na gro dzi li śmy rów nież
Czy tel ni ków, któ rzy gło so wa li w na szym
ple bi scy cie, a głów ną na gro dą był wy so -
kiej kla sy ro wer, ufun do wa ny przez fir mę
Pro Ac ti va. Go ść mi spe cjal ny mi im pre zy
by li Na ta lia Ma daj -Smo liń ska – zło ta me -

da list ka Igrzysk Olim pij skich 2016 w Rio
de Ja ne iro – oraz Piotr Re iss – le gen da po -
znań skie go Le cha. 

Co nie zwy kle waż ne, nasz bal był
cha ry ta tyw ny, al bo wiem po sta no wi li śmy
wes przeć Mar ce la Sa mo la, któ ry zma ga
się z gu zem mó zgu. Chło piec wraz z ro -
dzi ca mi prze by wa w Sta nach Zjed no czo -
nych, jed nak w trak cie ga li uda ło się z ni -
mi po łą czyć na ży wo po przez por tal spo -
łecz no ścio wy. Ma ma Mar cel ka za chę ci ła
do zbiór ki, dzię ku jąc za oka za ne wspar cie
oraz po gra tu lo wa ła spor tow com i ży czy ła
wszyst kim uda nej za ba wy.

(LE NA)
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Czytaj na str. 10-11
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Czytaj na str. 12-15

WYDARZENIE

Norbert Tysiak Sportowcem Roku 2019!
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Za dbaj nie tyl ko o swo je go 
smart fo na, ale rów nież 
o swój wzrok i na klej szkło 
lub fo lię z fil trem.

An ti -Blue Li ght to uni kal na po wło -
ka – filtr chro nią cy oczy przed zgub nym
wpły wem świa tła nie bie skie go. Do dat ko -
wo szkła har to wa ne po sia da ją me ta lo wą

sia tecz kę/osłon kę na gło śnik, któ ra za po -
bie ga osa dza niu się bru du w oko li cach
gło śni ka, co rów nież po pra wia wa lo ry es -
te tycz ne. Szkła są ul tra cien kie i wy trzy -
ma łe – ma ją ram kę, któ ra za bez pie cza
kra wę dzie ekra nu.

Za pra sza my do Pho ne spa!
(RED)

PORADY

Unikalna powłoka chroniąca oczy

Aktualności2 WTOREK, 25 lutego 2020

Funk cjo na riu sze z Wy dzia łu Pre wen -
cji i Ru chu Dro go we go KPP w Kro to -
szy nie spo tka li się z ucznia mi Ze spo -
łu Szkól Po nad pod sta wo wych nr 2
w ce lu omó wie nia za gro żeń zwią za -
nych z za ży wa niem środ ków odu rza -
ją cych. Kam pa nia „Nar ko ty ki i do pa -
la cze za bi ja ją” zo sta ła opra co wa na
w ra mach „Pro gra mu ogra ni cza nia
prze stęp czo ści i aspo łecz nych za -
cho wań 'Ra zem bez piecz niej' im.
Wła dy sła wa Sta sia ka na la ta 2018-
2020”. Myśl prze wod nia te go przed -
się wzię cia brzmi „Szko da Cie bie
na ta kie pa to kli ma ty”.

Spo tka nie mia ło na ce lu zwięk sze nie
świa do mo ści mło dych lu dzi na te mat za -
gro żeń zwią za nych z za ży wa niem nar ko -
ty ków i do pa la czy, w tym kon se kwen cji
uza leż nie nia – za rów no zdro wot nych

oraz praw nych, jak i spo łecz nych. Jed nym
z istot nych ele men tów przed się wzię cia
by ła pre zen ta cja spo tu fil mo we go na wią -
zu ją ce go tre ścią do ty tu łu kam pa nii oraz
jej ha sła prze wod nie go. 

Po li cjant omó wił rów nież aspekt od -
po wie dzial no ści praw nej i kar nej mło -
dzie ży, w każ dym za kre sie: za ży wa nia
środ ków odu rza ją cych, cy ber prze stęp czo -
ści, wy bry ków chu li gań skich itp. 

Zwró co no uwa gę na szcze gól ne za -
gro że nie, ja kie wią że się z za ży wa niem
do pa la czy. To sub stan cje dzia ła ją ce
na ośrod ko wy układ ner wo wy, wpły wa ją -
ce ne ga tyw nie na pra cę mó zgu. Nie bez -
pie czeń stwo wią żą ce się z ich za ży wa -
niem wy ni ka z fak tu, że ich skład che -
micz ny nie jest zna ny i ni gdy nie wia do -
mo, jak po ich za ży ciu za re agu je kon kret -
ny or ga nizm. 

(NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Dopalacze mogą zabić!

BIBLIOTEKA

Kocie święto 
17 lu te go przy pa dał Świa to wy Dzień
Ko ta. Z tej oka zji w Kro to szyń skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie -
dle ra go ści ły dzie ci z Przed szko la Baj ka. 

Dzie ci roz po zna wa ły po sta cie ko tów
z ba jek, bra ły udział w ko cich za ba wach
oraz roz wią zy wa ły za gad ki i śpie wa ły ko cie
pio sen ki. Przed szko la ki bar dzo chęt nie
roz ma wia ły o swo ich pu szy stych pu pi lach,
o ich przy zwy cza je niach i na wy kach.
Na za koń cze nie wi zy ty każ de dziec ko mo -
gło po oglą dać książ ki o ko tach. (AN KA)
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3Aktualności
KOŹMIN WLKP.

50 lat wspólnego życia

19 lu te go w Ho te lu Pod Szysz ka mi
od by ło się spo tka nie par mał żeń -
skich, któ re w ubie głym ro ku świę to -
wa ły zło te go dy. W imie niu pre zy den -
ta RP bur mistrz Ma ciej Brat bor ski
wrę czył mał żon kom me da le za dłu -
go let ni staż mał żeń ski. W 2019 ro -
ku 50-le cie po ży cia mał żeń skie go
ob cho dzi ło 27 par z te re nu gmi ny
Koź min Wlkp. 

Mał żon ków po wi ta ła An na Ja śniak,
kie row nik Urzę du Sta nu Cy wil ne go. Ży -

cze nia zdro wia, po myśl no ści i prze ży cia
ko lej nych wspól nych lat zło żył bur mistrz
Ma ciej Brat bor ski. Wło darz Koź mi na
Wlkp. po dzię ko wał ju bi la tom za la ta pra -
cy za wo do wej, któ re przy czy ni ły się
do roz wo ju lo kal nej spo łecz no ści. Na stęp -
nie ude ko ro wał mał żon ków me da la mi
za dłu go let nie po ży cie. Go ście otrzy ma li
tak że ró że i upo min ki. Uro czy stość
uświet ni ły swo imi wy stę pa mi Ka pe la
znad Or li i du et Ty i Ja. Był też oczy wi ście
to ast za ju bi la tów, by ły tań ce i roz mo wy.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Dofinansowanie na Klub Malucha
Gmi na Koź min Wlkp. po zy ska ła pra -
wie 1,5 mln zł ze środ ków unij nych
na stwo rze nie Klu bu Ma lu cha
przy ul. Klasz tor nej. Dzię ki te mu
jesz cze w tym ro ku po wsta nie żło -
bek, w któ rym opie ką zo sta nie ob ję -
tych 30 dzie ci w wie ku do trzech lat.

6 lu te go Za rząd Wo je wódz twa Wiel -
ko pol skie go, ja ko In sty tu cja Za rzą dza ją ca
Wiel ko pol skim Re gio nal nym Pro gra mem
Ope ra cyj nym na la ta 2014-2020, ogło sił
li stę ran kin go wą pro jek tów za kwa li fi ko -
wa nych do do fi nan so wa nia w ra mach
Pod dzia ła nia 6.4.1 – Wspar cie ak tyw no -
ści za wo do wej osób wy łą czo nych z ryn ku
pra cy z po wo du opie ki nad ma ły mi dzieć -
mi. Gmi na Koź min Wlkp. zna la zła się
na pierw szym miej scu li sty ran kin go wej
z do fi nan so wa niem w wy so ko -
ści 1 463 449,32 zł. Cał ko wi ta war tość
pro jek tu opie wa na 1 606 009,32 zł. 

– To wspa nia ła wia do mość dla koź -
miń skie go sa mo rzą du i dla ro dzi ców naj -
młod szych dzie ci. Od daw na wi dzie li śmy
po trze bę otwar cia żłob ka w Koź mi nie
Wlkp., gdyż te go ty pu pla ców ki bra ko wa -
ło w na szej ofer cie edu ka cyj nej. Miesz -
kań cy wie lo krot nie kie ro wa li do nas
wnio ski w tej spra wie. Cie szy my się, że
w tym ro ku uda ło nam się po zy skać środ -
ki unij ne i nasz cel zo sta nie osią gnię ty.
W Klu bie Ma lu cha naj młod sze dzie ci
znaj dą fa cho wą opie kę, a ich ro dzi ce bę dą
mo gli spo koj nie sku pić się na pra cy za wo -

do wej – stwier dza wi ce bur mistrz Ja ro -
sław Ra taj czak. 

Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie z pla -
nem, to Klub Ma lu cha roz pocz nie dzia -
łal ność we wrze śniu te go ro ku. Do te go
cza su ma ją być za adap to wa ne po miesz -
cze nia na par te rze bu dyn ku po Szko le
Pod sta wo wej nr 3 przy ul. Klasz tor nej. Za -
ku pio ne zo sta nie tak że wy po sa że nie, by
za pew nić dzie ciom jak naj lep sze wa run ki
do po by tu. W Klu bie Ma lu cha za trud nie -
nie znaj dzie sie dem osób. Pla ców ka bę -
dzie czyn na w godz. od 6.30 do 16.30.
Re kru ta cję do Klu bu Ma lu cha bę dzie
pro wa dzi ło Przed szko le Par ko we Skrza ty. 

W po zy ska nym do fi nan so wa niu są
za bez pie czo ne środ ki na pra ce ada pta cyj -
ne, za kup wy po sa że nia, a tak że utrzy ma -
nie żłob ka do sierp nia 2022 r. Póź niej
dzia łal ność pla ców ki mu si być kon ty nu -
owa na przez co naj mniej dwa la ta w ra -
mach tzw. cią gło ści pro jek tu.

(NO VUS)
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17 lu te go bi blio te ka szkol na SP
w Be ni cach i miej sco wa fi lia nr 6
Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
za pro si ły uczniów I kla sy wraz z wy -
cho waw czy nią na uro czy stość pa so -
wa nia na czy tel ni ków.

Dzie ci za po zna ły się z re gu la mi nem bi -
blio te ki i spo so bem wy po ży cza nia ksią żek.
Zło ży ły uro czy ste przy rze cze nie – że bę dą
sza no wać książ ki, ko rzy stać z ich mą dro ści
i su mien nie wy peł niać obo wiąz ki czy tel ni ka. 

Po ślu bo wa niu ucznio wie zo sta li pa -
so wa ni na czy tel ni ków, a do ko na ła te go
bi blio te kar ka z po mo cą „cza ro dziej skie go
klu cza”, któ ry otwie ra świat ksią żek.

Na ko niec pierw szo kla si ści, prze bra ni
za baj ko we po sta cie, otrzy ma li za kład ki,
słod ki upo mi nek oraz li sty dla ro dzi ców
z za le ta mi czy ta nia. (AN KA)

BENICE

Pasowani 
na czytelników
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Każ dy po cząt ku ją cy przed się bior ca
pla nu ją cy za ło że nie wła snej dzia łal -
no ści go spo dar czej mo że sta rać się
o do ta cję z urzę du pra cy, któ ra sta -
no wi for mę wal ki z bez ro bo ciem.
Ogrom nym plu sem ta kiej do ta cji
jest fakt, iż jest ona bez zwrot na. Po -
nad to przy szły przed się bior ca już
po po zy tyw nej de cy zji otrzy mu je do -
ta cję ra czej szyb ko. Jest ona wy pła -
ca na z gó ry, bez ko niecz no ści po no -
sze nia uprzed nich wy dat ków z wła -
snej kie sze ni.

Jed nak przed zgło sze niem się po do -
fi nan so wa nie do urzę du pra cy na le ży
speł nić kil ka wa run ków – wła śnie o nich
pi sze my w dal szej czę ści ar ty ku łu.

Wa run ki otrzy ma nia do ta cji:
– po sia da nie sta tu su oso by bez ro bot -

nej, co uzy sku je się po za re je stro wa niu
w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy ja ko oso ba
o ta kim sta tu sie, bądź sta tu su ab sol wen ta
Cen trum In te gra cji Spo łecz nej lub ab sol -
wen ta Klu bu In te gra cji Spo łecz nej, o któ -
rych jest mo wa w prze pi sach o za trud nie -
niu so cjal nym

– bez ro bot ny sta ra ją cy się o do ta cję
z urzę du pra cy nie mo że być stu den tem
stu diów dzien nych; mo że na to miast stu -
dio wać za ocz nie

– oso ba, któ ra sta ra się o do fi nan so wa -
nie, nie mo że po sia dać na swo im kon cie in -
nej dzia łal no ści go spo dar czej w okre sie 12
mie się cy przed zło że niem wnio sku (nie -
któ re urzę dy wy zna cza ją dłuż szy okres)

– do ta cje z urzę du pra cy nie są przy -
zna wa ne tak że oso bom, któ re w okre -
sie 12 mie się cy przed zło że niem wnio sku
bez uza sad nie nia od mó wi ły przy ję cia
pro po zy cji za trud nie nia, przy go to wa nia
za wo do we go lub sta żu

– oso ba sta ra ją ca się o do fi nan so wa -
nie z urzę du pra cy w okre sie 2 lat, li czo -
nych od dnia zło że nia wnio sku, nie mo że
mieć na swo im kon cie prze stęp stwa prze -
ciw ko ob ro to wi go spo dar cze mu

– bez ro bot ny skła da ją cy wnio sek
o do ta cję z PUP -u nie otrzy mał już wcze -
śniej bez zwrot nych środ ków pu blicz nych
na pod ję cie dzia łal no ści ani nie zło żył
w tym sa mym cza sie wnio sku o do ta cje
w in nym urzę dzie.

Czas od re je stra cji ja ko oso by bez ro -
bot nej, po któ rym moż na zło żyć wnio sek
o do ta cję z urzę du pra cy, jest za leż ny
od re gu la cji po szcze gól nych urzę -
dów – mo że to być np. pod czas pierw szej
wi zy ty po re je stra cji, mie siąc po niej, trzy
mie sią ce itp. Czas ten za le ży od kon kret -
ne go urzę du.

(MGR KA TA RZY NA MAJ NERT 

– CER TY FI KO WA NY EKS PERT USŁUG KSIĘ GO WYCH) 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Dotacje z urzędu pracy na podjęcie
działalności gospodarczej

KROTOSZYN

Ekoterroryzm zagrożeniem 
dla polskiego rolnictwa?
W kro to szyń skim ki nie Przed wio -
śnie od by ła się kon fe ren cja pod na -
zwą „Ma ni pu la cja in for ma cją za gro -
że niem dla pol skie go rol nic twa”. Or -
ga ni za to ra mi spo tka nia by ły Ra da
Po wia to wa Wiel ko pol skiej Izby Rol -
ni czej w Kro to szy nie oraz Fun da cja
Pol ska Zie mia.

Za mie rze niem ini cja to rów kon fe ren -
cji by ło prze ka za nie obec nym sa mo rzą -
dow com, in sty tu cjom, służ bom mun du -
ro wym wia do mo ści na te mat me cha ni -
zmów dzia ła nia spo tów in for ma cyj nych
i prze ka zów me dial nych, któ rych ce lem
jest skło nie nie spo łe czeń stwa do po dej -
mo wa nia dzia łań zmie rza ją cych w stro nę
ogra ni cze nia dzia łal no ści sek to ra rol no -
-spo żyw cze go. 

Sła wo mir Szysz ka – pre zes Ra dy Po -
wia to wej WIR – i Szcze pan Wój cik – pre -
zes Fun da cji Pol ska Zie mia – pod kre śli li,
że na po zio mie sa mo rzą dów rol ni cy po -
win ni się jed no czyć w wal ce o wspól ną
spra wę. Jak za uwa ży li, naj więk szym za -
gro że niem dla pol skie go rol nic twa jest
dzia łal ność or ga ni za cji pseu do eko lo gicz -
nych, gło szą cych szko dli wą i nie bez piecz -
ną ide olo gię i czer pią cych z te go ty tu łu
ko rzy ści fi nan so we.

– To wy – sa mo rzą dow cy – na tym te -
re nie sta no wi cie pra wo. Je ste ście od po wie -
dzial ni za rol ni ków i ich go spo dar stwa. Nie -
za leż nie od te go, ja kie ma my po glą dy, bo ry -
ka my się z ty mi sa my mi za gro że nia mi. Je -
ste śmy oskar ża ni o gwał ce nie krów, za bi ja -
nie zwie rząt, ocie pla nie kli ma tu i top nie nie
lo dow ców. Ta kie rze czy wy cho dzą głów nie
z War sza wy. Or ga ni zu je my ta kie spo tka -
nia, że by o tym in for mo wać i współ pra co -
wać – mó wił Szcze pan Wój cik. 

Przy po mnia no sy tu ację sprzed kil ku
lat, kie dy to za czę ły się pro ble my ho dow -
ców by dła w związ ku ze zmia ną usta wy
o ochro nie zwie rząt. – Nie ste ty, gło so wa -

nie w czerw cu 2013 ro ku po zba wi ło
mnie złu dzeń. Oka za ło się bo wiem, że
słu cha się nie te go, kto ma ra cję, lecz te go,
kto gło śniej krzy czy, jed no cze śnie sku -
tecz nie wpro wa dza jąc in nych w błąd
i w do dat ku za stra sza jąc. Bo wła śnie ze
stra chu par la men ta rzy ści zmie ni li tę
usta wę. Na szczę ście Try bu nał Kon sty tu -
cyj ny przy wró cił nor mal ność – w prze -
strze ni praw nej, ale nie fi nan so wej – tłu -
ma czył Sła wo mir Szysz ka. 

Pre zes Ra dy Po wia to wej WIR stwier -
dził, iż rol ni cy – prócz wal ki o do pła ty
czy wal ki z ASF – mu szą zmie rzyć się
z za gro że niem ze stro ny – jak to okre -
ślił – „gów nia rze rii” z du żych miast, któ ra
pod przy kryw ką rze ko mej wal ki o pra wa
zwie rząt chce do pro wa dzić do upad ku
pol skie go rol nic twa.

Uczest ni cy kon fe ren cji mie li oka zję
obej rzeć film uka zu ją cy me to dy ma ni pu -
la cji, sto so wa ne przez dzia ła czy eko lo gicz -
nych, któ rzy pró bu ją prze ko nać nie świa -
do me spo łe czeń stwo, że zwie rzę ta w pol -
skich go spo dar stwach są ka to wa ne, mor -
do wa ne, źle trak to wa ne. Sze rzej mó wił
o tym Ma rek Miś ko, dzien ni karz i czło -
nek Fun da cji Pol ska Zie mia.

– Mo że my po ka zać skut ki ich dzia -
łal no ści na przy kła dzie Ho lan dii – wy ja -
śniał M. Miś ko. – Kraj zla icy zo wa ny, bez
żad nych za sad, bez re guł i bez Bo ga, gdzie

w ko ścio łach są cen tra han dlo we, te atry
i ki na. Lu dzie, któ rzy są po zba wie ni krę -
go słu pa mo ral ne go, dzi siaj są od da ni
na pa stwę tych wła śnie or ga ni za cji. Pol -
ska jest mał pą na ro dów i bę dzie my to
mał po wa li. W Ho lan dii do cho dzi do ta -
kich sy tu acji, że jed na z or ga ni za cji wy stę -
pu je prze ciw ko rzą do wi, twier dząc, że
do pro wa dza do ocie ple nia się kli ma tu.
Spra wa tra fia do są du w Ha dze, któ ry...
przy zna je ra cję eko lo gom. O 25 pro cent
trze ba ogra ni czyć emi sję ga zów wsze la -
kich, że by ra to wać to ną ce lo dow ce.
A w za sa dzie nikt nie udo wod nił, że czło -
wiek ma na to wpływ. Tam nie ma hut,
prze my słu cięż kie go, więc gdzie się zwró -
ci li? W kie run ku rol nic twa. Zor ga ni zo -
wa no po tęż ne pro te sty, blo ko wa no dro gi
do jaz do we do Ha gi. Dla te go, że rząd le wi -
co wy, po łą czo ny z par tią zie lo nych,
wpadł na po mysł, by ogra ni czyć pro duk -
cję rol ną o 50 pro cent. Prze cież to jest ja -
kaś aber ra cja. Czy ktoś z pań stwa wy obra -
ża so bie, że w pew nym mo men cie przy -
cho dzi do was po li tyk, np. pan Bie droń,
i mó wi: „Bę dzie my ogra ni cza li, bo je ste -
śmy no wo cze śni. To nie jest za ścia nek
i nie bę dą mi tu chło py, je den z dru gim,
smro dzić. Idzie my do Eu ro py, to nie jest
śre dnio wie cze”..?

Głos za brał tak że sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka, przy po mi na jąc o swo ich pro -
ble mach z or ga ni za cja mi eko lo gicz ny mi,
rze ko mo wal czą cy mi o pra wa zwie -
rząt. – Na mo ją po se sję po sy na psy przy -
je cha ła or ga ni za cja na nie bie skich ko gu -
tach, z bro nią jak na ban dy tów. Ode bra li
te dwa pie ski, bo mia ły za krót kie łań cu -
chy. Psów nie ma my do dziś. Po wiem
szcze rze, że głup sze go stwier dze nia, jak
to, że kro wy są gwał co ne, nie sły sza łem.
Po win ni śmy się wspie rać, bo ta kie or ga ni -
za cje i w za sa dzie te dzie ci, któ re się wy -
po wia da ją, nie wie dzą, co mó wią – oznaj -
mił S. Szczot ka. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 
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To nie pierw szy przy pa dek, że spraw ny
czuj nik tlen ku wę gla ra tu je ludz kie ży cie.
Tym ra zem prze ko na li się o tym miesz -
kań cy bu dyn ku wie lo ro dzin ne go nauli cy
Kon sty tu cji 3 Ma ja w Kro to szy nie.

Wła ści ciel jed ne go z miesz kań miał
za mon to wa ny czuj nik tlen ku wę gla w ła -
zien ce, gdzie też znaj do wał się piec ga zo -
wy dwu funk cyj ny. Urzą dze nie za dzia ła ło
pra wi dło wo i w mo men cie po ja wie nia się
tlen ku wę gla za alar mo wa ło miesz kań ców
o wy stę pu ją cym za gro że niu. 

Na miej sce skie ro wa no dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie. Stra ża cy, wy po sa że ni w urzą -
dze nia po mia ro we, spraw dzi li miesz ka -
nie pod ką tem wy stę pu ją ce go za gro że nia.
W ła zien ce urzą dze nia po twier dzi ły obec -
ność cza du na po zio mie 7 ppm.

– W tym sa mym cza sie dru ga ro ta
na wią zy wa ła kon takt z miesz kań ca mi
po zo sta łych lo ka li. W miesz ka niu po ni -
żej w ła zien ce stwier dzo no stę że nie tlen -
ku wę gla na po zio mie 60 ppm. Czte ry
oso by stra ża cy ewa ku owa li na ze wnątrz.
Na miej sce we zwa no Ze spół Ra tow nic -
twa Me dycz ne go w ce lu oce ny sta nu
zdro wia miesz kań ców. Per so nel me -
dycz ny prze ba dał ewa ku owa ne oso by
i nie stwier dził pod staw do ho spi ta li za -
cji. Stra ża cy spraw dzi li po zo sta łe lo ka -
le – za gro że nia nie wy ka za no. Po prze -
wie trze niu i po now nym spraw dze niu
obiek tu po twier dzo no cał ko wi tą li kwi -
da cję za gro że nia. Ewa ku owa ni mo gli
wró cić do swo ich miesz kań – in for mu je
To masz Pa try as, rzecz nik pra so wy KP
PSP w Kro to szy nie.

(NO VUS)

WYPADEK

Kolejny kierowca 
pod wpływem alkoholu

KROTOSZYN

Czujnik ratuje życie

16 lu te go na dro dze kra jo wej nr 15,
w miej sco wo ści No wa Ob ra (gmi na
Koź min Wlkp.), do szło do zde rze nia
dwóch sa mo cho dów. Jak się oka za -
ło, je den z kie row ców pro wa dził
pod wpły wem al ko ho lu i bez wy ma -
ga nych upraw nień.

Do dzia łań ra tow ni czych za dys po no -
wa no stra ża ków z Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej w Kro to szy nie i z koź miń skiej
OSP. Na kra jów ce w No wej Obrze zde rzy -
ły się sa mo cho dy Re nault i Volks wa gen.
Po dró żo wa ły ni mi trzy oso by. Stra ża cy
odłą czy li aku mu la to ry w po jaz dach i za -
bez pie czy li miej sce zda rze nia. Jed ną
z osób uczest ni czą cych w wy pad ku Ze -

spół Ra tow nic twa Me dycz ne go prze wiózł
do szpi ta la.

– We dług wstęp nych usta leń kie ru -
ją cy sa mo cho dem mar ki Volks wa gen Pas -
sat 29-let ni miesz ka niec Kro to szy na je -
chał po spo ży ciu al ko ho lu. Ba da nie wy ka -
za ło 0,12 mg/l. Po nad to męż czy zna nie
miał wy ma ga nych upraw nień. Z nie zna -
nych przy czyn ude rzył w bok po jaz du
mar ki Re nault, któ rym kie ro wa ła miesz -
kan ka gmi ny Koź min Wlkp., wy ko nu jąc
ma newr skrę tu w le wo. Ko bie ta od nio sła
ob ra że nia. Po stę po wa nie wy ja śnia ją ce
pro wa dzą po li cjan ci z Kro to szy na – 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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13 lu te go Kro to szyń ska Bi blio te ka
Pu blicz na zor ga ni zo wa ła ko lej ne spo -
tka nie Klu bu Mam. Głów ną atrak cją
za jęć by ła ścież ka sen so rycz na, któ ra
wy ko na na zo sta ła z roz ma itych pro -
duk tów użyt ku co dzien ne go. 

Dzie ci po ru sza ły się po ta kich struk -
tu rach jak ryż, groch czy gąb ki do na czyń.

Na stęp nie ba wi ły się w zbie ra nie ma ka ro -
nu oraz fa so li do swo ich wia de rek. Nie za -
bra kło rów nież ak cen tu wa len tyn ko we -
go – ma lu chy wraz z opie ku na mi wy ko -
na ły ser dusz ka z pla ste li ny. Po tem był czas
na gry i za ba wy ru cho we. 

Dy rek tor i pra cow ni cy bi blio te ki
dzię ku ją To ma szo wi Ni cie jew skie -
mu – pre ze so wi Cen trum Spor tu i Re kre -
acji WOD NIK w Kro to szy nie – za udo -
stęp nie nie sa li, w któ rej od by ło się spo tka -
nie Klu bu Mam. OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Zajęcia
sensoryczne 
w Klubie Mam
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16 lu te go w Par ku Miej skim w Kro -
to szy nie od był się bieg cha ry ta tyw -
ny. Wy da rze nie zor ga ni zo wa no z ini -
cja ty wy Kro to szyń skiej Gru py Bie go -
wej, któ ra po sta no wi ła wes przeć
zbiór kę na sprzęt i re ha bi li ta cję 7-
let niej Ma dzi Na mysł, cier pią cej
na SMA (rdze nio wy za nik mię śni). 

W trak cie im pre zy har ce rze krą ży li
z pusz ka mi, do któ rych chęt nie wrzu ca -
no dat ki. W ak cję za an ga żo wa li się tak że
stra ża cy z OSP w Kro to szy nie oraz ra tow -
ni cy me dycz ni z fir my Trans med. W bie -
gu głów nym, trwa ją cym 30 mi nut, wy -
star to wa ło kil ka dzie siąt osób. Wcze śniej
prze pro wa dzo no za wo dy dla przed szko -
la ków i mło dzie ży. Każ dy, kto prze kro -
czył me tę, otrzy mał pa miąt ko wy me dal.

SMA – trzy li te ry ozna cza ją ce cho ro -
bę, z któ rą uro dzi ła się Ma dzia. Cho ro bę
za bie ra ją cą si łę w mię śniach, okra da ją cą
ze spraw no ści i sa mo dziel no ści. Każ dy
dzień to wal ka o ży cie. Każ dy dzień to
cier pie nie i bez rad ność. Kosz ty co dzien -
nej re ha bi li ta cji i sprzę tów po trzeb nych
do zwy czaj ne go funk cjo no wa nia są
ogrom ne. W SMA ob umie ra ją neu ro ny
w rdze niu krę go wym, od po wia da ją ce
za pra cę mię śni, wsku tek cze go mię śnie
cia ła słab ną i stop nio wo ule ga ją za ni ko wi.
Czło wiek krok po kro ku tra ci umie jęt -
ność od dy cha nia.

– To śmier tel na cho ro ba. Kie dy pa -
dła dia gno za, by li śmy zdru zgo ta ni, star ci
na pył, zmie ce ni z po wierzch ni zie -
mi – przy zna je ma ma Ma dzi. – Do wie -
dzie li śmy się póź no, bo lamp ka ostrze -
gaw cza za pa li ła nam się do pie ro po 13
mie sią cach. Ma dzia roz wi ja ła się wol niej

od ró wie śni ków. Nie po tra fi ła stać i cho -
dzić, a in ne czyn no ści wy ko ny wa ła bar -
dzo nie po rad nie. Po je cha li śmy do neu ro -
lo ga – to był po czą tek. Pa ni dok tor za nie -
po ko iła się sta nem ru cho wym Ma dzi.
Nie wy czu wa ła pew nych od ru chów
w trak cie ba da nia, za uwa ży ła drże nie
rąk – mię śni, wi dzia ła, jak nie zgrab nie się
prze miesz cza i jak sie dzi. Po dzie li ła się
swo imi po dej rze nia mi, mó wiąc, że to nic
pew ne go i trze ba po twier dzić ba da nia mi.
Wy pi sa ła skie ro wa nie do po rad ni ge ne -
tycz nej z po dej rze niem SMA. Pa mię tam
ten dzień jak dziś. Wi zy ta, od biór wy ni -
ków – je cha li śmy bez Ma dzi. Mia łam na -
dzie ję, że po dej rze nia nie są traf ne. Zo sta -
li śmy po pro sze ni o za ję cie miejsc
i po chwi li za wa lił mi się świat. Łzy le cia -
ły po to ka mi, nie da ło się ich po wstrzy -
mać. Czu łam, że się du szę, nie po tra fi łam
przy jąć do wia do mo ści, że mój ko cha ny
anio łek, mo ja księż nicz ka ma SMA. Dla -
cze go ona? Co ta kie go złe go zro bi ła, że los
po sta no wił ją wy brać? Nie mie li śmy wyj -
ścia, mu sie li śmy się na uczyć żyć z tą cho -
ro bą. Mag da ma sła be mię śnie tu ło wia

i ple ców, przez co po ja wi ła się u niej po -
stę pu ją ca sko lio za. Naj więk szym jed nak
za gro że niem jest osła bie nie mię śni od po -
wia da ją cych za od dy cha nie. Nie mo że my
się pod dać, mu si my da lej wal czyć o każ dy
ruch, gest, od dech na szej po cie chy. Ma -
dzia jest dziel na, za pał i po go dę du cha ma
chy ba więk szą od nas... Mu si my zro bić
wszyst ko, że by ra to wać jej dzie ciń stwo.
Re ha bi li ta cja i spe cja li stycz ne sprzę ty po -
chła nia ją ogrom ne kwo ty. Po trze bu je my
m. in. pod no śni ka, od po wied nie go łóż ka,
krze seł ka to a le to we go i przede wszyst -
kim tur nu sów re ha bi li ta cyj nych. Sa mi
nie udźwi gnie my tak du żych wy dat ków,
dla te go pro si my o po moc i wspar cie. Pro -
si my o ar mię do brych serc dla na szej
księż nicz ki! – ape lu je pa ni Ka ro li na.

Da ro wi zny na rzecz dziew czyn ki
moż na wpła cać za po śred nic twem fun da -
cji Sie Po ma ga (www. sie po ma ga. pl)

(NO VUS)

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

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

CHARYTATYWNIE

Krotoszynianie pobiegli dla Madzi

Od 4 do 9 lu te go trwał kon kurs wo -
kal ny pod na zwą „Vo ice of Ko by lin”,
bę dą cy od wzo ro wa niem po pu lar ne -
go pro gra mu te le wi zyj ne go. Do ry -
wa li za cji zgło si ło się 18 uczest ni -
ków, któ rzy wal czy li o mia no naj -
więk sze go ta len tu wo kal ne go.

Ini cja ty wa wy szła od oj ca Mas seo
z Pa ra fii pw. Mat ki Bo żej przy Żłób ku
w Ko by li nie. Współ or ga ni za to rem był
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry. W ro le ju ro -

rów -tre ne rów wcie li li się sio stra Gi ze la
Su cho dol ska, Al do na Kor dus – dy rek tor
miej sco wej bi blio te ki – oraz oj ciec Ksa we -
ry Ma jew ski. 

Pierw szym eta pem by ły tzw. prze słu -
cha nia w ciem no. Tre ne rzy wy bra li wo ka -
li stów do swo ich dru żyn, każ da z nich li -
czy ła sześć osób. Na za jutrz od by ły się
star cia ze spo łów, po któ rych do ko lej ne go
eta pu wy ło nio no po dwóch uczest ni ków
z każ dej gru py. Po gło so wa niu po zna li śmy
pół fi na li stów. Zo sta li ni mi: z dru ży ny sio -

stry Gi ze li – Zu zan na Pła czek i Mi łosz
Kle pac ki, z dru ży ny Al do ny Kor -
dus – Wik to ria Łu ko wiak i Olim pia Pa -
try as, z dru ży ny oj ca Ksa we re go – Zu zan -
na Fur man kie wicz i Jo an na Łu czak. 

W pół fi na łach tre ne rzy we spół z Ka -
ro li ną Szy ma now ską – dy rek tor GOK -
-u – i oj cem Mas seo wy bra li po jed nej oso -
bie z każ de go ze spo łu. Tym sa mym fi na -
list ka mi zo sta ły Zu zan na Pła czek, Jo an na
Łu czak oraz Wik to ria Łu ko wiak. Wte dy
po zo sta ło już tyl ko cze kać na wy ni ki gło -
so wa nia SMS -owe go, któ re za koń czy ło się
w so bo tę o go dzi nie 20.00. 

W nie dzie lę, po po ran nej Mszy świę -
tej w Sank tu arium pw. Mat ki Bo żej
przy Żłób ku, oj ciec Mas seo ogło sił wy ni ki
gło so wa nia. Wal ka by ła wy rów na na, cze -
go do wo dem jest fakt, iż zwy cięż czy ni
mia ła za le d wie sześć gło sów wię cej niż
dru ga oso ba. Trium fa tor ką pierw szej edy -
cji „Vo ice of Ko by lin” zo sta ła Zu zan na
Pła czek, na dru gim miej scu zna la zła się
Jo an na Łu czak, a trze cia lo ka ta przy pa dła
Wik to rii Łu ko wiak. 

(NO VUS)

KOBYLIN

Młode talenty wokalne
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Kro to szyń ska Gru pa Ini cja tyw na zo -
sta ła lau re atem kon kur su na naj -
efek tyw niej sze gru py ini cja tyw -
ne VI edy cji pro gra mu „Lo kal ne
Part ner stwa PAFW”. Dla part ner -
stwa, któ re go li de rem jest Kro to -
szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na, przy -
zna no na gro dę w wy so ko ści 15 ty -
się cy zło tych. Do ce nio no pra cę gru -
py, któ rej efek tem jest po wsta nie
Skwe ru D -O -M (Dzia ła my -Od po czy -
wa my -Mo ty wu je my).

W dniach 10-11 lu te go Ewa Bu kow -
ska – dy rek tor Kro to szyń skiej Bi blio te ki
Pu blicz nej, in struk tor po wia to wy Ali na
Ka jew ska oraz Elż bie ta Ma lesz ka – pre zes
Uni wer sy te tu III Wie ku bra ły udział
w szko le niu dla Ośrod ków Dzia łaj Lo kal -
nie i Lo kal nych Part nerstw PAFW, po łą -
czo nym z ga lą kon kur su o ty tuł Spo łecz -
ni ka Ro ku ty go dni ka „New swe ek Pol ska”,
in au gu ra cją ob cho dów 20-le cia pro gra -
mu „Dzia łaj Lo kal nie” oraz pod su mo wa -
niem VI edy cji pro gra mu „Lo kal ne Part -
ner stwa PAFW”. 

– Pod czas po by tu w War sza wie
uczest ni czy li śmy w cen nych szko le niach
te ma tycz nych, wy kła dach, warsz ta tach,
dys ku sjach i wy mia nie do świad czeń

z przed sta wi cie la mi ośrod ków z ca łej Pol -
ski. Pra co wa li śmy me to dą de sign thin -
king, roz ma wia li śmy m. in. o sto ry tel lin -
gu, me to dach ani ma cji spo łecz no ści lo -
kal nych, ze ro wa ste w prak ty ce, jak rów -
nież o tym, jak z po mo cą liczb na gła śniać
waż ne te ma ty spo łecz ne – mó wi E. Bu -
kow ska, dy rek tor KBP.

Na uro czy stej ga li pod su mo wu ją cej
te go rocz ną edy cję pro gra mu Kro to szyń -
ska Gru pa Ini cja tyw na, w skład któ rej
wcho dzą Sto wa rzy sze nie UTW w Kro to -
szy nie, ZSP nr 3 im. Ja na Paw ła II i kro to -
szyń ska bi blio te ka, zwy cię ży ła w kon kur -
sie na naj efek tyw niej sze gru py ini cja tyw -
ne VI edy cji pro gra mu „Lo kal ne Part ner -
stwa PAFW”. Po oce nie wszyst kich sied -
miu part nerstw przy zna no na gro dę fi -
nan so wą dla part ner stwa, któ re go li de -
rem jest kro to szyń ska bi blio te ka. Na gro -
da wy no si 15 tys. zł. Do ce nio no pra cę
gru py, któ rej efek tem jest po wsta nie
Skwe ru D -O -M (Dzia ła my -Od po czy wa -
my -Mo ty wu je my). 

– Z wy jaz du przy wieź li śmy wie le
cen nych wska zó wek i in spi ru ją cych po -
my słów, a przy zna ną na gro dę prze zna czy -
my na ce le zwią za ne z umac nia niem dzia -
łań part ner stwa – do da je E. Bu kow ska.

OPRAC. (AN KA)

WYRÓŻNIENIA

Krotoszyńska grupa nagrodzona
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PO WIE DZIE LI... 
NA TA LIA MA DAJ -SMO LIŃ SKA 
– zło ta me da list ka Igrzysk Olim pij -
skich w Rio de Ja ne iro 

– Bar dzo się cie szę, że mo głam tu taj
być, bo im pre zie przy świe ca bar dzo szczyt -
ny cel. Trze ba po ma gać Mar cel ko wi
i przede wszyst kim dla te go tu taj przy je cha -
łam. Ale rów nież cie szę się, że mo głam po -
znać lo kal ne gwiaz dy spor to we. My ślę, że
jest to do sko na łe miej sce dla mnie, po nie -
waż sport jest mi bli ski. Je stem za do wo lo -
na, że mo głam wspie rać i do pin go wać spor -
tow ców pod czas ga li.

MO NI KA JAD CZAK 
– bie gacz ka / zdo byw czy ni III miej -
sca w ple bi scy cie 

– Cie szę się, że za ję łam wy so kie miej -
sce. Je stem re pre zen tant ką Kro to szyń skiej
Gru py Bie go wej, jed nak w tym ro ku roz po -
czę łam swo ją przy go dę z triathlonem. Je -
stem za do wo lo na z fak tu, że się roz wi jam
i że in ni to do strze ga ją. 

MA TE USZ BO CHYŃ SKI 
– Spor to wa Na dzie ja Po wia tu Kro to -
szyń skie go
– Bar dzo się cie szę z mo je go suk ce su. Te raz
wiem, że mu szę iść do przo du. Bę dę da lej
cięż ko tre no wać, aby mo ja spor to wa ka rie -
ra mo gła się roz wi jać co raz bar dziej. 

SE BA STIAN SZO STAK 
– part ner ple bi scy tu / szó sty spor to -
wiec ro ku 2019
– Je śli cho dzi o współ pra cę z Ga ze tą Lo kal -
ną KRO TO SZYN, za wsze z mi łą chę cią
wspie ram każ dą wa szą ak cję cha ry ta tyw ną.
Wiem, że Da niel Bor ski, wy daw ca GLK, ro -
bi to pro fe sjo nal nie. Za każ dym ra zem, gdy
dzwo ni do mnie z ko lej ną pro po zy cją, wie,
że mo że na mnie li czyć. 

DO MI NIK GÓ RAL 
– współ or ga ni za tor Sum mer Cup 

– To dla na sze go sto wa rzy sze nia ko lej -
ny suk ces – tur niej Sum mer Cup po raz
dru gi zo stał wy bra ny naj lep szą im pre zą
spor to wą. Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy od -
da li swój głos na nasz tur niej, jak rów nież
wszyst kim tym, któ rzy przy czy ni li się
do te go, że XI edy cja Sum mer Cup mo gła
się od być. Je stem wdzięcz ny tak że dru ży -
nom i za wod ni kom, dzię ki któ rym ta im -
pre za ist nie je w ka len da rzu wy da rzeń spor -
to wych w Kro to szy nie. Dzię ku je my za wy -
róż nie nie, któ re jest dla nas mo ty wa cją
do te go, aby bar dziej roz wi jać na sze roz -
gryw ki. Chce my, że by tur niej Sum mer
Cup był z każ dym ro kiem co raz lep szy. 

Już po raz pią ty zor ga ni zo wa li śmy
Ple bi scyt Spor to wiec Po wia tu Kro to -
szyń skie go pod pa tro na tem sta ro -
sty kro to szyń skie go. W mi nio ny pią -
tek w Re stau ra cji Le śni czów ka od -
by ła się Po wia to wa Ga la Spor tu,
w trak cie któ rej na gro dzi li śmy lau -
re atów na szej za ba wy. W te go rocz -
nej edy cji zwy cię żył ka ra te ka, re pre -
zen tant ASW Nip pon Kro to -
szyn – Nor bert Ty siak. Mia no Spor -
to wej Oso bo wo ści Ro ku 2019 przy -
pa dło Se ba stia no wi Kacz mar ko wi,
a za naj lep szą spor to wą im pre zę
Czy tel ni cy uzna li pił kar ski tur niej
Sum mer Cup. 

Ga lę tra dy cyj nie pro wa dzi li Wal de -
mar Wro nec ki ze Sta ro stwa Po wia to we go
w Kro to szy nie oraz Da niel Bor ski – wy -
daw ca Ga ze ty Lo kal nej KRO TO SZYN.
Go ść mi spe cjal ny mi by li Na ta lia Ma daj -
-Smo liń ska – zło ta me da list ka Igrzysk
Olim pij skich 2016 w Rio de Ja ne -
iro – oraz Piotr Re iss – le gen da po znań -
skie go Le cha. 

Po ga li od był się Bal Cha ry ta tyw ny.
W tym ro ku po sta no wi li śmy wes przeć
Mar ce la Sa mo la, któ ry wal czy z gu zem
mó zgu. Chło piec z ro dzi ca mi prze by wa
w Sta nach Zjed no czo nych na le cze niu.
W trak cie ga li uda ło nam się z ni mi po łą -
czyć za po śred nic twem por ta lu spo łecz -
no ścio we go. War to pod kre ślić, iż Na ta lia
Ma daj -Smo liń ska po da ro wa ła na li cy ta cję

pięk ny al bum o igrzy skach wraz z au to gra -
fa mi na szych olim pij czy ków. 

Uczest ni cy ba lu, oprócz zbiór ki
do pu szek, mie li rów nież oka zję za do -
wol ne dat ki na rzecz Mar cel ka sko rzy -
stać z fo to bud ki Stu dia V24 Se ba stia na
Szo sta ka. Wszy scy go ście zna ko mi cie się
ba wi li. Na ba lu grał ze spół mu zycz ny
TA MER.

Spor tow cem Ro ku 2019 zo stał Nor -
bert Ty siak! Ka ra te ka re pre zen tu ją cy
ASW Nip pon Kro to szyn o 12,4% gło sów
wy prze dził upra wia ją ce go tę sa mą dys -
cy pli nę Ja ku ba Ro mań skie go (UKS Sho -
dan Zdu ny). Trze cią po zy cję za ję ła bie -
gacz ka Mo ni ka Jad czak (Kro to szyń ska
Gru pa Bie go wa). Na ko lej nych lo ka tach
upla so wa li się Alek san dra Ro zum (su -
mo, TA Ro zum Kro to szyn), Mo ni ka So -
wa (su mo, UKS Sam son Ko by lin), Se ba -
stian Szo stak (dart, Sto wa rzy sze nie Kro -
to szyń ska Li ga Dar ta), Agniesz ka Zim -
mer mann (trój bój si ło wy, SAC Ur sus
Kro to szyn) oraz We ro ni ka Po łczyń ska
(bi lard, UKS Bi la Zdu ny), Aron Ro zum
(su mo, TA Ro zum Kro to szyn) i Ju lia
Da ma sie wicz (ki te bo ar ding, So poc ki
Klub Że glar ski). 

Na Spor to wą Oso bo wość Ro ku 2019
na si Czy tel ni cy wy bra li Se ba stia na Kacz -
mar ka, siat ka rza pla żo we go. Dru gą lo ka tę
za jął Cze sław Rosz czak – we te ran aren
lek ko atle tycz nych, a trze ci był Ja ro sław
Adam ski – za wod nik i tre ner UKS Sho -
dan Zdu ny. 

PLEBISCYT 

Wielka sportowa gala 
z pięknym akcentem charytatywnym!
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Spo śród im prez spor to wych naj więk -
sze uzna nie zy skał tur niej pił kar ski Sum -
mer Cup. W mi nio nym ro ku od by ła się
już je de na sta edy cja tej im pre zy. 

Mia no Spor to wej Na dziei Po wia tu
Kro to szyń skie go przy zna no Ma te uszo wi
Bo chyń skie mu, pił ka rzo wi KKS Astra
Kro to szyn. No mi no wa ni by li rów nież
Wik to ria Łu ko wiak (sza chy, UKS Dra gon
Smo li ce) oraz Piotr Niż niow ski (pły wa -
nie, KS Kro tosz Kro to szyn). Dla Spor to -
wej Na dziei Po wia tu sta ro sta kro to szyń -
ski ufun do wał rocz ne sty pen dium. 

W trak cie ga li na gro dzi li śmy tak że
Czy tel ni ków, któ rzy gło so wa li w na szym

ple bi scy cie i wy sła li do na szej re dak cji
ma ila z ar gu men ta cją wy bo ru. Wy róż -
nie nia II stop nia przy zna li śmy Ja no wi
Bzdę dze, Ma cie jo wi Ka ro lew skie mu,
Łu ka szo wi Ko la now skie mu, Ma riu szo -
wi Kacz mar ko wi oraz Mo ni ce Ty siak.
Otrzy ma li oni na gro dy ufun do wa ne
przez Sklep Mo to ry za cyj ny Paw lic ki
oraz fir mę Mo ni. Wy róż nie nia I stop nia
przy pa dły Ka ro lo wi Ga jew skie mu, Ire -
nie Olej ni czak, Be acie Olej ni czak, Mag -
da le nie Olej ni czak, Ad ria no wi Olej ni -
cza ko wi, Ali cji Po śled nik, Mar ci no wi
Bzdę dze, To ma szo wi Wie czyń skie mu
oraz Da mia no wi Wit kow skie mu. Wśród

lau re atów lo so wa li śmy na gro dy, któ re
ufun do wa ne zo sta ły przez Cen trum
Spor tu i Re kre acji WOD NIK, Ho tel Re -
stau ra cję Waw rzy niak, LAB., Ac ti ve Zo -
ne oraz Pro Ac ti va. Ta ostat nia fir ma
ufun do wa ła na gro dę głów ną, któ rą był
wy so kiej kla sy ro wer. Wy grał go Da mian
Wit kow ski. 

Zdo byw com na gród gra tu lu je my
i dzię ku je my wszyst kim gło su ją cym
za udział w na szej za ba wie!

SPISAŁA I OPRACOWAŁA: 

MARLENA SUCHODOLSKA

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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W To ru niu od by ły się Ha lo we Mi -
strzo stwa Pol ski w Lek kiej Atle ty ce
U'18 i U'20. Za wod nik z na sze go po -
wia tu za jął trze cie miej sce w bie gu
na 60 me trów. 

W za wo dach wzię ło udział oko -
ło 1000 mło dych spor tow ców, re pre zen -
tu ją cych 220 klu bów z ca łe go kra ju. By ła
to naj waż niej sza im pre za se zo nu ha lo we -
go dla ju nio rów. Wiel ko pol scy lek ko atle ci
za koń czy li zma ga nia na dru gim miej scu
w kla sy fi ka cji wo je wódz kiej, zdo by wa -
jąc 22 me da le – sie dem zło tych, osiem

srebr nych i sie dem brą zo wych. Wśród
nich zna lazł się Da wid Grzą ka, kro to szy -
nia nin re pre zen tu ją cy KS Stal LA Ostrów
Wiel ko pol ski, star tu ją cy w ka te go rii wie -
ko wej U'18. 

W bie gu eli mi na cyj nym D. Grzą ka
po bił swój re kord ży cio wy, osią ga jąc
na dy stan sie 60 me trów czas 7: 18, co da -
ło mu awans do fi na łu z trze cim wy ni -
kiem. W de cy du ją cym bie gu za wod nik
KS Stal LA Ostrów Wlkp. uzy skał iden -
tycz ny re zul tat i wy wal czył brą zo wy me -
dal. Do sre bra za bra kło mu za le d wie 0,01
se kun dy. (LE NA)

LEKKA ATLETYKA

Brąz dla Dawida Grząki

Re pre zen tan ci KS Kro tosz wzię li udział
w XXXVI Bie gu Zi mo wym im. Ma ria na

Mi chal skie go w Ja ro ci nie. Naj le piej z te -
go gro na spi sał się Piotr Grzem pow ski. 

Na tę im pre zę wie lu za wod ni ków przy -
cią ga cie ka wa for mu ła. Start do bie gu jest bo -
wiem pro wa dzo ny sys te mem nar ciar -
skim – bie ga cze ru sza ją natra sę co30 se kund. 

Dzień przed im pre zą or ga ni za to rzy
zmie ni li tra sę i na miej scu za wod ni cy do -
wie dzie li się, że za miast 8,5 km bę dą mie -
li do po ko na nia bli sko 10 km, a to ze
wzglę du na bez pie czeń stwo star tu ją cych. 

Ja ko siód my na me cie po ja wił się Piotr
Grzem pow ski (38: 04), zaj mu jąc jed no cze -
śnie czwar tą lo ka tę w swo jej ka te go rii wie -
ko wej. Z ko lei Ka rol Olej ni czak (39: 21)
upla so wał się na 11. miej scu w open i był
dru gi w ka te go rii M50. W tej sa mej ka te go -
rii trze ci był Ma rian Pocz ta (40: 28), któ ry
prze kro czył li nię me ty ja ko 16. za wod nik.
Na 27. miej scu zna lazł się Pa weł Bła żu tycz
(44: 30), a na 44. upla so wa ła się Jo an na
Olej ni czak (58: 32). (AN KA)

BIEGI

KS Krotosz w Jarocinie

Ekipa Pro-Metu wygrała XI Otwarte
Amatorskie Mistrzostwa Koźmina
Wlkp. w Halowej Piłce Nożnej.
Turniej zorganizowany przez Gminny
Ośrodek Sportu odbył się 15 lutego. 

Do zmagań zgłosiło się 11 drużyn,
które podzielono na dwie grupy. Z
pierwszej grupy do fazy pucharowej

awansowały Henmar i Pro-Met, a z
drugiej Albatrosy i Diablo. 

Oba półfinały zakończyły się
bezbramkowymi remisami, a rzuty karne
lepiej egzekwowali piłkarze Diablo i Pro-
Metu. W meczu o trzecie miejsce
Albatrosy wygrały 1:0 z Henmarem. W
finale zespół Pro-Metu również 1:0
pokonał ekipę Diablo. (ANKA)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo Pro-Metu
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