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UROCZYSTOŚĆ

Nauczyciele świętowali
Czytaj na str. 8

KROTOSZYN

Zakończenie długo
oczekiwanej
inwestycji
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Czytaj na str. 3



Na po cząt ku paź dzier ni ka w trak cie
kon fe ren cji pra so wej wo je wo da
wiel ko pol ski Mi chał Zie liń ski po in -
for mo wał, że Mi ni ster stwo Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji zde -
cy do wa ło o pre wen cyj nym roz po -
czę ciu dys try bu cji ta ble tek z jod -
kiem po ta su do po wia to wych jed -
no stek Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej. To stan dar do wa pro ce du ra,
prze wi dzia na w prze pi sach pra wa
i sto so wa na na wy pa dek wy stą pie -
nia ewen tu al ne go za gro że nia ra -
dia cyj ne go.

De cy zja ta ka ma oczy wi ście zwią zek
z dzia ła nia mi zbroj ny mi, pro wa dzo ny mi
w re jo nie Za po ro skiej Elek trow ni Ato mo -
wej. – Sy tu acja jest na bie żą co mo ni to ro -
wa na przez Pań stwo wą Agen cję
Ato mi sty ki. Obec nie na te re nie Pol ski nie
wy stę pu je za gro że nie ra dia cyj ne, na to -
miast w obo wiąz ku służb od po wie dzial -
nych za bez pie czeń stwo pań stwa jest
przy go to wy wa nie się na wszyst kie sce na -

riu sze, na wet te naj mniej praw do po dob -
ne – pod kre ślił wo je wo da Mi chał Zie liń ski.

De cy zją pre ze sa Ra dy Mi ni strów
z 24 sierp nia na po trze by za bez pie cze nia
dys try bu cji ta ble tek z jod kiem po ta su
wo je wo dzie wiel ko pol skie mu udo stęp -
nio no 5 320 800 sztuk. Ta blet ki, do star -
czo ne przez RARS we wrze śniu, zo sta ły
roz dzie lo ne na po szcze gól ne gmi ny wo -
je wódz twa wiel ko pol skie go i prze ka za ne
do ko mend po wia to wych Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej. 

– Wy stą pi łem rów nież o do dat ko wą
re zer wę w ilo ści pół mi lio na ta ble tek jod -
ku po ta su, któ ra po zo sta nie w ge stii wo je -
wo dy, aby w ra zie po trze by uzu peł nić
bra ki w po szcze gól nych gmi nach w Wiel -
ko pol sce – do po wie dział wo je wo da.

Zgod nie z je go po le ce niem wszyst kie
gmi ny wo je wódz twa mia ły do koń ca ostat -
nie go ty go dnia wrze śnia opra co wać plan
ak cji jo do wej i usta lić miej sca dys try bu cji
ta ble tek. W dniach 5-7 paź dzier ni ka ta -
blet ki mia ły zo stać prze ka za ne do wska za -
nych przez wła dze gmin miejsc

skła do wa nia. W przy pad ku sy tu acji awa -
ryj nej, zwią za nej z za gro że niem na pro mie -
nio wa niem od chmu ry ra dio ak tyw nej,
wła dze gmin na sy gnał uru cho mią dys try -
bu cję ta ble tek. Jak po in for mo wał Da riusz
Dy mek, dy rek tor Wy dzia łu Bez pie czeń -
stwa i Za rzą dza nia Kry zy so we go Wiel ko -
pol skie go Urzę du Wo je wódz kie go
w Po zna niu, w mo men cie wy stą pie nia ska -
że nia ra dia cyj ne go miesz kań cy zo sta ną po -
wia do mie ni o tym fak cie po przez alert
RCB. Li sta punk tów dys try bu cyj nych bę -
dzie opu bli ko wa na na stro nie WUW. 

Dr hab. Pa weł Gut, kon sul tant wo -
je wódz ki ds. en do kry no lo gii, pod kre ślił,
że przyj mo wa nia ta ble tek z jod kiem po -
ta su nie za le ca się oso bom po wy żej 60.
ro ku ży cia. Przy po mniał też, by nie
przyj mo wać pre pa ra tu bez ta kiej ko -
niecz no ści. Ta blet ki są prze wi dzia ne dla
wszyst kich oby wa te li, któ rzy po trze bu ją
ta kiej su ple men ta cji, we dług wy tycz -
nych kra jo we go kon sul tan ta w dzie dzi -
nie en do kry no lo gii.

OPRAC. (AN KA)
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WIELKOPOLSKA

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu

W Szko le Pod sta wo wej w Go rzu pi
po raz trze ci ob cho dzo no Dzień Ję zy -
ków Ob cych. Z tej oka zji ucznio wie,
przy wspar ciu wy cho waw ców i ro dzi -
ców, za pre zen to wa li ta kie kra je jak
Chi ny, Egipt, Mek syk, Au stra lia, In -
die, Ka na da i Bra zy lia.

Świę to wa nie roz po czę ło się od wy stę -
pów ar ty stycz nych przed bu dyn kiem
szko ły. Na stęp nie ucznio wie, naj czę ściej
ubra ni w stro je cha rak te ry stycz ne dla po -
szcze gól nych kra jów, za pro si li ko le żan ki
i ko le gów do od wie dze nia klas, któ re przy -
stro jo ne by ły w bar wy da ne go pań stwa.
Pre zen to wa no cha rak te ry stycz ne dla nich

miej sca czy tra dy cyj ne po tra wy. Wi zy cie
w każ dej kla sie to wa rzy szy ły fil my, mu zy -
ka i wy po wie dzi uczniów, któ rzy wspa nia -
le opo wia da li o da nym kra ju.

Dzień Ję zy ków Ob cych na trwa łe wpi -
sał się w ży cie szko ły w Go rzu pi. Ucznio -
wie w ten spo sób po sze rza ją swo ją wie dzę,
a po za tym to wa rzy szą te mu nie za po mnia -
ne prze ży cia. Prze ży cia wy jąt ko we tak że ze
wzglę du na ry wa li za cję mię dzy kla sa mi,
któ ra obej mu je ga zet ki, wy strój sa li lek cyj -
nej, przy go to wa nie uczniów i wy stę py.
W tym ro ku w ka te go rii I -III zwy cię ży ła
kla sa III (Egipt), na to miast wśród star szych
trium fo wa ła kla sa VIII (Bra zy lia).

OPRAC. (AN KA)

SP GORZUPIA

Prezentowali kraje z różnych części świata
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Aktualności 3

Od no we go ro ku miesz kań cy gmi ny
Koź min Wlkp. za pła cą o 4 zło te wię -
cej od oso by za od biór od pa dów ko -
mu nal nych. Ta ką de cy zję pod ję li
rad ni na nie daw nej se sji. 

Za pod nie sie niem staw ki opo wie dzie -
li się nie mal wszy scy rad ni. Je den wstrzy -
mał się od gło su. Obec nie opła ta za od biór
od pa dów se gre go wa nych wy no si 28 zł
(lub 27,50 zł w przy pad ku zgło sze nia
kom po stow ni ka). Od no we go ro ku trze ba
bę dzie za pła cić 4 zło te wię cej, a więc obo -
wią zy wać bę dzie kwo ta 32 zł (lub 31,50 zł
w przy pad ku zgło sze nia kom po stow ni ka).
Je śli wła ści ciel da nej nie ru cho mo ści nie
wy peł nia obo wiąz ku se lek tyw nej zbiór ki
od pa dów, opła ta wy no sić bę dzie 64 zł. 

Pod wyż ka po dyk to wa na jest wzro -
stem cen trans por tu oraz ener gii i kosz tów
pra cy. – W związ ku z wy so ką in fla cją,
wzro stem cen ener gii i pa liw, a tak że śred -
nich wy na gro dzeń nie je ste śmy w sta -

nie – przy obec nej staw ce – zbi lan so wać
kosz tów go spo da ro wa nia od pa da mi ko -
mu nal ny mi. Pro po nu je my staw kę 32 zł
od oso by. To po zwo li nam ogło sić prze tar -
gi i pod pi sać umo wy na trans port i za go -
spo da ro wa nie od pa dów. Jest to pod wyż ka
o 14 pro cent, niż sza niż in fla cja, jed nak,
we dług na szych ob li czeń, wy star cza ją ca,
by zbi lan so wać go spo dar kę od pa da -
mi – wy tłu ma czył przy czy ny pod wyż sze -
nia opła ty bur mistrz Ma ciej Brat bor ski. 

Przy kal ku la cji wy so ko ści opłat
za śmie ci w da nej gmi nie bie rze się

pod uwa gę licz bę miesz kań ców, któ rzy za -
de kla ro wa li wno sze nie opła ty, ma sę wy -
twa rza nych na te re nie gmi ny od pa dów czy
kosz ty funk cjo no wa nia sys te mu go spo da -
ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi (od biór,
trans port, od zysk i uniesz ko dli wia nie,
utrzy ma nie PSZOK -u, ob słu ga ad mi ni -
stra cyj na, edu ka cja eko lo gicz na). Jak osza -
co wa no, w gmi nie Koź min Wlkp. łącz ny
koszt funk cjo no wa nia sys te mu go spo da ro -
wa nia od pa da mi w ro ku 2023 wy nie -
sie 4 478 106 zł. 

(LT)

13 paź dzier ni ka przy ron dzie u zbie -
gu ulic Koź miń ska i Mah le w Kro to -
szy nie od by ło się spo tka nie in for ma -
cyj ne w spra wie uru cho mie nia łącz -
ni ka – czy li ul. Prze my sło wej – wspo -
mnia nych wy żej ulic. By ła to dłu go
ocze ki wa na in we sty cja przez miesz -
kań ców na sze go mia sta.

Za kres prac w ra mach te go przed się -
wzię cia obej mo wał wy ko na nie nie zbęd -
nych ro bót ziem nych, po ło że nie sie ci
prze sy ło wych, bu do wę ka na li za cji i ścież ki
ro we ro wej oraz mon taż oświe tle nia. Na uli -
cy Prze my sło wej, od ce giel ni do ron da, wy -
mie nio no sta rą sieć wod no -ka na li za cyj ną
na no wą, usu nię to zu ży te i znisz czo ne kra -
węż ni ki. Zbu do wa no po nad ki lo me tro wej
dłu go ści jezd nię o sze ro ko ści 7 me trów. Jest
ona do sto so wa na do wzmo żo ne go ru chu
sa mo cho do we go, w tym cię ża ro we go. 

Cał ko wi ty koszt in we sty cji wy niósł
po nad 12 mln zł, z cze go 6 mln zł sta no wi -

ło do fi nan so wa nie z Rzą do we go Fun du szu
Roz wo ju Dróg. Po zo sta łe środ ki po cho dzi -
ły z bu dże tów po wia tu i gmi ny Kro to szyn. 

W czwart ko wym spo tka niu wzię li
udział m. in. sa mo rzą dow cy oraz par la -
men ta rzy ści. Jak pod kre ślo no, łącz nik dro -
go wy ma zna czą co wpły nąć na po pra wę
ko mu ni ka cji w tym re jo nie. Po zwo li od cią -
żyć moc no za tło czo ne cen trum Kro to szy -
na i uspraw ni ruch do i z naj więk sze go
za kła du w mie ście, ja kim jest Mah le.

– Wszyst ko mo gło zo stać zre ali zo wa -
ne dzię ki prze ka za niu na sze go wnio sku
przez wo je wo dę Łu ka sza Mi ko łaj czy ka
na rę ce pre mie ra. Uzy ska li śmy po tęż ne do -
fi nan so wa nie z rzą do we go fun du szu.
Chcę po dzię ko wać wszyst kim, któ rzy
przy czy ni li się do re ali za cji te go pro jek tu.
Dzię ku ję bur mi strzo wi Kro to szy na za to,
że gmi na do ło ży ła 50 pro cent, wy ko naw -
cy za to, że dwa mie sią ce przed ter mi nem
pra ce zo sta ły za koń czo ne. Jest to jed na

z naj waż niej szych in we sty cji na te re nie na -
sze go po wia tu. By ła dłu go ocze ki wa na. Po -
łą czo na zo sta ła dro ga kra jo wa nr 15
z fir mą Mah le. Re ali zu je my i bę dzie my re -
ali zo wać rów nież in ne pro jek ty z tzw. Pol -
skie go Ła du – oznaj mił sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka.

Sze rzej o środ kach rzą do wych, przy -
dzie lo nych na in we sty cje w po wie cie kro -
to szyń skim, opo wie dzia ła ze bra nym po seł
Ka ta rzy na Sój ka. – Są to dość trud ne la ta
dla wszyst kich. Pan de mia i woj na przy nio -
sły du ży kry zys go spo dar czy dla sa mo rzą -
dów. Mi mo to rząd Ma te usza
Mo ra wiec kie go do fi nan so wu je naj mniej -
sze miej sco wo ści. Ob li czy łam ostat nie dwa
la ta i do po wia tu kro to szyń skie go tra fi ło
gru bo po nad 40 mln zł. Wy mie nię tyl ko
kil ka z do ta cji – 6 mln zł na dro gę Ko by -
lin -Gór ka -Za le sie Ma łe, 4 mln zł na roz bu -
do wę szpi ta la, 8 mln zł na in fra struk tu rę
szkół, 9 mln zł z Rzą do we go Fun du szu In -
we sty cji Lo kal nych, 1,5 mln zł na bu do wę

ścież ki ro we ro wej w Ko na rze wie, 2,3 mln
zł na pro jekt „La bo ra to ria Przy szło ści”
w pla ców kach oświa to wych. Dzię ku ję
wszyst kim za skła da nie wnio sków – pod -
kre śli ła par la men ta rzyst ka.

Bur mistrz Kro to szy na przy znał, że
na uru cho mie niu łącz ni ka zy ska rów nież
je den z naj więk szych pra co daw ców w po -
wie cie, czy li fir ma Mah le. – Bar dzo się cie -
szę, że pra ce zo sta ły już za koń czo ne. Ta
in we sty cja jest przy kła dem współ dzia ła nia
wszyst kich – ad mi ni stra cji gmin nej, po -
wia to wej, rzą do wej i pry wat ne go wy ko -
naw cy. Po zwo li to od cią żyć ruch
sa mo cho do wy i przy jem niej bę dzie się po -
ru szać w cen trum mia sta oraz na je go
obrze żach. Pierw szy wnio sek w spra wie
bu do wy łącz ni ka był skła da ny 15 lat te mu
przez rad ne go Kierz ka, pra cow ni ka fir my
Mah le. Za kład za trud nia oko ło 3 ty sią ce
osób i bę dzie szu kał no wych. Ma ru szyć
pro duk cja fil trów po wie trza do sa mo cho -
dów. Pro gno zy mó wią o moż li wo ści za -
trud nie nia kil ku set osób, zwłasz cza pań.
Bę dzie to ge ne ro wać du ży ruch cię ża ro -
wy – po wie dział Fran ci szek Mar sza łek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KOŹMIN WLKP.

Opłata za odbiór odpadów będzie wyższa
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Na nie daw nej se sji Ra dy Gmi ny
w Roz dra że wie roz pa trzo no pe ty cję
Pa try ka Kró la w spra wie utwo rze nia
Mło dzie żo wej Ra dy Gmi ny. Rad ni od -
rzu ci li ów wnio sek.

– Utwo rze nie Mło dzie żo wej Ra dy
Gmi ny po zwo li mło dzie ży z te re nu
gmi ny zy skać re al ny wpływ na two rze -
nie pra wa na szcze blu lo kal nym. Mło -
dzież bę dzie mia ła szan sę roz wi nąć
umie jęt no ści i kom pe ten cje w za kre sie
wie dzy o funk cjo no wa niu lo kal ne go
sa mo rzą du, je go pro ble mach i wy zwa -
niach, a tak że bę dzie sta no wi ło
to wpro wa dze nie i mo ty wa cję do więk -
szej ak tyw no ści oby wa tel skiej – na pi -
sał w pe ty cji Pa tryk Król. Do pi sma
do łą czo no pro jekt sta tu tu MRG.

Po dzie la jąc sta no wi sko Ko mi sji
skarg, wnio sków i pe ty cji, roz dra żew -
scy rad ni uzna li wnio sek P. Kró la
za nie za słu gu ją cy na po zy tyw ne roz -
pa trze nie, po nie waż – jak stwier dzo -
no w uza sad nie niu przed mio to wej
uchwa ły – zgod nie z prze pi sa mi usta -
wy o sa mo rzą dzie gmin nym ra da mo -
że wy ra zić zgo dę na utwo rze nie
mło dzie żo wej ra dy na wnio sek za in te -
re so wa nych śro do wisk. 

– Po dej mo wa nie dzia łań zmie rza -
ją cych do zwięk sze nia ak ty wi za cji mło -
dzie ży w za kre sie dzia łal no ści

spo łecz nej sa mo rzą du te ry to rial ne go
sta no wi istot ne for my dzia ła nia gmi ny,
jed nak że po win ny być one do sto so wa -
ne do spe cy fi ki każ dej z gmin i od no sić
się do wy ra żo nych sta no wisk śro do -
wisk mło dzie żo wych w wy ni ku zło żo -
nych wnio sków w tym te ma cie.(…)
W tej sy tu acji naj istot niej sze wy da je się
za an ga żo wa nie mło dzie ży w pro ces po -
wo ły wa nia oma wia nej in sty tu cji, po -
nie waż to ona ma brać czyn ny udział
w pra cy te go gre mium. Od za an ga żo -
wa nia mło dzie ży za le ży bo wiem zdol -
ność do wy ko ny wa nia za dań, a co
za tym idzie – ce lo wość ist nie nia mło -
dzie żo wej ra dy gmi ny. Uwa ża my, że
idea po wo ła nia mło dzie żo wej ra dy jest
war ta roz pa trze nia, je że li śro do wi ska
mło dzie żo we z te re nu gmi ny Roz dra -
żew wy stą pią z ta kim wnio skiem.
Z ana li zy or dy na cji wy bor czych w gmi -
nach, gdzie ta kie ra dy funk cjo nu ją, wy -
ni ka, że człon ko wie mło dzie żo wych
rad są naj czę ściej wy ła nia ni spo śród

uczniów szkół śred nich z uwa gi na ich
świa do mość praw ną i zna jo mość po li -
ty ki lo kal nej. Na te re nie gmi ny Roz dra -
żew nie ma szko ły śred niej, któ ra
sta no wi ła by ba zę do prze pro wa dze nia
wy bo rów człon ków mło dzie żo wej ra -
dy. Po nad to w gmi nie Roz dra żew mło -
dzież ma ła twy do stęp do or ga nów
gmi ny i rad so łec kich. Mo że li czyć
na re pre zen ta cję swo ich ini cja tyw i po -
stu la tów przez rad nych i soł ty sów,
a tym sa mym ma moż li wość po dej mo -
wa nia sze re gu ak tyw no ści spo łecz nych
i re al ny wpływ na ży cie spo łecz ne, kul -
tu ral ne czy też spor to we – czy ta my
w uza sad nie niu uchwa ły. 

Zwa żyw szy na brak za in te re so wa -
nia po wo ła niem mło dzie żo wej ra dy ze
stro ny gmin nych śro do wisk, ko mi sja
nie za re ko men do wa ła na tę chwi lę po -
dej mo wa nia przez ra dę uchwa ły o tre -
ści pro po no wa nej w pe ty cji P. Kró la.
Rad ni w peł ni zgo dzi li się z opi nią ko -
mi sji. (AN KA)

Na bieżąco4 WTOREK, 18 PAŹDZIERNIKA 2022

ROZDRAŻEW

Petycja w sprawie młodzieżowej rady odrzucona

Na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni -
ka de le ga cja sa mo rzą du kro to szyń -
skie go, na za pro sze nie mia sta Cre -
vil lent, przez kil ka dni prze by wa ła
w Hisz pa nii. W trak cie wi zy ty do szło
do pod pi sa nia kon wen cji trój stron -
nej, któ ra zo bo wią zu je na szą gmi nę,
go spo da rzy oraz fran cu skie mia sto
Fon te nay -le -Com te do do ło że nia
wszel kich sta rań, by zo sta ła zre ali zo -
wa na współ pra ca szkół.

Cre vil lent od po nad 50 lat jest part ne -
rem fran cu skie go Fon te nay -le -Com te,
z któ rym Kro to szyn łą czą przy ja zne sto -
sun ki od 28 lat. Nasz sa mo rząd re pre zen -
to wał bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek.
Pro gram wi zy ty obej mo wał spo tka nie
w miej sco wym urzę dzie mia sta, udział
w co rocz nym fe sti wa lu Mo ros y Cri stia -
nos, bę dą cym re kon struk cją hi sto rycz ną
wy swo bo dze nia mia sta przez chrze ści jan

spod rzą dów mu zuł ma nów, oraz uczest -
nic two w uro czy sto ściach zwią za nych
z upa mięt nie niem wie lo let niej współ pra -
cy po mię dzy Cre vil lent a Fon te nay -le -
-Com te. W trak cie tych uro czy sto ści
od sło nię to pa miąt ko wy mu ral, któ re go au -
tor po zo sta wił za rys ser ca. Na czer wo no
po ma lo wa li je bur mi strzo wie Cre vil lent,
Fon te nay -le -Com te i Kro to szy na.

Naj waż niej szym punk tem wi zy ty by -
ło pod pi sa nie kon wen cji trój stron nej, do -
ty czą cej zo bo wią za nia się władz
Kro to szy na, Cre vil lent i Fon te nay -le -Com -
te do do ło że nia wszel kich sta rań, by zo sta -
ła zre ali zo wa na współ pra ca szkół
w pro jek cie trój stron nym. Ma ona obej mo -
wać wy mia nę uczniow ską i na uczy ciel ską
oraz wi zy ty spo łecz no ści szkol nych w każ -
dym z trzech za przy jaź nio nych miast. Od -
by ły się tak że spo tka nia ro bo cze na te mat
współ pra cy szkół.

(AN KA)

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Z wizytą w Hiszpanii

W me diach spo łecz no ścio wych nie -
daw no za miesz czo no fil mik, na któ -
rym wi dać jed no znacz ne zła ma nie
prze pi sów ru chu dro go we go przez...
ra dio wóz po li cyj ny. Ma te riał wy wo łał
nie ma łe po ru sze nie wśród in ter nau -
tów. Ko men da Po wia to wa Po li cji
w Kro to szy nie za po wie dzia ła wy cią -
gnię cie kon se kwen cji wo bec funk -
cjo na riu szy, któ rzy je cha li tym sa mo -
cho dem.

Zda rze nie mia ło miej sce w cen trum
Ko by li na. Na fil mie za re je stro wa nym przez

ka me rę sa mo cho do wą wi dać ra dio wóz, któ -
ry wy jeż dża z ul. Krob skiej w ul. Wol no ści
i kie ru ję się w stro nę ul. Kro to szyń skiej. Po -
jazd nie za trzy mał się przed przej ściem dla
pie szych, mi mo że na pa sy za mie rza ła wejść
ko bie ta. Ta kie zła ma nie prze pi sów wy wo ła -
ło spo re obu rze nie. Pod opu bli ko wa nym
ma te ria łem zna la zło się wie le nie wy bred -
nych ko men ta rzy. 

– Nie ustą pie nie pierw szeń stwa pie -
sze mu, wy mu sze nie pierw szeń stwa, po -
dwój na cią gła. Ile to by by ło punk tów dla
zwy kłe go Ko wal skie go? / Te go kie row cę
po win ni zwol nić dys cy pli nar nie. / Du ma

mnie roz pie ra, ja kich przy kład nych po li -
cjan tów ma my, od ra zu czło wiek czu je się
bez piecz niej… WSTYD – to tyl ko kil ka
ko men ta rzy, któ re moż na prze czy tać
pod fil mem.

Jak się od nio sła do te go Ko men da Po -
wia to wa Po li cji w Kro to szy nie? – Te go ty -
pu za cho wa nie kie row cy kwa li fi ku je się
na man dat i punk ty kar ne lub wnio sek
do są du. Usta la my, kie dy ten fil mik zo stał
na krę co ny i kto w tym mo men cie kie ro -
wał ra dio wo zem, że by wy cią gnąć kon se -
kwen cje. Ta ry fi ka tor prze wi du je ka rę
w wy so ko ści 1500 zł i 15 punk tów kar -
nych – po in for mo wał Piotr Szcze pa niak,
ofi cer pra so wy KPP w Kro to szy nie.

(FE NIX)

KOBYLIN
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7 paź dzier ni ka w sa li re pre zen ta cyj -
nej ra tu sza od by ła się uro czy sta se -
sja Ra dy Miej skiej w Kro to szy nie,
w trak cie któ rej dwóm oso bom wrę -
czo no ak ty nada nia ty tu łu „Za słu żo -
ny dla Kro to szy na”. W ten spo sób
uho no ro wa no dra Jó ze fa Zdun -
ka – wie lo let nie go na uczy cie la i re -
gio na li stę – oraz Le cha Pau liń skie -
go – wy cho waw cę wie lu po ko leń za -
pa śni ków, dzia ła cza i pro mo to ra tej
dys cy pli ny spor tu.

Wnio sek o nada nie J. Zdun ko wi
ty tu łu „Za słu żo ny dla Kro to szy na”
zło ży ło To wa rzy stwo Mi ło śni ków i Ba -
da czy Zie mi Kro to szyń skiej, na to -
miast o wy róż nie nie Le cha
Pau liń skie go zwró cił się LKS Ce ra mik
Kro to szyn. Ra da Miej ska roz pa trzy ła
obie pro po zy cje jed no gło śnie. 

Na uro czy stej se sji w kro to szyń -
skim ra tu szu bur mistrz przy po mniał
wszyst kim bo ga ty do ro bek obu za słu -
żo nych pa nów. – Dzi siaj jest wy jąt ko -
we świę to. Do do stoj ne go gro na
wy róż nio nych ty tu łem „Za słu żo ny dla
Kro to szy na” do łą cza ją dwie ko lej ne
wy bit ne oso bi sto ści. Choć Kro to szyn
w swej sa mo rzą do wej hi sto rii uho no -
ro wał wie lu swo ich oby wa te li, to każ -
da ta ka uro czy stość ma dla mnie
szcze gól ny cha rak ter. Jest bo wiem rze -
czą nie zwy kle waż ną do ce nia nie osób,
któ rych co dzien na, wie lo let nia pra ca
wy war ła istot ny wpływ na ży cie miesz -
kań ców oraz hi sto rii na sze go mia -
sta – pod kre ślił wło darz Kro to szy na.

Bez wąt pie nia jed ną z ta kich osób
jest dr Jó zef Zdu nek, od za wsze moc -
no zwią za ny z na szym re gio -
nem. – Czło wiek wie lu ta len tów

i o wszech stron nych za in te re so wa -
niach. Był ofi ce rem wojsk che micz -
nych w stop niu po rucz ni ka, wie lo let ni
na uczy ciel szkol ny i aka de mic ki, uzna -
ny sa mo rzą do wiec, or ga ni za tor
i pierw szy dy rek tor Po rad ni Wy cho -
waw czo -Za wo do wej w Kro to szy nie,
wy bit ny re gio na li sta, po eta, au tor ar -
ty ku łów na uko wych. Czło nek wie lu
to wa rzystw i sto wa rzy szeń, m. in. Ra -
dy Mu zeum przy Mu zeum Re gio nal -
nym im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka
w Kro to szy nie, Pol skie go To wa rzy stwa
Tu ry stycz no -Kra jo znaw cze go, To wa -
rzy stwa Mi ło śni ków i Ba da czy Zie mi
Kro to szyń skiej – wy mie niał F. Mar -
sza łek.

– O wszech stron no ści na szej lo kal -
nej spo łecz no ści i jej osią gnię ciach
w wie lu dzie dzi nach do wo dzi po stać
pa na Le cha Pau liń skie go – mó wił bur -
mistrz o dru gim z wy róż nio nych. – To
wie lo krot ny re pre zen tant Pol ski,
mistrz spor tu w za pa sach, ich za ło ży -
ciel w Sul mie rzy cach i Kro to szy nie.
Jest rów nież jed nym z pre kur so rów su -

mo w na szym re gio nie. Od utwo rze nia
w 1970 klu bu LKS Ce ra mik Kro to -
szyn w peł ni za an ga żo wał się w je go
sta ły roz wój i ugrun to wa nie po zy cji
jed ne go z naj lep szych w Pol sce. W la -
tach 2001-2021 był pre ze sem klu bu.
Obec nie peł ni funk cję ho no ro we go
pre ze sa. Wie lo let ni czło nek Za rzą du
Pol skie go Związ ku Za pa śni cze go, kie -
ro wał rów nież Wiel ko pol skim Związ -
kiem Za pa śni czym. Jest au to rem
książ ki „Hi sto ria za pa sów na Zie mi
Kro to szyń skiej”. Do dat ko wo zna ko mi -
ty tre ner i wy cho waw ca wie lu po ko leń
za wod ni ków w sty lu wol nym. Ich uda -
ne zma ga nia mo gli śmy oglą dać na are -
nach ca łe go świa ta. Dzię ki je go pra cy
Kro to szyn zy skał trzech olim pij czy -
ków, nie mal 30 za wod ni ków na mi -
strzo stwach Eu ro py i świa ta. Je go
pod opiecz ni zdo by li kil ka set me da li
na mi strzo stwach Pol ski. Nie moż na
po mi nąć fak tu, że przez la ta kie ro wa -
ny przez nie go klub pro wa dził dar mo -
we za ję cia dla trud nej mło dzie ży.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROTOSZYN

Zasłużeni dla naszego miasta

3 paź dzier ni ka od by ła się in au gu ra -
cja ro ku aka de mic kie go w Kro to szy -
nie. Dzię ki współ pra cy Aka de mii Ka li -
skiej im. Pre zy den ta Sta ni sła wa Woj -
cie chow skie go oraz po wia tu kro to -
szyń skie go w na szym mie ście na dal
moż na stu dio wać pie lę gniar stwo. 

Go ść mi in au gu ra cji by li sta ro sta mi -
lic ki Sła wo mir Strze lec ki i sta ro sta kro to -
szyń ski Sta ni sław Szczot ka, a głów ny mi
bo ha te ra mi oczy wi ście stu den ci pierw sze -
go ro ku. O stu diach szcze gó ło wo opo wie -
dzia ła dr Ur szu la Kro pa czew ska – dzie kan
Wy dzia łu Me dycz no -Spo łecz no -Tech nicz -
ne go we Wrze śni, w któ re go struk tu rach
zna la zła się pla ców ka kro to szyń ska. Jak
mó wi ła, stu dia pie lę gniar skie nie na le żą
do ła twych, ale po ich ukoń cze niu wy ko -
nu je się pięk ny i cie ka wy za wód.

Stu dia pie lę gniar skie w Kro to szy nie są
dzien ne i bez płat ne, a trwa ją sie dem se me -
strów. Za ję cia pro wa dzo ne są przy uli cy Mic -
kie wi cza 11 (te re ny ZSP nr 1). Stu den ci

bę dą mie li prak ty ki w szpi ta lach w Mi li czu
i Kro to szy nie, wy kła dy bę dą pro wa dzo ne
zdal nie, a część za jęć prak tycz nych od by wać
się bę dzie przy ul. Mic kie wi cza 11.

Sta ro sta kro to szyń ski za de kla ro wał
sfi nan so wa nie trans por tu na za ję cia w Ka -
li szu – je śli bę dzie ta ka ko niecz ność. Przy -
po mniał tak że o sys te mie sty pen dial nym,
dzię ki któ re mu stu den ci ze śred nim wy ni -
kiem po wy żej 4 mo gą otrzy my wać 500 zł
mie sięcz nie. Wpro wa dze nie sty pen dium
za po wie dział rów nież sta ro sta mi lic ki.

W Kro to szy nie ob słu gę or ga ni za cyj ną
za pew nia mgr pie lę gniar stwa Wan da Krusz -
czyń ska, któ ra pod nu me rem 605 451 019
udzie la wszel kich in for ma cji oso bom za in -
te re so wa nym pie lę gniar stwem. Moż na je
tak że uzy skać w biu rze re kru ta cji Aka de mii
Ka li skiej (ul. No wy Świat 4a, po kój nr 004,
tel. 62 76 79 520 / 62 76 79 512, e -ma il: re -
kru ta cja@aka de mia.ka lisz.pl), któ re jest
czyn ne od po nie dział ku do piąt ku w go dzi -
nach 8.00-15.30.

(AN KA)

KSZTAŁCENIE

Kolejny rocznik rozpoczął
studia pielęgniarskie
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W Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne -
go w Ze spo le Szkół Po nad pod sta wo -
wych nr 1 w Kro to szy nie od by ła się
uro czy stość pod ha słem „Naj zdol -
niej si w po wie cie”, pod czas któ rej
ucznio wie szkół po nad pod sta wo -
wych otrzy ma li sty pen dia sta ro sty
kro to szyń skie go. 

Przy zna wa nie sty pen diów ozna cza
wspie ra nie uzdol nień mło dzie ży ze szkół
po nad pod sta wo wych, pro wa dzo nych
przez po wiat kro to szyń ski, pro mo wa nie jej
osią gnięć i do strze że nie po ten cja łu.
W trak cie uro czy ste go spo tka nia dy plo my

po twier dza ją ce przy zna nie sty pen diów
naj zdol niej szym uczniom wrę cza li sta ro -
sta Sta ni sław Szczot ka, wi ce sta ro sta Pa weł
Ra do jew ski, Jo an na Dy mar ska -Kacz ma -
rek – se kre tarz po wia tu, Ju liusz Pocz -
ta – prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go, Mi łosz Zwie rzyk – czło -
nek Za rzą du Po wia tu Kro to szyń skie go.
Mło dzież uho no ro wa no w trzech ka te go -
riach – za wy so kie wy ni ki w na uce,
za szcze gól ne osią gnię cia na uko we i za wy -
bit ne osią gnię cia spor to we. 

Dwo je uczniów otrzy ma ło sty pen -
dium w dwóch ka te go riach, a jed na uczen -
ni ca – w trzech. Lau ra Sia ma z Ze spo łu

Szkół Po nad pod sta wo wych nr 2 im. K. F.
Li bel ta zo sta ła uho no ro wa na za wy so kie
wy ni ki w na uce oraz za szcze gól ne osią -
gnię cia na uko we, a Mi ko łaj Ży to z I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. H. Koł łą ta ja
w Kro to szy nie – za wy so kie wy ni ki w na -
uce oraz za wy bit ne osią gnię cia spor to we.
Z ko lei Zo fia Stemp niak z Ze spo łu Szkół
Po nad pod sta wo wych im. J. Mar ciń ca
w Koź mi nie Wlkp. otrzy ma ła sty pen dium
w każ dej ka te go rii. 

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi li
ucznio wie ZSP nr 1 w Kro to szy nie
pod opie ką Ka ta rzy ny Ochmann.

(AN KA)

EDUKACJA

Stypendia starosty dla najzdolniejszych w powiecie

7 paź dzier ni ka w miej sco wo ści Wy -
ga nów (gmi na Ko by lin) po li cjan ci ru -
szy li w po ścig za kie row cą po jaz du,
któ ry prze kro czył do zwo lo ną pręd -
kość i nie za trzy mał się do kon tro li.
Jak się oka za ło, po wo dem uciecz ki
był brak upraw nień.

W Wy ga no wie sa mo chód mar ki Opel
Vec tra je chał z pręd ko ścią o 33 km/h więk -
szą niż do pusz czal na. Po li cjan ci da li więc
kie row cy znak do za trzy ma nia się, ale ten
nie za re ago wał i od da lił się w kie run ku Ko -
by li na. Mun du ro wi uda li się w po ścig.
Szyb ko usta lo no wła ści cie la po jaz -
du – oka zał się nim 23-let ni miesz ka niec
Ko by li na. Za trzy ma no go w miej scu za -
miesz ka nia. 

– Nie stwier dzo no u nie go obec no ści
al ko ho lu we krwi. W trak cie roz mo wy
z po li cjan ta mi przy znał się do kie ro wa nia
sa mo cho dem w miej sco wo ści Wy ga nów.

Nie za trzy mał się na sy gna ły po li cjan tów,
po nie waż wy stra szył się kon tro li dro go wej,
gdyż ma cof nię te upraw nie nia do kie ro wa -
nia po jaz dem. Za prze kro cze nie pręd ko ści
o 33 km/h zo stał uka ra ny man da tem
w wy so ko ści 800 zł i 9 punk ta mi kar ny mi.
Za nie za sto so wa nie się, w ce lu unik nię cia
kon tro li, do sy gna łów oso by upraw nio nej,
na ka zu ją cej za trzy ma nie sa mo cho du, uka -
ra no kie ru ją ce go man da tem w wy so ko -
ści 1000 zł i 15 punk ta mi. Po spraw dze niu
w po li cyj nej ba zie da nych po twier dzo no je -
go wcze śniej sze ze zna nia. Ma za kaz pro wa -
dze nia po jaz dów, wy da ny przez Sąd
Re jo no wy w Kro to szy nie. Mło de go kie -
row cę po in for mo wa no, że po peł nił prze -
stęp stwo z art. 244 Ko dek su kar ne go.
Za to prze stęp stwo gro zi mu do pię ciu lat
po zba wie nia wol no ści – po in for mo wał ze -
spół pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie.

(FE NIX)

Z POLICJI

Za ucieczkę poniesie 
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STYPENDYŚCI
Wysokie wyniki w nauce:
Nadia Bachórz (ZSP nr 1 w Krotoszynie), Marianna Bączyk (ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.), Ignacy Brdys (ZSP im. J.

Marcińca w Koźminie Wlkp.), Wojciech Jacek Cierniewski (I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie), Weronika Deplewska (ZSP nr 1
w Krotoszynie), Julia Drukarczyk (I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie), Kacper Gajewski (ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.),
Anna Gewert (I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie), Zuzanna Gilicka (ZSP nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie), Karolina Golka (ZSP
im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.), Weronika Gruchociak (I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie), Karolina Jakubek (I LO im. H.
Kołłątaja w Krotoszynie), Julia Jarus (ZSP nr 1 w Krotoszynie), Magdalena Klarzyńska (ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.),
Agnieszka Krakowska (ZSP nr 1 w Krotoszynie), Nikola Kulińska (I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie), Piotr Adam May (I LO im. H.
Kołłątaja w Krotoszynie), Wiktoria Orłowska (ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.), Wojciech Pawelczak (I LO im. H. Kołłątaja
w Krotoszynie), Paweł Pęcak (I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie), Jakub Procajło (ZSP nr 1 w Krotoszynie), Hanna Przyjemska (I LO
im. H. Kołłątaja w Krotoszynie), Kornelia Ratajczak (ZSP nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie), Karolina Skrzypczak (ZSP nr 2 im. K.
F. Libelta w Krotoszynie), Kacper Kamil Snela (I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie), Mateusz Sroka (I LO im. H. Kołłątaja
w Krotoszynie), Paulina Talaga (ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie), Weronika Zakońska (ZSP nr 1 w Krotoszynie).

Szczególne osiągnięcia naukowe:
Wiktoria Kuźma (ZSP nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie), Natalia Ratajczak (ZSP nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie), Monika

Waliszewska (ZSP nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie).

Wybitne osiągnięcia sportowe:
Julia Bielawna (I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie), Jakub Formanowski (ZSP nr 1w Krotoszynie), Zuzanna Jarocka (I LO im.

H. Kołłątaja w Krotoszynie), Hubert Krzyżański (ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.), Wojciech Lisiak (ZSP im. J. Marcińca
w Koźminie Wlkp.), Julia Maślankowska (I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie), Paulina Stempniak (ZSP im. J. Marcińca w Koźminie
Wlkp.), Eryk Szymczak (ZSP nr 1 w Krotoszynie), Filip Śronek (ZSP nr 1 w Krotoszynie).
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W dru gą nie dzie lę paź dzier ni ka
na or li ku przy pro me na dzie w Kro to -
szy nie ro ze gra no mecz pił ki noż nej
po mię dzy sa mo rzą dow ca mi a księż -
mi w ra mach VII Me mo ria łu Ks. Teo -
do ra Kacz mar ka. Wy da rze nie mia ło
tak że aspekt cha ry ta tyw ny, bo wiem
przy oka zji zbie ra no środ ki dla 12-
let nie go Igo ra Wa cho wia ka.

Po stać ks. Teo do ra Kacz mar ka przy bli -
żył lo kal ny hi sto ryk, dr Edward Jo kiel. Ks.
Teo dor Kacz ma rek uro dził się 15 wrze -
śnia 1895 ro ku w Ko ścia nie. Po cho dził
z bar dzo re li gij nej, ka to lic kiej ro dzi ny.
Po ukoń cze niu szko ły śred niej pod jął stu -
dia na wy dzia le teo lo gicz nym w Mo na ste -
rze. 5 kwiet nia 1919 otrzy mał świę ce nia
ka płań skie w Gnieź nie. Po cząt ko wo zo stał
skie ro wa ny na wi ka riat do Ostrze szo wa.
Po tem mia no wa no go na na uczy cie la re li -
gii w Se mi na rium Na uczy ciel skim
w Wolsz ty nie. W 1926 zo stał ad mi ni stra -
to rem pa ra fii w Wiesz czy czy nie ko ło Śre -
mu, a w 1933 ob jął funk cję pro bosz cza
w Mar go ni nie. Był tam rów nież wi zy ta to -
rem na uki re li gii.

Ks. Kacz ma rek stu dio wał tak że fi lo zo -
fię na Uni wer sy te cie Po znań skim. Pra cę
nad dok to ra tem prze rwał mu wy -
buch II woj ny świa to wej. We wrze -
śniu 1939 zo stał aresz to wa ny przez
hi tle row skie wła dze oku pa cyj ne i wy wie -
zio ny w oko li ce Sie dlec. Do 1945 pra co wał
ja ko wi ka riusz w Ka mien nie. Po woj nie po -
wró cił do swo jej pa ra fii w Mar go ni nie.
Wła dze Ko ścio ła 1 paź dzier ni ka 1945 po -
wie rzy ły ks. Kacz mar ko wi funk cję pro -
bosz cza przy Ko ście le pw. Św. Ja na
Chrzci cie la w Kro to szy nie. Mia no wa ny zo -
stał rów nież ko men da rzem Ko ścio ła pw.
Św. Ap. Pio tra i Paw ła.

Ks. Kacz ma rek od ra zu rzu cił się
w wir pra cy dusz pa ster skiej. W szcze gól ny
spo sób roz po wszech nił w Kro to szy nie na -
bo żeń stwo do Je zu sa Eu cha ry stycz ne go
i Mat ki Bo żej. W 1949 mia no wa ny go
na dzie ka na de ka na tu kro to szyń skie go.
W Kro to szy nie ukoń czył pro ces po więk -
sza nia cmen ta rza pa ra fial ne go. Od no wił
Ko ściół pw. Św. Ap. Pio tra i Paw ła. Nad zo -
ro wał prze bu do wę or ga nów. 

Bar dzo wie lu swo ich za mie rzeń nie
zdą żył zre ali zo wać. Padł bo wiem ofia rą
prze śla do wań sta li now skich w Pol sce. Ks.
Kacz ma rek, obej mu jąc pro bo stwo w Kro -
to szy nie, zo stał rów nież mo de ra to rem
dzia ła ją cej od 1926 So da li cji Ma riań skiej.
Za sły nął wów czas wśród wier nych pa ra -
fian z pa trio tycz nych ka zań o wol no ści
i po sza no wa niu pra wa gwał co ne go przez
re żim ko mu ni stycz ny. Ze wzglę du na licz -
ne prze śla do wa nia ze stro ny władz ko mu -
ni stycz nych spo tka nia człon ków So da li cji
Ma riań skiej od by wa ły się na pro bo stwie.
W wy ni ku na si la nia się walk władz ko mu -
ni stycz nych z Ko ścio łem za ka za no m. in.
sta wia nia oł ta rzy pod czas pro ce sji Bo że go
Cia ła w miej scach pu blicz nych. W 1952
ks. Kacz ma rek prze wod ni czył nie ty po wej

pro ce sji Bo że go Cia ła w Kro to szy nie. Oł -
tarz zo stał umiesz czo ny na plat for mie sa -
mo cho do wej, prze miesz czał się
na tra dy cyj nej tra sie przej ścia pro ce sji. Sa -
mo chód z oł ta rzem za trzy my wał się
w miej scach, gdzie za wsze by ły usta wia ne
oł ta rze.

Gdy ks. Kacz ma rek 22 lu te go 1953
od wie dził swo ich zna jo mych w Po zna niu,
zo stał aresz to wa ny przez funk cjo na riu sza
Urzę du Bez pie czeń stwa. Ska za no go
na pięć lat wię zie nia z nie wia do mych przy -
czyn. Zmarł 21 wrze śnia 1954 w wię zie -
niu w Sztu mie. Je go szcząt ki spro wa dzo no

do Kro to szy na i po cho wa no na cmen ta rzu
pa ra fial nym w ro dzin nym gro bow cu.

Mecz upa mięt nia ją cy ks. Kacz mar ka
był pe łen emo cji. Nie za bra kło efek tow -
nych ak cji i go li. Osta tecz nie lep sza oka za -
ła się dru ży na sa mo rzą dow ców, któ ra
wy gra ła 6: 3. Dla zwy cię skiej eki py aż czte -
ry tra fie nia za li czył Adam Szym czak,
a po jed nym do ło ży li Ja nusz Du dziak i Ma -
ciej Pocz ta. Z ko lei dla ze spo łu du chow -
nych do siat ki tra fia li ks. Da niel Za ręb ski,
Mar cel Ba ran oraz Bar tosz Sza flar ski. 

Pod czas me czu zbie ra no środ ki
dla 12-let nie go Igo ra Wa cho wia ka, któ ry
cho ru je na cu krzy cę ty pu A. Że by nor mal -
nie funk cjo no wać, chło pak po trze bu je
pom pę in su li no wą. Zbiór ka pro wa dzo na
jest tak że na por ta lu się po ma ga. pl. 

– Chcie li by śmy, aby je go co dzien ność
by ła bez tro ska, jak u in nych dzie ci. Jed nak
wia do mość o cu krzy cy ty pu I po sta wi ła na -
szą co dzien ność na gło wie. Świa do mość,
że Igor do koń ca ży cia bę dzie mie rzył się
z tak nie obli czal nym prze ciw ni kiem, jest
dla nas dru zgo cą ca. Igor jest chłop cem bar -
dzo ak tyw nym, cho dzi do kla sy spor to wej,
gra w siat ków kę w szkol nej dru ży nie oraz
pły wa. Nasz świat roz sy pał się jak do mek

z kart w cią gu za le d wie jed ne go po po łu -
dnia. Igor schudł w cią gu dwóch mie się -
cy 6 kg i urósł 3 cm. Skon tro lo wa li śmy ten
fakt u le ka rza, ale uspo ko ił nas, że w je go
wie ku to nor mal ne. Ja ko ma ma za czę łam
być bar dziej czuj na. Za ob ser wo wa łam, że
syn zwięk szo ne pra gnie nie, a mąż wy czuł
w od de chu sy na amo niak. Po sta no wi łam
spraw dzić, co mo gą ozna czać te ob ja wy, bo
wszyst ko wska zy wa ło na cu krzy cę, ale tej
my śli nie do pusz cza łam. Póź nym wie czo -
rem zmie rzy li śmy sy no wi cu kier na glu ko -
me trze, a to, co zo ba czy łam, wpra wi ło
mnie w osłu pie nie – wska zy wał 564!
W pierw szej chwi li po my śla łam, że jest po -
psu ty. Nie ste ty, nie był. Póź niej wszyst ko
już po to czy ło się bły ska wicz nie: ka ret ka,
szpi tal i dia gno za: cu krzy ca ty pu I. Od mo -
men tu dia gno zy je ste śmy bar dzo czuj ni.
Syn ma czę ste wa ha nia po zio mu cu kru we
krwi, któ re gro żą hi po gli ke mią al bo hi per -
gli ke mią. Naj bar dziej nie bez piecz ne są
wła śnie w no cy. Zbyt wy so ki lub zbyt ni -
ski po ziom cu kru wią że się z po waż ny mi
kon se kwen cja mi. Po stę pu ją ca cho ro ba mo -
że do pro wa dzić rów nież do uszko dze nia
ner wów i na czyń, nie wy dol no ści ne rek,
utra ty wzro ku, am pu ta cji no gi lub rę ki,
a na wet uda ru mó zgu i za wa łu ser ca! Czę -
sto wi dzę, że Igor zno si to wszyst ko dziel -
niej niż ja, ale pę ka mi ser ce za każ dym
ra zem, kie dy wbi ja w swo je pal ce igłę, by
zba dać po ziom cu kru. Aby Igor mógł re ali -
zo wać swo je pla ny ży cio we i funk cjo no wać
jak je go ró wie śni cy, wy ma ga pom py in su -
li no wej, któ ra nie ste ty nie jest w na szym
kra ju re fun do wa na, a jej koszt prze kra cza
na sze moż li wo ści, zwłasz cza, że ma my
jesz cze dwo je nie peł no spraw nych dzie ci.
Je śli cu krzy cy nie bę dzie my trzy ma li w ry -
zach, ży cie Igo ra bę dzie to czy ło się w cią -
głym stra chu. Bar dzo pro si my Was
o wspar cie, któ re za pew ni nam po czu cie
bez pie czeń stwa – ape lu je ma ma Igo ra
na por ta lu sie po ma ga. pl.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

PIŁKA NOŻNA

Księża i samorządowcy zagrali w szczytnym celu

 
 



13 paź dzier ni ka w au li I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Hu go na Koł -
łą ta ja w Kro to szy nie zor ga ni zo wa no
po wia to wą uro czy stość z oka zji Dnia
Edu ka cji Na ro do wej. Na uczy cie lom
po dzię ko wa no za ich co dzien ną pra -
cę i zło żo no ży cze nia z oka zji ich
świę ta. Tra dy cyj nie też wrę czo no na -
gro dy. 

Po wia to we świę to edu ka cji roz po -
czę ło się od wy stą pie nia sta ro sty kro -
to szyń skie go, któ ry po dzię ko wał

wszyst kim pra cow ni kom oświa ty,
przede wszyst kim dy rek to rom i na -
uczy cie lom szkół po nad pod sta wo -
wych i spe cjal nych. Od niósł się tak że
do ogól nej sy tu acji w na szym kra ju,
zwłasz cza w kon tek ście ga lo pu ją cej in -
fla cji i ro sną cych cen za ener gię. 

– Ma my za so bą bar dzo trud ny
czas, ja kim był okres pan de mii,
a przed na mi ko lej ne nie po ko je. Mam
na my śli in wa zję ro syj ską na Ukra inę,
kry zys eko no micz ny i ener ge tycz ny.
Idzie za tym pro blem bie żą ce go funk -

cjo no wa nia na szych szkół. Za pew niam
jed nak, że do ło ży my, ja ko po wiat,
wszel kich sta rań, aby za pew nić wam
i uczniom nor mal ną na ukę. Sta le in we -
stu je my w in fra struk tu rę edu ka cyj ną.
Prze pro wa dza my re mon ty i otwie ra -
my no we pra cow nie. Nie wy obra ża my
so bie, że by nie by ło ogrze wa nia w szko -
łach w okre sie zi mo wym i za ist nia ła ko -
niecz ność na uki zdal nej. Mam
na dzie ję, że wspól nie za ci śnie my pa sa
i przej dzie my ra zem przez ten trud ny
okres. To, co ro bi cie, nie jest tyl ko pra -
cą, ale przede wszyst kim mi sją. Cie szę
się, że na si na uczy cie le cią gle pod no szą
swo je kwa li fi ka cje – po wie dział Sta ni -
sław Szczot ka. 

Sta ro sta przy oka zji wspo mniał
o trzech waż nych in we sty cjach w dzie -
dzi nie oświa ty. Po wiat otrzy mał bo -
wiem do fi nan so wa nie w wy so ko ści 10
mi lio nów zło tych na mo der ni za cję m.
in. ka na li za cji w I LO w Kro to szy nie,
da chu i okien w Ze spo le Szkół Po nad -
pod sta wo wym w Koź mi nie Wlkp.
oraz da chu w Ze spo le Szkół Po nad -
pod sta wo wych nr 2 w Kro to szy nie.

Tra dy cyj nie wy róż nia ją cym się dy -
rek to rom i na uczy cie lom wrę czo no
na gro dy fi nan so we. Uro czy stość
uświet nił wy stęp ar ty stycz ny w wy ko -
na niu mło dzie ży z Ze spo łu Szkół Po -
nad pod sta wo wych nr 3 Kro to szy nie
pod kie run kiem Ma rze ny Ka spro le -
wicz.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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UROCZYSTOŚĆ

Nauczyciele świętowali

WYRÓŻNIENIA

Srebrna Tarcza dla promocyjnego
filmu o Krotoszynie

Urząd Miej ski w Kro to szy nie zo stał
jed nym z lau re atów VII edy cji Fe sti -
wa lu Fil mów Od po wie dzial nych „17
Ce lów”. W ka te go rii in sty tu cji pu -
blicz nych (głów nie sa mo rzą dów)
dru gą na gro dą, czy li Srebr ną Tar czą,
wy róż nio no film pro mo cyj ny o na -
szym mie ście. 

W trak cie sze ściu fe sti wa lo wych dni
wi dzo wie obej rze li po nad 50 krót kich fil -
mi ków, przy go to wa nych przez trzy sek to -
ry – in sty tu cje pu blicz ne, biz nes i NGO.
Nie za leż ne ju ry, zło żo ne z eks per tów
w dzie dzi nie ki na, eko lo gii, biz ne su, NGO
i CSR, przy zna ło swo je na gro dy, wi dzo wie
tak że wy bra li naj lep sze – ich zda -
niem – fil my, a or ga ni za tor fe sti wa lu wrę -
czył na gro dy spe cjal ne. Na kon kurs
na de sła no 79 fil mi ków, do fe sti wa lu za -
kwa li fi ko wa no 52 pro duk cje.

Fe sti wal Fil mów Od po wie dzial nych
„17 Ce lów” to kon kurs naj lep szych krót -
kich form fil mo wych (w tym fil mów pro -
mo cyj nych i re kla mo wych), trwa ją cych nie
dłu żej niż 5 mi nut, wy pro du ko wa nych
przez przed się bior stwa, or ga ni za cje non
pro fit, jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne -
go oraz in ne pod mio ty  za in te re so wa ne
zrów no wa żo nym roz wo jem i spo łecz ną
od po wie dzial no ścią. 

30 wrze śnia w po znań skim Ki nie Rial -
to wrę czo no na gro dy. Lau re aci otrzy ma li re -
gu la mi no we Zło te, Srebr ne i Brą zo we Tar cze

oraz Na gro dę Pu blicz no ści, na to miast wie -
lo let ni part ner fe sti wa lu – kra kow ska Fun -
da cja Aeris Fu tu ro – roz strzy gnął fil mo wy
kon kurs pn. „Żar le je się z nie ba” w ra mach
pro jek tu „Hy dro za gad ka – jak wy grać�  z su -
sza �?”. Go ściem spe cjal nym te go wy da rze nia
był zna ko mi ty ak tor, Ro bert Więc kie wicz. 

– Da je du żą na dzie ję fakt, że tak wie -
le in sty tu cji pu blicz nych ak tyw nie dzia ła
na rzecz re ali za cji ce lów zrów no wa żo ne go
roz wo ju. Gmi ny i mia sta wspie ra ją ini cja -
ty wy pro eko lo gicz ne, dba ją o od po wied nią
re ten cję czy też po ma ga ją roz wi jać się spo -
łecz no ściom lo kal nym. W tym ro ku prze -
sła no 17 fil mo wych zgło szeń,
a do kon kur su za kwa li fi ko wa no 11 fil -
mów. W opi nii ju ro rów naj lep sze oka za ły
się fil my mó wią ce o smo gu (Gro dzisk
Wlkp.), pro mu ją ce mia sta w spo sób od po -
wie dzial ny (Kro to szyn) czy też zwra ca ją ce
uwa gę na róż no rod ność (Po li tech ni ka Po -
znań ska) oraz edu ku ją ce w za kre sie ko -
niecz no ści two rze nia part nerstw
w pro jek tach dla lep sze go ju tra (Nad le śnic -
two Obor ni ki) – czy ta my w po fe sti wa lo -
wym ko mu ni ka cie pra so wym

Tak więc w ka te go rii in sty tu cji pu -
blicz nych pierw sze miej sce ex aequo za ję -
ły Nad le śnic two Obor ni ki i Po li tech ni ka
Po znań ska, a za ni mi upla so wał Urząd
Miej ski w Kro to szy nie, któ ry na gro dzo no
Srebr ną Tar czą Fe sti wa lu za pro mo cyj ny
film o na szym mie ście. 

(AN KA)
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FOLKLOR

Ludowe rytmy w Łagiewnikach

W Ła giew ni kach (gmi na Ko by lin) od -
by ła się już 21. edy cja Po wia to we go
Prze glą du Ze spo łów Folk lo ry stycz -
nych, dzia ła ją cych przy ko łach go -
spo dyń wiej skich. Na sce nie za pre -
zen to wa ło się sześć ze spo łów i sie -
dem so li stek. 

Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by ły Sta -
ro stwo Po wia to we w Kro to szy nie oraz
Miej sko -Gmin ny Zwią zek Rol ni ków, Kół
i Or ga ni za cji Rol ni czych w Kro to szy nie.
Po raz pierw szy w prze glą dzie wzię ły
udział Perzy czan ki im. Te re sy Płon ki
z Perzyc. Ze spół zo stał re ak ty wo wa ny
w ubie głym ro ku, po 30 la tach za wie sze -
nia. W ju ry zna la zły się Ar let ta Po lań ska,
Ma rze na Wi śniew ska i Mał go rza ta Wy soc -
ka. Przy oce nie wy stę pów pod uwa gę bra -
no do bór re per tu aru, war to ści re gio nal ne
pre zen to wa nych pie śni i stro jów, ży wy ję -
zyk i au ten tyzm oraz ogól ne wra że nia ar -
ty stycz ne.

Ju ry nie mia ło ła twe go za da nia, ale
osta tecz nie uda ło się wy ło nić lau re atów
i wy róż nio nych. Po śród ze spo łów trium fo -
wa li Lu to gnie wia cy, wy prze dza jąc Ko bie -
rzan ki i Ka li nę. Z ko lei wy róż nie nia
rów no rzęd ne przy zna no Biad ko wian kom,
Perzy czan kom i Ła giew ni cza nom. W ka te -
go rii so li stek pierw sze miej sce za ję ła
Agniesz ka Ję dr ko wiak (Ko bie rzan ki), dru -
ga by ła Alek san dra Bier nac ka (Ka li na),
a trze cia Mał go rza ta Ol szew ska (Lu to gnie -
wia cy). Wy róż nie nie spe cjal ne tra fi ło
do Ja ni ny Szwa łek (Ka li na), a wy róż nie nia
rów no rzęd ne do Bar ba ry Sci bor (Perzy -
czan ki), Ma rii Po mo gier (Ła giew ni cza nie)
i Ma rii Pie ru nek (Lu to gnie wia cy).

Na gro dy ufun do wa ły Sta ro stwo Po -
wia to we w Kro to szy nie, Wiel ko pol ska Izba
Rol ni cza Ra da Po wia to wa w Kro to szy nie
i Urząd Miej ski w Ko by li nie. Or ga ni za cję
prze glą du sfi nan so wa ły oba sa mo rzą dy,
przy wspar ciu spon so rów.

(AN KA)
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W ostat ni week end wrze śnia w Bed -
na rach po raz 23. od by ły się Mię dzy -
na ro do we Tar gi Rol ni cze Agro Show.
Na tej pre sti żo wej wy sta wie nie mo -
gło za brak nąć na szych part ne rów.
Swo je sto iska mia ły tam fir my Sob -
me tal oraz Na glak. 

Agro Show to naj więk sza mię dzy na -
ro do wa wy sta wa rol ni cza w Eu ro pie. Or -
ga ni zo wa na jest przez Pol ską Izbę
Go spo dar czą Ma szyn i Urzą dzeń Rol ni -
czych. Od by wa się od 1999 ro ku i jest
uzna wa na ja ko do sko na łe miej sce pre zen -
ta cji naj now szych i naj no wo cze śniej szych
ma szyn oraz urzą dzeń rol ni czych. W tar -
gach co ro ku bie rze udział ok. 800 wy staw -
ców z bran ży rol ni czej, od wie dza je set ki
ty się cy osób. Wy staw ca mi są kra jo wi pro -
du cen ci oraz przed sta wi cie le wszyst kich
czo ło wych ma rek ma szy no wych na świe -
cie. Ma szy ny rol ni cze moż na zo ba czyć
na po wierzch ni ok. 100 ha. 

Po raz pierw szy wstęp na tar gi był płat -
ny. Or ga ni za to rzy uza sad ni li fakt wpro wa -
dze nia opła ty tym, że na wy sta wie
po win ny się zna leźć oso by rze czy wi ście za -
in te re so wa ne tą bran żą, a nie tzw. spa ce ro -
wi cze. Uczest nic two w trwa ją cych trzy dni
wy da rze niach da je moż li wość zo ba cze nia
no wo cze snych roz wią zań tech no lo gicz -
nych, uła twia ją cych pra cę i re wo lu cjo ni zu -
ją cych prze mysł rol ni czy. Bez po śred ni

kon takt z przed sta wi cie la mi firm sprzy ja
na wią za niu współ pra cy. 

Na jed nym ze sto isk swo je pro duk ty
za pre zen to wa ła fir ma Sob me tal z Ju tro si -
na. Przed się bior stwo po wsta ło w 1999 ro -
ku, spe cja li zu je się w pro duk cji wy so kiej
ja ko ści prze my sło wych mie szal ni pasz,
mie szal ni ków, śru tow ni ków, prze no śni -
ków za ła dow czo -roz ła dow czych, żmi jek
śli ma ko wych, zbior ni ków, si lo sów czy se -
pa ra to rów do zbo ża. 

Na Agro Show Sob me tal pre zen tu je
się od wie lu lat, sku pia jąc przy swym sto -
isku rze sze za in te re so wa nych klien tów.
Urzą dze nia fir my zna czą co wpły wa ją
na efek tyw ność i wy go dę pra cy w go spo -
dar stwie rol nym. W te go rocz nej edy cji

na sto isku Sob me ta lu moż na by ło zo ba -
czyć mie szal nie pasz syp kich, roz drab -

niacz śru ty, prze no śnik śli ma ko wy oraz
mie sza dło do gno jo wi cy. Wszyst kie pro -
duk ty cie szy ły się spo rym za in te re so wa -
niem.

– Je ste śmy mi le za sko cze ni te go rocz -
ną edy cją tar gów, fre kwen cja by ła bar dzo
wy so ka w po rów na niu z ro kiem ubie -
głym. Od by li śmy wie le po zy tyw nych roz -
mów z rol ni ka mi, któ rzy – wbrew te mu,
co obec nie się dzie je – sta ra ją się po zy tyw -
nie pa trzeć w przy szłość, pla nu jąc in we sty -
cje i wy ka zu jąc chęć roz wo ju swych
dzia łal no ści, co nas bar dzo cie szy – re la -
cjo nu je Ra do sław So bań ski z fir my Sob -
me tal.

Na Agro Show nie mo gło za brak nąć
rów nież pro du cen ta ka bin – fir my Na glak
z Koź mi na Wlkp. Dzia ła ona na ryn ku

od po nad 30 lat, spe cja li zu je się przede
wszyst kim w pro duk cji ka bin do po jaz dów
rol ni czych oraz trans por tu oso bo we go
i po jaz dów bran ży bu dow la nej. 

Na glak uczest ni czy w Agro Show cy -
klicz nie, każ de go ro ku od po cząt ku or ga -
ni zo wa nia tar gów. Na sto isku przez nich
przy go to wa nym moż na by ło zo ba czyć ka -
bi ny do cią gni ków ty pu Ur sus C360,
C330 oraz John De ere 3038E czy Ku bo ta
i kom baj nu Bi zon. Był czas na roz mo wy
i spo tka nia z klien ta mi oraz kon tra hen ta -
mi fir my. Po nad to za dba no o do dat ko we
atrak cje.

– Na sze sto isko cie szy ło się ogrom -
nym za in te re so wa niem, go ści li śmy
przy nim zna nych youtu be rów z ka na łu
Tra vi Ga ra ge, któ rzy za pre zen to wa li prze -
ro bio ny przez nich cią gnik, tzw. sześć dzie -
siąt kę, do któ rej na sza fir ma wy ko na ła
in no wa cyj ną ka bi nę z pła ską pod ło gą. Cią -
gnik wy po sa żo no m. in. w kli ma tro nic, ra -
dio z du żym wy świe tla czem, ka me ry
i dwa na ście ha lo ge nów ro bo czych led. Po -
nad to za mon to wa no przy nim na pęd
na czte ry ko ła oraz do ło żo no tur bo – opo -
wia da Bar tło miej Gra barz z fir my Na glak.
Uru cho mie niu „sześć dzie siąt ki” przy glą -
da ły się tłu my za in te re so wa nych. 

Pre zen ta cja pro duk tów fir my na tej
ran gi tar gach przy no si wie le ko rzy ści za -
rów no przed się bior stwu, jak i klien tom,
któ rzy mo gą z bli ska obej rzeć in te re su ją ce
ich pro duk ty, za dać nur tu ją ce ich py ta nia
przed sta wi cie lom fir my czy po znać no wo -
ści ryn ko we z bran ży. 

(LT)

Na czasie 11

BRANŻA ROLNICZA

Firmy Sobmetal i Naglak na Agro Show w Bednarach
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W Ko men dzie Po wia to wej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie
do szło do wrę cze nia na gród w ra -
mach X edy cji kon kur su „Czuj ka
w do mu – tle nek wę gla nic złe go nie
zro bi ni ko mu”. Ak cję zor ga ni zo wa no
dzię ki współ pra cy PSP w Kro to szy -
nie z Urzę dem Miej skim i Sta ro -
stwem Po wia to wym.

Kon kurs jak co ro ku cie szył się du żym
za in te re so wa niem. W te go rocz nej edy cji
do or ga ni za to rów wpły nę ło 289 an kiet.
Roz lo so wa no 102 czuj ni ki tlen ku wę gla.
Ko men dant po wia to wy Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej w Kro to szy nie st. bryg. Ma rek
Ka lak, w obec no ści swo je go za stęp cy, przy -
wi tał go ści i lau re atów kon kur su oraz wy -
gło sił pre lek cję do ty czą cą za gro żeń
zwią za nych z wy stę po wa niem tlen ku wę -
gla, na wią zu jąc do co rocz nej kam pa nii spo -
łecz nej „Czuj ka na stra ży Two je go
bez pie czeń stwa”. Pod kre ślił, jak waż ną ro -

lę od gry wa ją wła śnie czuj ni ki tlen ku wę gla
oraz przy po mniał o obo wiąz ku usu wa nia
za nie czysz czeń z prze wo dów dy mo wych
i spa li no wych.

Na stęp nie ko men dant PSP, bur -
mistrz Kro to szy na i sta ro sta wrę czy li lau -
re atom czuj ki tlen ku wę gla. – Cie szę się,
że co ro ku ta ak cja jest prze pro wa dza na.
Mo że to ko muś ura to wać w przy szło ści

ży cie – za zna czył sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka. W po dob nym to nie wy po wie -
dział się wło darz Kro to szy na. – Ak cja jest
przy kła dem współ dzia ła nia or ga ni za cji
sa mo rzą do wych i pań stwo wych. War to
chro nić swo je ży cie. Oby te czuj ki nie mu -
sia ły za dzia łać – po wie dział Fran ci szek
Mar sza łek. 

(FE NIX)

Szko ła Pod sta wo wa im. Mi ko ła ja Ko -
per ni ka w Biad kach we współ pra cy
z Wy dzia łem Ar che olo gicz nym Uni -
wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza
z Po zna nia zor ga ni zo wa ła dla dzie ci
i miesz kań ców Pik nik Ar che olo gicz ny. 

Uro czy ste go otwar cia im pre zy do ko -
na li dy rek tor szko ły oraz przed sta wi cie le
po znań skiej uczel ni, za chę ca jąc wszyst -
kich do wspól nej za ba wy. Or ga ni za to rzy
przy go to wa li sze reg cie ka wych atrak cji.
Zor ga ni zo wa no po kaz mo dy śre dnio -

wiecz nej, Po czet Wierz bię ty z Kro to szy na
za pre zen to wał zbro je, uzbro je nie oraz styl
wal ki z te go okre su. Ku ucie sze naj młod -
szych od by ły się też warsz ta ty z le pie nia
na czyń, śre dnio wiecz ne go zio ło lecz nic twa
oraz po kaz so kol ni czy. 

Swo je sto isko mia ło Sto wa rzy sze nie
Hi sto rycz no -Eks plo ra cyj ne „Kro to szyn”,
któ re wy sta wi ło swój sprzęt oraz przy go to -
wa ło ką cik wy ko pa li sko wy dla dzie ci. Po -
nad to moż na by ło po si lić się po tra wa mi
przy go to wa ny mi przez Ko ło Go spo dyń
Wiej skich w Biad kach. (FE NIX)
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Der bo we zwy cię stwo i re mis z sil -
nym Or łem Mro czeń w li dze oraz klę -
ska w Okrę go wym Pu cha rze Pol -
ski – to bi lans kro to szyń skiej Astry
z ostat nich dni. Z ko lei Bia ły Orzeł
prze grał dwa ko lej ne me cze li go we. 

W der bo wej kon fron ta cji po mię dzy
Astrą i Bia łym Or łem lep si by li kro to szy nia -
nie, któ rzy wy gra li 3: 1. W mi nio ny week -
end Astra znów zmie rzy ła się z Or łem, ty le
że tym z Mro cze nia. Bram ka rze obu dru żyn

za cho wa li czy ste kon to i mecz za koń czył się
bez bram ko wym re mi sem. Po mię dzy li go -
wy mi spo tka nia mi eki pa z Kro to szy na za -
gra ła w 1/4 fi na łu Okrę go we go Pu cha ru
Pol ski z KP Słu pia. Nasz ze spół prze grał
aż 1: 9 i w za sa dzie ta ki wy nik mó wi wszyst -
ko o prze bie gu te go wi do wi ska.

Po der bo wej po raż ce pił ka rze Bia łe go
Or ła Koź min Wlkp. chcie li się zre ha bi li to -
wać w Go sty niu. Nie ste ty, miej sco wa Ka -
nia by ła zde cy do wa nie lep sza i wy gra ła
pew nie 3: 0. (AN KA)
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W Cen trum Kształ ce nia i Wy cho wa -
nia w Ple sze wie od by ły się Ogól no -
pol skie Za wo dy Spor to we Ochot ni -
czych Huf ców Pra cy, zor ga ni zo wa ne
przez Ko men dę Głów ną OHP. W ka -
drze re pre zen tu ją cej Wiel ko pol skę
zna la zła się mło dzież z Kro to szy na
i Ostro wa Wlkp.

Im pre za ob ję ta by ła pa tro na tem mi ni -
ster pra cy i po li ty ki spo łecz nej Mar le ny
Ma ląg oraz mi ni stra edu ka cji i na uki Prze -
my sła wa Czarn ka. Wy da rze nie mia ło
na ce lu pro mo cję spor to we go try bu ży cia,
in te gra cję mło dzie ży z ca łej Pol ski, a tak że
upo wszech nie nie idei olim pij skiej. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 26 dru żyn,
w tym re pre zen ta cja Wiel ko pol skiej Wo je -
wódz kiej Ko men dy OHP, wy ło nio na pod -
czas eli mi na cji re gio nal nych, któ re od by ły
się 8 wrze śnia w Ostrze szo wie. No mi na cje
do wiel ko pol skiej eki py uzy ska li Mar ty na
Ma tu szak i Ni ko la Mia zga z Huf ca Pra -
cy 15-4 w Ostro wie Wlkp. oraz Szy mon
Gi ba sie wicz i Kry stian Ma ciej czak z Huf -
ca Pra cy 15-2 w Kro to szy nie. 

Naj pierw uczest ni cy za wo dów mu sie -
li zmie rzyć się z te stem z wie dzy spor to -
wej. Ko lej ny dzień to zma ga nia
w kon ku ren cjach bie go wych i tech nicz -
nych na sta dio nie lek ko atle tycz nym. Ry -
wa li zo wa no w bie gach na 100, 200 i 400
me trów, w sko ku w dal z miej sca i roz bie -
gu, w rzu cie pi łecz ką pa lan to wą i pił ką le -
kar ską. Prze pro wa dzo no tak że
kon ku ren cje dru ży no we – prze cią ga nie li -
ny i tor prze szkód. Po tem zor ga ni zo wa no
in dy wi du al ne oraz ze spo ło we kon ku ren -
cje na elek tro nicz nej strzel ni cy kry tej oraz
w strze la niu z wia trów ki pod wia tą. 

Trze ci dzień uczest ni cy za wo dów spę -
dzi li na po li go nie Kar czem ka, gdzie to czy -

li emo cjo nal ne po je dyn ki w strze la niu
do za pa dek bia th lo no wych i do tar czy
z od le gło ści 50 me trów. Za li czy li rów nież
ko lej ny tor prze szkód. 

Ostat nie go dnia od by ły się fi na ły kon -
ku ren cji bie go wych, na ko niec pod su mo -
wa no ca łą im pre zę. Kla sy fi ka cję
dru ży no wą wy grał ze spół z Ma ło pol ski,
wy prze dza jąc Pod kar pa cie i eki pę świę to -
krzy ską. Wiel ko po la nie upla so wa li się
w środ ku staw ki. 

In dy wi du al nie naj le piej spi sał się Szy -
mon Gi ba sie wicz, któ ry dwa ra zy sta nął
na po dium – trium fo wał w rzu cie pił ką le -
kar ską i był trze ci w bie gu na 400 m. – Po -
zo sta li za wod ni cy rów nież pre zen to wa li
się bar dzo am bit nie i stwo rzy li zgra ny i ro -
zu mie ją cy się te am, któ ry oprócz za an ga -
żo wa nia w wal ce spor to wej na bież ni
i strzel ni cach po pro stu do sko na le się ba -
wił. Uczest ni cy bar dzo do brze wspo mi na -
ją dni spę dzo ne w Ple sze wie. By ła to
świet na oka zja do za pre zen to wa nia swo ich

umie jęt no ści spor to wych, a tak że nie po -
wta rzal na szan sa na za war cie no wych zna -
jo mo ści. Mło dzież z Wiel ko pol ski dum nie
re pre zen to wa ła na szą ko men dę i mia ła
z uczest nic twa w tym przed się wzię ciu bar -
dzo wie le fraj dy – pod su mo wa ła kro to -
szyń ska jed nost ka. 

– Spę dzi łem w Ple sze wie na praw dę
faj ny czas. Bę dę mi ło wspo mi nał za rów no
ry wa li za cję, jak i licz ne atrak cje, z któ rych
na miej scu mo głem sko rzy stać. Sport do -
star czył mi wie lu emo cji, a spo tka nie
z mło dzie żą z ca łej Pol ski oka zję do za wią -
za nia cie ka wych przy jaź ni – po wie dział
z ko lei Kry stian Ma ciej czak z Huf ca Pra -
cy 15-2.

Po za spor to wą ry wa li za cją or ga ni za to -
rzy za pew ni li mło dzie ży moż li wość ak -
tyw ne go spę dza nia cza su na ba se nie oraz
krę giel ni. Był to do bry ele ment re ge ne ra -
cji.

(AN KA)

Re we la cyj nie spi sa ła się Mo ni ka
Jad czak w Mi strzo stwach Eu ro py
w Aqu ath lo nie w Bil bao. Im pre za
pod na zwą Bil bao Biz ka ia 2022
Eu ro pe an Mul ti sport Tria th lon
Cham pion ship przy cią gnę ła po -
nad 3000 za wod ni ków i za wod ni -
czek oraz oko ło 5000 osób to wa -
rzy szą cych.

W ra mach te go wy da rze nia od by ły
się tria th lon na śred nim dy stan sie, Mi -
strzo stwa Eu ro py w Aqu abi ke (tyl ko
AG), Mi strzo stwa Eu ro py w Aqu ath lo -
nie, Mi strzo stwa Eu ro py w Du ath lo nie
w stan dar dzie (tyl ko AG), Mi strzo stwa
Eu ro py w Du ath lo nie Sprin cie, Mi -
strzo stwa Eu ro py w Tria th lo nie Prze ła -
jo wym oraz Mi strzo stwa Eu ro py Cross
Du ath lon. 

Mo ni ka Jad czak wy star to wa ła
w AG K20 w aqu ath lo nie, do któ re go
otrzy ma ła no mi na cję 1 lip ca w Su szu.

Naj pierw mia ła do po ko na nia 1000
me trów pły wa nia w Ne rvion Ri ver,
a po tem do prze bie gnię cia 5000 me -
trów wo kół prze pięk nej nad mor skiej
alei. 

– Pły wa nie w rze ce nie by ło ła twe.
Fa la by ła dość wy so ka i aku rat w go dzi -
nach po po łu dnio wych trze ba by ło się
zma gać z prą dem wstecz nym, któ ry po -
wsta je wła śnie w wy ni ku two rze nia się
wy so kich fal – opo wia da M. Jad czak.
Wia do mo jed nak, iż kro to szy nian ka za -
wsze da je się z sie bie wszyst ko i nie co fa
się przed prze ciw no ścia mi. Na prze pły -
nię cie jed ne go ki lo me tra po trze bo wa -
ła 13 mi nut i 14 se kund, co da ło jej
dru gie miej sce po tej kon ku ren cji. Po -
tem Mo ni ka prze bie gła dy stans 5 km
w cza sie 21 mi nut i 22 se kund, utrzy -
mu jąc dru gą lo ka tę. Tym sa mym zdo by -
ła w mi strzo stwach Sta re go Kon ty nen tu
srebr ny me dal!

(AN KA)

SPARTAKIADA

Wielkopolanie dali z siebie wszystko

AQUATHLON

Znakomity start Moniki Jadczak

Czte ry ra zy na po dium sta wa li re pre -
zen tan ci UKS Sho dan Zdu ny, któ rzy
bra li udział w Po lish Open In ter na tio -
nal Ka ra te Grand Prix w Biel sku -Bia -
łej. To naj więk szy mię dzy na ro do wy
tur niej WKF w tej czę ści Eu ro py. Za -
wo dy zgro ma dzi ły po nad 1630 ka ra -
te ków z 240 klu bów z 28 państw.

– Bar dzo wy so ki po ziom spor to wy,
kil ka re pre zen ta cji na ro do wych i stres wi -
docz ny w in dy wi du al nych star tach oraz
zwy cię stwa dru żyn – to krót kie pod su mo -
wa nie na szych star tów. Bra wa nie tyl ko
za wy ni ki, ale tak że za za cię te, peł ne emo -
cji wal ki w ku mi te in dy wi du al nym i w ka -
ta – na pi sa no na fa ce bo oko wym pro fi lu
zdu now skie go klu bu. 

W ry wa li za cji dru ży no wej za wod nicz -
ki Sho da na dwa ra zy sta wa ły na naj wyż -
szym stop niu po dium. W ka ta

dru ży no wym U’12 trium fo wa ły Alek san -
dra Adam ska, Ania Cho ma i Ni ko la Ja siń -
ska, a w U’14 naj lep sze oka za ły się Mar ta
Streu bel, Na ta sza Adam ska i Sa ra Glin ka.

Zło ty krą żek zdo był tak że Ja ro sław
Adam ski, któ ry star to wał w ka ta in dy wi -
du al nym ma ster C 55 lat. Z ko lei w ka ta
dru ży no wym U’18 trze cie miej sce za ję ły
Zo fia Ducz mal, Klau dia Swat i Ma tyl da
Ozga. Lep sze by ły tyl ko Wę gier ki i Czesz -
ki. W punk ta cji klu bo wej Sho dan zna lazł
się na 11. po zy cji.

W Biel sku -Bia łej ry wa li zo wał tak że
Ka je tan Woź niak z Koź miń skie go Klu bu
Ka ra te Do Sho to kan. Wpraw dzie nie uda -
ło mu się zdo być me da lu, ale po twier dził
bar dzo do brą dys po zy cję i sto czył trzy fan -
ta stycz ne wal ki. Po dwóch wy gra nych
w po je dyn ku ćwierć fi na ło wym uległ swo -
je mu ry wa lo wi tyl ko 0: 1. 

(AN KA)

KARATE

Cztery medale dla Shodana

PIŁKA NOŻNA

W zmiennych nastrojach
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