
Przed kil ko ma dnia mi od by ło się
po sie dze nie Gmin nej Ra dy Spor tu.
Oma wia no m. in. zwięk sze nie wy -
dat ków bu dże to wych na ce le kro to -
szyń skie go spor tu, przy dzie la nie
sty pen diów i spra woz da nia fi nan so -
we klu bów. Te ma tem, któ ry zdo mi -
no wał dys ku sję, by ła do stęp ność
do obiek tów spor to wych, w szcze -
gól no ści do pły wal ni Wod nik.

Ry szard Czusz ke, prze wod ni czą cy
GRS, przed ło żył wnio sek o zwol nie nie
dzie ci i mło dzie ży z opłat za ko rzy sta nie
z gmin nej ba zy spor to wej włącz nie z kry tą
pły wal nią Wod nik. – Na le ży pod kre ślić,
że pły wal nia ma ogra ni czo ną po jem -
ność – mó wił R. Czusz ke. – Do tej po ry
mie li śmy pe wien kon flikt, po nie waż chce -
my, by ko rzy sta ło z te go obiek tu jak naj -

wię cej osób. Z dru giej jed nak stro ny ma -
my klien tów ze wnętrz nych, tzw. ko mer -
cyj nych. Po prze kształ ce niu spół ka Wod -
nik jest ukie run ko wa na na przy cho dy.

Człon ko wie ra dy wy ra zi li pew ne wąt -
pli wo ści, wska zu jąc na za gro że nia zwią za ne
z udo stęp nia niem obiek tów spor to wych
sto wa rzy sze niom czy klu bom, któ re dzia ła -
ją wy łącz nie re kre acyj no -ko mer cyj nie – nie
uczest ni cząc w ry wa li za cji spor to wej. – Nie
mo że my do ko nać na pa ści na pre ze sa Cier -
niew skie go – stwier dził Da riusz Ro -
zum. – Jest prze cież od po wie dzial ny za to,
że by spół ka nie zban kru to wa ła. Je stem cie -
kaw, kto by chciał być na je go miej scu, gdy -
by wszy scy od nie go chcie li coś za dar mo.
Nie dziw my się, że bę dzie się bro nił rę ka mi
i no ga mi, je śli zo sta nie zmu szo ny do zo bo -
wią zań, któ rych nie bę dzie w sta nie speł nić. 
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DZIŚ W NU ME RZE:
� PLEBISCYT

Głosujemy 
na ulubionego
proboszcza!

Czytaj na str. 2

� POLITYKA 

Andżelika
Możdżanowska 
w nowej roli

Czytaj na str. 4

� SAMORZĄD 

Oficjalne przekazanie
władzy w Kobylinie

Czytaj na str. 5

� MOTORYZACJA 

Dodatek TWÓJ
SAMOCHÓD!

Czytaj na str. 8-9

� REKREACJA

XII edycja Papieskiego
Biegu Pokoju

Czytaj na str. 13

� SPORT

Biały Orzeł sprawił
niespodziankę 
w Lesznie

Czytaj na str.15

INWESTYCJE

40 milionów na rewitalizację
Czytaj str. 3

KROTOSZYN

Zdrowo – ekologicznie - bezpiecznie
Czytaj str. 6

KROTOSZYN

Jest konflikt personalny
czy go nie ma..?



19 paź dzier ni ka do szło do po ża ru ha -
li pro duk cyj no -ma ga zy no wej na te re -
nie jed nej z firm w miej sco wo ści Rze -
mie chów (gmi na Ko by lin). Na szczę -
ście osób po szko do wa nych nie by ło.

Na miej sce wy sła no za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy -
nie oraz z jed no stek OSP w Zdu nach,
Basz ko wie, Ko by li nie, Smo li cach, Za le siu
Wiel kim i Ku kli no wie. Pa li ło się w czę ści
ha li pro duk cyj no - ma ga zy no wej, w któ rej
od by wał się pro ces mie le nia i sor to wa nia
od pa dów. Po ża rem ob ję te by ły ma szy ny
do pro wa dza nia sor tu od pa dów oraz pod -
da ne wcze śniej szej ob rób ce pa li wo eko lo -
gicz ne, przy go to wa ne do wy wo zu.

– Pra cow ni cy usi ło wa li uga sić po żar
wła sny mi środ ka mi, lecz du ża ilość ma te -
ria łów pal nych we wnątrz sprzy ja ła szyb -
kie mu roz wo jo wi po ża ru – in for mu je
kpt. To masz Pa try as z Ko men dy Po wia to -

wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. – W po -
zo sta łej czę ści ha li, sta no wią cej od ręb ną
stre fę po ża ro wą, znaj do wa ły się po jem ni -
ki ze środ ka mi che micz ny mi oraz bu tle
z ga za mi tech nicz ny mi. Do dat ko wo
w po bli żu bu dyn ku by ły be to no we si lo sy
z po sor to wa ny mi od pa da mi. 

Stra ża cy uży li łącz nie pięć prą dów ga -
śni czych. Nad pa lo ne ma te ria ły zo sta ły
usu nię te przez dwie ła do war ki te le sko po -

we na utwar dzo ny te ren, na le żą cy do wła -
ści cie la, po czym je do ga szo no. Przy po -
mo cy ka me ry ter mo wi zyj nej mo ni to ro -
wa no miej sce po ża ru, po zo sta łą część ma -
ga zy nu oraz miej sce do ga sza nia. 

Ak cja trwa ła oko ło pięć go dzin. Bra ło
w niej udział 39 stra ża ków z dzie wię ciu
za stę pów jed no stek ochro ny prze ciw po -
ża ro wej.

(NO VUS)
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KROTOSZYN

Dotacja na miejsca pamięci
Gmi na Kro to szyn otrzy ma ła ze środ -
ków Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go do fi nan so wa nie
w ra mach pro gra mu „Wspie ra nie
opie ki nad miej sca mi pa mię ci i trwa -
ły mi upa mięt nie nia mi w kra ju”. 

Do ta cja z Fun du szu Pro mo cji Kul tu -
ry na za da nie pod na zwą „Wy ko na nie ta -
blic pa miąt ko wych przy Dę bie Roz dra -
żew skich, po mni kach: 56 Puł ku Pie cho ty
Wlkp. i Po wstań ców Wlkp.” wy nie sie 10
tys. zł, co sta no wi 76,92% ca ło ści kosz tów. 

W ra mach re ali za cji za ło żo nych we
wnio sku ce lów pod ję to współ pra cę z Mu -
zeum Re gio nal nym im. H. Ław ni cza ka
w Kro to szy nie oraz La sa mi Pań stwo wy -
mi – Nad le śnic twem Kro to szyn. 

Tak więc wy ko na ne zo sta ną ta bli ce
informacyjne do po mni ków znaj du ją cych
się przy uli cach Mic kie wi cza i Klo no wi -
cza oraz do Dę bu Roz dra żew skich na te -
re nie Nad le śnic twa Kro to szyn. Do dat ko -
wo po wsta ną bro szu ry in for ma cyj ne
do ca łe go pro jek tu, któ re ma ją za chę cać
do od wie dze nia wszyst kich tych miejsc,

a jed no cze śnie ugrun tu ją wie dzę hi sto -
rycz ną i przy rod ni czą. Za koń cze nie za da -

nia prze wi dzia ne jest na ko niec li sto pa da. 
(NO VUS)

POŻAR

Ogień w sortowni odpadów

PLEBISCYT

Na czele bez zmian

Trwa nasz Ple bi scyt na Ulu bio ne go
Pro bosz cza Po wia tu Kro to szyń skie -
go w 2017 ro ku. To już szó sta edy -
cja za ba wy, któ ra cie szy się wiel ką
po pu lar no ścią wśród na szych Czy -
tel ni ków.

Na na szej li ście znaj du je się 27 pro -
bosz czów z te re nu po wia tu kro to szyń -
skie go. Za chę ca my do gło so wa nia, dzię ki
któ re mu ma cie moż li wość wy ra że nia
swo jej opi nii. Wkrót ce do wie my się,
z dzia łań któ re go pro bosz cza je ste ście za -
do wo le ni naj bar dziej. 

Na pierw szym miej scu znaj du je się
ks. Wło dzi mierz Du bis z Pa ra fii św. Izy do -
ra Ora cza w Biad kach – 36,7% od da nych
do tąd gło sów (stan na 23 paź dzier ni ka, go -
dzi na 10.00), któ re mu ca ły czas dep cze
po pię tach ks. kan. Ry szard Mu szyń ski

z Pa ra fii Oczysz cze nia NMP w Sta rym gro -
dzie – 36,1%. Czo ło wa dwój ka ma już spo -
rą prze wa gę nad resz tą kon ku ren tów. 

Trze cią lo ka tę zaj mu je ks. Łu kasz
Żu raw ski z Pa ra fii Świę tej Trój cy w Lu to -
gnie wie – 19,1%. Na ko lej nych miej scach
są ks. kan. Ja nusz Gie ra z Pa ra fii św. Sta -
ni sła wa Bpa w Ko by li nie, ks. Ma ciej Kru -
lak z Pa ra fii św. Mar ci na Bpa w Bo rzę cicz -
kach, ks. Adam Gme rek z Pa ra fii św. Mi -
ko ła ja Bpa w Be ni cach i ks. kan. Zyg munt
Le wan dow ski z Pa ra fii św. Waw rzyń ca
w Koź mi nie Wlkp.

Lau re ata ple bi scy tu po zna my
o pół no cy 5 li sto pa da 2017. Wte dy to
na sza za ba wa do bie gnie koń ca. Kla sy fi -
ka cję on -li ne moż na śle dzić przez ca łą
do bę na www.glo kal na.pl w za kład ce
Ple bi scy ty.

(AN KA)

Jak gło so wać?
Wy ślij sms pod nr 71051 (koszt 1,23 zł z VAT) o tre ści PRO BOSZCZ., 
po da jąc nu mer kan dy da ta we dług wzo ru: PRO BOSZCZ. 28
Zwiększ licz bę gło sów jed nym sms -em!
Od daj 3 gło sy na swo je go fa wo ry ta. Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 72051
(koszt 2,46 zł z VAT).
Od daj 10 gło sów! Wy ślij sms o tej sa mej tre ści na nu mer 76567
(koszt 7,38 zł z VAT).
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W Urzę dzie Miej skim w Kro to szy nie
do szło do pod pi sa nia umo wy o po -
życz kę w ra mach ini cja ty wy JES SI -
CA2 na re ali za cję pro jek tów re wi ta li -
za cyj nych gmi ny Kro to szyn oraz po -
wia tu kro to szyń skie go. To dwa
pierw sze pro jek ty fi nan so wa ne ze
środ ków Wiel ko pol skie go Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go 2014+ w for mie pre fe ren cyj nych
po ży czek JES SI CA2.

Na pro jekt pod na zwą „Przy sto so wa -
nie Alei Po wstań ców Wlkp. w Kro to szy -
nie, bu dyn ku ki na Przed wio śnie oraz kro -
to szyń skie go Bło nia do re ali za cji ce lów
LPR” gmi na otrzy ma ła po życz kę w wy so -
ko ści 20 mln zł, przy cał ko wi tym kosz cie
opie wa ją cym na 33 798 000 zł. 

Pro jekt skła da się z trzech za dań in -
fra struk tu ral nych: re wi ta li za cja Al. Po -
wstań ców Wlkp. w Kro to szy nie, ada pta -
cja bu dyn ku ki na Przed wio śnie na ce le
kul tu ral ne i spo łecz ne – utwo rze nie Klu -
bu In te gra cji Spo łecz nej, utwo rze nie
ośrod ka re kre acyj no -wy po czyn ko we go
na kro to szyń skim Bło niu. Ce lem stra te -
gicz nym pro jek tu jest pod wyż sze nie ja ko -

ści ży cia miesz kań ców po przez eli mi na cję
źró deł po wsta wa nia lo kal nych pro ble -
mów spo łecz nych.

– Mia sto Kro to szyn sko rzy sta ło już
z po ży czek JES SI CA w ra mach po przed -
niej per spek ty wy fi nan so wej. Sfi nan so wa -
li śmy wów czas re wi ta li za cję cen trum
mia sta oraz pla ców ki oświa to we. Obec nie
rów nie kom plek so wo pod cho dzi my
do miej skich pro ble mów, stąd tak roz bu -
do wa ny pro jekt, któ ry jest od po wie dzią
na po trze by miesz kań ców Kro to szy -
na – po wie dział Fran ci szek Mar sza łek,

bur mistrz Kro to szy na. Re ali za cja te go
przed się wzię cia roz pocz nie się w paź -
dzier ni ku te go ro ku, a za koń czy za trzy la -
ta.

Po wiat kro to szyń ski na pro jekt
„Wspar cie re wi ta li za cji fi zycz nej, go spo -
dar czej i spo łecz nej po przez roz bu do wę
Szpi ta la Po wia to we go w Kro to szy nie, słu -
żą cą kon cen tra cji roz pro szo nych usług
me dycz nych w jed nej lo ka li za cji” rów nież
otrzy mał po życz kę w wy so ko ści 20 mln
zł, a cał ko wi ty koszt wy nie sie 24,5 mln zł.
W ra mach tej in we sty cji do no wo wy bu -

do wa ne go obiek tu prze nie sio ne zo sta ną
ko mór ki or ga ni za cyj ne szpi ta la zlo ka li zo -
wa ne obec nie w in nej czę ści mia sta. Roz -
bu do wie głów nej sie dzi by to wa rzy szyć
bę dzie za go spo da ro wa nie przy le głych te -
re nów – re or ga ni za cja dróg we wnętrz -
nych z bez piecz nym sko mu ni ko wa niem
z uli ca mi mia sta, bu do wa par kin gów,
prze bu do wa ist nie ją ce go za ple cza tech -
nicz ne go, a tak że aran ża cja te re nów zie lo -
nych i ma łej ar chi tek tu ry.

– Dla Kro to szy na to bar dzo waż ny
pro jekt. Po ło ży bo wiem kres uciąż li wym
do jaz dom pa cjen tów do roz pro szo nych
po mie ście od dzia łów szpi tal nych. Przy -
czy ni się do po pra wy bez pie czeń stwa pa -
cjen tów i ja ko ści usług me dycz nych, a tak -
że zmniej szy na tę że nie ru chu i emi sję
spa lin. Po nad to te ren ze spo łu szpi tal ne go
znaj du je się w gra ni cach stre fy ochro ny
hi sto rycz ne go ukła du urba ni stycz ne go
Kro to szy na, wpi sa ne go do re je stru za byt -
ków, więc war to za dbać o je go spój -
ność – oznaj mił sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka. Ten pro jekt bę dzie re ali zo wa ny
do je sie ni przy szłe go ro ku.

Bank Go spo dar stwa Kra jo we go, któ -
ry jest pod mio tem wdra ża ją cym oba pro -

jek ty, re pre zen to wał Prze my sław Cie -
szyń ski, czło nek Za rzą du BGK. Jest to
pań stwo wy bank roz wo ju, któ ry ini cju je
i re ali zu je pro gra my słu żą ce wzro sto wi
eko no micz ne mu Pol ski, współ pra cu jąc ze
wszyst ki mi in sty tu cja mi roz wo ju, ta ki mi
jak PFR, KU KE, PA IH, PARP i ARP. 

Bank ten roz wi ja sys te my po rę czeń
i gwa ran cji, ma ją ce na ce lu po bu dza nie
przed się bior czo ści. Jed nym z waż nych je go
za dań jest rów nież wspie ra nie eks pan sji za -
gra nicz nej pol skich przed się biorstw. BGK
za rzą dza pro gra ma mi eu ro pej ski mi i dys -
try bu uje środ ki unij ne w ska li kra jo wej i re -
gio nal nej. An ga żu je się w pro gra my słu żą -
ce po pra wie sy tu acji na ryn ku miesz ka nio -
wym i do stę pu Po la ków do miesz kań.

– Obie z pod pi sa nych dziś umów do -
ty czą re wi ta li za cji te re nów zde gra do wa -
nych. Jed nak to do pie ro po czą tek i do wy -
ko rzy sta nia po zo sta je jesz cze po nad 240
mln zł, w tym po nad 170 mln zł na pro -
jek ty z za kre su kom plek so wej mo der ni za -
cji ener ge tycz nej bu dyn ków uży tecz no ści
pu blicz nej i wie lo ro dzin nych bu dyn ków
miesz kal nych – wy ja śnił Prze my sław Cie -
szyń ski z BGK.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

3Temat Tygodnia
INWESTYCJE

40 milionów na rewitalizację



We wto rek, 17 paź dzier ni ka, uczen -
ni ce Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal -
nych nr 3 bra ły udział w szko le niu,
któ re pro wa dził Da niel Bor ski, wła -
ści ciel Wiel ko pol skiej Ga ze ty Lo kal -
nej KRO TO SZYN. Ce lem spo tka nia
by ło przy go to wa nie mło dzie ży do co -
dzien ne go funk cjo no wa nia za wo do -
we go w za kre sie przed mio tu pod -
staw przed się bior czo ści. 

Szko le nie w te ma cie „Wpływ roz wo -
ju per so nal ne go na Twój biz nes” prze zna -
czo ne by ło dla dziew cząt z kla sy trze ciej,
któ re kształ cą się na co dzień w za wo dzie
sprze daw cy oraz fry zje ra. – Każ da z was,
je że li na wet o tym nie wie, sprze da je swo -
je umie jęt no ści pod czas wy ko ny wa nia
prak tyk. Mam na dzie ję, że dzię ki ta kie -
mu szko le niu w przy szło ści le piej bę dzie -
cie wy ko ny wać swój za wód, co prze ło ży

się na wyż sze za rob ki – za zna czył w trak -
cie pre lek cji Da niel Bor ski.

Pod czas dwóch go dzin lek cyj nych
pro wa dzą cy sta rał się prze ka zać uczen ni -
com jak naj wię cej przy kła dów z co dzien -
ne go funk cjo no wa nia fir my oraz z wła -

sne go do świad cze nia. – Mam za so bą
mnó stwo szko leń, któ re sam pro wa dzi -
łem bądź by łem ich uczest ni kiem. Pa mię -
taj cie, że lu dzie suk ce su nie ustan nie się
kształ cą, np. bio rąc w szko le niach udział
cho ciaż by dla jed ne go zda nia, któ re mo że

na sta łe zmie nić na lep sze funk cjo no wa -
nie ich przed się biorstw. Chciał bym, aby
każ da z was w przy szło ści re ali zo wa ła
swo je ce le, ma rze nia, am bi cje, nie za po -
mi na jąc przy tym o wła snym bez pie czeń -
stwie fi nan so wym – mó wił D. Bor ski.

W trak cie warsz ta tów roz ma wia no też
o pro ble mach, z ja ki mi bo ry ka się dzi siej sza
mło dzież na prak ty kach. Pre le gent pod kre -
ślał, że z każ dej, na wet naj trud niej szej sy tu -
acji moż na wy cią gnąć po zy tyw ne wnio ski
i do świad cze nia. – Pod sta wą dzia ła nia jest
od po wied nie po dej ście men tal ne. Od by -
łem w ży ciu kil ka ty się cy roz mów biz ne so -
wych. Wie le z nich nie za koń czy ło się dla
mnie po zy tyw nie, a mi mo to sta ra łem się
uczyć na błę dach – i przede wszyst -
kim – nie za ła my wa łem się. By wa ło, że
klient – mi mo usta leń – nie od po wia dał
na kon takt czy w ogó le nie do cie rał na umó -
wio ne spo tka nie, co dla przed się bior cy po -
win no być naj więk szym dys ho no rem. Pa -
mię taj cie, świad czy to o nim i je go „zdro -
wym” po dej ściu do biz ne su, a nie o was.
Mu si cie świa do mie wy bie rać wła sną dro gę
i lu dzi, z któ ry mi chce cie stwo rzyć biz ne so -
we re la cje. Ape lu ję, by ście sta ran nie pla no -
wa ły wła sne ży cie za wo do we, by nie stać się
czę ścią pla nu in nych lu dzi – stwier dził wy -
daw ca GL KRO TO SZYN. 

(GRZE LO)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl 
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W śro dę, 18 paź dzier ni ka, po słan ka
An dże li ka Moż dża now ska otrzy ma ła
sta no wi sko se kre ta rza sta nu w Mi ni -
ster stwie Roz wo ju oraz peł no moc ni -
ka rzą du ds. ma łych i śred nich
przed się biorstw. 

Przy po mnij my, że w lip cu bie żą ce go
ro ku A. Moż dża now ska po sta no wi ła opu -
ścić klub par la men tar ny Pol skie go Stron -
nic twa Lu do we go. Od tej po ry jest po -
słem nie zrze szo nym. Do wrze śnia by ła
człon ki nią Sej mo wej Ko mi sji Śled czej ds.
Am ber Gold.

– W Stra te gii na rzecz Od po wie dzial -
ne go Roz wo ju pod kre śla się ro lę i zna cze -
nie ma łych i śred nich firm. Przed się bior -
czość, zwłasz cza ta naj mniej sza, to nie za -
wod ny sil nik na szej go spo dar ki. Pra wie 2
mln MŚP wy twa rza po ło wę pol skie go
PKB. Dla te go głos przed się bior ców, ale
też głos tych, któ rym da ją za trud nie nie,
mu si być jesz cze le piej sły sza ny – i w rzą -
dzie, i w par la men cie. Tak wi dzę ro lę peł -
no moc ni ka ds. MŚP i je stem pe wien, że
pa ni mi ni ster An dże li ka Moż dża now ska
do sko na le tę ro lę wy peł ni – oświad czył
wi ce pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki w ko -
mu ni ka cie Mi ni ster stwa Roz wo ju. 

W la tach 2011-2015 An dże li ka
Moż dża now ska by ła se na to rem RP.
W 2015 r. by ła se kre ta rzem sta nu w Kan -
ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. Obec nie
jest po słan ką na Sejm. Przed roz po czę -
ciem dzia łal no ści par la men tar nej pra co -
wa ła ja ko dzien ni kar ka, na uczy ciel ka
szkół po nad gim na zjal nych oraz wy kła -
dow czy ni aka de mic ka. Pro wa dzi ła Cen -

trum Ob słu gi Biz ne su, zaj mu jąc się m. in.
do radz twem w za kre sie po zy ski wa nia
fun du szy unij nych. Ukoń czy ła stu dia
z za kre su za rzą dza nia na Aka de mii Eko -
no micz nej w Po zna niu oraz ochro ny śro -
do wi ska na Uni wer sy te cie Przy rod ni -
czym we Wro cła wiu. Jest tak że ab sol -
went ką stu diów dok to ranc kich na Wy -
dzia le Eko no mii Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go we Wro cła wiu oraz stu diów po -
dy plo mo wych w za kre sie przy go to wy wa -
nia i za rzą dza nia pro jek ta mi fi nan so wa -
ny mi ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w In -
sty tu cie Biz ne su w Ka li szu. Za ło ży ła Sto -
wa rzy sze nie „Po Pro stu Po ma gam”, or ga -
ni zu je ak cje spo łecz ne i cha ry ta tyw ne
na rzecz cho rych dzie ci, a tak że ak cje
krwio daw stwa na rzecz szpi ta li w Wiel ko -
pol sce „Kro pla ży cia”.

(NO VUS)

POLITYKA

Andżelika Możdżanowska
na stanowisku wiceministra

ZSP 3 KROTOSZYN

Wpływ rozwoju personalnego na Twój biznes



5Na Bieżąco

KOŹMIN WLKP.

Zabawa z latawcami
W so bo tę, 14 paź dzier ni ka, w Koź -
mi nie Wlkp. od by ły się za wo dy la -
taw ców. Na im pre zę przy by ły dzie ci
z opie ku na mi. Or ga ni za to ra mi by ły
miej sco wy Ośro dek Kul tu ry oraz
sek cja mo de lar ska. 

O po ran ku po go da by ła nie ko rzyst na
i wszyst ko wska zy wa ło na to, że za wo dy
się nie od bę dą. Jed nak gdy uczest ni cy za -
czę li gro ma dzić się na miej scu, na nie bie
po ja wi ło się słoń ce, a wiatr był ide al ny. 

Dzie ci przy go to wy wa ły się do za wo dów
naza ję ciach sek cji mo de lar skiej, któ re or ga ni -
zo wa ne są raz w ty go dniu w koź miń skim ki -
nie Miesz ko. Każ dy z uczest ni ków wła sno -
ręcz nie kon stru ował i ozda biał swój la ta wiec. 

La taw ce oce nia ne by ły pod wzglę -
dem wy so ko ści i ja ko ści lo tu oraz wy glą -
du. Nie by ło ta kie go, któ ry by się nie

wzbił. Nie któ re wzno si ły się na na praw dę
du że wy so ko ści, się ga ją ce na wet 400 me -
trów. Każ dy z przy by łych świet nie się ba -
wił, a uśmie chy nie zni ka ły z twa rzy dzie -
ci. Po za wo dach przy szedł czas na pod li -
cze nie wy ni ków, a uczest ni ków za pro szo -
no na słod ki po czę stu nek. 

W ko mi sji oce nia ją cej zna leź li się
Wal de mar Wal czak, Ry szard Ryb ka, Wal -
de mar Ra taj czyk i Ma ria Ma li now ska.

Na lau re atów ju ro rzy wy ty po wa li Mar ci -
na Łą kow skie go (naj le piej wy ko na ny la ta -
wiec pła ski), Ma cie ja Łą kow skie go (naj -
wy żej la ta ją cy la ta wiec pła ski), Ry szar da
Po da dłow skie go (naj wy żej la ta ją cy la ta -
wiec skrzyn ko wy) i Jul kę Wiecz ną, któ ra
otrzy ma ła sta tu et kę dla naj młod sze go za -
wod ni ka ry wa li za cji. 

KIN GA KOST KA

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

KOBYLIN

Zaprzysiężenie 
nowego burmistrza

W mi nio ny pią tek w trak cie nad zwy -
czaj nej se sji Ra dy Miej skiej w Ko by li nie
To masz Le siń ski zo stał za przy się żo ny
na bur mi strza mia sta i gmi ny. Wszy scy
obec ni na uro czy sto ści zło ży li no we mu
wło da rzo wi gra tu la cje. 

Po wy słu cha niu ofi cjal ne go ko mu ni -
ka tu ko mi sa rza wy bor cze go To masz Le -
siń ski zło żył przy się gę i wy gło sił prze mó -
wie nie. No wy bur mistrz za ape lo wał
do wszyst kich o współ pra cę i po dzię ko -
wał tym, któ rzy mu za ufa li, od da jąc
na nie go głos.

Na uro czy stość przy by li m. in. wi ce -
sta ro sta Pa weł Ra do jew ski, na le żą cy
do Sa mo rzą do wej Ini cja ty wy Oby wa tel -
skiej, a tak że Ra fał No wac ki, któ ry peł -
nił obo wiąz ki bur mi strza Ko by li na
z nada nia pre mier RP i któ ry rów nież
star to wał w nie daw nych wy bo rach
przed ter mi no wych.

R. No wac ki ofi cjal nie prze ka zał wła -
dzę no we mu bur mi strzo wi, ży cząc suk ce -
sów i wy trwa ło ści na no wym sta no wi sku.
Do ży czeń i gra tu la cji przy łą czy li się wszy -
scy go ście.

(AN KA)

MUZEUM

Historyczny konkurs 
dla młodzieży

W Mu zeum Re gio nal nym im. Hie ro -
ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie od -
by ła się VIII edy cja kon kur su hi sto -
rycz ne go „Woj na obron na Pol ski
w 1939 ro ku i szlak bo jo wy 56 Puł -
ku Pie cho ty Wiel ko pol skiej”.

Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły kro to -
szyń skie mu zeum, Urząd Miej ski w Kro -
to szy nie i Sta ro stwo Po wia to we w Kro to -
szy nie, To wa rzy stwo Mi ło śni ków i Ba da -
czy Zie mi Kro to szyń skiej oraz Sa mo rzą -
do wy Ośro dek Do sko na le nia Na uczy cie -
li.

W szran ki sta nę ło 10 gim na zja li -
stów – dla nich py ta nia opra co wał Piotr

Mi ko łaj czyk, dy rek tor mu zeum – oraz 8
uczniów szkół śred nich – py ta nia uło żył
An to ni Kor sak, pre zes TMiBZK

W młod szej ka te go rii zwy cię żył Ma -
ciej So bań ski (Szko ła Pod sta wo wa nr 1,
opie kun: Re na ta Wit czak), dru gi był Ar -
ka diusz Śnie ciń ski (SP nr 1), a trze ci – Ja -
kub Ku lig (Szko ła Pod sta wo wa nr 8, opie -
kun: Jan Grzy wa czew ski).

W gru pie uczniów szkół śred nich
naj lep szy oka zał się Mar cin Ka sper ko wiak
(I LO w Kro to szy nie, opie kun: Pa weł Ha -
drych), wy prze dza jąc Alek san drę Gen de -
rę i Zu zan nę Szcze śniak (obie rów nież
z I LO w Kro to szy nie).

(NO VUS)
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Zdrowo – ekologicznie - bezpiecznie
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FINANSE

Od 2018 r. JPK_VAT również
dla mikroprzedsiębiorców 

Je steś mi kro przed się bior cą? Spró -
buj zmie rzyć się z JPK_VAT już te -
raz – nie cze kaj do przy szłe go ro ku.
Co zy skasz? Skró ci my czas zwro tu
po dat ku VAT. 

Ko niecz ność skła da nia JPK_VAT
przez mi kro przed się bior ców obo wią zy -
wać bę dzie od 1 stycz nia 2018 r. Je że li jed -
nak prze ślesz JPK_VAT już za paź dzier -
nik, li sto pad, gru dzień 2017 ro ku, Twój
czas ocze ki wa nia na zwrot VAT skró ci się
z 60 do 25 dni. Bę dziesz miał też oka zję
prze te sto wać i po znać w prak ty ce funk cjo -
no wa nie apli ka cji, jesz cze za nim prze sy ła -
nie pli ku sta nie się Two im obo wiąz kiem. 

Od 1 stycz nia 2018 r. ok. 1,6 mln mi -
kro przed się bior ców do łą czy do gro na po -
dat ni ków VAT, któ rzy pro wa dzą elek tro -
nicz ną ewi den cję VAT (czy li re jestr sprze -
da ży i za ku pów VAT) oraz prze sy ła ją ją fi -
sku so wi ja ko JPK_VAT. Du że przed się -
bior stwa wy sy ła ją JPK_VAT od 1 lip -
ca 2016 r., a ma łe i śred nie od 1 stycz -
nia 2017 r. Od no we go ro ku obo wią zek
do ty czyć bę dzie mi kro przed się bior ców,
czy li firm za trud nia ją cych do 10 osób
i osią ga ją cych ob rót rocz ny do 2 mi lio nów
eu ro (w tym rów nież jed no oso bo we dzia -
łal no ści go spo dar cze), skła da ją cych de kla -
ra cje VAT -7 lub VAT -7K za rów no mie -
sięcz nie, jak i kwar tal nie. 

JPK_VAT to ze staw in for ma cji o za -
ku pach i sprze da ży, któ ry wy ni ka z ewi -
den cji VAT za da ny okres. In for ma cje
do utwo rze nia JPK_VAT są po bie ra ne
bez po śred nio z sys te mów fi nan so wo -księ -
go wych fir my. Prze sy ła się go wy łącz nie
w wer sji elek tro nicz nej, w okre ślo nym
ukła dzie i for ma cie, do 25. dnia mie sią ca
za mie siąc po przed ni. 

Aby uła twić przed się bior com ob słu -
gę Jed no li te go Pli ku Kon tro l ne go Mi ni -
ster stwo Fi nan sów udo stęp ni ło Apli ka cję
Klient JPK, któ ra po zwa la po dat ni kom
na bez kosz to we ge ne ro wa nie i wy sy ła nie
pli ków JPK. Na le ży jed nak pa mię tać, że
aby wy słać plik, nie zbęd ne jest po sia da nie
cer ty fi ko wa ne go pod pi su elek tro nicz ne -
go (płat ny) lub pro fi lu za ufa ne go e -PU AP
(bez płat ny). 

Mi kro przed się bior cy mo gą rów nież
li czyć na po moc w wy peł nia niu no we go
obo wiąz ku. Na spe cjal nie utwo rzo nej
stro nie www.jpk.mf.gov.pl, któ ra znaj du -
je się na Por ta lu Po dat ko wym Mi ni ster -
stwa Fi nan sów, po dat ni cy znaj dą m. in.
bez płat ne i bez piecz ne na rzę dzia
do utwo rze nia i wy sła nia JPK_VAT, do -
wie dzą się – krok po kro ku – jak przy go -
to wać, pod pi sać (w tym jak za ło żyć bez -
płat ny pro fil za ufa ny) i prze słać go to we
pli ki do ad mi ni stra cji skar bo wej. 

(US)

Przed ty go dniem przy dwor cu PKP
w Kro to szy nie uro czy ście otwar to
no wy ciąg pie szo -ro we ro wy, bie gną -
cy wzdłuż ulic Kon sty tu cji 3 Ma ja,
Rasz kow skiej, Mah le i przy dro dze
do Ko bier na. Po prze cię ciu sym bo -
licz nej wstę gi bli sko stu oso bo wa
gru pa wsia dła na ro we ry i po je cha ła
do Ko bier na.

W wy da rze niu, któ re mu przy świe ca -
ło ha sło „Po wiat na ro we rze – zdro wo, eko -
lo gicz nie i bez piecz nie”, wzię li udział m.
in. przed sta wi cie le władz po wia to wych
i gmin nych, Wie sław Ga łę ski – pre zes
Miej skie go Za kła du Ko mu ni ka cji w Kro -
to szy nie, Krzysz tof Je li now ski – dy rek tor
Po wia to we go Za rzą du Dróg.

– Bę dzie my pra co wać nad roz bu do -
wą ko lej nych ście żek ro we ro wych, po nie -
waż jaz da na ro we rze da je nam wię cej
zdro wia, a na sze mu mia stu – wię cej czy -
ste go po wie trza. Prze sia daj my się z sa mo -
cho dów na ro we ry i za chę caj my do te go
in nych – ape lo wał Fran ci szek Mar sza łek,
bur mistrz Kro to szy na.

Trzy ki lo me tro wa ścież ka ro we ro wa
sta no wi je den z ele men tów więk sze go
pro jek tu, re ali zo wa ne go wspól nie przez
Sta ro stwo Po wia to we oraz MZK pod na -
zwą „Wy mia na ta bo ru MZK w Kro to szy -
nie na au to bu sy ni sko emi syj ne, bu do wa

cią gów pie szo -ro we ro wych oraz in ne in -
we sty cje w ob sza rze trans por tu miej skie -
go”. Pro jekt ów współ fi nan so wa ny jest
z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re -
gio nal ne go w ra mach Wiel ko pol skie go Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la -
ta 2014-2020, Dzia ła nie 3.3. Wspie ra nie
stra te gii ni sko emi syj nych, w tym mo bil -
ność miej ska, Pod dzia ła nie 3.3.1. In we sty -
cje w ob sza rze trans por tu miej skie go. 

W pla nach jest więc jesz cze za kup
sied miu au to bu sów ni sko emi syj nych,
speł nia ją cych nor my emi sji Eu ro6. Pro jekt
obej mu je też mo der ni za cję pla cu ma new -
ro we go na te re nie MZK i wpro wa dze nie
sys te mu elek tro nicz ne go za ku pu bi le -
tów. – Pro jekt zo stał zre ali zo wa ny z do fi -
nan so wa niem urzę du mar szał kow skie go
w wy so ko ści 75 pro cent, przy 15-pro cen -
to wym wkła dzie wła snym. Li czy my, że ta -
kich in we sty cji bę dzie jak naj wię cej. Mam
na dzie ję, że w przy szłym ro ku ciąg ro we ro -
wy bę dzie uzu peł nio ny o dro gi kra jo we
nr 19 i 36 – oznaj mił Sta ni sław Szczot ka,
sta ro sta kro to szyń ski. Cał ko wi ty koszt
pro jek tu wy no si ok. 10 mi lio nów zł. 

Po uro czy stym prze cię ciu wstę gi
wło da rze po wia tu i gmi ny oraz szef
MZK wsie dli na nie bie skie ro we ry miej -
skie i prze je cha li frag ment tra sy. Ca ły
od ci nek, aż do Ko bier na, prze by li na to -
miast ucznio wie szkół z Kro to szy na

i Ko bier na, a tak że se nio rzy z Uni wer sy -
te tu Trze cie go Wie ku. Ko man do rem
raj du był An to ni Azgier. W ko bier skiej
szko le na uczest ni ków cze kał po czę stu -
nek przy go to wa ny przez uczniów ZSP
nr 2 oraz Biu ro Pro mo cji i Roz wo ju Sta -
ro stwa Po wia to we go. 

Przy oka zji ogło szo no wy ni ki kon -
kur su fo to gra ficz ne go „Po wiat na ro we -
rze – zdro wo, eko lo gicz nie i bez piecz nie”,
któ ry zor ga ni zo wa ły Biu ro Pro mo cji
i Roz wo ju sta ro stwa oraz Po wia to wy Za -
rząd Dróg. Na kon kurs wpły nę ły 83 fo to -
gra fie au tor stwa 36 osób. W ju ry zna leź li
się Pa weł Płó cien ni czak (prze wod ni czą -
cy) – fo to graf, Wie sław Ga łę ski z Miej -
skie go Za kła du Ko mu ni ka cji, Ma te usz
De rin ger z Po wia to we go Za rzą du Dróg
oraz Ma rze na Wi śniew ska i Mał go rza ta
Kru pa ze sta ro stwa.

Po we ry fi ka cji zdjęć ko mi sja po sta no -
wi ła wy łą czyć z kon kur su pięć prac, na de -
sła nych przez dwóch uczest ni ków. Po zo -
sta łe fo to gra fie pod da no oce nie ar ty stycz -
nej i me ry to rycz nej. Pierw sze miej sce
przy zna no Da wi do wi Kin ce  („Krę ce nie
ki lo me trów”), dru gie za ję ła Ewe li na Fa -
bia now ska  („Wspól na wy pra wa”), a trze -
cia by ła Pau li na Ku liń ska  („Spo tka nie
po lek cjach”). 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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TEATR

Kulturalnie z MK EVENT

Po nad 140-oso bo wa gru pa miesz -
kań ców Kro to szy na i Be stwi na wy -
bra ła się w mi nio ną so bo tę do Te -
atru im. Woj cie cha Bo gu sław skie go
w Ka li szu. Or ga ni za to rem wy jaz du
na sztu kę „Sza lo ne no życz ki” by ła
fir ma MK Event Mo ni ki Kwiat kow -
skiej. 

Do ka li skie go te atru wy bra li się na -
uczy cie le i oso by pry wat ne z Kro to szy na
oraz człon ko wie Sto wa rzy sze nia Szczę śli -
wy Be stwin. „Sza lo ne no życz ki” to nie -

wąt pli wy hit wśród sztuk te atral -
nych – w 1997 wpi sa no ją do świa to wej
księ gi re kor dów Gu in ne sa ja ko naj dłu żej
bez prze rwy gra ną sztu kę – nie bę dą cą
mu si ca lem – na sce nach ame ry kań skich.
Atrak cyj no ści tej ko me dii kry mi nal nej
do da je fakt, że re ali za to rzy i wy ko naw cy
za wsze sy tu ują ak cję sztu ki „tu” i „te raz”,
aby wi dzo wie mo gli roz po zna wać
w przed sta wie niu spe cy fi kę swo je go mia -
sta, je go in sty tu cje oraz zna nych miesz -
kań ców. 

(AN KA)

KROTOSZYN

Jest konflikt personalny czy go nie ma..?
do koń� cze nie ze stro ny 1

Pre zes Pol skie go Związ ku Su mo za -
zna czył, że prócz nie któ rych klu bów
spor to wych, chcą cych być be ne fi cjen ta mi
pro po no wa nych roz wią zań, mo gą się po -
ja wić in ne sto wa rzy sze nia, któ re bę dą ro -
ścić so bie pra wo do pie nię dzy ze stro ny
gmi ny Kro to szyn. – Dam ta ki przy -
kład – wy bu du je my sta dion żuż lo wy, bo
otwo rzy my szkół kę żuż lo wą..? Mu si być
upo rząd ko wa ny ry nek spor tu. Trze ba
wspie rać te dys cy pli ny, któ re ma ją szan se
na roz wój, bo ina czej nasz bu dżet te go nie
wy trzy ma. Te go ty pu „pącz ko wa nie” klu -
bów spor to wych wy ni ka z kłót ni po mię -
dzy dzia ła cza mi – oce nił D. Ro zum. 

Ja ko przy kład po dał Uczniow ski
Klub Spor to wy Je dyn ka, któ ry – jak po -
wie dział – ma cha rak ter czy sto ko mer cyj -
ny, nie miesz czą cy się w ra mach zwy kłej
ry wa li za cji spor to wej. Je go opi nię po dzie -
lał Ce za ry Gren da. – Dla mnie spra wa
jest zu peł nie ja sna. Sport jest wte dy, gdy
klub uczest ni czy w ry wa li za cji spor to wej
w ra mach pol skich związ ków spor to -
wych – sko men to wał przed sta wi ciel
ASW Nip pon Kro to szyn,

Do dys ku sji włą czył się Bar tosz Ko -
siar ski. Pre zes UKS Je dyn ka uznał, że po ja -
wia ją ce się pro ble my i kon tro wer sje zwią -
za ne są z je go oso bą i kon flik tem z Jac kiem

Cier niew skim. – Pro ble mem jest tu taj
mo ja oso ba – oznaj mił B. Ko siar ski. – Kło -
po ty mo je go klu bu, zwią za ne z na uką pły -
wa nia, po ja wi ły się w mo men cie, kie dy
zwol nio no mnie z funk cji kie row ni ka ha li.
Wpusz cza nie na szych dzie ci na ba sen zaj -
mo wa ło 25 mi nut i z pla no wa nych go -
dzin nych za jęć zo sta wa ło 20-25 mi nut.
Dzię ki wspar ciu ro dzi ców dy rek tor Cier -
niew ski wy co fał się z te go po my słu. Punkt,
któ ry pań stwo tu oma wia cie, jest wspo -
mnia ny w za rzą dze niu bur mi strza, we dle
któ re go wszyst kie dzie ci uczęsz cza ją ce
do szkół są zwol nio ne z opłat za ko rzy sta -
nie z ba zy spor to wej i kry tej pły wal ni – za -
ko mu ni ko wał B. Ko siar ski. 

We wrze śniu 2017 ro ku klub UKS
Je dyn ka otrzy mał fak tu rę z Wod ni ka
na kwo tę 1900 zł, co – zda niem pre ze sa
klu bu – za prze cza wspo mnia ne mu za -
rzą dze niu. – Przy po mi nam, że ja ko je den
z nie wie lu lo kal nych klu bów pła ci my fak -
tu ry za dzie ci spo za mia sta i gmi ny Kro to -
szyn. Dla pa na, pa nie bur mi strzu, nie jest
pro ble mem, że by dać 16 tys. zł pa nu
Cier niew skie mu. My nie chce my żad -
nych pie nię dzy od gmi ny, po nie waż nie
star tu je my w otwar tym kon kur sie ofert.
Na sze ocze ki wa nia do ty czą do stę pu
do ba zy spor to wej i kry tej pły wal ni – pod -
kre ślił B. Ko siar ski, do da jąc, że nad je go

klu bem od by wa się „sąd kap tu ro wy”,
gdyż za wod ni cy Je dyn ki star tu ją w za wo -
dach po za związ ka mi spor to wym, co – je -
go zda niem – nie skre śla ich ja ko peł no -
praw nych spor tow ców.

– Czy to ozna cza, że mia sto nie mo że
za pła cić tych kil ku na stu ty się cy wię cej
Wod ni ko wi za ko rzy sta nie z kry tej pły -
wal ni? – py tał B. Ko siar ski. – Prze cież to
nie za ła mie bu dże tu gmi ny. To jest pro -
blem czy sto per so nal ny z pa nem Cier -
niew skim i bur mi strzem. Ja nie chcę się
cze piać in nych klu bów. Ale sko ro pan
Cier niew ski po wie dział, że je stem ja kimś
biz nes me nem, któ ry za ra bia mie sięcz -
nie 10 tys. zł, to ra dził bym zmie nić le ka -
rza. To są sło wa, któ re wpro wa dza ją opi -
nię pu blicz ną w błąd. Pa mię tam roz mo -
wę z pa nem Cier niew skim w paź dzier ni -
ku 2015 ro ku, gdy usły sza łem, że „weź -
mie się za na sze UKS -y”. Niech to sąd
wresz cie roz strzy gnie, bo na ja kiej pod sta -
wie do sta ję fak tu ry sprzecz ne z za rzą dze -
niem bur mi strza? – de ner wo wał się pre -
zes UKS Je dyn ka. 

Ry szard Czusz ke za prze czył, ja ko by
spra wa mia ła cha rak ter oso bi stej roz gryw -
ki po mię dzy Ko siar skim a Cier niew skim.
Za zna czył przy tym, że trze ba roz róż nić
klu by spor to we od ko mer cyj nych.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

NASZA AKCJA

Gotowa na zmiany? Wygraj metamorfozę!

Nie waż ne, ile masz lat. Je śli
chcesz się zmie nić i po czuć się pięk -
niej sza, zgłoś się do ak cji, a po mo że my
Ci zro bić pierw szy krok ku no we mu,
lep sze mu ży ciu. 

ME TA MOR FO ZA bę dzie po le gać
na se rii za bie gów pod okiem spe cja li -
stów z róż nych dzie dzin. Ma ki ja żem
oraz za bie ga mi ko sme tycz ny mi zaj mie
się Ka ta rzy na Mo cek – Ko sme to lo gia
Mir ror. Tre nin gi bę dą pro wa dzo ne
pod okiem tre ne rów per so nal nych
z Fa mi ly Fit. Bę dzie to osiem tre nin gów
in dy wi du al nych, wraz z pla nem tre -
nin go wym, roz pi sa nym na ca ły mie -
siąc. A po nad to w trak cie ME TA MOR -
FO ZY jej uczest nicz ka mo że li czyć
na dar mo we wej ścia do Fa mi ly Fit.
Z ko lei sklep Mo nEw – dla wy jąt ko -
wych ko biet – zaj mie się do bo rem kre -
acji na róż ne oka zji. W sa lo nie optycz -
nym Vi sus do bio rą dla Cie bie ide al ne
oku la ry prze ciw sło necz ne, a po nad to
zre lak su jesz swo je cia ło i umysł pod -

czas za bie gów w kap su le flo atin go -
wej – jest to ką piel w wo dzie za wie ra ją -
cej sól EP SOM. Fo to Se bol wy ko na na -
to miast dwie pro fe sjo nal ne se sje zdję -
cio we, któ re bę dą nie tyl ko pa miąt ką,
ale rów nież mo ty wa cją do utrzy ma nia
efek tów ME TA MOR FO ZY. Jed no cze -
śnie bę dzie to pod su mo wa nie ca łe go
pro ce su Two ich zmian. 

W trak cie ME TA MOR FO ZY bę dzie -
my in for mo wać na szych Czy tel ni ków
o jej prze bie gu i po stę pach. Cze ka my
z nie cier pli wo ścią na wa sze zgło sze nia!

KIN GA KOST KA

NASI PARTNERZY:

K. Mocek – Kosmetologia Mirror

Family Fit – Twoje Centrum Fitness 

FotoSebol 

Salony Optyczne VISUS

MonEw – dla Wyjątkowych Kobiet

Chcesz się zmie nić, ale nie wiesz, od cze go za cząć? Z na mi mo -
żesz to zro bić. Zgłoś się do kon kur su pod ha słem „Go to wa
na zmia ny? Bądź pięk na i zdro wa!”, a mo żesz wy grać ME TA -
MOR FO ZĘ, któ rą prze pro wa dzi gro no pro fe sjo na li stów.

Ja kie są kry te ria wy bo ru?
Brak! Do udzia łu za chę ca my wszyst kie ko bie -

ty, któ re nie bo ją się zmian i chcą prze żyć przy go -
dę peł ną po zy tyw nych emo cji. 

Jak się zgło sić? 
Aby wziąć udział w kon kur sie, na le ży wy słać 
SMS o tre ści ME TA MOR FO ZA. imię, na zwi sko, 

nu mer te le fo nu po nu mer 71160. 

Zgło sze nia przyj mo wa ne bę dą 
od 24 paź dzier ni ka do 2 li sto pa da. 

Re gu la min ak cji do stęp ny jest na
www.glo kal na.pl.
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PROFILAKTYKA

Wyprzedź raka!
W ra mach do fi nan so wa ne go przez
gmi nę Kro to szyn pro jek tu zdro wot -
ne go „Wy przedź ra ka” Sto wa rzy sze -
nie PO MÓŻ MY SO BIE or ga ni zu je 28
paź dzier ni ka ko lej ną ak cję ba dań
pro fi lak tycz nych pod ha słem „Two ja
szan sa w wal ce z ra kiem pier si”.

Paź dzier nik każ de go ro ku ka len da rzo -
we go od kil ku na stu lat tra dy cyj nie jest mie -
sią cem wal ki z ra kiem pier si. Jest to no wo -
twór, w za kre sie któ re go po pu la ry zo wa ne
po wszech nie for my pro fi lak ty ki są spo so -
bem ła twe go wy kry cia cho ro by w jej wcze -
snym sta dium, a co raz lep sze spo so by te ra -
pii umoż li wia ją je go sku tecz ne le cze nie. 

Wa run kiem po wo dze nia w tej wal ce
są jed nak na sze za cho wa nia zdro wot ne, tj.
zdo by wa nie od po wied niej wie dzy w tej
dzie dzi nie oraz chęć i wo la ko rzy sta nia
z niej. Nie mo że na mi kie ro wać strach
przed wy kry ciem cho ro by. Jak wy ka zu je
prak ty ka, 80 pro cent stwier dzo nych
w pier siach zmian to tor bie le, gru czo la ko -
-włók nia ki lub bro daw cza ki, a więc zmia -
ny, któ re nie są groź ne dla na sze go zdro -
wia i nie wy ma ga ją le cze nia far ma ko lo -
gicz ne go bądź ope ra cyj ne go. Za tem nie
każ da zmia na sta no wi dla nas za gro że nie.
Ale ni ko mu nie po mo że też „cho wa nie

gło wy w pia sek”, li czy się ob ser wa cja wła -
sne go or ga ni zmu, re ak cja na je go sy gna ły
i ko rzy sta nie z ba dań pro fi lak tycz nych. 

Cho ro ba jest na dal groź na i sta no wi
bar dzo du że za gro że nie dla na sze go zdro -
wia i ży cia. Rak pier si jest jed ną z głów -
nych przy czyn zgo nów u ko biet – jak po -
ka zu ją sta ty sty ki rocz nie cho ro ba do ty ka
śred nio 15 000 ko biet, z cze go umie -
ra 5 000 pa cjen tek, a licz ba 5-let nich
prze żyć na le ży do naj niż szych w Eu ro pie.

Jest to no wo twór, któ ry roz wi ja się
w na szym or ga ni zmie pod stęp nie przez
kil ka lub kil ka na ście lat, nie bo li i w po cząt -
ko wym okre sie nie wy ka zu je żad nych ob ja -
wów. Uwzględ nia jąc za tem czyn ni ki ry zy -
ka wy stę po wa nia te go no wo two ru, do któ -
rych głów nie za li cza my płeć – na sto no -
wych za cho ro wań tyl ko jed no do ty czy
męż czy zny, wiek – oko ło 50 pro cent za -
cho ro wań do ty czy ko biet po 50. ro ku ży -
cia, ob cią że nia ge ne tycz ne – oko ło 5-10
pro cent ra ka pier si ma cha rak ter dzie dzicz -
ny, wcze sny wiek pierw szej i ostat niej mie -
siącz ki, styl ży cia – w szcze gól no ści nad -
miar spo ży wa ne go tłusz czu, nad wa gę i al -
ko hol, Sto wa rzy sze nie PO MÓŻ MY SO -
BIE po pu la ry zu je pod sta wo we za sa dy pro -
fi lak ty ki oraz sys te ma tycz nie or ga ni zu je
ba da nia w tej dzie dzi nie. 

W ra mach do fi nan so wa ne go gmi nę
Kro to szyn pro jek tu zdro wot ne go „Wy -
przedź ra ka” 28 paź dzier ni ka pod ha słem
„Two ja szan sa w wal ce z ra kiem pier si” zo -
sta nie prze pro wa dzo na ko lej na ak cja ba -
dań pro fi lak tycz nych. Na or ga ni zo wa ne
w Za kła dzie Opie ki Me dycz nej „CER -
-ME DIC” Sp. z o.o. w Kro to szy nie przy ul.
Prze my sło wej 19 ba da nia za pra sza my za -
in te re so wa ne wła snym zdro wiem miesz -
kan ki mia sta i gmi ny. Ga bi ne ty spe cja li -
stycz ne (usg i on ko lo gicz ny) zo sta ną uru -
cho mio ne o godz. 9,00 i bę dą pra co wać aż
do wy ko rzy sta nia li mi tu za ło żo nych
w pro jek cie ba dań. Z uwa gi na moż li wo ści
or ga ni za cyj ne i me ry to rycz ne licz ba ba -
dań jest ogra ni czo na i de cy du je ko lej ność
zgło szeń. W tym dniu bę dzie też pro wa -
dzo na kon tro l na re je stra cja zgło szeń. 

Sko rzy staj z tej szan sy. Rak pier si jest
naj częst szym i naj groź niej szym no wo two -
rem wy stę pu ją cym u ko biet i sta no wi 20
pro cent wszyst kich no to wa nych rocz nie
w Pol sce za cho ro wań na no wo two ry zło śli -
we. W trak cie ba dań pa nie otrzy ma ją in -
for ma cje na te mat ewen tu al nych za gro żeń
oraz spo so bów ich uni ka nia. 

OPRAC. (AN KA)

ARiMR

Czytali dzieciom na wsi
Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni -
za cji Rol nic twa we wrze śniu i w paź -
dzier ni ku prze pro wa dzi ła ogól no pol -
ską ak cję „Ca ła Pol ska czy ta dzie -
ciom na wsi”. Do tej ini cja ty wy przy -
łą czy ło się tak że kro to szyń skie Biu ro
Po wia to we ARiMR. 

19 paź dzier ni ka przed sta wi cie le kro -
to szyń skie go biu ra ARiMR od wie dzi li
od dział przed szkol ny przy Szko le Pod sta -
wo wej w Lu to gnie wie. An drzej Skrzyp -
czak, kie row nik biu ra, czy tał dzie ciom

pu bli ka cję „Mam przy ja ciół rol ni ków”.
Na stęp nie przed szko la ki mo gły po -

dzi wiać eks po nat bor su ka i jed no cze śnie
do wie dzia ły się wie lu cie ka wych in for ma -
cji na te mat te go zwie rzę cia. 

Spo tka nie uatrak cyj ni ła za przy jaź -
nio na z BP ARiMR pszczół ka. Ma lu chy
otrzy ma ły drob ne upo min ki – kred ki, ba -
lo ni ki z lo go ARiMR i sło dy cze. Wy ko rzy -
stu jąc po da ro wa ne przy bo ry, dzie ci ocho -
czo przy stą pi ły do ko lo ro wa nia ry sun ku
przed sta wia ją ce go bor su ka. 

(AN KA)

Łu kasz Ra ben da
BRAK BA DAŃ LE KAR SKICH 
PRA COW NI KÓW

Jed nym z naj waż niej szych obo -
wiąz ków pra co daw cy wzglę dem swo je -
go pod wład ne go jest skie ro wa nie pra -
cow ni ka na pro fi lak tycz ne ba da nia le -
kar skie. Pra cow nik na to miast mu si się
pod dać tym ba da niom. Je śli pra cow -
nik nie po sia da waż ne go orze cze nia le -
ka rza me dy cy ny pra cy, bez względ nie
nie mo że świad czyć pra cy.

Do pusz cze nie pra cow ni ka do pra -
cy bez ak tu al ne go orze cze nia le kar skie -
go sta no wi wy kro cze nie, za gro żo ne ka -

rą grzyw ny od 1000 zł do 30 000 zł,
na kła da ne przez Pań stwo wą In spek cję
Pra cy oczy wi ście na pra co daw cę, ja ko
od po wie dzial ne go za stan bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy. 

Ba da nia le kar skie wstęp ne prze -
pro wa dza się przed roz po czę ciem pra -
cy, tak aby mieć pew ność, że pra cow -
nik zo stał do pusz czo ny do pra cy przez
le ka rza o spe cjal no ści me dy cy na pra cy. 

Ba da nia okre so we i kon tro l ne
prze pro wa dza się w mia rę moż li wo ści
w go dzi nach pra cy, a za czas nie wy ko -
ny wa nia pra cy z po wo du ba dań pra -
cow nik za cho wu je pra wo do wy na gro -
dze nia.
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ZDUNY

Cech Zdunów Polskich rozpoczyna działalność
Bur mistrz Zdun spo tkał się z Pio -
trem Ba tu rą – star szym Ce chu Zdu -
nów Pol skich i Ja nem Bie gań -
skim – skarb ni kiem CZP. To masz
Chu dy omó wił ze swo imi go ść mi
moż li wo ści współ pra cy gmi ny Zdu ny
ze świe żo za re je stro wa nym ce chem.

Pa no wie z ce chu wy ra zi li za in te re so -
wa nie roz po czę ciem dzia łal no ści w Ka -
flar ni Zdu ny, któ rą wkrót ce przej mie
gmi na. Chcie li by w tym miej scu or ga ni -
zo wać warsz ta ty. Pla nu je się rów nież
stwo rze nie w Zdu nach ośrod ka eg za mi -
na cyj ne go dla cze lad ni ków zduń skich. 

W trak cie spo tka nia prze dys ku to wa -
no tak że moż li wo ści or ga ni za cji szko leń
ze spo so bów eko lo gicz ne go spa la nia pa -
liw sta łych (wę gla i drew na). Mó wio no
też o stwo rze niu Cen trum Zdu nów Pol -
skich i or ga ni za cji wy staw zduń skich.
W Ka flar ni ma po wstać mu zeum pie ca.

Przy po mnij my, że Ka flar nia Zdu ny to
naj star szy te go ty pu obiekt w Eu ro pie, któ -
ry do nie daw na jesz cze pro wa dził nor mal -
ną pro duk cję ka fli. Pro duk cja zo sta ła
wstrzy ma na, a obiekt prze stał być użyt ko -
wa ny po po ża rze, do któ re go do szło la -
tem 2015 r. W związ ku z za gro że niem de -
wa sta cji Ka flar ni sa mo rząd Zdun zde cy do -
wał o prze ję ciu obiek tu. Do pierw szych za -

pi sów zmie nia ją cych wła ści cie la doj dzie
w naj bliż szym cza sie. Na stęp nie w opar ciu
o opra co wa ne Pla ny Re wi ta li za cji Gmi ny
Zdu ny sa mo rząd bę dzie się sta rał o fun du -
sze unij ne na re wi ta li za cję Ka flar ni. Bio rąc
pod uwa gę do tych cza so we osią gnię cia sa -
mo rzą dow ców w tym za kre sie, uzy ska nie
do ta cji ma du że szan se po wo dze nia.

OPRAC. (NO VUS)

SULMIERZYCE

Właścicielu, pilnuj swojego psa !
Urząd Miej ski w Sul mie rzy cach ape -
lu je do miesz kań ców, któ rzy po sia -
da ją psy, o prze strze ga nie za sad
zwią za nych z ich utrzy ma niem. Po -
wo dem wy da nia ta kie go ko mu ni ka -
tu jest wzrost licz by psów, któ re wa -
łę sa ją się bez nad zo ru po mie ście,
mi mo że ma ją wła ści cie li.

To oczy wi ście stwa rza za gro że nie dla
miesz kań ców, zwłasz cza dzie ci, a tak że
dla ru chu dro go we go. Oso by utrzy mu ją -
ce zwie rzę ta do mo we po no szą peł ną od -
po wie dzial ność za ich za cho wa nie. 

Psy po win ny prze by wać w koj cu lub
na ogro dzo nej po se sji. Za bra nia się wy -
pusz cza nia czwo ro no gów bez nad zo ru
po za po se sję. Wszel kie za nie dba nia z tym
zwią za ne po cią ga ją wła ści cie li do od po -
wie dzial no ści kar nej, prze wi dzia nej
w art. 77 Ko dek su wy kro czeń. – Kto nie

za cho wu je zwy kłych lub na ka za nych
środ ków ostroż no ści przy trzy ma niu
zwie rzę cia, pod le ga ka rze grzyw ny
do 250 zł lub na ga ny – tak mó wi prze pis.

Po nad to każ dy wła ści ciel psa po wi nien
pa mię tać o obo wiąz ko wych szcze pie niach
ochron nych. Za nie do peł nie nie te go obo wiąz -
ku gro zi ka ra grzyw ny od 20 do 500 zł, ka ra
aresz tu bądź po zba wie nia wol no ści do lat 3.

OPRAC. (NO VUS)

HUFIEC PRACY

Rywalizowali na kręgielni

W czwar tek, 12 paź dzier ni ka, zor ga -
ni zo wa no mi strzo stwa Huf ca Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie w krę glach.
Naj lep si by li Ka ta rzy na Wit kow ska
oraz Pa tryk Za ryc ki. 

W szran ki sta nę ło 25 za wod ni ków
z Gim na zjum z Od dzia ła mi Przy spo -
sa bia ją cy mi do Pra cy w Kro to szy nie
oraz szkół za wo do wych w Ko by li nie,
Zdu nach i Kro to szy nie. Ce lem za wo -
dów by ła po pu la ry za cja spor tu i ak -
tyw ne go wy po czyn ku, a tak że wy ło -
nie nie re pre zen tan tów na Re gio nal ne
Mi strzo stwa OHP w Bow lin gu, któ re

od bę dą się 25 paź dzier ni ka w Ostro -
wie Wiel ko pol skim. 

W roz gryw kach chłop ców trium fo wał
Pa tryk Za ryc ki (100 pkt.) z trze ciej kla sy
GzOPdP, a dru gi był Ja kub Ka mal ski (89
pkt.) z GzOPdP. W gro nie dziew cząt
pierw sze miej sce za ję ła Ka ta rzy na Wit kow -
ska ze zdu now skiej za wo dów ki (87 pkt.) 

Wy mie nio na trój ka bę dzie re pre zen -
to wać kro to szyń ski Hu fiec Pra cy na mi -
strzo stwach w Ostro wie Wlkp. Naj lep -
szym za wod ni kom wrę czo no dy plo my
oraz na gro dy, ufun do wa ne przez Wiel ko -
pol skie go Wo je wódz kie go Ko men dan ta.

OPRAC. (GN)
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We wrze śniu Ko ło Go spo dyń Wiej -
skich w Tom ni cach świę to wa ło 60-le -
cie ist nie nia. Ju bi le uszo we uro czy sto -
ści roz po czę ły się Mszą św., któ rą od -
pra wił ks. pra łat Ry szard Dziam ski.

Wpi sy na te mat tom nic kie go KGW
moż na zna leźć od 8 lu te go 1957 ro ku.
Go spo dy nie z Tom nic bra ły czyn ny
udział w wie lu za ba wach, przed sta wie -
niach oraz kon kur sach ku li nar nych.
Na sta rych fo to gra fiach wi dać, że na der
chęt nie uczest ni czy ły w prze bie ra nych
za ba wach i do żyn kach. W cią gu 60 lat

przez KGW prze wi nę ło się wie le dzia ła -
czek. Naj star szą czyn ną człon ki nią jest
Mag da le na Ka lak, któ ra wspie ra do brym
sło wem i ra dą młod sze go spo dy nie. 

Po mszy człon ki nie KGW wraz z za -
pro szo ny mi go ść mi uda ły się na po czę stu -
nek do miej sco we go grzyb ka. Im pre zę
otwo rzy ła prze wod ni czą ca ko ła, Agniesz -
ka Re gul ska. Wszyst kie dzia łacz ki ser -
decz nie przy wi ta ły za słu żo ne, by łe człon -
ki nie ko ła, go ści oraz ze spół mu zycz ny
„Se nior ki”, któ ry uświet nił ju bi le usz
przy śpiew ka mi i pio sen ka mi spe cjal nie
przy go to wa ny mi na tę oka zję. 

W trak cie uro czy sto ści przy po mnia -
no hi sto rię KGW w Tom ni cach oraz za -
pre zen to wa no zdję cia z mi nio nych 60 lat.
Prze wod ni czą cej KGW po da ro wa no
kwia ty oraz zło żo no ży cze nia. 

Wśród za pro szo nych go ści zna leź li
się ks. Ry szard Dziam ski, wi ce bur -
mistrz Kro to szy na Ry szard Czusz ke,
soł tys wsi Eu ge niusz Mar ci nek, pre zes
Ko ła Rol ni cze go Ja cek Ka ik, pre zes OSP
Hie ro nim Szym czak, Ka zi mie ra Bar -
dzik ze Związ ku Kó łek Rol ni czych oraz
ra da so łec ka. 

OPRAC. (KIN GA KOST KA) 
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WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie

24-26 października
godz. 15.30 - GEOSTORM - USA,

katastroficzny, 109' - 3D napisy
godz. 17.30 - BLADE RUNNER 2049 -

Kanada/USA/Wlk. Brytania, thriller/sci-fi, 163' - 2D 
godz. 20.30 - BLADE RUNNER 2049 -

Kanada/USA/Wlk. Brytania, thriller/sci-fi, 163' - 2D 

Wtorki-piątki

Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w

wieku 4-10 lat na orliku przy I LO im. H. Kołłątaja.

Od 24 października

Warsztaty dziennikarskie dla gimnazjalistów

„Słowo podbija świat”, prowadzenie - Krzysztof

Koziołek.

27 października

Spektakl taneczny „Archipelag” o godz. 19.00 w

sali kina Przedwiośnie. Bezpłatne wejściówki w kasie

KOK-u.  

31 października 

Konkurs czytelniczy ze znajomości książki

„Charlie i fabryka czekolady”  Roalda Dahla o godz.

11.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. 

7 listopada

Spektakl teatralny „Gniazdo” w wykonaniu

aktorów Teatru Fredry z Gniezna o godz. 17.00 w

sali kina Przedwiośnie.

od 13 listopada 

„Andrzejki w muzeum” - dla dzieci

przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych. 

TOMNICE

Jubileusz koła gospodyń



Ka ra te cy UKS Sho dan Zdu ny i ASW
Nip pon Kro to szyn nie zwal nia ją tem -
pa. W po ło wie paź dzier ni ka ry wa li -
zo wa li – z suk ce sa mi – w XII edy cji
Grand Prix Po lish Open w Biel sku -
-Bia łej oraz 1. Bel gium En si val Cup. 

Na je den z naj bar dziej pre sti żo wych
mię dzy na ro do wych tur nie jów ka ra te
olim pij skie go w Pol sce przy by ło aż 1325
za wod ni ków, re pre zen tu ją cych 160 klu -
bów z 29 kra jów. W tym gro nie zna la zło
się dzie się cio ro ka ra te ków z Kro to szy na.

Na szcze gól ne po chwa ły za słu gu je Ma ja
Do la ta, któ ra wy wal czy ła dwa brą zo we
me da le. 7-let nia za wod nicz ka upla so wa ła
się na trze cim miej scu w kon ku ren cji ka -
ta dziew cząt do ósme go ro ku ży cia oraz
w ka ta osób ma ją cych osiem lat. 

W wiel kim sty lu, po 2,5-rocz nej
prze rwie, wró cił Piotr Bie law ski. Je den
z tre ne rów ASW Nip pon zdo był brąz
w ka te go rii ma sters open. Po nad to w za -
wo dach za pre zen to wa li się Mar ce li na Ple -
skacz, Ju lia Mosz, Pa tryk Ma ty siak, Fi lip
Mosz, Łu kasz Błasz czyk, Ja kub Ple skacz,

Da wid For tu niak i Ce za ry Gren da. 
W Bel gii ry wa li zo wa li przed sta wi cie -

le UKS Sho dan Zdu ny. W miej sco wo ści
Ve rvies na si ka ra te cy wy wal czy li kil ka na -
ście me da li. Na pierw szych miej scach
upla so wa li się Ja ro sław Adam ski (ka ta
+36lat) oraz Ka ta rzy na Tra fan kow ska
(ka ta – ka de ci). Srebr ne krąż ki wy wal czy -
li Wik to ria Ma cia szek (ka ta), Nad ia
Ducz mal (ka ta) i Ma tyl da Ozga (ku mi te),
a brą zo we – M. Ozga (ka ta), We ro ni ka
Mar cisz (ku mi te), Mau ry cy Ma cia szek
(ku mi te), W. Ma cia szek (ku mi te), Wik tor

Adam ski (ku mi te) i N. Ducz mal (ku mi -
te). Tuż za po dium, po wy gra nych eli mi -
na cjach i awan sie do sze ścio oso bo wych fi -

na łów, zna leź li się Zo fia Ducz mal i Sła wo -
mir Ma cia szek. 

(GRZE LO) 

13Sport/Rekreacja

W mi nio ny czwar tek od by ła
się XII edy cja Pa pie skie go Bie gu Po -
ko ju, or ga ni zo wa ne go przez Ze spół
Szkół Po nad gim na zjal nych nr 3 im.
Ja na Paw ła II w Kro to szy nie. By ła to
jed na z im prez w ra mach ob cho dów
świę ta pa tro na pla ców ki. 

Na dy stan sie ok. 2 ki lo me trów ry wa -
li zo wa ło bli sko 250 mi ło śni ków bie ga nia.
Pa tro nat na za wo da mi ob ję li sta ro sta kro -
to szyń ski i bur mistrz Kro to szy na, któ rzy
ufun do wa li pu cha ry dla zwy cięz ców. 

Do bie gu za pro szo no uczniów szkół
gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych
z te re nu po wia tu. W ka te go rii open ry wa -
li zo wa li do ro śli. Tra sa wio dła od uli cy Łą -
ko wej, przez Kar bo wia ka i Bo lew skie go,
aż do me ty na Łą ko wej. Im pre zę otwo rzy -
ła dy rek tor Iza be la Kos sa kow ska, zwra ca -
jąc się do mło dzie ży z proś bą o pro pa go -
wa nie zdro we go sty lu ży cia oraz idei świę -
te go Ja na Paw ła II. Z ko lei wi ce sta ro sta Pa -
weł Ra do jew ski ży czył uczest ni kom uda -
nej ry wa li za cji.

W łą czo nej kla sy fi ka cji

uczniów VII klas szkół pod sta wo wych
i gim na zjów wśród dziew cząt pierw sze
miej sce za ję ła Da ria Frąc ko wiak (SP nr 8),
wy prze dza jąc Wio let tę Dry gas (SP nr 8)
i Kor ne lię Bo roch (SP nr 8). W gru pie
chłop ców naj lep szy był Woj ciech Wa łę -
siak (SP nr 7), a za nim upla so wa li się
Wik tor Jan kow ski (SP nr 8) i Ja kub Kacz -
ma rek (Gim na zjum Ko by lin).

W ka te go rii szkół po nad gim na zjal -
nych zwy cię ży ła Mar ty na Skrzyp czak
(LO Kro to szyn), dru ga by ła Ju lia Mi ko łaj -
czyk (ZSP nr 2 Kro to szyn), a trze -

cia – Mo ni ka Jad czak (LO Kro to szyn).
W gro nie chłop ców trium fo wał Ja kub
Wie te cha (ZSZ Ko by lin), przed Ka mi lem
Frąc ko wia kiem (LO Kro to szyn) i Kry stia -

nem Berg man nem (ZSP Koź min Wlkp.). 
W bie gu do ro słych pierw szy na me -

cie po ja wił się Ka mil Ko niecz ny, a ko lej ne
po zy cje za ję li Da mian Ła ko my i Grze gorz
Kro czak. Na gro dy naj lep szym bie ga czom
wrę cza li Iza be la Kos sa kow ska, Grze gorz
Den gu siak – pre zes SZS oraz Wal de mar
Wro nec ki z Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry
i Spor tu. 

Prze pro wa dzo no tak że lo te rię fan to -
wą, w któ rej do wy gra nia by ło mnó stwo
upo min ków, ufun do wa nych przez spon -
so rów Pa pie skie go Bie gu Po ko ju. Or ga ni -
za to rzy im pre zy dzię ku ją wszyst kim
uczest ni kom oraz spon so rom za wspar cie.

(GRZE LO)
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BIEGI

Papieska rywalizacja we mgle

KARATE

Medale na prestiżowych zawodach

Już po czte ry spo tka nia ro ze gra li za -
wod ni cy ry wa li zu ją cy w kro to szyń -
skiej Su per li dze Dar ta na ste elu.
Na ra zie pro wa dzi trium fa tor po -
przed nich roz gry wek, Ja cek Cie ślak.
Za nim pla su ją się Ka rol Pie trzak
i Prze my sław Paw lic ki. 

W naj cie ka wiej za po wia da ją cych
się po je dyn kach Ja cek Cie ślak po ko nał,
po za cię tej wal ce, Se ba stia na Szo sta ka
(5: 2), a Prze my sław Paw lic ki gład ko
wy grał z Ad ria nem Ja siń skim (5: 0).

W ko lej nych me czach J. Cie ślak ograł
Mar tę Paw lic ką (5: 1), a P. Paw lic ki nie -
spo dzie wa nie uległ Ma te uszo wi Woj -
tasz ko wi (3: 5). 

Bar dzo do brze spi su je się Ka rol Pie -
trzak, któ ry dzię ki wy gra nym z Da nie lem
Bor skim (5: 2) i To ma szem Ste fa nem
(5: 2) pla su je się obec nie na dru giej po zy -
cji w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. War to pod -
kre ślić, że K. Pie trzak ma na kon cie kom -
plet zwy cięstw i bi lans le gów 20: 5. 

Pó ki co po wo dów do za do wo le nia
nie ma ją Krzysz tof Ba na szak i Mar ta Paw -

lic ka, któ rzy po zo sta ją bez punk tów. K.
Ba na szak mu siał uznać wyż szość S. Szo -

sta ka (0: 5) oraz Ewy Paw lic kiej (2: 5),
a M. Paw lic ka prze gra ła z To ma szem Ste -

fa nem (1: 5). Pierw szy punkt zdo by ła Ilo -
na Ku zno wicz, re mi su jąc ze Sła wo mi rem
Ol grzym kiem (4: 4). Z ko lei Grze gorz
No wak za no to wał dwie po raż ki – z Prze -
my sła wem Sa wic kim (2: 5) i M. Woj tasz -
kiem (2: 5). 

Po czte rech ro ze gra nych ko lej kach
war to od no to wać mak sy mal ną licz bę
oczek (180 pkt.) P. Paw lic kie go (czte ro -
krot nie), Mar ci na Wojt ko wia ka (dwu -
krot nie) oraz S. Szo sta ka. Z ko lei mak sy -
mal ną ilość punk tów na „19” od no to wał
Łu kasz Ko la now ski. Naj szyb ciej le ga 15.
lot ką za koń czył P. Paw lic ki. Na to miast
naj wyż sze za koń cze nie par tii ma na kon -
cie J. Cie ślak (120 pkt.).

(GRZE LO)

DART 

Mistrz na prowadzeniu

Sponsorzy XII edycji Biegu Papieskiego: Starostwo Powiatowe, burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek,dyrektor ZSP nr 3 w Krotoszynie, Rada Rodziców przy ZSP nr 3 w Krotoszynie, Paweł Kręc – Blending, Adam Tyrakowski – A-T,Małgorzata Jankowska - Armatura Sanitarna, Auto-Serwis Grzegorz Właśniak, Zespół Szkół dla Dorosłych Profesja, Danuta i ZbigniewKruk – Kruk-Transport, starosta krotoszyński, Agencja Celna - Ewa Nowacka-Kubzdela, Akademia Piłkarska Reissa, Grzegorz Woźniak- przewozy autobusowe.
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W naj cie kaw szym spo tka niu dzie -
wią tej ko lej ki kro to szyń skich roz gry -
wek Play are ny Pan com Zdu ny po ko -
nał MTV Roz dra żew 8: 5. W po zo sta -
łych spo tka niach tej se rii zwy cię ża li
fa wo ry ci. 

Już po pierw szej po ło wie Pan com
pro wa dził z MTV 4: 0. Po zmia nie stron
dru ży na ze Zdun kon tro lo wa ła sy tu ację
na bo isku i wy gra ła 8: 5, spy cha jąc tym sa -
mym roz dra że wian z po zy cji li de ra.
Na wy róż nie nie szcze gól nie za słu ży ła
dwój ka za wod ni ków Pan co mu – Ł. Ko -
nop ka i M. Mi zer ny. 

Po tknię cie MTV wy ko rzy stał ze spół
A Se ree Tee, któ ry po wy gra nej 5: 1 z Żu -

bra mi wsko czył na fo tel li de ra. War to od -
no to wać, że eki pa AST w dru giej po ło wie
wo bec kon tu zji P. No wa ka z dru ży ny Żu -
brów zde cy do wa ła się ścią gnąć jed ne go
gra cza z bo iska. 

Na dru gie miej sce awan so wa ły Al ba -
tro sy po roz gro mie niu 12: 3 Bro dzia ków.
Czte ry tra fie nia za no to wał K. Kaź mier -
czak. Dla prze gra nych jed ne go z go li strze -
li ła je dy na dziew czy na w li dze – We ro ni -
ka Ko wal ska. 

W po zo sta łych me czach LZS Ko bier -
no -Tom ni ce wy grał z Tor na dem 5: 3,
Igloo po ko na ło 6: 2 osła bio ny ka dro wo
Dre am Te am, a Straż ni cy ogra li 4: 1 eki pę
Hor nets. 

(GRZE LO) 

PLAYARENA

A Seree Tee na pozycji lidera

W po ło wie paź dzier ni ka od był się
dru gi tur niej Kro to szyń skiej Li gi Dar -
ta. Roz gryw ki męż czyzn wy grał Ja -
cek Cie ślak, któ ry w fi na le po ko nał
Bar to sza Der wi cha 5: 2, a w gro nie
ko biet zwy cię ży ła An na Ko wal czyk,
ogry wa jąc Mar tą Paw lic ką 4: 1. 

Dru gi tur niej był szcze gól nie uda ny
dla trium fa to rów po przed niej edy cji Kro -
to szyń skiej Li gi Dar ta. Po cho dzą ca
z Ostro wa Wiel ko pol skie go An na Ko wal -
czyk roz po czę ła od wy gra nej z Ewą Paw -
lic ką (3: 2), a na stęp nie prze gra ła z Mar tą
Paw lic ką (1: 3). Po le wej stro nie dra bin ki
po ko na ła Da nu tę Paw lic ką (2: 0), by w fi -
na le zre wan żo wać się M. Paw lic kiej (4: 1).
Na naj niż szym stop niu po dium sta nę -
ła D. Paw lic ka, któ ra ogra ła E. Paw lic ką
(2: 1). Staw kę za mknę ła Ilo na Ku zno -
wicz, po ko na na te go dnia przez M. Paw -
lic ką (0: 3) i E. Paw lic ką (1: 2). 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej na cze le – z ta -
ką sa mą ilo ścią punk tów – są A. Ko wal czyk
i M. Paw lic ka, a ko lej ne lo ka ty zaj mu ją E.
Paw lic ka, D. Paw lic ka i I. Ku zno wicz.

W tur nie ju mę skim naj lep szy oka zał
się kro to szy nia nin J. Cie ślak, któ ry w fi -
na le po ko nał Bar to sza Der wi cha z Ja ro ci -
na (5: 2). Wcze śniej wy grał z Krzysz to fem
Strzel cem (3: 0), Nor ber tem Pe cy ną
(3: 2), Wal de ma rem Ka łuż nym (3: 0) i B.
Der wi chem (3: 0). 

Prze my sław Paw lic ki naj pierw prze -
grał z W. Ka łuż nym (2: 3). Po le wej stro -
nie dra bin ki wy grał z Mar ci nem Ko wal -
czy kiem (2: 0), Łu ka szem Ko la now skim
(2: 0), Prze my sła wem Mi sia kiem (2: 1)
i Ma te uszem Ba bia rzem (2: 1) oraz po raz

dru gi nie spro stał W. Ka łuż ne mu (1: 2). 
Po nad to na sze mia sto re pre zen to wa li

P. Sa wic ki (7-8. miej sce), Ma te usz Woj ta -
szek (9-12), Pa weł Ge wert (13-16), Łu -
kasz Ko la now ski (13-16), Wło dzi mierz
Skal ski (13-16), Krzysz tof Ba na szak (13-
16) i Ad rian Ja siń ski (17-20), 

War to od no to wać za koń cze nie le -
ga 15. lot ką przez W. Ka łuż ne go oraz
mak sy mal ną ilość punk tów rzu co ną
przez P. Paw lic kie go (180 pkt.), W. Ka łuż -
ne go, J. Cie śla ka i N. Pe cy nę. 

(GRZE LO)

Przed kil ko ma dnia mi od by ła się 14.
Ga la Fi ght Exc lu si ve Ni ght we Wro -
cła wiu. Nie ste ty, mi ło nie bę dzie jej
wspo mi nać po cho dzą ca z Ko by li na
Ró ża Gu mien na, al bo wiem prze gra -
ła wal kę z Mar tą Wa li czek w ka te go -
rii 65 kg, tra cąc tym sa mym mi -
strzow ski pas. 

Re pre zen tant ka Pun cher Wro cław
po raz pierw szy ty tuł mi strzow ski wy wal -
czy ła pod czas ga li FEN 15 w Lu bi nie. Po -
ko na ła wte dy, po jed no gło śnej de cy zji sę -
dziów, Czesz kę Mar ti nę Fen dri cho vą. 

Wal ka z Mar tą Wa li czek by ła bar dzo
wy rów na na, a do jej roz strzy gnię cia po -
trzeb na by ła czwar ta run da. – Nie wiem,
dla cze go zor ga ni zo wa no do gryw kę. We -
dług wie lu fa chow ców czy ko men ta to rów
w te le wi zji trzy run dy wy gra łam i pas po -
wi nien zo stać przy mnie – oce nia Ró ża
Gu mien na. – To, co wy da rzy ło się póź -
niej, by ło dla mnie wiel kim za sko cze -
niem. Ogło szo no do gryw kę, któ rej mo im
zda niem nie po win no być – stwier dza. 

W do dat ko wej run dzie da ło o so bie
znać zmę cze nie. – Na krót ko przed wal ką
roz ło ży ła mnie cho ro ba – mó wi za wod -
nicz ka. – Wy lą do wa łam na ty dzień w łóż -
ku, za ży wa jąc an ty bio ty ki. Tak na praw dę
mia łam wąt pli wo ści, czy sta nąć do wal ki.
Wie dzia łam jed nak, iż trzy run dy dam ra -
dę, dla te go nie zrezygnowałam z po je dyn -
ku. A po za tym w kontr ak cie nie by ło mo -
wy o żad nej do gryw ce – pod kre śla. 

Czwar tą run dę re pre zen tant ka Ber -
ser kers Te am Biel sko Bia ła wy gra ła zde cy -
do wa nie. R. Gu mien na przy ję ła wie le cio -
sów, dwu krot nie by ła li czo na. Przed no -
kau tem ura to wał ją ostat ni gong. Wy czer -
pa na za wod nicz ka nie by ła w sta nie wy -
trwać do ogło sze nia wer dyk tu i klat kę
opu ści ła w asy ście le ka rzy. 

War to pod kre ślić, że Wa li czek we
Wro cła wiu za de biu to wa ła w klat ce FEN,
ale w K -1 sto czy ła już swój trze ci po je dy -
nek. Jest zło tą me da list ką nie daw nych
The World Ga mes, na któ rych Gu mien -

na od pa dła w pierw szej run dzie. 
– Jest mi przy kro, je stem zdzi wio na

de cy zją or ga ni za cji. Przez wie le lat da wa -
łam swój wi ze ru nek, a tak to się dla mnie
skoń czy ło. Dzię ku ję wszyst kim ki bi com,
któ rzy są ze mną i wspie ra ją mnie.
W szcze gól no ści dzię ku ję ro dzi com, chło -
pa ko wi oraz naj bliż szym, któ rzy po ma ga -
li mi w przy go to wa niach. Chcia ła bym też
prze pro sić ki bi ców, po nie waż nie mo -
głam im po świę cić wy star cza ją co du żo
cza su – oświad cza R. Gu mien na.

(GRZE LO)

SPORTY WALKI

Gumienna straciła mistrzowski pas 

Zna ko mi cie spi sa ła się Agniesz ka
No wak na Mi strzo stwach Pol ski
Służb Mun du ro wych w wy ci ska niu
sztan gi le żąc. Po cho dzą ca z Lu to -
gnie wa trój bo ist ka by ła naj lep sza
w ka te go rii ju nio rek do 23 lat. 

W po przed niej edy cji mi strzostw re -
pre zen tant ka Sto wa rzy sze nia Atle ty ki
Cięż kiej Ur sus Kro to szyn wy ci snę -
ła 52,5 kg, co da ło jej zwy cię stwo w gro nie
ju nio rek oraz pią te miej sce wśród wszyst -
kich star tu ją cych pań. W tym ro ku funk -
cjo na riusz ka Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie po pra wi ła swój re zul tat.

Już w pierw szym po dej ściu upo ra ła się
z cię ża rem 55 kg i ten wy nik za pew nił jej
zło ty me dal w ka te go rii ju nio rek.

Aby na wią zać wal kę z se nior ka mi,
trze ba by ło ata ko wać znacz nie więk sze cię -
ża ry. Dwie pró by ze sztan gą o wa dze 60 kg
nie po wio dły się. Wy nik 55 kg w prze li cze -
niu na punk ty me to dą Her ba Gloss bren -
ne ra dał Agniesz ce No wak szó ste miej sce
w 17-oso bo wej gru pie se nio rek. 

Przed na szą za wod nicz ką ko lej ne za -
wo dy już 4 li sto pa da. Bę dzie to pre sti żo -
wy Eu ro pej ski Pu char Służb Mun du ro -
wych z Zło to ryi.

(GRZE LO)

CIĘŻARY

Agnieszka Nowak
najlepszą juniorkąDART 

Zwycięstwa triumfatorów poprzedniej edycji
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Star ta mi w So po cie i Słu bi cach Cze -
sław Rosz czak za koń czył se zon lek -
ko atle tycz ny. Miesz ka ją cy w Ła giew -
ni kach za wod nik tra dy cyj nie zaj mo -
wał miej sca w czo łów ce.

We wrze śniu w So po cie od był się Pu -
char Bał ty ku. Cze sław Rosz czak ry wa li zo -
wał w czte rech kon ku ren cjach. Naj lep szy
wy nik uzy skał w rzu cie dys kiem, zaj mu -
jąc dru gie miej sce w gro nie 19 star tu ją -
cych open. 76-let ni re pre zen tant UKS
Olim pij czyk Po go rze la rzu cił na od le -
głość 37,90 m, a w prze li cze niu na wy nik
se nior ski – 63,33 m. 

W rzu cie cię żar kiem o wa dze 7,26 kg
Rosz czak uzy skał 13,82 m (w prze li cze -
niu – 20,94 m) i po now nie sta nął na po -
dium, tym ra zem na trze cim stop niu.

W pchnię ciu ku lą miesz ka niec Ła giew -
nik rzu cił na od le głość 11,90 m (w prze li cze -
niu -18,48 m), co da ło mu miej sce tuż za po -
dium. Lo ka tę ni żej upla so wał się w rzu cie
mło tem, uzy sku jąc re zul tat 31,92 m.

7 paź dzier ni ka Rosz czak wy star to wał
w Słu bic kim Mi tyn gu We te ra nów – Me -
mo ria le im. Zdzi sła wa Skrę ty w Pchnię ciu
Ku lą. Przed sta wi ciel na sze go po wia tu ry -
wa li zo wał w me mo ria le, któ ry wy grał już
dwa ra zy, oraz w rzu cie dys kiem. 

W pchnię ciu ku lą Rosz czak znów oka -
zał się naj lep szy z wy ni kiem 11,61 m.
Z ko lei w rzu cie dys kiem był dru -
gi – 34,94 m. W kla sy fi ka cji ge ne ral nej mi -
tyn gu, uwzględ nia ją cej wy ni ki rzu tu mło -
tem, dys kiem i oszcze pem, ła giew ni cza nin
za jął trze cią po zy cję, z 938 punk ta mi.

(AN KA)

15Sport

W 12. ko lej ce ka li skiej kla sy okrę go -
wej Astra Kro to szyn prze gra ła na wy -
jeź dzie z Po go nią Trę ba czów 1: 2.
Po tej po raż ce pod opiecz ni tre ne ra
Lesz ka Kru ti na spa dli w ta be li
na trze cią po zy cję. 

Mecz mógł roz po cząć się ide al nie dla
go ści. W sy tu acji sam na sam z bram ka -
rzem na 17. me trze sfau lo wa ny zo stał
Ma te usz Mi zer ny, lecz sę dzia uka rał de -
fen so ra Po go ni tyl ko żół tą kart ką, za miast
czer wo ną. 

W 18. mi nu cie Po goń wy szła na pro -
wa dze nie. Po do środ ko wa niu z bocz ne go
re jo nu bo iska Ka rol Kry stek in ter we nio -
wał tak nie for tun nie, że pił ka wpa dła
do bram ki Astry. 

Jesz cze przed prze rwą trzy stu pro -
cen to we oka zje miał Mi ko łaj Mar ci niak.
Snaj per Astry wy ko rzy stał tyl ko jed ną
z nich, po ko nu jąc bram ka rza Po go ni tech -
nicz nym ude rze niem, po któ rym pił ka
wpa dła do bram ki tuż przy słup ku. 

W dru giej po ło wie optycz ną prze wa gę
mie li kro to szy nia nie, co jed nak nie prze -
kła da ło się na stwa rza nie groź nych sy tu acji
pod bram ką ry wa li. Z ko lei miej sco wi
w 80. mi nu cie strze li li zwy cię skie go go la.
Po stra cie Łu ka sza Bu dzia ka prze pro wa dzi -
li szyb ką kontrę, po któ rej w sy tu acji sam
na sam z bram ka rzem zna lazł się Bła żej
Ostry. Gracz Po go ni nie zmar no wał oka zji
i za pew nił swo je dru ży nie zwy cię stwo. 

W na stęp nej ko lej ce Astra na wła -
snym bo isku zmie rzy się z czwar tym w ta -
be li Pia stem Cze ka nów. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Astra nie sprostała Pogoni

Spo rą nie spo dzian kę spra wi li pił ka -
rze Bia łe go Or ła Koź min Wiel ko pol -
ski, re mi su jąc na bo isku li de ra roz -
gry wek. Eki pa tre ne ra Ma ciej Do la ty
jest pierw szym ze spo łem, któ ry
w tym se zo nie urwał punk ty Po lo nii
Lesz no na jej te re nie. 

So bot ni po je dy nek roz po czął się
po my śli fa wo ry ta. W 10. mi nu cie naj -
przy tom niej w po lu kar nym za cho wał się
Do mi nik Ka rol czak, otwie ra jąc wy nik
spo tka nia. W 30. mi nu cie go ście wy rów -
na li. Krzysz tof Cza bań ski przy mie rzył
z rzu tu wol ne go tak, że lesz czyń ski bram -
karz nie miał szans.

W 58. mi nu cie, ku za sko cze niu
wszyst kich, koź mi nia nie wy szli na pro -
wa dze nie. Mar cin Szym ko wiak od po ło -
wy bo iska biegł na bram kę, ma jąc tyl ko
jed ne go ry wa la przed so bą. Skrzy dło wy
po pi sał się świet nym dry blin giem,

po czym strza łem w le wy dol ny róg po ko -
nał gol ki pe ra Po lo nii. Or ły mo gły do bić
ry wa la, lecz w do god nej sy tu acji Da wi do -
wi Idzi kow skie mu pił kę w ostat nim mo -
men cie wy gar nął bram karz miej sco wych. 

Po lo nia do pro wa dzi ła do re mi su sie -
dem mi nut przed koń cem. Pił kę po pro -
sto pa dłym po da niu za ple cy obroń ców
prze jął Mar cin Pi trow ski i w sy tu acji sam

na sam z Bar to szem Ku bia kiem po słał
fut bo lów kę do bram ki. Wy nik już nie
uległ zmia nie i tym sa mym Bia ły Orzeł ja -
ko pierw szy ze spół w tym se zo nie zdo był
w Lesz nie punkt. 

W na stęp nej ko lej ce koź mi nia nie
na wła snym bo isku zmie rzą się z Ra wią
Ra waq Ra wicz. Mecz roz pocz nie się
o godz. 14.00. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Punkt na boisku lidera

PIŁKA NOŻNA

Rozbili rywala w 15 minut

Stainer Polonia Leszno - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 2:2 (1:1)

BRAMKI: 1:0 - Dominik Karolczak
(10'), 1:1 - Krzysztof Czabański (30'
wolny), 1:2 - Marcin Szymkowiak (58'),
2:2 - Marcin Pitrowski (83'), 

BIAŁY ORZEŁ: Kubiak - Majusiak,
Skowron, Grodzki, Janowski -
Czabański, Wach (80' Maciejewski),
Idzikowski, M. Szymkowiak,
Błażejczak (60' M. Szulc) - Gałczyński

Piast Ko by lin po ko nał 3: 0 Olim pię
Brze zi ny na jej te re nie. Po pierw szej
po ło wie był bez bram ko wy re mis, ale
po tem wy star czył kwa drans, by go -
ście prze są dzi li spra wę zwy cię stwa.
Eki pa Mar ka No wic kie go awan so -
wa ła na dru gie miej sce w ta be li i tra -
ci do li de ra pięć punk tów. 

Wszyst kie go le pa dły mię dzy 52.
a 67. mi nu tą. Naj pierw Ma te usz Oli kie -
wicz ude rzył z dy stan su, a pił ka po ry ko -
sze cie tra fi ła pod no gi Kry stia na Ję drze ja -
ka, któ ry strza łem le wą no gą skie ro wał ją
do bram ki. 

Pięć mi nut póź niej po do środ ko wa niu
Ja ku ba Szy ma now skie go głów ko wał Adam
Ku rza wa, ale pił ka tra fi ła w słu pek. Do fut -
bo lów ki do sko czył Pa tryk Ka miń ski i z naj -
bliż szej od le gło ści umie ścił ją w siat ce. 

Wy nik kon fron ta cji usta lił Ma te usz
Oli kie wicz, któ ry po ko nał bram ka rza
Olim pii pięk nym strza łem z 20 me trów. 

W tym ro ku Piast ma do ro ze gra nia
jesz cze trzy me cze – z Rasz ko wian ką
Rasz ków (29.10), Sta lą Ple szew (5.11)
i Ze fką Ko by la Gó ra (12.11). 

(GRZE LO)

Pogoń Trębaczów - Astra Krotoszyn
2:1 (1:1)

BRAMKI: 1:0 - Karol Krystek (18'
samobójcza), 1:1 - Mikołaj Marciniak
(42'), 2:1 - Błażej Ostry (80')

ASTRA: Wojtkowiak - Juszczak,
Krystek, Wawrocki, Olejnik - Mizerny,
Budziak, Kryś (60' Stach), Ratyński
(85' Miedziński) - Oleśków, Mik.
Marciniak 

LEKKA ATLETYKA

Udane zakończenie sezonu

Olimpia Brzeziny - Piast Kobylin 0:3
(0:0)

BRAMKI: 0:1 - Krystian Jędrzejak
(52'), 0:2 - Patryk Kamiński (57'), 0:3 -
Mateusz Olikiewicz (67') 

PIAST: Poślednik - A. Kurzawa,
Pospiech, Wielebiński, Snela -
Szymanowski, M. Kurzawa, Kamiński,
P. Kowalski (35' Jędrzejak) - Kokot,
Olikiewicz  

F
O

T
. 
A

rc
h
iw

u
m



Bli sko pół ty sią ca za wod ni ków wię -
cej niż rok te mu wy star to wa ło w ko -
lej nej edy cji PKO Po znań Ma ra to nu.
Naj więk szą im pre zę bie go wą
w Wiel ko pol sce imie nia Ma cie ja
Fran kie wi cza wy grał Ukra iniec My -
ko la Iu khym chuk z wy ni -
kiem 2: 14: 30. Z gro na bie ga czy
z po wia tu kro to szyń skie go naj lep szy
czas osią gnął Krzysz tof Ma cie jew -
ski, a na po dium w swo jej ka te go rii
wie ko wej by ła Ju sty na Olej ni czak. 

Za wo dy ukoń czy ło 6257 uczest ni -
ków. Ja ko pierw szy na li nii me ty umiej -
sco wio nej w cen trum mia sta za mel do wał
się My ko la Iu khym chuk z cza -
sem 2: 14: 30. Na ko lej nych stop niach po -
dium zna leź li się Ke nij czyk Bo ni fa ce
Ndu va (2: 17: 57) oraz Bia ło ru sin Wło -
dzi sław Pra mau (2: 19: 46). Naj szyb szą
ko bie tą oka za ła się Ja pon ka Ha ru na Ta ka -
da (2: 40: 49), któ ra wy prze dzi ła Do mi ni -
kę Stel mach (2: 42: 39) i Miyu Ha ta key -
amę (2: 42: 50). 

Ma ra ton w sto li cy Wiel ko pol ski zgro -
ma dził mnó stwo bie ga czy z po wia tu kro to -
szyń skie go. Spo śród nich naj szyb ciej tra sę
po ko nał Krzysz tof Ma cie jew ski (163. miej -
sce), osią ga jąc czas 3: 03: 44. Na trze ciej po -
zy cji w swo jej ka te go rii wie ko wej upla so wa -
ła się Ju sty na Olej ni czak (3: 17: 38). 

Po za ni mi na li nii me ty za mel do wa li
się Ka rol Olej ni czak (245. miej -
sce – 3: 09: 36), Adam Ro bak (884. miej -
sce – 3: 29: 51), Ro bert Do ma ga ła (1171.
miej sce – 3: 37: 33), Bła żej Zim mer -
mann (1180. miej sce – 3: 37: 55), Pa weł
Bła żu tycz (1327. miej sce – 3: 40: 41),
Ka rol Mrocz kow ski (1348. miej sce -
3: 41: 07), Ma rian Pocz ta (1434. miej -
sce – 3: 42: 45), Bo gu mi ła Ta naś (1778.
miej sce – 3: 49: 49), Ma ciej Sob ko wiak
(2535. miej sce – 3: 58: 33), Krzysz tof
Ka sprzak (2628. miej sce – 3: 59: 43),
Mar cin Kar wik (2634. miej -
sce – 3: 59: 27), Bar tosz Krzysz to fiak
(2718. miej sce – 4: 00: 27), Mag da le -
na Raś (2971. miej sce – 4: 05: 17), To -
masz Gło wac ki (3195. miej -

sce – 4: 09: 36), Grze gorz Paw lik (3371.
miej sce – 4: 12: 25), Krzysz tof Za rad niak
(3473. miej sce – 4: 13: 51), Ma rek Ostój
(3505. miej sce – 4: 14: 13), Oskar Wal -
czak (3861. miej sce – 4: 19: 38), Jo an -
na Ży to (4425. miej sce – 4: 28: 58), Ra fał
By strow ski (4530. miej sce – 4: 30: 57),
Ar ka diusz Trąb ka (4551. miej -
sce – 4: 32: 21), Piotr Ty czyń ski (5570.
miej sce – 4: 55: 11) i Ra do sław Rap czyń -
ski (5841. miej sce – 5: 05: 09). 

Na szych za wod ni ków nie za bra kło
tak że w 4. PZU Cra co via Pół ma ra to nie
Kró lew skim. Naj le piej po wio dło się Sła wo -
mi ro wi Bu ja kie wi czo wi (1: 43: 17), któ ry
upla so wał się na 1533. miej scu. Po nad to
w Kra ko wie star to wa li Szy mon Kar bo wiak
(2364. miej sce – 1: 49: 10), Le szek Ko kot
(3174. miej sce – 1: 53: 56), Grze gorz Gę -
sia rek (3600. miej sce – 1: 56: 10), Piotr
Gro bel ny (4120. miej sce – 1: 58: 56), Da -
riusz Ryb ka (4373. miej sce – 2: 00: 16)
i Piotr Prze woź ny (6654. miej -
sce – 2: 15: 41). 

(GRZE LO)

Sport16 WTOREK, 24 października 2017

18 paź dzier ni ka od by ły się Dru ży no -
we Mi strzo stwa Po wia tu Kro to szyń -
skie go w Te ni sie Sto ło wym. W roz -
gryw kach dziew cząt zwy cię ży ła eki -
pa z ZSP nr 3 w Kro to szy nie, a w ry -
wa li za cji chłop ców trium fo wał te am
z ZSP w Zdu nach. 

Każ dy ze spół skła dał się z trzech za -
wod ni ków. Ry wa li zo wa no sys te mem każ -

dy z każ dym. W ka te go rii dziew cząt Ka -
ro li na Kra kow ska, Mar ta Mar cin kow ska
i Ju lia Ta la ga z ZSP nr 3 w Kro to szy nie po -
ko na ły I LO Kro to szyn (4: 1). W tur nie ju
chłop ców dru ży na ze Zdun ogra ła I LO
i ZSP nr 3. Dru gie miej sce za ję ła Trój ka. 

Zwy cię skie ze spo ły bę dą re pre zen to -
wać nasz po wiat na eta pie re jo no wym
w Ka li szu.

(GRZE LO)

TENIS STOŁOWY

Drużynowe mistrzostwa powiatu

BIEGI

Nasi zawodnicy w Poznaniu i Krakowie

Ma riusz Wal ko wiak
W le cze niu bó lu krę go słu pa po le -

cam te ra pię Dr. Co xa. Po zwa la ona bo -
wiem na bez ope ra cyj ne zmniej sze nie
prze pu kli ny dys ku i je go re ge ne ra cję
na wet do 30 pro cent. To me to da bez -
piecz na i ła god na, a przede wszyst kim
sku tecz na. Mo gą z niej sko rzy stać pa -
cjen ci z ta ki mi do le gli wo ścia mi jak
rwa kul szo wa i bar ko wa, drę twie nie,
mro wie nie koń czyn itp. Wcze śniej je -
dy nym wyj ściem był za bieg chi rur -
gicz ny, lecz dzię ki te ra pii Dr. Co xa
ope ra cji moż na unik nąć.

Me to da ta da je efekt w po sta ci
po mniej sze nia

się prze pu kli ny dys ku, dzię ki cze mu
zmniej sza się ucisk na ko rze nie ner wo -
we, co przy no si ulgę w bó lu. Po nad to
do cho dzi do po więk sze nia się otwo -
rów mię dzy krę go -
wych i przy wra -

ca ny jest ruch
w sta wach

krę go słu pa.
Naj waż niej -

szy efekt to re ge -
ne ra cja krąż ków mię dzy -

krę go wych, któ re sta ją się bar dziej
na wod nio ne, od ży wio ne i

więk sze.


