
W so bo tę w Ga le rii Ostro via ob cho -
dzo no Świa to wy Dzień Wcze śnia ka.
Dr n. med. Mał go rza ta Bo guc ka
otrzy ma ła 40 te ra peu tycz nych
ośmior ni czek, któ re prze ka że na Od -
dział Neo na to lo gicz ny Szpi ta la Miej -
skie go im. Ty tu sa Cha łu biń skie go
w Ostro wie Wlkp.

Aż jed no na dzie się cio ro dzie ci ro dzi
się przed wcze śnie, cze go sym bo lem jest
sznur skar pe tek – dzie więć dzie cię cych,
a do te go jed na mniej sza. W sa mej Wiel -
ko pol sce ro dzi się oko ło 1,5 ty sią ca wcze -
śnia ków mie sięcz nie. Zja wi sko to jest po -
wszech ne, a ta kie wy da rze nia jak so bot -
nie na świe tla ją ska lę pro ble mu, z ja kim
mie rzy się ma leń ki czło wiek, wal czą cy
o prze ży cie. 

Ak cję w ra mach Świa to we go Dnia
Wcze śnia ka zor ga ni zo wa ła Fun da cja Ma -

łych Serc, we współ pra cy z Przed szko lem
Smer fi ki. Z tej oka zji przy go to wa no sze -
reg atrak cji, mię dzy in ny mi warsz ta ty szy -
deł ko wa nia ośmior ni czek, w któ rych każ -
dy mógł wziąć udział.

Ośmior nicz ki wy ko nu ją wo lon ta riu -
sze z Fun da cji Ma łych Serc. Po tem są one
spe cjal nie ste ry li zo wa ne i pa ko wa ne
próż nio wo. Co mie siąc na od dział neo na -
to lo gicz ny szpi ta la w Ostro wie Wlkp.

prze ka zu je się dwa dzie ścia ta kich
ośmior ni czek.

– Ośmior nicz ki ma ją za da nie te ra -
peu tycz ne – wy ja śnia Alek san dra Jóź -
wiak, ko or dy na tor re gio nal na Fun da cji
Ma łych Serc. – Za nim ma skot kę do sta nie
wcze śniak, przez ja kiś czas no si ją je go ma -
ma. Po to, aby prze sią kła jej za pa chem
i po przez ośmior nicz kę mo gła prze ka zać
ma lusz ko wi swo ją flo rę bak te ryj ną, któ ra
po mo że w je go roz wo ju. Mac ki ośmior ni -

czek są spe cy ficz nie skrę co ne, tak aby
przy po mi na ły pę po wi nę w ło nie mat ki
i od cią ga ły uwa gę od ka bli oraz ru rek
w in ku ba to rze.

W so bo tę w ostrow skiej ga le rii moż -
na by ło ku pić ośmior nicz ki i ozdo by świą -
tecz ne, a do chód z ak cji zo sta nie prze zna -
czo ny na za kup ma te ria łów do two rze nia
ośmior ni czek. 

(KOST KA)
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� SAMORZĄD

Powstanie
Młodzieżowa 
Rada Miejska?

Czytaj na str. 2

� NA SYGNALE 

Tragiczny tydzień 
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Czytaj na str. 2-3

� SULMIERZYCE 

Wyjątkowo 
uroczysty dzień

Czytaj na str. 5
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Poznaliśmy laureatkę
METAMORFOZY!

Czytaj na str. 7
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TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 10-11

� SPORT

Brązowy medal 
Róży Gumiennej

Czytaj na str.16
Czytaj str. 3

POD NASZYM PATRONATEM

Ośmiorniczki dla wcześniaków!
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Roweru 
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Na paź dzier ni ko wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Kro to szy nie go ści ła mło dzież
szkol na. Zwró cił się do niej wi ce bur -
mistrz Ry szard Czusz ke, in for mu jąc
o po my śle po wo ła nia Mło dzie żo wej
Ra dy Miej skiej.

In for ma cje na te mat te go pro jek tu
uzu peł nił bur mistrz Fran ci szek Mar sza -
łek, za chę ca jąc obec nych na se sji uczniów
do ak tyw no ści w spra wach sa mo rzą du,
a tak że do ubie ga nia się o miej sce w mło -
dzie żo wej ra dzie, je śli ta ko wa po wsta nie. 

– Kon sul ta cje w tej spra wie trwa ją
już od ja kie goś cza su – przy znał bur -
mistrz Mar sza łek. – Po win na to rów nież
być ini cja ty wa mło dych lu dzi. To oni mu -
szą w tym chcieć uczest ni czyć, by to do -
brze za dzia ła ło. My ja ko urząd za pro po -
nu je my for mę, w ja kiej Mło dzie żo wa Ra -
da Miej ska mia ła by funk cjo no wać.

We dług wstęp nych za ry sów pro jek tu
do mło dzie żo we go gre mium mo gli by
star to wać ucznio wie kro to szyń skich pla -
có wek, uczęsz cza ją cy do klas II-III szkół
gimnazjalnych, VII SP oraz I -II szkól po -
nad gim na zjal nych. – Wszyst kich mło -
dych lu dzi za chę cam, że by star to wać
do ra dy. Zo sta nie po wo ła ny spe cjal ny ze -
spół, któ ry bę dzie to ko or dy no wał – uzu -
peł nił bur mistrz. 

War to przy po mnieć, że 1 paź dzier ni -
ka wnio sek o po wo ła nie Mło dzie żo wej

Ra dy Miej skiej zło żył na rę ce bur mi strza
Krzysz tof Ku bik, spor to wiec i dzia łacz
po li tycz ny. – Mło dzie żo wa Ra da Miej ska
to bar dzo do bry po mysł, po zwa la ją cy ak -
tyw nie włą czyć się mło dym lu dziom
w pro ce sy de cy zyj ne w mie ście. Ja ko or -
gan apo li tycz ny przy Ra dzie Miej skiej
mło dzież uczy się funk cjo no wa nia sa mo -
rzą du, a po nad to ich głos i po stu la ty są
bar dziej sły szal ne. Zło ży łem wnio sek
o utwo rze nie MRM, aby ru szy ły kon sul -
ta cje na ten te mat. Bar dzo wie lu mło dych
lu dzi mó wi ło mi, że bra ku je ta kie go or ga -
nu w Kro to szy nie. Li czę na po zy tyw ne
roz pa trze nie mo je go wnio sku – po in for -
mo wał nas K. Ku bik.

W Kro to szy nie już funk cjo no wa ła
Mło dzie żo wa Ra da Miej ska. Po wsta ła
z mo cy uchwa ły Ra dy Miej skiej 26 sierp -
nia 2010 ro ku. Jej człon ko wie zo sta li wy -
bra ni 25 paź dzier ni ka. W gło so wa niu
bra li udział ucznio wie wszyst kich gim na -
zjów i szkół po nad gim na zjal nych z te re nu
mia sta i gmi ny Kro to szyn. Fre kwen cja
wy bor cza wy nio sła 47,77 pro cent. Pierw -
sza se sja od by ła się 10 li sto pa da 2010 ro -
ku. Pierw szym prze wod ni czą cym MRM
zo stał Mi ko łaj Paś kie wicz, a na je go za -
stęp ców wy bra no Ol gę Fe do ro wicz i Ma -
te usza Fran kę. Nie dłu go po tem MRM
prze sta ła ist nieć z po wo du ni skiej fre -
kwen cji na ob ra dach i bra ku kwo rum.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

W śro dę, 15 li sto pa da, oko ło go dzi -
ny 17.40, na dro dze kra jo wej nr 36,
mię dzy Ko by li nem a Smo li ca mi, do -
szło do tra gicz ne go wy pad ku. Wsku tek
czo ło we go zde rze nia sa mo cho du oso -
bo we go z cię ża ro wym zgi nę ła jed na
oso ba, a trzy zo sta ły po waż nie ran ne. 

– Ze wstęp nych usta leń po li cji wy ni -
ka, że kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Opel
Me ri va, ja dąc od stro ny Sta re go Ko by li na
w kie run ku Smo lic, roz po czął ma newr
wy prze dza nia cią gu po jaz dów – mó wi
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy KPP

w Kro to szy nie. – W tym cią gu by ły oso -
bo wy se at, bus do staw czy i cię ża rów ka
mar ki Vo lvo z przy cze pą. Z prze ciw nej
stro ny je chał sa mo chód cię ża ro wy Ive co,
z któ rym zde rzył się opel. Oso bów ka od -
bi ła się od cię ża rów ki i za ha czy ła jesz cze
o wspo mnia ne wcze śniej vo lvo, po czym
wpa dła do przy droż ne go ro wu i ude rzy ła
w drze wo. 

Na miej scu zgi nął 68-let ni kie row ca
opla, miesz ka niec po wia tu go styń skie go.
Trzy in ne oso by ja dą ce tym au tem tra fi ły
do szpi ta la. – Na chwi lę obec ną dwie ko -
bie ty ma ją ob ra że nia za gra ża ją ce ich ży -

ciu, z ko lei trze cia po szko do wa na oso ba
do zna ła mniej groź nych ob ra żeń – do da -
je P. Szcze pa niak.

Przez kil ka go dzin dro ga by ła za blo -

ko wa na, wy zna czo ne zo sta ły ob jaz dy. Po -
li cja ba da wszel kie oko licz no ści te go tra -
gicz ne go wy pad ku. 

(NO VUS)

NA DRODZE

Tragiczny bilans czołowego zderzenia

Z SESJI

Plany powołania
młodzieżowej rady



9 li sto pa da w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie od by ło się spo tka nie
z przed sta wi cie la mi fir my, któ ra za -
pro po no wa ła no wo cze sne roz wią za -
nia w kwe stii pro jek tu Ro wer Miej -
ski. Pod sta wą je go funk cjo no wa nia
jest bo wiem spe cjal na apli ka cja. 

Dzię ki niej moż na bę dzie ła two usta -
lić, gdzie znaj du je się naj bliż szy wol ny ro -
wer, za re zer wo wać go, ode brać i od sta wić
w wir tu al nie wy zna czo nej stre fie par ko -
wa nia bądź też w do wol nym miej scu wy -
zna czo nej stre fy użyt ko wa nia. 

Apli ka cja współ pra cu je z za mon to wa -
nym bez po śred nio na ro we rze urzą dze -
niem elek tro nicz nym i blo ka dą. Aby ją po -
brać, wy star czy po dać nu mer swo je go te le -
fo nu. Z jej po mo cą bę dzie moż na tak że do -
ko ny wać płat no ści i to nie tyl ko za ro wer.
No wy ro wer miej ski wraz z ca łym opro gra -

mo wa niem zo stał za pro jek to wa ny w Pol -
sce. Ist nie je też je go elek trycz na wer sja. Jest
tak skon stru owa ny, że użyt kow nik ma za -
pew nio ne mak si mum bez pie czeń stwa,
a po nad to gwa ran tu je bez pie czeń stwo te -
le in for ma tycz ne i ma bar dzo du że moż li -
wo ści ada pta cji do wa run ków sta wia nych

przez ro we rzy stę. Je go ce na to oko -
ło 2500 zł. Do te go na le ży do li czyć kosz ty
ob słu gi i ser wi su. Pro po zy cja zło żo na
przez fir mę jest roz wa ża na ja ko kon ty nu -
acja Kro to szyń skie go Ro we ru Miej skie go. 

Pro jekt ów ru szył na prze ło mie
kwiet nia i ma ja te go ro ku. Nie ste ty, nie

funk cjo no wał tak, jak te go ocze ki wa li ini -
cja to rzy te go pomysłu. Do dys po zy cji
miesz kań ców by ło 15 ro we rów – wcze -
śniej od re stau ro wa nych – na pię ciu sta -
cjach: przy dwor cu PKS na ul. Kon sty tu -
cji 3 ma ja, przy ha li spor to wej, na ryn ku,
w Par ku Miej skim oraz przy ha li spor to -
wej na Bło niach. Ro we ry po cho dzi ły ze
zbiór ki ogło szo nej wśród miesz kań ców
Kro to szy na, któ rzy prze ka za li zby tecz ne
jed no śla dy do Miej skie go Za kła du Ko mu -
ni ka cji. Z od no wio nych ro we rów moż na
by ło ko rzy stać bez płat nie, od sta wia jąc je
po tem w jed nym z pię ciu sto ja ków. Po ty -
go dniu funk cjo no wa nia pro jek tu oka za ło
się, że ro we ry nie wra ca ją do sto ja ków, są
po rzu ca ne w róż nych miej scach. Nie któ -
re by ły znisz czo ne, in ne skra dzio no. Kil -
ka mie się cy póź niej sto ja ki Kro to szyń -
skie go Ro we ru Miej skie go sta ły pu ste lub
by ły uży wa ne przez miesz kań ców do par -
ko wa nia wła snych ro we rów.

Po mysł na „no wy” Ro wer Miej ski ko -
men tu je Krzysz tof Ku bik, któ ry od wie lu
lat gło si kon cep cję wdro że nia pro fe sjo nal -
ne go ro we ru miej skie go. Dwa la ta te mu

przed sta wił po mysł po dob ny do te go, ja ki
te raz ma być wdra ża ny.

– „Krzysz tof Ku bik miał ra cję” – zda -
je się co raz gło śniej i co raz czę ściej mó wić
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek – stwier -
dza K. Ku bik. – Je stem szczę śli wy, ze mój
po mysł po wo li wcho dzi w ży cie, a wła dze
Kro to szy na ty mi kon sul ta cja mi przy zna -
ją się do po peł nio nych wcze śniej błę dów.
Da lej tyl ko za ska ku je mnie brak za pro sze -
nia na te roz mo wy i wcze śniej szych in for -
ma cji. Ko lej ny raz od by wa się to za za -
mknię ty mi drzwia mi, z in ny mi urzęd ni -
ka mi. Mo gli śmy mieć praw dzi wy Ro wer
Miej ski już po nad dwa la ta te mu. Te raz,
gdy zbli ża się kam pa nia wy bor cza, na gle
za czy na się ruch w te ma cie. Py ta nie, cze -
mu nikt nie chciał ich wte dy i czy in ten -
cje są szcze re, czy to tyl ko pró ba zła pa nia
kil ku gło sów wię cej przez oso by z SIO. Po -
nad dwa la ta te mu nikt nie chciał o tym
roz ma wiać. Te raz na wet nie ma sze ro kich
kon sul ta cji. Po wo li to za czy na wy glą dać
tak, jak by ro bi li to sa mi dla sie bie – oznaj -
mia K. Ku bik.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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KROTOSZYN

Restart Roweru Miejskiego?

Wcze snym ran kiem w mi nio ny pią -
tek w Koź mi nie Wlkp., na dro dze kra -
jo wej nr 15, do szło do tra gicz ne go
wy pad ku. W wy ni ku po trą ce nia przez
cię ża rów kę zgi nę ło dwo je pie szych. 

– Oko ło go dzi ny 5.45 na ul. Kro to -
szyń skiej w Koź mi nie Wlkp. sa mo chód
cię ża ro wy mar ki DAF, któ rym kie ro -
wał 65-let ni miesz ka niec Gnie zna, po trą cił
na przej ściu dla pie szych dwie oso by – in -
for mu je Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy

Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy -
nie. – 46-let ni męż czy zna zgi nął na miej -
scu. Śmierć po nio sła rów nież 83-let nia ko -
bie ta, któ rej nie uda ło się ura to wać mi mo
pod ję tej re ani ma cji – do da je.

Po li cja pod nad zo rem pro ku ra tu ry
wy ja śnia przy czy ny i wszyst kie oko licz no -
ści te go tra gicz ne go zda rze nia. W ze szłym
ty go dniu na dro gach na sze go po wia tu zgi -
nę ły aż trzy oso by. Ape lu je my do kie row -
ców o roz wa gę i ostroż ność.

KIN GA KOST KA

Gru pa lo kal nych ini cja to rów za mie -
rza po wo łać fun da cję „Po móż my so -
bie” na te re nie mia sta i po wia tu.
Spo tka nie w tej spra wie od bę dzie
się 27 li sto pa da (po nie dzia łek),
o godz. 17.00, w Kro to szyń skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej.

Na spo tka niu omó wio ne zo sta ną
ogól ne za ło że nia pra cy. Po nad to pro gram
ze bra nia prze wi du je wy bór za rzą du i ra -
dy nad zor czej, opra co wa nie ra mo we go
pla nu, wol ne gło sy i wnio ski. Za pra sza my
wszyst kich za in te re so wa nych po mo cą dla
po trze bu ją cych. (AN KA)

15 li sto pa da od by ło się ofi cjal ne
otwar cie Za kła du Uspraw nia nia Sa -
mo dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej w Kro to szy nie.
Ośro dek funk cjo nu ją cy wcze śniej
przy ul. Flo riań skiej zo stał prze nie sio ny
do bu dyn ku przy ul. Bo lew skie go 4-8. 

Koszt te go przed się wzię cia wy niósł
bli sko 500 tys. zł, z cze go znacz na część
po cho dzi ła z bu dże tu po wia tu. Za kład
Lecz ni cze go Uspraw nia nia SP ZOZ
w Kro to szy nie ofe ru je sze ro ki wa chlarz
za bie gów – od za jęć z fi zy ko te ra pii, po -
przez ki ne zy te ra pię, hy dro te ra pię, a koń -
cząc na ma sa żu. Po nad to wy ko nu je ma sa -
że lim fa tycz ne dla ko biet po ma stek to mii.

– Peł ną pa rą za kład ru szył już pod ko -
niec sierp nia – mó wił Mie czy sław Peł ko,
dy rek tor ds. me dycz nych SP ZOZ. – By ły
trud no ści, jak pań stwo się orien tu je cie.
Jest to je den z ład niej szych ośrod ków, ja -

ki mi mo że my się po chwa lić. W bu dyn ku
tym usłu gi są wy ko ny wa ne w trzech za -
kre sach: re ha bi li ta cji am bu la to ryj nej,
dzien ne go ośrod ka dla dzie ci z za bu rzo -
nym roz wo jem psy cho mo to rycz nym oraz
po rad ni re ha bi li ta cyj nej, w któ rej przyj -
mu ją spe cja li ści, któ rzy tyl ko w 2016 ro -
ku udzie li li 271 po rad. 

– Ca ły kro to szyń ski SP ZOZ pięk nie -
je z dnia na dzień – stwier dził z ko lei sta -
ro sta Sta ni sław Szczot ka. – Tyl ko że by
wszy scy chcie li jesz cze za uwa żyć te zmia -
ny. A są to zmia ny na lep sze. Jest mi tym
bar dziej mi ło, że wspól nie z pań stwem
otwie ram ten za kład, gdyż przed wie lo ma
la ty ko rzy sta łem z za bie gów na ul. Flo -
riań skiej. Mia łem ta ką przy pa dłość krę go -
słu pa, że na wet sznu ro wa deł nie mo głem
so bie za wią zać. Dzię ki po mo cy pań stwa
cho dzę dzi siaj i po ru szam się. Też się cie -
szę, że w no wych wa run kach i w no wym
miej scu bę dzie cie świad czyć za bie gi

uspraw nia ją ce dzie ci i do ro słych. 
ZLU w ra mach szko ły ro dze nia ofe -

ru je ćwi cze nia, a tak że wy ko nu je re ha bi li -
ta cje i re ali zu je wi zy ty spe cja li stów w do -
mach pa cjen tów. W za kła dzie dzie ci mo -
gą sko rzy stać z usług psy cho lo gów i lo go -
pe dów oraz neu ro lo ga dzie cię ce go.
W 2016 ro ku u 4781 pa cjen tów wy ko na -
no ok. 40 tys. za bie gów ki ne zy te ra peu -
tycz nych. W tym sa mym cza sie u 148
dzie ci wy ko na no 2960 za bie gów. Dzię ki
no wej lo ka li za cji za kład bę dzie funk cjo -
no wał w lep szych wa run kach, co z ko lei
zwięk szy kom fort pa cjen tów oraz po zwo -
li w peł ni wy ko rzy stać sprzęt, ja kim ZLU
dys po nu je. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SŁUŻBA ZDROWIA

W lepszych warunkach

WYPADEK

Zginęli na przejściu dla pieszych...

KRO TO SZYN

Po wo ła ją fun da cję
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13 li sto pa da w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie od by ło się spo tka nie
z Bo gu sła wem So wą, spe cja li stą
z za kre su pra wa oświa to we go. 

Bo gu sław So wa przez po nad 10 lat
sys te ma tycz nie współ pra co wał z wszyst -
ki mi dy rek to ra mi przed szko li i szkół,
pod le ga ją cych gmi nie Kro to szyn, oraz
pra cow ni ka mi ma gi stra tu, od po wie dzial -
ny mi za re ali za cję za dań oświa to wych.
Swo im do świad cze niem i wie dzą wspie -
rał tak że Sa mo rzą do wy Ośro dek Do sko -

na le nia Na uczy cie li w Kro to szy nie.
Z dniem 31 paź dzier ni ka, z uwa gi na stan
zdro wot ny, B. So wa po sta no wił za koń -
czyć dłu go let nią współ pra cę. 

Do ce nia jąc je go rze tel ność, otwar tość
i życz li wość, bur mistrz Fran ci szek Mar -
sza łek, w imie niu wszyst kich kie row ni -

ków jed no stek oświa to wych oraz urzęd ni -
ków Wy dzia łu Oświa ty, po dzię ko wał pa -
nu Bo gu sła wo wi za me ry to rycz ne i sku -
tecz ne współ dzia ła nie oraz zło żył ży cze -
nia zdro wia i speł nie nia za mie rzeń, któ -
rych do tąd nie uda ło mu się zre ali zo wać. 

(NO VUS)

KROTOSZYN

Podziękowania za wieloletnią współpracę

Ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad gim -
na zjal nych nr 1 w Kro to szy nie za pre -
zen to wa li się w XXII Wo je wódz kim
Kon kur sie Re cy ta tor skim Wier szy
i Pie śni Pa trio tycz nych w Słup cy. 

Kro to szyń ską Ce ra mę re pre zen to wa -
li Zu zan na Ku sza (kl. III TL),  We ro ni ka
Pół rol ni czak (kl. III TFW) oraz  Da niel
Nie wrzę dow ski (kl. I TBW) wraz z gra ją -
cym na gi ta rze Kac prem Ze ga rem
(kl. IV TFA). 

W ka te go rii re cy ta cji Z. Ku sza otrzy -
ma ła wy róż nie nie. Rów nie wiel kie wra że -
nie wy warł swo im śpie wem D. Nie wrzę -

dow ski, któ re go tak że wy róż nio no.
(AN KA)

ZSP 1 KROTOSZYN

Wyróżnienia w wojewódzkim konkursie

W Ze spo le Szkół Po nad gim na zjal -
nych nr 3 w Kro to szy nie od był się kon -
kurs ję zy ka nie miec kie go „Sprichst

du Deutsch?”. Pierw sze miej sce za jął
Fi lip Ty czyń ski, a za nim upla so wa li
się Mar cin Re gul ski i Ju lia Ty czyń ska. 

Kon kurs skie ro wa ny był do uczniów
za sad ni czej szko ły za wo do wej i szko ły
bran żo wej. Przy go to wa ła go i prze pro wa -
dzi ła Ma rze na Bud nik. Każ dy z uczest ni -
ków mu siał wy ko nać au to pre zen ta cję,
a na stęp nie zmie rzyć się z wy lo so wa ny mi
za da nia mi. Re ak cje i od po wie dzi mło -
dzie ży oce nia nie by ły pod ką tem ko mu ni -
ka cji oraz po praw no ści ję zy ko wej. 

Naj le piej spi sał się Fi lip Ty czyń ski
z kla sy IIe, wy prze dza jąc Mar ci na Re gul -
skie go z IIf i Ju lię Ty czyń ską z If. Wszyst -
kim uczest ni kom gra tu la cje zło ży ła dy -
rek tor Iza be la Kos sa kow ska. Zwy cięz cy
otrzy ma li dy plo my i na gro dy, któ re ufun -
do wał Ze spół Szkół dla Do ro słych PRO -
FE SJA w Kro to szy nie. OPRAC. (GN)

ZSP 3 KROTOSZYN

Z niemieckim za pan brat

ZSP ZDUNY

Czas logistyków

Od 6 do 10 li sto pa da gru pa uczniów
kla sy IV Tech ni kum Lo gi stycz ne go
im. Ja na Ki liń skie go w Zdu nach bra -
ła udział w warsz ta tach „Czas za wo -
dow ców” na Po li tech ni ce Po znań -
skiej. Mło dzież przez pięć dni zma -
ga ła się z za da nia mi z za kre su trans -
por tu i za kła da nia wła snej fir my.

Ucznio wie pra co wa li na pro gra mie
Co march ERP Upda te Agent, któ ry słu ży
do two rze nia baz da nych, od bior ców, pro -
du cen tów i to wa rów. Pro gram umoż li wił
im ob li cza nie kosz tów oraz wy sta wia nie
roz ma itych do ku men tów – WZ, PZ,
PW, MM czy fak tu ry VAT.

Mło dzież ze szko ły w Zdu nach two -
rzy ła ety kie ty lo gi stycz ne w pro gra mie Bar -
Ten de rUl tra Li te, a tak że pro jek ty wła snych
firm. Z po mo cą Go ogle Maps ukła da ła tra -
sy prze wo zo we dla róż nych to wa rów, okre -
śla ła do staw ców, bi lan so wa ła wy dat ki. 

Je den dzień za jęć po świę co ny był re -

kla mie i mar ke tin go wi. Uczest ni cy mie li
za za da nie za pre zen to wać fir mę, w któ rej
chcie li by pra co wać, jak rów nież prze ko -
nać pro wa dzą ce go, czy li po ten cjal ne go
sze fa, do swo ich kom pe ten cji, któ re po -
zwa la ły by na za trud nie nie w fir mie lo gi -
stycz nej. 

Za da nie to oka za ło się być nie ła twym.
Wy stą pie nia uczniów by ły na gry wa ne
i oma wia ne. Zwra ca no uwa gę na mo wę
cia ła i pre zen to wa ne ar gu men ty.

Ucznio wie mu sie li zmie rzyć się tak -
że z przy go to wa niem stro ny in ter ne to wej
i pla ka tu dla za ło żo nej przez sie bie fir my
trans por to wej. Wy ko rzy sta li do te go do -
stęp ne w In ter ne cie na rzę dzia do bu do wy
stron www (CMS) i two rze nia pro jek tów
gra ficz nych czy lo go ty pów. Po nad to za po -
zna li się z na rzę dzia mi i me to da mi ba dań
neu ro mar ke tin go wych, wy ko rzy sty wa -
nych nie tyl ko w re kla mie, ale tak że
w opty ma li za cji pra cy kie row ców. 

OPRAC. (AN KA)
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ZSP ZDUNY

O zdrowiu wiedzą niemało

Pod ko niec paź dzier ni ka w Ze -
spo le Szkół Po nad gim na zjal -
nych w Zdu nach prze pro wa dzo -
no etap szkol ny ko lej nej edy cji
Ogól no pol skiej Olim pia dy Wie -
dzy o Zdro wiu PCK. 

W szran ki sta nę ło 32 uczniów klas I -
-IV tech ni kum. Naj le piej po ra dzi li so bie
ucznio wie kla sy IT, zaj mu jąc trzy czo ło we
po zy cje. Zwy cię ży ła Klau dia Sę ga, dru gi
był Krzysz tof Ma te la, a trze ci Szy mon
Ma cie jew ski. (AN KA)

11 li sto pa da Sul mie rzy ce ob cho dzi ły
nie tyl ko Świę to Nie pod le gło ści, ale
tak że 560. rocz ni cę nada nia praw
miej skich. Z tej oka zji od by ła się nad -
zwy czaj na se sja Ra dy Miej skiej,
na któ rej m. in. wrę czo no ho no ro we
obywatelstwa mia sta Sul mie rzy ce.

W uro czy sto ści wzię li udział m. in.
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka oraz prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go Le szek Kul ka. Po Mszy świę tej za -
pro sze ni go ście oraz miesz kań cy Sul mie -
rzyc uda li się na ry nek przed po mnik
Wdzięcz no ści. W oko licz no ścio wym wy -
stą pie niu bur mistrz Da riusz Dę bic ki
przy po mniał o hi sto rycz nym od zy ska niu
nie pod le gło ści przez na ród pol ski, a tym,
któ rzy wal czy li za wol ność, od da no hołd
po przez zło że nie sym bo licz nych wią za -
nek kwia tów. Tra dy cyj nie przy akom pa -
nia men cie sul mie rzyc kiej or kie stry dę tej
od śpie wa no hymn pań stwo wy i „Ro tę”. 

Przy oka zji ogło szo no wy ni ki kon -
kur su na ko kar dę na ro do wą 2017, któ ry
prze pro wa dzo no pod pa tro na tem bur mi -
strza Sul mie rzyc, a or ga ni za to rem był
Sul mie rzyc ki Dom Kul tu ry. W ka te go rii
przed szko la ków pierw sze miej sce za ję ła
Da ria Wąs. W gro nie uczniów klas I -
-III lau re at ką zo sta ła Blan ka Bu ta z kl. Ia,
wy prze dza jąc Alek san drę Ja ru zel z kl.
IIIb i An to nie go Kry smal skie go z kl. Ia.
Po nad to w tej ka te go rii wy róż nie nia przy -
zna no Łu ka szo wi Ulich now skie mu z kl.
Ib i Łu ka szo wi Ba na sie wi czo wi z kl. II.
Wśród uczniów klas IV -VI zwy cię ży ła
We ro ni ka Ja nic ka z kl. Vb, dru ga by ła Zo -
fia Igna siak z kl. IVc, a trze cia Mag da le na

Ba na sie wicz z kl. VIa. Wy róż nie nia otrzy -
ma li Ma te usz Ba na sie wicz z kl. VIa i Ju lia
Ko niecz na z kl. IVb. W ka te go rii mło -
dzie ży gim na zjal nej i star szej trium fo wa ła
Alek san dra Ko cer ka. W gru pie do ro słych
pierw sze miej sce przy zna no Syl wii Mły -
nar czyk i Ka ta rzy nie Wąs, dru ga lo ka ta
przy pa dła Agniesz ce Gi ba sie wicz, a trze -
cia – Agniesz ce Ba na sie wicz.

Dru ga część uro czy sto ści zwią za na
by ła z pod su mo wa niem i za koń cze niem
te go rocz nych ob cho dów 560-le cia nada -
nia praw miej skich Sul mie rzy com. Ju bi -
le usz stał się oka zją do zwo ła nia uro czy -
stej se sji Ra dy Miej skiej i uho no ro wa nia
wy jąt ko wych miesz kań ców mia sta. Pod -
ję te zo sta ły uchwa ły o nada niu ho no ro -
we go oby wa tel stwa Sul mie rzyc Ire nie
Rę ko sie wicz, Mi cha ło wi Pa be lo wi, Jó ze -
fo wi Ja nusz kie wi czo wi i Le onar do wi
Świ der skie mu. Wy róż nio ne oso by otrzy -
ma ły z rąk bur mi strza i prze wod ni czą ce -
go Ra dy Miej skiej pa miąt ko we me da le
oraz ak ty nada nia te go ho no ro we go ty tu -
łu. Po nad to od sło nię to ta bli ce Ho no ro -
wych Oby wa te li Mia sta, na któ rych znaj -

du ją się zdję cia i uza sad nie nia nada nia
wy róż nień. 

Ire na Rę ko sie wicz by ła bur mi strzem
Sul mie rzyc w la tach 1990-2006, a po -
nad to człon ki nią Pre zy dium Sej mi ku
Wo je wódz twa Ka li skie go i za stęp czy nią

prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go. Jest na czel ni kiem Wy dzia łu
Go spo dar ki Prze strzen nej Urzę du Miej -
skie go w Kro to szy nie. Ak tyw nie dzia ła
w or ga ni za cjach sa mo rzą do wych i wie lu
sto wa rzy sze niach, w szcze gól no ści za an -

ga żo wa na jest w dzia ła nia na rzecz roz wo -
ju Sul mie rzyc. Za jej przy czy ną Sul mie -
rzy ce na wią za ły ofi cjal ne part ner skie kon -
tak ty z gmi ną Ba lan ton fe ny ves na Wę -
grzech. Za swo ją dzia łal ność zo sta ła od -
zna czo na m. in. zło tym, srebr nym i brą -
zo wym Krzy żem Za słu gi, Me da lem
za Za słu gi dla Wo je wódz twa Ka li skie go
i Wiel ko pol skie go.

Jó zef Ja nusz kie wicz od 1991 ro ku jest
star szym Ce chu Rze miosł Róż nych w Kro -
to szy nie. W 2015 ro ku z je go ini cja ty wy
po wo ła no Kro to szyń ską Izbę Rze mieśl ni -
czą, któ rej zo stał pre ze sem. Jest jed nym
z za ło ży cie li Ośrod ka Do kształ ce nia i Do -
sko na le nia Za wo do we go. Był rad nym po -
wia tu kro to szyń skie go przez trzy ka den -
cje. Szcze gól nie zwią za ny z sul mie rzyc ki -
mi rze mieśl ni ka mi. Jest fun da to rem ta blic

pa miąt ko wych na te re nie mia sta. Od zna -
czo ny m. in. Ho no ro wą Od zna ką Rze mio -
sła oraz naj wyż szym od zna cze niem rze -
mieśl ni czym – Sza blą im. Ki liń skie go.

Le onard Świ der ski był jed nym z czo -
ło wych za wod ni ków Klu bu Za pa śni cze go

Su li mir czyk. Trzy krot ny mistrz Pol ski
w za pa sach w sty lu wol nym, re pre zen -
tant klu bu w me czach mię dzy pań stwo -
wych. Od zna czo ny Me da lem 40-le cia Lu -
do we go Ze spo łu Spor to we go, Me da lem
Mi strza Spor tu, Zło tym Me da lem Re pa
Za pa śni cze go. 

Mi chał Pa bel w 1980 ro ku ukoń czył
stu dia na Aka de mii Me dycz nej we Wro -
cła wiu. Od 1 ma ja 1991 ro ku w Sul mie -
rzy cach wzo ro wo wy ko nu je obo wiąz ki le -
ka rza, a dzię ki ofiar nej i za an ga żo wa nej
pra cy zy skał sza cu nek, sym pa tię i uzna nie
wie lu pa cjen tów. Jest sym bo lem le kar -
skiej rze tel no ści i fa cho wo ści. 

W trak cie uro czy sto ści ogło szo no tak -
że wy ni ki kon kur su na ama tor ski film
pro mo cyj ny „Sul mie rzy ce w ka drze”. Oce -
ny trzech fil mów – au tor stwa Alek san dry
Lis, Pio tra Błasz czy ka i Ada ma Si ko -
ry – do ko na ło ju ry, w skła dzie: Ali cja Ko -
kot – prze wod ni czą ca Ko mi sji Spo łecz nej
RM, Be ata Mą czak – pra cow nik Urzę du
Miej skie go, Be ata Ko prow ska – dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej w Sul mie rzy cach,
Elż bie ta Paw lik – dy rek tor miej skiej bi -
blio te ki, Elż bie ta Krenz – dy rek tor mu -
zeum, Edy ta Ja chi mow ska – dy rek tor
Sul mie rzyc kie go Do mu Kul tu ry, Da riusz
Dę bic ki – bur mistrz Sul mie rzyc. Ko mi sja
przy zna ła na gro dę Pio tro wi Błasz czy ko wi.
Z ko lei w gło so wa niu in ter ne to wym
pierw sze miej sce za ję ła Alek san dra Lis. 

W pro gra mie ar ty stycz nym wy stą pi li
ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej oraz dzie -
ci z Przed szko la Pu blicz ne go w Sul mie -
rzy cach, któ rzy przed sta wi li „Hi sto rię
Sul mie rzyc”. Na za koń cze nie uro czy sto -
ści Edy ta Ja chi mow ska za pro si ła wszyst -
kich do obej rze nia wy sta wy Krzysz to fa
Ce py „Miej sca, któ re war to zo ba czyć”.
Eks po zy cję przy go to wa ła Elż bie ta Paw lik. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

SAMORZĄD

Uroczysty dzień w Sulmierzycach
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BIADKI

Szkoła po termodernizacji

16 li sto pa da od był się od biór koń co -
wy prac wy ko na nych w Szko le Pod -
sta wo wej w Biad kach w ra mach pro -
jek tu pod na zwą „Ter mo mo der ni za -
cja obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej
w gmi nie Kro to szyn”.

Prócz szko ły w Biad kach pro jek tem ob -
ję te by ły Ze spół Szkół nr 1 z Od dzia ła mi In -
te gra cyj ny mi i Przed szko le nr 5 w Kro to szy -
nie. W ra mach ter mo mo der ni za cji w bu -
dyn ku SP Biad ki ocie plo no ścia ny ze wnętrz -
ne istro po dach, wy mie nio no sto lar kę okien -
ną i drzwio wą, zmo der ni zo wa no in sta la cję
c. o., wy mie nio no in sta la cję oświe tle nio wą
oraz wy ko na no in sta la cję fo to wol ta icz ną.
Za kres rze czo wy za da nia obej mo wał rów -
nież po zo sta łe ro bo ty wy ni ka ją ce ze sta nu
tech nicz ne go obiek tu oraz prze pi sów. 

Kom plek so wa ter mo mo der ni za cja
skut ko wać bę dzie przede wszyst kim pod -
nie sie niem efek tyw no ści ener ge tycz nej
obiek tu i wpły nie na re duk cję emi sji ga -
zów cie plar nia nych, zwięk sze nie udzia łu
ener gii po cho dzą cej ze źró deł od na wial -
nych, re duk cję zu ży cia ener gii fi nal nej
oraz zmniej sze nie kosz tów eks plo ata cji.
Po nad to dzię ki tej in we sty cji po pra wi ły
się wa run ki po by tu dzie ci w szko le oraz
pra cy ka dry na uczy ciel skiej. 

Za da nie zre ali zo wa no z do fi nan so -
wa niem z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go w ra mach WRPO
na la ta 2014-2020 w wy so ko ści 85 pro -
cent kosz tów kwa li fi ko wa nych oraz ze
środ ków wła snych gmi ny. Koszt przed się -
wzię cia wy niósł 1,1 mln zł.

(NO VUS)

KOŻMIN WLKP.

Projekcja niemego filmu

11 li sto pa da w koź miń skim ki nie
Miesz ko wy emi to wa no nie my film
pt. „Bar tek zwy cięz ca”. Opra wę mu -
zycz ną za pew nił Wal de mar Ry chły
z ze spo łem. 

Film „Bar tek zwy cięz ca” zo stał na krę -
co ny w Po zna niu w 1923 ro ku w opar ciu
o no we lę Hen ry ka Sien kie wi cza pod tym
sa mym ty tu łem. Do dziś nie za cho wa ła
się żad na ko pia te go ma te ria łu. Za pre zen -
to wa ny w koź miń skim ki nie film zmon -
to wa ny jest z za cho wa nych przy pad ko wo
ma te ria łów ro bo czych. 

Na pod sta wie no we li H. Sien kie wi -
cza i za cho wa nej frag men ta rycz nie bi blio -
gra fii film zre kon stru owa ły Kry sty na Lin -
den bergh i Ja dwi ga Za ji cek. Spe cjal nie
przy go to wa na ścież ka dźwię ko wa opar ta

jest na wiel ko pol skiej mu zy ce lu do wej,
na me lo diach za pi sa nych i opu bli ko wa -
nych przez Oska ra Kol ber ga w la -
tach 1875-1882 (w po zy cji „Wiel kie Księ -
stwo Po znań skie”).

Ro lę ty tu ło wą, Sien kie wi czow skie go
Bart ka Sło wi ka, za grał zna ny pol ski przed -
wo jen ny za pa śnik, Wła dy sław Py tla siń ski.
W swo jej ka rie rze sto czył 800 walk, z cze -
go 794 wy grał, co by ło wy czy nem nie spo -
ty ka nym w hi sto rii za pa sów. W. Py tla siń -
ski był wy cho waw cą mi strzów za pa śni -
czych, pro pa ga to rem fa ir play i za ło ży cie -
lem szkół atle tycz nych. W 1900 ro ku
zdo był ty tuł mi strza świa ta. Od 1962 ro -
ku roz gry wa ne są mię dzy na ro do we tur -
nie je za pa śni cze im. Wła dy sła wa Py tla siń -
skie go.

(NO VUS)
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W ogól no pol ską ak cję „Ca ła Pol ska
czy ta dzie ciom” moc no za an ga żo -
wa li się ro dzi ce dzie ci z Przed szko la
nr 7 Ma ciuś w Kro to szy nie. 

Do ro śli po świę ca ją swój czas i przy -
cho dzą do pla ców ki czy tać ma lu chom. 

Jak do tąd przed szko la kom czy ta li Ewa
Stru ga ła, Ka rol Mo cy dlarz, Mar ta Sło mian -
na, Ewa Fur tan, Mał go rza ta Sza ra mo wicz,
Ma ria Mi zer na, Agniesz ka Plu ta, To masz Gi -
da szew ski i Mał go rza ta Sta ni sław ska -Kost ka. 

Ostat nim go ściem by ła Wio le ta Wa sie -
lew ska, ma ma Mar ce la. Dzie ci z za in te re so -
wa niem wy słu cha ły opo wia da nia „Kim chcę
zo stać? Le kar ką” Ur szu li Ko złow skiej. Po tem
ma li słu cha cze od po wia da li na py ta nia,

poczym mie li oka zję za po znać się zpraw dzi -
wą ap tecz ką pierw szej po mo cy. W. Wa sie -
lew ska za pre zen to wa ła ste to skop, ter mo -
metr, strzy kaw kę, ban daż, sy rop, ta blet ki. 

Mo że my zdra dzić, że nie ba wem

przed szko la kom z Ma ciu sia czy tać bę dą
Da niel Bor ski – wła ści ciel Ga ze ty Lo kal -
nej KRO TO SZYN, i Grze gorz No -
wak – re dak tor spor to wy GLK i ko or dy -
na tor APR w Kro to szy nie. (GRZE LO)

PRZEDSZKOLE MACIUŚ
Rodzice czytają dzieciom
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NASZA AKCJA

Magda Suliga wygrała METAMORFOZĘ!
Przez ostat nie dwa ty go dnie gło so -

wa li ście na 12 kan dy da tek do ME TA -
MOR FO ZY. W mi nio ną nie dzie lę
o go dzi nie 23.59 li nie ple bi scy tu zo -
sta ły za mknię te i w koń cu po zna li śmy
zwy cięż czy nię, któ ra wy gra ła ME TA -
MOR FO ZĘ! Wal ka by ła za cię ta
do ostat nich chwil. 

Trze cie miej sce za ję ła Pa try cja Pa -
nek, na któ rą od da no 18,5 % gło sów.
Na dru giej lo ka cie zna la zła się An na
Kre mer – 29,6 %. A lau re at ką zo sta ła
Mag da le na Su li ga, któ ra zdo by -

ła 37,7% gło sów. Gra tu lu je my!
Każ da z 11 Pań otrzy ma upo mi -

nek! Na si Part ne rzy – Mo nEw, Ko sme -
to lo gia Mir ror, Fo to Se bol, Vi sus i Fa -
mi ly Fit – ufun do wa li ta lo ny o war to -
ści 100 zł na usłu gi lub pro duk ty dla
pię ciu Kan dy da tek. Dla trzech Pań Ga -
bi net Re ha bi li ta cji Mo ni ki Sza rzyń -
skiej fun du je po dwie se sje ma sa żu ka -
mie nia mi, a Aka de mia Pił kar ska Re is -
sa ofia ro wu je kar ne ty na bez płat ne
tre nin gi dla dzie ci dwóch Kan dy da -
tek. Z ko lei jed na z Kan dy da tek otrzy -

ma na gro dę -nie spo dzian kę od na szej
re dak cji.

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 zje. 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. Naj lep szą fry zu rę dla
lau re at ki do bio rą i wy ko na ją spe cja -
list ki z Lu xos fe ry. Z ko lei Fo to -
Se bol wy ko na 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. 

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

(KIN GA KOST KA / AN KA)

NASI PARTNERZY:
K. Mocek – Kosmetologia Mirror

Family Fit – Twoje Centrum Fitness 
FotoSebol 

Salony Optyczne VISUS
MonEw – dla Wyjątkowych Kobiet

Gabinet Rehabilitacji Moniki Szarzyńskiej
Akademia Piłkarska Reissa

Luxosfera

Głosowanie w naszej akcji pod hasłem „Gotowa na zmiany?
Bądź piękna i zdrowa!” zakończyło się w niedzielę o godzinie
23.59. Zwyciężyła Magdalena Suliga i to ona podda się
METAMORFOZIE!

KA TA RZY NA MO CEK 
– ini cja tor ka ME TA MOR FO ZY

Kil ka lat te mu ukoń czy łam eko no -
mię na Uni wer sy te cie Wro cław skim
i pod ję łam pra cę w księ go wo ści. Ta pra -
ca na uczy ła mnie do kład no ści i su -
mien no ści, jed nak czu łam, że nie jest
to za ję cie dla mnie. Chcia łam ro bić coś,
co przy no si ło by mi ra dość i sa tys fak cję.
Od za wsze in te re so wa łam się ma ki ja -
żem i wszyst kim zwią za nym z uro dą,
więc po sta no wi łam spró bo wać swo ich
sił w bran ży pięk na. Za pi sa łam się
na stu dia o kie run ku ko sme to lo gia
i ukoń czy łam je w tym ro ku z wy ni -
kiem bar dzo do brym. W mię dzy cza sie
za sta na wia łam się, w ja kiej dzie dzi nie
się wy spe cja li zo wać. Po sta no wi łam
sku pić się na ma ki ja żu i ma ki ja żu per -
ma nent nym. Rów no le gle ze stu dia mi
ukoń czy łam szko łę ma ki ja żu i rocz ną

szko łę ma ki ja żu
p e r  m a  n e n t  n e  g o
z wy róż nie niem.
To by ły jed ne z lep -
szych de cy zji
w mo im ży ciu.
Na dru gim ro ku
stu diów otwo rzy -

łam dzia łal ność i tak za czę ła się mo ja
przy go da z ma ki ja ża mi. Wy zna ję za sa -
dę, iż sto jąc w miej scu czło wiek
uwstecz nia się, dla te go nie ustan nie in -
we stu ję w swój roz wój uczest ni cząc
w licz nych kur sach i warsz ta tach. Pra ca
i kon takt z klient ka mi da je mi wie le ra -
do ści i sa tys fak cji. Za wsze do kła dam
sta rań, aby świad czo ne prze ze mnie
usłu gi by ły na jak naj wyż szym po zio -
mie. Za do wo le nie klien tek jest dla
mnie bar dzo waż ne, moż na rzec, że
bez cen ne. To naj lep sza mo ty wa cja, że -
bym nie za trzy my wa ła się w miej scu
i cią gle brnę ła do przo du.

Spe cjal na ofer ta dla klien tów Vi sus
Od 20 li sto pa da do 9 grud nia na od wie dza ją cych Za kła dy Optycz ne Vi sus cze -

kać bę dzie nie la da grat ka. Pod czas Drzwi Otwar tych we wszyst kich sa lo nach sie -

ci moż na bę dzie sko rzy stać z do sko na łych cen!

So czew ki pro gre syw ne mar ki HOYA bę dzie moż na na być z 30-pro cen to -

wym upu stem! Do dat ko wo przy ich za ku pie Klient ma za pew nio ne ba da nie

u opto me try sty gra tis. Po nad to na Klien tów Vi su sa cze kać bę dzie 20-pro cen to wa

zniż ka na opra wy oku la ro we.

Ak cja ma na ce lu uła twie nie funk cjo no wa nia oso bom, któ re na tę chwi lę

zmie nia ją oku la ry, np. po sia da ją osob ne do czy ta nia i osob ne do in nych czyn no -

ści. – Pro mo cje są prze wi dzia ne dla osób, któ re obec nie uży wa ją dwóch par oku -

la rów, a rów nie do brze mo gły by ko rzy stać z jed nej, uni wer sal nej – ko mu ni ku je

Pa weł Gór nik, wła ści ciel Vi su sa.

Aby do wie dzieć się wię cej na te mat Dni Otwar tych, war to za dzwo nić

pod nr 62 725 00 15 lub 62 725 26 42.

Magda Suliga
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Z ro ku na rok co raz licz niej sza gru pa
za wod ni ków z ca łe go kra ju w Świę to
Nie pod le gło ści ry wa li zu je w im pre -
zach bie go wych. Przed sta wi cie le KS
Kro tosz Kro to szyn, Kro to szyń skiej
Gru py Bie go wej oraz Koź min Bie ga
star to wa li w Po zna niu, Ry dzy nie, Lu -
bo niu, Za ko pa nem, Kęp nie, Ja ro ci -
nie oraz Gnieź nie. 

W 99. rocz ni cę od zy ska nia przez Pol -
skę nie pod le gło ści w sto li cy Wiel ko pol ski
zgro ma dzi ło się kil ka ty się cy za wod ni -
ków, aby wziąć udział w 2. Po znań skim
Bie gu Nie pod le gło ści. Na star cie bie ga cze
utwo rzy li ogrom ną bia ło -czer wo ną fla gę
za spra wą cza pe czek otrzy ma nych w pa -
kie cie star to wym. Z uwa gi na du żą fre -
kwen cję na 10-ki lo me tro wą tra sę or ga ni -
za to rzy pusz cza li uczest ni ków w trzech
gru pach. 

Naj lep si by li Bar tosz No wic ki i To -
masz Szym ko wiak, któ rzy rów no prze kro -
czy li li nię me ty (31: 28). Trze cie miej sce
za jął Krzysz tof Szy ma now ski (31: 40).
Wśród ko biet bez kon ku ren cyj na oka za ła
się Ka ta rzy na Ko wal ska (35: 09), wy prze -
dza jąc Agniesz kę Ja na siak (38: 05) i Iza be -
lą Wierz chow ską (39: 20). 

Nasz po wiat re pre zen to wa ło bli -
sko 50 bie ga czy. Zna ko mi cie spi sa ła się
Ju sty na Olej ni czak (40: 46), zaj mu jąc
ósmą lo ka tę w open ko biet oraz dru gą
w K20. Nie złe wy ni ki osią gnę li tak że Ka -
rol Olej ni czak (151. miej sce – 39: 25),
Krzysz tof Ba ran (666. miej sce – 43: 47),
Krzysz tof Za rad niak (684. miej -
sce – 43: 53), Mi chał Wroń ski (738. miej -
sce – 44: 16) i Ro bert Pia skow ski (800.
miej sce – 44: 35). 

Te go dnia wGnieź nie580 osób wy star -
to wa ło na dy stan sie 11 km. Zwy cię żył Pa weł

Go rze lań czyk (37: 47). Z gro na bie ga czy
z na sze go po wia tu naj le piej po wio dło się Ka -
ro lo wi Mrocz kow skie mu (21. miej -
sce – 44: 19), Ser giu szo wi Sój ce (34. miej -
sce – 46: 17), Ra fa ło wi By strow skie mu (78.
miej sce – 49: 56), Ma cie jo wi Ka ro lew skie -
mu (80. miej sce – 50: 01) oraz An drze jo wi
Ma cie jew skie mu (97. miej sce – 50: 35). 

W Kęp nie na 10 km po bie gła Bo gu -
mi ła Ta naś (44: 59), któ ra za ję ła dru gie
miej sce w ka te go rii K30. Z ko lei w 7. Lu -
boń skim Bie gu Nie pod le gło ści za pre zen -
to wa ło się dwóch miesz kań ców Koź mi na
Wlkp. Adam Ku zia na dy stan sie 10 km
za jął 65. miej sce z cza sem 39: 35, a Grze -
gorz Wit czak był 150. z re zul ta -
tem 42: 21. W V Ry dzyń skim Bie gu Nie -
pod le gło ści ry wa li zo wa ło dwo je kro to szy -
nian. Ra fał Ku las (51: 44) za jął 88. lo ka tę,
a Mag da le na Raś (55: 05) upla so wa ła się
na 142. miej scu. 

Aż do Za ko pa ne go uda ła się ko lej na
dwój ka bie ga czy z na sze go po wia tu.
Na dy stan sie 10 km Va le ry Mać ko wiak
(1: 04: 33) za jął 136. po zy cję, a na 5 km
Vio let ta Ty czyń ska (36: 30) zo sta ła skla -
sy fi ko wa na na 60. lo ka cie. 

W I Bie gu Nie pod le gło ści w Ja ro ci nie
na 5 km po bie gli Ma ciej Skow ron (45.
miej sce – 21: 33), Mi chał Garszt ka (69.
miej sce – 23: 02) oraz Ka ta rzy na Zmy ślo -
na (81. miej sce – 24: 34). 

(GRZE LO)

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie

24-29 listopada 
godz. 14.30 – COCO - USA, animowany, 109' -

3D dubbing + krótkometrażówka „Kraina Lodu.
Przygoda Olafa” – USA, animowany, 21’

godz. 16.45 – COCO - USA, animowany, 109' -
2D dubbing + krótkometrażówka „Kraina Lodu.
Przygoda Olafa” – USA, animowany, 21’

godz. 19.00 – CICHA NOC - Polska, dramat, 97'  
godz. 20.45 – LISTY DO M 3 - Polska, komedia

romantyczna, 100'  
Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w

wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali
sportowej przy ulicy Olimpijskiej. 

23 listopada
Koncert poświęcony muzyce zespołu The Beatles

w wykonaniu uczniów i absolwentów SP nr 8 oraz
Gimnazjum nr 4 o godz. 18.00 w sali kina

Przedwiośnie. Bilety w cenie 10 zł. 
23-29 listopada
Światowy Dzień Pluszowego Misia od godz.

10.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. Akcja
skierowana do dzieci z przedszkoli i szkół
podstawowych. 

30 listopada
Spektakl „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” w

wykonaniu aktorów Teatru Żeromskiego z Kielc o
godz. 19.00 w sali kina Przedwiośnie. Bilety w cenie
15 zł. 

1 grudnia

Kabaret Neo-nówka w programie 

„Kazik sam w domu” 

w hali widowiskowej przy ulicy Olimpijskiej 

o godz. 20.30. 

2-3 grudnia 

Turniej piłki nożnej Reiss Cup w hali sportowej

przy ulicy Olimpijskiej. 

BIEGI

Niepodległościowe zawody
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5000 klien tów, któ rzy zde cy do wa li,
że za Wa szym po śred nic twem chcą uzy -
skać kre dyt, to licz ba zde cy do wa nie im -
po nu ją ca.

– Tak, oczy wi ście, ale na le ży do dać, że
za do wo lo nych Klien tów. Dla nas nie cy fry
są naj waż niej sze, a wła śnie to, że by nasz
Klient był za do wo lo ny. Za do wo lo ny z te go,
że uda ło mu się uzy skać kre dyt naj lep szy
z moż li wych i za do wo lo ny z te go, jak zo stał
ob słu żo ny. Za miast na ilość, sta wia my zde -
cy do wa nie na ja kość. Naj więk szą na gro dą
za na szą pra cę jest dla nas fakt, że 80%
Klien tów, któ rym po mo gli śmy za cią gnąć
kre dyt, wra ca do nas i nie ko rzy sta z usług
in nych firm czy bez po śred nio Ban ków.

Mo że cie za tem zdra dzić prze pis
na swój suk ces?

– My ślę, że przede wszyst kim jest to
za wsze je den i ten sam cel, któ ry przy -
świe ca na szej pra cy – rze tel ne, uczci we
i za ra zem ludz kie po dej ście do spraw,
z któ ry mi ma my do czy nie nia. Po nad to

za wsze sta ra my
się słu chać na -
szych Klien tów,
ob ser wo wać ry -

nek i od po wia dać na ich bie żą ce i przy szłe
po trze by. Nie bez zna cze nia jest tak że ela -
stycz ne po dej ście za rów no do Klien tów,
jak i Ban ków, z któ ry mi współ pra cu je my.

Ja kie za tem po trze by kre dy to bior -
ców są te raz naj bar dziej ak tu al ne?

– To, czym obec nie zaj mu je my się
w głów nej mie rze, to bar dzo ko rzyst ne
kre dy ty kon so li da cyj ne z moż li wo ścią do -
bra nia go tów ki, któ re po zwa la ją na usta -
bi li zo wa nie sy tu acji fi nan so wej na szych
Klien tów i za osz czę dze nie znacz nej ilo ści
pie nię dzy. Kre dy ty, któ re mo że my za ofe -

ro wać, są naj lep sze na ryn ku, co po twier -
dzi ło Kra jo we To wa rzy stwo Fi nan so we.
Dru gim pro duk tem, na któ ry jest te raz
du że za po trze bo wa nie, jest kre dyt
na spła tę chwi ló wek.

Rze czy wi ście, wszę dzie się te raz
sły szy, że po życz ki po za ban ko we, tzw.
chwi lów ki, są du żym pro ble mem wie lu
osób.

– No wła śnie, dla te go na sze biu ro już
rok te mu, ja ko pierw sze na ryn ku, ofe ro -
wa ło kre dy ty ban ko we, słu żą ce spła cie
wszyst kich chwi ló wek za cią gnię tych
przez Klien ta. Kre dyt ten moż na roz ło żyć
na wy god ne ra ty (na wet 144), co po wo -
du je, że w koń cu moż na wyjść ze spi ra li
za dłu że nia. 

Chy ba dla nie jed nej oso by jest to
praw dzi wy ra tu nek.

– Zga dza się, nie raz usły sze li śmy
od Klien ta, że ura to wa li śmy mu ży cie. Ta -
kie sło wa za wsze do da ją nam do dat ko wej
ener gii, bo wie my, że to, co ro bi my, ma
sens i po zwa la na szym Klien tom wyjść
na pro stą z to tal ne go doł ka fi nan so wo -ży -
cio we go.

Czy pla nu je cie Pań stwo dal szy roz -
wój fir my?

– Tak, oczy wi ście, już wkrót ce w na -
szej ofer cie po ja wią się tak że pro duk ty
ubez pie cze nio we, tak aby nasz Klient
mógł wszyst kie spra wy fi nan so we za ła -
twić w jed nym miej scu. Po nad to pla nu je -
my otwar cie ko lej nych pla có wek w mniej -
szych mia stach Wiel ko pol ski.

Czy chciał by Pan coś jesz cze prze -
ka zać na szym Czy tel ni kom?

– Przede wszyst kim chciał bym po -
dzię ko wać za za ufa nie, ja kim ob da rza ją
nas na si Klien ci. To cią gle do da je nam sił
i chę ci do wal ki o jak naj lep sze moż li wo -
ści kre dy to we dla nich. Oso by, któ re jesz -
cze nie ko rzy sta ły z usług do rad cy kre dy -
to we go, chciał bym na to miast szcze rze
do te go za chę cić.

Biu ro Fi nan so we ECWF
ul. Kolejowa 5, Ostrów Wlkp.

Tel. 62 584 22 52, 662 75 83 83
www.ecwf.pl

WYWIAD

Myślisz o kredycie? W Ostrowie mamy liderów wśród
doradców finansowych!

5000 klien tów, któ rzy sko rzy sta li z usług Biu ra Fi nan so we go ECWF, chcąc uzy skać kre dyt na moż li wie naj lep szych wa run kach, co raz
szer sza ofer ta ofe ro wa nych pro duk tów oraz wy kwa li fi ko wa ni eks per ci kre dy to wi to naj lep sza wi zy tów ka fir my. Aby przy bli żyć na szym
Czy tel ni kom ob szar dzia ła nia Biu ra Fi nan so we go ECWF, po sta no wi li śmy po roz ma wiać z Ja ro sła wem Bud nym – wła ści cie lem biu ra.

BIU RO FI NAN SO WE ECWF Z UL. KO LE JO -
WEJ W OSTRO WIE WIEL KO POL SKIM UDO -
WAD NIA, ŻE DZIĘ KI RZE TEL NO ŚCI I WY SO -
KIEJ JA KO ŚCI USŁUG MOŻ NA OSIĄ GNĄĆ
SUK CES. FIR MA ŚWIĘ TU JE SWO JE 5-LE -
CIE DZIA ŁA NIA NA RYN KU OSTROW SKIM
I DO KO NA ŁA POD SU MO WA NIA SWO JEJ
DZIA ŁAL NO ŚCI.



Ró ża Gu mien na zdo by ła brą zo wy
me dal na mi strzo stwach świa ta
w kick bo xin gu, któ re od by wa ły się
w Bu da pesz cie. Po cho dzą ca z Ko by -
li na za wod nicz ka wal czy ła w ka te go -
rii 65 kg. 

Dla Ró ży Gu mien nej był to ostat ni
start w obec nym se zo nie. W Bu da pesz cie
w jej ka te go rii wa go wej ry wa li zo wa ło trzy -
na ście za wod ni czek. Re pre zen tant ka
Pun cher Wro cław roz po czę ła tur niej
od wy gra nej z ry wal ką z Wę gier. Ko lej ną
prze ciw nicz ką by ła do brze jej zna na We -
ro ni ka Cma ro wa. – Bar dzo się cie szę z po -
ko na nia Sło wacz ki. Był to re wanż za po je -
dy nek na World Ga mes we Wro cła wiu.
Obec nie z tą za wod nicz ką mam bi lans
czte rech wy gra nych i jed nej po raż -
ki – oznaj mia R. Gu mien na. 

W pół fi na le zmie rzy ła się z trium fa -
tor ką World Ga mes, Sa re lą De Jong. – By -
ła to bar dzo wy rów na na wal ka, każ da
z nas mo gła wyjść z niej zwy cię sko – opo -
wia da R. Gu mien na. – Nie czu łam się
gor sza od ry wal ki. Pod ko niec trze ciej
run dy czu łam, że je stem lep sza od De
Jong. Od wró ci łam się do swo je go na roż -
ni ka i po mi nach osób z mo je go ze spo łu
wi dzia łam, że punk ta cja nie jest jed nak
po mo jej my śli. Za da łam du żo ude rzeń

pra wym pro stym. Nie wiem, czy nie by ły
punk to wa ne, czy mo że to ja mia łam złe
wra że nie na rin gu. Nie ste ty, re zul tat nie
był na mo ją ko rzyść. 

R. Gu mien na jest w gro nie trzech -
-czte rech za wod ni czek na świa to wym po -

zio mie i po dium za wsze na le ży
do nich. – Serb ka, któ ra za ję ła dru gie
miej sce, nie daw no prze gra ła ze mną
na pu cha rze – mó wi na sza za wod nicz -
ka. – Du że zna cze nie w tej ka te go rii ma
lo so wa nie. Po star cie w Bu da pesz cie od -
czu wam nie do syt, po nie waż by łam bli sko
fi na łu. Wia do mo, że ce lu ję w naj wyż sze
miej sca i tro fea. Z dru giej stro ny nie chcę
wyjść na pa zer ną. Prze cież wie le osób ma -
rzy o tym, by zdo być me dal na mi strzo -
stwach świa ta czy Eu ro py. Mo je am bi cje
są wy so kie. Cie szę się z me da lu, ale pra -
gnę jak naj szyb ciej wró cić na sam szczyt. 

R. Gu mien na w naj bliż szym cza sie
za mie rza sku pić się na tre nin gach. – Je śli
w spor tach wal ki ktoś łą czy za wo dow -
stwo z ama tor stwem, to nie mo że po zwo -
lić so bie na dłu gą prze rwę – stwier dza.

Mo że my zdra dzić, że R. Gu mien na
pro wa dzi obec nie roz mo wy na te mat jej
ko lej nej wal ki za wo do wej. – Wszyst ko
zmie rza w do brym kie run ku. Mo że po -
wal czę już w dru giej po ło wie stycz nia.
Je śli cho dzi o ry wal kę i miej sce, to na ra -
zie nie mo gę jesz cze nic po wie dzieć. Je -
że li do ga da my się od no śnie szcze gó łów,
moi wspa nia li ki bi ce, któ rych go rą co po -
zdra wiam, o wszyst kim się do wie -
dzą – pod su mo wu je. 

(GRZE LO)

Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. w ostat -
nim me czu w tym ro ku zre mi so wał
z PKS -em Ra cot 2: 2. Pod opiecz ni
tre ne ra Ma cie ja Do la ty koń czy li
mecz w osła bie niu, po nie waż
za dwie żół te kart ki bo isko opu ścić
mu siał Mar cin Szym ko wiak. 

Po kwa dran sie gry miej sco wi wy szli
na pro wa dze nie. Po po da niu z le wej stro -
ny fut bo lów kę do bram ki skie ro wał To -
masz Ger tig. Or ły szyb ko od po wie dzia ły.
Czte ry mi nu ty póź niej Mar cin Szym ko -
wiak zna lazł się w sy tu acji sam na sam
z bram ka rzem PKS -u, mi nął go i umie ścił
pił kę w siat ce. 

Jesz cze przed prze rwą koź mi nia nie
strze li li dru gie go go la. Po ude rze niu Ma -
ju sia ka z 30 me trów gol ki per wy bił fut bo -
lów kę przed sie bie, do sko czył do niej Ar -
tur Bła żej czak i do peł nił for mal no ści. 

Go spo da rze wy rów na li krót ko
po zmia nie stron. Pił ka rza PKS -u w po lu
kar nym sfau lo wał Szy mon Grodz ki, a sę -
dzia po dyk to wał je de nast kę, któ rą na go la
za mie nił Hu bert Szna bel. 

10 mi nut przed koń cem dru gą żół tą
kart kę otrzy mał Mar cin Szym ko wiak
i mu siał opu ścić bo isko. Pierw sze upo -
mnie nie gracz Bia łe go Or ła do stał za ode -

pchnię cie ry wa la, a dru gie za kry ty ko wa -
nie de cy zji sę dzie go. 

(GRZE LO)
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KICKBOXING

Brązowy medal Róży Gumiennej 

PIŁKA NOŻNA

Remis na zakończenie jesieni

PKS Ra cot – Bia ły Orzeł Koź min

Wlkp. 2: 2 (1: 2)

BRAM KI: 1: 0 – To masz Ger tig

(15”), 1: 1 – Mar cin Szym ko wiak

(19”), 1: 2 – Ar tur Bła żej czak

(35”), 2; 2 – Hu bert Szna bel (50” kar ny)

CZER WO NA KART KA: Mar cin Szym ko -

wiak (80” dwie żół te kart ki) 

BIA ŁY ORZEŁ: P. Szulc – Ma ju siak,

Skow ron, Grodz ki, Cza bań ski – M.

Szym ko wiak, J. Szym ko wiak, Wach, Idzi -

kow ski, Ja now ski – Bła żej czak

Trwa ją roz gryw ki V li gi te ni sa sto ło -
we go. Wal ka to czy się w dwóch gru -
pach. Bar dzo do brze spi su je się eki -
pa UKS Im puls Zdu ny, któ ra z sied -
mio ma punk ta mi pla su je się na dru -
gim miej scu.

W ze spo le Im pul su wy stę pu ją Ka ta rzy -
na Swo ra, To masz Ka sprzak, Ma te usz Sta -
niew ski, Wik tor Ma lec, Krzysz tof Ma te la
i Łu kasz Flu der. Naj pierw zdu no wia nie
ogra li na wy jaz dach dwie in ne dru ży ny z na -

sze go po wia tu – Kro tosz II Kro to szyn i KKS
Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. Po tem zre mi so -
wa li z Ża ka mi III Ta cza nów na ich te re nie. 

W pierw szym spo tka niu u sie bie Im -
puls, po emo cjo nu ją cej wal ce, po ko nał UKS
Chro bry Gi zał ki 10: 8. Naj wię cej punk -
tów – 3,5 – zdo był Wik tor Ma lec. Ma te usz
Sta niew ski do rzu cił3, aKa ta rzy na Swo ra2,5.
Jed no oczko do ło żył Krzysz tof Ma te la.

War to przy po mnieć, iż dzia łal ność
UKS Im puls spon so ru je Gmi na Zdu ny.

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Impuls na razie bez porażki

W za le głym me czu z XIII ko lej ki ka li -
skiej kla sy okrę go wej Astra Kro to szyn
po dzie li ła się punk ta mi z Pia stem
Cze ka nów. Tym sa mym przy naj mniej
do pierw sze go wio sen ne go me czu
pod opiecz ni tre ne ra Lesz ka Kru ti na
bę dą na trze cim miej scu w ta be li. 

Go spo da rze wy szli na pro wa dze nie
w 28. mi nu cie. Mi ko łaj Mar ci niak ką śli wym
ude rze niem zza po la kar ne go po ko nał bram -
karz go ści. Piast wy rów nał krót ko przedprze -
rwą. Poda le kim do środ ko wa niu zrzu tu wol -
ne go Hu bert Me sne ro wicz strza łem gło wą
prze lo bo wał Pa try ka Wojt ko wia ka. 

Go ście koń czy li mecz w osła bie niu,
po nie waż je den z gra czy Pia sta bru tal nie
za ata ko wał szar żu ją ce go na pra wym
skrzy dle Ma te usza Mi zer ne go. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Sprawiedliwy podział punktów

Astra Krotoszyn – Piast Czekanów

1:1 (1:1)

BRAMKI: 1:0 – Mikołaj Marciniak (28’),

1:1 – Hubert Mesnerowicz (43’ głową) 

ASTRA: Wojtkowiak - Juszczak, Krystek,

Wawrocki, Olejnik – Mizerny,

Jankowski, Budziak, Ratyński 

– Oleśków, Mik. Marciniak 
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