
Bli sko 200 osób w so bo tę po ko na ło
dy stans 1918 me trów w trze ciej
edy cji Kro to szyń skie go Bie gu Nie -
pod le gło ści. Ce lem im pre zy by ła in -
te gra cja miesz kań ców w dniu naj -
waż niej sze go świę ta pań stwo we go. 

Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by ły Sto -
wa rzy sze nie Sa mo rzą do wa Ini cja ty wa
Oby wa tel ska, Oby wa tel skie Po ro zu mie -
nie Sa mo rzą do we oraz Plat for ma Oby wa -
tel ska. Spo tka nie na kro to szyń skim ryn -
ku roz po czę ło się od wspól nej roz grzew ki
uczest ni ków, któ rą pro wa dził Grze gorz
Majch szak. 

Po wy słu cha niu czte rech zwro tek
„Ma zur ka Dą brow skie go” licz na gru pa
mi ło śni ków bie ga nia, w bia ło -czer wo -
nych bar wach, z fla ga mi na ro do wy mi,
sta nę ła na star cie, by wy ru szyć na tra sę li -
czą cą 1918 me trów. By li i ta cy, któ rzy
bie gli, pcha jąc w wóz kach wła sne dzie ci,
czy w to wa rzy stwie swo ich psów. 

– Mi mo mło de go wie ku już od dłuż -
sze go cza su an ga żu ję się w róż ne go ro -
dza ju ak cje pa trio tycz ne. Je stem za do wo -
lo ny ze swo je go star tu, po nie waż upla so -
wa łem się w pierw szej dzie siąt ce. Mam
na dzie ję, że w przy szłym ro ku uda mi się
za jąć miej sce na po dium. W przy szłej

edy cji im pre zy pla nu ję wy star to wać
wspól nie ze swo ją uko cha ną, Wik to -

rią – przy znał To masz Ku rek, uczeń I LO
w Kro to szy nie. 

Pierw si na me cie by li oj ciec
i syn – Łu kasz i Woj ciech Wa łę sia ko wie.

Osta tecz nie ten dru gi zo stał skla sy fi ko wa -
ny na pierw szym miej scu, a na uczy ciel
z kro to szyń skiej Ósem ki zna lazł się
na dru giej po zy cji. Na naj niż szym stop -
niu po dium sta nął Do mi nik Pal czew ski. 

Każ dy z uczest ni ków bie gu do stał
po si łek re ge ne ra cyj ny. Im pre za by ła moż -
li wa dzię ki wspar ciu fi nan so we mu wie lu
spon so rów, a by li ni mi gmi na Kro to szyn,
Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie, Cen -
trum Spor tu i Re kre acji WOD NIK, Ar -
ma tu ra Ko złow ski, Eko -Sió dem ka, fir -
ma M -MOT, re stau ra cja Im pre sja, Soft
Kom pu te ry, PPHU NA SCAR Ser wis, Be -
ata i Jó zef Ro ba kow scy, Ju bi ler stwo Kaź -
mier czak, Daf -Mal, Fer rum, EWA Kro to -
szyn i Ka mix. 

(GRZE LO)

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

NR 213 � WTOREK 14 LISTOPADA 2017 �  NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO WIE CIE KRO TO SZYŃ SKIM � e -ma il: re dak cja@glo kal na.pl

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
t

a
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�

DZIŚ W NU ME RZE:
� SAMORZĄD

Krotoszyn
współpracuje 
z Japończykami

Czytaj na str. 2

� UROCZYSTOŚCI 

Święto Niepodległości
w naszym powiecie

Czytaj na str. 4

� SŁUŻBA ZDROWIA 

Uroczyste otwarcie
pracowni
mammograficznej

Czytaj na str. 5

� ZDUNY 

1,3 mln zł
dofinansowania 
dla przedszkoli

Czytaj na str. 7

� NASZA AKCJA

Panie walczą o
METAMORFOZĘ!

Czytaj na str. 8-9

� SPORT

Zawodniczka UKS
Bila Zduny na MŚ

Czytaj na str.15 Czytaj str. 3

WYDARZENIE

Krotoszyński Bieg Niepodległości po raz trzeci!

SŁUŻBA ZDROWIA

Krotoszyński SOR 
znów w ogniu krytyki
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Gratulacje dla rodziców!

7 li sto pa da o go dzi nie 12.20 na świat przy szła Wik to ria Bor ska.
Szczę śli wym ro dzi com – Da nie lo wi, wła ści cie lo wi Ga ze ty Lo kal nej
KROTOSZYN, oraz Je go Żo nie Ju sty nie – skła da my ser decz ne gra tu -
la cje. Ca łej Trój ce ży czy my wszel kiej po myśl no ści!

Te am GL KRO TO SZYN

W Urzę dzie Miej skim w Kro to szy nie
od by ła się kon fe ren cja pra so wa,
na któ rej dys ku to wa no o dal szych pla -
nach współ pra cy z ja poń skim mia -
stem Oki no shi ma w kon tek ście nie -
daw nej wi zy ty w Ja po nii wi ce bur mi -
strza Ry szar da Czusz ke. W spo tka niu
wzię li udział tak że bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek i Da riusz Ro zum – pre -
zes Pol skie go Związ ku Su mo. 

Pod czas po by tu w Oki no shi mie wi -
ce bur mistrz zwró cił uwa gę na tam tej szy
sys tem szkol nic twa pod ką tem moż li wo -
ści pro wa dze nia współ pra cy szkół – kro -
to szyń skiej z ja poń ską. – Po sta wi li śmy so -
bie trzy ce le w trak cie tej wi zy ty. Po ru szy -
li śmy te ma ty na wią za nia kon tak tów kro -
to szyń skiej mło dzie ży z ucznia mi ja poń -
skich szkół, spor tu oraz spaw biz ne so wo -
-eko no micz nych – wy ja śnił R. Czusz ke. 

Ja poń ski sys tem szkol nic twa to 6-let -
nia szko ła pod sta wo wa, 3-let nie gim na -
zjum i 3-let nia szko ła po nad gim na zjal na.
W Oki no shi mie funk cjo nu ją czte ry szko -
ły gim na zjal ne, do któ rych uczęsz cza

od 40 do 100 uczniów. – W kwe stii pro -
gra mów na ucza nia oka za ło się, że nie tyl -
ko w Oki no shi mie, ale w ca łej Ja po nii naj -
więk szą bo lącz ką jest brak ję zy ka an giel -
skie go. Zdzi wi ły mnie tak że sła be kom pe -

ten cje w za kre sie ICT (in for ma ty -
ka – przyp. red.). Z ko lei u nas te dwie
dzie dzi ny są bar dzo eks po no wa ne – tłu -
ma czył wi ce bur mistrz. 

Jak za zna czył, Ja po nia bar dzo moc no
in we stu je w roz wój oświa ty. Z bu dże tu
part ner skie go mia sta Oki no shi ma
na edu ka cję idzie – w prze li cze niu – oko -
ło 100 mi lio nów zło tych. – Uzna li śmy, że
po win ni śmy zna leźć w Kro to szy nie szko -
łę, któ ra na wią że bliż szą współ pra cę z ty -
mi w Oki no shi mie. Na pew no na szą
moc ną stro ną są ję zy ki ob ce, z któ ry mi
mło dzież so bie ra dzi – stwier dził R.
Czusz ke. 

Pla no wa ne są wy ciecz ki mło dzie ży
szkol nej do Ja po nii, że by po ka zać cał ko -
wi cie od mien ną kul tu rę i zwy cza je. Do -
bra współ pra ca Kro to szy na z Am ba sa dą
Ja po nii mo że za owo co wać sfi nan so wa -
niem te go ty pu ini cja tyw. Wło da rze Kro -

to szy na po ka za li na kon fe ren cji pre zen ty
otrzy ma ne w Ja po nii, czy li por tret bur -
mi strza oraz ob raz kwit ną cej wi śni. Za -
pre zen to wa no rów nież ar ty kuł w ja poń -
skiej pra sie na te mat wi zy ty kro to szyń -
skiej de le ga cji.

W trak cie po by tu w Ja po nii od by ły
się za wo dy su mo z udzia łem pol skich
spor tow ców, tak że tych z na sze go mia -
sta. – Chciał bym ser decz nie po dzię ko -
wać za wspar cie, ja kie go udzie lił Urząd
Miej ski w Kro to szy nie pod czas tej wi -
zy ty – po wie dział Da riusz Ro zum, pre -
zes PZS. – Wza jem na owoc na współ -
pra ca do pro wa dzi ła do pod pi sa nia
umo wy part ner skiej po mię dzy Kro to -
szy nem a Oki no shi mą. Bę dąc w Ja po -
nii, spo tka łem się rów nież z sze fem
świa to wej fe de ra cji su mo, z któ rym roz -
ma wia li śmy o roz wo ju na szej dys cy pli -
ny w naj bliż szych la tach. Pol ska bę dzie
się sta ra ła, że by zor ga ni zo wać u nas mi -
strzo stwa świa ta w su mo – przy znał D.
Ro zum.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

3 li sto pa da w miej sco wo ści Rosz ki
(gmi na Kro to szyn) do szło do zda -
rze nia dro go we go – sa mo chód
oso bo wy zje chał do przy droż ne go
ro wu. Kie ru ją ca by ła w za awan so -
wa nej cią ży. 

Na miej sce skie ro wa no dwa za stę py
z JRG w Kro to szy nie oraz je den z OSP
Rosz ki. Sa mo chód znaj do wał się w po lu,
a ja dą ca nim ko bie ta sa mo dziel nie opu ści -
ła po jazd. Nie uskar ża ła się na żad ne do le -
gli wo ści. Stra ża cy udzie li li jej kwa li fi ko -

wa nej pierw szej po mo cy, któ ra po le ga ła
na wspar ciu psy chicz nym. 

Gdy na miej sce przy był Ze spół Ra tow -
nic twa Me dycz ne go, le karz zde cy do wał
o prze trans por to wa niu po szko do wa nej
do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we go
w ce lu wy ko na nia szcze gó ło wych ba dań.
Stra ża cy odłą czy li aku mu la tor w po jeź dzie. 

– Kie ru ją ca sa mo cho dem mar ki
Volks wa gen Golf miesz kan ka gmi ny Kro -
to szyn, pod czas wy ko ny wa nia ma new ru
mi ja nia, nie za cho wa ła pręd ko ści do sto so -
wa nej do pa nu ją cych na dro dze wa run -

ków, wsku tek cze go au to „zła pa ło po bo -
cze”. Ko bie ta stra ci ła nad nim pa no wa nie
i zje cha ła do przy droż ne go ro wu. By ła
trzeź wa, zo sta ła uka ra na man da tem

w wy so ko ści 20 zł – in for mu je Piotr
Szcze pa niak z Ko men dy Po wia to wej Po li -
cji w Kro to szy nie.

(NO VUS) 

NA DRODZE

Dachowanie w Roszkach

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Coraz lepsze kontakty z Okinoshimą



Przed kil ko ma dnia mi te le wi zja TVN
wy emi to wa ła pro gram ,,Uwa ga”, po -
świę co ny zda rze niom z udzia łem
kro to szyń skie go le ka rza. Za rzu ca
mu się, że pod czas wy ko ny wa nia
swo ich obo wiąz ków na od dzia le ra -
tun ko wym od wle kał prze ba da nie
przy wie zio ne go przez po go to wie
męż czy zny, zba ga te li zo wał ob ja wy
u star szej ko bie ty, a nie daw no 4-let -
nią dziew czyn kę z głę bo ką ra ną ode -
słał do do mu.  

Pierw szy raz o tym le ka rzu kraj usły -
szał pół ro ku te mu – o czym pi sa li śmy
na ła mach na szej ga ze ty – kie dy to ujaw -
nio no na gra nie je go roz mo wy z ra tow ni -
ka mi po go to wia, któ rzy w no cy przy wieź -
li na Szpi tal ny Od dział Ra tun ko wy nie -
wy dol ne go od de cho wo męż czy znę.  Le -
karz wy da wał się nie być za in te re so wa ny
sta nem pa cjen ta i wda wał się w po le mi kę
z ra tow ni ka mi. 

– Pan z DPS -u. Opie kun ki we zwa ły
nas z po wo du dusz no ści i ni skich war to -
ści sa tu ra cji. Rze czy wi ście, sa tu ra cja
jest 84 wyj ścio wo, pra wej stro ny w ogó le
nie sły chać – mó wi na na gra niu ra tow -
nik. Za py ta ny o to, skąd przy jeż dża, od -
po wia da, że z Zim no wo dy i że w naj bliż -
szym szpi ta lu w Go sty niu nie ma
miejsc. – To gdzie mo że my pa na prze ło -
żyć? – do py tu je ra tow nik. – Nie wiem,
my śli my na ra zie – zby wa go le karz i ka że
cze kać. Na stęp nie pró bu je po ka zać ma pę,
z któ rej wy ni ka, że za ło ga po win na by ła
za wieźć cho re go do in ne go szpi ta la, któ ry
znaj du je się bli żej Zim no wo dy. – Coś ta -
ki nie cier pli wy? – mó wi, gdy ra tow nik
usi łu je przy spie szyć ba da nie. – Do mnie
nie do tar ła żad na wia do mość, że bę dzie
przy wo żo ny pa cjent. Ja od pa li łem już
kom pu ter i po ka żę pa nu ma pę – kon ty -
nu uje le karz. – Nie ma sta nu za gro że nia
ży cia – ba ga te li zu je stan pa cjen ta. To naj -
istot niej sze frag men ty na gra nej roz mo -
wy.

W tym przy pad ku za rów no sta ro sta
kro to szyń ski, jak i dy rek tor szpi ta la sta nę -
li w obro nie le ka rza SOR -u, pod kre śla jąc,
że pa cjent osta tecz nie zo stał przy ję ty. Jed -
nak nie dłu go po tem do szło do ko lej nych
kon tro wer syj nych zda rzeń z udzia łem te -
go sa me go dok to ra. 

W lip cu na kro to szyń ski od dział ra -
tun ko wy zo sta ła przy wie zio na ko bie ta,
któ ra cze ka ła kil ka go dzin na przy ję -
cie. – Po ło ży li ją na ko ry ta rzu i ty le. Sio -
stra cze ka ła ra zem z nią, mi ja ła jed na go -
dzi na, dru ga, trze cia... – wspo mi na syn
pa cjent ki. Jak przy zna je, wte dy zro bił
awan tu rę. – Po wie dzia łem: „nie mo że tak

być, że ktoś le ży czte ry i pół go dzi ny i się
nic nie dzie je” – opo wia da. – Pod szedł
(le karz – przyp. red.) do mnie bar dzo bli -
sko, pro wo ka cyj nie i oznaj mił: „spo koj nie,
ma my czas”. Miał jed nak po pro sić in ter -
ni stę. Sły sza łem ich roz mo wę. Ten rzekł:
„prze cież ona ma oczo pląs trze cie go stop -
nia, nie wi dzia łeś?” – „No, nie wi dzia -
łem” – od po wie dział dru gi. 

Pan Ma te usz po sta no wił wal czyć
z dy rek cją kro to szyń skie go szpi ta la, ale je -
dy nym skut kiem se rii zło żo nych przez
nie go skarg by ło od su nię cie le ka rza ze sta -
no wi ska wi ce or dy na to ra od dzia łu ra tun -
ko we go. Pra cy oczy wi ście nie stra cił. Na -

dal peł ni dy żu ry i jeź dzi do cięż ko cho -
rych pa cjen tów w ka ret ce po go to wia.

Kil ka ty go dni te mu 4-let nia Ma ry -
sia ba wi ła się na dwo rze. Mię dzy in ny mi
jeź dzi ła na hu laj no dze przed do mem.
W pew nej chwi li wje cha ła w dziu rę
w chod ni ku i w wy ni ku te go zda rze nia
do zna ła ra ny szar pa nej war gi gór nej
i przed sion ka ja my ust nej. Ma ma dziew -
czyn ki po sta no wi ła na tych miast za brać
swo ją cór kę na kro to szyń ski SOR w ce lu
do ko na nia nie zbęd nych ba dań.

– We szły śmy na SOR, po czym po de -
szła do nas pie lę gniar ka, py ta jąc, co się sta -
ło?- re la cjo no wa ła w pro gra mie „Uwa ga”
pa ni Syl wia. – Opo wie dzia łam jej, że cór -
ka je cha ła hu laj no gą, wpa dła w dziu rę
w chod ni ku i moc no uszko dzi ła so bie
war gę od stro ny we wnętrz nej. Pie lę gniar -
ka na wet nie za py ta ła o na sze da ne. Ka za -
ła usiąść i za cze kać na le ka rza. Po chwi li
za wo łał nas do środ ka, po czym stwier -
dził, że to jest po wierz chow ne, lek kie
prze cię cie ślu zów ki i te go się nie szy je.
Na wet nie spoj rzał cór ce w bu zię, że by
spraw dzić, jak głę bo kie i du że jest roz cię -
cie. Po wie dział też, że je śli krew nie le ci, to
nie na da je się to do szy cia.

Le karz SOR -u za le cił tyl ko, by płu kać
ja mę ust ną ru mian kiem. Ko bie ta jed nak
uda ła się z cór ką do le ka rza ro dzin ne go,
któ ry dał skie ro wa nie do szpi ta la w Ostro -
wie Wlkp. – Od ra zu do sta ły śmy skie ro -
wa nie, bo pa ni dok tor stwier dzi ła, że to
bar dzo du że roz cię cie, wy ma ga ją ce szy -
cia – mó wi ła ma ma dziew czyn ki. – Po je -
cha ły śmy do Ostro wa i przy ję li nas. Chi -
rurg dzie cię ca pod ję ła de cy zję o cał ko wi -
tej nar ko zie Ma ry si, po nie waż roz cię cie
by ło du że i głę bo kie.

Dziew czyn ce za ło żo no w su mie dzie -
więć szwów. Kil ka dni po tym za bie gu
w do mu pa ni Syl wii za dzwo nił te le -
fon. – Dzwo nił do mnie dy rek tor Peł -
ko – wspo mi na ła. – Po wie dział, że chce
wy ja śnić tę spra wę. Na umó wio nym spo -
tka niu zja wił się za rów no on, jak i le karz,

któ ry od mó wił po mo cy mo jej cór ce. Za -
pro si łam do środ ka, usie dli śmy. Pan dok -
tor S. po wie dział, że w pra cy też się po peł -
nia błę dy, że każ dy mo że mieć gor szy
dzień.

Mie czy sław Peł ko, za stęp ca dy rek to -
ra ds. spraw me dycz nych SP ZOZ w Kro -
to szy nie, przy znał, że w tym przy pad ku
dok tor S. po peł nił błąd w roz po zna niu
ob ra żeń 4-let niej dziew czyn ki, jed nak
uwa ża go za do świad czo ne go i do bre go le -
ka rza, któ ry pra cu je wciąż na od dzia le ra -
tun ko wym z po wo du bra ków ka dro -
wych. – Był mo ment, że dok tor S. mu siał
„ła tać dziu ry” na tym SOR -ze i zda rzy ło
się tak, że znów na nie go tra fi ło – tłu ma -
czył M. Peł ko. 

Za py ta ny o wi zy tę w do mu 4-let niej
dziew czyn ki, oświad czył, że za le ża ło mu,
by ta spra wa nie wy szła po za Kro to szyn.
Krzysz tof Ku row ski, dy rek tor kro to szyń -
skie go szpi ta la, oznaj mił, że wszyst kie
skar gi na dok to ra S., ale też na in nych le -
ka rzy, by ły kon tro lo wa ne przez Na ro do -
wy Fun dusz Zdro wia, urząd wo je wódz ki,
a tak że przez we wnętrz ne or ga ny. – Nie
stwier dzi li śmy ni gdzie na ru szeń w sztu ce
me dycz nej – po wie dział K. Ku row ski, do -
da jąc, iż w spra wie 4-let niej Ma ry si żad nej
skar gi nie by ło.

Sta ro sta Sta ni sław Szczot ka za po wie -
dział, że le karz, któ ry był bo ha te rem pro -
gra mu, z koń cem te go ro ku za koń czy pra -
cę w kro to szyń skim szpi ta lu. – Ma umo -
wę do koń ca te go ro ku i mo im zda -
niem – na 99 pro cent – nie bę dzie dłu żej
pra cow ni kiem szpi ta la kro to szyń skie -
go – za ko mu ni ko wał Sta ni sław Szczot ka,
za zna cza jąc przy tym, że roz wią za nie
umo wy le ży w ge stii dy rek cji szpi ta la,
a nie sta ro sty. Stwier dził rów nież, iż je go
zda niem na le ża ło szu kać le ka rza na miej -
sce dok to ra S. już w mar cu, kie dy wy bu -
chła pierw sza afe ra. – Wów czas pro ble -
mu, o któ rym te raz roz ma wia my, by nie
by ło – spu en to wał sta ro sta.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

3Temat Tygodnia

SŁUŻBA ZDROWIA

Krotoszyński SOR znów w ogniu krytyki

Krzysztof Kurowski - dyrektor krotoszyńskiego szpitala.
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10 li sto pa da, a więc w przed -
dzień 99. rocz ni cy od zy ska nia przez
nasz kraj nie pod le gło ści, de le ga cje
wszyst kich sa mo rzą dów Zie mi Kro -
to szyń skiej, szkół, in sty tu cji, or ga ni -
za cji spo łecz nych i po li tycz nych,
a tak że licz nie zgro ma dze ni miesz -
kań cy wzię li udział w uro czy sto -
ściach z oka zji naj waż niej sze go
świę ta pań stwo we go. 

Świę to wa nie rocz ni cy od zy ska nia
nie pod le gło ści roz po czę ło się na kro to -
szyń skim ryn ku od od śpie wa nia „Ma zur -
ka Dą brow skie go” i wcią gnię cia fla gi
na maszt. Po tem dr Edward Jo kiel przy -
po mniał zgro ma dzo nym wy da rze nia,
któ re do pro wa dzi ły, po 123 la tach za bo -
rów, do od zy ska nia przez Pol skę nie pod le -
gło ści 11 li sto pa da 1918 ro ku.

– Utra ci li śmy nie pod le głość
pod ko niec XVIII wie ku przez we -
wnętrz ne kon flik ty i dzia ła nia państw
ze wnętrz nych – Prus, Au strii i Ro sji.
Na 123 la ta Pol ska znik nę ła z ma py Eu -
ro py – mó wił dr Edward Jo kiel.
W XIX wie ku na pol skiej zie mi wy bu -
cha ły po wsta nia, w tym dwa naj więk -
sze – li sto pa do we i stycz nio we, któ re
osta tecz nie za koń czy ły się klę ską. 

W kwe stii od zy ska nia nie pod le gło ści
w okre sie za bo rów ście ra ły się dwie
idee – ro man tycz na, wzy wa ją ca do ogól -
no na ro do we go po wsta nia, a tak że po zy ty -
wi stycz na, pro pa gu ją ca pra cę or ga nicz ną
i pra cę u pod staw. – Do od zy ska nia nie -
pod le gło ści przez Pol skę przy czy nił się
wy buch I woj ny świa to wej. Na si za bor cy
star li się ze so bą w kon flik cie zbroj nym,
cze go ży czył na wet nasz wiel ki po eta,
Adam Mic kie wicz – opo wia dał E. Jo kiel. 

W dniu 11 li sto pa da 1918 ro ku ofi -
cjal nie za koń czy ła się I woj na świa to wa,
a w War sza wie Ra da Re gen cyj na prze ka -
za ła wła dzę zwierzch nią nad Woj skiem

Pol skim Jó ze fo wi Pił sud skie mu. To wy da -
rze nie uzna je się za umow ny mo ment od -
zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści.

Po pre lek cji dok to ra Jo kie la wszy scy
uda li się uli ca mi mia sta na plac Ja na Paw -
ła II, gdzie pod po mni kiem Wol no ści zło -
żo no sym bo licz ne wią zan ki kwia tów.
Uro czy stość za koń czy ła się w ko ście le pw.
Św. Apo sto łów Pio tra i Paw ła Mszą św.
w in ten cji Oj czy zny. Na stęp nie w Mu -
zeum Re gio nal nym w Kro to szy nie wrę -
czo no na gro dy lau re atom Kon kur su Pie -
śni i Re cy ta cji o Te ma ty ce Pa trio tycz nej.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

PAMIĘTAMY

Święto Niepodległości w Krotoszynie
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W so bo tę, 11 li sto pa da, na te re -
nie ca łe go po wia tu od by wa ły się
uro czy sto ści z oka zji 99. rocz ni -
cy od zy ska nia przez Pol skę nie -
pod le gło ści. 

(NO VUS, KOST KA)

ZDU NY. Po uro czy stej Mszy świę tej
miesz kań cy zło ży li wią zan ki kwia tów
przy Mo gi le Po wstań czej z 1919 ro ku,
przy Po mni ku Ofiar To ta li ta ry zmów i Po -
mni ku Wdzięcz no ści na pla cu 700-le cia.

SUL MIE RZY CE. Prócz zło że nia sym bo -
licz nych wią za nek kwia tów na gro dzo no
uczest ni ków kon kur su na naj lep szą ko -
kar dę na ro do wą.

KO BY LIN. Uro czy stość od by ła się
przy po mni ku Po le głym i Po mor do wa -
nym za Wol ność i Oj czy znę na ul. Kro to -
szyń skiej.

KOŹ MIN WLKP. Po Mszy św. w in ten -
cji Oj czy zny pod po mni kiem Wol no ści
zło żo no zni cze i wią zan ki kwia tów. War tę
ho no ro wą peł ni li har ce rze.

POWIAT

99 lat temu nasz kraj odzyskał niepodległość

ZDU NY

KOBYLIN KOŹMIN WLKP

SULMIERZYCE
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3 li sto pa da mia ło miej sce ofi cjal ne
otwar cie pra cow ni mam mo gra ficz -
nej, któ ra zo sta ła prze nie sio na z ul.
Flo riań skiej na ul. Bo lew skie go.
Koszt te go przed się wzię cia wy niósł
ok. 60 tys. zł.

Pra cow nia dzia ła już od ośmiu lat.
W tym okre sie wy ko na no 58 826 ba dań
mam mo gra ficz nych. Wy kry to 107 cho -
rób no wo two ro wych, z cze go naj wię cej
w 2013 ro ku, bo aż 24, a naj mniej
w 2014 – osiem. W pierw szych la tach
wy kry wa nych by ło wie le zmian no wo two -
ro wych du żych, czy li po wy żej 2 cm wiel -
ko ści. Obec nie, dzię ki sys te ma tycz nie pro -
wa dzo nym ba da niom mam mo gra ficz -
nym ko biet w wie ku 50-69 lat, naj czę ściej
ujaw nia ne są zmia ny po ni żej 1 cm. 

– Ma my tu taj no wo cze sną, do brze
przy go to wa ną przez do świad czo ną ka drę,
pra cow nię mam mo gra ficz ną – mó wił
Krzysz tof Ku row ski, dy rek tor Sa mo dziel -

ne go Pu blicz ne go Za kła du Opie ki Zdro -
wot nej w Kro to szy nie. – By ło to nie ła twe
do zre ali zo wa nia przed się wzię cie, ze
wzglę du na kosz ty i pro ble my, ja kie mie li -
śmy. My ślę, że dzię ki wy kry ciu w ba da -
niach cho rób wie le z tych osób zna la zło
po moc. Ma my na dzie ję, że pra cow nia na -
dal bę dzie świet nie słu ży ła po trze bu ją -
cym, z po zy tyw ny mi efek ta mi. Oby jak
naj wię cej suk ce sów w wal ce z cho ro ba mi
on ko lo gicz ny mi.

Głos za brał rów nież sta ro sta Sta ni -
sław Szczot ka. – W bu dyn ku przy ul. Flo -
riań skiej trwa obec nie ada pta cja po miesz -
czeń dla Po wia to we go Cen trum Po mo cy
Ro dzi nie i Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da -
go gicz nej. W la tach 2018-2019 cze ka nas
naj waż niej sza część, czy li bu do wa skrzy -
dła szpi ta la na ul. Mic kie wi cza i prze no si -
ny z ul. Bo lew skie go na ul. Mic kie wi -
cza – po wie dział sta ro sta.

(NO VUS) 

NOWA OBRA

Czujnik zaalarmował mieszkańców

30 paź dzier ni ka, tuż przed go dzi -
ną 17.00, w miej sco wo ści No wa Ob ra
(gmi na Koź min Wlkp.) dźwięk czuj ni ka
tlen ku wę gla za alar mo wał miesz kań -
ców bu dyn ku jed no ro dzin ne go o za -
gra ża ją cym im nie bez pie czeń stwie.
Na szczę ście był to fał szy wy alarm.

Wła ści ciel do mo stwa po in for mo wał
o za ist nia łej sy tu acji Ko men dę Po wia to wą
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy -
nie. Bu dy nek miesz kal ny ogrze wa ny był
pie cem wę glo wym, w któ rym od by wał
się pro ces pa le nia. Stwier dzo no brak osób
po szko do wa nych. 

Ra tow ni cy z OSP Koź min Wlkp.,
wy po sa że ni w sprzęt ochro ny dróg od de -
cho wych oraz de tek tor wie lo ga zo wy, we -

szli do wnę trza do mu i spraw dzi li wszyst -
kie po miesz cze nia pod ką tem wy stę po -
wa nia ga zów nie bez piecz nych w at mos fe -
rze. Urzą dze nie po mia ro we nie wy ka za ło
żad ne go za gro że nia.

Po przy by ciu za stę pu z Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej po now nie spraw dzo -
no wszyst kie po miesz cze nia de tek to rem
oraz ka me rą ter mo wi zyj ną. Za gro że nia
nie stwier dzo no. 

– Praw do po dob ną przy czy ną zda -
rze nia by ło wa dli we dzia ła nie czuj ni ka
tlen ku wę gla oraz dy mu, za mon to wa -
ne go w ko ry ta rzu, łą czą cym ko tłow nię
z po miesz cze nia mi miesz kal ny -
mi – wy ja śnia To masz Pa try as z KP PSP
w Kro to szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Czołowe zderzenie na ul. Sulmierzyckiej

Ran kiem 2 li sto pa da na dro dze wo -
je wódz kiej nr 444, po mię dzy miej -
sco wo ścia mi Kro to szyn i Sul mie rzy -
ce, do szło do zde rze nia sa mo cho du
oso bo we go z do staw czym. Au ta mi
po dró żo wa ły trzy oso by. 

Stra ża cy udzie li li kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy oso bom po szko do wa -
nym. Po le ga ła ona na sta bi li za cji krę go słu -
pa na od cin ku szyj nym, uło że niu na no -
szach ty pu de ska, tle no te ra pii, za opa trze -
niu ran, za bez pie cze niu przed utra tą cie -
pła oraz wspar ciu psy chicz nym. 

– Z uwa gi na opa dy desz czu i pa nu ją cą
tem pe ra tu rę oso by po szko do wa ne umiesz -
czo no w po jaz dach po żar ni czych do cza su
przy by cia Ze spo łu Ra tow nic twa Me dycz -

ne go – in for mu je To masz Pa try as z Ko men -
dy Po wia to wej PSP w Kro to szy nie. Stra ża cy
odłą czy li aku mu la to ry w po jaz dach. Po za -
koń cze niu czyn no ści po li cyj nych z dro gi
usu nię to po zo sta ło ści po zda rze niu.

– Kie ru ją cy po jaz dem mar ki Ford
Trans it 47-let ni miesz ka niec Kro to szy na,
ja dąc w kie run ku Sul mie rzyc, na pro stym
od cin ku dro gi do pro wa dził do zde rze nia
z sa mo cho dem mar ki Peu ge ot, któ rym
po dró żo wa ły dwie oso by. Ob ra że nia
uczest ni ków wy pad ku za kwa li fi ko wa no
na po wy żej sied miu dni ho spi ta li za cji.
Spraw cę wy pad ku uka ra no man da tem
w wy so ko ści 400 zł – mó wi Piotr Szcze -
pa niak, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

SZPITAL

Pracownia mammograficzna w nowej siedzibie

Przed kil ko ma dnia mi w Lu to gnie -
wie od by ło się szko le nie in for ma cyj -
ne dla rol ni ków. Na spo tka niu omó -
wio no wie le waż nych te ma tów. Przy -
by ło na nie po nad sto osób. 

Pre zen ta cja ka pi ta na To ma sza Pa try -
asa z Ko men dy Po wia to wej PSP do ty czy ła
bez pie czeń stwa po ża ro we go w rol nic -
twie. Li dia Cze chak, za stęp czy ni dy rek to -
ra Wiel ko pol skie go Od dzia łu Re gio nal ne -
go Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za -
cji Rol nic twa, prze ka za ła ze bra nym in for -
ma cje od no śnie środ ków fi nan so wych,
skie ro wa nych na ak tu al ne i pla no wa ne
pro gra my po mo co we, z ja kich mo gą sko -
rzy stać rol ni cy w ra mach PROW 2014-
2020. Po nad to ob ja śni ła kwe stię re ali za cji
wy płat za li czek z ty tu łu te go rocz nych do -
płat bez po śred nich. 

Od 16 paź dzier ni ka ARiMR roz po -
czę ła wy pła tę za li czek na po czet płat no ści
bez po śred nich za 2017 rok. Ich wy so -
kość, po dob nie jak w ro ku ubie głym, wy -
no si 70 pro cent kwo ty do płat. Do 6 li sto -
pa da, w ra mach tych płat no ści, agen cja
prze ka za ła 4,8 mld zł na kon ta ban ko -
we 960 ty się cy rol ni ków. Wy pła ta za li -
czek po trwa do koń ca li sto pa da. Sza cu je
się, że z te go ty tu łu rol ni cy otrzy ma ją

łącz nie oko ło 10 mld zł. Po zo sta ła część
środ ków bę dzie wy pła ca na rol ni kom suk -
ce syw nie od 1 grud nia. Cał ko wi ta pu la
prze zna czo na na płat no ści bez po śred nie
za ten rok wy no si 14,8 mld zł. 

O iden ty fi ka cji i re je stra cji zwie rząt,
spi sach sta nu sta da zwie rząt, ter mi no wo -
ści zgło szeń zwie rzę cych i zna ko wa niu
zwie rząt mó wi ła Ka ta rzy na Wi zner – na -
czel nik Wy dzia łu IRZ Biu ra Po wia to we go
ARiMR. Z ko lei Ma rian Grze siak – kie -
row nik Pla ców ki Te re no wej
KRUS – przed sta wił pre zen ta cję do ty czą -
cą wcze śniej szych eme ry tur dla rol ni ków

oraz re ha bi li ta cji rol ni ków i dzie ci
w ośrod kach KRUS. Na za koń cze nie
szko le nia po wia to wy le karz we te ry na rii
An na Lis -Wla zły omó wi ła rol ni czy han -
del de ta licz ny i bio ase ku ra cję w związ ku
z za gro że nia mi HPA i ASF.

Or ga ni za to rem szko le nia by ło kro to -
szyń skie Biu ro Po wia to we ARiMR,
wspól nie z Pla ców ką Te re no wą KRUS,
po wia to wym le ka rzem we te ry na rii i Ko -
men dą Po wia to wą PSP. Spo tka nie pro wa -
dził An drzej Skrzyp czak – kie row nik kro -
to szyń skie go biu ra ARiMR.

(AN KA)

LUTOGNIEW

Szkolenie dla rolników
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KOŹMIN WLKP.

Uroczyste otwarcie 
i jubileusz biblioteki

W Koź mi nie Wlkp. od by ło się uro czy -
ste otwar cie no wej sie dzi by Bi blio te -
ki Pu blicz nej Mia sta i Gmi ny, któ ra
te raz mie ści się przy ul. Zam ko -
wej 2a. Uro czy stość po łą czo na by ła
z ju bi le uszem 70-le cia książ ni cy. 

Two rze nie no wej sie dzi by bi blio te ki
by ło do fi nan so wa ne z Na ro do we go Pro -
gra mu Roz wo ju Czy tel nic twa na la -
ta 2016-2020. Prio ry tet 2 In fra struk tu ra
bi blio tek, re ali zo wa ne go przez Mi ni ster -
stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.
Gmi na po zy ska ła na ten cel do ta cję w wy -
so ko ści 1 082 311 zł. 

Od wie lu lat koź miń ska bi blio te ka,
któ ra do tych czas mie ści ła się na Sta rym
Ryn ku, przy cią ga rze sze czy tel ni ków i tęt -
ni ży ciem. Od by wa ją się w niej licz ne spo -
tka nia au tor skie, warsz ta ty dla dzie ci
i mło dzie ży, wie czo ry po etyc kie i wie -
czor ni ce oko licz no ścio we. Ak tyw ność
kul tu ral no -edu ka cyj ną bi blio te ki ogra ni -
cza ły do tąd trud ne wa run ki lo ka lo we
i zbyt ma ła po wierzch nia sie dzi by – nie -
wie le po nad 100 m2.

W 2015 ro ku przed szko le pu blicz ne
opu ści ło bu dy nek przy ul. Zam ko wej, by
prze nieść się do no wo od da ne go obiek tu
przy ul. Bo rec kiej, W związ ku z tym po ja -
wi ła się moż li wość po pra wy wa run ków lo -
ka lo wych bi blio te ki miej skiej. Gmi na Koź -
min Wlkp., po szu ku jąc środ ków ze wnętrz -
nych na to za da nie, zło ży ła do Mi ni ster -
stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
wnio sek o do fi nan so wa nie ada pta cji bu -
dyn ku po przed szko lu na po trze by książ ni -

cy. W ra mach na bo ru, ogło szo ne go przez
In sty tut Książ ki w Kra ko wie, wpły nę -
ło 255 wnio sków. Osta tecz ną ak cep ta cję
uzy ska ło 89 wnio sków. Koź miń ski pro jekt
upla so wał się na wy so kim 29. miej scu. 

30 ma ja 2016 ro ku Gmin ny Ze spół
In sty tu cji Kul tu ry w Koź mi nie Wlkp. pod -
pi sał umo wę z Mi ni ster stwem Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go na do fi nan so -
wa nie w ra mach wspo mnia ne go wcze śniej
pro gra mu. Za raz po tem przy stą pio no
do prac ada pta cyj nych, któ re trwa ły rok. 

Bi blio te ka w no wej sie dzi bie funk cjo -
nu je od 1 wrze śnia, a 27 paź dzier ni ka na -
stą pi ło jej ofi cjal ne otwar cie i po świę ce nie.
Elż bie ta Ry chlik, kie row nik książ ni cy, za -
pro si ła na tę uro czy stość wie lu go ści – wła -
dze gmin ne i rad nych, dy rek to rów szkół
i jed no stek gmin nych, przed sta wi cie li or -
ga ni za cji po za rzą do wych, bi blio te kar ki
z po wia tu kro to szyń skie go i szkol nych bi -
blio tek gmi ny Koź min Wlkp., a tak że wy -
ko naw ców i pro jek tan tów no wej sie dzi by. 

Wo je wódz ką Bi blio te kę Pu blicz ną
i Cen trum Ani ma cji Kul tu ry w Po zna niu
re pre zen to wa ła wi ce dy rek tor Iwo na
Smarsz. Po prze cię ciu sym bo licz nej wstę -
gi go ście wy słu cha li pre lek cji na te mat hi -
sto rii koź miń skiej bi blio te ki, wzbo ga co -
nej pre zen ta cją mul ti me dial ną. 

Za pro sze ni go ście zwie dzi li po miesz -
cze nia, a na stęp nie Gim na zjal na Gru pa
Te atral na 10.50 wy sta wi ła spek takl „Księ -
ga”, opo wia da ją cy o zna cze niu ksiąg
w dzie jach świa ta. Na uro czy sto ści nie
mo gło za brak nąć tor tu ju bi le uszo we go. 

(NO VUS)

Zre ali zo wa ny w bie żą cym ro ku przez
Sto wa rzy sze nie PO MÓŻ MY SO BIE
pro jekt pod ha słem „Wy przedź ra ka”
zo stał za koń czo ny. Uzy ska ne ze stro -
ny gmi ny Kro to szyn wspar cie fi nan -
so we po zwo li ło prze pro wa dzić dwie,
skie ro wa ne do na szych miesz kań -
ców, ak cje ba dań pro fi lak tycz nych. 

Pierw sza ak cja pod ha słem „Pro fi lak ty -
ka czer nia ka – zba daj zna mio na” zo sta ła
prze pro wa dzo na w czerw cu, a z moż li wo ści
kon tro li skó ry i zba da nia wy stę pu ją cych
na niej zna mion przed te go rocz nym la tem
sko rzy sta ło 164 be ne fi cjen tów. 22 oso by
skie ro wa no do chi rur ga w ce lu usu nię cia
stwier dzo nych lub po dej rza nych zmian cho -
ro bo wych, 15 osób z uwa gi na stwier dzo ne
zmia ny skór ne za li cza ne do krę gu cho rób
der ma to lo gicz nych (prze bar wie nia, owrzo -
dze nia itp.) skie ro wa no na le cze nie do der -
ma to lo ga, a jed na oso ba z uwa gi na stwier -
dzo ne zmia ny barw ni ko we dol nej po wie ki
skie ro wa na zo sta la na le cze nie do oku li sty. 

Dru ga za pla no wa na na ten rok ak cja
ba dań pro fi lak tycz nych od by ła się 28 paź -
dzier ni ka pod ha słem „Two ja szan sa w wal -
ce z ra kiem pier si”, a jej be ne fi cjent ka mi
by ły miesz kan ki gmi ny Kro to szyn. Tym ra -
zem z moż li wo ści ba dań sko rzy sta ły 43 pa -
nie, głów nie z mia sta. Z te re nu gmi ny, mi -
mo pro wa dzo nych dzia łań in for ma cyj -

nych, na ba da nia zgło si ły się tyl ko czte ry
oso by, co sta no wi 9,3% wszyst kich prze ba -
da nych. Naj star sza be ne fi cjent ka mia ła 78
lat, a naj młod sza – lat 19. Do mi no wa ły pa -
nie w wie ku 37-56 lat (27 osób), kie dy to
już zde cy do wa nie, ze wzglę du na wiek, ko -
bie ty win ny się ba dać, kon tro lo wać swe
pier si i eli mi no wać po ten cjal ne za gro że nie. 

W ra mach te go przed się wzię cia uru -
cho mio no ga bi net usg oraz ga bi net on ko -
lo gicz ny. Wszyst kim pa niom, któ re po -
sta no wi ły sko rzy stać z or ga ni zo wa nych
ba dań pro fi lak tycz nych, wy ko na no ba da -
nie usg pier si. Na to miast z moż li wo ści
kon sul ta cji on ko lo gicz nej, na pod sta wie
prze pro wa dzo ne go ba da nia usg, sko rzy -
sta ło 14 pa cjen tek, u któ rych za no to wa no
ja kie kol wiek zmia ny w pier siach.

Wspo mnia ne wcze śniej me to dy ba -
dań za wsze są szan są na wcze sne wy kry cie
cho ro by. Szczę śli wie w tym dniu nie
stwier dzo no żad ne go, sta no wią ce go naj -
więk sze dla ko biet za gro że nie – ra ka pier si. 

W wy ni ku prze pro wa dzo nych ba dań
u wszyst kich pań, któ re sko rzy sta ły z moż li -
wo ści kon sul ta cji on ko lo gicz nej, stwier dzo -
no tyl ko tor bie le i włók nia ki. Są to z re gu ły
zmia ny ła god ne, któ re – nie kon tro lo wa -
ne – mo gą prze kształ cić się jed nak w no wo -
twór zło śli wy. Z tych wzglę dów, z uwa gi
za wiel kość i za kres stwier dzo nych zmian 11
ko biet skie ro wa no dopo rad ni on ko lo gicz nej,

za le ca jąc im sys te ma tycz ną kon tro lę stwier -
dzo nych zmian i – w za leż no ści od po -
trzeb – prze pro wa dze nie dal szej, szcze gó ło -
wej dia gno zy i pod ję cie pro ce su le cze nia eli -
mi nu ją ce go za gro że nie dla zdro wia lub ży cia. 

Wszyst kie pa nie zo sta ły też przy tej
oka zji wy po sa żo ne w ulot kę edu ka cyj no -
-szko le nio wą, in for mu ją cą o czyn ni kach ry -
zy ka wy stą pie nia cho ro by oraz pro pa gu ją cą
pod sta wo we za sa dy pro fi lak ty ki ra ka pier si,
jak i za sa dy zdro we go try by ży cia, zmniej -
sza ją ce ry zy ko cho rób no wo two ro wych.
Ulot ka ta w prze ko na niu or ga ni za to ra ba -
dań jest „swo istą re cep tą i le kar stwem”
na zdro wie, gdyż w pro fi lak ty ce po sia da na
wie dza co raz czę ściej sta je się sku tecz nym
na rzę dziem wal ki nie tyl ko z cho ro ba mi
no wo two ro wy mi, ale i z każ dą in ną, współ -
cze sną cho ro bą cy wi li za cyj ną. 

Ko rzy staj my za tem ze zdo by tej wie -
dzy i sto suj my wy ni ka ją ce z niej za sa dy,
ob ser wuj my swój or ga nizm i na ucz my się
czy tać je go sy gna ły, kon sul tuj my za uwa -
żo ne nie pra wi dło wo ści z le ka rzem, któ ry
zwe ry fi ku je za uwa żo ne przez nas zmia ny.
W ten spo sób za pew ni my so bie i swo im
ro dzi nom bez piecz ne i spo koj ne ży cie.

(AP)
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W no cy z 20 na 21 paź dzier ni ka
w koź miń skiej Szko le Pod sta wo wej
nr 1 w Koź mi nie Wlkp. zor ga ni zo wa -
no smerf ną noc kę. W tym wy jąt ko -
wym wy da rze niu udział wzię li
ucznio wie klas IVa i IVc wraz z wy -
cho waw czy nia mi – Kor ne lią Ma tu -
szak i Syl wią Go łą bek – oraz opie -
kun ką Do mi ni ką Go rze lan ną.

Dzie ci ubra ły się na nie bie sko, otrzy -
ma ły bia łe cza pecz ki i na klej ki ze smer fa -
mi. Na po czą tek mu sia ły zmie rzyć się
z za da nia mi pla stycz ny mi – trze ba by ło

na ma lo wać smer fa, Gar ga me la i Kla kie ra.
Po godz. 20.00 prze pro wa dzo ne zo sta ły
za ję cia na tram po li nach pod okiem in -
struk to ra, Ma te usza Li sa. 

Po tem „smer fy” zja dły ko la cję i wy ru -
szy ły na po szu ki wa nie skar bu. Na szkol -
nych ko ry ta rzach roz bły sły świa tła la ta -
rek. W po miesz cze niach szkol nych ukry -
te by ły róż ne za da nia dla dziel nych od -
kryw ców, np. wy pi cie so ku z cy try ny, za -
śpie wa nie ulu bio nej pio sen ki. By ły tak że
za da nia spraw dza ją ce wie dzę ma te ma -
tycz ną czy zna jo mość ję zy ka an giel skie go.
Dzie ci zbie ra ły też ko per ty ze wska zów -
ka mi na pro wa dza ją cy mi ich do ta jem ni -
czej skrzy ni, peł nej słod ko ści. 

Po od na le zie niu skar bu przy szedł
czas na za ję cia spor to we w sa li gim na -
stycz nej oraz film „Smer fy – po szu ki wa -

cze za gi nio nej wio ski”. Oko ło godz. 2.00
ucznio wie wy szli do pie kar ni, by przyj -
rzeć się pra cy pie ka rzy i ode brać cie płe
buł ki na śnia da nie.

– Smerf na noc ka to no wa ini cja ty -
wa na uczy cie li SP nr 1 w Koź mi nie
Wlkp., któ rzy wy ka zu ją się cie ka wy mi
po my sła mi i in no wa cyj ny mi dzia ła nia -
mi. Cie szy mnie fakt du że go za an ga żo -
wa nia gro na pe da go gicz ne go, bo to już
ko lej ne dzia ła nie koź miń skiej Je dyn ki
w tym ro ku szkol nym – sko men to wał
Ja cek Za wod ny, dy rek tor SP nr 1 w Koź -
mi nie Wlkp.

OPRAC. (AN KA)

SP 1 KOŹMIN WLKP.

Smerfna 
nocka



Pod ko niec paź dzier ni ka w Kro to szyń -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej i jej fi liach
od by wa ły się spo tka nia dla gim na zja -
li stów i uczniów klas VII w ra mach za -
da nia „Sło wo pod bi ja świat”, współ fi -
nan so wa ne go przez Mi ni ster stwo
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. 

Warsz ta ty dzien ni kar skie w Kro to szy -
nie, Biad kach, Chwa li sze wie, Be ni cach, Or -
pi sze wie i Ko bier nie pro wa dził Krzysz tof
Ko zio łek, pi sarz, dzien ni karz i wy daw ca.
Głów ny mi ce la mi za jęć by ły zwró ce nie uwa -

gi mło dych osób nakul tu rę pi sa nia ipo praw -
ność w uży wa niu ję zy ka pol skie go, a tak że
przy bli że nie warsz ta tu dzien ni ka rza. 

Po szcze gól ne gru py obej rza ły pre zen -
ta cję „Jak jed nym sło wem uzbro ić ję zy ko -
wą bom bę”, dzię ki któ rej do wie dzia ły się,
ja kich słów uży wać i o czym pi sać, aby ar -
ty kuł był in te re su ją cy i za cie ka wił czy tel -
ni ka. Uczest ni cy za jęć mie li za za da nie
wy mie nić sło wa -klu cze, sfor mu ło wać cie -
ka wy ty tuł i na głó wek ar ty ku łu, krót ko
mó wiąc – spra wić, by czy tel nik chciał się -
gnąć po cza so pi smo. Au to rzy naj cie kaw -

szych zo sta li na gro dze ni ga dże ta mi re kla -
mo wy mi pro jek tu. 

Pro wa dzą cy warsz ta ty udzie lał wie lu
rad w kwe stii pi sa nia, rów nież je śli cho dzi
o spraw dzia ny szkol ne czy smsy. Przy oka -
zji za chę cał do czy ta nia ksią żek, co – jak
pod kre ślił – ma du ży wpływ na po praw -
ność ję zy ko wą.

Na za koń cze nie za jęć ich uczest ni cy
bra li udział w qu izie z wie dzy prze ka za -
nej na warsz ta tach. Naj lep si w na gro dę
otrzy ma li książ ki Krzysz to fa Ko zioł ka
z imien ną de dy ka cją. 

Dy rek tor i pra cow ni cy KBP dzię ku ją
dy rek to rom szkół, w któ rych miesz czą się fi -
lie książ ni cy, za po moc w re ali za cji za da nia. 

OPRAC. (AN KA)
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DZIENNIKARSTWO

Słowo podbija świat 

ZDUNY

Dofinansowanie dla przedszkoli
W paź dzier ni ku w Urzę dzie Mar szał -
kow skim Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go pod pi sa ne zo sta ły dwie umo -
wy na do fi nan so wa nie mo der ni za cji
bu dyn ków Przed szko la Pu blicz ne go
w Zdu nach i fi lii w Basz ko wie. Gmi nę
z na sze go po wia tu re pre zen to wa li
bur mistrz To masz Chu dy i skarb nik
Le oka dia Je rzak. Kwo ta do fi nan so -
wa nia wy nie sie 1 300 000 zł, a war -
tość ca łe go projektu  to 1 900 000 zł.

Gmi na Zdu ny ubie ga ła się w dwóch
kom ple men tar nych apli ka cjach o pra wie
mi lion zło tych do ta cji na re mont, wy po -
sa że nie, zwięk sze nie ilo ści miejsc oraz
o 300 tys. zł na pod nie sie nie kom pe ten cji
ka dry na uczy ciel skiej, wpro wa dze nie in -
no wa cyj nych dzia łań i pro gra mów, w tym
dla dzie ci z nie peł no spraw no ścią. 

W Zdu nach in we sty cja po le gać bę -
dzie na prze bu do wie bu dyn ku przed -
szko la z do bu do wą scho dów i win dy oraz
zmia ną prze zna cze nia pod da sza na po -
miesz cze nie użyt ko we. Prze wi dzia no
pra ce roz biór ko we ele men tów bu dow la -
nych i wy po sa że nia, pra ce mon ta żo we,
bu dow la ne, bu dow la no -kon struk cyj ne
i wy koń cze nio we. W ce lu zwięk sze nia
bez pie czeń stwa przed szko la ków prze bu -

do wa na zo sta nie drew nia na klat ka scho -
do wa. Po nad to po wsta nie do dat ko wa sa la
do za jęć, a kuch nia zy ska no we ob li cze. 

Dzia ła nia w od dzia le w Be stwi nie bę -
dą na sta wio ne na zwięk sze nie licz by
miejsc przed szkol nych. Prze wi dzia no
pra ce mon ta żo we, re mon to we i wy koń -
cze nio we, wy mia nę ogrze wa nia, wen ty la -
cji z re ku pe ra cją, po sa dzek, tyn ków, in sta -
la cji elek trycz nej, sto lar ki okien nej
i drzwio wej oraz wy po sa że nia szat ni dla
dzie ci.

Re ali za cja pro jek tu wpły nie na po -
pra wę sta nu tech nicz ne go obiek tów, któ -
re bę dą dzię ki te mu przy sto so wa ne
do obo wią zu ją cych prze pi sów prze ciw po -
ża ro wych. Utwo rzo ne zo sta ną no we po -
miesz cze nia użyt ko we na po trze by edu -
ka cji przed szkol nej. Przed szko le w Zdu -
nach bę dzie przy sto so wa ne do po trzeb
osób nie peł no spraw nych. 

Ter min re ali za cji in we sty cji to ko niec
sierp nia 2018 ro ku. Mo der ni za cja jest ści śle
zwią za nym z in nym pro jek tem – któ ry ma
być do fi nan so wa ny ze środ ków EFS – pt.
„Przed szko le otwar te dla wszyst kich dzie -
ci – zwięk sze nie ilo ści do stęp nych miejsc
przed szkol nych oraz szans edu ka cyj nych
dla dzie ci z gmi ny Zdu ny”. Przed się wzię cie
re ali zo wa ne bę dzie w ra mach pod dzia ła -
nia 8.1.1. Edu ka cja przed szkol na. Głów -
nym ce lem pro jek tu jest zwięk sze nie o 13
pro cent licz by miejsc wy cho wa nia przed -
szkol ne go w ro ku szkol nym 2018/2019
w Pu blicz nym Przed szko lu w Zdu nach,
a cel do dat ko wy to roz sze rze nie dzia łal no ści
pla ców ki oraz pod nie sie nie kwa li fi ka cji ka -
dry pe da go gicz nej. W pla nach jest wpro wa -
dze nie no wych za jęć dla dzie ci, m. in. z lo ga -
ryt mi ki, za kup kom pu te ra i ma te ria łów po -
moc ni czych. Za kła da się pro wa dze nie za jęć
w gru pach 4-oso bo wych.

Po nad to pro jekt za kła da wspar cie
na rzecz do sko na le nia kom pe ten cji za wo -
do wych na uczy cie li. Dla te go do fi nan so -
wa ne bę dą stu dia po dy plo mo we o kie -
run ku da ją cym kom pe ten cje do pra cy
z dzieć mi nie peł no spraw ny mi. Koszt cał -
ko wi ty za da nia to 362 808,75 zł, z cze go
do ta cja ma wy nieść 308 386,75 zł.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

BEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenia w sezonie grzewczym
Nie daw no w Ko men dzie Po wia to wej
PSP w Kro to szy nie od by ło się spo -
tka nie z przed sta wi cie la mi wspól not
i spół dziel ni miesz ka nio wych oraz
ko mi nia rza mi z te re nu po wia tu. Roz -
ma wia no o eks plo ata cji prze wo dów
ko mi no wych i wen ty la cyj nych.

Spo tka nie pro wa dzi li ko men dant po -
wia to wy bryg. Ja cek Stru żyń ski oraz
funk cjo na riu sze pio nu kon tro l no -roz po -
znaw cze go – mł. bryg. Ja nusz Ka lak i asp.
sztab. Sła wo mir Pi duch.

Se zon grzew czy w peł ni. Jak po ka zu -
je sta ty sty ka, licz ba zda rzeń, któ rych
przy czy ną jest nie pra wi dło wa eks plo ata -
cja prze wo dów spa li no wych, dy mo wych
i wen ty la cyj nych, z ro ku na rok ro śnie
w za trwa ża ją cym tem pie. W tra cie spo -
tka nia po da no da ne z ostat nich kil ku lat. 

Omó wio no za gro że nia zwią za ne z nie -
szczel ny mi prze wo da mi ko mi no wy mi,
spra wy do ty czą ce szcze gó ło we go wy peł nia -
nia do ku men tów ko mi niar skich oraz obo -
wią zu ją ce prze pi sy i nor my, któ re na rzu ca ją
dba łość o prze wo dy ko mi no we. Obo wiąz ki
z tym zwią za ne re gu lu ją dwa prze pi sy. 

Pierw szy (art. 62 ust. 1 pkt. 1 c Usta -
wy z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo Bu dow la -
ne / jed no li ty tekst Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 z późn. zm.) mó wi o tym, że
obiek ty bu dow la ne po win ny być w cza sie
ich użyt ko wa nia pod da wa ne przez wła -
ści cie la lub za rząd cę kon tro li okre so wej,
co naj mniej raz w ro ku, po le ga ją cej
na spraw dze niu sta nu tech nicz ne go in sta -
la cji ga zo wych oraz prze wo dów ko mi no -
wych, dy mo wych, spa li no wych i wen ty la -
cyj nych. Czyn no ści te mu szą być po twier -
dzo ne do ku men tem, w któ rym znaj dą się
da ty – wy ko na nia kon tro li i na stęp -
nej – oraz pie cząt ka i pod pis ko mi nia rza. 

Z ko lei in ny za pis wspo mnia nej usta -
wy mó wi, że w bu dyn kach o po wierzch ni
za bu do wy prze kra cza ją cej 2000 m2 oraz
in nych obiek tach bu dow la nych o po -
wierzch ni da chu prze kra cza ją cej 1000
m2 okre so we prze glą dy na le ży wy ko ny -

wać co naj mniej dwa ra zy w ro ku, w ter -
mi nach do 31 ma ja oraz do 30 li sto pa da. 

Dru gi prze pis to Roz po rzą dze nie Mi ni -
stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji
z dnia 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny
prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych
obiek tów bu dow la nych i te re nów. Czy ta my
w nim że w obiek tach lub ich czę ściach,
w któ rych od by wa się pro ces spa la nia pa li wa
sta łe go, cie kłe go lub ga zo we go, usu wa się za -
nie czysz cze nia z prze wo dów spa li no wych
i dy mo wych w okre sach ich użyt ko wa nia:
od pa le nisk za kła dów zbio ro we go ży wie nia
i usług ga stro no micz nych – co naj mniej raz
w mie sią cu, je że li prze pi sy miej sco we nie
sta no wią ina czej; od pa le nisk opa la nych pa li -
wem sta łym, nie wy mie nio nych w po przed -
nim punk cie – co naj mniej raz na trzy mie -
sią ce; od pa le nisk opa la nych pa li wem płyn -
nym i ga zo wym, nie wy mie nio nych w punk -
cie pierw szym – co naj mniej raz na sześć
mie się cy. 

W prak ty ce ozna cza to, iż czas po -
mię dzy jed nym a dru gim czysz cze niem
nie po wi nien prze kro czyć od po wied -
nio – mie sią ca, trzech bądź sze ściu mie -
się cy, a do ku ment po twier dza ją cy wy ko -
na nie czyn no ści ko mi niar skich ma za wie -
rać da tę wy ko na nia usłu gi, pie cząt kę
i pod pis ko mi nia rza.

W ro ku 2017, a jesz cze się nie skoń -
czył, stra ża cy aż 38 ra zy ga si li po ża ry sa dzy
w ko mi nach. Ma my więc 29-pro cen to wy
wzrost in ter wen cji w po rów na niu z po -
przed nim ro kiem. Przy czy na jest za wsze
ta sa ma – du ża ilość sa dzy na gro ma dzo nej
w prze wo dzie ko mi no wym. Pa mię taj my,
że każ de ta kie zda rze nie nie sie ze so bą ry -
zy ko utra ty zdro wia, ży cia bądź mie nia.

(NO VUS)
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NASZA AKCJA

Dwanaście Pań walczy o METAMORFOZĘ!

Kan dy dat ka, któ ra zdo bę dzie naj -
wię cej gło sów, przej dzie ME TA MOR -
FO ZĘ. Bę dzie ona 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. 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. 

Pó ki co na pro wa dze niu jest Pa try -
cja Pa nek, któ ra zdo by ła 32,6% od da -
nych do tąd gło sów (stan na 13 li sto pa -
da, godz. 10.00). Na dru gim miej scu
znaj du je się Mag da le na Su li -
ga – 23,3%, a na trze cim An na Kre -
mer – 16,2%. Tuż za po dium pla su ją

się Pau li na Pie trzak, Re na ta Su li ga, Ka -
ta rzy na Ko nar ska.

W kla sy fi ka cji jesz cze wie le się mo że
zmie nić i za pew ne wal ka bę dzie się to -
czyć do ostat nich mi nut gło so wa nia,
a więc do 19 li sto pa da, do go dzi ny 23.59.
Trzy ma my kciu ki za wszyst kie Kan dy dat -
ki. 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

Trwa rywalizacja 12 Pań, które zgłosiły się do naszego
konkursu pod hasłem „Gotowa na zmiany? Bądź piękna 
i zdrowa!”. Każda z nich ma szansę na wygranie
METAMORFOZY i przeżycie wspaniałej przygody. 
Głosować można do 19 listopada.

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 per ma nent ne go 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.

Jak gło so wać?

Wy ślij sms pod nr 72051 (koszt 2,46 zł z VAT)  o tre ści metamorfoza.imię nazwisko,
podając imię i nazwisko kandydatki według poniższego wzoru: metamorfoza.Anna Nowak 
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4 li sto pa da w koź miń skim ki nie
Miesz ko od był się kon cert po -
świę co ny pa mię ci nie ży ją cych
pol skich i za gra nicz nych mu zy -
ków. Po my sło daw cą roc ko wych
za du szek był koź mi nia nin, Ja nusz

Ta la ga. Ze spół Ta la ga ster wy ko -
nał je de na ście co ve rów. 

– Lu dzie od cho dzą, a ich mu zy ka
po zo sta je. Śmierć jest na tu ral ną rze czą,
któ ra każ de go z nas spo tka. Pa mięć

o zmar łych jest obo wiąz kiem i przy wi le -
jem ży wych – ta ki mi sło wa mi roz po czął
so bot ni wie czór Ja nusz Ta la ga.

Ini cja tor kon cer tu za pro sił wi dzów
na spo tka nie z je de na sto ma bli ski mi mu
mu zy ka mi, któ rzy wpraw dzie ode szli, ale
cią gle są ży wi po przez swo ją twór czość.
Gru pa Ta la ga ster za gra ła więc utwo ry Joh -
na Len no na, Ry szar da Rie dla, Krzysz to fa
Klen czo na, Mi ro sła wa Bre gu ły, Grze go rza
Cie chow skie go czy Ga ry'ego Mo ore'a.

W skład ze spo łu wcho dzą We ro ni ka
Pie nięż na, Mag da le na Zmy ślo na, An na
Bal ce rek, Woj ciech Plu ta, Ma te usz Hand -
ke, Ja nusz Ta la ga, ks. An drzej Kmie ciak
i ks. Ry szard Kra kow ski. 

Każ de mu z przy wo ła nych ar ty stów
za pa lo no – na znak pa mię ci – świe cę.
Na za koń cze nie mu zycz ne go spo tka nia
ze spół wy ko nał au tor ską pio sen kę Ja nu -
sza Ta la gi – „Pło mień świe cy”, na pi sa ną
spe cjal nie na so bot ni kon cert.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Rockowe zaduszki

W paź dzier ni ku od by ła się uro czy sta
se sja koź miń skiej Ra dy Miej skiej,
pod czas któ rej świę to wa no ju bi le -
usz 10-le cia współ pra cy part ner skiej
po mię dzy wę gier ską gmi ną Ba la -
tonmáriafürdő a mia stem i gmi ną
Koź min Wlkp. 

Se sja mia ła bar dzo uro czy stą opra wę.
Roz po czę ła się od od śpie wa nia hym nów
Wę gier i Pol ski. W uro czy sto ści udział
wzię ła 15-oso bo wa de le ga cja z wę gier skie -
go mia sta part ner skie go, dy rek to rzy koź -
miń skich szkół i oso by za an ga żo wa ne
w pol sko -wę gier ską współ pra cę. 

Po cząt ki kon tak tów obu gmin się ga -
ją 2005 ro ku, kie dy to sta ro sta kro to szyń -
ski i przed sta wi cie le Związ ku Gmin znad
Ba la to nu pod pi sa li list in ten cyj ny o wo li
na wią za nia part ner skich re la cji po mię dzy
po wia tem kro to szyń skim a gmi na mi znad
Ba la to nu. 20 sierp nia 2007 ro ku bur mi -
strzo wie Galácz György i Ma ciej Brat bor -
ski pod pi sa li ofi cjal ny akt part ner stwa,

któ ry okre ślił ob sza ry współ dzia ła nia, ta -
kie jak go spo dar ka, tu ry sty ka, kul tu ra,
sport oraz wy mia na dzie ci i mło dzie ży. 

Bur mistrz Ba la tonmáriafürdő
Galácz György i je go żo na Galáczné Pa izs
Ani kó otrzy ma li Od zna ki Ho no ro we go
Oby wa te la Koź mi na Wlkp.

– Do świad cze nia dzie się ciu lat po ka -
zu ją, że do osią gnię cia suk ce su jest ko -
niecz na wspól na mo bi li za cja do dzia łań

i wspól ny cel. Chciał bym po dzię ko wać
bur mi strzo wi Koź mi na za wkład pra cy,
en tu zjazm i ser decz ność. Dzię ku ję też
wszyst kim oso bom, któ re czyn nie uczest -
ni czy ły w re ali za cji na sze go part ner -
stwa – po wie dział bur mistrz György
Galácz, któ ry wrę czył koź miń skie mu wło -
da rzo wi ob raz przed sta wia ją cy kra jo braz
znad Ba la to nu. 

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP

10 lat owocnej współpracy

Na po cząt ku li sto pa da na strzel ni cy
LOK prze pro wa dzo no Huf co we Mi -
strzo stwa OHP w strze la niu z bro ni
pneu ma tycz nej oraz rzu cie lot ką. Naj -
lep si w swo ich ka te go riach by li Do mi -
nik Gro bel ny oraz Na ta lia Ste fań ska. 

Za wo dy mia ły na ce lu pro mo cję spor -
tu strze lec kie go i ak tyw ne go spę dza nia
wol ne go cza su oraz wy ło nie nie re pre zen -
ta cji na re gio nal ne mi strzo stwa, któ re od -
bę dą się 16 li sto pa da. W szran ki sta nę -
ło 21 uczest ni ków. Na łącz ny wy nik każ -

de go z nich skła da ły się punk ty zdo by te
w strze la niu oraz rzu cie lot ką do tar czy. 

W gro nie chłop ców naj lep szy był Do -
mi nik Gro bel ny (101 pkt.), któ ry wy prze -
dził Oska ra Sta szew skie go (86 pkt.) oraz

Ad ria na Pta ka (80 pkt.). W gru pie dziew -
cząt zwy cię ży ła Na ta lia Ste fań ska (40
pkt.), dru ga by ła Pau li na Bu kow ska (37
pkt.), a trze cia Wik to ria Szmaj (33 pkt.).
Trium fa to rzy otrzy ma li na gro dy ufun do -
wa ne przez Ko men dę Wo je wódz ką, a po -
zo sta łym wrę czo no pa miąt ko we dy plo my. 

D. Gro bel ny i N. Ste fań ska re pre zen -
to wać bę dą kro to szyń ski Hu fiec na mi -
strzo stwach re gio nal nych. Nad prze bie -
giem za wo dów czu wał przed sta wi ciel Li -
gi Obro ny Kra ju – An to ni Azgier. 

OPRAC. (GN)

HUFIEC PRACY

Rywalizacja młodzieży na strzelnicy
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8 li sto pa da w Szko le Pod sta wo wej
nr 1 im. Straj ku Dzie ci Koź miń -
skich 1906/1907 od by ły się pierw -
sze za ję cia w ra mach Klu bu Mło de -
go Ra tow ni ka. W przed się wzię cie to
włą czy ła się Ochot ni cza Straż Po żar -
na w Koź mi nie Wlkp.

Za ję cia pro wa dzi li dru ho wie z koź -
miń skiej jed nost ki – Mag da le na Kur ko -
wiak, Ma rze na Do meń ska i Prze my sław
Pie nięż ny, z ra mie nia Mło dzie żo wej Dru -
ży ny Po żar ni czej – Ma ria Łą kow ska,
a tak że dwóch przed sta wi cie li Klu bu
Mło de go Ra tow ni ka w Czar nym Sa dzie. 

W za ję ciach uczest ni czył rów nież Ja -
cek Za wod ny, dy rek tor koź miń skiej Je -
dyn ki. – Wspól nie z Ochot ni czą Stra żą
Po żar ną w Koź mi nie Wlkp. we wrze śniu

po wo ła li śmy w na szej szko le Klub Mło de -
go Ra tow ni ka. Ce lem spo tkań jest na uka
pierw szej po mo cy przed me dycz nej i re -
ago wa nia na róż ne go ro dza ju za gro że nia.
Wi dzi my po trze bę pro wa dze nia ta kich
za jęć ze wzglę du na fakt, iż dzie ci po win -

ny być świa do me róż nych za gro żeń.
Chce my, by na by ły ta kie umie jęt no ści, co
po mo że im od po wied nio za re ago wać
w nie bez piecz nych sy tu acjach – oznaj -
mia dy rek tor SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

Za ję cia, w któ rych bra ło udział 20
dzie ci, roz po czę ły się od krót kiej roz grzew -
ki, po nie waż do bry ra tow nik to spraw ny
ra tow nik. Stra ża cy po da li nu me ry alar mo -
we, omó wi li szcze gó ło wo re su scy ta cję krą -
że nio wo -od de cho wą, wy ja śni li, jak za bez -
pie czyć od ci nek szyj ny krę go słu pa, za de -
mon stro wa li, jak uło żyć po szko do wa ne go
w po zy cji bocz nej bez piecz nej.

Na stęp ne spo tka nie w ra mach Klu bu
Mło de go Ra tow ni ka za pla no wa no na 13
grud nia o godz. 16.00. Or ga ni za to rzy za -
pra sza ją wszyst kie chęt ne dzie ci do udzia łu.

(AN KA)

11Edukacja

SP 1 KOŹMIN WLKP.

Klub Młodego Ratownika

We wto rek, 7 li sto pa da, w I Li ceum
Ogól no kształ cą cym im. Hu go na Koł -
łą ta ja w Kro to szy nie od by ła się kon -
fe ren cja „Edu ka cja nor ma li za cyj na
w szko le za wo do wej”. Wzię li w niej
udział dy rek to rzy szkół po nad gim na -
zjal nych, na uczy cie le przed mio tów
za wo do wych i ka dra za rzą dza ją ca
w oświa cie.

By ło to już trze cie spo tka nie w Kro to -
szy nie, po świę co ne nor ma li za cji. Dwa po -
przed nie se mi na ria – „Nor ma li za cja nie
tyl ko dla in ży nie rów” oraz „Po rząd ko wa -
nie świa ta, czy li od nor mo wa nia do nor -
ma li za cji” – de dy ko wa ne by ły uczniom
szkół po nad gim na zjal nych i na uczy cie -
lom przed mio tów za wo do wych. 

Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji by ły Sta -
ro stwo Po wia to we w Kro to szy nie i Pol ski
Ko mi tet Nor ma li za cyj ny. Pa tro nat ho no -
ro wy nad tym wy da rze niem ob jął sta ro sta
Sta ni sław Szczot ka, a me dial ny – cza so pi -
smo „My za wo dow cy”.

W pierw szej czę ści wy kła du dr inż.
Zyg munt Nie cho da mó wił o naj waż niej -
szych za gad nie niach z za kre su nor ma li za -
cji w róż nych dzie dzi nach ży cia. Wska zał
rów nież wy mier ne ko rzy ści pły ną ce ze
sto so wa nia norm. Słu cha cze za po zna li się
z za sa da mi two rze nia norm i aspek ta mi
po dej ścia do nor ma li za cji.

Eks pert omó wił pod sta wę pro gra mo -
wą w za kre sie edu ka cji nor ma li za cyj nej.
W czę ści dru giej do pod sta wy ist nie ją ce go
przed mio tu PDG (po dej mo wa nie i pro -
wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej) zo stał
wpro wa dzo ny za pis „Uczeń: sto su je za sa -
dy nor ma li za cji”. Dr Z. Nie cho da pod kre -
ślił, iż stwier dze nie to jest bar dzo enig ma -

tycz ne i nie obej mu je oce ny zgod no ści. Jak
tłu ma czył, to do szko ły na le ży opra co wa -
nie kon kret ne go pro gra mu kształ ce -
nia. I nie cho dzi tu o ucze nie się na pa mięć
tre ści norm w po szcze gól nych za wo dach,
ale o zna jo mość za sad i ukształ to wa nie
umie jęt no ści wy szu ki wa nia oraz pra wi -
dło we go sto so wa nia wła ści wych norm
i pro ce dur oce ny zgod no ści. 

Po nad to przed sta wio ne zo sta ły przy -
kła do we pro po zy cje roz wią zań w za kre sie
re ali za cji tre ści pro gra mo wych dla no wej
pod sta wy.

W kon fe ren cji wzię li udział wi ce sta -
ro sta Pa weł Ra do jew ski, Bar ba ra Wia -
trak – wi ce pre zes Za rzą du Ban ku Spół -
dziel cze go w Kro to szy nie, Ma rio la Kaź -
mier czak – dy rek tor Sa mo rzą do we go
Ośrod ka Do sko na le nia Na uczy cie li, An -
drzej Jóź wik – na czel nik Wy dzia łu Edu -
ka cji i Spor tu Sta ro stwa Po wia to we go
w Kęp nie, Sła wo mir Sob czyk – na czel nik
Wy dzia łu Oświa ty Sta ro stwa Po wia to we -
go w Ple sze wie, dr Ja cek Kę pa – na czel nik
Wy dzia łu Pro mo cji i Współ pra cy UM
w Kro to szy nie, Prze my sław Wój cik i Wal -
de mar Wro nec ki z Wy dzia łu Edu ka cji,
Kul tu ry i Spor tu Sta ro stwa Po wia to we go
w Kro to szy nie, dy rek to rzy szkół po nad -
gim na zjal nych z po wia tów kro to szyń skie -
go, kę piń skie go i ple szew skie go, na uczy -
cie le przed mio tów za wo do wych, oraz
przed sta wi cie le Pol skie go Ko mi te tu Nor -
ma li za cyj ne go – dr inż. Zyg munt Nie -
cho da i Pa weł Gór ski – peł no moc nik pre -
ze sa PKN ds. po li ty ki edu ka cyj nej.

Or ga ni za to rzy ser decz nie dzię ku ją
Ban ko wi Spół dziel cze mu w Kro to szy nie
za wspar cie przed się wzię cia. 

OPRAC. (AN KA)

KONFERENCJA

Edukacja normalizacyjna
w szkole zawodowej

W Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi -
nie Wlkp. re ali zo wa ny był pro jekt Ma -
te ma tycz ne Roz gryw ki In te lek tu al ne
pod ha słem „Ma te ma tycz na Je dyn -
ka”. W związ ku z tym zor ga ni zo wa no
sze reg ini cja tyw, w któ rych bra li udział
za rów no ucznio wie, jak i ro dzi ce. 

Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się
ro dzin ne warsz ta ty pod ha słem „Ro dzin ny
wy ścig”, któ re przy go to wa ne i po pro wa -
dzo ne zo sta ły w opar ciu o apli ka cję Ma th -
Du el oraz „Ga mi fi ka cja w edu ka cji” z wy -
ko rzy sta niem apli ka cji Le ar nin gApps. 

Ucznio wie Je dyn ki wzię li udział
w Tria th lo nie Ma te ma tycz nym oraz
w Kon kur sie Ma te ma tycz no -Pla stycz -
nym „Ma te ma ty ka – lu bię to!”, or ga ni zo -
wa nym przez Sto wa rzy sze nie Na uczy cie li
Ma te ma ty ki, jak rów nież w Miej sko -
-Gmin nym Kon kur sie „Ma te ma tycz ny
Czar Par”. Po nad to dzie ci przy go to wa ły
ma te ma tycz ne wy szy wan ki na warsz ta -
tach pod ha słem „Wie lo ką ty fo rem ne i ich
prze kąt ne” oraz uczest ni czy ły w tur nie ju
spor to wym „Kół ko i krzy żyk”. 

Koź miń ska szko ła rów nież bie rze udział
w Co de We ek – Eu ro pej skim Ty go dniu Ko -

do wa nia, któ re go ce lem jest po pu la ry za cja
i pro mo cja na uki pro gra mo wa nia wśród
dzie ci, mło dzie ży i do ro słych. Je dyn ka do łą -
czy ła do 4#Co de We ekPL, or ga ni zu jąc wła -
sne wy da rze nia: ani ma cję zapo mo cą wi zu al -
ne go ję zy ka pro gra mo wa nia Scratch, pro gra -
mo wa nie w pol skiej wer sji śro do wi ska pro -
gra mi stycz ne go Ima gi ne -Lo go mo cji oraz
przy go to wa nie prac z wy ko rzy sta niem apli -
ka cji 3D – Qu iver. 

Ucznio wie za an ga żo wa li się tak że
w ry so wa nie na ekra nie, czy li kon stru -
owa nie fi gur geo me trycz nych w Scrat -
chu. Sta nę li w szran ki w Kon kur sie Ma te -
ma tycz no -Fo to gra ficz nym „Ma te ma ty ka
na fo to gra fii” oraz w VII edy cji Mię dzy na -
ro do we go Kon kur su Fo to gra ficz ne go
„Ma te ma ty ka w obiek ty wie”.

Re ali zu jąc pro gram, nie za po mnia no
o ro li za ba wy, któ ra jest na tu ral ną i pod sta -
wo wą for mą ak tyw no ści uczniów. Dla te -
go też pod ję to ta kie dzia ła nia jak Ma te ma -
tycz ne Biu ro De tek ty wi stycz ne, „Wy pra -
wa w po szu ki wa niu ka mie nia praw dy”,
za ba wy z fi gu ra mi „Gdzie miesz ka ją fi gu -
ry geo me trycz ne?”, Ma te ma tycz na Enig -
ma, „W po szu ki wa niu sy me trii”, Me to da
Ma te ma tycz nych Sta cji Ba daw -

czych – „Cza ry li nij ki i kra wiec kiej mia ry”
oraz In sty tut Ma gicz nych Liczb – „Tra sy
peł ne dzia łań”. 

Je dyn ka po trak to wa ła ma te ma ty kę
„ro dzin nie” i stąd ro dzin ne pie cze nie
pier ni ków oraz udział w ory gi nal nych
warsz ta tach edu ka cyj nych w Ro ga lo wym
Mu zeum Po zna nia.

W ra mach pro jek tu gran to we go po zy -
ska no 5 000 zł. Pie nią dze prze zna czo no
na za kup lap to pa oraz gry ma te ma tycz ne,
któ re przy czy ni ły się do wzbo ga ce nia ba zy
dy dak tycz nej szko ły, jak rów nież ja ko na -
gro dy w kon kur sach ma te ma tycz nych.
Szko ła wzię ła też udział w ogól no pol skim
pod su mo wa niu pro jek tu pod czas Pik ni ku
Ma te ma tycz ne go w War sza wie.

W trak cie re ali za cji pro gra mu na wią -
za no współ pra cę ze szko ła mi pod sta wo -
wy mi z gmi ny Koź min Wlkp. oraz z róż -
nych stron Pol ski, a tak że ze Sto wa rzy sze -
niem Na uczy cie li Ma te ma ty ki czy Uni -
wer sy te tem Szcze ciń skim w ra mach Mię -
dzy na ro do we go Kon kur su Fo to gra ficz ne -
go „Ma te ma ty ka w obiek ty wie”.

– W nie kon wen cjo nal ny spo sób na -
uczy cie le uczą cy w Szko le Pod sta wo wej
nr 1 w Koź mi nie Wlkp. za chę ca ją do za -
ba wy i twór cze go my śle nia – mó wi Ja cek
Za wod ny, dy rek tor koź miń skiej Je dyn -
ki. – Te mu z pew no ścią po ma ga ją ła mi -
głów ki, a tak że ma te ma tycz ne pro gra my.
Jed nym z nich jest Ma tlan dia. To pro -
gram on li ne do na uki ma te ma ty ki dla
uczniów szko ły pod sta wo wej. Pro gram
ów do sko na li bie głość ra chun ko wą, ale
rów nież roz wi ja pa mięć i lo gicz ne my śle -
nie. Kła dzie też na cisk na wy ko rzy sta nie
ma te ma ty ki w co dzien nych sy tu acjach.
Prze cież  ma te ma ty ka zmie nia się ra zem
ze świa tem i dla te go cie szę się, że na sza
szko ła ma no wa tor skich na uczy cie li, co
po zwa la mło dym lu dziom roz wi jać swo je
pa sje i od na leźć się we współ cze snym
świe cie – pod kre śla dy rek tor SP nr 1. 

OPRAC. (AN KA) 

SP 1 KOŹMIN WLKP.

Matematyczna Jedynka
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W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej
od by ło się spo tka nie au tor skie z Ja ku -
bem Skwo rzem, pi sa rzem ksią żek dla
dzie ci i mło dzie ży. Wzię ło w nim
udział 125 uczniów klas V i VI szkół
pod sta wo wych nr 1, 4 i 8.

Ja kub Skworz jest au to rem ta kich
dzieł jak „Mę skie roz mo wy na sto lat -
ka”, se rii o księż nicz ce Ade li czy książ -
ki „Pra wie baj ki”. Te ma tem spo tka nia
by ły lo sy Ada sia – głów ne go bo ha te ra
książ ki „Adaś Mic kie wicz – ło buz
i mistrz”. Jest to pierw sza z cy klu wcią -
ga ją cych ksią żek o wiel kich Po la kach,
czy li po wie ści opar tych na fak tach,
któ re w fa scy nu ją cy spo sób przed sta -

wia ją lo sy naj waż niej szych po sta ci
w hi sto rii Pol ski.

Po prze czy ta niu frag men tu au tor
opo wie dział o książ ce i przed sta wił pre -
zen ta cję o lo sach i przy go dach ty tu ło wej
po sta ci. Po tem za da wał py ta nia, a dzie ci
za udzie le nie po praw nej od po wie dzi
otrzy my wa ły za kład ki i na klej ki. Rów nież
bi blio te ka otrzy ma ła pre zent od J. Skwo -
rza – je go naj now szą książ kę. 

Spo tka nie by ło do sko na łym przy go -
to wa niem do póź niej szej lek tu ry „Pa na
Ta de usza”. Po zwo li ło po znać Mic kie wi -
cza nie ja ko wiel kie go wiesz cza, lecz ja ko
czło wie ka z krwi i ko ści, któ ry rów nież
zma gał się z ludz ki mi sła bo ścia mi. 

(AN KA)

Wydarzenia12 WTOREK, 14 listopada 2017

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
14-22 li sto pa da

godz. 14.30 – THOR: RA GNA ROK – USA, fan ta -
sy/przy go do wy, 130' – 2D dub bing
godz. 16.45 – THOR: RA GNA ROK – USA, fan ta -
sy/przy go do wy, 130' – 2D na pi sy
godz. 19.00 – LI STY DO M 3 – Pol ska, ko me dia ro -
man tycz na, 100' 

godz. 21.00 – LI STY DO M 3 – Pol ska, ko me dia ro -

man tycz na, 100' 

Wtor ki -czwart ki

Za ję cia Aka de mii Pił kar skiej Re is sa dla dzie ci w wie -

ku 4-10 lat w go dzi nach 17.00-20.00 w ha li spor to -

wej przy uli cy Olim pij skiej. 

16 li sto pa da

Fe sti wal fil mów krót ko me tra żo wych „Fu tu re Shorts

Au tumn Se ason” o godz. 21.00 w ki nie 3D Przed wio -

śnie. Bi le ty w ce nie 10 zł. 

18 li sto pa da
Pierw sza ko lej ka Kro to szyń skiej Ha lo wej Li gi Pił ki
Noż nej od godz. 12.00 w ha li przy ul. Olim pij skiej.
23-29 li sto pa da
Świa to wy Dzień Plu szo we go Mi sia – od godz. 10.00
w Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej; dla dzie ci
z przed szko li i szkół pod sta wo wych. 
1 grud nia
Ka ba ret Neo -nów ka z pro gra mem „Ka zik sam w do -
mu” w ha li wi do wi sko wej przy uli cy Olim pij skiej
o godz. 20.30. 

2-3 grud nia 
Tur niej pił ki noż nej Re iss Cup pod pa tro na tem bur -
mi strza  w ha li spor to wej przy uli cy Olim pij skiej. 

Koź min Wlkp.
22 li sto pa da
Kon cert Bi shops Gre en w ki nie Miesz -

ko – godz. 19.00. Bi le ty w ce nie 10 (szkol ny) i 15 zł.
26 li sto pa da
An drzej ko wa Ka ba re to wa Bie sia da Ślą ska w ki nie

Miesz ko – godz. 18.30. Bi le ty w ce nie 30 (przed -
sprze daż) i 40 (w dniu kon cer tu) zł. 

BIBLIOTEKA

Spotkanie autorskie z Jakubem Skworzem 

Z oka zji 11 li sto pa da przed sta wi cie le
Huf ca Pra cy 15-2 w Kro to szy nie sa -
mi przy go to wa li ro ga le świę to mar -
ciń skie. Wy pie ki po wsta wa ły
pod czuj nym okiem Agniesz ki Kwiat -
kie wicz i Mag da le ny No wac kiej. 

Dzie ci wła sno ręcz nie wy ra bia ły cia -

sto, wy kra wa ły trój ką ty, a na stęp nie zwi ja ły
kształt ne ro ga li ki. – Mło dzież chęt nie so -
bie po ma ga ła i dzie li ła się do świad cze nia -
mi. Wszy scy spi sa li się na me dal, a ilość wy -
pie czo nych ro ga li prze ro sła na sze ocze ki -
wa nia. Wszyst ko prze bie ga ło w przy ja znej
at mos fe rze, a przy go to wa ne przez uczest -
ni ków sma ko ły ki oczy wi ście zo sta ły zje -

dzo ne – sko men to wa ła A. Kwiat kie wicz. 
OPRAC. (GN)

HUFIEC PRACY

Upiekli rogale świętomarcińskie



Ja cek Cie ślak i An na Ko wal czyk po -
now nie zo sta li zwy cięz ca mi tur nie ju
Kro to szyń skiej Li gi Dar ta. Trium fa to -
rzy ubie gło rocz nych roz gry wek po -
więk sza ją prze wa gę nad resz tą
staw ki. 

Ja cek Cie ślak w dro dze po wy gra ną
od pra wił z kwit kiem Prze my sła wa Mi sia -
ka (3: 2), Do mi ni ka Szym ko wia ka (3: 0),
Woj cie cha Ję drzej cza ka (3: 0) oraz dwu -
krot nie Grze go rza Mro za (3: 0 i 5: 2).
Kro to szy nia nin w peł ni wy ko rzy stał nie -
obec ność Nor ber ta Pe cy ny, Prze my sła wa

Paw lic kie go oraz Bar to sza Der wi cha, po -
więk sza jąc prze wa gę nad ry wa la mi. 

Co raz wy żej pla su je się Prze my sław
Sa wic ki, któ ry w ostat nim tur nie ju za jął
dzie wią tą po zy cję i jest pią ty w kla sy fi ka -
cji ge ne ral nej. Za wod nik ten po ko nał
Kon ra da Paw łow skie go (3: 1) i Łu ka sza
Ko la now skie go (3: 2), a nie spro stał G.
Mro zo wi (1: 3) i Wal de ma ro wi Ka łuż ne -
mu (1: 2). Naj wy żej spo śród kro to szy -
nian, oczy wi ście po za J. Cie śla kiem, upla -
so wał się Ł. Ko la now ski (7-8 miej sce),
któ ry wy grał z Ro ber tem Ro go ziń skim
(2: 0), Ad ria nem Ja siń skim (2: 1) i Paw -

łem Paw lic kim (2: 1) oraz prze grał z D.
Szym ko wia kiem (0: 2). 

Po nad to na sze mia sto re pre zen to wa li
Pa weł Paw lic ki (9-12 miej sce), A. Ja siń ski
(13-16), Da niel Bor ski (13-16), Wło dzi -
mierz Skal ski (13-16), Ma te usz Woj ta -
szek (17-22) i Mar cin Wojt ko wiak (17-
22). War to od no to wać, że J. Cie ślak rzu -
cił na tur nie ju mak sy mal ną licz bę punk -
tów (180) oraz dwu krot nie ukoń czył le -
ga 17. lot ką. 

W roz gryw kach ko biet znów naj lep -
sza by ła An na Ko wal czyk. Po cho dzą ca
z Ostro wa Wiel ko pol skie go dar ter ka po -
ko na ła Mar tę Paw lic ką (3: 1) oraz dwu -
krot nie Ilo nę Ku zno wicz (3: 0 i 4: 2). 

(GRZE LO)

13Sport

4 li sto pa da w Kro to szy nie od by ły
się XV Mi strzo stwa Wiel ko pol ski
w Ka ra te WKF. Na ta ta mi nie za bra -
kło oczy wi ście przed sta wi cie li UKS
Sho dan Zdu ny, ASW Nip pon Kro to -
szyn, Uke mi Ko by lin oraz Koź miń -
skie go Klu bu Ka ra te. 

Or ga ni za to ra mi za wo dów by ły Wiel -
ko pol ski Okrę go wy Zwią zek Ka ra te Olim -
pij skie go oraz gmi na Kro to szyn. Ce lem tur -
nie ju by ło wy ło nie nie naj lep szych za wod ni -
czek i za wod ni ków w po szcze gól nych kon -
ku ren cjach, któ rzy stwo rzą ka drę Wiel ko -
pol ski Ka ra te WKF. W mi strzo stwach
wzię ło udział 250 ka ra te ków z 23 klu bów. 

Spo śród przed sta wi cie li na sze go po -
wia tu w ka ta me da le zdo by li Mar ta Stre -
beul (UKS Sho dan – zło to), Ka ta rzy na
Tra fan kow ska (Sho dan – zło to), Mau ry cy
Ma cia szek (Sho dan – zło to), Wik tor
Adam ski (Sho dan – zło to), Ma ja Do la ta
(ASW Nip pon – sre bro), We ro ni ka Bec -
ker (Sho dan – sre bro), Pa tryk Ma ty siak
(Nip pon – sre bro), Ja kub Ro mań ski
(Sho dan – sre bro), Nad ia Ducz mal (Sho -
dan – brąz), Zo fia Ducz mal (Sho -
dan – brąz), Ma tyl da Ozga (Sho -
dan – brąz), Ro bert Król (Nip pon – brąz)
i Nor bert Ty siak (Sho dan – brąz). 

W ku mi te na po dium sta nę li Ad rian
Płon ka (Nip pon – zło to), Ja kub Ku rek

(Nip pon – sre bro), Ka je tan Woź niak
(Koź miń ski KK – sre bro), J. Ro mań ski
(sre bro), Łu kasz Błasz czyk (Nip pon – sre -
bro), Wik to ria Ma cia szek (Sho dan – sre -
bro), P. Ma ty siak (sre bro), M. Do la ta (sre -
bro), M. Ozga (sre bro), Ju lia Mosz (Nip -
pon – sre bro), K. Tra fan kow ska (sre bro),
Ja kub Bo row czyk (Koź miń ski KK – brąz),
Ja kub For ma now ski (Sho dan – brąz), Fi -
lip Mosz (Nip pon – brąz), Ja kub Ple skacz
(Nip pon – brąz), Woj ciech Pest ka (Koź -
miń ski KK – brąz), N. Ty siak (brąz), Mar -
tin Gru nek (Nip pon – brąz), Wik tor
Adam ski (brąz), Mar ce li na Ple skacz (Nip -
pon – brąz), W. Bec ker (brąz) oraz Wik to -
ria Pie klo (Sho dan – brąz). 

W kon ku ren cji fan tom czo ło we po zy -

cje zaj mo wa li M. Do la ta (zło to), Wik to ria
Ptak (Sho dan – zło to), J. Ku rek (Nip -
pon – sre bro), Ni ko la Ka łu ża (Sho -
dan – sre bro), R. Król (brąz), An na Streu -
bel (Sho dan – brąz), Ju lia Ka zań ska (Nip -
pon – brąz) i Pa weł Wi tek (Nip pon – brąz).
W ka ta PK na si ka ra te cy wy wal czy li dwa
brą zo we krąż ki – Ka li na To bol ska (Sho -
dan) i Ka ta rzy na Ba jo dek (Sho dan). 

W ki hon PK na dru gich miej scach
upla so wa li się Fi lip Ko wal ski (Nip pon)
oraz Ju lia Ma ślan ka (Uke mi Ko by lin),
a na trze cich – Bar tosz Kę sy (Nip pon),
Wik tor To kar ski (Nip pon) i Ad rian na
Zię tek (Uke mi). 

(GRZE LO) 

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

KARATE

Worek medali na mistrzostwach Wielkopolski 

DART 

Liderzy powiększają przewagę 

W paź dzier ni ku w re stau ra cji Iskra
od by ło się uro czy ste pod su mo wa nie
se zo nu Kro to szyń skie go To wa rzy stwa
Te ni so we go. Na gro dzo no naj lep szych
za wod ni ków dru giej edy cji roz gry wek
li go wych w na szym po wie cie. 

Na uro czy stość za pro szo no człon -
ków KTT, uczest ni ków li gi oraz przed sta -
wi cie li władz mia sta i po wia tu. Od czerw -
ca do koń ca wrze śnia na kor tach w Kro to -
szy nie oraz Koź mi nie Wlkp. trwa ły roz -
gryw ki li go we w ka te go riach +45 lat

i open. Nad za wo da mi czu wa ło KTT, we
współ pra cy z IKS Spar ta kus Koź min
Wlkp. Ry wa li za cję wspie ra ły też sa mo -
rząd po wia to wy i Gmin ny Ośro dek Spor -
tu w Koź mi nie Wlkp. 

W ka te go rii open 12 za wod ni ków
gra ło naj pierw w dwóch gru pach sys te -
mem każ dy z każ dym. Czte rech naj lep -
szych awan so wa ło do pół fi na łów. Ro bert
Rę dzi kow ski po ko nał Prze my sła wa Ko -
czo row skie go, a Kac per Grze siń ski mu -
siał uznać wyż szość Wal de ma ra Wol nia -
ka. Trze cie miej sce za jął K. Grze siń ski.

W fi na le na to miast R. Rę dzi kow ski wy -
gra ła z W. Wol nia kiem 2: 0 (6: 2, 6: 4). 

W ka te go rii +45 lat ry wa li zo wa -
ło 16 te ni si stów. Roz gryw ki gru po we
wy ło ni ły ósem kę naj lep szych. Ćwierć fi -
na ły prze brnę li Wal de mar Wro nec ki
(6: 3, 6: 0 z Gru chal skim), Pa weł
Owczarz (6: 2, 6: 2 z Kaź mier cza kiem),
Je rzy Rę dzi kow ski (7: 5, 6: 2 z Ku char -
skim) oraz Ma ciej Prze woź ny (6: 2, 6: 1
z Bo ro do). 

Wpół fi na łach W. Wro nec ki po ko nałM.
Prze woź ne go 2: 0 (6: 4, 6: 4), a P. Owczarz

wy grał z J. Rę dzi kow skim 2: 0 (6: 2, 6: 2).
Na trze cim miej scu roz gryw ki ukoń czył M.
Prze woź ny. Trium fo wał P. Owczarz, któ ry

ograł w fi na le W. Wro nec kie go 2: 1
(6: 3, 3: 6, 6: 3). (GRZE LO)

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

TENIS ZIEMNY 

Rędzikowski i Owczarz triumfatorami ligi 

BIEGI 

Anna Szóstak podjęła wyzwanie
Po cho dzą ca z Kro to szy na An na Szó -
stak zde cy do wa ła się pod jąć wy zwa -
nie i po biec dla Fun da cji Rak’n Roll
w 13. Pół ma ra to nie War szaw skim.
Je że li uzbie ra 500 zł na rzecz cho rej
oso by, to po ko na ca ły dy stans
w stro ju su per bo ha te ra. 

Ak cja in ter ne to wa #bie gam do brze
bę dzie mia ła miej sce pod czas 39. Ma ra to -
nu War szaw skie go oraz 13. Pół ma ra to nu
War szaw skie go. An na Szó stak po prze -
rwie zde cy do wa ła się wró cić do bie ga nia
na swo im ulu bio nym, pół ma ra toń skim
dy stan sie. – Chcia łam, aby mój po wrót
do bie ga nia był jesz cze bar dziej fan ta -
stycz ny, dla te go zde cy do wa łam się biec
dla Fun da cji Rak’n Roll. Je że li uda mi się
uzbie rać 500 zło tych, to po ko nam ca ły
pół ma ra ton w stro ju su per bo ha te -
ra – pod kre śla A. Szó stak. 

Zgła sza jąc się do star tu w ma ra to nie
bądź pół ma ra to nie, każ dy uczest nik
mo że wes przeć dzia łal ność jed nej
z ośmiu or ga ni za cji part ner skich. Są to
Amne sty In ter na tio nal, Da je my Dzie -
ciom Si łę, Wy grać Ży cie!, Wcze śniak,
WWF Po lan, Pol ska Ak cja Hu ma ni tar -
na, Uni cef i wspo mnia na wcze śniej Fun -
da cja Rak’n Roll. 

– W na szym kra ju bie ga nie cha ry ta -
tyw ne na bie ra tem pa, a wszyst ko dzię ki
ak cji #bie gam do brze. Po przez ta kie ini cja -
ty wy my, ja ko uczest ni cy, za mie rza my
nadać na szej ry wa li za cji do dat ko we go
zna cze nia – oznaj mia A. Szó stak. Do tej
po ry ak cja to wa rzy szy ła 37. PZU Ma ra to -
no wi War szaw skie mu, 11. PZU Pół ma ra -
to no wi War szaw skie mu oraz 12. Eki de -
no wi. Uczest ni cy ze bra li wspól nie po -

nad 590 ty się cy zło tych na ce le do bro -
czyn ne. 

– Za ło ży łam so bie, że uda mi się uzbie -
rać kwo tę 500 zł, któ ra po mo że mi za pre -
zen to wać się w pół ma ra to nie. Obec nie
mam już pra wie 200 zł. W za mian obie cu -
ję po ko nać dy stans w stro ju su per bo ha te -
ra – Won der Wo man al bo Ka pi ta na Ame -
ry ki. To bę dzie mój dzie sią ty bieg pół ma ra -
toń ski. Mam na dzie ję, że zła mię gra ni cę
dwóch go dzin – pod su mo wu je bie gacz ka. 

(GRZE LO)



Sport14 WTOREK, 14 listopada 2017

Bar dzo do brze roz wi ja się współ pra ca
na li nii Astra Kro to szyn – Stol rus. Fir -
ma prze ka za ła dla klu bu ko lej ną część
rze czy spor to wych, któ re z du mą no -
szą za wod ni cy se nior skie go ze spo łu. 

Przy po mnij my, że kro to szyń ska fir -
ma Stol rus roz po czę ła współ pra cę z Astrą
w lip cu 2014 ro ku. – Od te go cza su na sze
re la cje wy glą da ją wzo ro wo, za co chcia -
łem ogro mie po dzię ko wać przed się bior -
stwu. Za wsze słu żą po mo cą w róż nych
spra wach, a sprzęt otrzy ma ny od nich jest
wy ko rzy sty wa ny na me czach, tre nin gach
oraz wy jaz dach klu bo wych – oznaj mia

Ma riusz Ra taj czak, wi ce pre zes klu bu. 
Przez trzy la ta kro to szy nia nie otrzy -

ma li od swo je go spon so ra ko szul ki na roz -
grzew kę, dwa ro dza je dre sów na tre nin gi
i spo tka nia li go we oraz tor by me czo we. 

Stol rus po mógł tak że klu bo wi w wy -
po sa że niu no wej sie dzi by. – Do sta li śmy
od fir my stół i krze sła. Z ko lei dy rek tor
CSiR Wod nik, Ja cek Cier niew ski, za pew -
nił nam me ble. Dzię ki ich wspar ciu w ide -
al nych wa run kach mo że my pro wa dzić
ze bra nia za rzą du oraz spo tka nia z na szy -
mi biz ne so wy mi part ne ra mi – pod su mo -
wu je M. Ra taj czak. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Astra dziękuje za wsparcie

Dzie ci i mło dzież ze szkół pod sta wo -
wych, gim na zjal nych oraz po nad gim -
na zjal nych ry wa li zo wa ły na mi strzo -
stwach po wia tu kro to szyń skie go w pły -
wa niu. Za wo dy od by ły się na pły wal ni
Wod nik. Or ga ni za to rem był Szkol ny
Zwią zek Spor to wy w Kro to szy nie. 

W ry wa li za cji szta fe to wej naj lep sze
by ły eki py SP 4 Kro to szyn (2: 38: 18),
Gim na zjum 1 Kro to szyn (5: 09: 34)
oraz I LO Kro to szyn (4: 36: 98) – w ka te -
go rii chłop ców, a tak że SP 4 (2: 51: 63)
oraz I LO (5: 06: 42) wśród dziew cząt. 

W rocz ni kach 2007/08 w po szcze -
gól nych kon ku ren cjach trium fo wa li An -
na Chle bow ska (SP 4), Ju lian na Gren da
(SP 4), Ali cja Pia stow ska (SP 4), Oli wier
Mu szyń ski (SP 7), Mi ko łaj Ję drze jak
(SP 8), Ju liusz Płó cien ni czak (SP 4) oraz

Ni ko la Śla gow ska (SP 4). 
W rocz ni kach 2005-2006 pierw sze

miej sca zaj mo wa li Ali cja Gó ral ska (SP 8),
Alek san dra Szcze pa niak (SP 4), Kac per
Sne la (SP 4), Ad rian Grom ski (SP 8) i Jan
Ci chow las (SP 4). 

W zma ga niach gim na zja li stów zwy cię -

ża li Pa tryk Grom ski, Eryk Ba na sie wicz, Mi -
ko łaj Wi śniew ski, Ju lia Bie law na, Jo an na No -
wa czyk oraz Zu zan na Mar ci niak. Z ko lei
wgru pie li ce ali stów naj lep si by li Mo ni ka Jad -
czak, Mar ta Szpo per, Jan Tręb ka, Ka mil Bier -
nac ki, Da niel Swo ra i Ad rian Klo now ski.

(GRZE LO)

Ko lej ny uda ny wy stęp za no to wa ła po -
cho dzą ca z Lu to gnie wa Agniesz ka
No wak. Re pre zen tant ka Sto wa rzy -
sze nia Atle ty ki Cięż kiej Ur sus Kro to -
szyn upla so wa ła się na po dium
w trzech kla sy fi ka cjach w Pu cha rze
Eu ro py w wy ci ska niu le żąc w Zło to ryi. 

Dla Agniesz ki No wak by ły to już
trze cie za wo dy w cią gu trzy dzie stu dni
i szó ste w tym ro ku ka len da rzo wym. Tym
ra zem re pre zen tant ka SAC Ur sus, a za ra -
zem przed sta wi ciel ka Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Kro to szy nie, ry wa li zo wa ła
w Pu cha rze Mi strzów w Zło to ryi. 

W im pre zie star to wa ło ok. 140 za -
wod ni ków z Pol ski i in nych kra jów, m. in.
Ro sji, Bia ło ru si, Wę gier, Czech, Ser bii czy
Nie miec. A. No wak wal czy ła w ka te go -
rii 52 kg. W pierw szym po dej ściu wy ci -
snę ła 50 kg. W dru giej pró bie za li czy -

ła 55 kg. Ko lej ne po dej ście – do cię ża -
ru 57,5 kg – nie po wio dło się.

Wy nik na szej atlet ki za pew nił jej
wy so kie lo ka ty w aż trzech kla sy fi ka -
cjach. Wśród ko biet do 52 kg za ję ła
pierw sze miej sce, w ka te go rii open ju -
nio rek upla so wa ła się na dru giej po zy cji,
na to miast w służ bach mun du ro wych
by ła trze cia. 

– Mo gło być le piej, ale mi mo wszyst -
ko je stem za do wo lo na ze star tu. W tym
ro ku był to już szó sty wy stęp i pew ne
zmę cze nie da wa ło się już we zna ki. Po -
ziom za wo dów był wy so ki, dla te go cie szą
mnie lo ka ty, któ re za ję łam. Te raz po ra
na od po czy nek przed ko lej nym se zo -
nem – sko men to wa ła A. No wak. 

(GRZE LO)

CIĘŻARY

Agnieszka Nowak w czołówce

Dwa mie sią ce ry wa li za cji ma ją już
za so bą mło dzi cy i ka de ci UKS Piast
Kro to szyn. Obie gru py wie ko we po -
ka za ły się z bar dzo do brej stro ny, za -
pew nia jąc so bie awans do eta pu wo -
je wódz kie go. 

Ka de ci, pro wa dze ni przez tre ne ra To -
ma sza Ho ry zę, naj pierw tra fi li do gru py
trzy ze spo ło wej, dla te go z każ dym ry wa lem
ro ze gra li po trzy spo tka nia. W me czach
z SPS Kon spol Słup ca kro to szy nia nie nie
mie li pro ble mów i wszyst kie wy gra li
po 3: 0. Go rzej po wio dło im się w po je dyn -

kach z VII LO SMS Am ber Ka lisz. Piast do -
znał trzech po ra żek – 2: 3, 1: 3 i 0: 3. 

W ko lej nym eta pie po dwie naj lep sze
dru ży ny z każ dej gru py wal czą o miej -
sca 1-8. UKS Piast za no to wał pó ki co trzy
prze gra ne – z UKS SMS Jo ker Pi ła 0: 3
(21: 25, 16: 25, 21: 25), KPS Pro gress
Wrze śnia 0: 3 (23: 25, 23: 25, 19: 25)
oraz MKS Kan gur No wy To myśl 1: 3
(21: 25, 25: 22, 23: 25, 22: 25). Do koń -
ca ro ku te am z Kro to szy na mu si jesz cze
zmie rzyć się z Eneą Ener ge tyk Po znań,
UKS Piąt ka Tu rek, UKS 9 Lesz no oraz
po now nie z ze spo łem z Ka li sza. 

W roz gryw kach mło dzi ków UKS
Piast II Kro to szyn awan so wał do dru gie go
eta pu, tra cąc przy tym za le d wie jed ne go
se ta. Mło dzi siat ka rze z Par ce lek w po ko -
na nym po lu po zo sta wi li SKS Mu ro wa na
Go śli na oraz MKS Mal ta Po znań. 

Z jed ną po raż ką na kon cie pierw szą
fa zę za koń czył UKS Piast I. Kro to szy nia -
nie dwu krot nie ogra li MUKS Grom Ka -
lisz 2: 0 i VII LO SMS Am ber Ka lisz 2: 0.
Po nad to za no to wa li zwy cię stwo i po raż kę
w po je dyn kach z UKS SMS Jo ker Pi -
ła – 2: 0 i 1: 2.

(GRZE LO)

SIATKÓWKA 

Zespoły Piasta wciąż w grze W naj cie kaw szym spo tka niu trze ciej
ko lej ki kro to szyń skiej Su per li gi Dar -
ta na ste elu Prze my sław Paw lic ki
zre mi so wał z Se ba stia nem Szo sta -
kiem 4: 4. Po zy cję li de ra utrzy mał
Ja cek Cie ślak, któ ry za no to wał dwa
zwy cię stwa. 

Tak więc dwaj za wod ni cy z czo łów ki
po dzie li li się punk ta mi. Po nad to P. Paw -
lic ki po ko nał Ewę Paw lic ką (5: 2), a S. Szo -
stak ograł Łu ka sza Ko la now skie go (5: 0).
Z ko lei J. Cie ślak wy grał z Ka ro lem Pie -
trza kiem (5: 2) oraz Mar ci nem Wojt ko -
wia kiem (5: 2). Dru gie miej sce w ta be li
utrzy mał czar ny koń roz gry wek – K. Pie -

trzak, któ ry nie dał szans Krzysz to fo wi
Ba na sza ko wi (5: 0). 

Pierw sze punk ty zgar nę ła Mar ta Paw lic -
ka, po ko nu jąc K. Ba na sza ka (5: 3). W dru -
gim spo tka niu ule gła Ł. Ko la now skie mu
(3: 5). Awans w ta be li za no to wa li Ad rian Ja -
siń ski i Sła wo mir Ol grzy mek. Pierw szy
z nich po ko nał Grze go rza No wa ka (5: 2)
i zre mi so wał z Prze my sła wem Sa wic kim
(4: 4), a dru gi od niósł dwa zwy cię stwa – z D.
Bor skim (5: 3) i To ma szem Ste fa nem (5: 2). 

W czwar tej se rii naj cie ka wiej za po -
wia da ją się po je dyn ki P. Paw lic kie go z K.
Pie trza kiem oraz P. Sa wic kie go z S. Szo -
sta kiem.

(GRZE LO)

DART 

Remis w meczu na szczycie

PŁYWANIE

Mistrzostwa powiatu krotoszyńskiego
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15Sport

Czte ry ra zy na po dium sta wa li te ni si -
ści sto ło wi UKS Im puls Zdu ny
w dwóch tur nie jach z cy klu Grand
Prix Po łu dnio wej Wiel ko pol ski. 

Za wo dy mło dzi ków i ju nio rów od by ły
się w Go łu cho wie. Ry wa li zo wa ło w nich 41
za wod ni ków, w tym trój ka przed sta wi cie li
Im pul su. W ka te go rii ju nio rów Ka ta rzy na
Swo ra wy wal czy ła sre bro, Wik tor Ma lec
zgar nął brąz, a czwar ty był Łu kasz Flu -
der – ka det, któ ry tym ra zem wy star to wał

w wyż szej ka te go rii wie ko wej.
W Gi zał kach na to miast wal czy ło 50

ża ków i ka de tów. Z te go tur nie ju za wod ni -
cy zdu now skie go klu bu rów nież przy -
wieź li dwa krąż ki. Srebr ny me dal w ża -
kach zdo był Mi łosz Ko ło dziej ski, a na trze -
cim stop niu po dium w ka de tach sta nął
Łu kasz Flu der. Po nad to wśród ża czek szó -
stą po zy cję za ję ła Ka sia Rosz czak, a Ol ga
Zy dor czyk by ła pią ta w gru pie ka de tek. 

War to przy po mnieć, iż dzia łal ność UKS
Im puls spon so ru je gmi na Zdu ny. (AN KA)

TENIS STOŁOWY

Cztery medale na Grand Prix
24 li sto pa da w Kro to szyń skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej roz pocz ną się Otwar -
te Mi strzo stwa Po wia tu Kro to szyń -
skie go w Sza chach. Ga ze ta Lo kal na
KRO TO SZYN ob ję ła pa tro nat me dial -
nym nad tym wy da rze niem. 

W za wo dach mo gą brać udział
ucznio wie szkół pod sta wo wych – uro dze -
ni w 2004 ro ku i młod si. Ry wa li za cja to -
czyć się bę dzie pod czas pię ciu tur nie -
jów – 24 li sto pa da, 12 stycz nia, 9 lu te -
go, 23 mar ca oraz 8 czerw ca – sys te mem

szwaj car skim na dy stan sie sied miu rund. 
Do kla sy fi ka cji ogól nej li czyć się bę dzie

su ma punk tów zdo by tych w czte rech naj lep -
szych tur nie jach, a przy rów nej licz bie oczek
zde cy du je lo ka ta na ostat nich za wo dach.
Uro czy ste za koń cze nie mi strzostw od bę dzie
się 8 czerw ca 2018, po ostat nim tur nie ju. 

Za pi sy przyj mu je Prze my sław Gu stow -
ski pod nu me rem te le fo nu 503 004 919.
Pa tro nem ho no ro wym i fun da to rem na -
gród jest Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie,
a part ne rem – kro to szyń ska bi blio te ka.

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Szachowe mistrzostwa powiatu

PIŁKA NOŻNA

Udane zakończenie jesieni
Pew nym zwy cię stwem za koń czył
run dę je sien ną Piast Ko by lin. Pod -
opiecz ni tre ne ra Mar ka No wic kie go
po ko na li na wła snym te re nie Ze fkę
Ko by la Gó ra 3: 0. By ła to ich dzie sią -
ta wy gra na w tym se zo nie li go wym. 

Miej sco wi nie mie li pro ble mów z po -
ko na niem ry wa li, któ rzy przy je cha li do Ko -
by li na w za le d wie je de na stu. Po pierw szej
po ło wie Piast pro wa dził dwo ma bram ka -
mi. W 21. mi nu cie Pa tryk Ka miń ski,
po do środ ko wa niu w po le kar ne, wy co fał
fut bo lów kę na li nię szes nast ki, a Ja kub Szy -
ma now ski moc nym ude rze niem po zie mi
nie dał szans bram ka rzo wi Ze fki.

Pięć mi nut póź niej fan ta stycz ną asy stą
po pi sał się strze lec pierw sze go go la. Po dłu -
gim po da niu w po le kar ne pił kę prze jął Do -
mi nik Sne la i strza łem gło wą prze lo bo wał
wy cho dzą ce go z bram ki gol ki pe ra. 

Wy nik spo tka nia usta lił w 53. mi nu -
cie Adam Ku rza wa. Po do środ ko wa niu

z rzu tu roż ne go bocz ny obroń ca sku tecz -
nie za mknął ak cję przy dal szym słup ku,
pa ku jąc pił kę do bram ki. 

Był to ostat ni mecz Pia sta w tym ro -
ku ka len da rzo wym. Czy ko by li nia nie
utrzy ma ją dru gie miej sce w ta be li
na prze rwę zi mo wą, prze ko na my się
po spo tka niu Astry Kro to szyn z Pia stem
Cze ka nów. 

(GRZE LO)

BILARD

Weronika na mistrzostwach świata 
We ro ni ka Kar wik, przed sta wi ciel ka
UKS Bi la Zdu ny, ja ko pierw sza Wiel ko -
po lan ka za pre zen to wa ła się na Mi -
strzo stwach Świa ta Ju nio rów w Bi lar -
dzie. De biut na szej za wod nicz ki na tak
waż nej im pre zie jest uko ro no wa niem
jej do tych cza so wej, dzie wię cio let niej
pra cy z tre ner ką Ilo ną Ga le ją. 

W Mo skwie nasz kraj, po za We ro ni -
ką Kar wik (UKS Bi la Zdu ny), re pre zen to -
wał Wik tor Zie liń ski (Ha des Po znań).
Opie kę nad bi lar dzi sta mi spra wo wał se -
lek cjo ner Piotr Kę dzior. 

W. Kar wik w ka te go rii 9-bil upla so -
wa ła się na dzie wią tej po zy cji. Roz po czę ła
zma ga nia od wy gra nej z Ame ry kan ką Ha -
iley Ann Ful ler ton 7: 2. Na stęp nie nie
spro sta ła Chin ce Chia Chen (1: 7) oraz
Ro sjan ce Va le rii Tru she vskayi (4: 7). 

Re we la cyj nie w Mo skwie spi sał się
W. Zie liń ski. 16-let ni bi lar dzi sta wy wal -
czył brą zo wy me dal w ka te go rii ju nio rów
młod szych. W pół fi na le prze grał z od -
wiecz nym ry wa lem – Bo śnia kiem San ji -
nem Peh li va no vi ciem (4: 9), któ ry osta -
tecz nie zdo był zło ty krą żek. Wik tor
w dro dze po brąz ro ze grał czte ry me cze.

W dru giej run dzie za li czył po raż kę z bi -
lar dzi stą z Hong Kon gu i do ćwierć fi na -
łów awan so wał z gru py prze gra nych.
W po je dyn ku o brąz po ko nał 9: 2 Bia ło ru -
si na Vla di sla va Sho pi ka. Me dal W. Zie liń -
skie go jest czter na stym w hi sto rii krąż -
kiem na szych ju nio rów na MŚ. 

(GRZE LO)

W czwar tek, 2 li sto pa da, w kro to -
szyń skim klu bie Bi la od był się to wa -
rzy ski tur niej, w któ rym ry wa li zo wa li
part ne rzy Sto wa rzy sze nia Kro to szyń -
ska Li ga Dar ta. Na za wo dach, któ re
prze bie ga ły w zna ko mi tej at mos fe -
rze, nie za bra kło przed sta wi cie li
Wiel ko pol skiej Ga ze ty Lo kal nej KRO -
TO SZYN. W fi na le spo tka li się wła -
śnie re pre zen tan ci na szej re dak cji. 

Tur niej zor ga ni zo wa no dla tych, któ -
rzy po ma ga ją sto wa rzy sze niu i je wspie ra -
ją. – Chcie li śmy po ka zać na szym part ne -
rom, jak wy glą da ta dys cy pli na spor -
tu – wy ja śnia Prze my sław Paw lic ki, pre zes
SKLD. – My ślę, że za wo dy by ły bar dzo
uda ne i każ dy z uczest ni ków wró cił do do -
mu za do wo lo ny. Dzię ku je my Wam za przy -
by cie oraz za wspie ra nie sto wa rzy sze nia. 

W szran ki sta nę ło 13 za wod ni -
ków. – Czwo ro z nich mia ło już wcze śniej
oka zję grać w dar ta, dla te go oni każ de go le ga
mu sie li za koń czyć do uble'em – tłu ma czy P.
Paw lic ki. – Po zo sta li gra cze mie li za za da nie
za koń czyć, zdo by wa jąc 501 punk tów.

Naj więk szą fu ro rę zro bił Wal de mar
Wro nec ki, pra cu ją cy na co dzień w sta ro -
stwie. Roz po czął tur niej od wy gra nej
z Szy mo nem Ho ry zą (2: 0), a na stęp nie
uległ do świad czo ne mu Grze go rzo wi No -
wa ko wi (1: 2). Po le wej stro nie dra bin ki
W. Wro nec ki upo rał się z Ma riu szem
Min tą (2: 0), Mi cha łem Ko bu szyń skim
(2: 0), Paw łem Ga le ją (2: 0) i Ma cie jem

Go styń skim (2: 0). W po je dyn ku o fi nał
mi ni mal nie prze grał (1: 2) z póź niej szym
trium fa to rem, Da nie lem Bor skim.

– Wiel kie po dzię ko wa nia dla Za rzą du
SKLD. To był świet ny po mysł, aby zor ga ni -
zo wać tur niej to wa rzy ski dla sym pa ty ków
i me ce na sów tej dys cy pli ny spor tu. Bar dzo
do bra at mos fe ra i przed nia za ba wa, nie po -
zba wio na spor to wej ry wa li za cji i emo cji
do sa me go koń ca roz gry wek. Dla mnie bar -
dzo uda ny wie czór, tym bar dziej że za ją łem
miej sce na po dium. Do te raz nie wiem, jak
uda ło mi się osią gnąć tak do bry wy nik
w de biu cie – przy zna je W. Wro nec ki. 

Wiel ko pol ska Ga ze ta Lo kal na KRO -
TO SZYN zwią za na jest z dar tem już
od wie lu lat, dla te go nie mo gło za brak nąć
na szych przed sta wi cie li na tur nie ju.
Po raz pierw szy lot ki w rę kach miał Mi -
chał Ko bu szyń ski. Nasz dzien ni karz roz -
po czął zma ga nia od prze gra nej z W. Skal -
skim (0: 2), a na stęp nie po ko nał Krzysz to -
fa Ba na sza ka (2: 0). Za wo dy za koń czył
po po raż ce z W. Wro nec kim (0: 2). 

Naj le piej z te amu GLK po wio dło
się D. Bor skie mu, któ ry w fi na le ograł re -
dak to ra spor to we go, G. No wa ka
(3: 2). – Dzię ku ję or ga ni za to rom za tur -
niej. Oby by ło ta kich wię cej, po nie waż
z każ dym ro kiem przy by wa Wam part ne -
rów. Mo je zwy cię stwo de dy ku ję cór ce
Wik to rii, któ ra po win na uro dzić się w naj -
bliż szym cza sie (uro dzi ła się kil ka dni póź -
niej – przyp. red.) – oznaj mił D. Bor ski. 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Turniej partnerów SKLD

Piast Kobylin – Zefka Kobyla Góra 3:0 (2:0)
BRAMKI: 1:0 – Jakub

Szymanowski (21’), 2:0 – Dominik
Snela (26’ głową), 3:0 – Adam
Kurzawa (53’) 

PIAST: Poślednik – Wielebiński
(73’ Kokot), Wosiek, Pospiech, A.
Kurzawa – Snela (86’ B. Kowalski),
Szymanowski, M. Kurzawa, Kamiński
(80’ Jędrzejak) – Wachowiak (82’
Wciórka), Olikiewicz



Mi ko łaj Mar ci niak w po je dyn kę roz -
bił w nie dzie lę Olim pię Brze zi ny. Na -
past nik Astry Kro to szyn pięć ra zy po -
ko nał bram ka rza ry wa li i je go dru ży -
na wy gra ła 5: 0. 

Go spo da rze od nie śli za słu żo ne zwy -
cię stwo, nie da jąc przy jezd nym żad nych
szans i nie po zwa la jąc im na stwa rza nie
do god nych sy tu acji. 

Swój strze lec ki po pis Mi ko łaj Mar ci -
niak roz po czął w 11. mi nu cie, kie dy to bę -
dąc w po lu kar nym, po słał fut bo lów kę
do siat ki przy bliż szym słup ku. Jesz cze
przed prze rwą po raz dru gi po ko nał bram -

ka rza Olim pii, wy ko rzy stu jąc pro sto pa dłe
po da nie od swo je go bra ta, Ma te usza. 

Po zmia nie stron snaj per Astry kon -
ty nu ował dzie ło znisz cze nia. W 62. mi -
nu cie skom ple to wał hat tric ka, a nie dłu go
po tem po pi sał się in dy wi du al na ak cją,
po któ rej by ło 4: 0. Mar ci niak mi nął
trzech ry wa li i umie ścił pił kę w bram ce
obok bez rad nie in ter we niu ją ce go gol ki -
pe ra. W sa mej koń ców ce Mar ci niak
po raz pią ty tra fił do siat ki, tym ra zem
gło wą po cen trze Szy mo na Po low czy ka. 

Pił kar ską je sień Astra za koń czy za le -
głym me czem z Pia stem Cze ka nów. 

(GRZE LO)

W ostat nim w tym ro ku me czu li go -
wym na wła snym bo isku Bia ły Orzeł
Koź min Wlkp. uległ wy żej skla sy fi ko -
wa nej Obrze 1912 Ko ścian 0: 1. Go -
la na wa gę kom ple tu punk tów dla
go ści strze lił w pierw szej po ło wie
Ma te usz Bo roń. 

W 32. mi nu cie Ob ra wy szła z szyb ką
kontrą. Do za gra nej z le we go skrzy dła
przed po le kar ne pił ki do biegł Ma te usz
Bo roń i pięk nym ude rze niem z dy stan su
po ko nał Pa try ka Szul ca, któ ry nie miał
żad nych szans na sku tecz ną in ter wen cję. 

Naj lep szą oka zję dla Or łów zmar no wał
Ja kub Szym ko wiak, któ ry tuż przed prze -
rwą prze grał po je dy nek sam na sam z bram -
ka rzem go ści. W pierw szej po ło wie optycz -
ną prze wa gę mie li go spo da rze, któ rzy pró -
bo wa li ata ku po zy cyj ne go. Bra ko wa ło jed -
nak ostat nie go po da nia. Przy jed nej z ak cji

bli ski skie ro wa nia pił ki do wła snej bram ki
był je den z gra czy Ob ry, lecz fut bo lów ka
prze le cia ła tuż obok słup ka. 

Po zmia nie stron go ście kon tro lo wa li
sy tu ację na bo isku, nie do pusz cza jąc
do za gro że nia pod swo ją bram ką.
W ostat nim me czu przed prze rwą zi mo -
wą Or ły za gra ją na wy jeź dzie z PKS -em
Ra cot. 

(GRZE LO)

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

Sport16 WTOREK, 14 listopada 2017

Astra Krotoszyn – Olimpia Brzeziny 5:0
(2:0)

BRAMKI: 1:0 – Mikołaj Marciniak
(11’), 2:0 – Mikołaj Marciniak (38’), 3:0
– Mikołaj Marciniak (62’), 4:0 – Mikołaj
Marciniak (71’), 5:0 – Mikołaj Marciniak
(90’ głową)

ASTRA: Wojtkowiak - Juszczak,
Krystek, Wawrocki, Olejnik – Mizerny,
Mat. Marciniak (80’ Jankowski), Budziak
(70’ Stach), Miedziński (65’ Polowczyk)
– Oleśków (75’ Piwowar), Mik.
Marciniak 

PIŁKA NOŻNA

Strzelecki popis Mikołaja Marciniaka

PIŁKA NOŻNA

Obra lepsza od Białego Orła

Ma riusz Wal ko wiak
Chi ro prak ty ka me to dą Pier ce'a to

za awan so wa na te ra pia, pro wa dzo na
na spe cjal nej ko zet ce z za pad nia mi,
któ ra po zwa la na wy jąt ko wo do kład ne
i bez piecz ne dzia ła nie, na wet w przy -
pad ku skom pli ko wa nych pro ble mów
od cin ka szyj ne go krę go słu pa i zro to wa -
nej mied ni cy. Efek tem jest przy wró ce -
nie pra wi dło wej ru cho mo ści krę gów,
pra cy ukła du ner wo we go, funk cji fi zjo -
lo gicz nych oraz wy rów na nie mied ni cy.

Me to da Pier ce'a wy róż nia się bez pie -
czeń stwem ze wzglę -
du na wy ko rzy sta nie
s p e  c y  f i c z  n e j
tech ni ki na sta -
wie nia – bez ro ta cji
gło wy. Dia gno za
opie ra się na wni kli wej ana li zie zdjęć
RTG, ba da niu neu ro lo -
gicz nym mię śni i czu cia
skór ne go, ba da niu pal -
pa cyj nym ca łe go krę go słu -

pa i mied ni cy oraz szcze gó ło wym wy -
wia dzie i hi sto rii cho ro by.

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. – Obra 1912
Kościan 0:1 (0:1)

BRAMKA: 0:1 – Mateusz Boroń (32’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Majusiak,

Grodzki (80’ Derwich), Skowron,
Czabański – Idzikowski, Wach, J.
Szymkowiak, M. Szymkowiak (70’
Maciejewski) – Gałczyński, Błażejczak
(65’ M. Szulc) 


