
Łu kasz Gra dow ski ma za le d wie 7
lat, a z bia łacz ką wal czy już od 3 lat.
Jest pod opie ką le ka rzy Szpi ta la Uni -
wer sy tec kie go im dr. A. Ju ra sza
w Byd gosz czy. Prze szedł po nad 50
róż nych che mio te ra pii oraz prze -
szczep szpi ku od sio stry, jed nak nic
nie przy nio sło po żą da nych efek tów. 

Łu ka szek ma ko lej ną szan sę na wy -
zdro wie nie – lek ze Sta nów Zjed no czo -
nych, nie re fun do wa ny w Pol sce. Koszt
jed ne go cy klu le cze nia to wy da tek rzę -
du 200 ty się cy zło tych, a chło piec po trze -
bu je ich kil ku… W zbiór kę pie nię dzy za -
an ga żo wa li się Je go naj bliż si oraz fun da -
cje, któ re otwo rzy ły spe cjal ne kon ta. Po -
móc mo że każ dy!

Chłop czyk zła pał wi ru sa od sio stry,
go rącz ka nie spa da ła przez trzy ty go dnie.
An ty bio ty ki nie po ma ga ły, a z ba dań krwi

nie by ło żad nej dia gno zy. Nikt wte dy nie
do my ślał się, jak bar dzo cho ry jest Łu ka -
szek. Ro dzi ce by li prze ra że ni i bez sil ni,

nie wie dzie li, jak po móc swo je mu syn ko -
wi, nie mo gli go na wet przy tu lić – bo la ło
go ca łe cia ło. Le ka rze wal czy li z gry pą, nie

wie dząc, że dziec ku do le ga coś zu peł nie
in ne go. U Łu ka sza w kwiet niu 2015 ro -
ku zdia gno zo wa no no wo twór. 

– Nikt nie jest w sta nie opi sać te go
bó lu po naj strasz niej szym cio sie – mó wi
Jo an na Gra dow ska, ma ma Łu kasz -
ka. – Czło wiek ni gdy nie jest go to wy
na no wo twór, zwłasz cza u wła sne go
dziec ka. Wszyst ko by ło jak zły sen, z któ -
re go do dzi siaj nie umie my się obu dzić. 

Łu kasz roz po czął le cze nie i wszyst -
ko szło w do brym kie run ku. W li sto pa -
dzie 2016 ro ku te ra pia do bie gła koń ca,
a chło piec wró cił do do mu z che mią
pod trzy mu ją cą. Wszy scy my śle li, że wy -
gra li z cho ro bą, jed nak 12 grud nia ze -
szłe go ro ku bia łacz ka po wró ci ła. Po ty go -

dniu cięż kiej che mio te ra pii stan Łu ka -
sza po gor szył się do ta kie go stop nia, że
le ka rze wpro wa dzi li go w stan śpiącz ki
far ma ko lo gicz nej. 

W lu tym te go ro ku na stą pił ko lej ny na -
wrót cho ro by. Cia ło sied mio let nie go Łu kasz -
ka jest bar dzo wy nisz czo ne, ma jed nak
przed so bą ko lej ną szan sę na wy zdro wie nie.
Te ra pia le kiem Bli na tu mo bab, nie re fun do -
wa nym w Pol sce, kosz tu je 200 tys. zło tych,
a po trze ba jesz cze od 4 do 8 ta kich cy kli. 

Ta ka kwo ta nie jest osią gal na dla ro -
dzi ny Łu kasz ka, dla te go ape lu je my o po -
moc. Pa mię taj my, że li czy się każ da zło -
tów ka. Wspól nie mo że my dać Łu kasz ko -
wi szan sę na wy zdro wie nie! 

(KOST KA)
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DZIŚ W NU ME RZE:
� NA SYGNALE

Agresywni wandale 
na krotoszyńskich
ulicach

Czytaj na str. 4 i 13

� PODRÓŻE 

Opowiedzieli o swojej
wyprawie po świecie

Czytaj na str. 6

� MOTORYZACJA 

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 10-11

� KULTURA 

W Perzycach 
po raz ósmy śpiewali
Niemena

Czytaj na str. 12

� SPORT

Trwają rozgrywki
krotoszyńskiej 
ligi halowej

Czytaj na str. 15

� SPORT

Reiss Cup 
w Krotoszynie!

Czytaj na str.16
Czytaj str. 2

CHARYTATYWNIE

Pomóżmy Łukaszkowi!

ZDUNY

Wzmocnić poczucie
wspólnoty

Łukaszkowi można pomóc:
- poprzez stronę Fundacji Siepomaga: https://www.siepomaga.pl/ratujemylukasza

- poprzez wpłaty na konto: 

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”

Bank BZ WBK

31 1090 2835 0000 0001 2173 1374

Tytułem: „798 pomoc dla Łukasza Gradowskiego”



W Cen trum Ani ma cji Spo łecz nej
W Zdu nach od by ły się kon sul ta cje
spo łecz ne w spra wie po wo ła nia
osie dli. Nie bra ko wa ło py tań oraz
dys ku sji na ten te mat.

Na ostat niej se sji Ra dy Miej skiej w Zdu -
nach rad ni prze gło so wa li uchwa łę w spra -
wie prze pro wa dze nia kon sul ta cji z miesz -
kań ca mi w kwe stii utwo rze nia rad osie dlo -
wych i nada nia im sta tu tów. Pro po nu je się
utwo rze nie trzech osie dli w mie ście.

Osie dle nr 1 no si ło by na zwę Zdu ny
Sta re i obej mo wa ło by ob szar okrę gów wy -
bor czych nr 1, nr 2 i nr 3, czy li uli ce 1 Ma -
ja, Ju tro siń ską, Prze my sło wą, Ro chow ską,
Ko by liń ską, Hi po li ta Ce giel skie go, Ko -
per ni ka, Kro to szyń ską, Ma słow skie go,
Wia tracz ną, Po przecz ną, Sien kie wi cza,
a tak że Ry nek, osie dla Grzy bo we i Ma da -
liń skie go, plac Ko ściusz ki

Osie dle nr 2 ma się na zy wać Zdu ny
No we i bę dzie obej mo wa ło ob szar okrę -
gów wy bor czych nr 4, nr 5 i nr 6, czy li uli -
ce Ko le jo wą, Łac no wą – od nr 34 do 60
i od nr 47 do 81, Po lną, Rej ta na, Igna ce go
Ja na Pa de rew skie go, Ja śmi no wą, Kon sty -
tu cji 3 Ma ja, Li lio wą, Ró ża ną, To wa ro wą,
Wrzo so wą, Ja na Ka zi mie rza, Księ dza Bo -
le sła wa Jaś kow skie go, Okręż ną, Pocz to -
wą, Po wstań ców Wiel ko pol skich, Wie -
czor ka, Wro cław ską i plac 700-le cia,

Osie dle nr 3 przyj mie na zwę Sie niu -
to wo i obej mie ob szar okrę gów wy bor -
czych nr 7, nr 8 i nr 9, czy li uli ce Asny ka,
Bursz ty no wą, Ko nop nic kiej, Łac no -
wą – od nr 1 do 45 i od nr 2 do 32, Mły -
nar ską, Pod gór ną, Pru sa, Re ja, Rey mon ta,
Sło wac kie go, So sno wą, Spo koj ną, Strze -
lec ką, Szkol ną, Wi to sa, Za ci sze, Spor to -
wą, Mic kie wi cza, Ostrow ską, Pia sko wą,
Le śną, Ogro do wą, Sie niu to wą, Sul mie -
rzyc ką, Wio sen ną i plac Księ dza Skar gi.

Na zwy po cho dzą od mia ste czek lo -
ko wa nych obok sie bie – Zdu ny Sta re, No -
we i Sie niu to wo. W XVIII wie ku do szło
do po łą cze nia trzech miej sco wo ści i po -
wsta ło jed no mia sto – Zdu ny.

Bur mistrz To masz Chu dy na kon sul -
ta cjach pod kre ślał, że ce lem po wo ła nia
rad osie dli jest wzmoc nie nie po czu cia
toż sa mo ści i wspól no ty po mię dzy miesz -
kań ca mi. – Chce my, że by spo łecz no ści
lo kal ne za czę ły sil niej in te gro wać się ze
so bą, mieć lep sze po czu cie toż sa mo ści.
Ra da osie dla bę dzie mo gła po ma gać bur -
mi strzo wi, zgła sza jąc proś by oraz pro ble -
my miesz kań ców. Każ da ra da bę dzie mia -
ła osob ny bu dżet. Gmi na przy zna środ ki
do wy ko rzy sta nia w cią gu ro ku w wy so -
ko ści ok. 7 tys. zł – tłu ma czył To masz
Chu dy. 

Miesz kań ców in te re so wa ły przede
wszyst kim sta tu ty rad osie dli, moż li wo ści
i ce le, na ja kie moż na prze zna czyć przy -
zna ne środ ki. Nie któ rych mar twi ła ni ska
fre kwen cja na spo tka niach i ni kłe za in te -
re so wa nie te ma tem. W pierw szych
dwóch kon sul ta cjach uczest ni czy ło za le d -
wie kil ka osób. – Je śli na spo tka nia przy -
cho dzi tak ma ło miesz kań ców, to bar dzo
źle o tym świad czy. To kom plet ny brak za -
in te re so wa nia – za uwa żył je den z miesz -
kań ców. 

Bur mistrz stwier dził, że do bra fre -
kwen cja na tych spo tka niach to kwe stia
cza su, al bo wiem miesz kań cy mu szą się
do te go przy zwy cza ić i za ak cep to -
wać. – Je śli za uwa żą, że w ra mach osie dli
coś bę dzie się dzia ło, bę dą or ga ni zo wa ne
róż ne ini cja ty wy, np. pik ni ki ro dzin ne
czy me cze osie dlo we, to na pew no się za -
an ga żu ją. My nie pro po nu je my ni cze go
no we go, w Kro to szy nie dzia ła ją ra dy osie -
dli i jest po dej mo wa nych sze reg ini cja -
tyw – po wie dział To masz Chu dy. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Ca ły czas lu dzie do brej wo li sta ra ją
się po móc Mar ko wi Ku ciń skie mu,
u któ re go ja kiś czas te mu zdia gno -
zo wa no gu za mó zgu. W mi nio nym
ty go dniu miesz kań co wi Zdun do -
star czo no wę giel, za ku pio ny z po zo -
sta łych po zbiór ce środ ków. 

Przy po mnij my, że zor ga ni zo wa na
przez na szą re dak cję Po wia to wa Ga la

Spor tu, po łą czo na z Ba lem Spor tow ca,
mia ła wy miar cha ry ta tyw ny. Do chód
z te go wy da rze nia zo stał bo wiem prze -
zna czo ny wła śnie na rzecz Mar ka.

Tak więc przed kil ko ma dnia mi tra fił
do miesz kań ca Zdun wę giel, a nie co
wcze śniej fir ma Fach -Stol udzie li ła ra ba tu
przy mon ta żu no wych drzwi wej ścio -
wych.

(AN KA) 

ZDUNY

Wzmocnić poczucie wspólnoty

POMAGAMY

Wspieramy Marka

Wy śmie ni cie spi sa li się przed sta wi -
cie le kro to szyń skie go Cen trum Tań -
ca Show Dan ce pod czas ogól no pol -
skich za wo dów „Bi twa na Ta niec” we
wro cław skiej Ga le rii Ma gno lia.

Pod opiecz ni Ka ta rzy ny Wi cen ciak -
-Du dy oraz Da wi da Pie czyń skie go od nie śli

w sto li cy Dol ne go Ślą ska dwa suk ce sy. Pa -
try cja Gro cho wic ka za ję ła dru gie miej sce
w kat. 8-12 lat so lo. W gru pie tej ry wa li zo -
wa ło bli sko 60 osób. Z ko lei ze spół Po Ko -
kar dę oka zał się bez kon ku ren cyj ny w ka te -
go rii 'for ma cje do 12 lat'. Gra tu lu je my
mło dym tan ce rzom ko lej nych osią gnięć!

(AN KA)

TANIEC

Kolejne sukcesy Show Dance
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Przed kil ko ma dnia mi kro to szyń scy
po li cjan ci za trzy ma li na go rą cym
uczyn ku 25-lat ka, któ ry – bę dąc
pod wpły wem środ ków odu rza ją -
cych i sub stan cji psy cho tro po -
wych – uszko dził ele wa cje bu dyn -
ków i 8 ro let ze wnętrz nych, znisz czył
zna ki dro go we, drew nia nym ki jem
zde mo lo wał dwa po jaz dy. Po nad to
gro ził oso bom po stron nym. 

– Po li cjan ci otrzy ma li zgło sze nie
o męż czyź nie, któ ry, idąc pro me na dą
w kie run ku uli cy Wi to sa, nisz czy zna ki
dro go we – mó wi Piotr Szcze pa niak, ofi cer
pra so wy KPP w Kro to szy nie. – Po dro dze
uszko dził rów nież ele wa cje bu dyn ku i ro -
le ty ze wnętrz ne. Po nad to w trak cie swo je -
go „spa ce ru” zde mo lo wał dwa po jaz dy,
a w trze cim znisz czył lu ster ko. Skie ro wa -
ny na miej sce pa trol szyb ko do strzegł
spraw cę. 25-la tek zo stał za trzy ma ny 

Ba da nie męż czy zny wy ka za ło, że był
pod wpły wem środ ków odu rza ją cych
i sub stan cji psy cho tro po wych. Tra fił więc
do po miesz cze nia dla osób za trzy ma -
nych. Funk cjo na riu sze po li cji w tym cza -
sie usta la li oko licz no ści zda rze nia i po -
krzyw dzo nych, od któ rych przy ję to za -
wia do mie nia. 

Pro ku ra tor po sta no wił po sta wić za -
trzy ma ne mu czte ry za rzu ty, po peł nio ne
w okre sie po mię dzy 6 a 19 li sto pa da. Do -
ty czy ły one ce lo we go prze cię cia opo ny sa -
mo cho du oso bo we go, zbi ciu przed niej
szy by w dru gim po jeź dzie, uszko dze niu
ele wa cji i ro let okien nych w jed nym z lo -
ka li ga stro no micz nych. Po nad to męż -
czyź nie za rzu co no po sia da nie sub stan cji
odu rza ją cej – ma ri hu any – w ilo ści po -
nad 1 gra ma.

Pro ku ra tu ra po sta wi ła mu tak że za -
rzut kie ro wa nia w dniu 6 li sto pa da
gróźb ka ral nych. Spraw ca gro ził po -

krzyw dzo nej ob ra że nia mi cia ła, jed no -
cze śnie ob le wa jąc ją pły nem, któ ry oka -
zał się so kiem owo co wym, przy czym
agre sor ostrzegł, iż na stęp nym ra zem
bę dzie to ben zy na.

– Z uwa gi na oba wę utrud nia nia
po stę po wa nia, a tak że praw do po do -
bień stwo, że po dej rza ny, po zo sta jąc
na wol no ści, mo że po peł nić ko lej ne
prze stęp stwo prze ciw ko ży ciu, zdro wiu
lub bez pie czeń stwu po wszech ne mu,
pro ku ra tor wy stą pił do są du z wnio -
skiem o za sto so wa nie wo bec nie go środ -
ka za po bie gaw cze go w po sta ci tym cza -
so we go aresz to wa nia – wy ja śnia Ma ciej
Me ler, rzecz nik pra so wy Pro ku ra tu ry
Okrę go wej w Ostro wie Wlkp. – Sąd
po za po zna niu się ze zgro ma dzo nym
ma te ria łem do wo do wym oraz ar gu -
men ta cją pro ku ra to ra za sto so wał wo -
bec 25-lat ka tym cza so we aresz to wa nie
na okres trzech mie się cy – do da je.
Za po peł nio ne prze stęp stwa męż czyź -
nie gro zi ka ra do pię ciu lat po zba wie nia
wol no ści.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 

Z POLICJI

Niszczył, demolował, groził

16 li sto pa da w świe tli cy Szko ły Pod -
sta wo wej nr 8 w Kro to szy nie od by ło
się ze bra nie Ra dy Osie dla nr 5. Prze -
wod ni czą cy Wie sław Soł ty siak
przed sta wił pod gło so wa nie miesz -
kań ców przy szło rocz ny plan bu dże -
to wy z wy ka zem prze wi dy wa nych
ini cja tyw.

Bu dżet Osie dla nr 5 na rok 2018
wy nie sie 7 tys. zł. Na spra wy zwią za ne
z oświa tą i wy cho wa niem prze zna czo -
no 1100 zł – 700 zł na za kup na gród

i do fi nan so wa nie Fe sty nu Ro dzin ne go,
po łą czo ne go z Fe sti wa lem Na uki w SP
nr 8 oraz 400 zł dla Przed szko la nr 7 Ma -
ciuś na wy stęp te atru w ra mach Fe sty nu

Ro dzin ne go dla wszyst kich dzie ci
z Osie dla nr 5.

Na kul tu rę fi zycz ną i sport prze wi -
dzia no 5900 zł. Kwo tę 2000 zł za re zer -
wo wa no na zor ga ni zo wa nie osie dlo we go
tur nie ju krę glar skie go, 3500 zł na prze -
pro wa dze nie ak cji „Bez piecz ne wa ka -
cje – bez piecz na ką piel” oraz 400 zł
na opła ty dla PTTK za or ga ni za cję osie -
dlo we go raj du ro we ro we go. Pro jekt bu -
dże tu zo stał za ak cep to wa ny przez miesz -
kań ców.

(NO VUS)

RADA OSIEDLA NR 5

Zatwierdzili przyszłoroczny budżet

W Koź mi nie Wlkp. go ści ła de le ga cja
nie miec kie go Związ ku Gmin Bad
Ten n stedt, z któ rym gmi na od 1999
ro ku ma pod pi sa ną umo wę part ner -
ską. Przed sta wi cie le part ner skich
sa mo rzą dów roz ma wia li o od świe -
że niu kon tak tów po mię dzy Bad Ten -
n stedt a Koź mi nem Wlkp. 

Wi zy ta sied mio oso bo wej de le ga cji,
na cze le z prze wod ni czą cym Związ ku
Gmin Bad Ten n stedt, roz po czę ła się
od spo tka nia z bur mi strzem Ma cie jem
Brat bor skim, wi ce bur mi strzem Ja ro sła -
wem Ra taj cza kiem i skarb ni kiem An -
drze jem Ser kiem. Wło darz Koź mi na
omó wił krót ko hi sto rię mia sta, opo wie -

dział o ak tu al nej sy tu acji spo łecz no -go -
spo dar czej i od po wia dał na licz ne py ta nia
go ści, a do ty czy ły one m. in. funk cjo no -
wa nia urzę du, szkol nic twa, fi nan so wa nia
in we sty cji.

De le ga cja z Nie miec mia ła oka zję
zwie dzić Mu zeum Zie mi Koź miń skiej,
Za kład Ak tyw no ści Za wo do wej, Ośro -
dek Kul tu ry, przed szko le, a tak że dwie
lo kal ne fir my. Z ko lei w re mi zie
przy ul. Flo riań skiej go ście spo tka li się
z przed sta wi cie la mi Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej. 

Współ pra ca Koź mi na z Bad Ten n -
stedt się ga po ło wy lat 90. W 1999 ro ku
zo sta ła uję ta w ra my for mal nej umo wy.
Part ner skie re la cje obej mo wa ły współ pra -
cę kul tu ral ną, wy mia nę dzie ci i mło dzie -
ży oraz po szcze gól nych grup za wo do -
wych. In ten syw nie roz wi nę ły się kon tak -
ty ochot ni czych stra ży po żar nych. Cie ka -
wym przed się wzię ciem by ła wspól na gru -
pa cyr ko wa, zło żo na z uczniów koź miń -
skie go gim na zjum i szkół w Kir ch he ilin -
gen i Nid da tal. 

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP

Goście z Niemiec
CHARYTATYWNIE

Zagrali dla Amelki

17 li sto pa da w Kro to szyń skim Cen -
trum Bi lar do wym Bi la od był się kon -
cert cha ry ta tyw ny, w trak cie któ re go
zbie ra no środ ki na re ha bi li ta cję
Amel ki Pa stal skiej. Wy stą pi li Pan
Prze ci nek & Ze spół De pre syj ny oraz
Jar son i Przy ja cie le.

W prze rwie po mię dzy wy stę pa mi li -
cy to wa no atrak cyj ne ga dże ty, jak choć by
ko szul kę ze spo łu Dżem, al bum z pocz -

tów ka mi pre zen tu ją cy mi Kro to szyn
w prze szło ści czy hi sto rycz ną ce głę. Te go
dnia uda ło się ze brać 2254,69 zł.

Amel ka Pa stal ska uro dzi ła się 3 paź -
dzier ni ka 2012 ro ku z roz sz cze pem krę -
go słu pa, wo do gło wiem i sto pa mi koń sko -
-szpo ta wy mi. Szan są jest dla niej le cze nie
ko mór ka mi ma cie rzy sty mi, ale to bar dzo
dro ga te ra pia. 

(NO VUS)

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

RY SZARD TEO DOR CZYK
– doradca
ubezpieczeniowy
Po go to wie 
Ubez pie cze nio we 24h!

Pra cu jesz do wie czo ra lub w de le -
ga cji? Póź no ode bra łeś pa pie ry z re je -
stra cji? Po trze bu jesz ubez pie cze nia?
Za dzwoń – 601 174 891.

Ofe ru ję ubez pie cze nia in dy wi du -
al nie, do pa so wa ne do Two ich po trzeb,
za roz sąd ną ce nę – w więk szo ści firm
ubez pie cze nio wych! W sze ro kim za -
kre sie ubez pie czeń – ma jąt ko wych,

ży cio wych, ko mu ni ka cyj nych, rol -
nych, me dycz nych i in nych!
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19 li sto pa da w au li I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go w Kro to szy nie od by ło
się spo tka nie z pa rą po dróż ni -
ków – Jo an ną i Ada mem Dzie lic ki -
mi. Licz nie zgro ma dzo na wi dow nia
wy słu cha ła opo wie ści o nie sa mo wi -
tej, 3-let niej po dró ży po świe cie.

Nie zwy kła przy go da Dzie lic kich roz -
po czę ła się we wrze śniu 2014 ro ku. Pod -

czas swo jej po dró ży ko rzy sta li z róż nych
środ ków trans por tu – au to sto pu, po cią -
gu, sa mo lo tu, jach tu. Zwie dzi li 31 kra -
jów, m. in Ro sję, Ka zach stan, Kir gi stan,
Chi ny, Wiet nam, Taj lan dię, Fi li pi ny, In -
do ne zję, Au stra lię, No wą Ze lan dię, In die,
Pa ki stan, Iran. 

W trak cie po dró ży naj bar dziej fa scy no -
wa ło ich po zna wa nie ob cych kul tur, miej -
sco wych zwy cza jów oraz kuch ni. Jak pod -

kre śli li, wie lo kroć spo ty ka li się z ogrom ną
otwar to ścią i życz li wo ścią ze stro ny lu dzi
w eg zo tycz nych kra jach, któ re prze mie rza li. 

Dzie lic cy opo wie dzie li o tzw. co uch -
sur fin gu – sys te mie uży wa nym przez au -
to sto po wi czów na ca łym świe cie, dzię ki
któ re mu moż na zna leźć ofer ty dar mo we -
go noc le gu i wy mia ny kul tu ro wej. Po -
dróż ni cy przy zna li, że wie le cza su po -
świę ci li na przy go to wa nie się do tej wy -
pra wy. Ko niecz ne by ło prze cież zdo by cie
wie dzy na te mat po szcze gól nych państw
oraz nie zbęd ne go ekwi pun ku, by być
przy go to wa nym na róż no rod ne wa run ki
at mos fe rycz ne.

Ich pa sja po dró żo wa nia po ja wi ła się
już na po cząt ku ich zna jo mo ści w 2009
ro ku. W pierw szą wspól ną po dróż au to -
sto pem za gra ni cę uda li się w lip cu 2010
ro ku. 

Adam Dzie lic ki po cho dzi z Kro to -
szy na, jest ab sol wen tem I Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go i Aka de mii Wy cho wa nia
Fi zycz ne go. Żo na Jo an na po cho dzi z Ma -
zur i ukoń czy ła fi lo lo gię pol ską.

(NO VUS)
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PODRÓŻE

Przemierzyli połowę świata

ZDUNY

Świętowali swoje 30-lecie
18 li sto pa da w Cen trum Ani ma cji
Spo łecz nej w Zdu nach od by ła się
uro czy stość z oka zji ju bi le uszu 30-le -
cia Ze spo łu i Ka pe li Se nior. By ły po -
dzię ko wa nia i gra tu la cje, by ły wy róż -
nie nia dla za słu żo nych człon ków ze -
spo łu oraz za ba wa ta necz na.

Pod czas uro czy sto ści przy bli żo no hi sto -
rię Se nio ra, któ ry dzia ła przy Nie za leż nym
Związ ku Za wo do wym „So li dar ność We te -
ra nów Pra cy” w Zdu nach. Ze spół po -
wstał 19 li sto pa da 1987 ro ku z ini cja ty wy
prze wod ni czą ce go NZZ „So li dar ność We te -
ra nów Pra cy”, Ja na Płon ki. W skład Ra dy
Klu bu Se nior we szli: He le na Kor czak (prze -
wod ni czą ca), An na Pia secz na (kie row nik),
Ma rian Pon del (in struk tor) oraz Mie czy -
sław Skow roń ski, An na Ta nian ka, Ha li na
Chmie lar czyk, Pe la gia Pie trzak i Ha li na
Fech ner. Gru pa li czy ła wów czas 27 osób.

W 1990 ro ku przy ze spo le za wią za ła
się ka pe la. Jej pierw szy skład two rzy li Ma -
rian Pon del (akor de on), Sta ni sław Glin -
kow ski (skrzyp ce), Jó zef Ko niecz ny (akor -
de on), Ste fan Ka wec ki (per ku sja). Ze spół
wy stę po wał na wie lu im pre zach. „Se nio -
rzy” są zna ni z do brej współ pra cy z Do -
mem Po mo cy Spo łecz nej w Basz ko wie,
np. w 1992 ro ku zor ga ni zo wa li czte ry
wy stę py dla tam tej szych pen sjo na riu szy. 

W paź dzier ni ku 2010 ro ku Ze spół
i Ka pe la Se nior zdo by ły pierw sze miej -
sce i Grand Prix na prze glą dzie „Se nior
z ini cja ty wą”, po ko nu jąc 27 in nych
grup z ca łe go re gio nu. W re per tu arze
Se nio ra jest po nad czte ry sta utwo rów,
wier szy i mo no lo gów. Są to m. in. pie -
śni pa trio tycz ne i ko ściel ne oraz folk lo -
ry stycz ne.

(NO VUS)

Łu kasz Ra ben da
SKIE RO WA NIE NA BA DA NIA
LE KAR SKIE 

Ba da nie pro fi lak tycz ne pra cow ni -
ków wy ko ny wa ne przez me dy cy nę pra -
cy prze pro wa dza się na pod sta wie skie -
ro wa nia wy da ne go przez pra co daw cę.
Na le ży tu taj do dać, że prze pi sy wy ma -
ga ją, aby fir ma mia ła pod pi sa ną umo -
wę na świad cze nia zdro wot ne z za kła -
dem me dy cy ny pra cy. 

Waż ne jest, aby pa mię tać o tym,
by w skie ro wa niu za war te by ły waż -
ne in for ma cje od no śnie ro dza ju ba -
da nia pro fi lak tycz ne go, okre śle nie

sta no wi ska lub sta no wisk pra cy,
na któ rym (-ych) ma być lub już jest
za trud nio ny pra cow nik. Bez -
względ nie na le ży opi sać wa run ki
wy stę pu ją ce na da nym sta no wi sku
pra cy. Bar dzo czę sto za po mi na się
o po da niu czyn ni ków uciąż li wych,
szko dli wych czy nie bez piecz nych,
łącz nie z war to ścia mi wy ni ka ją cy -
mi z prze pro wa dzo nych ba dań śro -
do wi ska pra cy. 

Skie ro wa nie na ba da nia pro fi lak -
tycz ne jest wy da wa ne w dwóch eg zem -
pla rzach, je den otrzy mu je oso ba kie ro -
wa na na ba da nia, a dru gi zo sta je w za -
kła dzie le kar skim.
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Od wrze śnia Hu fiec ZHP pod jął
współ pra cę ze Szko łą Pod sta wo wą
nr 1 im. Straj ku Dzie ci Koź miń -
skich 1906/1907 w Koź mi nie Wlkp.
W re zul ta cie utwo rzo no w huf cu
dwie no we jed nost ki – 15 Dru ży nę
Har ce rek „Ignis” i 8 Gro ma dę Zu cho -
wą „Bry ka ją ce Ty gry ski”. 

Na po cząt ku ro ku szkol ne go w Je -
dyn ce prze pro wa dzo no na bór do obu
jed no stek, jak i do tych już wcze śniej
dzia ła ją cych w huf cu. Za in te re so wa nie
by ło spo re, co moż na by ło za uwa żyć
na ko lej nych zbiór kach. Spo tka nia no wo
po wsta łych grup od by wa ją się w bu dyn -
ku koź miń skiej Je dyn ki. Obie li czą
po kil ka na ście osób, a po nad to ucznio wie
SP nr 1 licz nie za si li li po zo sta łe dru ży ny.

Har ce rze i zu chy bio rą cy udział
w zbiór kach po zna li już wie le przy dat -
nych har cer skich umie jęt no ści, na uczy li

się pio se nek oraz za po zna li się z człon ka -
mi in nych dru żyn huf ca. 

W grud niu wszy scy, jak co ro ku, spo -
tka ją się na bi wa ku mi ko łaj ko wym. Bę -
dzie to dla więk szo ści no wych har ce rzy
i zu chów pierw szy ta ki wy jazd. 

– Od wrze śnia uda ło nam się wpro wa -

dzić no we po my sły i ini cja ty wy, któ re ma ją
wpływ na roz wój szko ły i roz sze rze nie
ofer ty edu ka cyj nej. Dzie ci otrzy ma ły moż -
li wość uczest nic twa w za ję ciach Huf ca
ZHP w Koź mi nie Wlkp. Zu chy i har ce rze
chęt nie się an ga żu ją w ży cie szko ły, uczest -
ni cząc w im pre zach or ga ni zo wa nych przez
spo łecz ność uczniow ską i gro no pe da go -
gicz ne – ko men tu je Ja cek Za wod ny, dy rek -
tor SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.

(AN KA)

SP 1 KOŹMIN WLKP.

Harcerstwo w Jedynce

Urząd Miej ski w Kro to szy nie, we
współ pra cy z Re gio nal nym Cen trum
Edu ka cji Eko lo gicz nej, już po raz dru -
gi zor ga ni zo wał na ryn ku hap pe ning
eko lo gicz ny, skie ro wa ny do uczniów
szkół pod sta wo wych z te re nu gmi ny.
Tym ra zem wy da rze nie od by ło się
pod ha słem „Ty le zy sku, ile od zy sku”. 

Głów ny mi te ma ta mi by ły ochro na
drzew i bio róż no rod ność. Po nad to przy -
po mnia no pod sta wo we za sa dy re cy klin -
gu. W eko lo gicz nej ak cji udział wzię li

ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 3 z Od -
dzia łam In te gra cyj ny mi im. Ja na Paw ła II,
Szko ły Pod sta wo wej nr 4 im. Woj ska Pol -
skie go, Szko ły Pod sta wo wej nr 7 z Od -
dzia ła mi In te gra cyj ny mi im. Hen ry ka
Jor da na, Szko ły Pod sta wo wej nr 8 z Od -
dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi im. Ma rii Skło -
dow skiej -Cu rie i Szko ły Pod sta wo wej im.
Mi ko ła ja Ko per ni ka w Biad kach.

Dzie ci prze bra ne by ły w sym bo licz ne
ko lo ry zie mi. Po za tym przy go to wa ły ba ne ry
i pla ka ty te ma tycz ne oraz pięk ne drzew ka
świą tecz ne, wy ko na ne z ma te ria łów, któ re

już raz zo sta ły uży te. Wszyst kie pra ce by ły
tak za ska ku ją ce, że po sta no wio no na gro dzić
każ dą z nich. Uczest ni cy otrzy ma li drew nia -
ne za kład ki z sym bo licz ny mi gra fi ka mi, od -
no szą cy mi się do ochro ny przy ro dy. 

Bur mistrz Kro to szy na wrę czył
uczniom po kaź ne dra ce ny. Ma ją one przy -
po mi nać o ko niecz no ści ochro ny śro do wi -
ska na tu ral ne go, a za da niem dzie ci jest
dba nie o pra wi dło wy roz wój ro ślin. Or ga -
ni za to rzy po sta no wi li też do ce nić każ dą
szko łę za za an ga żo wa nie. Przy go to wa no
ze sta wy drze wek i krze wów, któ re moż na
od bie rać w Za kła dzie Zie le ni Mar sza łek.

– Chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim uczniom za udział w dru gim pik ni ku
eko lo gicz nym – mó wił bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek. – Wszyst kim nam le ży
na ser cu ochro na przy ro dy. Te go rocz ny -
mi te ma ta mi prze wod ni mi pik ni ku są
drze wa i eko sys tem. Wspól nie dba my
o przy ro dę, o to, by nie śmie cić, by uty li -
zo wać, a nie pa lić od pa da mi w pie -
cu – pod kre ślił bur mistrz. 

(NO VUS)
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EKOLOGIA

Tyle zysku, ile odzysku

PRZEDSZKOLE SŁONECZKO

Anioł dobroci

„Przy wzra sta ją cych obo wiąz kach
wzra stać rów nież w świę to ści” (bł.
Ma ria Lu iza Mer kert) – pod ta kim ha -
słem dzie ci z Przed szko la Sło necz ko,
pro wa dzo ne go przez Zgro ma dze nie
Sióstr Św. Elż bie ty, od two rzy ły dzie je
mi ło sier nej bł. Ma rii Lu izy Mer kert.

Jest ona za ło ży ciel ką wiel kie go dzie -
ła Zgro ma dze nia Sióstr Św. Elż bie ty.

Na zy wa no ją „Anio łem do bro ci”.  Ma ria
Lu iza Mer kert ca łe swo je ży cie po świę ci -
ła bied nym, cho rym, opusz czo nym i sie -
ro tom. Wła śnie w ta kim świe tle dziew -
czyn ki z gru py „Nie za po mi naj ki”,
w pięk nych stro jach Sza rych Sióstr,
przy po mnia ły po słu gę sióstr Ma rii, Ma -
tyl dy, Kla ry, Fran cisz ki – w imię po -
krzyw dzo nych przez los.

OPRAC. (AN KA)

ZSP 1 KROTOSZYN

To się czyta! 

Roz ma ite tech ni ki ma lar skie i kom -
pu te ro we po słu ży ły uczniom Ze spo -
łu Szkół Po nad gim na zjal nych nr 1
w Kro to szy nie do wy ko na nia prze -
pięk nych pla ka tów, re kla mu ją cych
książ ki za ku pio ne do bi blio te ki
szkol nej w ra mach Na ro do we go Pro -
gra mu Roz wo ju Czy tel nic twa. 

Pro jekt „To się czy ta!” miał na ce lu
roz bu dze nie za in te re so wa nia książ ką,
kształ to wa nie kul tu ry czy tel ni czej oraz

pro mo cję bi blio te ki szkol nej i jej dzia łań.
Zwień cze niem dzia łań by ła wy sta wa
prac, spo śród któ rych wy bra no naj lep sze.

Ko mi sja oce nia ją ca zwra ca ła szcze -
gól ną uwa gę na ory gi nal ne uję cie te ma -
tu, wa lo ry ar ty stycz ne oraz in ter pre ta -
cję ty tu łu książ ki. Zwy cięz ców i wy róż -
nio nych uho no ro wa no dy plo ma mi i na -
gro da mi, ufun do wa ny mi przez Ra dę
Ro dzi ców ZSP nr 1 i Sta ro stwo Po wia to -
we w Kro to szy nie. 

(NO VUS)
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W Perzy cach od był się VIII Mło dzie żo -
wy Prze gląd Twór czo ści Cze sła wa
Nie me na. W wo kal ne szran ki sta nę li
ucznio wie szkół pod sta wo wych
i śred nich. Wy da rze nie uświet nił kon -
cert gwiaz dy wie czo ru – Gra ży ny Ło -
ba szew skiej z ze spo łem AJA GO RE.

Wy stę py mło dzie ży oce nia ło ju ry
w skła dzie: Gra ży na Ło ba szew ska, Ma -
rek Olej nik, Iwo na Ka łąż na i Mał go rza ta
Kru pa. W ka te go rii szkół pod sta wo wych
zwy cię ży ła Alek san dra Du ra, a za nią
upla so wa li się Jan Mar cin kow ski i Zu -
zan na Za wie lak. Na gro dy lau re atom
wrę czył wi ce bur mistrz Zdun Mi łosz
Zwie rzyk. 

W gro nie uczniów szkół śred nich naj -
lep sza oka za ła się Ali cja Pio tro wicz, dru -
gie miej sce za ję ła Agniesz ka Pie trzak,
a trze cie Ma ja Psiuk. Lau re atów na gro dził
wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski. 

Spe cjal ne wy róż nie nia przy zna no
Alek san drze Du rze – ja ko naj młod szej
uczest nicz ce prze glą du – oraz We ro ni ce
Er tel – za wy ko na nie naj mniej po pu lar nej
pio sen ki z re per tu aru Cze sła wa Nie me na.

Gwiaz dą wie czo ru by ła Gra ży na Ło -
ba szew ska – wy bit na pol ska pio sen kar ka,
któ ra ob cho dzi 40-le cie pra cy ar ty stycz -
nej. Na ju bi le uszo wy kon cert skła da ły się
pio sen ki z no wej pły ty „Skle jam się”. 

(NO VUS)
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WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie

1-7 grudnia
godz. 14.30 – COCO - USA, animowany, 109' -

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

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

godz. 19.00 – LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI -
USA, sci-fi/akcja, 121' 2D dubbing

godz. 21.15 – LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI -
USA, sci-fi/akcja, 121' 2D napisy

Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w

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

28-29 listopada
Światowy Dzień Pluszowego Misia od godz.

10.00, organizowany przez Krotoszyńską Bibliotekę

Publiczną. Akcja skierowana do dzieci z przedszkoli i
szkół podstawowych. 

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

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

1 grudnia
Spotkanie autorskie z Jerzym Fedorowiczem i

premiera książki „Absolwenci” w Krotoszyńskiej
Bibliotece Publicznej o godz. 16.30.

Zakończenie projektu „Leśmian – a jednak

czytamy!” w sali JAK Krotoszyńskiego Ośrodka

Kultury o godz. 19.00.

Kabaret Neo-Nówka w programem „Kazik sam

w domu” w hali widowiskowej przy ulicy Olimpijskiej

o godz. 20.30. 

2-3 grudnia 

Turniej piłki nożnej Reiss Cup pod patronatem

burmistrza Krotoszyna w hali sportowej przy ulicy

Olimpijskiej. 

MUZYKA

Zmierzyli się z twórczością Niemena

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej od by ło się spo tka nie z Mag da le -
ną Kor del, au tor ką be st sel le ro wych
po wie ści, ta kich jak „Uro czy sko” czy
„Se zon na cu da”, łą czą cy mi wąt ki
oby cza jo we z ro man sem.

Au tor ka sztu kę pi sa nia zgłę bia ła już
od naj młod szych lat, jak sa ma mó -
wi – od po zna wa nia pierw szych li -
ter. – Gdy by łam ma ła, pi sa łam pa mięt ni -
ki, głów nie do szu fla dy – wspo mi na ła
Mag da le na Kor del.

Pi sar ka lu bi po dró żo wać, czy tać i go -
to wać. Ra zem z mę żem i dwój ką dzie ci
miesz ka w Otwoc ku i kie dy tyl ko mo że,
ucie ka w Su de ty, bo ma rzy jej się dom
gdzieś wy so ko w gó rach. 

Książ ki za czę ła pi sać, by po ra dzić so -
bie z wła sny mi pro ble ma mi i prze szło -
ścią. Oka za ło się jed nak, że wni kli we spoj -
rze nie na świat i fa bu ły jej po wie ści spo -
tka ły się z za in te re so wa niem dzie sią tek
ty się cy czy tel ni ków. – Pi sa nie za czę ło się
od ma rze nia. Kie dy pra co wa łam w „Ty go -
dni ku Otwoc kim”, chcie li śmy pi sać hi sto -
rie na pod sta wie „Dzien ni ków Brid get Jo -
nes”. By ły emi to wa ne w od cin kach.
Na po cząt ku pi sa łam bez my śli o czy tel ni -
ku, nie zwra ca łam na to uwa gi, pi sa łam
dla sie bie. Mo je po wie ści, jak na przy kład
„Uro czy sko”, by ły pi sa ne na pod sta wie
wła snych ob ser wa cji i wspo mnień. Książ -
ka jest su mą te go, cze go do świad cza -
my – mó wi ła M. Kor del. 

(NO VUS)

BIBLIOTEKA

Pisanie zaczęło się od marzenia
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W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej od by ło się spo tka nie Ra dy Osie -
dla nr 8. Przy oka zji roz strzy gnię ta
zo sta ła VII edy cja miej sko -gmin ne go
kon kur su pla stycz ne go „Je sień to
gra ko lo rów”.

Or ga ni za to ra mi kon kur su by ły RO
nr 8 oraz Szko ła Pod sta wo wa nr 8 im. Ma -
rii Skło dow skiej -Cu rie w Kro to szy nie,
a pa tro nat ob ję ła gmi na Kro to szyn.

W tym ro ku wpły nę ła na kon kurs
im po nu ją ca ilość po my sło wych i cie ka -
wych prac. – Od po cząt ku Ra da Osie dla
nr 8 oraz Szko ła Pod sta wo wa nr 8 wspól -

nie wspie ra ją tę ini cja ty wę – mó wi ła Ma -
ria Au gu sty niak, głów na or ga ni za tor -
ka. – Otrzy ma li śmy tak wie le pięk nych
prac, że ju ry sta nę ło przed nie la da pro ble -
mem. Ra da Osie dla po sta no wi ła wspo -
móc kon kurs szkol ny, or ga ni zu jąc rów no -
le gle ta ki sam, aby wy róż nić jak naj wię cej
dzie ci z na szej oko li cy

W ju ry zna leź li się Mał go rza ta Ma cie -
jew ska, Sa bi na Sne la, Elż bie ta Mar ci nek
i Ka mi la Ża ruk. Na gro dy lau re atom wrę -
cza li bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek,
Mał go rza ta Miel ca rek – na czel nik Wy -
dzia łu Oświa ty i Spraw Spo łecz nych
Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie, Ma ria

Wła śniak – prze wod ni czą ca RO nr 8
i Sła wo mir Chle bow ski – wi ce dy rek tor
SP nr 8.

W osie dlo wym kon kur sie na gro dy
otrzy ma li Kin ga Kacz ma rek (kl. V), Ja -
kub Pie trzak (kl. I), Ja kub Mi ko łaj czyk
(kl. VI), Mi łosz Ma cie jew ski (kl. IV), Jo -
an na Fran kow ska (kl. VI), Zu zan na Ta la -
ga (kl. II), Ka ja Mar sza łek (kl. III), Ka ro li -
na Skrzyp czak (kl. V), Pa try cja Flor kow -
ska (kl. VI), a wy róż nie nia przy zna no
Wik to ro wi Pasz ko wi (kl. VI), Kin dze Ra -
taj czak (kl. V), Wik to rii Zie li chow skiej
(kl. IV), Zo fii Mar ci niak (kl. I), Bo ry so wi
Ku rzaw skie mu (kl. III), Na ta lii Ta la dze
(kl. VI), Ka li nie Ba rań skiej i Kac pro wi Ro -
ba szyń skie mu (kl. III).

Z ko lei w szkol nym kon kur sie na gro -
dzo no i wy róż nio no Alek san drę Gasz tyk
(kl. III), Ju li tę Ba na szak (kl. III), Ja na Ha -
dry cha (kl. II), Krzysz to fa Ro ba kow skie go
(kl. I), Oli wię Ra taj czak (kl. V), Wik to rię
Swo rę (kl. V), Nad ię Go lę (kl. IV), Klau -
dię Bo roch (kl. V), Ka ro li nę Grusz kę (kl.
VI), Ni ko lę Plu tę (kl. VI), Wik to rię Peł ko
(kl. VII), An to ni nę Ka ik (kl. I), Ju li tę No -
cu lak (kl. III), An to nie go Szu ber ta (kl.
IV), Zu zan nę Ma te lę (kl. IV), Ma te usza
Maj cher ka (kl. IV), Sa man tę Kaj (kl. IV),
Sa man tę Busz kie wicz (kl. VI), Oli wie ra
Ba ra na (kl. VI), Ni ko lę So cze wę (kl. III),
Fi li pa Mar szał ka (kl. III) i Ma cie ja Ry fę
(kl. I).

(NO VUS) 

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

RADA OSIEDLA NR 8

Jesień to gra kolorów

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej od by ło się „Po po łu dnie de tek ty -
wów” w ra mach cy klu „Je sien ne wie -
czo ry nie mu szą być nud ne”, współ fi -
nan so wa ne go przez Mi ni ster stwo
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.

Głów nym pro wa dzą cym był Krzysz -
tof Pe tek – pi sarz, po dróż nik, uczest nik
szkół prze trwa nia. W spo tka niu udział
wzię li ucznio wie szkół gim na zjal nych.
Czte ry dru ży ny po szu ki wa ły skar bu
ukry te go gdzieś w mie ście przez wy co fu -
ją cych się w 1939 ro ku nie miec kich żoł -
nie rzy. Na te re nie Kro to szy na ukry te zo -
sta ły wska zów ki, gdzie szu kać i jak od na -
leźć skarb. Po po wro cie do szta bu mło dzi
po szu ki wa cze uzy ska li osta tecz ną in for -
ma cję co do do kład nej lo ka li za cji. Naj -
pierw jed nak mu sie li od po wie dzieć

na sze reg py tań, wy li cy to wać ko per ty
z ma pą, a póź niej już tyl ko po biec w miej -
sce, któ re kry ło wiel kie bo gac two.

Mło dzież ba wi ła się zna ko mi cie. Zwy -
cię ży ła gru pa Nie bie skich. Wszy scy uczest -
ni cy otrzy ma li książ ki z au to gra fem Krzysz -
to fa Pet ka i ga dże ty re kla mu ją ce pro jekt.

Dy rek tor i pra cow ni cy bi blio te ki
dzię ku ją Urzę do wi Miej skie mu za do fi -
nan so wa nie za da nia, mło dzie ży za wspa -
nia łą za ba wę, umie jęt ność współ pra cy
i za an ga żo wa nie, opie ku nom grup za po -
moc, opie kę nad mło dy mi de tek ty wa mi
w cza sie wę dró wek po mie ście oraz wy -
trwa łość i kon dy cję fi zycz ną w cza sie po -
szu ki wań, a Ja ro sła wo wi Chmie la rzo wi
z PLK S.A. za od bla ski, któ re spra wi ły, że
mło dzież by ła wi docz na, a co za tym
idzie – bez piecz na.

(AN KA)

W mi nio ny czwar tek kro to szyń scy po -
li cjan ci otrzy ma li zgło sze nie o męż -
czyź nie, któ ry – idąc środ kiem dro gi
z no żem w rę ku – uszka dzał po jaz dy
i gro ził po stron nym prze chod niom.

Na miej sce skie ro wa no pa trol po li cji
oraz funk cjo na riu szy z Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go. – Mun du ro wi do strze gli 26-let -
nie go męż czy znę, któ ry uszko dził dwa sa -
mo cho dy oraz ner wo wo gro ził no żem po -
stron nym oso bom. Po tem ob ra żał funk -
cjo na riu szy i tak że im gro ził – in for mu je
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie. 

Męż czy zna rzu cił się do uciecz ki przez
po bli skie po le i la sek. Do biegł do swo jej po se -
sji i za ba ry ka do wał się w do mu wraz z mat -
ką. – Gdy po li cjan ci tam do tar li, usły sze li zza
drzwi, jak mat ka pró bu je uspo ka jać męż czy -
znę – kon ty nu uje P. Szcze pa niak. – On z ko -
lei kie ro wał do niej groź by i wul gar ne sło wa.
Ko bie ta w to ku po stę po wa nia nie po twier -
dzi ła tej wer sji. Po li cjan ci zde cy do wa li o wy -
wa że niu drzwi i za sta li spraw cę z sie kie rą
wrę ku. Zo stał on obez wład nio ny iza trzy ma -
ny. Te raz cze ka my na de cy zję od no śnie aresz -
tu – do da je po li cjant. Jak się oka za ło, agre -
syw ny męż czy zna był podwpły wem am fe ta -
mi ny i ma ri hu any. (NO VUS)

BIBLIOTEKA

Młodzi detektywi szukali skarbu

Z POLICJI

Kolejny niebezpieczny agresor
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Na po cząt ku li sto pa da kro to szyń scy
za wod ni cy ry wa li zo wa li w ko lej nych
dwóch tur nie jach w ra mach Grand
Prix POD w Dar ta. We Wło cław ku
naj le piej po wio dło się Mar cie Paw -
lic kiej oraz du eto wi Se ba stian Szo -
stak / Piotr Fi glak. 

Pierw sze go dnia Grand Prix POD
wal czy ły pa ry. Se ba stian Szo stak i Piotr Fi -
glak w gru pie nie mie li so bie rów nych i za -
ję li pierw szą lo ka tę. W ko lej nym eta pie
ogra li pa rę Ju rasz / Jur czuk (3: 2), a na -
stęp nie, po za cię tym po je dyn ku, prze gra li
z Bru liń skim i Pa ła szew skim (2: 3) i za -
koń czy li zma ga nia na dzie wią tej po zy cji. 

Na dru gim miej scu z gru py wy szli Ja -
cek Cie ślak i Da wid Ma ty la, ale póź niej ule -
gli Ko va lo vo wi i Ryb ce (0: 3), zaj mu jąc
osta tecz nie 17. lo ka tę. Po zo sta łe na sze pa ry
za koń czy ły ry wa li za cję na fa zie gru po wej.

Na za jutrz od był się trze ci w tym se -
zo nie tur niej GP POD. Naj le piej z gro na
kro to szy nian po wio dło się S. Szo sta ko wi,
któ ry w gru pie za jął pierw sze miej sce, po -
ko nu jąc Ar tu ra Mar kow skie go (2: 0), Bar -
to sza Ob ra ca ja (2: 0), Sła wo mi ra Kon cza -
ka (2: 0) oraz Mar ci na Paw łow skie go
(2: 0). Po tem ograł An drze ja Dęb kow skie -
go (3: 0), a udział w tur nie ju za koń czył
po prze gra nej z To ma szem Ko złow skim
(0: 3), pla su jąc się na 17. lo ka cie. Fa zy gru -
po wej nie prze brnę li P. Paw lic ki, J. Cie -
ślak, A. Ja siń ski, D. Ma ty la, P. Sa wic ki, P.
Fi glak, M. Paw lic ka i I. Ku zno wicz. 

O wie le le piej wio dło się na szym dar -
te rom ostat nie go dnia. Tro je z nich awan -

so wa ło ze swo ich grup do dal szej fa zy. M.
Paw lic ka za ję ła pią te miej sce, prze gry wa jąc
do pie ro w ćwierć fi na le z Mał go rza tą Mar -
kow ską (0: 3). Wcze śniej kro to szy nian ka
po ko na ła Pau li nę Krze szew ską (2: 1), Iza -
be lę Lan gner (2: 0), Pau li nę Doj niak (2: 1)
oraz Mag da le nę Błasz czyk (3: 1). 

J. Cie ślak w gru pie ograł A. Ja siń skie go
(2: 0), Grze go rza Busz ko (2: 1), Grze go rza
Mro za (2: 0) i Pa try ka Szcze pa now skie go
(2: 0). Po tem po ra dził so bie z Ka mi lem
Wil mań skim (3: 2), a na stęp nie nie dał ra -
dy Nor ber to wi Ja gie nia ko wi (0: 3) i zo stał
skla sy fi ko wa ny na 17. po zy cji. Z ko lei P. Sa -
wic ki w gru pie po ko nał wszyst kich ry wa li
po 2: 0. Udział w tur nie ju za koń czył po po -
raż ce z An drze jem Sma rzem (0: 2). 

We Wło cław ku za in au gu ro wa no Pol -
ską Li gę Ste el dar ta. Do roz gry wek zgło si ło
się dzie sięć ze spo łów, któ re po dzie lo no
na dwie gru py. Po łą czo ne sił Kro to szy na
i Lesz na przy stą pi ły do za wo dów pod na -
zwą Ga li Kro le. Każ da z dru żyn roz gry wa
naj pierw czte ry me cze sin glo we, póź niej
dwa pa ra mi oraz znów czte ry sin glo we.
O wy ni ku koń co wym de cy du je su ma wy -
gra nych le gów ze wszyst kich po je dyn ków. 

Lesz czyń sko -kro to szyń ski te am prze -
grał z Ha ny sa mi (2: 18) i Re ki na mi War -
sza wa (5: 15). Ko lej ne me cze nasz ze spół
ro ze gra na stycz nio wym GP w Kra ko wie. 

Sto wa rzy sze nie Kro to szyń ska Li ga
Dar ta dzię ku je wszyst kim spon so rom
i part ne rom za wspar cie. Dzię ki ich po -
mo cy na si za wod ni cy mo gli zmie rzyć się
z naj lep szy mi dar te ra mi w kra ju. 

(GRZE LO)

DART 

Nasi zawodnicy znaczą 
coraz więcej w kraju 

Na dru gim miej scu upla so wa ła się
eki pa dziew cząt z Ze spo łu Szkół Po -
nad gim na zjal nych nr 3 w Kro to szy -
nie w dru ży no wych mi strzo stwach
re jo nu ka li skie go w te ni sie sto ło -
wym. Za wod nicz ki Trój ki w fi na le nie
spro sta ły ry wal kom z ZSE Ka lisz. 

Do ry wa li za cji w ha li OSRiR w Ka li -
szu przy uli cy Łódz kiej przy stą pi ły naj lep -
sze ze spo ły eta pów po wia to wych z na sze go
re gio nu, któ re po dzie lo no na dwie gru py.

Dziew czę ta z kro to szyń skiej Trój ki
w pierw szej fa zie tur nie ju wy gra ły z III LO
Ostrów Wiel ko pol ski 4: 2 oraz prze gra ły

z ZST Ple szew 3: 4. Z ko lei ple sze wian ki
po ko na ły te am z Ostro wa
Wlkp. 4: 3. – Każ da z dru żyn mia ła po jed -
nym zwy cię stwie, dla te go o tym, kto za gra
w fi na le, zde cy do wał bi lans se tów. To wła -
śnie dzię ki te mu wy prze dzi li śmy po zo sta -
łe dru ży ny, od no sząc tym sa mym naj lep -
szy wy nik w hi sto rii szko ły – oznaj mia Pa -
weł Zwierz, opie kun dziew cząt z Trój ki. 

W fi na le kro to szy nian ki mu sia ły
uznać wyż szość ry wa lek z ZSE Ka lisz,
prze gry wa jąc 1: 4. W dru ży nie ZSP 3
Kro to szyn wy stą pi ły Mar ta Mar cin kow -
ska, Ju lia Ta la ga oraz Ka ro li na Kra kow ska. 

(GRZE LO)

TENIS STOŁOWY

Historyczny wynik dziewcząt z Trójki 

Ośmio ro re pre zen tan tów kro to szyń -
skie go klu bu Hal la -San ry wa li zo wa ło
w Zduń skiej Wo li w Mi strzo stwach
Zie mi Łódz kiej Ta ekwon -Do ITF. Każ -
dy z na szych za wod ni ków zdo był
przy naj mniej dwa me da le.

Naj młod si za wod ni cy, mło dzi cy (4-9
lat), ry wa li zo wa li w tech ni kach szyb ko -
ścio wych (naj wię cej kop nięć w tar czę

w cią gu 15 se kund), tech ni kach spe cjal -
nych (kop nię cie do sięż ne w pac kę pod no -
szo ną co raz wy żej) i wal kach ka la ki
(mięk ką pał ką). Z ko lei ka de ci (10-13 lat)
mo gli się wy ka zać w tech ni kach spe cjal -
nych, ukła dach for mal nych oraz wal kach
se mi -ho go (jest to wal ka spor to wa, prze -
ry wa na, w peł nych ochra nia czach, do dat -
ko wo za wod ni cy za kła da ją ochra niacz
na tu łów – ho go).

W ka te go rii mło dzi ków przed sta wi -
cie le kro to szyń skie go klu bu wy wal czy -
li 14 krąż ków. Aga ta Gi da szew ska zdo by -
ła trzy zło te, Ana sta zja Lesz nik – trzy
srebr ne, Igna cy Ro sik – dwa zło te, An to ni
Gi da szew ski – dwa brą zo we, Krzysz tof
Szy mań ski – dwa brą zo we, a Oli wier Gu -
bań ski – je den srebr ny i je den brą zo wy. 

Na szcze gól ne wy róż nie nie za słu ży li
Bo rys Wą cha ła i Fran ci szek Ro sik, któ rzy
po raz pierw szy star to wa li w gro nie ka de -
tów, co wią za ło się z pierw szą w ży ciu wal -
ką spor to wą na za wo dach. Obaj zgar nę li
srebr ne krąż ki w wal kach, a do dat ko wo
w tech ni kach spe cjal nych Bo rys zdo był
brąz, a Fran ci szek – sre bro.

– Je ste śmy bar dzo dum ni z na -
szych pod opiecz nych, dla te go że
po zmia nie fe de ra cji był to ich pierw szy
start na za wo dach. To wią za ło się z nie -
ma łym stre sem. Mi mo te go za wod ni cy
da li z sie bie jak za wsze 110 pro cent
i po ra dzi li so bie na praw dę świet -
nie – zgod nie stwier dzi li tre ne rzy, Ma -
ja Sta ruch i Piotr Tom czak.

(AN KA)

TAEKWON-DO

Okazały dorobek medalowy 

Mię dzy na ro do we za wo dy w Nor we -
gii i Ja po nii by ły ostat ni mi, w któ rych
ry wa li zo wa li w tym ro ku se nio rzy To -
wa rzy stwa Atle tycz ne go Ro zum Kro -
to szyn. Na si su mo cy tra dy cyj nie spi -
sa li się bar dzo do brze.

Tro je za wod ni ków TA Ro zum uda ło
się do Oslo na Mię dzy na ro do we Mi -
strzo stwa Nor we gii – Nor way Su mo

Open. Wal czą cy w kat. 100 kg Aron Ro -
zum zdo był srebr ny me dal. Ta ki sam
krą żek wy wal czy ła Olim pia Ro ba kow -
ska, któ ra ry wa li zo wa ła w kat. 80 kg.
Z ko lei Ola Ro zum sta nę ła na trze cim
stop niu po dium w kat. 73 kg. Mę ska
dru ży na, z Aro nem w skła dzie, oka za ła
się naj lep sza w tur nie ju – po dob nie jak
eki pa ko biet, z dwo ma kro to szy nian ka -
mi w skła dzie. 

Ty dzień póź niej Aron Ro zum wy je -
chał na tre nin gi do uni wer sy tec kiej szko ły
su mo w Ja po nii. W prze pro wa dzo nych
tam za wo dach oka zał się naj lep szy, nie da -
jąc żad nych szans ry wa lom. Ty mi star ta -
mi se nio rzy z Kro to szy na za koń czy li se -
zon, w któ rym od by ły się Świa to we Igrzy -
ska Spor to we. 

War to przy po mnieć, iż w ra mach
przy go to wań do World Ga mes za wod ni -
cy bra li udział w wie lu tre nin gach, zgru -
po wa niach i tur nie jach, choć by w Ro sji
czy Azer bej dża nie. W ro syj skim Cze cho -
wie Aron Ro zum wraz ze swo ją dru ży ną
upla so wał się na dru giej po zy cji. 

– Dzię ku ję wła dzom gmi ny Kro to -
szyn, Sta ro stwu Po wia to we mu oraz spon -
so rom za wkład w dzia łal ność na sze go
klu bu. To wła śnie dzię ki Wa sze mu za an -
ga żo wa niu za wod ni cy mo gli przy go to wać
się do igrzysk, brać udział w za wo dach
i osią gać suk ce sy na are nie kra jo wej oraz
mię dzy na ro do wej. Bar dzo cięż ko na nie
za pra co wa li – po wie dział Da riusz Ro -
zum, pre zes TA Ro zum Kro to szyn. 

(GRZE LO)

SUMO

To był dobry sezon

W ha li spor to wej przy uli cy Olim pij skiej
od był się II Tur niej Siat ków ki o Pu char
Bur mi strza Kro to szy na. Naj lep sza by ła
dru ży na Siat ka rza Ja ro cin, któ ra w fi -
na le po ko na ła 2: 1 ze spół z Gło go wa. 

W tur nie ju ry wa li zo wa ło osiem ze -
spo łów, któ re po dzie lo no na dwie gru py.
W gru pie czer wo nej Astra Kro to -
szyn II po ko na ła Ja ro cin 2: 0
(28: 26, 25: 14) i Je le nią Gó rę 2: 1

(25: 17, 23: 25, 7: 4) oraz prze gra ła
z Gło go wem 0: 2, zaj mu jąc dru gie miej -
sce. Ta ostat nia dru ży na od nio sła kom -
plet zwy cięstw. 

W dru giej gru pie Astra Kro to -
szyn I wy gra ła po 2: 0 z Ka li szem
(25: 18, 25: 21) i Za wo nią
(25: 16, 25: 19), ale ule gła Siat ka rzo -
wi Ja ro cin 0: 2, któ ry za jął pierw sze
miej sce. 

Na pią tej lo ka cie za wo dy ukoń czy ła
eki pa z Je le niej Gó ry, po ko nu jąc 2: 1 Ka -
lisz. W po je dyn ku kro to szyń skich ze spo -
łów Astra I zwy cię ży ła 2: 1 i tym sa mym
za ję ła trze cią po zy cję. W fi na le Siat karz
Ja ro cin ograł Gło gów 2: 1. 

(GRZE LO)

SIATKÓWKA

Puchar dla drużyny z Jarocina 



15Sport

Zna ko mi cie spi sał się Kon rad Po -
wroź nik w XXI Mię dzy na ro do wym
Mi tin gu Pły wac kim Nie sły szą cych
w Po zna niu. Me da li sta XXIII Let nich
Igrzysk Olim pij skich Głu chych zdo był
w sto li cy Wiel ko pol ski aż sześć zło -
tych krąż ków. 

Po lip co wych igrzy skach w Tur cji
Kon rad zde cy do wał się na zmia -
ny. – Obec nie do sko na lę swo je umie jęt -
no ści w no wym klu bie – WKS -ie Śląsk
Wro cław – mó wi. – Dzień roz po czy nam
tre nin giem w wo dzie – od 6.30 do 8.15.
Ko lej ne ćwi cze nia, już w ha li, mam
od 16.00 do 17.00, a póź niej po now nie
pły wam w ba se nie. Wię cej wol ne go cza su
mam w week en dy, gdyż w so bo ty mam
tyl ko po ran ny tre ning. Po nim wcho dzi -
my do zim nej wo dy, ewen tu al nie sau ny,
by zre lak so wać się po cięż kim ty go -
dniu – do da je nasz pły wak. 

K. Po wroź nik ma już za so bą star ty
na Grand Prix w Ło dzi i Oświę ci miu.
W li sto pa dzie świet nie spi sał się w mi -
tin gu pły wac kim na krót kim ba se nie
w Po zna niu. – Za ją łem pierw sze miej -
sca na 50 m i 100 m kla sycz nym, 50
i 100 m mo tyl ko wym, 100 i 200 m
zmien nym. Przy go to wu ję się do Mi -
strzostw Eu ro py Nie sły szą cych, któ re

od bę dą się w lip cu w Lu bli nie – oznaj -
mia za wod nik, któ ry 24 li sto pa da roz -
po czął ko lej ne zgru po wa nie w ra mach
przy go to wań do ME. 

(GRZE LO)

PŁYWANIE 

Ozłocony Konrad Powroźnik

18 li sto pa da w sa li Ze spo łu Szkół
w Zdu nach, z oka zji Świę ta Nie pod -
le gło ści, od był się Tur niej Te ni sa Sto -
ło we go o Pu char Bur mi strza. Do ry -
wa li za cji przy stą pi ło 64 za wod ni ków
i za wod ni czek z ca łe go woj. wiel ko -
pol skie go.

Or ga ni za to rem za wo dów był
Uczniow ski Klub Spor to wy Im puls. Te ni -
si ści ry wa li zo wa li w pię ciu ka te go riach.
Nad pra wi dło wym prze bie giem im pre zy
czu wa li Ali na Wilk (pre zes Im pul su) oraz
Eu ge niusz Ko czo row ski (sę dzia głów ny). 

Naj lep sze trój ki w po szcze gól nych
ka te go riach otrzy ma ły pu cha ry, a za za ję -
cie miejsc 1-6 wrę czo no dy plo my i na -
gro dy rze czo we, ufun do wa ne przez gmi -
nę Zdu ny. 

W ka te go rii dziew cząt z rocz ni -
ków 2006 i młod szych dru gie miej sce
za ję ła Ka ta rzy na Rosz czak z Im pul su.

W tej sa mej gru pie wie ko wej chłop ców
ca łe po dium na le ża ło do za wod ni ków
z na sze go po wia tu. Trium fo wał An to ni
Frąc ko wiak (LKS Spół dziel ca Ko by lin),
przed Mi ko ła jem No wa kow skim (LZS
Rosz ki) i Mi ko ła jem Zy dor czy kiem
(UKS Im puls Zdu ny).

Wśród dziew cząt z rocz ni ków 1999-
2005 na po dium sta nę ły za wod nicz ki Im -
pul su Zdu ny – Ka ta rzy na Swo ra, We ro -
ni ka Po łczyń ska i Ol ga Zy dor czyk. W tej
gru pie wie ko wej chłop ców naj lep szy oka -
zał się Ma te usz Sta niew ski (UKS Im puls
Zdu ny), a trze ci był je go klu bo wy ko le -
ga – Wik tor Ma lec. 

W ka te go rii open na trze cim miej scu
upla so wa ła się Klau dia Wa cho wiak (LKS
Spół dziel ca Ko by lin). Naj młod szą za wod -
nicz ką tur nie ju by ła Na ta sza Ku rzaw ska
(UKS Im puls Zdu ny), a ne sto rem za wo -
dów – Ta de usz Ra da jew ski (KS Kro tosz).

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Rywalizacja o Puchar Burmistrza

Za na mi dru ga ko lej ka Kro to szyń -
skiej Li gi Ha lo wej Pił ki Noż nej.
Na pierw szym miej scu utrzy mu je się
eki pa A Se ree Tee, któ ra po ko na ła
ze spół Lun tru sów 12: 5. Pew ne zwy -
cię stwa od nio sły też Żu bry i Eki pa
z Sul mie rzyc.

Dru ga se ria spo tkań roz po czę ła się
od wy so kiej wy gra nej Żu brów z Dre am
Te amem (16: 5). Żu bry od pierw szych
mi nut me czu prze ję ły kon tro lę na bo isku
i do prze rwy pro wa dzi ły 11: 2. Po zmia -
nie stron ze spół kon tro lo wał sy tu ację

i jesz cze po więk szył prze wa gę. Pięć go li
strze lił J. Kło bu sek, a czte ry ra zy do siat ki
tra fił M. Kwie ciń ski. 

Swo je go ry wa la roz gro mi ła tak że Eki -
pa z Sul mie rzyc. Pił ka rze Tor na da nie
mie li zbyt wie lu ar gu men tów i już
do prze rwy sul mie rzy cza nie pro wa dzi -
li 7: 0. Po zmia nie stron Eki pa do ło ży ła
jesz cze czte ry tra fie nia, tra cąc przy tym
tyl ko jed ne go go la i zwy cię ży ła 11: 1. Tak
więc Tor na do po dwóch ko lej kach po zo -
sta je na dal bez punk tu. 

Pro -Met Koź min Wiel ko pol ski po ko -
nał Ju nio rów Astry 7: 4. Przed tym spo tka -

niem na gro dę dla naj lep sze go za wod ni ka
pierw szej ko lej ki ode brał bram karz – N.
Ko zieł, któ ry po now nie był moc nym
punk tem swo je go ze spo łu, ale tym ra zem
nie dał ra dy po wstrzy mać do świad czo nych
snaj pe rów Pro -Me tu. War to od no to wać
dwa go le M. Kaź mier cza ka oraz tra fie nie
koź miń skie go bram ka rza, P. Szul ca, któ ry
rę ką po słał fut bo lów kę do siat ki ry wa li. 

A Se ree Tee w pierw szej po ło wie to -
czy ło za cię ty bój z Lun tru sa mi. Do prze -
rwy mi strzo wie pro wa dzi li 5: 4. Po zmia -
nie stron AST pod krę ci ło tem po i osta -
tecz nie wy gra ło aż 12: 5. Po trzy bram ki
zdo by li M. Mar ci niak i D. Olej nik. 

W po je dyn ku z LZS -em Ko bier no -
-Tom ni ce dru ży na Igloo pro wa dzi ła
już 2: 0. Ale po tem by ło już tyl ko go rzej
i LZS wy grał 11: 5. Sześć ra zy na li stę
strzel ców wpi sał się K. Kry stek. 

Głów nie dzię ki świet nej po sta wie
bram ka rza MTV Roz dra żew po ko na -
ło 3: 1 Octa gon. Gol ki per był jed nym
z naj lep szych ak to rów te go spo tka nia.

(GRZE LO)
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AST nie oddaje prowadzenia

Na po cząt ku li sto pa da w Brze gu Dol -
nym od by ły się Mi strzo stwa Pol ski
Mło dzi ków w Za pa sach w Sty lu Wol -
nym. Za wod ni cy z na sze go po wia -
tu – To masz Ko wal ski, Hu bert Krzy -
żań ski i Bar tosz Sto dol ny – wy wal -
czy li brą zo we me da le. 

W dol no ślą skiej miej sco wo ści za mel -
do wa ło się po nad 200 mło dych za pa śni -
ków w wie ku 13-15 lat z 58 klu bów. Bar -
dzo do brze spi sa li się dwaj przed sta wi cie -
le LKS -u Ce ra mik Kro to szyn i je den re -
pre zen tant UKS -u Olim pij czyk Sul mie -
rzy ce. Każ dy z nich upla so wał się w swo jej
ka te go rii wa go wej na trze cim miej scu, po -
ko nu jąc po dro dze czte rech ry wa li. 

To masz Ko wal ski (Olim pij czyk) w klu -
czo wej wal ce w ka te go rii 73 kg wy grał z Ka -
mi lem Pro ko pem (LKS Znicz Chę ci ny)
przez prze wa gę tech nicz ną 12-2. Hu bert
Krzy żań ski (Ce ra mik) prze grał je dy nie po -
je dy nek o wej ście do fi na łu z Ja ku bem Mi -
cha la kiem (LUKS Su ples Kra śnik). Z ko lei
Bar tosz Sto dol ny (Ce ra mik) nie spro stał
Ma te uszo wi Pę dzic kie mu (ZTA Zgierz). 

W mi strzo stwach ry wa li zo wa li tak że
Ma ciej Ko smal ski (Ce ra mik – 7. miej sce
w kat. 47 kg), Mi chał Bą czyk (Ce ra mik – 9.
miej sce w kat. 35 kg), Kac per No wa kow ski
(Ce ra mik – 11. miej sce w kat. 38 kg), Mi -

ko łaj Adam czew ski (Ce ra mik – 14. miej sce
w kat. 42 kg) i Prze my sław Wi zner (Olim -
pij czyk – 22. miej sce w kat. 42 kg). W kla -
sy fi ka cji dru ży no wej Ce ra mik za jął siód mą
lo ka tę, a Olim pij czyk był 28. 

W tym sa mym cza sie w Piotr ko wie
Try bu nal skim ry wa li zo wa ły dziew czę ta.
Agniesz ka Lis (44 kg) oraz Mag da le na
Na my ślak (67 kg) prze gra ły po jed nej wal -
ce i zdo by ły brą zo we krąż ki. Po za ni mi
w za wo dach star to wa ły Na ri na Ję dru lak
(Ce ra mik – 17. miej sce w kat. 52 kg) oraz
Mar ce li na Czu bak (Ce ra mik – 21. miej -
sce w kat. 48 kg). 

War to do dać, że nasz olim pij czyk,
Ro bert Ba ran, prze by wał na zgru po wa -
niu re pre zen ta cji na ro do wej w Ro sji,
gdzie wy stą pił na dwóch tur nie jach.
W Kha sa vjur cie sto czył czte ry po je dyn -
ki. W pół fi na le prze grał 6: 10 z Aze rem,
wi ce mi strzem świa ta z po przed nie go ro -
ku. Po tem po ko nał ubie gło rocz ne go mi -
strza Ro sji i za jął trze cie miej sce. Z ko lei
w Bo tlikh ry wa li zu ją cy w naj cięż szej ka -
te go rii 125 kg za pa śnik po ko nał wszyst -
kich ry wa li, nie tra cąc przy tym na wet
punk tu. 

(GRZE LO)

ZAPASY

Medale młodzików na mistrzostwach kraju 



W pierw szy week end grud nia po raz
pierw szy w Kro to szy nie od bę dzie się
tur niej Re iss Cup. Pił kar skie emo -
cje, nie sa mo wi ty do ping i nie po wta -
rzal na at mos fe ra gwa ran to wa ne.
W ha li przy uli cy Olim pij skiej ry wa li -
zo wać bę dzie po nad 600 mło dych
adep tów fut bo lu. 

Re iss Cup to naj więk szy w Pol sce
cykl tur nie jów spor to wych dla dzie ci, or -
ga ni zo wa ny co ro ku przez Klub Spor to wy
Aka de mia Pił kar ska Re is sa oraz Fun da cję
Pio tra Re is sa. W każ dej edy cji bie rze
udział oko ło 7000 dzie ci, uczęsz cza ją -
cych na co dzień na za ję cia w Aka de -
mii. – Tur niej z ro ku na rok ma co raz
więk szy for mat. Mło dzi pa sjo na ci fut bo -
lu po raz ko lej ny sta ną do wal ki o zwy cię -
skie pu cha ry. Za po wia da się na praw dę
wy jąt ko we wi do wi sko! – oznaj mia Piotr
Re iss, pa tron klu bu.

W tym ro ku Re iss Cup po raz pierw -
szy za wi ta do na sze go mia sta. – No wa ha la
przy uli cy Olim pij skiej da je moż li wość zor -
ga ni zo wa na tak du żej im pre zy w Kro to szy -
nie – stwier dza Grze gorz No wak, ko or dy -
na tor APR. – Sza cu je my, że przez dwa dni
na spe cjal nie przy go to wa nym bo isku – ze
sztucz ną na wierzch nią i z ban da mi – ry -
wa li zo wać bę dzie po nad 600 adep tów fut -
bo lu. Za pra sza my wszyst kich w pierw szy
week end grud nia na tur niej, by do pin go -
wać ma łych pił ka rzy – za chę ca. 

Prócz spor to wych emo cji nie za brak -
nie mi ko łaj ko wych pre zen tów. Swo ją obec -
no ścią tur niej uświet nią wła dze po szcze -
gól nych miast oraz ro dzi ce za wod ni ków. 

Każ da edy cja tur nie ju Re iss Cup to

no wa przy go da, wy peł nio na nie po wta -
rzal ną at mos fe rą i pięk ny mi go la mi. To
nie tyl ko świet na za ba wa dla ca łej ro dzi ny,
ale i na uka gry z za cho wa niem za sad fa ir
play. Na wszyst kich uczest ni ków, ich ro -

dzi ców oraz przy by łych go ści cze ka ją licz -
ne atrak cje, m. in. gry i za ba wy, kon kur sy,
warsz ta ty te ma tycz ne, pre lek cje czy wi zy -
ty gwiazd spor tu.

(KAK TUS)

W Na my sło wie od był się mię dzy na -
ro do wy me mo riał za pa śni czy, w któ -
rym star to wa li tak że re pre zen tan ci
Olim pij czy ka Sul mie rzy ce. Naj le piej
po wio dło się Igo ro wi Or li kow skie mu,
któ ry zdo był brą zo wy krą żek.

Do ry wa li za cji w Na my sło wie przy -
stą pi ło 100 za wod ni ków z Pol ski oraz re -
pre zen ta cja Ukra iny. Za pa śni cy wal czy li

w trzech gru pach mło dzie żo wych.
Igor Or li kow ski zdo był brą zo wy me -

dal w ka te go rii 42 kg. Bli sko po dium był
też in ny za wod nik Olim pij czy ka – Ma te -
usz Ko wal ski, star tu ją cy w gru pie ju nio -
rów star szych. Jed nak wal cząc o brą zo wy
krą żek, nasz za pa śnik mu siał uznać wyż -
szość ry wa la z Na my sło wa i osta tecz nie
za koń czył zma ga nia na pią tym miej scu.

(AN KA)
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Reiss Cup w Krotoszynie!

ZAPASY

Brąz Igora Orlikowskiego

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

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

gicz ny, lecz dzię ki te ra pii Dr.
Co xa ope ra cji moż na unik nąć.

Me to da ta
da je efekt w po -
sta ci po mniej -
sze nia się prze -
pu kli ny dys ku,
dzię ki cze mu
zmniej sza się
ucisk na ko rze -
nie ner wo we,
co przy no si

ulgę w bó lu. Po nad to do cho dzi do po -
więk sze nia się otwo rów mię dzy krę go -

wych i przy -
wra ca ny jest

r u c h
w sta wach
krę go słu -
pa. Naj -
w a ż  n i e j  -
szy efekt
to re ge ne -

ra cja krąż ków mię dzy krę go wych, któ -
re sta ją się bar dziej na -
wod nio ne, od ży wio ne 

i więk sze.


