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DZIŚ W NU ME RZE:
� WYDARZENIA

Mikołajkowe imprezy
Czytaj na str. 2, 4 i 12

� NASZA AKCJA 

Pluszaki zostały
wręczone!

Czytaj na str. 8-9

� DODATEK 

TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 10-11

� EDUKACJA 

Współpraca Ceramy 
z firmą MAHLE

Czytaj na str. 13

� SPORT

Charytatywny turniej
dla Mariusza

Czytaj na str. 15

� SPORT

Darterski Puchar
Polski w Krotoszynie!

Czytaj na str.16 Czytaj str. 4

INWESTYCJE

Otwarcie nowoczesnej
hali w MAHLE



W Ze spo le Szkół Po nad gim na zjal -
nych w Zdu nach 21 li sto pa da ob cho -
dzo no Dzień Życz li wo ści. Z tej oka zji
ucznio wie przy go to wa li żół te
uśmiech nię te buź ki.

W tym szcze gól nym dniu ca ła spo -
łecz ność szkol na zwra ca ła uwa gę na ran gę
i zna cze nie sło wa 'życz li wy'. Jak pod kre śla -
li or ga ni za to rzy, aby prze ciw dzia łać za ni -
ko wi życz li wo ści wo bec in nych, trze ba pa -
mię tać, że wza jem ny sza cu nek i otwar tość
na dru gie go czło wie ka spra wia ją, że to, co

ro bi my, da je nam więk szą sa tys fak cję i mo -
ty wu je do dal sze go dzia ła nia. Tak więc do -
ce niaj my i sza nuj my sie bie na wza jem.

(AN KA)
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Sto wa rzy sze nie Woj sko wej Czwór ki
po raz pierw szy zor ga ni zo wa ło dla
dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej nr 4
w Kro to szy nie spo tka nie z Mi ko ła -
jem. Atrak cji nie bra ko wa ło.

Uczest ni ków spo tka nia po wi ta li dy rek -
tor Ire ne usz No wak, wi ce dy rek tor Do ro ta
Rut kow ska i Halsz ka Ko bier ska -Obal – pre -
zes wspo mnia ne go sto wa rzy sze nia. 

Dzie ci naj pierw wy słu cha ły li stu
od św. Mi ko ła ja, a na stęp nie ozda bia ły
pier ni ki i uczy ły się tań ca ma łych po moc -
ni ków św. Mi ko ła ja. Po tem przy był wy -
cze ki wa ny przez wszyst kich gość, któ ry
oczy wi ście wrę czał uczniom SP nr 4 po -
da run ki. Dzie ci rów nież mia ły pre zent
dla Mi ko ła ja – ta niec, któ ry wy warł na go -
ściu ogrom ne wra że nie.

(AN KA) 

ZSP ZDUNY

Dzień życzliwości

SP NR 4 KROTOSZYN

Czwórkowe spotkanie z Mikołajem

Pro jekt „Ma te ma ty ka i my”, re ali zo -
wa ny przez Szko łę Pod sta wo wą nr 3
im. K. Ma ku szyń skie go w Koź mi nie
Wlkp., otrzy mał Kra jo wą Od zna kę
Ja ko ści. Na uczy ciel ki ma te ma ty ki,
Ali cja Gaw roń ska i Elż bie ta Śmi giel -
ska, za re je stro wa ły go pod czas Re -
gio nal ne go Se mi na rium Kon tak to -
we go eTwin ning.

Kra jo wa Od zna ka Ja ko ści jest przy -
zna wa na przez Kra jo we Biu ro eTwin ning
tym na uczy cie lom, któ rych pra ca w ra -
mach pro jek tu osią gnę ła okre ślo ny po -
ziom. Jest to dla pe da go ga wy raz uzna nia
je go do ko nań, dla uczniów więk sza mo ty -
wa cja do pro wa dze nia za pla no wa nych
dzia łań, a dla szko ły pu blicz ne po twier -
dze nie za an ga żo wa nia i dą że nia do ja ko ści. 

Pro jekt do ty czył wy ko rzy sta nia ma te -
ma ty ki w ży ciu co dzien nym. Ucznio wie
bu do wa li mo de le fi gur prze strzen nych,

sto su jąc róż ne tech ni ki. Szu ka li w swo im
oto cze niu przy kła dów fi gur na płasz czyź -
nie, fi gur prze strzen nych i wy ko ny wa li za -
da nia prak tycz ne z ni mi zwią za ne. Po tem
po rów na li i oce ni li swo je pra ce. 

Pod czas wi de okon fe ren cji, zor ga ni zo -
wa nej na eTwin ning Li ve „Licz by i dzia ła -
nia”, ucznio wie roz wią zy wa li m. in. za da -
nia do ty czą ce ob li czeń prak tycz nych, za -
war tych w ksią żecz kach elek tro nicz nych
oraz ry wa li zo wa li w qu izie „Ułam ki dzie -
sięt ne”. Wy mie nia li swo je spo strze że nia

na cza cie lub na fo rum pro jek tu. Wspól -
nie ob cho dzo no Dzień Krop ki oraz Świa -
to wy Dzień Ta blicz ki Mno że nia. 

Pro duk ta mi pro jek tu są wspól nie
stwo rzo ne ksią żecz ki elek tro nicz ne oraz
qu izy, za da nia z ko da mi QR, do ty czą ce
wy ko rzy sta nia ma te ma ty ki w ży ciu co -
dzien nym. Re ali zu jąc pro jekt, ucznio wie
roz wi nę li wie le kom pe ten cji klu czo wych,
m. in. ma te ma tycz ne, ję zy ko we, in for ma -
tycz ne, spo łecz ne, oby wa tel skie.

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Trójka z Krajową Odznaką Jakości
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5 grud nia od by ła się uro czy sta ce re -
mo nia otwar cia no wej ha li pro duk -
cyj nej tło ków sta lo wych w MAH LE
Pol ska. Na le ży ona do naj no wo cze -
śniej szych obiek tów te go ty pu
na świe cie, a pod czas pro duk cji wy -
ko rzy sty wa ne bę dą naj now sze i in -
no wa cyj ne tech no lo gie. 

W uro czy sto ści wzię li udział za rów -
no przed sta wi cie le naj wyż szych władz
MAH LE Pol ska Sp. z o. o., jak i wło da rze
Kro to szy na oraz po wia tu kro to szyń skie -
go, na cze le ze sta ro stą Sta ni sła wem
Szczot ką, wi ce sta ro stą Paw łem Ra do jew -
skim i bur mi strzem Fran cisz kiem Mar -
szał kiem. Ce re mo nię uświet nił wy stęp
ar ty stycz ny uczniów Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej w Kro to szy nie. 

Dr An dre as Ko sic ki, pre zes MAH LE
Pol ska, przy po mniał hi sto rię kro to szyń -
skie go przed się bior stwa oraz współ pra cy
pol sko -nie miec kiej. – Czter dzie ści pro -
cent pro duk cji na sze go za kła du sta no wią
tło ki, ko lej ne czter dzie ści pro cent to tu le -
je, po zo sta ła pro duk cja to za wo ry i czę ści
za mien ne – mó wił A. Ko sic ki. – Nie mal
w po ło wie sa mo cho dów w Eu ro pie są na -
sze czę ści, co jest szcze gól nym po wo dem
do du my. Do tej po ry pro du ko wa li śmy
tło ki alu mi nio we, a te raz, dzię ki naj now -
szej tech no lo gii, bę dzie my wy ko ny wać
tło ki sta lo we. To ogrom ny skok tech no lo -
gicz ny – pod kre ślił pre zes MAH LE. 

Za kład po wstał w 1877 ro ku pod na -
zwą Kro to szyń ska Fa bry ka Ma szyn i Le -
jar nia Pa li wa. Od czerw ca 1999 ro ku na -
le ży do Gru py MAH LE. W tym cza sie
pra co wa ło tu 980 pra cow ni ków, któ rzy
pro du ko wa li tu le je cy lin dro we i ele men ty
roz rzą du dla świa to we go prze my słu sa -
mo cho do we go i mo to ry za cyj ne go. Dziś
fir ma za trud nia po nad 3000 pra cow ni -
ków. Wio dą cy mi klien ta mi MAH LE są
ta kie świa to we mar ki jak BMW, Volks wa -
gen, Sko da, Hon da, To yo ta, Mer ce des -
-Benz czy Re nault. War tość za kła du sza -
co wa na jest na po nad mi liard zło tych.

Wiel kie na dzie je na szyb ki roz wój fa -
bry ki i za cie śnie nie współ pra cy z wła dza -

mi lo kal ny mi wy ra ził wi ce pre zy dent kon -
cer nu MAH LE. Z ko lei bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek po dzię ko wał za wie lo let -
nią, owoc ną współ pra cę po mię dzy MAH -
LE a sa mo rzą dem lo kal nym. – To jest bar -
dzo waż na chwi la dla fir my oraz dla Kro -
to szy na – oznaj mił F. Mar sza łek. – Chciał -
bym, że by ta kie in we sty cje by ły tu taj re ali -
zo wa ne. Dzię ki te mu na sze mia sto rów -
nież się roz wi ja. Gra tu lu je my bar dzo no -
wo cze sne go za kła du. Co istot ne, mło dzi
lu dzie ma ją szan se na sta bil ne za trud nie -
nie. Ży czę, by mó wi ło się, że jest to naj waż -
niej szy za kład kon cer nu MAH LE na świe -
cie – po wie dział wło darz Kro to szy na.

Hi sto rię no wej ha li pro duk cyj nej
przed sta wił dr inż. Pa weł Li siak, dy rek tor
za kła du pro duk cji tło ków. – Świę tu je my
waż ne dla nas wszyst kich wy da rze nie.
Otwar cie ha li tło ków sta lo wych jest
zwień cze niem dwóch lat wy tę żo nej pra cy
i za an ga żo wa nia wie lu osób. Kwie -
cień 2015 ro ku jest dla nas pa mięt ną da -
tą, po nie waż wte dy na stą pi ło prze ka za nie
przez pa na Fran ka We ip per ta opra co wa -
nych da nych, do ty czą cych pro duk cji tło -
ków sta lo wych. Mie siąc póź niej otrzy ma -
li śmy kon cep cję bu do wy, po czym po wo -

ła li śmy ze spół pro jek to wy. I tak od czerw -
cu roz po czę ły się cy klicz ne spo tka nia ze -
spo łu – opo wia dał P. Li siak. 

Wraz z po cząt kiem paź dzier ni ka ru -
szy ły pra ce ziem ne i fun da men to we
pod bu do wę no wej ha li. In we sty cja o łącz -
nej war to ści 100 mln eu ro po zwo li
na uru cho mie nie pię ciu li nii pro duk cyj -
nych, opar tych na no wo cze snej tech no lo -
gii i in no wa cyj nych roz wią za niach in ży -
nie ryj nych – czte rech do pro duk cji tło -
ków sta lo wych, a jed nej do alu mi nio -
wych. Pro ces pro duk cyj ny uwzględ ni m.
in. ob rób kę wstęp ną, ob rób kę na go to wo
oraz ob rób kę po wierzch nio wą. Przy peł -
nym wy ko rzy sta niu moż li wo ści pro duk -
cyj nych każ de go ro ku w no wej ha li pro -
du ko wa nych bę dzie 3,5 mln tło ków sta lo -
wych. Tra fią one na eu ro pej ski ry nek mo -
to ry za cyj ny, a od bior ca mi bę dą świa to we
kon cer ny sa mo cho do we, jak choć by Hon -
da czy Re nault.

Kul mi na cyj nym punk tem uro czy sto -
ści by ło sym bo licz ne prze cię cie wstę gi
i prze ka za nie klu czy do bram no wej ha li. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

INWESTYCJE

Otwarcie nowoczesnej hali w MAHLE
BRACTWO KURKOWE

Mikołajkowe strzelanie

3 grud nia na strzel ni cy kro to szyń -
skie go Brac twa Kur ko we go od by ły
się mi ko łaj ko we za wo dy strze lec kie.
Uczest ni cy ry wa li zo wa li w czte rech
kon ku ren cjach: strze la niu do tar czy
mi ko ła jo wej, do tar czy z za byt ka mi
Kro to szy na, do tar czy lo so wej
i do ku ra.

W pierw szej kon ku ren cji naj lep szy
był Krzysz tof Smo leń ski (Książ Wiel ko -
pol ski), wy prze dza jąc Mar ci na Stań ka
(Kro to szyn) i Ste fa na Mi chal skie go (Kro -
to szyn). Strze la nie do tar czy „Za byt ki
Kro to szy na” wy grał Je rzy Woj now ski (Li -
go ta), na dru gim miej scu po now nie zna -

lazł się Mar cin Sta niek, a na trze cim – Jan
Ci sze wicz (Do lsk).

W tar czy lo so wej trium fo wa ła Ali na
Ste fań ska (Rasz ków), a za nią upla so wa li
się Ja ro sław Wojt czak (Ostrów Wlkp.)
i Ma rek Ste fań ski (Rasz ków). Z ko lei w tra -
dy cyj nym strze la niu do ku ra zwy cię żył Le -
szek Waw rzy niak (Kro to szyn), a na po -
dium zna leź li się tak że Je rzy Woj now ski
(Li go ta) i Ry szard Bu ra (Wło sza ko wi ce).

Na gro dy i upo min ki naj lep szym
strzel com wrę czał Ma ciej Bła że jew ski,
star szy kro to szyń skie go Brac twa Kur ko -
we go.

(NO VUS)

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

Pożar w domu jednorodzinnym
2 grud nia w jed nym z do mów jed no ro -
dzin nych na ul. Pocz to wej w Zdu nach
wy buchł po żar. Czte ry oso by, w tym
dwo je dzie ci, zo sta ły po szko do wa ne.

Gdy straż po żar na do tar ła na ul.
Pocz to wą, w do mu pa li ło się po miesz cze -
nie ku chen ne. Ze wstęp nych in for ma cji
wy ni ka ło, że do szło do wy bu chu ga zu,
lecz na miej scu te go nie po twier dzo no. 

– Przed przy by ciem jed no stek ochro -
ny prze ciw po ża ro wej czte ry oso by opu -
ści ły obiekt ob ję ty po ża rem – mó wi To -
masz Ni cie jew ski, rzecz nik pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej PSP w Kro to szy -
nie. – Dwie ko bie ty by ły już pod opie ką
ra tow ni ków me dycz nych w ka ret ce po go -
to wia, na to miast dwój ka ma łych dzie ci
znaj do wa ła się u ro dzi ny w po bli skim do -
mu. We wnątrz miesz ka nia pa no wa ło du -
że za dy mie nie. Po pa rzo na ko bie ta tra fi ła

nie zwłocz nie do szpi ta la. Stra ża cy za opie -
ko wa li się mat ką z dwój ką dzie ci, któ rym
udzie lo no wspar cia psy chicz ne go. Ma lu -
chy otrzy ma ły Mi sia Ra tow ni ka. Dru ga
ka ret ka za bra ła mat kę z dzieć mi do szpi -
ta la – do da je T. Ni cie jew ski.

Stra ża cy, wy po sa że ni w ka me rę ter mo -
wi zyj ną i sprzęt ochro ny dróg od de cho -
wych, wpro wa dzi li do wnę trza bu dyn ku li -
nie ga śni cze, sku tecz nie tłu miąc ogień. Nad -
pa lo ne ma te ria ły i bu tle ga zo we usu nię to
na ze wnątrz, po miesz cze nia od dy mio no,
prze wie trzo no i spraw dzo no urzą dze nia mi
po mia ro wy mi – za gro żeń nie stwier dzo no.

Na miej sce zda rze nia przy je chał rów -
nież bur mistrz To masz Chu dy, któ ry za -
ofe ro wał po moc po szko do wa nym w po -
ża rze. Stra ża cy ape lu ją do miesz kań ców
o ostroż ność i roz wa gę przy wy ko ny wa -
niu co dzien nych, zda wa ło by się – pro -
stych, czyn no ści.

– Niech po śpiech i ru ty na nie do pro -
wa dzą do sy tu acji, w któ rej mo że my stra -
cić zdro wie lub ży cie. Wy ko nuj my czyn -
no ści zgod nie z za le ce nia mi pro du cen ta
i in struk cja mi. Pa mię taj my, że po śpiech
jest złym do rad cą – ape lu je T. Ni cie jew ski.

(NO VUS)

WYPADEK

Zderzenie osobówki z ciężarówką
1 grud nia na dro dze kra jo wej nr 36,
w Lu to gnie wie, do szło do czo ło we go
zde rze nia sa mo cho du oso bo we go
z cię ża ro wym. Jed na oso ba zo sta ła
po szko do wa na. 

Gdy służ by ra tow ni cze do tar ły
na miej sce wy pad ku, stwier dzo no wy ciek
pa li wa z uszko dzo ne go zbior ni ka w cią -
gni ku sio dło wym. Kie row cą oso bów ki za -
jął się le karz z Ze spo łu Ra tow nic twa Me -
dycz ne go. 

Stra ża cy za bez pie czy li wy ciek pa li wa
z cię ża rów ki, a po zo sta łe pa li wo prze -
pom po wa li do pod sta wio ne go zbior ni ka.
W sa mo cho dzie oso bo wym odłą czo no
aku mu la tor. Po szko do wa ny zo stał prze -
wie zio ny do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra -
tun ko we go w Kro to szy nie. Na ko niec
dzia łań z jezd ni usu nię to po zo sta ło ści
po zda rze niu. 

– Kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Fiat
Pun to 51-let ni miesz ka niec Kro to szy na nie
do sto so wał pręd ko ści do wa run ków pa nu -
ją cych na dro dze, w wy ni ku cze go zje chał
na prze ciw ny pas ru chu i do pro wa dził
do zde rze nia bocz ne go z po jaz dem mar ki
Ive co, któ rym kie ro wał 31-let ni męż czy -
zna. Kie row cy by li trzeź wi. Spraw cę uka ra -
no man da tem w wy so ko ści 300 zł – 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.

Po li cja ape lu je do kie row ców o więk -
szą ostroż ność na dro dze w przy pad ku
po gor sze nia wa run ków at mos fe rycz nych,
opa dów desz czu, ogra ni cze nia wi docz no -
ści i świa teł od bi ja ją cych się od mo krej na -
wierzch ni dro gi.

(NO VUS)

NA DRODZE

Nie udzieliła pierwszeństwa

Wie czo rem 3 grud nia na ul. Mah le
w Kro to szy nie do szło do zde rze nia
dwóch sa mo cho dów oso bo wych.
Na szczę ście nikt po waż nie nie
ucier piał.

Kie row ca BMW sa mo dziel nie opu -
ścił po jazd i nie uskar żał się na żad ne do le -
gli wo ści, na to miast ko bie ta ja dą ca sa mo -
cho dem Opel Cor sa w chwi li przy by cia
stra ża ków znaj do wa ła się we wnątrz au ta. 

– Stra ża cy wy ko na li do stęp do oso by
po szko do wa nej, na stęp nie udzie li li jej kwa -
li fi ko wa nej pierw szej po mo cy, po le ga ją cej
na wspar ciu psy chicz nym i sta bi li za cji od -
cin ka szyj ne go krę go słu pa koł nie rzem or -
to pe dycz nym. Po przy by ciu na miej sce Ze -
spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go ko bie tę
prze nie sio no na de sce or to pe dycz nej
do ka ret ki. Bę dą cy na miej scu le karz zde cy -

do wał o prze wie zie niu jej do Szpi tal ne go
Od dzia łu Ra tun ko we go w Kro to szy -
nie – 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, a z dro gi usu nę li pły ny eks plo ata -
cyj ne i po zo sta ło ści ka ro se rii. 

– Jak usta lo no, kie ru ją ca sa mo cho -
dem Opel Corsa miesz kan ka gmi ny Kro -
to szyn, ja dąc od stro ny Ko bier na, nie
ustą pi ła pierw szeń stwa prze jaz du pod -
czas skrę tu w le wo na par king. W re zul ta -
cie do pro wa dzi ła do zde rze nia z pra wi -
dło wo ja dą cym z prze ciw ka po jaz dem
mar ki BMW. Uczest ni cy zda rze nia by li
trzeź wi. Ko bie ta zo sta ła uka ra na man da -
tem w wy so ko ści 300 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)
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Ta ki ty tuł no si naj now szy pro gram
Neo -Nów ki. Pierw sze go dnia grud -
nia słyn ny wro cław ski ka ba ret wy -
stą pił dla kro to szyń skiej pu blicz no -
ści w ha li wi do wi sko wo -spor to wej. 

Neo -Nów ka to ka ba ret za ło żo ny
w 2000 ro ku przez gru pę wro cław skich

stu den tów. Przez pierw sze mie sią ce dzia -
łal no ści gru pa funk cjo no wa ła pod na zwą
To -Nie my. Ka ba ret po ru sza głów nie te -
ma ty spo łecz ne i po li tycz ne.

W pro gra mie „Ka zik sam w do mu”
ar ty ści w na der za baw ny spo sób za pre -
zen to wa li ar che ty po wą pol ską ro dzi nę.
Wi dow nia ba wi ła się wy śmie ni cie, Nie za -

bra kło też au tor skich pio se nek, któ re są
sta łym ele men tem wy stę pów i nie wąt pli -
wym atu tem Neo -Nów ki. (NO VUS)

7Kultura/Finanse
KABARET

Kazik sam w domu...

1 grud nia go ściem Kro to szyń skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej był Je rzy Fe liks
Fe do ro wicz – pol ski ak tor te atral ny
i fil mo wy, re ży ser, po eta, pi sarz, po -
seł na sejm V, VI i VII ka den cji, se na -
tor IX ka den cji. 

Je rzy Fe do ro wicz jest rów nież spo łecz ni -
kiem pra cu ją cym z nie peł no spraw ny mi
itrud ną mło dzie żą, świet nym or ga ni za to rem,
wy traw nym te ni si stą i za go rza łym ki bi cem.
Ukoń czył stu dia na PWST w Kra ko wie. Ja ko
ak tor zwią za ny jest z kra kow ski mi te atra mi
Roz ma ito ści i Sta rym oraz Pań stwo wy mi Te -
atra mi Dra ma tycz ny mi w Szcze ci nie. 

Wy stę po wał m. in. w ta kich fil mach jak
„Kon cert ży czeń”, „Pu łap ka”, „Ko per nik”,
„Po top”, „Zni kąd do ni kąd” czy „No ce idnie”.
W la tach 90. był naj pierw dy rek to rem Wy -

dzia łu Kul tu ry Urzę du Mia sta Kra ko wa,
a na stęp nie rad nym kra kow skiej Ra dy Miej -
skiej i prze wod ni czą cym Ko mi sji Kul tu ry
(1994-1998). Od 1998 do 2005 spra wo wał
man dat rad ne go sej mi ku ma ło pol skie -
go I i II ka den cji, w któ rym rów nież prze -
wod ni czył Ko mi sji Kul tu ry. 

W wy bo rach par la men tar nych w 2005
zo stał z ra mie nia Plat for my Oby wa tel skiej
wy bra ny na po sła V ka den cji w okrę gu kra -
kow skim i był nim przez trzy ka den cje. Zna -
lazł się w gro nie 15 naj lep szych po słów V ka -
den cji w ran kin gu „Po li ty ki”. Za sia dał m. in.
w Ko mi sji Kul tu ry i Środ ków Prze ka zu oraz
Ko mi sji Edu ka cji, Na uki i Mło dzie ży. Był
człon kiem Ko mi sji Łącz no ści z Po la ka mi
za Gra ni cą. 

W2015 uzy skał man dat se na to raIXka -
den cji. W li sto pa dzie 2016 zo stał po wo ła ny
na sta no wi sko wi ce mi ni stra kul tu ry i dzie -
dzic twa na ro do we go wga bi ne cie cie ni, utwo -
rzo nym przez Plat for mę Oby wa tel ską. 

J. Fe do ro wicz bie rze udział wlicz nych ak -

cjach cha ry ta tyw nych – Fun da cji Mam Ma -
rze nie, Ko li ber, Dar Ser ca i in nych. Za ło żył
Fun da cję Te atru Lu do we go wKra ko wie, dzia -
ła ją cą w ob sza rze te ra pii przez sztu kę. Jest lau -
re atem wie lu na gród i wy róż nień, m. in. Na -
gro dy Po lcul Fo un da tion, Na gro dy Wo je wo -
dy Kra kow skie go, Na gro dy Pre zy den ta Mia -
sta Kra ko wa, Na gro dy To wa rzy stwa Krze wie -
nia Kul tu ry Te atral nej, Na gro dy CTN „Mo -
nar” Kra ków (wo lon ta riusz 1996), pierw szej
na gro dy Pre zy den ta RP w dzie dzi nie sztu ki
dla dzie ci i mło dzie ży (w 2005).

Wi zy ta w kro to szyń skiej bi blio te ce by ła
zwią za na z pre mie rą je go naj now szej książ ki,
któ ra uka za ła się wpaź dzier ni ku2017 podty -
tu łem „Ab sol wen ci. Rocz nik69”. Wtej pu bli -
ka cji au tor py ta, jak uło ży ło się ży cie za wo do -

we i pry wat ne ab sol wen tów rocz ni ka 69 kra -
kow skiej PWST. Jak za zna czył, jest to le gen -
dar na uczel nia. Ab sol wen ci rocz ni ka 69 są
zna ko mi ty mi ak to ra mi i dy rek to ra mi te -
atrów. Są to m. in. Mi ko łaj Gra bow ski, Adam
Kop ciu szew ski, Ru dolf Mo liń ski, Ja nusz Szy -
dłow ski, Hen ryk Ta lar, An drzej Bo gusz. 

W trak cie spo tka nia J. Fe do ro wicz opo -
wia dał, na czym po le ga pra ca z ak to rem, ja ką
ce nę pła ci się za upra wia nie te go za wo du,
wktó rym, wcho dząc nasce nie win ną po stać,
przez dwie go dzi ny ży je się cu dzy mi emo cja -
mi. Mó wił, ile w tym ra do ści i sa tys fak cji, a ile
roz cza ro wań. Opo wie dział rów nież o swo jej
pra cy z trud ną mło dzie żą, o pro ble mach i ra -
do ściach z tym zwią za nych.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

BIBLIOTEKA

Wizyta Jerzego Fedorowicza

Pa nie Jar ku, czy w swo jej pra cy
czę sto spo ty ka Pan oso by, któ re bo ry -
ka ją się z pro ble mem zwią za nym z kre -
dy tem/kre dy ta mi?

– Tak, dość czę sto do na sze go biu ra
tra fia ją oso by w ta kiej sy tu acji.

Czy mo że nam Pan przy bli żyć, ja kie -
go ty pu są to pro ble my?

– Są bar dzo róż ne, ale te naj częst sze
to – po pierw sze – zbyt wy so kie ra ty mie -
sięcz ne, wy ni ka ją ce z po sia da nia kil ku
czy na wet kil ku na stu róż nych zo bo wią -
zań, po dru gie – za dłu ża nie się w tak zwa -
nych „chwi lów kach” i po pa da nie w pę tle
za dłu żeń, a po trze cie – po sia da nie opóź -
nień w spła cie ak tu al nych czy też daw -
nych kre dy tów i po ży czek. 

Czy oso by, o któ rych Pan mó wi po -
wy żej, mo gły ja koś unik nąć tych kło po -
tów?

– Oczy wi ście, że tak. Ale jak wia do -
mo, nie jest to ta kie pro ste. Dla więk szo ści
osób świat fi nan sów jest nie zwy kle za gma -
twa ny i nie zro zu mia ły. Do dat ko wo klien ci
bo ją się, czę sto na wet wsty dzą po pro sić
o po moc oso by, któ re po sia da ją wie dzę

i kom pe ten cje w tym te ma cie. A to jest
wła śnie klucz do suk ce su. Nie jed no krot nie
zbyt wy so kie za dłu ża nie się nie wy ni ka ze
zwy kłej fa na be rii, tyl ko z moc nej ży cio wej
po trze by, np. cho ro by ko goś bli skie go czy
też in ne go istot ne go pro ble mu. Wte dy
kre dy to bior cy nie my ślą o tym, czy de cy -
du ją się na do bre i prze my śla ne roz wią za -
nie kre dy to we, li czy się tyl ko fakt uzy ska -
nia pie nię dzy. Z te go po wo du nie jed no -
krot nie po dej mu ją błęd ne de cy zje, któ re
póź niej trze ba jak naj szyb ciej „na pra wiać”.

Czy li co jest naj więk szą pu łap ką
czy tez pu łap ka mi dla ta kich lu dzi?

– Mó wiąc wprost – nie wie dza, wsty -
dze nie się swo ich zo bo wią zań czy też
zbyt póź ne re ago wa nie na pro ble my ze
spła tą kre dy tów. Za cią ga jąc zo bo wią za -
nie, klien ci czę sto zwra ca ją uwa gę
na opro cen to wa nie, za miast na in ne, nie -
zwy kle waż ne kosz ty do dat ko we, ta kie
jak np. ubez pie cze nia, opła ty za prze dłu -
że nie spła ty (w przy pad ku chwi ló wek),
opła ty za roz pa trze nie wnio sku itp. Prze -
strze gam też przed wspie ra niem się chwi -
lów ka mi tyl ko po to, by za pła cić bie żą cą
ra tę in ne go kre dy tu. Jest to szyb ka dro ga
to wpad nię cia w spi ra lę za dłu żeń, z któ rej
wy cho dzi się dość trud no. Gdy za czy na -
my mieć pro ble my ze spła ta mi rat, to
ostat ni mo ment, aby zde cy do wać się
na kre dyt kon so li da cyj ny, któ ry po zwo li
zna czą co ob ni żyć co mie sięcz ne zo bo wią -
za nie. Po nad to ra dzę za wsze przed sko -
rzy sta niem z usług ja kiej kol wiek in sty tu -
cji fi nan so wej naj pierw po znać opi nie
na jej te mat np. w In ter ne cie. 

Za tem mo że Pan w kil ku punk tach
wy mie nić naj waż niej sze za sa dy, któ re
uchro nią nas przed pu łap ka mi kre dy to -
wy mi?

– Oczy wi ście:
Kon tro luj swo je fi nan se, nie za cią -

gaj krót ko trwa łych zo bo wią zań bez
pod staw

Gdy tyl ko po czu jesz, że nie ra dzisz
so bie ze spła tą rat, nie za cią gaj ko lej ne go
zo bo wią za nia, lep szym roz wią za niem
jest po łą cze nie wszyst kich kre dy tów w je -
den i ob ni że nie co mie sięcz nej ra ty 

Ni gdy nie zwle kaj z dzia ła niem, gdy
po ja wia ją się opóź nie nia w spła cie, bo -
wiem póź niej sze wyj ście z pro ble mu bę -
dzie znacz nie trud niej sze

Opro cen to wa nie to nie wszyst ko!
Ubez pie cze nia, opła ty za wnio sek, opła ty
za prze dłu że nie spła ty tak że pod no szą
kosz ty kre dy tu

Pa mię taj, że o po moc za wsze mo żesz

zwró cić się do pro fe sjo nal nych do rad ców,
któ rzy znaj dą opty mal ne roz wią za nie
pro ble mów

Przy za wie ra niu umów kre dy to wych
sta raj się mak sy mal nie wy dłu żyć okres
spła ty, po to aby mieć niż szą ra tę i spać
spo koj nie; nic nie stoi na prze szko dzie,
aby w mia rę moż li wo ści wpła cać wię cej
pie nię dzy, dzię ki cze mu szyb ciej za koń -
czysz spła tę.

Dzię ku ję za roz mo wę i nie zwy kle
cen ne in for ma cje

– Dzię ku ję rów nież i oczy wi ście za -
pra szam do na sze go biu ra w Ostro wie
Wiel ko pol skim, znaj du ją ce go się przy ul.
Ko le jo wej 5, czy li w daw nym Do mu To -
wa ro wym na trze cim pię trze. Moż na tu
uzy skać dar mo we po ra dy w za kre sie fi -
nan sów oso bi stych lub też po moc
w otrzy ma niu kre dy tu na pre fe ren cyj -
nych wa run kach.

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

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

WYWIAD

PUŁAPKI KREDYTOWE - czy można się przed nimi uchronić? 
Takie pytanie otrzymaliśmy od jednego z naszych Czytelników. Postanowiliśmy więc na ten temat po raz kolejny porozmawiać 

z Jarosławem Budnym z Biura Kredytowego ECWF w Ostrowie Wielkopolskim.
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W li sto pa dzie w Szko le Pod sta wo wej
w Rosz kach od był się cykl warsz ta tów,
któ re pro wa dzi li dok to ran ci oraz stu -
den ci In sty tu tu Stu denc kie go Ko ła Na -
uko we go Geo gra fów im. Sta ni sła wa
Paw łow skie go Uni wer sy te tu im. Ada -
ma Mic kie wi cza w Po zna niu, Wy dział
Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych. 

Do szło do te go po po zy tyw nym roz -
pa trze niu wnio sku o zor ga ni zo wa nie za -
jęć dla uczniów, któ ry szko ła skie ro wa ła
do dy rek to ra In sty tu tu Geo gra fii Spo łecz -
no -Eko no micz nej i Go spo dar ki Prze -
strzen nej UAM w Po zna niu, prof. dra

hab. Paw ła Chur skie go.  Za ję cia pro wa -
dzi li In ga Szy ma now ska, Ol ga Da jek, Mi -
chał Mi cek i Woj ciech Wa cho wiak. Na -
ukow cy w bar dzo przy stęp ny spo sób wy -
ja śni li dzie ciom ideę pla no wa nia prze -
strzen ne go w mia stach. Ucznio wie do -
wie dzie li się więc, jak istot ne jest usy tu -
owa nie osie dli miesz ka nio wych czy te re -
nów re kre acyj nych, jak du żą ro lę od gry -
wa ją pa sy zie le ni czy ko mu ni ka cja w mie -
ście. Po nad to dys ku to wa no o tym, co jest
naj waż niej sze w urba ni sty ce, na przy kła -
dach miast z fil mów, ba jek i gier kom pu -
te ro wych.

OPRAC. (NO VUS)

SP ROSZKI

Współpracują z UAM

6 grud nia, jak co ro ku, człon ko wie
Lions Club Kro to szyn, wraz ze świę -
tym Mi ko ła jem, od wie dzi li dzie ci,
któ re w tym dniu by ły ho spi ta li zo wa -
ne w kro to szyń skim szpi ta lu. 

Św. Mi ko łaj i per so nel szpi ta la po da -
ro wa li ma łym pa cjen tom odro bi nę ra do -

ści. Św. Mi ko łaj prze ka zał dzie ciom ma -
skot ki i sło dy cze, ży cząc wszyst kim szyb -
kie go po wro tu do zdro wia i we so łych
świąt Bo że go Na ro dze nia.

– Mi ko łaj ki to na sza cy klicz na ak cja,
w któ rą Lions Club Kro to szyn włą cza się
od wie lu lat, po ma ga jąc prze trwać trud ne
chwi le dzie ciom prze by wa ją cym w kro to -

szyń skim szpi ta lu – po wie dział Ja cek Za -
wod ny z kro to szyń skie go Lions Clu bu. 

(AN KA)

LIONS CLUB

Odwiedzili dzieci w szpitalu

W li sto pa dzie mło dzież Huf ca Pra -
cy 15-2 w Kro to szy nie prze pro wa -
dzi ła ak cję „Czy ta my dla Was” dla
pod opiecz nych Ośrod ka Wspar cia
Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie w Zdu -
nach. To już ko lej na te go ty pu ini cja -
ty wa Klu bu Ak tyw nych, dzia ła ją ce -
go w HP 15-2. 

Spo tka nie od by ło się dzię ki uprzej -
mo ści pra cow ni ków Spe cja li stycz ne go
Ośrod ka Wspar cia Ofiar Prze mo cy w Ro -
dzi nie w Zdu nach. Pod okiem wy cho -
waw ców, Da rii Li siak i Iwo ny Łu czak,
mło dzież wpro wa dzi ła dzie ci w świat ba -
jek, przy go to wu jąc ko lo ro wą i świetl ną
de ko ra cję. 

Da ria Wa sie lew ska, Da ria Jan kow ska
i Klau dia Lo ren to wicz z ZSP w Zdu nach
prze czy ta ły ma łym słu cha czom „Dziw ną
hi sto rię o ko cie cza ro dzie ju, pod ku tych
bu tach i ma łym Kac per ku”, a na stęp nie
ra zem z dzieć mi two rzy ły pla ka ty zwią za -
ne z te ma ty ką baj ki. 

Zwień cze niem spo tka nia by ła nie -
spo dzian ka – przed sta wi ciel ki Klu bu Ak -
tyw nych po ma lo wa ły dzie ciom twa rze,
za mie nia jąc je w ko ty. 

OPRAC. (GN)

HUFIEC PRACY

Kolejna akcja Klubu Aktywnych 

6 grud nia na ryn ku w Sul mie rzy cach
z oka zji mi ko ła jek zor ga ni zo wa no
za ba wę dla dzie ci. Im pre zę pro wa -

dził TK Mu sic. Or ga ni za to ra mi by li
bur mistrz Sul mie rzyc i Sul mie rzyc ki
Dom Kul tu ry.

Dla uczest ni ków im pre zy przy go to -
wa no wie le atrak cji. Św. Mi ko łaj i to wa -
rzy szą ce mu el fy roz da wa li wszyst kim
sło dy cze i drob ne upo min ki. Przy go to wa -
no zi mo we gry i za ba wy, jak na przy kład
od pa la nie zim nych ogni czy ry so wa nie
na ko st ce bru ko wej naj ład niej sze go bał -
wa na. 

Na przy go to wa nej z tek tu ry cho in ce
każ de dziec ko zło ży ło swój pod pis,
po czym pre zent ten wrę czo no bur mi -
strzo wi Da riu szo wi Dębickiemu. Wło -
darz Sul mie rzyc po dzię ko wał dzie ciom
za przy by cie i ży czył wszyst kim we so łych
świąt.

(NO VUS)

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

IMPREZA

Mikołajki w Sulmierzycach
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7 grud nia w Sta ro stwie Po wia to wym
w Kro to szy nie pod pi sa na zo sta ła
umo wa o współ pra cy mię dzy Ze spo -
łem Szkół Po nad gim na zjal nych nr 1
a MAH LE Pol ska Sp. z o. o. z sie dzi -
bą w Kro to szy nie. Umo wę sy gno wał
sta ro sta kro to szyń ski. 

W imie niu MAH LE Pol ska do ku -
ment pod pi sa li Mi chał Lej kow ski – dy -
rek tor fi nan so wy oraz dr inż. Ta de usz Ka -
rol czak – dy rek tor pro duk cji tu lei. Po pu -
lar ną Ce ra mę re pre zen to wa ła dy rek tor
Mi ro sła wa Ci chow las wraz z wi ce dy rek -
to ra mi.

Współ pra ca po le gać bę dzie na utwo -
rze niu kla sy pa tro nac kiej w Tech ni kum
nr 1 w za wo dzie tech nik -ana li -
tyk. – MAH LE ma już kla sy pa tro nac kie
w Ze spo le Szkół Po nad gim na zjal nych
nr 3, te raz nad szedł czas na ZSP nr 1. My -
ślę, że przy nie sie to obo pól ne ko rzy -
ści – i dla szko ły, i dla fir my MAH LE.

Przy da dzą się no wi pra cow ni cy, któ rzy
za si lą ka dry naj więk sze go za kła du w Kro -
to szy nie – mó wił sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka. 

Dy rek tor Ce ra my za zna czy ła, że jest
to du że wy róż nie nie dla szko ły i uczniów.
Współ pra ca z ta kim przed się bior stwem
po zwo li mło dzie ży po łą czyć za gad nie nia
teo re tycz ne, przy swa ja ne na lek cjach,
z prak tycz ny mi za ję cia mi w MAH LE. 

– Ta ki pra cow nik po ukoń cze niu
szko ły jest naj bar dziej po trzeb ny za kła do -
wi pra cy. Na si ana li ty cy, ko rzy sta jąc z pro -
po zy cji zwie dze nia fir my MAH LE, pra cy
na urzą dze niach, bę dą przy dat ni w przy -
szło ści. Współ pra cu je my ze so bą od daw -
na, ale jak do tąd nie pod pi sa li śmy umo wy
pa tro nac kiej – stwier dził Mi chał Lej kow -
ski, dy rek tor fi nan so wy MAH LE, do da -
jąc, że to ko lej ny krok ku te mu, by Kro to -
szyn miał wy kształ co ne ka dry, a mło dzi
lu dzie – moż li wo ści za trud nie nia.

(NO VUS)

KSZTAŁCENIE

MAHLE zacieśnia współpracę z Ceramą

W ra mach za jęć z pod staw przed się -
bior czo ści uczen ni ce kla sy III Ze spo -
łu Szkół Po nad gim na zjal nych nr 3
w Kro to szy nie uda ły się do Ban ku
Spół dziel cze go. Ce lem wi zy ty by ło
za po zna nie się z co dzien nym funk -
cjo no wa niem pla ców ki. 

Go ści w ban ku po wi ta ła Bar ba ra
Wia trak, któ ra opo wie dzia ła mło dzie ży,
jak dzia ła ją Ban ki Spół dziel cze na pol -
skim i lo kal nym ryn ku, ja kich ma ją klien -
tów i ja kie moż li wo ści ofe ru ją. Z ko lei Ma -

rio la To rzec ka przy bli ży ła za gad nie nia
zwią za ne z de po zy to wą ofer tą, funk cjo -
no wa niem ra chun ku płat ni cze go czy
ban ko wo ścią in ter ne to wą.

Uczen ni ce uzy ska ły też in for ma cje

na te mat dzia łal no ści kre dy to wej ban ku.
Szcze gól nie za in te re so wał je te mat bez -
piecz nych płat no ści go tów ko wych i bez -
go tów ko wych. 

(GRZE LO)

ZSP 3 KROTOSZYN

Z wizytą w Banku Spółdzielczym 
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WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie

12-30 grudnia
godz. 15.00 – GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI

JEDI - USA, przygodowy/sci-fi, 150' - 3D dubbing 
godz. 18.00 – GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI

JEDI - USA, przygodowy/sci-fi, 150' - 2D dubbing 

godz. 21.00 – GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI
JEDI - USA, przygodowy/sci-fi, 150' - 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. 

14 grudnia
Spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim o

godz. 18.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. 

15 grudnia
XVII koncert „Śpiewamy kolędy – wieczór

wigilijny” o godz. 17.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece
Publicznej.

17 grudnia
Złota niedziela na krotoszyńskim rynku od godz.

9.00, organizowana przez Lions Klub Krotoszyn
V kolejka Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki

Nożnej. 

Igrzyska sumo przedszkolaków – wizyta

gwiazdora, w hali przy ulicy Olimpijskiej. 

Do 29 grudnia 

Wystawa malarstwa Danuty Stępień w galerii

Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. 

W koź miń skim ki nie Miesz ko od był
się II Kon cert Cha ry ta tyw ny. Za gra ły
trzy roc ko we ze spo ły, stra ża cy zbie -
ra li dat ki. Prze pro wa dzo no też li cy ta -
cję. Do chód z im pre zy zo sta nie prze -
ka za ny na kosz tow ną re ha bi li ta cję
Ery ka, To bia sza i Hu ber ta.

Na sce nie wy stą pi ły ze spo ły The Sen -
ders, The Mo nar chy oraz Fal se Expe rian -
ce, któ re roz grza ły wi dow nię roc ko wy mi

brzmie nia mi. Mię dzy wy stę pa mi pu -
blicz ność li cy to wa ła uni ka to we bomb ki,
ze sta wy świec, pre zen ty od fir my Le ge
oraz ko szul kę Ra fa ła Mu raw skie go z Le -
cha Po znań. Naj tań sza bomb ka zo sta ła
wy li cy to wa na za kwo tę 100 zł. 

Do chód z kon cer tu zo sta nie prze ka -
za ny na rzecz Ery ka, To bia sza i Hu ber ta,
któ rych re ha bi li ta cja jest bar dzo kosz tow -
na. Chłop cy wraz z ro dzi na mi po ja wi li się
na kon cer cie.  Ini cja to rem te go wy da rze -
nia był To masz Bie law ski.

(KOST KA)

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej
od by ła się XXVI edy cja Po wia to wej Olim -
pia dy Wie dzy o Zdro wiu PCK. W szran ki
sta nę li ucznio wie klas VII SP, gim na zjów
oraz szkół po nad gim na zjal nych.

Uczest ni cy olim pia dy mu szą wy ka -
zać się wie dzą w dzie dzi nach zdro we go
od ży wia nia, prze ciw dzia ła nia uza leż nie -
niom, HIV/AIDS, eko lo gii i Pol skie go
Czer wo ne go Krzy ża, a tak że zna jo mo -
ścią za sad udzie la nia pierw szej po mo cy.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło pię cio ro
uczniów ze szkół pod sta wo wych i pię cio -

ro z po nad gim na zjal nych.  W młod szej
ka te go rii zwy cię ży ła Na ta sza Do la ta ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 5 w Kro to szy -
nie, na to miast w gru pie uczniów szkół
po nad gim na zjal nych naj lep sza by ła Jo -
an na Klupś z I Li ceum Ogól no kształ -
cą ce w Kro to szy nie.

(KOST KA)

KONKURS

Olimpiada PCK

CHARYTATYWNIE

Zagrali dla trzech chłopców



15Sport

W minioną niedzielę w hali sportowej
przy ulicy Olimpijskiej w Krotoszynie
odbył się Turniej Charytatywny
„Gramy dla Mariusza”. Zwyciężyła
ekipa koźmińskiego Pro-Metu, która
w finale pokonała 3:0 Byłą Astrę.

Nadrzędnym celem turnieju było
zebranie środków na rzecz Mariusza
Ratajczaka. Znany wszystkim działacz
piłkarski, od lat związany z Astrą
Krotoszyn, potrzebuje bowiem nowej
protezy, która kosztuje ponad 50 tysięcy
złotych. Tak więc środowisko piłkarskie

zjednoczyło się, aby wesprzeć
wiceprezesa krotoszyńskiego klubu. 

Do zawodów zgłosiło się dwanaście
zespołów, które rywalizowały najpierw w
dwóch grupach. W grupie A najlepsza
była Astra Krotoszyn (11 pkt.),
wyprzedając Guantanamerę (8 pkt.),
Odolanovię Odolanów (7 pkt.), Lwa
Pogorzela (7 pkt.), Creative Team (3 pkt.)
i Czarną Mambę (2 pkt.). 

W grupie B pierwsze miejsce zajął
zespół złożony z byłych graczy Astry (11
pkt.), a na kolejnych lokatach uplasowały
się Pro-Met (10 pkt.), A Seree Tee (10

pkt.), MTV (6 pkt.), Dream Team FC (3
pkt.) i EMTE (1 pkt.).  

W półfinałach Pro-Met pokonał
Astrę 2:0, natomiast Była Astra wygrała
1:0 z Guantanamerą. Mecz o trzecie
miejsce zakończył się remisem 1:1. Rzuty
karne lepiej egzekwowali zawodnicy
Astry, zwyciężając 3:2. 

W finale popis dała drużyna Pro-
Metu, w której zagrali m.in. Sebastian
Kamiński (Drutex Bytovia), Bartosz
Kieliba (Warta Poznań) czy Karol
Danielak (Chrobry Głogów). Ten dream
team nie dał szans byłym graczom Astry,

wygrywając gładko 3:0. Królem strzelców
turnieju został Dawid Przybyszewski,
który strzelił pięć goli.

Należy podkreślić, że już od pewnego
czasu na portalu społecznościowym
Facebook prowadzone były licytacje
rozmaitych gadżetów, pozyskanych od
znanych sportowców. Tym sposobem z
różnych aukcji łącznie udało się zebrać
ponad 18 tys. zł. 

- Chciałbym podziękować
wszystkim, którzy tak aktywnie
zaangażowali się w organizację turnieju,
szczególnie Przemkowi Gustowskiemu i

Maciejowi Parczyńskiemu. Udało nam się
zebrać sporą sumę pieniędzy, która
pozwoli mi na zakup nowej protezy.
Gratuluję każdemu uczestnikowi
sportowej rywalizacji. Dzięki temu
wydarzeniu mogę śmiało stwierdzić, że
prawdziwych przyjaciół poznaje się w
biedzie – skomentował Mariusz
Ratajczak. 

(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Triumf Pro-Metu w turnieju dla Mariusza 

Po raz pią ty z rzę du Szcze pan Zim -
mer mann zo stał srebr nym me da li -
stą Mi strzostw Pol ski w Trój bo ju Si ło -
wym Sprzę to wym w Spa le. Na dru -
gim stop niu po dium sta nął tak że
An drzej Ru sek, któ ry ry wa li zo wał
w ka te go rii ju nio rów (do 18 lat). 

Szcze pan Zim mer mann trój bój si ło -
wy upra wia od wie lu lat. – W 2011 ro ku
na pierw szych za wo dach związ ko wych
uda ło mi się wy grać ry wa li za cję w ka te go -
rii 93 kg. Póź niej zde cy do wa łem się
przejść do wyż szej gru py wa go wej,
a w tym ro ku po now nie wró ci łem do ko -
rze ni – wy ja śnia kro to szyń ski trój bo ista. 

Zmia na skut ko wa ła pew ny mi utrud -
nie nia mi w przy go to wa niach do za wo -
dów. – Z ra cji mniej szej wa gi mo je ko stiu -
my do przy sia du, wy ci ska nia i mar twe go
cią gu sta ły się zbyt luź ne, przez co nie
speł nia ły swo jej ro li. Kil ka z nich wy mie -
ni łem, ale i tak nie by ły opty mal nie do pa -
so wa ne – przy zna je Zim mer mann.

Kro to szy nia nin roz po czął zma ga nia
od przy sia du z cię ża rem 310 kg. – Mo je
pierw sze po dej ście sę dzio wie uzna li
za spa lo ne z po wo du zbyt płyt kie go zej -
ścia. W ko lej nym po pra wi łem tech ni kę,
a w trze cim za li czy łem 320 kg – opo wia -
da trój bo ista. – W wy ci ska niu uzy ska łem

ko lej no 185, 195 i 205 kg z za pa sem.
W mar twym cią gu pod nio słem 260, 275
i 285 kg. Łącz nie uzy ska łem więc 810 kg,
co da ło mi wi ce mi strzow ski ty tuł w mo jej
ka te go rii wa go wej. 

War to od no to wać wy czyn Ja na Wę -
gier ki, któ ry jest wie lo krot nym re kor dzi -
stą oraz me da li stą MŚ i ME. 50-let ni spor -
to wiec za no to wał 320 kg w przy sia -
dzie, 270 kg w wy ci ska niu i 270 kg
w mar twym cią gu, ucie ra jąc no sa swo im
ry wa lom. 

– Ze swo je go star tu je stem bar dzo za -
do wo lo ny, za ło że nia zo sta ły zre ali zo wa -
ne. My ślę, że z bar dziej do pa so wa nym
sprzę tem mógł bym po wal czyć o zwy cię -
stwo. Dla mnie to siód my me dal w gro nie
se nio rów, a więc nie prze rwa nie od 2011

ro ku uda je mi się utrzy mać na po -
dium – pod kre śla Zim mer -
mann. – Chciał bym po dzię ko wać
Agniesz ce No wak, Ro ma no wi Szym ko -
wia ko wi, Mi cha ło wi No wa ko wi, Pa try ko -
wi Kra siń skie mu i Ma te uszo wi Ła gód ce
za wspar cie pod czas za wo dów – do da je
wi ce mistrz Pol ski. 

Z bar dzo do brej stro ny po ka zał się
młod szy pod opiecz ny na sze go trój bo -
isty – An drzej Ru sek. Tre nu ją cy
od trzech lat za wod nik wy wal czył srebr ny
me dal w ka te go rii ju nio rów do 18. ro ku
ży cia, po bi ja jąc przy tym dwa re kor dy kra -
ju. Ru sek przy siadł 253 kg, wy ci -
snął 147,5 kg, a w mar twym cią gu uzy -
skał 220 kg. 

(GRZE LO)

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Zimmermann ponownie wicemistrzem 

W re stau ra cji Cri stal od by ło się uro -
czy ste pod su mo wa nie 46. edy cji
Kro to szyń skiej Spar ta kia dy Spor to -
wej. Tak jak w po przed niej edy cji,
tak i te raz naj lep szym spor tow cem
oka zał się Ma riusz Cie ślak. W kla sy -
fi ka cji dru ży no wej trium fo wał Ga bi -
-Plast. 

Pierw sze za wo dy mię dzy za kła da mi
od by ły się w 1971 ro ku. Po my sło daw ca -
mi pro jek tu by li Hen ryk Wal czak i Jan
Grzon ka. Po trzech la tach zma ga nia przy -
ję ły na zwę Kro to szyń ska Spar ta kia da
Spor to wa. Wte dy to opra co wa ny zo stał
re gu la min oraz wy bra no dys cy pli ny spor -
to we. Od trzech lat nie obo wią zu je po -
dział na ka te go rie wie ko we. 

W tej edy cji po now nie zwy cię żył Ma -
riusz Cie ślak (Mah le), któ ry zgro ma -
dził 884 punk ty. Na dru gim miej scu zna -
lazł się Piotr Mo tyl (Mah le – 862 pkt.),
a trze ci był Łu kasz Ję drzak (Ga bi -
-Plast – 837 pkt.). Na uwa gę za słu gu je
Do ro ta Lu dwi czak (LZS Bo ża cin – 614
pkt.), któ ra by ła je dy ną ko bie tą ry wa li zu -
ją cą w KSS i upla so wa ła się na wy so kiej,
dzie sią tej po zy cji. 

O mia no naj lep szej dru ży ny wal czy ło
sześć ekip. Po raz ko lej ny naj lep szy oka zał
się Ga bi -Plast (927 pkt.), wy prze dza jąc
MAS (883 pkt.), Mah le (763 pkt.), LZS
Bo ża cin (746 pkt.), Piw ni czan kę (566
pkt.) i TG So kół (308 pkt.). 

(GRZE LO)
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Cieślak obronił mistrzowski tytuł



Czwar ta ko lej ka roz gry wek Kro to -
szyń skiej Li gi Ha lo wej Pił ki Noż nej
nie przy nio sła nie spo dzia nek. Fa wo -
ry ci od nie śli pew ne zwy cię stwa. 

Ju nio rzy Astry pro wa dzi li z Tor na dem
już 5: 2. Ale ry wa le, po czte rech tra fie niach
W. Szcze pa nia ka, zdo ła li zre mi so wać 6: 6.
Dla Astry trzy go le strze lił K. Kuź nic ki. LZS
Ko bier no -Tom ni ce wy grał z Eki pą z Sul -
mie rzyc 10: 5. Trzy ra zy do siat ki tra fił K.
Kry stek, a po dwa ra zy na li stę strzel ców
wpi sa li się M. Ko wal ski i M. Py rzew ski. 

Ozdo bą spo tka nia Igloo -Dre am Te -
am (8: 4) by ło tra fie nie A. Szy ma now skie -
go, któ ry ude rzył z wo le ja nie mal z po ło -
wy bo iska. Eki pa A Se ree Tee roz gro mi -
ła 10: 2 MTV, a sześć bra mek zdo był D.
Przy by szew ski. 

W der bach Koź mi na Wlkp. Pro -Met
oka zał się lep szy od Octa go nu, zwy cię ża -
jąc 6: 3. Czer wo ną kart kę w tym me czu

otrzy mał F. Oleś ków. Na za koń cze nie ko -
lej ki Żu bry roz bi ły ze spół Lun tru sy 19: 0. 

(GRZE LO)
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Pewne wygrane faworytów

Przez dwa dni w re stau ra cji Le śni -
czów ka trwa ły za wo dy Pu cha ru Pol -
ski w Dar cie. Świet nie spi sa li się kro -
to szyń scy za wod ni cy. W ry wa li za cji
par Ja cek Cie ślak i Se ba stian Szo -
stak za ję li dru gie miej sce. W roz -
gryw kach in dy wi du al nych Ewa Paw -
lic ka by ła naj lep sza wśród pań, a S.
Szo stak prze grał do pie ro w fi na le.

Pią tek to ry wa li za cja par. Dwa dzie -
ścia ze spo łów po dzie lo no na czte ry gru py.
Do fa zy pu cha ro wej awan so wa ły trzy kro -
to szyń skie du ety. W ćwierć fi na łach S.
Szo stak i J. Cie ślak po ko na li 4: 2 Mro za
i Sta cho wia ka, Woj ta szek i Pa weł Paw lic ki
mu sie li uznać wyż szość Ko wal czyk i Mi -
sia ka – 0: 4, a Prze my sław Paw lic ki
i Roch man kow ski ogra li 4: 0 Paw łow skie -
go i Ma kie wi cza. 

W pół fi na łach pa ra An drze jew ski / Do -
dot wy gra ła 4: 2 z Paw lic kim i Roch man -

kow skim, na to miast Szo stak i Cie ślak po ko -
na li, rów nież 4: 2, du et Ko wal czyk / Mi siak.
W fi na le kro to szy nia nie nie spro sta li An -
drze jew skie mu i Do do to wi, ule ga jąc 1: 5. 

Do so bot nich zma gań in dy wi du al -
nych przy stą pi ło 60 gra czy. W roz gryw -

kach ko biet zna ko mi cie spi sa ła się Ewa
Paw lic ka. W gru pie kro to szy nian ka za ję ła
dru gie miej sce, na stęp nie po ko na ła 3: 1
swo ją ma mę, Da nu tę Paw lic ką, a w fi na le
oka za ła się lep sza od Kin gi Gły dziak, zwy -
cię ża jąc 4: 2. – Dla mnie by ły to bar dzo

uda ne za wo dy. Po raz pierw szy w mo jej
przy go dzie z dar tem wy gra łam tur niej
na tak du żej im pre zie. Swo je zwy cię stwo
chcia ła bym za de dy ko wać ro dzi nie, któ ra
wspie ra ła mnie przez ca ły week end – sko -
men to wa ła E. Paw lic ka. 

W ry wa li za cji mę skiej świet nie po czy -
nał so bie S. Szo stak. W dro dze do fi na łu
po ko nał Mar ci na Ko wal czy ka (3: 1), J.
Cie śla ka (4: 3), Da nie la Ma kie wi cza (4: 0)
i Kon ra da Paw łow skie go (4: 3). W de cy du -
ją cym po je dyn ku nie spro stał jed ne mu
z naj lep szych za wod ni ków w kra ju, Ty tu -
so wi Ka ni ko wi, prze gry wa jąc 0: 5. 

– Pu char Pol ski w Kro to szy nie oce -
niam bar dzo po zy tyw nie. W pią tek wraz
z Jac kiem by li śmy bli sko koń co we go zwy -
cię stwa. Swo ją wy so ką for mę po twier dzi -

łem na stęp ne go dnia, prze gry wa jąc je dy -
nie z Ty tu sem w fi na le. Tak do bre wy ni ki
mo głem osią gnąć dzię ki in ten syw nym
tre nin gom z mo im przy ja cie lem, Pio trem
Fi gla kiem, za co mu ser decz nie dzię ku -
ję – po wie dział S. Szo stak. 

Tak du żo im pre za dar ter ska od by ła
się dzię ki za an ga żo wa niu licz nej gru py
spon so rów. A by li ni mi: Urząd Miej ski
w Kro to szy nie, bur mistrz Kro to szy na,
Ga bi net Fi zjo te ra pii i Oste opa tii Bar tło -
miej No wak, Art -Styl, Skal met, A. T.,
Grze gorz Kaź mier czak, Me dia sort, Aka -
de mia Pił kar ska Re is sa Kro to szyn, Fach -
-Stol, Ga bi net Ko sme tycz ny Es te ty ka
i Ele gan cja, In ter mar che, piz ze ria Ve nus,
Ga bi -Plast, LAB. Kro to szyn, Cen trum
Tań ca Show Dan ce, Stu dio Fry zur Bed na -
rek, M -Part ner, Ka rol Pie trzak, Agen cja
Re kla mo wa Re kla ma nia, re stau ra cja
„U Bar to sza”, a tak że Ga le ria Kro to szyń -
ska i Wiel ko pol ska Ga ze ta Lo kal na KRO -
TO SZYN, któ re by ły part ne ra mi stra te -
gicz ny mi te go wy da rze nia.

(GRZE LO)
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Darterski Puchar Polski w Krotoszynie


