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DZIŚ W NU ME RZE:
� CHARYTATYWNIE

Finał SZLACHETNEJ
PACZKI

Czytaj na str. 2

� KOMUNIKACJA 

Dzień otwarty 
w krotoszyńskim MZK

Czytaj na str. 5

� BOŻE NARODZENIE 

SPECJALNY
DODATEK
ŚWIĄTECZNY

Czytaj na str. 8-18

� SPORT

IV Igrzyska Dzieci 
i Młodzieży w Sumo

Czytaj na str. 19

� MOTORYZACJA 

Dodatek TWÓJ
SAMOCHÓD

Czytaj na str. 20-21

� WYWIAD

Rozmawiamy 
z Piotrem Reissem!

Czytaj na str. 23

Czytaj str. 3

NASZA AKCJA

Wielki finał METAMORFOZY!
Czytaj str. 24

SPORTY WALKI

Boks wraca 
do Krotoszyna!



W Kro to szyń skim Ośrod ku Kul tu ry
od był się fi nał kon kur su „Je stem
stąd!”, któ ry miał na ce lu roz bu dze -
nie wśród mło dych osób du my z fak -
tu po cho dze nia i miesz ka nia w tak
pięk nym mie ście, ja kim jest Kro to -
szyn. 

Uczest ni cy po dzie le ni by li na trzy ka -
te go rie: kla sy I -III SP, kla sy IV -VI SP oraz
kla sy VII SP i gim na zjal ne. Ju ry po sta no -
wi ło na gro dzić dzie więć osób. Oce nia na
by ła re cy ta cja, za bie gi ak tor skie na sce nie,

emo cje pod czas pre zen ta cji oraz pre zen -
to wa ny tekst. Na le ży pod kre ślić, że z ro ku
na rok co raz wię cej dzie ci i mło dzie ży ro -
zu mie, że Kro to szyn to nie tyl ko bu dow -
le i za byt ki, ale tak że na sze ro dzi ny i to, co
no si my w ser cu. 

W ka te go rii klas I -III zwy cię ży ła An -
na Au gu sty niak (SP nr 7 w Kro to szy nie),
dru gie miej sce za ję ła Alek san dra Rosz -
czak (SP nr 7 w Kro to szy nie), a trze cie
przy pa dło Ame lii So cze wie (Szko ła Fi lial -
na w Brzo zie).

W gru pie uczniów klas IV -VI trium -
fo wa ła Ame lia Je rzyc ka (SP nr 3 w Kro to -
szy nie), wy prze dza jąc Ju lię Ta la gę (SP
nr 8 w Kro to szy nie) i Zu zan nę Mły nar -
czyk (SP nr 8 w Kro to szy nie).

W naj star szej ka te go rii naj lep sza oka -
za ła się Zu zan na Gą sior kie wicz (Gim na -
zjum nr 4 w Kro to szy nie), a za nią upla so -

wa li się Fran ci szek Kost ka (Gim na zjum
w Be ni cach) i Ra fał Ret tig (Gim na zjum
nr 2 w Kro to szy nie). (NO VUS) 
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W dniach 9-10 grud nia w Kro to szyń -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej od był się fi -
nał ak cji cha ry ta tyw nej pod na zwą
Szla chet na Pacz ka. Na na szym te re nie
dzie się cio ro wo lon ta riu szy przy go to wa -
ło pacz ki świą tecz ne dla 14 ro dzin

We dług in for ma cji prze ka za nych
przez wo lon ta riu szy war tość prze ka za -
nych da rów wy nio sła oko ło 37 200 zł.
Nie ja ko po za sys te mem wo lon ta riu sze
po mo gli rów nież ro dzi nie ze Zdun, któ rej
nie daw no spa li ło się miesz ka nie.

– Nie spo sób ująć te go w sło -
wach.... – ko men tu ją wo lon ta riu sze. – To
był week end cu dów, week end ra do -
ści – z jed nej stro ny dar czyń ców, któ rzy
mo gli po dzie lić się do brem w po sta ci
przy go to wa nych pa czek, a z dru giej stro ny
ob da ro wa nych ro dzin, re agu ją cych czę sto
łza mi szczę ścia oraz nie do wie rza niem, że
to dzie je się na praw dę. A to dzia ło się na -
praw dę. To dzia ło się w Kro to szy nie
i w po bli skich miej sco wo ściach,
przy udzia le mnó stwa cu dow nych lu dzi.
Ma my na dzie ję, że dla na szych ob da ro wa -
nych to po czą tek dro gi w stro nę lep sze go
ju tra. A my da lej chce my po ma gać! Na sze
szcze re po dzię ko wa nia kie ru je my w stro -
nę Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej,
w któ rej po raz ko lej ny mie ścił się nasz
ma ga zyn. Miej sce to za pi su je się bar dzo

moc no i szcze gól nie na ma pie na szej lo -
kal nej Szla chet nej Pacz ki – pod kre śla ją
człon ko wie Dru ży ny Su perW.

Przy po mnij my, że Szla chet na Pacz ka
to ogól no pol ski pro jekt po mo cy ro dzi -
nom znaj du ją cym się w trud nej sy tu acji
ma te rial nej, za ini cjo wa ny przez ks. Jac ka
Strycz ka. Trwa już 17 lat i z każ dym ko lej -
nym ro kiem łą czy co raz więk sze gro no
osób za an ga żo wa nych w je go dzia ła nia,
osób, któ rym przy świe ca je den
cel – zmia ny czy jejś sy tu acji na lep sze. 

Pro jekt opie ra się na idei mą drej po -
mo cy, czy li ta kiej, któ ra da je szan sę
na zmia nę. Dla te go wszy scy za an ga żo wa -
ni w ak cję szcze gól ną uwa gę zwra ca ją na:
hi sto rię ro dzi ny i przy czy ny jej trud nej sy -
tu acji, do chód przy pa da ją cy na jed ne go
człon ka ro dzi ny, po sta wę ro dzi ny, tzn. czy
po dej mu je ja kieś kro ki, by zmie nić swo ją
sy tu ację, przy na leż ność do jed nej z ka te -
go rii, któ re okre śla ją sy tu ację ro dzi ny.

Ro dzi ny włą czo ne do Szla chet nej
Pacz ki na le żą do co naj mniej jed nej z na -
stę pu ją cych ka te go rii: sa mot ny ro dzic, ro -
dzi na wie lo dziet na, sta rość lub sa mot -
ność, cho ro ba i nie peł no spraw ność w ro -
dzi nie, cho re, nie peł no spraw ne dziec ko,
nie szczę ście bądź in ne. Co waż ne, SZLA -
CHET NA PACZ KA nie ist nia ła by, gdy by
nie do bro czyń cy i dar czyń cy!

(NO VUS)

KONKURS

Jestem stąd!

SZLACHETNA PACZKA

Dary trafiły do 14 rodzin!
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Na sza ak cja pod ha słem „Go to wa
na zmia ny? Bądź pięk na i zdro wa!”
za koń czy ła się w mi nio ny pią tek
wiel kim fi na łem w Ga le rii Kro to szyń -
skiej. Mag da le na Su li ga, któ ra wy -
gra ła ME TA MOR FO ZĘ, wy glą da ła
zja wi sko wo. Pod czas im pre zy kwe -
sto wa li śmy na rzecz Ma dzi Na mysł,
któ ra cho ru je na SMA – rdze nio wy
za nik mię śni. 

W trak cie piąt ko we go fi na łu, któ ry
pro wa dził Da niel Bor ski, wła ści ciel Ga ze -
ty Lo kal nej KRO TO SZYN, pod su mo wa -
li śmy prze mia nę na szej lau re at ki. Mag da
Su li ga za pre zen to wa ła się w trzech sty li -
za cjach od skle pu Mo nEw – na co dzień,
wie czo ro wej i eks tra wa ganc kiej. 

– Do koń ca nie by łam pew na, czy
wy gram. Jed no cze śnie chcia łam wy grać,
bo po trze bo wa łam zmia ny. Nie po prze -
sta nę na tym, tyl ko bę dę to kon ty nu -
ować – przy zna ła Mag da. 

Ka ta rzy na Mo cek (Ma keup & Per ma -
nent Ma keup Ar tist) wy ko ny wa ła pro fe -
sjo nal ny ma ki jaż na ży wo. – Wpa dłam
na po mysł ta kiej ak cji, bo ja sa ma kie dyś
po trze bo wa łam zmia ny – stwier dzi ła K.
Mo cek, po my sło daw czy ni ME TA MOR -
FO ZY. – Pra co wa łam ja ko księ go wa, ale

ta ka pra ca mnie nie sa tys fak cjo no wa ła.
Po świę ci łam się wy cho wa niu mo ich có -
rek i nie ża łu ję, ale mi mo to po trze bo wa -
łam zmia ny. Tak w mo jej gło wie zro dził
się po mysł, że pój dę na stu dia i bę dę zaj -
mo wać się ma ki ja żem. Po swo ich klient -
kach wi dzę, jak ma ki jaż do da je im pew -
no ści sie bie. To wszyst ko na pę dza mnie
do dzia ła nia – po wie dzia ła spe cja list ka
od ma ki ja żu.

Przy sto isku fir my Vi sus moż na by ło
zmie rzyć ci śnie nie, ul tra dź wię ko wo
umyć oku la ry czy wy mie nić no ski za do -
wol ne kwo ty, któ re tra fia ły do pusz ki Sto -
wa rzy sze nia na Rzecz Dzie ci i Osób Nie -
peł no spraw nych w Kro to szy nie, przy go -
to wa nej do zbie ra nia środ ków na rzecz
Ma dzi Na mysł. Ho stes sa z Fa mi ly Fit roz -
da wa ła dar mo we wej ściów ki do klu -
bu – rów nież za do wol ne dat ki, któ re
lądowały w pusz ce. 

Ma dzia ma za le d wie 4 la ta, W stycz -
niu 2015 ro ku zdia gno zo wa no u niej cho -
ro bę SMA (typ II) – rdze nio wy za nik mię -
śni. To cho ro ba po stę pu ją ca, po wo du ją ca
osła bie nie, a w kon se kwen cji za nik mię śni
od po wie dzial nych za sie dze nie, cho dze -
nie, po ły ka nie, od dy cha nie. Ma dzia jest

po god ną, we so łą i bar dzo in te li gent ną
dziew czyn ką. Po mi mo swo jej nie peł no -
spraw no ści jest wul ka nem po zy tyw nej
ener gii. Pra gnie po zna wać świat wszyst ki -
mi zmy sła mi i spo so ba mi. Nie ste ty jej
moż li wo ści po znaw cze są ogra ni czo ne. 

Dat ki ze bra ne pod czas fi na łu ME -
TA MOR FO ZY bę dą prze zna czo ne
na wy jazd do Pa ry ża na kon sul ta cję le kar -
ską. Ma dzia ma szan sę na te ra pię we Fran -
cji le kiem, któ ry nie jest re fun do wa ny
w Pol sce. Za chę ca my do włą cze nia się
w po moc dla Ma dzi Na mysł. Pa mię taj my,
że każ da zło tów ka się li czy. Je śli nie mie li -
ście moż li wo ści być z na mi w Ga le rii,
a chce cie po móc Ma dzi, Sto wa rzy sze nie
na Rzecz Dzie ci i Osób Nie peł no spraw -
nych w Kro to szy nie udo stęp ni ło nu mer
kon ta, na któ ry moż na wpła cać dat ki:
Nu mer ra chun ku ban ko we go:
95 1090 1157 0000 0000 1502 2029
z do pi skiem: Dla Ma dzi Na mysł

Pa nie, któ re wzię ły udział w ME TA -
MOR FO ZIE, otrzy ma ły upo min ki od na -
szych Part ne rów! An na Kre mer, Be ni ta
Stras bur ger i Ire na Flu der do sta ły bo ny
na dwie se sje ma sa żu ka mie nia mi, ufun -
do wa ne przez Ga bi net Re ha bi li ta cji Mo -

ni ki Sza rzyń skiej. Be ata Blan dzi ode bra ła
bon na pro fe sjo nal ny ma ki jaż od Ka ta rzy -
ny Mo cek – Ma keup & Per ma nent Ma -
keup Ar tist. Do Ewy Zim niak tra fił bon
na za ku py w skle pie Mo nEw – dla Wy jąt -
ko wych Ko biet. Ka ta rzy na Ko nar ska i Ma -
ria Wal ko wiak ode bra ły bo ny na dar mo we
tre nin gi dla swo ich dzie ci w Aka de mii Pił -
kar skiej Re is sa. Pa try cja Pa nek otrzy ma ła
bon na se sję zdję cio wą od fir my Fo to Se bol.
Do Pa try cji Pa nek tra fił bon na usłu gę lub

pro dukt od Sa lo nów Optycz nych Vi sus.
Bon od Fa mi ly Fit na dar mo wy tre ning
tra fił do Re na ty Su li gi. Z ko lei Wio le ta
Zie li chow ska otrzy ma ła na gro dę nie spo -
dzian kę od na szej re dak cji. 

Dzię ku je my na szym Part ne rom, Pa -
niom, któ re wzię ły udział w ak cji oraz
wszyst kim, któ rzy przy by li na fi nał ME -
TA MOR FO ZY do Ga le rii Kro to szyń skiej.

KIN GA KOST KA

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

NASZA AKCJA

Wielki finał METAMORFOZY!
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W no cy z 29 na 30 li sto pa da w jed -
nym z do mów w Kro to szy nie do szło
do awan tu ry. Pod czas sza mo ta ni ny
dwóch męż czyzn je den z nich stra cił
przy tom ność. Po przy by ciu na miej -
sce po go to wia ra tun ko we go stwier -
dzo no zgon po szko do wa ne go. 

– Po li cjan ci, po przy by ciu na miej sce,
we zwa li po go to wie ra tun ko we, po nie waż
je den z męż czyzn uczest ni czą cy w sza -
mo ta ni nie stra cił przy tom ność – mó wi

Bar tosz Kar wik z Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie. 

Jak in for mu je ostrow ska pro ku ra tu -
ra, do miesz ka nia by łej kon ku bi ny wtar -
gnął męż czy zna i do szło do kłót ni po mię -
dzy po przed nim a obec nym part ne rem
ko bie ty. – 1 grud nia prze pro wa dzo no
sek cję zwłok, w trak cie któ rej nie za uwa -
żo no ob ra żeń ani ura zów ze wnętrz nych
czy we wnętrz nych. Nie wy ka za no rów -
nież śla dów po cio sach czy du sze niu, więc
na ra zie wy klu cza my udział osób trze -

cich – oznaj mia Mar cin Me ler, rzecz nik
pra so wy Pro ku ra tu ry Okrę go wej
w Ostro wie Wlkp. 

W tej spra wie bę dą prze pro wa dzo ne
do dat ko we ba da nia w ce lu zgro ma dze nia
peł ne go ma te ria łu do wo do we go. – Bę dą to
m. in. ba da nia fi zy ko che micz ne z po bra -
nych tka nek or ga nów we wnętrz nych. Po -
trwa to do 4 ty go dni, dla te go śledz two bę -
dzie trwa ło – do da je rzecz nik pro ku ra tu ry. 

Od ra zu po zda rze niu za trzy ma ny
zo stał 30-let ni miesz ka niec Kro to szy na,
któ ry brał udział w sza mo ta ni nie, lecz
z dniem 1 grud nia zwol nio no go z aresz -
tu. Po li cja pod nad zo rem pro ku ra tu ry
pro wa dzi śledz two w tej spra wie.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Tragiczny finał awantury

NA DRODZE

Kolejny wypadek na krajówce

12 grud nia do szło do zde rze nia
dwóch sa mo cho dów oso bo wych
na dro dze kra jo wej nr 36, na od cin ku
po mię dzy Kro to szy nem a Ko by li nem,
w po bli żu miej sco wo ści Ro ma nów. 

Na miej sce skie ro wa no dwa sa mo cho dy
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to -
szy nie i po jed nym sa mo cho dzie z OSP Ko -
by lin i OSP Lu to gniew, a tak że po li cję i Ze -
spo ły Ra tow nic twa Me dycz ne go. Jak się oka -
za ło, na kra jów ce zde rzy ły się sa mo cho dy
oso bo we Volks wa gen Golf i Peu ge ot 3008.
W zda rze niu udział bra ły trzy oso by. 

– Dzia ła nia stra ży po żar nej w pierw -
szej fa zie po le ga ły na udzie le niu kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy oso bie kie ru ją cej
volks wa ge nem do cza su przy by cia dru gie -
go Ze spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go
oraz współ pra cy z ra tow ni ka mi me dycz ny -

mi pod czas ewa ku acji pa sa żer ki peu ge ota
do ka ret ki po go to wia. Jed no cze śnie stra ża -
cy odłą czy li aku mu la to ry w po jaz dach
i ogra ni czy li wy ciek pły nów eks plo ata cyj -
nych – in for mu je To masz Pa try as z Ko -
men dy Po wia to wej PSP w Kro to szy nie. 

– Ze wstęp nych usta leń wy ni ka, że
kie ru ją ca po jaz dem VW Golf 22-let nia
miesz kan ka Ko by li na, wy ko nu jąc ma newr
skrę tu w le wo, nie upew ni ła się, że jest wy -
prze dza na przez in ny sa mo chód, któ rym
je cha ła 31-let nia ko bie ta wraz z pa sa żer ką.
W re zul ta cie do szło do zde rze nia. Wszy scy
uczest ni cy wy pad ku by li trzeź wi. Pa sa żer -
ka peu ge ota zo sta ła za bra na do szpi ta la
i ho spi ta li zo wa na. Po stę po wa nie w tej spra -
wie pro wa dzi po li cja – 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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Łu kasz Ra ben da
Waż ność ba dań 
przez 30 dni 

Je śli pra cow nik w cią gu 30 dni
po roz wią za niu lub wy ga śnię ciu po -
przed nie go sto sun ku pra cy wy ka że no -
we mu pra co daw cy ak tu al ne orze cze nie
le kar skie, nie mu si ro bić ich po now nie.
Pra co daw ca po wi nien stwier dzić brak
prze ciw wska zań do pra cy w je go fir mie
w wa run kach, któ re są opi sa ne w skie -
ro wa niu na ba da nia le kar skie. 

Wa run ki wy stę pu ją ce w po przed -
nim za trud nie niu mu szą być po rów ny -
wal ne z ty mi w fir mie, w któ rej pla nu -

je się za trud nić da ną oso bę. Wy jąt kiem
od te go prze pi su jest za trud nie nie
osób, któ re mia ły by być przy ję te
do wy ko ny wa nia prac szcze gól nie nie -
bez piecz nych.

W związ ku z po wyż szym nie moż -
na po zba wić pra cow ni ka eg zem pla rza
skie ro wa nia, a dla pra co daw cy bar dzo
waż ne jest spo rzą dze nie i prze cho wy -
wa nie kse ro ko pii te goż skie ro wa nia
w ak tach oso bo wych pra cow ni ka. Bar -
dzo czę sto jest ono bo wiem po trzeb ne
w naj mniej ocze ki wa nym mo men cie,
tj. w spra wach skie ro wa nych na dro gę
są do wą przez pra cow ni ka wzglę dem
pra co daw cy.
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Od 15 grud nia kie row cy mo gą ko -
rzy stać z no wej for my wno sze nia
opłat w Stre fie Płat ne go Par ko wa -
nia. Te go dnia w mie ście uru cho -
mio no Sys tem mo BI LET, któ ry sta -
no wi wy god ną i no wo cze sną al ter -
na ty wę dla tra dy cyj ne go za ku pu bi -
le tu par kin go we go. 

Sys tem ów da je kie row cy moż li wość
za ku pu bi le tu za wsze i wszę dzie, bez ko -
niecz no ści szu ka nia par ko ma tu czy po -

sia da nia go tów ki. Jest do stęp ny we
wszyst kich sie ciach ko mór ko wych, za -
rów no dla nu me rów z abo na men tem,
jak i dla tych na kar tę. Użyt kow nik mu si
tyl ko mieć te le fon ko mór ko wy z za in sta -
lo wa ną bez płat ną apli ka cją oraz do stę -
pem do In ter ne tu. 

Aby ko rzy stać z mo BI LET, na le ży po -
brać apli ka cję ze strony m. mo bi let. pl lub
z de dy ko wa ne go skle pu z apli ka cja mi w te -
le fo nie. Pod czas pierw sze go uru cho mie nia
ko niecz ne jest prze pro wa dze nie krót kiej

re je stra cji, do ła do wa nie kon ta do wol ną
kwo tą i już mo że my ku po wać bi le ty. 

Sys tem dzia ła na za sa dzie elek tro -
nicz nej port mo net ki – przed pła ta (pre -
pa id) na in dy wi du al ny ra chu nek, otrzy -
ma ny pod czas re je stra cji. Aby do ko nać
wpła ty na kon to, moż na sko rzy stać z tra -
dy cyj ne go prze le wu ban ko we go, kar ty
kre dy to wej lub eks pre so we go za si le nia
po przez stro nę in ter ne to wą bądź bez po -
śred nio z apli ka cji mo bil nej. Dzię ki in -
tu icyj nej ob słu dze za kup jest bar dzo

pro sty. 
W ce lu opła ce nia po sto ju w stre fie

po za par ko wa niu na le ży uru cho mić
apli ka cję, wy brać „Par ko wa nie”, a na -
stęp nie: mia sto, uli cę, nu mer re je stra cyj -
ny, czas po sto ju, po czym po twier dza my
za kup. Po za twier dze niu wy bra nych pa -
ra me trów sys tem łą czy się z ser we rem
za po mo cą In ter ne tu i otrzy mu je się ak -
tyw ny bi let, któ ry jest po twier dze niem
pra wi dło wo wnie sio nej opła ty. Mo Bi let
nie po bie ra żad nych do dat ko wych opłat.
W za leż no ści od ta ry fy ope ra to ra ko -
mór ko we go, użyt kow nik mo że po no sić
je dy nie do dat ko wy koszt po łą cze nia te -
le fo nu z In ter ne tem.

OPRAC. (NO VUS)

KROTOSZYN

Za parkowanie zapłacisz telefonem
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KOMUNIKACJA

Dzień otwarty w MZK

Mi nio ny pią tek w sie dzi bie Miej skie -
go Za kła du Ko mu ni ka cji w Kro to szy -
nie był dniem otwar tym. By ła to też
oka zja do pod su mo wa nia pro jek tu
re ali zo wa ne go wspól nie przez MZK
i Po wia to wy Za rząd Dróg.

Pro jekt pod na zwą „Wy mia na ta bo ru
MZK w Kro to szy nie na au to bu sy ni sko -
emi syj ne, bu do wa ścież ki cią gów pie szo -
-ro we ro wych oraz in ne in we sty cje w ob -
sza rze trans por tu miej skie go” był współ fi -
nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską z Eu -
ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal -
ne go w ra mach Wiel ko pol skie go Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la -
ta 2014-2020. Cał ko wi ta je go war tość
wy nio sła ok. 10 mi lio nów zło tych,
przy 85-pro cen to wym do fi nan so wa niu
i 15-pro cen to wym wkła dzie wła snym.

W pią tek do MZK przy by li m. in.
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek, sta ro sta

Sta ni sław Szczot ka oraz Krzysz tof Je li -
now ski – dy rek tor PZD. W trak cie dnia
otwar te go moż na by ło zo ba czyć sie dem
za ku pio nych au to bu sów oraz wziąć udział
w prze jażdż ce wzdłuż no wo wy bu do wa -
nej ścież ki pie szo -ro we ro wej, cią gną cej się
od dwor ca au to bu so we go do Ko bier na.

– Zre ali zo wa ny pro jekt po twier dza
do brą ideę współ dzia ła nia władz gmin -
nych i po wia to wych z urzę dem mar szał -
kow skim. Mie li śmy du że oba wy w kwe -
stii otrzy ma nia do fi nan so wa nia, ale dzię -
ki wspar ciu Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go uda ło
nam się to zre ali zo wać. Chce my pro mo -
wać zdro wy tryb ży cia, że by miesz kań cy
z sa mo cho dów prze rzu ci li się na ro we ry
lub ko rzy sta li z miej skiej ko mu ni ka cji. To
z pew no ścią po mo że od kor ko wać na sze
mia sto – sko men to wał bur mistrz Fran ci -
szek Mar sza łek.

(NO VUS)
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KROTOSZYN

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi

W au li Szko ły Pod sta wo wej nr 5
w Kro to szy nie od by ło się spo tka nie
świą tecz ne władz sa mo rzą do wych
z przed sta wi cie la mi or ga ni za cji po -
za rzą do wych. By ła to oka zja do pod -
su mo wa nia ko lej ne go ro ku współ -
pra cy. Oczy wi ście wszy scy zło ży li so -
bie świą tecz ne ży cze nia.

Spo tka nie roz po czę ło się od wy stę pu
Kro to szyń skiej Or kie stry Dę tej pod ba tu -
tą Ro ber ta Ka czo row skie go. Na stęp nie
głos za brał bur mistrz Fran ci szek Mar sza -
łek, któ ry swo je wy stą pie nie za koń czył
skie ro wa ny mi do wszyst kich ży cze nia mi
po god nych świąt Bo że go Na ro dze -
nia. – Chciał bym w imie niu Urzę du
Miej skie go i prze wod ni czą cej Ra dy Miej -
skiej Zo fii Jam ki ser decz nie wam po dzię -
ko wać za wkład w lo kal ną spo łecz ność.
Ży czy my wam, że by ci wszy scy, na któ -
rych rzecz dzia ła cie, do ce ni li wa sze sta ra -
nia – oznaj mił wło darz Kro to szy na.
W po dob nym to nie wy po wie dział się wi -
ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski. 

Jo an na Ja roc ka z Cen trum Kro to szyń -
skich Ini cja tyw omó wi ła wspie ra nie or ga ni -
za cji po za rzą do wych przez gmi nę. – Sto wa -
rzy sze nie Kro to szyń skie Cen trum Przed -
się bior czo ści dzia ła od 1995 ro ku. W 2015
zmie ni ło na zwę na Cen trum Kro to szyń -
skich Ini cja tyw. W la tach 90. by ło or ga ni za -
to rem kon kur su na Kro to szyń ski Pro jekt
Ro ku i udzie la ło po rę czeń kre dy to wych.
CKI dla or ga ni za cji po za rzą do wych współ -
fi nan so wa ne jest z do ta cji gmi ny Kro to szyn
i środ ków wła snych sto wa rzy sze nia, któ re
po cho dzą z dzia łal no ści go spo dar czej – po -
wie dzia ła Jo an na Ja roc ka.

Do fi nan so wych form współ pra cy

gmi ny Kro to szyn z or ga ni za cja mi sek to ra
po za rzą do we go oraz pod mio ta mi upraw -
nio ny mi za li cza się w szcze gól no ści zle ca -
nie za dań w try bie otwar tych kon kur sów
ofert. Re ali za cja za dań pu blicz nych o cha -
rak te rze lo kal nym lub re gio nal nym od by -
wa się na za sa dach tzw. ma łych zle ceń.
W 2016 ro ku gmi na przy zna ła or ga ni za -
cjom po za rzą do wym i in nym pod mio tom
upraw nio nym, dzia ła ją cym w róż nych ob -
sza rach po żyt ku pu blicz ne go, do ta cje
o łącz nej kwo cie oko ło mi lio na zł, z cze go
ok. 929 tys. zł w try bie otwar tych kon kur -
sów ofert, ok. 85 tys. zł w try bie tzw. ma -
łych zle ceń i ok. 49 tys. zł w ra mach ini cja -
tyw lo kal nych. W cią gu ro ku bur mistrz
ogło sił sześć kon kur sów, na któ re or ga ni za -
cje po za rzą do we zło ży ły ogó łem 101 ofert
na do fi nan so wa nie. W wy ni ku roz strzy -
gnięć za war to 87 umów.

W trak cie spo tka nia za pre zen to wa no
dzia łal ność or ga ni za cji po za rzą do wych,
na gro dzo nych w kon kur sie na naj lep szą
ini cja ty wę lo kal ną. By ły to Sto wa rzy sze -
nie Smo szew Na sza Wio ska (na gro da
za pro jekt „Ka czor – wy ści gi kon ne”), gru -
pa nie for mal na Ka ta rzy na i Sła wo mir Ol -
grzym ko wie oraz Zo fia Wal ko wiak (na -
gro da za IV Zjazd Bliź nia ków) i Ra da
Osie dla nr 3 (na gro da za Fe sti wal „La to,
la to, la to cze ka”). Po ka za no tak że no wy
film pro mo cyj ny Kro to szy na. 

Za udział w kon kur sie na naj lep szą
ini cja ty wę lo kal ną wy róż nio no rów nież
Pol ski Czer wo ny Krzyż (za ak cję „Oca lić
Punkt Krwio daw stwa”) oraz Pol skie To -
wa rzy stwo Tu ry stycz no -Kra jo znaw cze
(za „60-le cie Ko ła Miej skie go PTTK
w Kro to szy nie”). 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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W sta ro stwie po wia to wym od by ło się
spo tka nie Za rzą du Kro to szyń skie go
Szkol ne go Związ ku Spor to we go ze
sta ro stą, dy rek to ra mi szkół i na uczy -
cie la mi WF -u z pla có wek, któ re by ły
naj lep sze we współ za wod nic twie
spor to wym SZS WIEL KO POL SKA
w ro ku szkol nym 2016/2017.

Wy róż nie nia wrę czy li wi ce sta ro sta Pa -
weł Ra do jew ski iGrze gorz Den gu siak – pre -
zes KSZS. W ry wa li za cji szkół po nad gim na -

zjal nych w ra mach li ce alia dy trium fo wa -
ło I LO w Kro to szy nie (357 punk tów), wy -
prze dza jąc ZSP w Koź mi nie Wlkp. (113,4
pkt.) i ZSP nr 1 w Kro to szy nie (23,5 pkt.).
Naj lep sza pla ców ka otrzy ma ła kwo -
tę 1500 zł na za kup sprzę tu spor to we go. 

W gim na zja dzie wy gra ła Szko ła Pod -
sta wo wa w Roz dra że wie (213,6 pkt.).
Z ko lei w Szkol nych Igrzy skach Spor to -
wych naj lep sza oka za ła się Szko ła Pod sta -
wo wa nr 8 w Kro to szy nie (739,2 pkt.).

(NO VUS)

STAROSTWO

Szkoły nagrodzone za osiągnięcia sportowe
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Ostat nie go dnia li sto pa da miał miej -
sce od biór uli cy Wi śnio wej w Or pi -
sze wie. Koszt tej in we sty cji wy niósł
ok. 431 tys. zł.

Wy ko na na zo sta ła od pod staw
jezd nia o na wierzch ni z be to nu as fal -
to we go o sze ro ko ści 5 me trów, na dłu -
go ści 320 m, z ele men ta mi od wod nie -
nia. Na bu do wę uli cy Wi śnio wej
w Or pi sze wie gmi na Kro to szyn otrzy -
ma ła środ ki z bu dże tu wo je wódz twa
wiel ko pol skie go w for mie do ta cji
w ra mach pro gra mu bu do wy (prze bu -
do wy) dróg do jaz do wych do grun tów
rol nych. 

(NO VUS)

ORPISZEW

Ulica Wiśniowa już gotowa
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BIBLIOTEKA

Świąteczne drzewko

W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej już po raz XVII zor ga ni zo wa no
warsz ta ty pla stycz ne „Świą tecz ne
drzew ko”. Współ or ga ni za to rem wy -
da rze nia by ła Szko ła Pod sta wo wa
nr 3 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi
w Kro to szy nie.

Dla dzie ci, któ re przy by ły z opie ku -
na mi, wy stą pił chór uczniów ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 3 w Kro to szy nie pod kie -
run kiem Ma riu sza Kaź mier cza ka. Na -
stęp nie wy róż nio no ak tyw nych czy tel ni -

ków bi blio te ki: Mar ce la Rej ka, Pio tra
Kraw czyń skie go, Wik to rię Fran kow ską,
Łu cję Ję drzak, Le nę Paw łow ską, Mag da le -
nę Owcza ry szek, Mi ko ła ja Rac kie wi cza,
San drę Za rem bę i Alek san drę Sta rzyń ską.
Każ dy z nich otrzy mał książ kę. 

Uczest ni cy warsz ta tów pla stycz nych
wy ko ny wa li ozdo by cho in ko we, po czym
wspól nie de ko ro wa li świą tecz ne drzew ko
i śpie wa li ko lę dy. Jak za wsze przy był tak -
że św. Mi ko łaj, któ ry roz da wał cu kier ki
i drob ne upo min ki.

(NO VUS)
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PRZEDSTAWIENIE

Św. Mikołaj zaginął...

W kro to szyń skim ki nie Przed wio śnie
wy sta wio no przed sta wie nie dla dzie -
ci pt. „Za gi nię cie Mi ko ła ja”. Or ga ni -
za to ra mi wy da rze nia by ły nie for mal -
ne ko ło te atral ne Przed szko la nr 6
Ku buś z OI oraz Sto wa rzy sze nie ZA -
ŁO GA KU BU SIA, dzia ła ją ce na rzecz
tej pla ców ki.

Na sce nie za gra li ro dzi ce przed szko -
la ków – Ewa Bie lec ka, Ta ma ra Go rec ka,
Jo an na Trysz, Ka ta rzy na Ma ty lak,
Agniesz ka Pocz ta, Ma ni ta Ra ta jek, Zbi -
gniew Bort kie wicz, Szy mon Kar bo wiak,

Ro bert Ko wal ski, Ka rol Kraw czyń ski
i Ma ciej Nor bert. 

Ak to rzy wcie li li się w ro le el fów, św.
Mi ko ła ja, śnież ki i kró le wi cza. Opo wie -
dzia na hi sto ria by ła prze pla ta na świą tecz -
ny mi prze bo ja mi. Spek takl co i rusz wy -
wo ły wał sal wę śmie chu wśród wi dzów,
któ rzy zna ko mi cie się ba wi li. Pu blicz ność
owa cją na sto ją co do ce ni ła kunszt i za an ga -
żo wa nie ro dzi ców -ak to rów. Po przed sta -
wie niu moż na by ło wes przeć przed szko le
do bro wol ny mi dat ka mi, któ re prze zna -
czo ne bę dą na za kup sprzę tu dla pla ców ki. 

(NO VUS)
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ZSP 3 KROTOSZYN 

Świąteczne spotkanie 
z pracodawcami

Już po raz pią ty świą tecz ny na strój po -
łą czył gro no pe da go gicz ne i pra cow -
ni ków Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych nr 3 im. Ja na Paw ła II w Kro -
to szy nie. Na spo tka nie wi gi lij ne za -
pro sze ni zo sta li pra co daw cy, na uczy -
cie le prak tycz nej na uki za wo du i pra -
co daw cy mło dzie ży szkol nej. 

Wspól ny stół zjed no czył wszyst kich,
dla któ rych waż na jest przy szłość mło de -
go po ko le nia. Nie za bra kło przed sta wi cie -
li władz gmin nych i po wia to wych – bur -
mi strza Fran cisz ka Mar szał ka, sta ro sty
Sta ni sła wa Szczot ki czy Prze my sła wa
Wój ci ka – na czel ni ka Wy dzia łu Edu ka -
cji, Kul tu ry i Spor tu w Sta ro stwie Po wia -
to wym, a tak że przed sta wi cie li in sty tu cji
współ pra cu ją cych ze szko łą –za rzą du
Kro to szyń skiej Izby Rze mieśl ni czej, fir -
my MAH LE czy dy rek to rów oświa to -
wych z na sze go po wia tu. 

Go ści przy wi ta ła Iza be la Kos sa kow -
ska, dy rek tor ZSP nr 3, któ ra pod kre śli ła,
jak wiel kie zna cze nie dla wła ści wej edu -
ka cji ma har mo nij na współ pra ca szko ły
z pra co daw ca mi uczniów. Po dzię ko wa nia
na rę ce pra co daw ców zło żył też Piotr Ga -
bry el czyk, kie row nik szko le nia prak tycz -
ne go. Za zna czył, że wszyst kie dzia ła nia

szko ły, or ga nu pro wa dzą ce go i in struk to -
rów prak tycz nej na uki za wo du zmie rza ją
do wy cho wa nia mło dych lu dzi na doj rza -
łych, od po wie dzial nych człon ków spo łe -
czeń stwa oraz do sko na łych fa chow ców
w swych dzie dzi nach za wo do wych. 

O du cho we prze ży cia za dbał ks. Le -
szek Woj ta sik, któ ry przy po mniał wszyst -
kim, że Bo że Na ro dze nie to świę ta wiel kiej
mi ło ści. Po prze czy ta niu słów z Pi sma Świę -
te go du chow ny za chę cił wszyst kich do za -
śpie wa nia ko lę dy „Wśród noc nej ci szy”. 

Wspól ne bie sia do wa nie po prze dził
wy stęp uczniów ZSP nr 3, któ rzy przy go -
to wa li kon kurs te ma tycz ny – za da wa li
wi dzom py ta nia z róż nych ka te go rii, np.
wia do mo ści ogól nych o świę tach, zna jo -
mo ści ko lęd itp. Go ście mie li tak że oka zję
wy ka zać się wie dzą o fil mach zwią za nych
z Bo żym Na ro dze niem, a nie któ re py ta -
nia spraw dza ły spo strze gaw czość, bo -
wiem trze ba by ło roz po znać mia sto
w świą tecz nej de ko ra cji. 

Uro czy stość od by ła się w sa li gim na -
stycz nej, któ ra zo sta ła ude ko ro wa na
przez uczniów. Z ko lei część ku li nar ną
przy go to wa ła Ma rio la Kacz ma rek wraz ze
swo imi pod opiecz ny mi. 

OPRAC. (GRZE LO

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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SULMIERZYCE

Bożonarodzeniowy jarmark

10 grud nia w Sul mie rzyc kim Do mu
Kul tu ry zor ga ni zo wa no II edy cję Jar -
mar ku Bo żo na ro dze nio we go. Na ten
dzień przy go to wa no sze reg świą tecz -
nych atrak cji. 

Każ dy z uczest ni ków im pre zy mógł
skosz to wać wy pie ków, któ re ofe ro wa ły
sto iska ga stro no micz ne. Na kier ma szu
do ku pie nia by ły ozdo by świą tecz ne i pre -
zen ty, wy ko na ne przez ro dzi ców dzie ci
z Pu blicz ne go Przed szko la w Sul mie rzy -
cach, a tak że ży we cho in ki.

Atrak cji nie bra ko wa ło. By ły za ba wa

ka ra oke i fo to ką cik. Oczy wi ście po ja wił
się św. Mi ko łaj, któ ry roz da wał dzie ciom
drob ne upo min ki. Na sce nie wy stą pi ły
miej sco we przed szko la ki oraz Ta cy Nie
In ni Band. Jed no cze śnie pro wa dzo ne by -
ły au kcje cie ka wych świą tecz nych ga dże -
tów. Środ ki ze bra ne z kier ma szu i li cy ta cji
zo sta ną prze zna czo ne na wy po sa że nie
klas lek cyj nych. 

Przez kil ka go dzin dzia łał punkt po -
bo ru, zor ga ni zo wa ny przez Klub Ho no ro -
wych Daw ców Krwi „Dar Ży cia”. 

(NO VUS)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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7 grud nia w sa li re pre zen ta cyj nej
kro to szyń skie go ra tu sza od by ło się
świą tecz ne spo tka nie dzia ła czy
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
z gmi ny Kro to szyn oraz z Sul mie rzyc
z bur mi strza mi tych miast – Fran -
cisz kiem Mar szał kiem i Da riu szem
Dę bic kim. 

Na uro czy stość przy by li tak że m. in.
wi ce pre zes Za rzą du Od dzia łu Wo je -
wódz kie go Związ ku OSP dh Grze gorz
Mar sza łek, sta ro sta Sta ni sław Szczot ka,
st. bryg. Ja cek Stru żyń ski – ko men dant
po wia to wy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej w Kro to -
szy nie Zo fia Jam ka, kro to szyń scy rad ni,
a tak że księ ża de ka na tu kro to szyń skie go.

– Tra dy cyj nie spo ty ka my się w tej sa li,
że by pod su mo wać mi nio ny rok. Dzi siej sza
uro czy stość jest świa dec twem te go, że je -
ste ście bar dzo waż ni i do ce nia ni przez
miesz kań ców na szej gmi ny. Rok ten był
wy peł nio ny jak za wsze cięż ką, su mien ną
pra cą i mo że my wszy scy po wie dzieć, że je -
ste śmy z was dum ni. Wie my, że za wsze
gdy jest ta ka po trze ba, nie sie cie po moc po -
trze bu ją cym. W bie żą cym ro ku na za da nia
z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej z bu -
dże tu gmi ny Kro to szyn przy zna no kwo tę

oko ło 1,5 mln zł. Jed nost ki OSP otrzy ma ły
rów nież do fi nan so wa nie z Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z re -
ali za cją przez Ko men dę Głów ną Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej – mó wił bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek.

W spo tka niu udział wzię ła rów nież
dzie cię ca dru ży na po żar ni cza z OSP Ko -
bier no, któ ra re pre zen to wa ła na szą gmi -
nę na I Ogól no pol skiej Olim pia dzie
Dzie cię cych Dru żyn Po żar ni czych
w Wie ru szo wie. Z ko lei ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej nr 3 z Od dzia ła mi
In te gra cyj ny mi z Kro to szy na uświet ni li

uro czy stość wy stę pem ar ty stycz nym. 
W trak cie uro czy sto ści wrę czo no od -

zna cze nia związ ko we i po dzię ko wa nia.
Otrzy ma li je Hen ryk Wy gra lak (OSP
Świn ków), Zdzi sław No wak (OSP Ja sne
Po le), Woj ciech Ga łę ski (OSP Or pi szew),
Da mian Kło poc ki (OSP Dzier ża nów),
Łu kasz Ko niecz ny (OSP Ko bier no), Pa -
tryk Ba ła (OSP Tom ni ce), Wi told Ka la
(OSP Tom ni ce), Mar cin Fur man (OSP
Or pi szew), Ma ciej Du dziń ski (OSP Or pi -
szew) i Ka ri na Lieb chen (OSP Or pi szew).

(NO VUS)

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

UROCZYSTOŚĆ

Świąteczne spotkanie strażaków
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2 grud nia pod czas jar mar ku świą -
tecz ne go na ryn ku w Kro to szy nie
na sce nie za grał po pu lar ny ze spół
gó ral ski Tur nio ki. Z Ar ka diu szem
Wie chem, li de rem i jed no cze śnie za -
ło ży cie lem ka pe li, krót ką roz mo wę
prze pro wa dził Mi chał Ko bu szyń ski.

Zda je się, że po raz pierw szy mie li ście
oka zję za grać kon cert w Kro to szy nie...

– Ja ko ze spół je ste śmy tu taj po raz
pierw szy. Od sie bie mo gę do dać, że kie -
dyś zda rzy ło mi się prze jeż dżać przez
Kro to szyn.

Skąd wła ści wie wzię ła się na zwa
Wa sze go ze spo łu?

– Sło wo tur nio ki po cho dzi zlo kal nej gwa -
ry gó ral skiej i ozna cza na zwę gór ska li stych.

W ja ki spo sób do szło do po wsta nia
ze spo łu?

– Po mysł na za ło że nie ze spo łu po ja -
wił się pod czas stu diów mu zycz nych
w Cie szy nie. Wszy scy po cho dzi my z po -
łu dnia Pol ski. W cią gu 17 lat gra nia do -
cho dzi ło do zmian w skła dzie. Od dzie -
ciń stwa in te re so wa łem się mu zy ką. Po -
cho dzę z ta kiej ma łej wio ski – La cho wi ce,
nie da le ko Ba biej Gó ry.

Za gra li ście mnó stwo kon cer tów,

rów nież po za gra ni ca mi na sze go kra ju.
Jak Wasz re per tu ar jest od bie ra ny
przez za gra nicz ną pu blicz ność?

– Na na sze wy stę py za wsze przy -
cho dzi ły tłu my do wiel kich hal kon cer -
to wych. Sa mi by li śmy zdzi wie ni aż ta -
kim za in te re so wa niem, kie dy od wie dzi -
li śmy tak eg zo tycz ny kraj jak In die. Po -
za tym by li śmy w Mek sy ku, Niem -
czech, Bel gii i Cze chach, na Ukra inie,
Sło wa cji i Wę grzech.

WYWIAD

Od dzieciństwa pociągała mnie muzyka
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6 grud nia w koź miń skim ki nie
Miesz ko zor ga ni zo wa no dla dzie ci
mi ko łaj ko we przed sta wie nie pt.
„Za pa sem świę ta, a ktoś maj stru je
przy pre zen tach”. Na sce nie wy stą pi -
li ak to rzy Te atru Edu ka cji i Pro fi lak -
ty ki Ma ska z Kra ko wa. 

Or ga ni za to rem wy da rze nia był
Gmin ny Ze spół In sty tu cji Kul tu ry. Kra -
kow scy ak to rzy po sta wi li na bez po śred ni

kon takt z ma ły mi wi dza mi, któ rzy zna ko -
mi cie ba wi li się w kli ma cie nad cho dzą -
cych świąt. 

Te atr Ma ska ist nie je od 2001 ro ku.
Zdo był uzna nie wie lu pla có wek oświa -
to wych w ca łym kra ju, cze go do wo dem
są licz ne po dzię ko wa nia i re fe ren cje.
Oprócz spek ta kli or ga ni zu je rów nież
warsz ta ty, szko le nia i pre lek cje dla naj -
młod szych.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Mikołajkowy spektakl dla dzieci
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Wie lu za wod ni ków z na sze go po wia -
tu star to wa ło w bie gach mi ko łaj ko -
wych. Na si bie ga cze ry wa li zo wa li m.
in. w To ru niu, Po zna niu i Wro cła wiu. 

W To ru niu mi ko łaj ko we za wo dy od -
by ły się już po raz pięt na sty. W ra mach
Fe sti wa lu Bie gów Świę tych Mi ko łaj ków
moż na by ło star to wać na dy stan sach pół -
ma ra to nu, 10 km i 5 km. Na naj dłuż szej
tra sie po bie gli Ja cek Ka sprzak (1: 45: 35),
Ka rol Olej ni czak (1: 45: 33), An drzej Ma -
cie jew ski (1: 45: 35), Ju sty na Olej ni czak
(1: 45: 36), Ja cek Mo drzyń ski (1: 48: 12)
i Ka rol Ka łuż ny (1: 55: 19). Z ko lei 10-ki -
lo me tro wy od ci nek po ko na li Bar tosz An -
drej czuk (52: 20), Bog dan Pa ry sek
(56: 44), Jo an na Olej ni czak (58: 37) i Ka -
ta rzy na Mo drzyń ska (1: 00: 12).

W IV Mi ko łaj ko wym Bie gu w Po zna -
niu za pre zen to wa ło się dwo je na szych za -

wod ni ków. Na dy stan sie 4,3 km ry wa li -
zo wa li Ad rian Sza ła ta (14. miej -
sce – 18: 15) i Lu iza Dziu ba (248. miej -
sce – 26: 41).

We wro cław skim Bie gu Mi ko ła jów
uczest ni cy mie li do prze bie gnię cia tra sę

o dłu go ści 10 km. Nasz po wiat re pre zen -
to wa li Ja ro sław To rzec ki (301. miej -
sce – 59: 39), Ma rek No wac ki (304. miej -
sce – 59: 40), Mag da le na Raś (801. miej -
sce) i Ali cja Obal (898. miej sce). 

(GRZE LO)

BIEGI

Mikołajki na sportowo 
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W sa li wiej skiej w Dzier ża no wie od -
by ło się spo tka nie opłat ko we, zor ga -
ni zo wa ne przez miej sco we Ko ło Go -
spo dyń Wiej skich. Wszy scy go ście
spę dzi li wie czór w mi łej, świą tecz nej
at mos fe rze.

Na uro czy stość przy by li m. in. sta -
ro sta Sta ni sław Szczot ka, wi ce bur -
mistrz Kro to szy na Jo an na Król -Trąb ka,
soł tys Dzier ża no wa Krzysz tof Szczot ka
z ro dzi ną, na czel nik OSP To masz Kacz -
ma rek oraz pro boszcz pa ra fii w Lu to -
gnie wie – ks. Łu kasz Żu raw ski.

Pa nie z KGW or ga ni za cję uro czy ste -
go spo tka nia roz po czę ły już dwa dni
wcze śniej. Przy go to wa ły sa lę, wy ko na ły
świą tecz ne de ko ra cje i przy rzą dzi ły
wszyst kie wi gi lij ne po tra wy.

Uro czy stość roz po czę ła prze wod ni -
czą ca KGW – Ka ta rzy na Fe li siak, ofi cjal -
nie wi ta jąc go ści i skła da jąc wszyst kim ży -
cze nia świą tecz ne. Na stęp nie wspól nie
za śpie wa no ko lę dę. 

– Ży czę dal sze go tak pręż ne go dzia ła -
nia, bo ro bi cie to nie tyl ko dla sie bie, ale
też dla lo kal nej spo łecz no ści, dla tej ma łej
oj czy zny, któ rą tu taj two rzy my. Je śli ktoś
po tra fi przy go to wy wać ta kie cy klicz ne
spo tka nia, to zna czy, że wspól no ta do brze
funk cjo nu je i umie zna ko mi cie współ -

dzia łać – po wie dział ks. Łu kasz Żu raw ski. 
Po zło że niu ży czeń przez po zo sta łych

go ści po dzie lo no się opłat kiem oraz wrę -
czo no upo min ki, któ re przy go to wa li sta -
ro sta i ksiądz pro boszcz. Wie czór upły nął
wszyst kim w mi łej, świą tecz nej at mos fe -
rze, przy sto le su to za sta wio nym tra dy cyj -
ny mi po tra wa mi. 

– Je stem za do wo lo na, że wszy scy za -
pro sze ni go ści przy by li. Cie szę się, że mo -
gę po ka zać, jak pro mu je my na szą lo kal ną
spo łecz ność. Ża łu ję je dy nie, że nie mo gła
być dziś z na mi pierw sza prze wod ni czą ca

na sze go ko ła, pa ni Wan da Kacz ma rek,
któ ra źle się czu je – pod su mo wa ła spo tka -
nie K. Fe li siak. 

KGW w Dzier ża no wie dzia ła nie -
prze rwa nie od 17 stycz nia 1964 ro ku.
Ak tu al nie zrze sza 19 człon kiń, któ rym
od 2015 ro ku prze wod ni czy K. Fe li siak.
Dzier ża now skie go spo dy nie za pla no wa ły
już sze reg im prez na 2018 rok. Wie le
z nich, jak choć by Dzień Ko biet, śnia da -
nie wiel ka noc ne, Dzień Mat ki czy Dzień
Dziec ka, to cy klicz ne im pre zy.

(IWO NA) 

KGW 

Spotkanie opłatkowe w Dzierżanowie
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Kro to szyń skie Biu ro Po wia to we
Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni -
za cji Rol nic twa zor ga ni zo wa ło spo -
tka nie mi ko łaj ko we z dzieć mi z Od -

dzia łu Przed szkol ne go w Wie low si. 

W spo tka niu z przed szko la ka mi
udział wzię li An drzej Skrzyp czak – kie -

row nik Biu ra Po wia to we go ARiMR
w Kro to szy nie oraz za przy jaź nio na z biu -
rem Pszczół ka od św. Mi ko ła ja, któ ra wrę -
czy ła dzie ciom plu szo we go mi sia.

Dla ma lu chów przy go to wa no kon -
kurs, któ ry po le gał na po ko lo ro wa niu wi -
ze run ku mi sia przy uży ciu kre dek z lo go
ARiMR. Po tem A. Skrzyp czak wrę czył
dzie ciom po zo sta łe upo min ki – ga dże ty
z lo go agen cji. 

Przed szko la ki dla swo ich go ści też
przy go to wa ły nie spo dzian kę – pięk ny
wy stęp ar ty stycz ny. Na ko niec Pszczół ka,
w imie niu św. Mi ko ła ja, po da ro wa ła dzie -
ciom upo min ki ufun do wa ne przez
Przed szko le.

(AN KA)

WIELOWIEŚ

Mikołajki z ARiMR
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W mi nio ny week end Lions Club Kro -
to szyn po raz ko lej ny zor ga ni zo wał
na ryn ku Jar mark Bo żo na ro dze nio -
wy „Zło ta Nie dzie la”. Człon ko wie sto -
wa rzy sze nia wraz z ro dzi na mi przy -
go to wa li sto iska z ku li na ria mi, ozdo -
ba mi świą tecz ny mi, je mio łą, cho in -
ka mi, a tak że grill i lo te rię fan to wą. 

Wszyst kim przy by łym na jar mark
czas umi la li mło dzi ar ty ści, któ rzy wy stę -
po wa li na przy go to wa nej sce nie, a by li to
ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im.
Straj ku Dzie ci Koź miń skich 1906/1907
w Koź mi nie Wlkp., mło dzież z Ze spo łu
Szkół Po nad gim na zjal nych nr 1 w Kro to -
szy nie i Alek san dra Woź niak z LEO Club
Za mek Koź min.

– W so bo tę i nie dzie lę spo tka li śmy
się na kro to szyń skim ryn ku, aby wspól nie
pra co wać, świę to wać i po ma gać tym, któ -
rych los nie oszczę dził. Wszyst ko po to,

by po zy skać do chód, któ ry po zwo li sfi -
nan so wać – już po raz szó sty – ko lo nie
dla dzie ci w trud nej sy tu acji ma te rial nej
i z ro dzin za stęp czych z te re nu po wia tu
kro to szyń skie go. Uda ło nam się w ten
spo sób po zy skać po nad 13 000 zł. W tym
ro ku swo je sto iska mia ły rów nież Spe cjal -

ny Ośro dek Szkol no -Wy cho waw czy
w Ko na rze wie, LEO Club Za mek w Koź -
mi nie Wlkp. i Szko ła Pod sta wo wa nr 1
w Koź mi nie Wlkp. – sko men to wał Ja cek
Za wod ny z Lions Clu bu Kro to szyn.

(NO VUS)

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

JARMARK ŚWIĄTECZNY

Weekend z Lions Clubem

10 grud nia w Szko le Pod sta wo wej
w Zdu nach zor ga ni zo wa no mi ko łaj -
ki. Przy go to wa no wie le atrak -
cji – kier masz świą tecz ny, roz ma ite
za ba wy czy wy stę py ar ty stycz ne
dzie ci. Na im pre zę przy był oczy wi -
ście św. Mi ko łaj.

Na kier ma szu swo je wy ro by ofe ro wa -

ły Sto wa rzy sze nie Klub Twór cze go Rę ko -
dzie ła (któ re rów nież ob słu gi wa ło ka wia -
ren kę), Zdu now skie Sto wa rzy sze nie
Wza jem nej Po mo cy, Dom Po mo cy Spo -
łecz nej z Basz ko wa i Dom Po mo cy Spo -
łecz nej dla Dzie ci i Mło dzie ży ze Zdun. 

Ką cik za baw dla dzie ci przy go to wa li
ucznio wie i na uczy cie le Ze spo łu Szkół Po -
nad gim na zjal nych w Zdu nach. Przy ich

sto isku moż na by ło wy ko nać ozdo by
świą tecz ne, za pleść pięk ne war ko cze oraz
do świad czyć ka ry od „złe go Mi ko ła ja”,
któ ry za my kał w dy bach i stra szył ścię -
ciem gło wy. 

Na sce nie ta necz ny po pis da ły pod -
opiecz ne Ja go dy Szku dłap skiej z Art of
Dan ce, a po tem wy stą pi ły dzie ci z Pu -
blicz ne go Przed szko la w Zdu nach. Na -
stęp nie przy by li miesz kań cy mo gli wy słu -
chać świą tecz ne go kon cer tu Zdu now -
skie go Ze spo łu Ka me ral ne go „Ak cent”
przy akom pa nia men cie Gra ży ny i Sła wo -
mi ra Mo raw skich. Nie oby ło się bez bi -
sów. 

Po wy stę pach na sce nę wkro czył elf
św. Mi ko ła ja, za pra sza jąc dzie ci do wspól -
nej za ba wy. Po wy ko na niu wie lu za dań
uda ło się za pro sić sa me go św. Mi ko ła ja.

Or ga ni za to ra mi mi ko łaj ko wej im pre -
zy by ły Zdu now ski Ośro dek Kul tu ry oraz
miej sco wa szko ła pod sta wo wa, a po mo cą
słu ży li tak że stra ża cy z Ochot ni czej Stra -
ży Po żar nej.

(NO VUS)

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

IMPREZA

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

19-31 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. 

19 grudnia
Bezpłatne badania rentgenowskie, połączone z

badaniem spirometrycznym w godz. 10.00-15.00 w

ambulansie na parkingu urzędu miejskiego. 
Dary dla zwierząt ze schroniska w Krotoszynie można

oddawać strażakom na rynku w godz. 17.00-19.00
Do 29 grudnia 
Wystawa malarstwa Danuty Stępień w galerii

Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. 
6 stycznia 
II Memoriał Andrzeja Szczepaniaka od godz.

9.00 w Szkole Podstawowej nr 8. 

13 stycznia 
Maraton pływacki dla Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy, organizowany przez UKS Delfin
4 oraz krytą pływalnią Wodnik. 

Koźmin Wlkp.
6 stycznia
„Turniej operetkowy, czyli trzy soprany kontra

trzej tenorzy”, godz. 17.00 w kinie Mieszko; bilety z
cenie 60 zł – rezerwacja: GZIK.

W mi nio ny week end w ha li spor to -
wo -wi do wi sko wej przy uli cy Olim pij -
skiej od by ły się IV Kro to szyń skie
Igrzy ska Dzie ci i Mło dzie ży Szkol nej
oraz Przed szko la ków w Su mo. Przez
dwa dnia na do hyo za pre zen to wa ło
się bli sko 400 mło dych za wod ni -
ków. Dla każ de go z uczest ni ków
przy go to wa no spe cjal ną na gro dę
za udział w im pre zie. 

Or ga ni za to ra mi igrzysk by ły To wa -
rzy stwo Atle tycz ne Ro zum Kro to szyn
i Pol ski Zwią zek Su mo. Pra wie 400 adep -
tów su mo z przed szko li, szkół pod sta wo -
wych oraz gim na zjów po dzie lo no na ka -
te go rie wie ko we i wa go we. – Po raz ko lej -
ny mo gli śmy prze ko nać się o wiel kich
chę ciach dzie ci do upra wia nia spor -
tu – pod kre ślił Da riusz Fa bia now ski, wi -
ce pre zes PZS. – Dzię ku ję wszyst kim ro -
dzi com, wy cho waw com oraz dy rek to rom
pla có wek oświa to wych za za an ga żo wa nie
w na szą im pre zę. Dla tych mło dych za -
wod ni ków to przede wszyst kim świet na
za ba wa, po łą czo na z ele men ta mi spor to -
wej ry wa li za cji.

W so bo tę do szło tak że do me czu mię -
dzy na ro do we go, w któ rym se nio rzy pol -
skiej re pre zen ta cji zmie rzy li się z ry wa la -

mi z Azer bej dża nu. Kro to szy nia nin Aron
Ro zum wraz z Mi cha łem Lu to i Ra fa łem
Głod kiem wy gra li z go ść mi aż 8: 1. Mecz
prze pro wa dzo no na za sa dzie walk „każ dy
z każ dym”. – Ta kie week en dy z su mo to
dla nas już tra dy cja. Mo gę po wie dzieć, że
wzo rem na sze go mia sta te go ty pu tur nie -
je od by ły się też w Rop czy cach oraz
w War sza wie i cie szy ły się du żym po wo -
dze niem – przy znał D. Fa bia now ski. 

W trak cie igrzysk moż na by ło na być
ka len darz spor to wy ze zdję cia mi au tor -
stwa Sła wo mi ra Skal skie go. Uwiecz nio no
w nim re pre zen tan tów Pol ski w su mo,

któ rzy star to wa li w te go rocz nych The
World Ga mes we Wro cła wiu. Pie nią dze
ze sprze da ży ka len da rza zo sta ły prze ka za -
ne na re ha bi li ta cję Lesz ka Blau ten ber ga,
tre ne ra za pa sów, któ ry w li sto pa dzie do -
znał wy le wu krwi do mó zgu i obec nie
w cięż kim sta nie prze by wa w szpi ta lu. 

W nie dziel nych zma ga niach naj -
młod szych naj lep sza oka za ła się dru ży na
z Przed szko la nr 3 Baj ka, któ ra w fi na le
po ko na ła 2: 1 eki pę z Ma ciu sia. Na trze -
cim miej scu upla so wał się ze spół z Bie -
dron ki, wy gry wa jąc 3: 0 z pla ców ką z Mi -
li cza. Zwy cięz cy otrzy ma li na gro dę ufun -

do wa ną przez mar szał ka wo je wódz twa
wiel ko pol skie go. – Po za na gro da mi in dy -
wi du al ny mi dla każ de go uczest ni ka tym
ra zem pu cha ry za udział otrzy ma ły też
wszyst kie przed szko la. Je stem pod szcze -
gól nym wra że niem pla ców ki z Mi li cza,

któ ra do tar ła na na sze za wo dy dzię ki za -
an ga żo wa niu ro dzi ców, za co im ser decz -
nie dzię ku ję – oznaj mił D. Fa bia now ski. 

W trak cie igrzysk nie bra ko wa ło po -
za spor to wych atrak cji. Przy go to wa no
dmu cha ny za mek, wy stą pi li tan ce rze
z Cen trum Tań ca Show Dan ce Ka ta rzy ny
Wi cen ciak -Du dy, Fo to -Bud ka Se ba stia na
Szo sta ka ofe ro wa ła pa miąt ko we zdję cia,
ucznio wie z ZSP nr 2 w Kro to szy nie przy -
go to wy wa li obia dy. 

Spon so ra mi im pre zy by li Pol ski
Zwią zek Su mo, Do mak Nie ru cho mo ści,
Daf -Mal, Fer rum, Urząd Mar szał kow ski,
Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki, Sta ro -
stwo Po wia to we i Urząd Miej ski w Kro to -
szy nie, CSiR Wod nik, PKO Bank Pol ski,
Yasu mi, Pie kar nia Bryk czyń ski. 

(GRZE LO)

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl 
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Igrzyska po raz czwarty!
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Pią ta ko lej ka Kro to szyń skiej Li gi Ha -
lo wej Pił ki Noż nej ob fi to wa ła w nie -
wy ko rzy sta ne rzu ty kar ne. Za wod ni -
cy my li li się aż osiem ra zy. W ta be li
sta tus quo zo sta ło za cho wa ne. 

Pią ta se ria roz po czę ła się od po pi su G.
Gmer ka, któ ry za no to wał pięć bra mek
i pięć asyst, a je go Dre am Te am wy -
grał 13: 9 z Octa go nem. W spo tka niu Igloo
z Tor na dem trzy go le strze lił D. Pa nek
i pierw sza z tych dru żyn zwy cię ży ła 9: 4.

Eki pa MTV po ko na ła 7: 3 Ju nio rów
Astry, mi mo że jej pił ka rze nie wy ko rzy -
sta li aż czte rech rzu tów kar nych. Mar no -

wa li je rów nież gra cze Żu brów i Pro -Me -
tu. W tym po je dyn ku by ło spo ro wal ki,
a sę dzio wie mu sie li czę sto się gać po żół te
kart ki, aby uspo ko ić za wod ni ków. Osta -
tecz nie Żu bry wy gra ły 5: 3. 

Z tru dem kom plet punk tów wy wal -
czył ze spół A Se ree Tee, po ko nu jąc Eki pę
z Sul mie rzyc rzu tem na ta śmę 3: 2. Na to -
miast LZS Ko bier no -Tom ni ce dzie sięć
mi nut przed koń cem pro wa dził z Lun -
tru sa mi tyl ko 4: 3, ale po tem trzy ra zy
do siat ki tra fił D. Ję dr ko wiak i fa wo ryt
wy grał 7: 3. 

(GN) 

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

POD NASZYM PATRONATEM

Seria niewykorzystanych karnych 
W praw dzi wie mi strzow ski spo sób
se zon za koń czy ły za wod nicz ki
z gmi ny Koź min Wlkp., re pre zen tu -
ją ce na co dzień MUKS Bia łe Ty gry -
sy Ja ro cin. W ostat nim w tym ro ku
star cie, na Mię dzy na ro do wym Pu -
cha rze Pol ski Olsz tyn Cup 2017,
wy wal czy ły aż czte ry me da le – Ali -
cja Ko wań dy zło to i brąz, Na ta lia
Wo siek sre bro, a Ka ta rzy na Pół rol -
ni czak brąz.

Tym sa mym za wod nicz ki z gmi ny
Koź min wal nie przy czy ni ły się do zdo by -
cia przez ja ro ciń ski klub pu cha rów
za trze cie miej sca w kla sy fi ka cji dru ży no -
wej w ka te go riach mło dzie żo wiec i ju nior.

W Mię dzy na ro do wym Pu cha rze Pol -
ski Olsz tyn Cup 2017 wy star to wa ło
aż 23 re pre zen tan tów MUKS Bia łe Ty gry -
sy Ja ro cin. Po dob nie jak w la tach ubie -
głych w sto li cy War mii i Ma zur po ja wi li
się prak tycz nie wszy scy naj lep si za wod ni -
cy z ca łej Pol ski, gdyż by ła to im pre za in -
au gu ru ją ca se zon star to wy 2018 i roz gry -
wa na w rocz ni kach obo wią zu ją cych od 1
stycz nia. Do dat ko wo, zgod nie z ko mu ni -
ka tem Pol skie go Związ ku Ta ekwon do
Olim pij skie go, tur niej w Olsz ty nie był
jed ną z trzech im prez za li cza nych do ran -
kin gu, na pod sta wie któ re go wy bie ra na

bę dzie re pre zen ta cja na kwiet nio we mi -
strzo stwa świa ta ju nio rów.

Pierw sze go dnia ry wa li zo wa li ju nio -
rzy, ju nior ki i ka de ci. Zde cy do wa nie naj -
le piej z ja ro ciń skie go te amu za pre zen to -
wa ły się dwie ju nior ki – Ali cja Ko wań dy
i Na ta lia Wo siek, star tu ją ce w ka te go rii
wa go wej do 59 kg. Ali cja w dro dze do fi -
na łu sto czy ła dwie wal ki, obie koń cząc
no kau tem tech nicz nym (róż ni cą 20
pkt.). Wal czą ca w dru giej po łów ce dra -
bin ki tur nie jo wej, de biu tu ją ca wśród ju -
nio rek Na ta lia Wo siek, rów nież sto czy ła
dwa po je dyn ki, po ko nu jąc bar dziej do -
świad czo ne ry wal ki. W fi na le tym ra zem
lep sza oka za ła się Ali cja, któ ra mo gła cie -
szyć się ze zło te go me da lu, na to miast Na -
ta lia za koń czy ła ry wa li za cję z sre brem. 

Brąz zdo by ła tak że ju nior ka Ka ta rzy -
na Pół rol ni czak w kat. -52 kg, od no sząc
dwa zwy cię stwa, a w pół fi na le ule ga jąc
póź niej szej trium fa tor ce.

Dru gi dzień zma gań to ry wa li za cja
mło dzie żow ców, mło dzi ków i ka de tek.
W ka te go rii mło dzie żow ców wy stą pi ły A.
Ko wań dy i K. Pół rol ni czak, jesz cze dru go -
rocz ne ju nior ki. Star tu ją ca w wa dze
do 62 kg Ali cja, po zwy cię stwie w pierw -
szym po je dyn ku i po raż ce w wal ce pół fi -
na ło wej, za ję ła trze cią po zy cję. Na pią tym
miej scu upla so wa ła się K. Pół rol ni czak.
War to do dać, że obie prze gra ły z póź niej -
szy mi zło ty mi me da list ka mi.

OPRAC. (AN KA)

Wię cej na ten te mat 
na www.glo kal na.pl

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Mistrzowskie zakończenie sezonu



23Sport
TENIS STOŁOWY

Trzy krążki 
na Grand Prix

Z Pio trem Re is sem, za ło ży cie lem
Aka de mii Pił kar skiej Re is sa, le gen -
dą Le cha Po znań, na te mat or ga ni -
zo wa nych przez klub se rii tur nie jów
roz ma wiał Grze gorz No wak. 

Re iss Cup to nie mal tra dy cja Aka de -
mii Pił kar skiej Re is sa. Po nad 7000 za -
wod ni ków już od po cząt ku li sto pa da
z nie cier pli wo ścią cze ka na tur niej
w swo im mie ście. Ja kie atrak cje przy -
go to wa no na roz gryw ki? 

– Każ da edy cja Re iss Cup to du ża
daw ka spor to wych emo cji, zdro wa ry -
wa li za cja, mnó stwo strze lo nych bra mek
oraz gło śny do ping ki bi ców. Za wo dy to
nie tyl ko świet na za ba wa dla ca łej ro dzi -
ny, ale i na uka gry we dług za sad fa ir
play. Dla wszyst kich uczest ni ków, ich
ro dzin, oko licz nych miesz kań ców oraz
przy by łych go ści przy go to wa no m. in.
gry i za ba wy, kon kur sy i – co naj waż -
niej sze – praw dzi wą daw kę spor to wych
emo cji.

Czym tur niej Re iss Cup wy róż nia się
na tle in nych za wo dów dla dzie ci? 

– 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 mo ją Aka -
de mię oraz Fun da cję. To, co wy róż nia
zma ga nia, to przede wszyst kim fakt, że
w naj młod szych gru pach każ dy zo sta je
zwy cięz cą. Wy ni ki to dru go rzęd na
spra wa – li czy się przede wszyst kim ra -
dość z gry i speł nia nie się na bo isku.
Chce my po ka zać pod opiecz nym Aka -
de mii, że ca łe pięk no, ja kie to wa rzy szy
pił ce noż nej, to po czu cie za do wo le nia
i do brej za ba wy. 

Za na mi dwa dni in ten syw nych roz -
gry wek pił kar skich w Kro to szy nie.
Gdzie jesz cze za go ścił Re iss Cup w tym
ro ku? 

– Za na mi tur nie je w Mu ro wa nej
Go śli nie, Ko ścia nie, Ko le, Kór ni ku czy
Obor ni kach, Kro to szy nie, Wolsz ty nie.
Po tem by ły zma ga nia w Słup cy, Trzcian ce
i Ple sze wie. Pod su mo wa niem pił kar skich
emo cji jest tur niej w po znań skiej Are nie
(16-17 grud nia – przyp. red.). Po ja wi ło
się na nim po nad 1000 za wod ni ków, co
po ka zu je ska lę wy da rze nia. 

Pięć week en dów – oko ło 20 tur nie -
jów. To bar dzo du że przed się wzię cie or -
ga ni za cyj ne. Jak Aka de mia Pił kar ska
Re is sa przy go to wu je się do naj waż niej -
sze go dla niej tur nie ju w ro ku? 

– Ow szem. Tur nie je to ogrom ne
przed się wzię cie or ga ni za cyj ne, ale i lo gi -
stycz ne. Ma ło kto zda je so bie spra wę, że
już w noc po prze dza ją cą każ dą edy cję Re -
iss Cup kil ku dzie się ciu pra cow ni ków jest
za an ga żo wa nych w zbu do wa nie bo iska
mo bil ne go, dzię ki któ re mu mo że my
umoż li wić grę jak naj więk szej ilo ści mło -
dych pił ka rzy. Wa to za zna czyć, że nic nie
uda ło by się bez na szych part ne rów oraz
władz po szcze gól nych miast. Z te go miej -
sca ser decz nie dzię ku ję wszyst kim oso -
bom, dzię ki któ rym Re iss Cup na sta łe za -
go ścił w har mo no gra mie even tów po -
szcze gól nych miast. Wszyst kich fa nów
fut bo lu, ro dzi ców za wod ni ków mo jej
Aka de mii ser decz nie za pra szam
do udzia łu w je dy nych ta kich roz gryw -
kach w Pol sce. 

Z Kro to szy nem zwią za ny je steś już
od kil ku lat. Jak oce niasz pierw szy Re -
iss Cup ro ze gra ny w tym mie ście oraz
at mos fe rę, któ ra mu to wa rzy szy ła? 

– No wo wy bu do wa na ha la da ła nam
ko lej ną oka zję do roz wo ju Aka de mii
w Kro to szy nie. Dzię ku ję w tym miej scu
wła dzom mia sta za ob ję cie pa tro na tu
nad na szym tur nie jem. Jak każ dy wi dział,
im pre za za koń czy ła się wiel kim suk ce -
sem. Uśmie chy i ra dość ze strze la nych
bra mek mo ich pod opiecz nych to naj lep -
sza mo ty wa cja za rów no dla mnie, jak
i wszyst kich osób za an ga żo wa nych w or -
ga ni za cję tur nie ju. Chciał bym po dzię ko -
wać też CSiR Wod nik za umoż li wie nie
nam pra cy w piąt ko wą noc przy roz kła da -
niu bo iska oraz tre ne rom i asy sten tom,
któ rzy przez ca ły week end cięż ko pra co -
wa li. Za pra szam wszyst kich na tre nin gi
do kro to szyń skiej lo ka li za cji, gdzie na naj -
młod szych cze ka mnó stwo za ba wy, po łą -
czo nej z na by wa niem umie jęt no ści pił -
kar skich. 

WYWIAD

Tu każdy zostaje zwycięzcą 

W mi nio ną nie dzie lę od był się świą -
tecz ny tur niej ka ra te dla za wod ni -
ków KS Kro tosz. Ty mi za wo da mi
klub do ce nił mło dych spor tow ców
za dwa na ście mie się cy ich pra cy
na tre nin gach. 

Tur niej otwo rzył Zbi gniew Bro dziak,
któ ry przy wi tał wszyst kich zgro ma dzo -
nych w ha li spor to wej przy sta dio -
nie. – W imie niu klu bu Kro tosz chciał bym
po dzię ko wać ro dzi com i spon so rom za ko -
lej ny rok wspól nej dzia łal no ści. To dzię ki
wam na sza sek cja ka ra te sta le się roz wi ja,

a na przy szły rok otrzy ma li śmy szan sę or ga -
ni za cji mi strzostw kra ju w na szym mie ście.
Wam, dro gie dzie ci, ży czę uda nych za wo -
dów oraz ra do ści z ry wa li za cji. Po trak tuj cie
to spo tka nie ja ko do brą za ba wę oraz moż li -
wość roz wi ja nia swo ich umie jęt no ści
na ma cie – oznaj mił Z. Bro dziak. 

Nad prze bie giem za wo dów czu wa ła
dwój ka sę dziów – Ma riusz Kaj i Da rian
Pa szek. Po zma ga niach każ dy uczest nik
otrzy mał pa miąt ko wy dy plom. Na ko niec
wszy scy zro bi li so bie pa miąt ko we zdję cie. 

(GRZE LO) 

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

KARATE

Świąteczna rywalizacja 

Bar dzo do brze spi sa li się mło dzi re -
pre zen tan ci Olim pij czy ka Sul mie rzy -
ce w wo je wódz kim tur nie ju za pa śni -
czym w Kro śni cach. Na si za wod ni cy
wy wal czy li aż dzie sięć me da li.

W za wo dach star to wa ło 94 za pa śni -
ków, któ rzy ry wa li zo wa li w ka te go riach
dzie ci, ka de tów i ju nio rów. Klub z Sul -
mie rzyc re pre zen to wa ło dzie się cio ro za -

wod ni ków i każ dy z nich zdo był me dal. 
Na naj wyż szym stop niu po dium sta -

nę li Mag da le na Mach nik i Gra cjan Wie -
czo rek, sre bro wy wal czy ły Mar ty na Płon -
ka i Do mi ni ka Gro bel na, a na trze cich
miej scach zma ga nia za koń czy li Ni ko la
Kro ma rek, Bar tosz Ma zur, Zu zan na Ko -
kot, Szy mon Gi ba sie wicz, To masz Ko wal -
ski i Da wid Grzy bek.

(AN KA)

ZAPASY

Każdy wrócił do domu z medalem

2 grud nia w Szko le Pod sta wo wej nr 8
od był się XVII Mi ko łaj ko wy Tur niej Mi -
ni siat ków ki Chłop ców o Pu char Bur -
mi strza Kro to szy na. Ry wa li zo wa ły dru -
ży ny z klas IV i V. W szran ki sta nę ły
eki py z Kro to szy na, Mi li cza, Mię dzy rze -
cza, Po zna nia, Ja ro ci na i Wro cła wia. 

W trój kach wal czy ło osiem ze spo łów.
Zwy cię ży li go spo da rze – UKS Po lon Kro -
to szyn. W zwy cię skim te amie gra li To masz
Łęc ki, Mi ko łaj Cie pły, Jan No wa czyk i Se -
ba stian Li gę za. Dru gie miej sce za ję ła po -
znań ska Je dyn ka, a na trze ciej lo ka cie upla -

so wał się MKS Ja ro cin. Dru ga dru ży na Po -
lo na za koń czy ła zma ga nia na pią tej po zy cji. 

W ka te go rii dwó jek ry wa li zo wa ło 16
ekip. Go spo da rze wy sta wi li trzy ze spo ły,
któ re upla so wa ły się na miej scach pią tym,
ósmym i dzie wią tym. Trium fo wa ła Je -
dyn ka Po znań, wy prze dza jąc Or li ki Mię -
dzy rzecz i Vol ley Gang Wro cław. 

Tur niej od był się dzię ki środ kom fi -
nan so wym, po zy ska nym w kon kur sie
ofert Urzę du Miej skie go w Kro to szy nie.
Na gro dy ufun do wa ły kro to szyń ski ma gi -
strat i UKS Po lon.

(AN KA)

SIATKÓWKA

Polon najlepszy w trójkach

W Zdu nach ro ze gra no dru gi tur niej eli -
mi na cyj ny z cy klu Grand Prix Po łu -
dnio wej Wiel ko pol ski w ka te go riach
ża ków (rocz nik 2007 i młod si) i ka de -
tów (rocz nik 2003 i młod si). W za wo -
dach ry wa li zo wa ło 39 za wod ni ków
i za wod ni czek. 

Tro je te ni si stów z na sze go po wia tu zna -
la zła się na po dium. W ka te go rii ża czek trze -
cie miej sce za ję ła Ka ta rzy na Rosz czak (UKS
Im puls Zdu ny). Z ko lei Mi łosz Ko ło dziej ski
(UKS Im puls Zdu ny) roz gryw ki ża ków za -
koń czył na dru giej lo ka cie. Srebr ny me dal
zdo był tak że Krzysz tof Szym let (LZS Bły -
ska wi ca Bo ża cin), któ ry wal czył w gru pie ka -
de tów. Bli sko po dium by ła w ka det kach
Mar ce li na Fa ja (UKS Im puls Zdu ny), któ ra
upla so wa ła się na czwar tym miej scu.

(AN KA)
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W czwar tek wie czo rem w Re stau ra -
cji Im puls w Zdu nach od by ła się kon -
fe ren cja pra so wa, któ rej te ma tem
by ła re ak ty wa cja bok su w Kro to szy -
nie i po wo ła nie klu bu bok ser skie go.
Oprócz dzia ła czy spor tów wal ki
na spo tka niu po ja wił się gość spe -
cjal ny – An drzej Go ło ta, naj słyn niej -
szy pol ski bok ser, któ ry ob jął pa tro -
nat nad tym przed się wzię ciem. Dzia -
ła nia wsparł rów nież se na tor Łu kasz
Mi ko łaj czyk.

Le gen dar ny pol ski bok ser przy był
do Zdun w to wa rzy stwie mał żon ki Ma -
rio li. Po nad to w kon fe ren cji udział wzię li
Da wid Ko rze niew ski – dy rek tor biu ra se -
na to ra PiS Łu ka sza Mi ko łaj czy ka, Grze -
gorz Szwoch – peł no moc nik An drze ja
Go ło ty i po my sło daw ca re ak ty wa cji klu -
bu bok ser skie go w Kro to szy nie, Ja cek
Zło to rzyń ski – kie row nik ka dry Wiel ko -
pol ski w bok sie, czło nek za rzą du wiel ko -
pol skie go i sę dzia bok ser ski, To masz Roż -
nia tow ski – wi ce pre zes ds. spor to wych
w Dol no ślą skim Okrę go wym Związ ku
Bok ser skim i rów nież sę dzia bok ser ski,
wraz z sy nem Woj cie chem, Kry stian Kło -
poc ki – Thai Bo xing Te am Kro to szyn,
Ma riusz Kaj – za wod nik kick bo xin gu
oraz tre ner ka ra te sho to kan w klu bie KS
Kro tosz, Zbi gniew Bro dziak – od po wie -
dzial ny za spra wy spor to we w po wsta ją -
cym klu bie bok ser skim. 

Spo tka nie pro wa dził re dak tor Mar -
cin Szyn drow ski, któ ry omó wił za ło że nia
idei po wo ła nia klu bu bok ser skie go. – Hi -
sto ria kro to szyń skie go bok su jest wciąż
nie od kry tą kar tą w dzie jach na sze go mia -
sta – po wie dział. – Wspól nie z Łu ka szem
Ci chym pre zen tu je my ar chi wal ne zdję cia
kro to szyń skich bok se rów z bo ga te go
zbio ru Jó ze fa Jaś ko wia ka, któ ry o spo rcie
wie na praw dę wie le. Pan Jó zef dał się po -
znać ja ko ak tyw ny miesz ka niec, a swo imi
zbio ra mi chęt nie dzie li się z in ny mi.
Na kon cie ma już kil ka wy staw pro mu ją -
cych hi sto rię na sze go spor tu.

O hi sto rii kro to szyń skie go bok su
opo wie dział re dak tor Łu kasz Ci -
chy. – Bok su nie by ło by, gdy by nie ak cja
kil ku na stu en tu zja stów te go spor -
tu – oznaj mił. 16 wrze śnia 1929 ro ku
na ze bra niu w Ho te lu Wiel ko pol skim
(w bu dyn ku daw ne go do mu kul tu ry
na Ma łym Ryn ku w Kro to szy nie) utwo -
rzo no klub Astra, w któ rym po wsta ła m.
in. sek cja bok ser ska. Przez na sze mia sto
prze wi nę ło się wie le cie ka wych po sta ci
zwią za nych z tą dys cy pli ną spor tu, jak np.
Alek san der Po lus (by ły mistrz Eu ro py
z Po zna nia), Sta ni sław Wierz bic ki, Jó zef
Szku dław ski, Wła dy sław „Se nior” No wa -
czyk, Jan Le śny, Woj ciech Za lew ski.

Obec ni na spo tka niu dzia ła cze wy ra -
zi li chęć współ pra cy przy za kła da niu klu -
bu bok ser skie go. Wszy scy zgod nie twier -
dzą, że to do pie ro po czą tek dro gi i trze ba
by ło uczy nić przy sło wio wy pierw szy
krok. Te raz trze ba po my śleć o do brej ba -
zie spor to wej. 

Klub bok ser ski ma być skie ro wa ny
przede wszyst kim do mło dzie ży, po nie -
waż ten sport wy ra bia cha rak ter, dys cy pli -
nę i opa no wa nie. Po mysł zy skał po par cie
se na to ra Łu ka sza Mi ko łaj czy ka, któ -
ry – jak po in for mo wał dy rek tor je go biu -
ra – nie wa hał się ani chwi lę i zgo dził się
na ob ję cie pa tro na tem te go przed się wzię -

cia. – Pan se na tor bę dzie wspie rał kro to -
szyń ski boks i ro bił wszyst ko, że by ten po -
mysł za owo co wał po wsta niem klu bu.
Chce my, by mło dzież by ła ak tyw na po -
przez sport. Za miast sie dzieć przed kom -
pu te rem, mło dzi lu dzie po win ni spę dzać
czas na ak tyw no ści, któ ra po pra wiać bę -
dzie ich zdro wie i kon dy cję – stwier dził
Da wid Ko rze niew ski. 

Pa sjo na ci bok su li czą rów nież na po -
moc sa mo rzą du i mi ni ster stwa spor tu.
W tym re sor cie trwa ją pra ce nad przy -
wró ce niem od po wied niej ran gi bok so wi
olim pij skie mu. Sto sow ny pro jekt ma tra -
fić pod ob ra dy par la men ta rzy stów. 

– My ślę, że po czą tek przy szłe go ro ku
jest bar dzo re al ny. Wszy scy je ste śmy pa sjo -
na ta mi te go spor tu. Oczy wi ście uwa ża my,
że bę dzie po trzeb ne wspar cie sa mo rzą du.
Kie dy po in for mo wa łem o tym po my śle
An drze ja Go ło tę, to dłu go się nie za sta na -
wiał i przy stał na pro po zy cję ob ję cia tej ini -
cja ty wy pa tro na tem – po wie dział Grze -
gorz Szwoch, peł no moc nik A. Go ło ty. 

Opie kę nad kro to szyń ską sek cją obej -
mie zna ny pol ski tre ner – To masz Dy lak.
Za spor to wą część pro jek tu od po wia dać bę -
dzie z ko lei Zbi gniew Bro dziak, od lat zwią -
za ny z kro to szyń ski mi spor ta mi wal ki. 

A. Go ło ta nie krył za do wo le nia z fak -
tu, iż Kro to szyn chce wró cić na bok ser ską
ma pę Pol ski. Oczy wi ście nie mo gło za -
brak nąć roz da wa nia au to gra fów i wspól -
nych zdjęć. Dla na szej re dak cji bok ser
pod pi sał kil ka ko szu lek, któ re prze ka że -
my na au kcje cha ry ta tyw ne.

A. Go ło ta uwa ża ny jest za nie ko ro no -
wa ne go mi strza wa gi cięż kiej w bok sie za -
wo do wym. Przez wie le lat je go wal ki wy -
wo ły wa ły wie le emo cji na ca łym świe cie,
jak choć by te z Rid dic kiem Bo we'em czy
Mi cha elem Gran tem, któ re prze szły
do hi sto rii pol skie go bok su. Kon tro wer -
syj ne wer dyk ty sę dziów w po je dyn kach
z udzia łem Po la ka przy nio sły mu roz głos
na ca łym świe cie. W 2014 ro ku A. Go ło -
ta sto czył ostat nią wal kę. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SPORTY WALKI

Boks wraca do Krotoszyna!

Ma riusz Wal ko wiak
W le cze niu

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

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

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

do cho dzi do po więk sze nia się otwo rów
mię dzy krę go wych i przy wra ca ny jest ruch
w sta wach krę go słu pa. Naj waż niej szy efekt
to re ge ne ra cja krąż ków mię dzy krę go wych,
któ re sta ją się bar dziej na wod nio ne, od ży -
wio ne i więk sze.

W Gi zał kach od był się dru gi tur niej
z cy klu Grand Prix Po łu dnio wej Wiel -
ko pol ski w Te ni sie Sto ło wym Mło dzi -
czek, Mło dzi ków, Ju nio rek i Ju nio -
rów. Zło ty me dal wy wal czył Wik tor
Ma lec z Im pul su Zdu ny. 

W za wo dach uczest ni czy ło 39 te ni si -

stów z ośmiu klu bów. W. Ma lec ry wa li zo -
wał w ka te go rii ju nio rów i oka zał się bez -
kon ku ren cyj ny. Z ko lei Krzysz tof Ma te la
upla so wał się na szó stej po zy cji. 

W gru pie mło dzi ków wal czył Mi ko -
łaj Zy dor czyk i zo stał skla sy fi ko wa ny
na miej scach 13-16.

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Wiktor Malec najlepszy w juniorach


