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7 grud nia w Ko by li nie od by ło się
spo tka nie au tor skie z Ja nu szem Le -
onem Wi śniew skim. Or ga ni za to ra -
mi by ły Bi blio te ka Pu blicz na Mia sta
i Gmi ny oraz fir ma Bol sius Pol ska.

J. L. Wi śniew ski to au tor wie lu po -
wie ści, w tym kul to wej już,,S@mot no ści
w sie ci”. Na co dzień jest na ukow cem.
Pra cu je ja ko in for ma tyk w kor po ra cji na -
uko wej w Niem czech. Jak sam mó wi, jest

bar dziej na ukow cem niż pi sa rzem.
Miesz ka we Frank fur cie nad Me nem, ale
ma za miar na sta łe wró cić do Pol ski.

Pi sarz od pierw szej chwi li na wią zał
ser decz ny kon takt ze słu cha cza mi. Opo -
wia dał, jak roz po czę ła się je go hi sto ria
z pi sa niem. Zaj mu ją co mó wił o swo ich
książ kach. Szcze gól nie wspo mniał po -
wieść „Bi ki ni”, któ rą uwa ża za bar dzo
cen ną, a tak że dwie książ ki, któ re na pi sał
spe cjal nie dla naj młod szych czy tel ni -

ków – „Mar ce lin ka ru sza w Ko smos. Baj -
ka tro chę na uko wa” oraz „Uczu cia”.

Licz nie przy by li słu cha cze mie li nie -
po wta rzal ną oka zję zdo być au to graf J. L.
Wi śniew skie go, za mie nić z nim kil ka
słów czy zro bić so bie pa miąt ko we zdję cie
z pi sa rzem.

Ko by liń ska bi blio te ka dzię ku je
wszyst kim oso bom, któ re przy czy ni ły się
do zor ga ni zo wa nia spo tka nia au tor skie -
go, jak rów nież czy tel ni kom, któ rzy
na nie przy by li. Szcze gól ne po dzię ko wa -
nia na le żą się fir mie Bol sius Pol ska oraz
Re na cie Mar chlew skiej, al bo wiem bez ich
wspar cia fi nan so we go nie uda ło by się zor -
ga ni zo wać te go spo tka nia.

OPRAC. (AN KA)
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MACIEJ KAROLEWSKI – Krotoszyński Ośrodek Kultury

Rewolucja 
w krotoszyńskim kinie
Tak, re wo lu cja, bo zmia na, ja ka na stę -
pu je wła śnie w na szym ki nie, jest
ogrom na. A na czym po le ga? Przede
wszyst kim i co naj waż niej sze na zmia -
nie tech no lo gii wy świe tla nia fil mów.
W kro to szyń skim ki nie po ja wił się naj -
now szej ge ne ra cji ki no wy pro jek tor la -
se ro wy – czy li ser ce ki na, wy mie nio ny
zo stał rów nież ekran ki no wy.

Pro jek tor la se ro wy to przede wszyst -
kim po pra wa ja sno ści, wy ra zi sto ści barw
i ja ko ści wy świe tla ne go ob ra zu, dzię ki
cze mu wi dzo wie jesz cze in ten syw niej bę -
dą mo gli do świad czać ma gii ki na. Dzię ki
za stą pie niu w pro jek to rze tra dy cyj nej
lam py przez wiąz kę la se ra po pra wia się
nie tyl ko ja kość wy świe tla ne go ob ra zu,
ale rów nież znacz nie zmniej sza ją się kosz -
ty je go eks plo ata cji.

Spe cjal ny ekran do sto so wa ny do no -
wej tech no lo gii za pew ni jesz cze wyż sze
ki no we do zna nia; zmie ni się rów nież for -
ma dys try bu cji zu peł nie no wych oku la -
rów prze zna czo nych do pro jek cji fil mów
w wer sji trój wy mia ro wej.

Pro jek to ry la se ro we, do tych czas wy -
ko rzy sty wa ne głów nie w sa lach ki no wych
mul ti plek sów, co raz czę ściej tra fia ją

do mniej szych kin jed no sa lo wych,
a wszyst ko dzię ki m. in. pro gra mom do ta -
cyj nym, któ re da ją szan se na po dą ża nie
za pę dzą cy mi zmia na mi tech no lo gicz ny -
mi i po pra wę ja ko ści świad czo nych usług.
Tak wła śnie jest przy pad ku na sze go ki na.
Zmia na, o któ rej pi sze my, nie mo gła by
mieć miej sca, gdy by nie sfi nan so wa nie in -
we sty cji przez Pol ski In sty tut Sztu ki Fil -
mo wej oraz Urząd Miej ski w Kro to szy nie.
Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry otrzy mał
na tę in we sty cję w ra mach zło żo ne go pro -
jek tu kwo tę ok. 480 tys. zł.

Kro to szyń scy ki no ma ni mo gli sa mi
oce nić zmia nę ja ko ścio wą kro to szyń skie -
go Ki na 3D Przed wio śnie już w so bo -
tę, 15 grud nia, kie dy to ki no zo sta ło
otwar te i wy świe tla ny był m. in. film „Bo -
he mian rhap so dy”, opo wia da ją cy o le gen -
dar nym ze spo le Qu een.
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3Aktualności

7 grud nia w Szko le Pod sta wo wej im.
Ja na Paw ła II w Be ni cach od był się
Ma ra ton Pi sa nia Li stów. Ak cję prze -
pro wa dzo no w po ro zu mie niu z mię -
dzy na ro do wą or ga ni za cją wal czą cą
o pra wa czło wie ka – Amne sty In ter -
na tio nal. 

Przy go to wa niem ma ra to nu za ję ły się
dy rek tor Sa bi na Ry ba kow ska oraz na -
uczy ciel ki – Bo gu mi ła Paw lik -Be rek, Pau -
li na Ra do jew ska i Agniesz ka Ry ba. W wy -
da rze niu wzię ła udział ca ła spo łecz ność
szko ły – ucznio wie, ro dzi ce oraz na uczy -
cie le, a tak że miesz kań cy Be nic i oko lic
oraz za pro sze ni go ście. 

Wcze śniej za re je stro wa no miej sce
ak cji na spe cjal nej stro nie in ter ne to wej,
a ucznio wie utwo rzy li wy da rze nie
na Fa ce bo oku oraz wzię li udział w spo -
tka niu z przed sta wi cie la mi Amne sty
In ter na tio nal, któ rzy nie daw no go ści li
w Be ni cach. Sa mo rząd Uczniow ski
z po mo cą na uczy cie li do star czył za pro -

sze nia i za dbał o wy strój ko ry ta rza oraz
klas, na to miast przed sta wi cie le Ra dy
Ro dzi ców urzą dzi li przy świą tecz nej
cho in ce bu fet. 

Wszyst ko po to, aby w ten wy jąt ko wy
wie czór na pi sać li sty w obro nie od waż -
nych bo ha te rek te go rocz ne go ma ra to -
nu – wię zio nych i prze śla do wa nych za to,
że w po ko jo wy spo sób wal czy ły o pra wa
czło wie ka. Dzię ki wspól ne mu za an ga żo -
wa niu na pi sa no w su mie 260 li stów, któ -
re wy sła ne zo sta ną do Ma ro ka, RPA, We -
ne zu eli, Kir gi sta nu, Ira nu oraz In dii. 

Ma ra ton Pi sa nia Li stów od by wa się
co ro ku, gdy przy pa da Mię dzy na ro do wy
Dzień Praw Czło wie ka. W te go rocz nej
ak cji od 29 li sto pa da do 9 grud nia na pi sa -
no li sty w spra wie obroń czyń praw czło -
wie ka z dzie się ciu państw. To ko bie ty,
któ re od waż nie prze ciw sta wia ją się ła ma -
niu praw czło wie ka, a te raz sa me po trze -
bu ją wspar cia. W 854 miej scach w ca łej
Pol sce na pi sa no 308 974 li sty.

(NO VUS)

Ran kiem 2 grud nia 34-let ni funk cjo -
na riusz po li cji w Ko by li nie wsiadł
do sa mo cho du pod wpły wem al ko ho -
lu. Na jed nym ze skrzy żo wań nie da le -
ko Ju tro si na (po wiat ra wic ki) pro wa -
dzo ny przez nie go po jazd wy padł
z dro gi i wy lą do wał w ro wie. Po li cjant
zo stał za trzy ma ny i za wie szo ny
w czyn no ściach służ bo wych. Po sta -
wio no mu za rzu ty pro ku ra tor skie. Gro -
zi mu ka ra do dwóch lat wię zie nia.

– Sa mo chód wpadł doro wu, apo dej rza -
ny od da lił się z miej sca zda rze nia, zo sta wia jąc
w au cie, bez kon tro li, służ bo wą broń – mó wi
Mi chał Smęt kow ski, rzecz nik pra so wy Pro -
ku ra tu ry Okrę go wej w Po zna niu. 

Kie row ca zo stał szyb ko za trzy ma ny
przez funk cjo na riu szy. Ba da nie al ko ma -
tem wy ka za ło, ze miał w or ga ni zmie 1,8
pro mi la al ko ho lu. Po li cjan ci za bez pie czy -
li broń pal ną, któ ra na szczę ście nie wpa -
dła w nie po wo ła ne rę ce. 

Na za jutrz, po wy trzeź wie niu, za trzy -
ma ny usły szał za rzu ty pro ku ra tor -
skie. – Zo sta ły mu przed sta wio ne dwa za -
rzu ty – kie ro wa nia po jaz dem pod wpły -
wem al ko ho lu i nie umyśl ne go do pusz cze -
nia do utra ty bro ni. Za sto so wa no wo bec
nie go środ ki za po bie gaw cze w po sta ci do -
zo ru po li cyj ne go, po rę cze nia ma jąt ko we -
go i za wie sze nia w czyn no ściach służ bo -
wych – wy ja śnia pro ku ra tor.

(NO VUS)

BENICE

Listy w obronie odważnych kobiet

NA DRODZE

Pijany policjant za kierownicą



4 grud nia w Kro to szyń skiej Bi blio te -
ce Pu blicz nej od by ło się spo tka nie
z Asią i Ada mem Dzie lic ki mi, któ rzy
opo wie dzie li o swo jej 1112-dnio wej,
au to sto po wej po dró ży przez Eu ro pę,
Azję, Au stra lię i Oce anię.

Ich ma rze niem by ło do tar cie przez
Azję do Au stra lii, bez ko rzy sta nia z sa mo -
lo tu. Ostat nim za pla no wa nym w po dró -
ży kra jem by ła No wa Ze lan dia. Wy pra wę
po prze dzi ły przy go to wa nia, czy li kom ple -
to wa nie sprzę tu, szcze pie nia, usta la nie

tra sy, szu ka nie in for ma cji o kra jach, za ła -
twia nie naj po trzeb niej szych wiz. 

1 wrze śnia 2014 ro ku Dzie lic cy
wzię li dwa du że ple ca ki, na miot i ru szy li
w po dróż, któ ra mia ła trwać rok. Ale
po 365 dniach do tar li do pie ro do In do ne -
zji. Po ko nu jąc roz ma ite prze ciw no ści, jak
zwich nię ta no ga, za cho ro wa nie na den gę,
wy cię cie wy rost ka ro bacz ko we go, ru szy li
w dal szą dro gę. Tym sa mym zwie dzi li
trzy kon ty nen ty, kil ka dzie siąt kra jów, po -
dró żu jąc au to sto pem i „jach to sto pem”.
Wy pra wa za ję ła im trzy la ta.

Bar dzo cen nym do świad cze niem dla
nich by ły spo tka nia z miesz kań ca mi eg zo -
tycz nych kra jów. Szcze gól ne wra że nie
wy war ła na po dróż ni kach ich życz li wość,
go ścin ność. Czę sto ofe ro wa no im noc leg. 

W kro to szyń skiej bi blio te ce Dzie lic -
cy opo wie dzie li tak że o co dzien nym ży -
ciu w zwie dza nych kra jach, je dze niu, hi -
gie nie, środ kach trans por tu. Za pi sem
ich nie zwy kłych prze żyć w trak cie po -
dró ży jest książ ka „Na no wej dro dze ży -
cia. 1112 dni w au to sto po wej po dró ży
przez świat” – część 1, któ rą moż na by ło

na być po spo tka niu. Książ kę wy da li sa -
mi. To tzw. mo del self -pu bli shing, a więc

sa mi są wy daw nic twem, skle pem i dys -
try bu to ra mi. (NO VUS)
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KOŹMIN WLKP.

Znaczenie szkolnictwa zawodowego

W Szko le Pod sta wo wej nr 1 im.
Straj ku Dzie ci Koź miń -
skich 1906/1907 od by ła się kon fe -
ren cja pod ha słem „Roz wój szkol nic -
twa za wo do we go w po wie cie kro to -
szyń skim a lo kal ny ry nek pra cy
w gmi nie Koź min Wlkp.” 

Otwie ra jąc kon fe ren cję, Ja cek Za -
wod ny – dy rek tor koź miń skiej Je dyn ki,
pod kre ślił wa gę szkol nic twa za wo do we -
go. Po tem uczest ni cy kon fe ren cji wy słu -
cha li wy kła du Be aty Ku zi, do rad cy za wo -
do we go w SP nr 1 w Koź mi nie Wlkp.,
któ ra mó wi ła o zna cze niu do radz twa za -
wo do we go przy wy bo rze kie run ku kształ -
ce nia przez uczniów w per spek ty wie dal -
szej ka rie ry za wo do wej. Z ko lei sy tu ację
lo kal ne go ryn ku pra cy oraz ryn ku edu ka -

cyj ne go w po wie cie zre fe ro wa ła Mał go -
rza ta Grzem pow ska, dy rek tor Po wia to -
we go Urzę du Pra cy w Kro to szy nie. 

Po nad to za pro sze ni go ście i ucznio -
wie mie li oka zję za po znać się z ofer tą
szkół i pla có wek, pro wa dzo nych przez po -
wiat. Na ko niec dys ku to wa no o szkol nic -
twie za wo do wym oraz lo kal nym ryn ku
pra cy.

W spo tka niu udział wzię li bur mistrz
Koź mi na Wlkp. Ma ciej Brat bor ski, dy rek -
to rzy szkół oraz przed sta wi cie le Po rad ni
Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej, Re fe ra tu
Oświa ty w Koź mi nie Wlkp., Wy dzia łu
Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu Sta ro stwa Po -
wia to we go w Kro to szy nie i lo kal nych
firm, a tak że ucznio wie klas VIII wraz
z wy cho waw ca mi. 

(NO VUS)

PODRÓŻE

Na koniec świata i jeszcze dalej
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5Na Bieżąco

7 grud nia w Kro to szyń skiej Bi blio te -
ce Pu blicz nej mia ła miej sce wy jąt -
ko wa uro czy stość, zor ga ni zo wa na
w ra mach ob cho dów stu le cia od zy -
ska nia nie pod le gło ści i wy bu chu po -
wsta nia wiel ko pol skie go.

Spo tka nie roz po czę ło się od wy stą -
pie nia Ada ma Zdun ka – na uczy cie la hi -
sto rii w ZSP nr 2, któ ry wy gło sił pre lek cję,
po par tą zdję cia mi, pt. „Po wsta nie wiel ko -

pol skie – przy czy ny, prze bieg i skut ki”.
Ko lej nym punk tem im pre zy był kon cert
Ku by Mi chal skie go „Śpie wa na hi sto ria
Pol ski”. By ła to po etyc ko -mu zycz na opo -
wieść o hi sto rii Pol ski, od po tęż ne go kró -
le stwa Ja giel lo nów, po przez czas roz bio -
rów i od zy ska nie nie pod le gło ści w ro -
ku 1918, a na stęp nie woj nę, aż do cza sów
pra wie współ cze snych. 

Ze bra ni go ście wy słu cha li pio se nek
ge nial ne go bar da Jac ka Kacz mar skie go,
ta kich jak „Sa mo sier ra”, „Kra jo braz
po uczcie”, „Roz bi te od dzia ły”, „Bal la da
wrze śnio wa” czy „Mu ry”. Ar ty sta za pre -
zen to wał też wła sne kom po zy cje do wier -
szy wiel kich po etów, m. in. Ja na Ko cha -
now skie go, Cy pria na Ka mi la Nor wi da,
Ada ma Asny ka, Ju lia na Tu wi ma i Zbi -
gnie wa Her ber ta. Każ dą z pio se nek K.
Mi chal ski opa trzył krót kim ko men ta -

rzem hi sto rycz nym.
Przy oka zji moż na by ło obej rzeć wy -

sta wę „Wy bra ne bank no ty pol -
skie XX wie ku”. Eks po zy cja bę dzie czyn -
na do 26 grud nia w czy tel ni dla do ro słych.

(NO VUS)

BIBLIOTEKA

Sto lat niepodległości

Czę sto dzwo ni cie do nas z roz ma ity -
mi za py ta nia mi, np. czy zna my wy -
so kiej kla sy hy drau li ka, elek try ka
czy np. do staw cę pie ców ga zo wych
etc. So lid nych fa chow ców nie brak
tak że w bran ży pod ło go wej. Dla te go
też dziś do py tu je my na szych Part ne -
rów – fir mę Pro mis Wo od – o moż li -
wo ści pro mo cyj ne, ja kie są do stęp -
ne w okre sie zi mo wym. 

– Sza now ni Pań stwo, je ste śmy pol ską
mar ką, spe cja li zu ją cą się w pro duk cji pod -
łóg drew nia nych, wy ko na nych z dę bu, je -
sio nu i orze cha ame ry kań skie go. Je den
z za kła dów pro duk cyj nych umiej sco wio -
ny jest w Ko by li nie, gdzie pra cu je my dla
Pań stwa od ro ku 2003. Na naj bliż sze kil -
ka mie się cy – gru dzień, sty czeń, lu -
ty – Pro mis Wo od przy go to wa ło dla
Klien tów cie ka we ofer ty. Pro po nu je my
Pań stwu pro mo cję zwią za ną z de ska mi
pod ło go wy mi, za chę ca jąc jed no cze śnie
do śle dze nia ak tu al nych ofert, o któ rych
in for mu je my tak że na na szym pro fi lu
na Fa ce bo oku. 

Ja ko pro du cent pod łóg drew nia nych,
li tych i war stwo wych pręż nie się roz wi ja -
my. Za wsze sta ra my się iść z du chem cza -
su, wy prze dzać ry nek, sta le po sze rza jąc
swój asor ty ment. Po sia da my pod ło gi
o sze ro kiej ga mie wy koń czeń, a na sza bo -
ga ta ofer ta cie szy się uzna niem od bior -
ców. Przy go to wu je my go to we pod ło gi
war stwo we i li te. W na szej pra cy sta wia -
my na ja kość, dzię ki cze mu mo że my
śmia ło stwier dzić, iż two rzy my wy łącz nie
pro duk ty o naj wyż szej kla sie, a na sze na -
tu ral ne pod ło gi drew nia ne po zwa la ją
na wy ko na nie zin dy wi du ali zo wa nej prze -
strze ni do ży cia na naj wyż szym po zio mie.

Do na szych klu czo wych pro duk tów
na le żą róż no rod ne par kie ty oraz de ski
war stwo we o roz ma itym wy koń cze niu.
Dla te go też w okre sie zi mo wym sta wia -
my na na tu ral ne de ski pod ło go we, któ re
są do na by cia w oka zyj nych ce nach – już
od 45zł brut to/m2.

Owe pro duk ty moż na na być bez po -
śred nio w za kła dzie, umiej sco wio nym
w Ko by li nie przy ul. Ko le jo wej 21 

Ser decz nie ZA PRA SZA MY!!!

PODŁOGI

Oferta specjalna Promis Wood

W sa li se syj nej Urzę du Miej skie go
w Kro to szy nie od by ło się pierw sze
w ka den cji 2018-2023 po sie dze nie
Zgro ma dze nia Związ ku Mię dzyg -
min ne go EKO SIÓ DEM KA.

W trak cie spo tka nia wybrano no we
wła dze związ ku. Prze wod ni czą cym
zgro ma dze nia zo stał Da riusz Dę bic -
ki – bur mistrz Sul mie rzyc. Na je go za -
stęp cę wy bra no To ma sza Chu de -
go – bur mi strza Zdun. Po wo ła na zo sta -
ła tak że Ko mi sja re wi zyj na w skła dzie:
Ka ri na Błasz czyk – re pre zen tu ją ca gmi -
nę Sul mie rzy ce, Jo an na Król -Trąb -

ka – re pre zen tu ją ca gmi nę Kro to szyn,
Wie sław Po pio łek – re pre zen tu ją cy gmi -
nę Ko by lin. 

Wy bra no rów nież za rząd związ ku.
Funk cję prze wod ni czą cej na dal peł nić bę -
dzie Ewa Obal. Za stęp cą zo stał Fran ci -
szek Mar sza łek – bur mistrz Kro to szy na,
a skład za rzą du uzu peł nił Igna cy Miecz ni -
kow ski – wójt gmi ny Ciesz ków.

(NO VUS) 

KROTOSZYN

Nowa kadencja w EKO SIÓDEMCE 
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7 grud nia od by ły się uro czy sto ści
z oka zji 100-le cia kro to szyń skie go
Huf ca Związ ku Har cer stwa Pol skie -
go. Przy kro to szyń skim ki nie Przed -
wio śnie zor ga ni zo wa no uro czy sty
apel, w cza sie któ re go hu fiec otrzy -
mał no wy sztan dar, a po nad to od sło -
nię to pa miąt ko wą ta bli cę.

Ta bli ca na mu rze daw ne go ho te lu
Ba zar na al. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich przy po mi na, że 7 grud nia 1918
ro ku za ło żo no I Dru ży nę Har cer ską im.
Jó ze fa Po nia tow skie go. Był to po czą tek
ru chu har cer skie go w Kro to szy nie.

Pod czas ape lu przy po mnia no o tra -
gicz nym wy da rze niu, do ja kie go do -
szło 14 lip ca te go ro ku, kie dy to w trak -
cie po ża ru spło nął sztan dar oraz wie le
pa mią tek i przed mio tów zwią za nych
z kro to szyń skim har cer stwem. Dzię ki
pod ję ciu sze re gu ini cja tyw, zor ga ni zo -
wa niu zbió rek i kon cer tów moż li we bę -
dzie nad ro bie nie czę ści strat.

Za wiel kie wspar cie i za słu gi dla
kro to szyń skie go har cer stwa bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek otrzy mał z rąk
ko men dan ta Cho rą gwi Wiel ko pol skiej
hm. To ma sza Ku ja czyń skie go Zło tą
Od zna kę Ru chu Przy ja ciół Har cer stwa. 

Ko lej nym punk tem uro czy sto ści
by ła ju bi le uszo wa ga la w kro to szyń -
skim ki nie. By ły wy stę py ar ty stycz ne
i po dzię ko wa nia za wspar cie, wy emi to -
wa no film zre ali zo wa ny z oka zji ju bi le -

uszu, po ka zu ją cy obo zo we ży cie i ak -
tyw ność har ce rzy na te re nie mia sta. Za -
pre zen to wa no tak że zdję cia i – dzię ki
kro to szyń skie mu mu zeum – przy go to -
wa no wy sta wę eks po na tów i plan sze in -
for ma cyj ne o hi sto rii huf ca. Ga la za -
koń czy ła się har cer skim krę giem, naj -
więk szym w hi sto rii. Za pro szo no wie lu
by łych in struk to rów i har ce rzy, któ rzy
mie li moż li wość spo tka nia po la tach. 

Po cząt ki kro to szyń skie go har cer stwa
się ga ją koń ców ki I woj ny świa to wej. Pa -
trio tycz nie na sta wio no mło dzież za czę ła
dą żyć do utwo rze nia w mie ście pol skiej
dru ży ny skau to wej. Ini cja ty wę wsparł za -
rząd miej sco we go To wa rzy stwa Gim na -
stycz ne go So kół. Już w kwiet niu 1918
ro ku do Kro to szy na przy był Hen ryk
Śnie goc ki – na czel nik Głów nej Kwa te ry
Skau tów, że by za po znać kro to szyń ską
mło dzież z za sa da mi kon spi ra cji.

W li sto pa dzie 1918 ro ku kro to szy -
nia nie zde cy do wa li się za ło żyć dru ży nę
i po now nie za pro si li Śnie goc kie go, aby
ode brał mel du nek o go to wo ści miej sco -
wej mło dzie ży do pra cy skau to wej. Uro -
czy ste zło że nie mel dun ku od by ło się 7

grud nia 1918 ro ku w sa li kro to szyń skie -
go Ba za ru, a uczy nił to w imie niu 65 dru -
hów Wa cław Grosz kie wicz, któ re go wy -
bra no dru ży no wym. Dru ży na przy bra ła
imię księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go.

Czas two rze nia struk tur skau to -
wych w Kro to szy nie zbiegł się z przy go -
to wa nia mi do wal ki zbroj nej z nie miec -
kim za bor cą o nie pod le głość ca łej Wiel -
ko pol ski. Od po cząt ku ist nie nia miej -
sco wa dru ży na bra ła udział w szko le -
niach z musz try woj sko wej, zręcz no ści,
sy gna li za cji, te re no znaw stwa i łącz no -
ści, a dla star szej mło dzie ży or ga ni zo -
wa no ćwi cze nia z bro nią.

Kro to szyń scy skau ci pod czas po -
wsta nia wiel ko pol skie go od da li się
do dys po zy cji Po wia to wej Ra dy Lu do -
wej i jesz cze przed wy zwo le niem Kro -
to szy na otrzy ma li roz kaz peł nie nia sta -
łych dy żu rów w sie dzi bie szta bu po -
wstań cze go w ho te lu Ba zar. W trak cie
walk peł ni li ro lę goń ców po mię dzy do -
wódz twem a punk ta mi opa no wa ny mi
przez po wstań ców. Część z nich służ bę
po rząd ko wą pia sto wa ła w bia łych ko -
sza rach oraz sa ni tar ną w Szpi ta lu Gar -
ni zo no wym i re zer wo wym. Kro to szyń -
scy har ce rze z wła snej ini cja ty wy pod ję -
li się tak że usu nię cia nie miec kich em -
ble ma tów z urzę dów i szkół. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na

JUBILEUSZ

100 lat krotoszyńskiego harcerstwa!

20 li sto pa da Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 im. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich w Kro to szy nie ob cho dzi ła
Ogól no pol ski Dzień Praw Dziec ka.
Ucznio wie wy pu ści li w nie bo po -
nad 300 ba lo nów. 

Dzień Pra wa Dziec ka przy pa da
w rocz ni cę uchwa le nia Kon wen cji o Pra -

wach Dziec ka, któ rą przy ję to przed 29 la -
ty. Jest to naj waż niej szy i naj bar dziej uni -
wer sal ny do ku ment mó wią cy o pra wach
dzie ci na ca łym świe cie. 

Kro to szyń ska Je dyn ka z tej oka zji
zor ga ni zo wa ła uro czy sty apel, któ re go
kul mi na cją był już trze ci hap pe ning „Ba -
lo ny do nie ba”. Przed wy pusz cze niem ba -
lo nów ucznio wie za pi sa li na nich naj waż -
niej sze pra wa dziec ka, a po tem wy pu ści li
w nie bo po nad 300 ba lo nów na peł nio -
nych he lem.

(AN KA)

SP NR 1 KROTOSZYN

Balony do nieba

PROJEKT

Dzieci recytują
patriotyczne wiersze

9 grud nia w kro to szyń skim ki nie
Przed wio śnie od by ło się pod su mo wa -
nie pro jek tu Kro to szyń skie go Ośrod -
ka Kul tu ry „Kto ty je steś?”. Ho no ro wy
pa tro nat nad tą ini cja ty wą ob jął bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek.

Chcąc uczcić set ną rocz ni cę od zy ska -
nia nie pod le gło ści przez Pol skę oraz ce le -
bro wać zwy cię skie po wsta nie wiel ko pol -
skie, ośro dek kul tu ry za in au gu ro wał pro -
jekt mul ti me dial ny o cha rak te rze spo łecz -
no -edu ka cyj nym pod na zwą „Kto ty je -
steś?”. Przed się wzię cie opie ra się na ak -
tyw no ści dzie ci z przed szko li i klas I -
-III szkół pod sta wo wych.

Ce lem pro jek tu by ło przy po mnie nie

i oży wie nie naj pięk niej szych wier szy pa -
trio tycz nych dla dzie ci i mło dzie ży. Or ga -
ni za to rzy pod kre śli li, że na sza nie pod le -
głość nie ro ze rwal nie jest zwią za na z pięk -
nem ję zy ka pol skie go, na szą li te ra tu rą,
a w szcze gól no ści z po ezją.

W pro jekt za an ga żo wa ły się wszyst -
kie szko ły pod sta wo we i przed szko la z te -
re nu Kro to szy na. Każ da pla ców ka wy sta -
wi ła dwój kę re pre zen tan tów. Dzie ci de -
kla mo wa ły przed ka me rą wy bra ne wier -
sze o wol no ści, nie pod le gło ści i oj czyź nie.
Wszyst kie dzie cię ce pre zen ta cje zo sta ły
sfil mo wa ne i moż na je obej rzeć na fa ce bo -
oko wym fan pa ge’u pro jek tu oraz na spe -
cjal nym ka na le na YouTu be.

(NO VUS)
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SP GORZUPIA 

Coraz bliżej święta...
Świą tecz ny na strój za pa no wał 9
grud nia w sa li Wiej skie go Do mu Kul -
tu ry w Go rzu pi. Te go dnia bo wiem
Ra da Ro dzi ców miej sco wej Szko ły
Pod sta wo wej zor ga ni zo wa ła Kier -
masz Bo żo na ro dze nio wy. W trak cie
im pre zy moż na by ło po dzi wiać wy -
stę py ar ty stycz ne przed szko la ków
i uczniów. 

Naj waż niej szym go ściem dla naj -
młod szych był oczy wi ście Mi ko łaj, któ -
ry przy był w to wa rzy stwie wy jąt ko -
wych po sta ci – Re ni fe ra i El fa. To z ich
po mo cą ob da ro wał wszyst kie dzie ci
pre zen ta mi. 

Pod czas kier ma szu każ dy mógł skosz -
to wać pysz nych ciast, przy go to wa nych
przez ro dzi ców, za opa trzyć się w pięk ne
ozdo by świą tecz ne, a przede wszyst kim
spę dzić mi łe chwi le w to wa rzy stwie przy -
ja ciół i przy dźwię kach ko lęd.

Do chód z kier ma szu prze zna czo ny
zo sta nie na im pre zę z oka zji Dnia Dziec -
ka. Dy rek tor SP Go rzu pia dzię ku je or ga -
ni za to rom, na uczy cie lom i ro dzi com
za za an ga żo wa nie w or ga ni za cję. 

(GRZE LO)

Dru gi week end grud nia upły nął
w Kro to szy nie pod zna kiem świą -
tecz nych im prez na ryn ku – mi ko ła -
jek oraz jar mar ku bo żo na ro dze nio -
we go. Głów ny mi or ga ni za to ra mi by -
ły Cen trum Kro to szyń skich Ini cja tyw,
MK Event Mo ni ka Kwiat kow ska oraz
Sto wa rzy sze nie Woj sko wej Czwór ki. 

Środ ki na or ga ni za cję po zy ska no w ra -
mach ma łych zle ceń i ini cja ty wy lo kal nej.
Dla licz nie przy by łych miesz kań ców or ga -
ni za cje po za rzą do we i szko ły przy go to wa -
ły sto iska z tra dy cyj ny mi ku li nar ny mi spe -
cja ła mi i świą tecz nym rę ko dzie łem.

W so bo tę prze pro wa dzo no Bieg Po -
moc ni ków Świę te go Mi ko ła ja – dla dzie -
ci, a tak że Czwór ko wy Bieg Mi ko łaj ko wy
na dy stan sie 4 km, w któ rym udział wzię -
ło po nad 200 osób. Każ dy z uczest ni ków
otrzy mał pa miąt ko wy me dal.

Dla dzie ci wspa nia łą atrak cją by ła
moż li wość zro bie nia so bie zdję cia ze św.
Mi ko ła jem i el fa mi. Na sce nie wy stą pił ze -

spół No Way, a gwiaz dą wie czo ru był Ja cek
Me zo Me jer, zna ny w ca łym kra ju ra per. 

W nie dzie lę roz strzy gnię to kon kurs
na świą tecz ny pier nik. Za ba wa ta mia ła
na ce lu pro pa go wa nie sztu ki ku li nar nej,
po głę bie nie wie dzy na te mat re cep tur
i spo so bów wy ro bu, a tak że za chę ce nie
ama to rów pie cze nia ciast do po szu ki wa -
nia no wych spo so bów wy pie ku pier ni ka.

Nie bra ko wa ło oczy wi ście wy stę pów
ar ty stycz nych. Na sce nie za pre zen to wa ły
się dzie ci z kro to szyń skich przed szko li
i szkół, wpro wa dza jąc wszyst kich w świą -
tecz ną at mos fe rę.

(NO VUS)

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

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na 

KROTOSZYN

Świąteczny weekend na rynku
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W mi nio ną nie dzie lę w Szko le Pod -
sta wo wej w Zdu nach zor ga ni zo wa -
no Kier masz Świą tecz ny. Wspól na
za ba wa roz po czę ła się na zdu now -
skim ryn ku, gdzie mia ło miej sce
uro czy ste otwar cie szop ki bo żo na -
ro dze nio wej. 

Po tem w świą tecz nym ko ro wo dzie
wszy scy uda li się do Szko ły Pod sta wo -
wej przy ul. Łac no wej. W sa li gim na -
stycz nej przy go to wa no sto iska wie lu or -
ga ni za cji i sto wa rzy szeń. Moż na by ło

na być ręcz nie wy ko na ne ozdo by i de ko -
ra cje świą tecz ne.

Na sce nie wy stę po wa ły dzie ci
i mło dzież. Wspól nie śpie wa no tak że
ko lę dy. Dla naj młod szych przy go to wa -
no gry i za ba wy, jak na przy kład zdo -
bie nie pier ni ków czy „ma pę świa -
ta”. Każ dy z przy by łych mógł przy czy -
nić się do po więk sze nia łań cu cha przy -
jaź ni i sta nąć z in ny mi do świą tecz ne go
zdję cia. 

Na sto iskach ku li nar nych cze ka ły
pysz ne sma ko ły ki, nie tyl ko ty po wo pol -

skie. Ser wo wa no rów nież słod ko ści i ka -
wę czy her ba tę.  Po kaz pierw szej po mo -
cy za pre zen to wa li stra ża cy ze zdu now -
skiej OSP. Na za koń cze nie kier ma szu
przy był św. Mi ko łaj, któ ry dzie ciom roz -
da wał słod kie upo min ki.

Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły Urząd
Miej ski w Zdu nach, Zdu now ski Ośro dek
Kul tu ry, miej sco wa Szko ła Pod sta wo wa,
Sto wa rzy sze nie Klub Twór cze go Rę ko -
dzie ła, Osie dle Zdu ny Sta re oraz fir ma
Du nya Do ner Ke bab.

(NO VUS)

KIERMASZ

Świątecznie i integracyjnie w Zdunach
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6 grud nia koź miń ski ry nek upięk szy -
ła świą tecz na ilu mi na cja. Te go dnia
kil ku set miesz kań ców po ja wi ło się
w cen trum mia sta, by zo ba czyć no -
wą de ko ra cję i spo tkać się ze świę -
tym Mi ko ła jem. 

W ocze ki wa niu na wy jąt ko we go go -
ścia w świą tecz ny kli mat wpro wa dzi ły ze -
bra nych ze spo ły wo kal ne Do Re Mi i Se -
ven, dzia ła ją ce w miej sco wym Ośrod ku
Kul tu ry.

Prze my sław Pie nięż ny opo wie dział
o ak cji pod ha słem „Stra żac kie Po go to wie
św. Mi ko ła ja”, któ rej ce lem jest po moc
naj uboż szym miesz kań com gmi ny.

Wie le emo cji wśród dzie ci wy wo łał
przy jazd św. Mi ko ła ja, któ ry przy był
na da chu wo zu stra żac kie go, po zdra wia -
jąc wszyst kich już z od da li. Roz dał sło dy -
cze i czap ki mi ko łaj ko we. Kul mi na cyj -
nym punk tem mi ko ła jek by ło roz świe tle -
nie de ko ra cji świą tecz nej.

Or ga ni za to rem spo tka nia pod ha -
słem „Roz świe tla my cho in kę na Sta rym

Ryn ku” był bur mistrz Koź mi na Wlkp.,
we współ pra cy ze stra ża ka mi z OSP Koź -
min i Czar ny Sad, Ko łem Wo lon ta ria tu
z koź miń skie go gim na zjum pod opie ką
Ka ta rzy ny Ku char skiej, Gmin nym Ze -
spo łem In sty tu cji Kul tu ry, Ro ber tem Id -
ko wia kiem i Sła wo mi rem Szysz ką. 

(NO VUS)

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

KOŹMIN WLKP.

Mikołajki na rozświetlonym rynku
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W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej
od by ła się XVIII edy cja warsz ta tów pla -
stycz nych pod ha słem „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 do bi -
blio te ki z opie ku na mi, wy stą pił chó ry
Akord z SP nr 3 pod kie run kiem Ma -
riu sza Kaź mier cza ka oraz Izy dor ki
z Bia dek pod kie row nic twem Klau dii
Szu bert.

Wy róż nio no ak tyw nych czy tel ni ków
bi blio te ki oraz tych, któ rzy prze czy ta li
w tym ro ku naj więk szą ilość ksią żek.
Wszy scy wy róż nie ni zło ży li uro czy ste
ślu bo wa nie czy tel ni ka. 

Po tem wspól nie wy ko ny wa no ozdo -
by cho in ko we, któ ry mi ude ko ro wa no
świą tecz ne drzew ko. Nie za bra kło rów -
nież wi zy ty św. Mi ko ła ja oraz śpie wa nia
ko lęd. 

(NO VUS)

BIBLIOTEKA

W świątecznej atmosferze
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KULINARIA                                                                            

Świąteczne gotowanie 

5 grud nia Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to -
szy nie zor ga ni zo wał dla uczest ni ków
jed nost ki Kon kurs Ku char ski „Świą -
tecz ne go to wa nie”. W szran ki sta nę -
li ucznio wie klas za wo do wych z Ze -
spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych
w Zdu nach, Bran żo wej Szko ły I stop -
nia w Ko by li nie oraz Szko ły Pod sta -
wo wej i Gim na zjum z Od dzia ła mi
Przy spo sa bia ją cy mi do Pra cy w Kro -
to szy nie.

Kon kurs zor ga ni zo wa ły wy cho waw -
czy nie, Iwo na Łu czak oraz Da ria Li siak,
we współ pra cy z dy rek tor ZSP w Zdu -
nach, Ka ro li ną Re jek. Naj pierw mło dzie -
ży ob ja śnio no za da nia, ja kie by ły do wy -
ko na nia. Szcze gól ną uwa gę zwró co no
na za cho wa nie za sad BHP pod czas wy ko -
ny wa nia prac. 

Dwu oso bo we ze spo ły mia ły do przy -
go to wa nia świą tecz ne da nie w po sta ci ru -
skich pie ro gów. W ko mi sji kon kur so wej
zna leź li się: Ka ta rzy na Płó cien nik – na -
uczy ciel ka z ZSP w Zdu nach – oraz Ar -
tur Grę da i Da ria Pi sko rek – wy cho waw -
cy HP.

Ry wa li za cja prze bie ga ła w przy ja znej
at mos fe rze, a przy go to wa ne przez uczest -
ni ków po tra wy pre zen to wa ły wy so kie wa -
lo ry es te tycz ne i sma ko we. Waż nym
aspek tem kon kur su by ła in te gra cja mię -
dzysz kol na uczest ni ków, któ rzy na ko niec
mo gli na wza jem pró bo wać przy go to wa -
nych dań i po rów nać ich smak. 

Fi na li ści z rąk ju ro rów otrzy ma li na -
gro dy rze czo we oraz dy plo my, ufun do wa -
ne przez Wiel ko pol ską Wo je wódz ką Ko -
men dę Ochot ni czych Huf ców Pra cy.

(AN KA)
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W mi nio ny week end na kro to szyń -
skim ryn ku po raz ko lej ny Lions Club
zor ga ni zo wał 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 i ozdo -
ba mi świą tecz ny mi, je mio łą i cho in -
ka mi, a tak że grill i lo te rię fan to wą.

Miesz kań com przy by łym na jar mark
z Lions Clu bem Kro to szyn czas umi la li,
wy stę pa mi na sce nie, mło dzi ar ty ści
z chó ru Akord, so li ści ze Szko ły Pod sta -

wo wej nr 3, dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 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 oraz ze spół Ta cy Nie In ni

pod kie run kiem Ma riu sza Kaź mier cza ka.
–  Człon ko wie Lions Clu bu i ich ro -

dzi ny za an ga żo wa li swój czas, aby przy go -
to wać sto iska han dlo we z ga stro no mią,
grill, do mo we cia sto, ozdo by świą tecz ne,
je mio łę, cho in ki, świecz ki i lo te rię fan to wą.
Spo ty ka my 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, aby po zy skać do chód, któ -
ry po zwo li sfi nan so wać, już po raz siód my,
ko lo nie dla dzie ci po zo sta ją cych 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. Ze
zbiór ki uda ło nam się zgro ma dzić kwo tę
po nad 13 ty się cy zło tych – po wie dział Ja -
cek Za wod ny z Lions Clu bu Kro to szyn.

(NO VUS)

JARMARK

Pomagamy tym, których los nie oszczędził

KROTOSZYN

Mikołajkowa rywalizacja
na strzelnicy
2 grud nia na strzel ni cy kro to szyń -
skie go Brac twa Kur ko we go prze pro -
wa dzo no Mi ko łaj ko we Za wo dy
Strze lec kie. Uczest ni cy ry wa li zo wa li
w strze la niu do: tar czy mi ko łaj ko wej,
tar czy 100-le cia po wsta nia wiel ko -
pol skie go, tar czy lo so wej i ku ra.

W pierw szej kon ku ren cji naj lep szy
był Ma ciej Bła że jew ski (Kro to szyn), wy -
prze dza jąc Ja nu sza No wa ka (Roz dra żew)
i Ja ro sła wa Wojt cza ka (Ostrów Wlkp.).
Strze la nie do tar czy 100-le cia po wsta nia
wiel ko pol skie go tak że wy grał M. Bła że -
jew ski, na dru gim miej scu zna lazł się Kry -
stian No wak (Czarn ków), a trze ci był Ma -
rek No wac ki (Ostrów Wlkp.).

W tar czy lo so wej trium fo wał J. Wojt -
czak, przed M. No wac kim i K. No wa -
kiem. W tra dy cyj nym strze la niu do ku ra

zwy cię żył J. Wojt czak, a na po dium sta nę -
li rów nież M. Bła że jew ski i An na Kaź -
mier czak (Roz dra żew). 

(NO VUS)

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

Świąteczne spotkanie
organizacji pozarządowych

11 grud nia w au li Szko ły Pod sta wo -
wej nr 5 im. Mi ko ła ja Ko per ni ka
w Kro to szy nie od by ło się co rocz ne
spo tka nie świą tecz ne władz mia sta
i gmi ny z or ga ni za cja mi po za rzą do -
wy mi. 

Przed sta wi cie le or ga ni za cji za pre zen -
to wa li przed się wzię cia na gro dzo ne
w kon kur sie na naj lep szą ini cja ty wę lo kal -
ną. Mo ni ka Kwiat kow ska w imie niu Mał -
go rza ty Ko złow skiej (Ra da Osie dla nr 7)
przed sta wi ła „Pik nik fil mo wy z za go spo -
da ro wa niem skwe ru przy ki nie Przed wio -
śnie” (III miej sce), An na Za wod na omó -
wi ła „Dzia łal ność dzie cię cej dru ży ny po -
żar ni czej” (II miej sce), a Woj ciech Wier -

ciń ski (Ra da Osie dla nr 2) za pre zen to wał
„Trze ci ro dzin ny fe styn Osie dla nr 2 Po wi -
ta nie La ta” (I miej sce).

– Wie my do sko na le, jak waż ną ro lę
peł nią or ga ni za cje po za rzą do we, któ re
czę sto po ma ga ją, za stę pu ją gmi nę i ro bią
wie le wspa nia łych rze czy dla miesz kań -
ców. W imie niu pra cow ni ków urzę du,
mo ich za stęp ców, rad nych Ra dy Miej skiej
bar dzo ser decz nie wam dzię ku ję. Uda ło
nam się wie le rze czy wspól nie zre ali zo -
wać, wpi su jąc się tym sa mym w ideę
współ dzia ła nia. To ha sło pro wa dzi ło nas
przez ostat nie czte ry la ta i my ślę, że bę -
dzie tak rów nież w przy szło ści – po wie -
dział bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek.

(NO VUS)
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STRAŻ POŻARNA

Awanse i wyróżnienia

3 grud nia st. bryg. Ja cek Stru żyń -
ski – ko men dant po wia to wy Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej – wrę czył
trzem funk cjo na riu szom de cy zje
wiel ko pol skie go ko men dan ta
o przy zna niu na gród. Po nad to trzej
in ni stra ża cy zo sta li awan so wa ni.

Na gro dy za wzo ro we wy ko ny wa nie
za dań służ bo wych otrzy ma li asp. sztab.

Sła wo mir Pi duch, asp. sztab. Łu kasz Kliś
i sekc. Łu kasz Wy du ba. Z oka zji Świę ta
Nie pod le gło ści ko men dant wrę czył rów -
nież awan se na wyż sze stop nie służ bo we.
Na sto pień młod sze go ognio mi strza
awan so wa ni zo sta li st. sekc. Ra do sław
Urba niak i st. sekc. Piotr Niś kie wicz,
a na sto pień star sze go sek cyj ne go – sekc.
Da mian Jo cha niak.

(NO VUS)
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Or ga ni za cja ślu bu to nie zwy kle waż -
ne i wy ma ga ją ce przed się wzię cie,
któ re owo cu je fan ta stycz ny mi wspo -
mnie nia mi. Na uda ne we se le skła -
da się wie le czyn ni ków, któ re po win -
ny har mo nij nie się łą czyć, by dać
mło dej pa rze wy ma rzo ny re zul tat.
Wy cho dząc na prze ciw po trze bom
i ocze ki wa niom przy szłych no wo żeń -
ców, Cen trum Spor tu i Re kre acji
Wod nik zor ga ni zo wa ło w ha li wi do -
wi sko wo -spor to wej Tar gi Ślub ne.

Na im pre zie za pre zen to wa ło się po -
nad 20 wy staw ców, re pre zen tu ją cych róż ne
dzie dzi ny bran ży ślub nej. Moż na by ło zo ba -
czyć suk nie ślub ne czy gar ni tu ry – do po -

ka zów przy go to wa no spe cjal ny wy bieg;
moż na by ło za po znać się z fir ma mi ko -
sme tycz ny mi czy fry zjer ski mi, z ofer tą re -
stau ra cji, cu kier ni, firm ca te rin go wych
czy fo to gra ficz nych. Nie za bra kło też
osób zaj mu ją cych się opra wą mu zycz ną
we se la. 

Otwar cie tar gów po prze dzi ły pre zen -
ta cje DJ -a Świ sta ka, Rab ce za i Sła wo mi ra

Bie la. Ka ta rzy na Wicenciak -Du da z Cen -
trum Tań ca Show Dan ce do ra dza ła, jak
przy go to wać się do pierw sze go we sel ne go
tań ca – czy zde cy do wać się na lek cje in dy -
wi du al ne, czy na kurs tań ca. Pa nie z Yasu -
mi Epil opo wie dzia ły o pie lę gna cji ce ry
przed tym naj waż niej szym dniem. Po kaz
nie zwy kłych umie jęt no ści za pre zen to wał
rów nież Te atr Ognia In fer nal.

– W imie niu sa mo rzą du ży czę
wszyst kim mi łych wra żeń i do brej za ba -
wy. Ro dzi na jest pod sta wo wą jed nost ką
spo łecz ną, od któ rej wszyst ko się za czy na.
Dzię ku ję pra cow ni kom Cen trum Spor tu
i Re kre acji Wod nik za za an ga żo wa nie
w or ga ni za cję pierw szych Tar gów Ślub -
nych w Kro to szy nie – mó wił bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek, ofi cjal nie otwie ra -
jąc im pre zę.

– Dzię ku je my wy staw com, że zgo dzi -
li się na na szą pro po zy cję współ pra cy.
Chce my, że by przy szłe uro czy sto ści ślub ne
mia ły zna ko mi tą opra wę i wy strój – sko -
men to wał To masz Ni cie jew ski, pre zes
Cen trum Spor tu i Re kre acji Wod nik.

Przy po mi na my też, że na sza re dak cja
z oka zji Tar gów Ślub nych wy da ła spe cjal -
ną edy cję KA TA LO GU ŚLUB NE GO.
Moż na by ło go zdo być, przy cho dząc
na tar gi. Ka ta log roz szedł się jak cie płe bu -
łecz ki. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na
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POD NASZYM PATRONATEM

Szeroka oferta dla przyszłych nowożeńców
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POD NASZYM PATRONATEM

Szachowa rywalizacja
nabiera tempa 

W pią tek od był się dru gi z sze ściu za -
pla no wa nych tur nie jów w ra mach
Otwar tych Mi strzostw Po wia tu Kro to -
szyń skie go w Sza chach Szyb kich. Tym
ra zem naj le piej spi sa li się Na ta lia
Grzo na, Ka mil Grze siek, Woj ciech
Świer blew ski oraz Pau li na Ant ko wiak. 

Dru gi tur niej w Kro to szyń skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej zgro ma dził po nad 40
mło dych sza chi stów. W star szej ka te go rii
w gro nie dziew cząt trium fo wa ła Na ta lia
Grzo na, któ ra wy prze dzi ła Zu zan nę Zie -
le ziń ską oraz Ju lię Ja wor ską. W roz gryw -
kach chłop ców pierw sze miej sce za jął Ka -
mil Grze siek, a za nim upla so wa li się Kac -
per Ugo rek i Emi lian Trze ciak. 

W młod szej gru pie wie ko wej wśród
chłop ców naj lep szy był Woj ciech Świer -
blew ski, dru ga lo ka ta przy pa dła Ma te -
uszo wi Ant ko wia ko wi, a na trze ciej po -
zy cji zna lazł się Adam Jar czyń ski. Za wo -
dy dziew cząt wy gra ła Pau li na Ant ko -
wiak, wy prze dza jąc Ka ta rzy nę Kacz ma -
rek i Zo fię Ka lak. 

Uro czy ste za koń cze nie mi strzostw
od bę dzie się tuż po ostat nim tur nie ju,
w czerw cu 2019. Udział w za wo dach jest
bez płat ny, a każ dy, kto by chciał wziąć
udział, pro szo ny jest o kon takt te le fo nicz -
ny z Prze my sła wem Gu stow skim
(503 004 919). 

(GRZE LO) 

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

KARATE

Ekipa Shodana w Rumunii

Na po cząt ku grud nia przed sta wi cie -
le UKS Sho dan wzię li udział w Ro -
ma nian Cen ten nial Ka ra te Open Cluj
Na po ca. Eki pa ze Zdun wy wal czy ła
po dwa zło te i srebr ne me da le oraz
trzy brą zo we. 

Na tur niej przy by ło 830 za wod ni -
ków re pre zen tu ją cych 79 klu bów z 18
państw. Świet nie w Ru mu nii spi sa li się
We ro ni ka Mar cisz oraz Ja ro sław Adam -
ski. Za wod nicz ka ze Zdun po wol nym lo -
sie i wy gra niu dwóch walk oka za ła się naj -
lep sza w ku mi te. Z ko lei tre ner Sho da na
wy wal czył zło to w ma sters. 

Na dru gim stop niu po dium sta nął Ja -
kub Ro mań ski, prze gry wa jąc do pie ro

w fi na le przez wska za nie. Sre bro zdo by ły
tak że dziew czę ta w ka ta. Po nad to Ma tyl -
da Ozga, Zo fia Ducz mal oraz An na Streu -
bel wy wal czy ły brąz w ku mi te, a in dy wi -
du al nie na trze cim stop niu po dium sta -
nę li Z. Ducz mal i Ja kub For ma now ski. 

– W ta kich za wo dach oka zu je się, jak
waż ne jest przy go to wa nie psy chicz ne
mło dych za wod ni ków – oznaj mia Ja ro -
sław Adam ski, tre ner UKS Sho -
dan. – Suk ce sy i po raż ki ro dzą się w gło -
wach, a moi pod opiecz ni po ka za li, że po -
tra fią świet nie wal czyć. Chciał bym po -
dzię ko wać szcze gól nie Ma riu szo wi For -
ma now skie mu za po moc w trak cie wy jaz -
du – do da je. 

(GRZE LO)

To wa rzy stwo Atle tycz ne Ro zum
w Kro to szy nie jest be ne fi cjen tem mi -
ni ste rial ne go pro gra mu „Klub 2018”.
Na je go re ali za cję klub otrzy mał, już
po raz trze ci, do fi nan so wa nie z Fun -
du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zycz nej.

W ra mach pro gra mu dla za wod -
ni ków or ga ni zo wa no za ję cia spor to -
we, w trak cie któ rych pro wa dzo no
tre nin gi ogól no ro zwo jo we oraz ćwi -
cze nia tak tycz no -tech nicz ne, a tak że
spa rin gi. 

Klub za ku pił no wy sprzęt spor to wy,
jak choć by ro wer po wietrz ny, któ ry za -
pew nia zna ko mi tą roz grzew kę przed tre -
nin giem si ło wym, czy pił ki z po dwój ny mi

uchwy ta mi, z któ ry mi ćwi cze nia po pra -
wia ją per cep cję i ko or dy na cję ru cho wą. 

– Trud no prze ce nić wa lo ry sys te ma -
tycz nej ak tyw no ści ru cho wej. Bar dzo istot -
ne jest rów nież to, by za szcze piać bak cy la
upra wia nia spor tu w dzie ciach od naj młod -
szych lat – pod kre śla Da riusz Ro zum, pre -
zes TA Ro zum Kro to szyn. (AN KA) 

SUMO

Program „Klub 2018”
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BILARD

Weronika Karwik w Las Vegas 

We ro ni ka Kar wik, re pre zen tant ka
UKS Bi la Zdu ny, zo sta ła po wo ła na
do ka dry Eu ro py na Atlan tic Cup
w Las Ve gas. Dru ży na ze Sta re go
Kon ty nen tu roz gro mi ła ry wa li 11: 0. 

Już od 2015 ro ku, na wzór Mo sco ni
Cup, roz gry wa ny jest mecz po mię dzy re -
pre zen ta cja mi Eu ro py i Sta nów Zjed no -
czo nych. Trzy la ta te mu Eu ro pej czy cy wy -
gra li 11: 9, a w ko lej nych spo tka niach po -
twier dza li swo ją do mi na cję, zwy cię ża -
jąc 11: 3 i 11: 2. 

W czwar tej edy cji go spo da rzom mia -

ła po móc le gen da ko bie ce go bi lar -
du – Ali son Fi sher, któ ra by ła tre ner ką te -
amu USA w skła dzie: April Lar son, Sha ne
Wol ford, Jo ey Ta te, Ka iden Hun kins, Mi -
chel le Jiang i Ju stin Ma trin. 

Ze spół z Eu ro py, pro wa dzo ny przez
Li twi na To ma sa Birk ma ni sa, wy stą pił
w skła dzie: Fe dor Gorst (Ro sja), Jan van
Lie rop (Ho lan dia), Pa trick Hof f man
(Niem cy), Va le ria Tru she vskya (Ro sja),
We ro ni ka Kar wik i Wik tor Zie liń ski. 

Eu ro pej czy cy nie da li szans Ame ry -
ka nom i wy gra li 11: 0. 

(GRZE LO)

BILARD

Damian Wierzyk zwycięzcą ligi
8 grud nia za koń czy ły się roz gryw ki
Wiel ko pol skiej Mło dzie żo wej Li gi Bi -
lar do wej. Zwy cię żył Da mian Wie -
rzyk, za wod nik UKS Bi la Zdu ny.

W li dze ry wa li zo wa li bi lar dzi ści
z klu bów z Wiel ko pol ski i Dol ne go Ślą ska
oraz z Czech. Da mian Wie rzyk grał
w czte rech tur nie jach – w trzech był naj -
lep szy, a w jed nym upla so wał się na trze -
cim miej scu. Tym sa mym zo stał zwy cięz -
cą li gi. W gro nie dziew cząt trium fo wa ła
Mi le na Ma lic ka z Aka de mii Bi lar do wej
Ro kiet ni ca. 

Zwy cięz cy po szcze gól nych ka te go rii
wy wal czy li awans na Mi strzo stwa Pol ski

Ju nio rów 2019. Spon so rem cy klu tur nie -
jów by ło Sta ro stwo Po wia to we w Kro to -
szy nie.

(GRZE LO)

Trzej za wod ni cy SAC Ur sus Kro to -
szyn zdo by li me da le na Mi strzo -
stwach Pol ski w Trój bo ju Si ło wym
Sprzę to wym, któ re od by ły się w War -
sza wie. An drzej Ru sek i Szcze pan
Zim mer mann wy gra li swo je ka te go -
rie, a To masz Olej ni czak sta nął
na trze cim stop niu po dium. 

W gru pie ju nio rów do 23 lat wal czył
An drzej Ru sek. Ry wa li zu ją cy w ka te go rii
po wy żej 120 kg za wod nik przy -
siadł 290 kg, wy ci snął le żąc 170 kg,
a w mar twym cią gu po bił re kord ży cio wy,
pod no sząc 240 kg. Łącz ny wy nik 700 kg
dał mu zwy cię stwo w je go gru pie wie ko wej. 

Trzej ko lej ni za wod ni cy Ur su sa star -
to wa li w gro nie se nio rów. Da niel Ryn kie -
wicz (83 kg) przy siadł 200 kg, wy ci -
snął 167,5 kg i w mar twym cią gu po bił
re kord ży cio wy – 225 kg. Tym sa mym
w swo im de biu cie w za wo dach sprzę to -

wych upla so wał się na pią tej po zy cji. 
Po dłuż szej prze rwie do star tów

w sprzę cie po wró cił To masz Olej ni czak.
W ka te go rii 93 kg przy siadł 210 kg, wy ci -
snął 157,5 kg oraz pod niósł 232,5 kg
w mar twym cią gu. Te wy ni ki da ły mu
brą zo wy me dal. 

W ka te go rii do 105 kg zło ty krą żek
wy wal czył do świad czo ny Szcze pan Zim -
mer mann. Nasz trój bo ista przy -
siadł 330 kg, wy ci snął 205 kg i w mar -
twym cią gu za li czył 260 kg. 

– Wy nik mógł być lep szy, ale w osią -

gnię ciu te go prze szko dził mi uraz ple ców,
bę dą cy re zul ta tem in ten syw ne go se zo nu.
Za wod ni cy SAC Ur sus Kro to szyn za pre -
zen to wa li się bar dzo so lid nie, lecz zda rza -
ły się błę dy tech nicz ne, co jest czę ste
przy trój bo ju sprzę to wym. Je że li przy szły
rok prze pra cu je my rów nie moc no, ko lej ne
mi strzo stwa mo gą być mi łą nie spo dzian -
ką dla nas i ki bi ców. Spe cjal ne po dzię ko -
wa nia kie ru je my do fir my Kon ra dy Trans -
port za za pew nie nie prze jaz du na za wo -
dy – pod su mo wał Zim mer mann.

(GRZE LO)

W naj cie kaw szym, peł nym emo cji
po je dyn ku trze ciej ko lej ki Kro to szyń -
skiej Li gi Ha lo wej Pił ki Noż nej eki pa
A Se ree Tee po ko na ła 6: 5 MTV. Tym
sa mym roz dra że wia nie stra ci li po zy -
cję li de ra na rzecz Pan co mu Zdu ny. 

Ze spół AST pro wa dził w spo tka niu
z MTV już 3: 1. Po tem roz dra że wia nie
strze li li czte ry go le, ale w koń ców ce ry wa -
le znów do szli do gło su i osta tecz nie wy -
gra li 6: 5. Obie dru ży ny koń czy ły mecz
w osła bie niu, gdyż po dwóch żół tych

kart kach bo isko mu sie li opu ścić Ł. Zu -
ziak i F. Wo siek. 

No wym li de rem zo stał Pan com, któ -
ry roz gro mił 20: 1 eki pę Don’t Cry. Pięć

bra mek zdo był J. Apa nel, a po trzy ra zy
do siat ki tra fia li A. Ra do jew ski, M. Ka -
szub i M. Ste fań ski.

Żu bry po ko na ły 11: 5 Octa gon, choć

wy nik jest nie co my lą cy. Star cie by ło bo -
wiem bar dzo za cię te, a dru ży na z Koź mi -
na Wlkp. wy ko ny wa ła czte ry rzu ty kar ne,
wy ko rzy stu jąc dwa. Sześć ra zy na li stę
strzel ców wpi sał się J. Kło bu sek, a czte ry
go le strze lił F. Oleś ków. 

Re mi sem 5: 5 za koń czy ła się kon -
fron ta cja Pa to Bło nie z Hor nets, choć ci
pierw si pro wa dzi li już 4: 2. Trzy tra fie nia
dla Hor nets by ły dzie łem M. Bzod ka. 

Go ry czy po raż ki nie za zna li jesz cze
pił ka rze Eki py z Sul mie rzyc. Tym ra zem
ogra li 4: 1 LZS Ko bier no -Tom ni ce, któ ry
z ko lei jesz cze nie ma na kon cie zwy cię -
stwa. 

(GRZE LO) 

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

TRÓJBÓJ SIŁOWY 

Trzy medale na mistrzostwach kraju

POD NASZYM PATRONATEM

Pancom wskoczył na pozycję lidera

12 grud nia w Kro to szy nie ro ze gra no
fi nał Wiel ko pol ski ha lo wej pił ki noż -
nej szkół pod sta wo wych. Na pią tym
miej scu upla so wa ła się dru ży na z SP
nr 8, pro wa dzo na przez Ma cie ja Par -
czyń skie go.

O zwy cię stwo w tur nie ju wal czy ło
osiem ze spo łów, któ re po dzie lo no na dwie
gru py. Pierw szą wy gra ła eki pa SP nr 51 Po -

znań, po ko nu jąc SP nr 12 Gnie zno (1: 0),
SP nr 8 Kro to szyn (3: 0) oraz SP nr 3
Trzcian ka (1: 0). Dru gą lo ka tę za ję ła dru ży -
na z Gnie zna, a trze cią – kro to szy nia nie.

W dru giej gru pie naj lep szy był te am
SP nr 3 Ko nin, któ ry od niósł dwa zwy cię -
stwa – 3: 1 z SP nr 4 Obor ni ki i 1: 0 z SP
nr 4 Ko ścian – oraz zre mi so wał 1: 1 z SP
No we Skal mie rzy ce. Dru gie miej sce przy -
pa dło Obor ni kom. 

Pod opiecz ni M. Par czyń skie go w me -
czu o pią tą po zy cję po ko na li po rzu tach
kar nych ry wa li z No wych Skal mie rzyc.
W ze spo le z Ósem ki za gra li: Mar cel Cza -
prac ki, Oli wier Olej nik, Se ba stian Li gę za,
Woj ciech Ka lak, Mar cin Ostój, Re mi giusz
Gó ral ski, Ja kub Woź ny oraz An to ni Sta -
ni kow ski. 

– Już sam fakt, że do tar li śmy do te go
eta pu roz gry wek, był na szym wiel kim
suk ce sem – stwier dza M. Par czyń -
ski. – Nie ma co się po rów ny wać z eki pą
z Po zna nia, w któ rej gra ją przed sta wi cie le
Le cha. Fi nał był po ka zem ich si ły. Mo je -
mu ze spo ło wi dzię ku ję za wal kę i am bi cję. 

Na trze cim stop niu po dium sta nę li
chłop cy z SP nr 4 Obor ni ki, po ogra niu
Gnie zna (2: 0). W fi na le po zna nia cy roz -
bi li 5: 0 dru ży nę z Ko ni na. 

(GRZE LO)

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

HALOWA PIŁKA NOŻNA 

Ósemka piąta w Wielkopolsce 
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Dru ży na Pro -Me tu wy gra ła so bot ni
Tur niej Cha ry ta tyw ny „Gra my dla Ba si
Ja siak”. W fi na le koź mi nia nie po ko -
na li 2: 0 LZS Ku kli nów. Naj lep szym
za wod ni kiem zma gań oka zał się by ły
gracz Le cha Po znań, Ja kub Wilk.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło trzy na ście
ze spo łów, któ re po dzie lo ne zo sta ły na dwie
gru py. Pierw szą gru pę wy grał koź miń ski
Pro -Met, a dru gi był LZS Ku kli nów.
W gru pie B naj lep sza by ła eki pa A Se ree
Tee, a dru gą lo ka tę za jął te am kro to szyń -
skich sę dziów. War to pod kre ślić, że dru ży -
na KS Lu boń ski, w któ rej wy stę po wał by ły
za wod nik Astry – To masz Do ma ga ła,
prze je cha ła aż 100 km, by za grać w tur nie -
ju i tym sa mym wes przeć szczyt ny cel. 

W pół fi na łach ku kli no wia nie ogra -
li 2: 0 AST, a Pro -Met po ko nał 1: 0 kro to -
szyń skich sę dziów. W me czu o trze cie
miej sce dru ży na AST nie da ła szans ar bi -
trom, zwy cię ża jąc 4: 0. W fi na le na to -
miast koź mi nia nie wy gra li 2: 0 z LZS -em
Ku kli nów. Za naj lep sze go za wod ni ka tur -

nie ju uzna no Ja ku ba Wil ka (Pro -Met),
któ ry zde cy do wał się od dać swo ją na gro -
dę na rzecz Ba si Ja siak. 

– W imie niu Ba si dzię ku je my wszyst -
kim, któ rzy włą czy li się w li cy ta cje, or ga ni -
za cję i uczest nic two w tur nie ju cha ry ta -
tyw nym dla na szej cór ki – po wie dział
Woj ciech Ja siak. – Wa sza po moc to jej
wiel ka szan sa. Dzię ki wspar ciu Ba sia ma
moż li wość po ko ny wać trud no ści, ko rzy -
stać z re ha bi li ta cji i spe cja li stycz ne go le -
cze nia. W szcze gól no ści dzię ku je my Ma -
riu szo wi Ra taj cza ko wi i Agniesz ce Mać ko -
wiak za wiel kie za an ga żo wa nie i po moc
w or ga ni za cji tej im pre zy – pod kre ślił. 

Na pro fi lu fa ce bo oko wym Ma riu sza
Ra taj cza ka ca ły czas trwa ją li cy ta cje ga -

dże tów, prze ka za nych przez spor tow ców
z ca łe go kra ju. Za chę ca my wszyst kich
do uczest nic twa, a tym sa mym do po ma -
ga nia Ba si Ja siak. Moż na też prze ka zać 1%
po dat ku na rzecz cho rej dziew czyn ki
na kon to Fun da cji Sło necz ko. 

(GRZE LO)
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Charytatywny turniej dla Basi Jasiak!

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
z m n i e j  s z e  n i e
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.


