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DZIŚ W NU ME RZE:
� KROTOSZYN

Wizyta gruzińskiej
delegacji  

Czytaj na str. 3

� NA SYGNALE

Śmiertelne potrącenie
na drodze Krotoszyn-
Sulmierzyce

Czytaj na str. 5

� POD NASZYM PATRONATEM

Już wkrótce Memoriał
Mariana Tarnawskiego! 

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 8-9

� ZAGRANICA

Krotoszynianie na
Światowych Dniach
Młodzieży

Czytaj na str. 12

� SPORT

Radek Baran wraca 
do rywalizacji na macie

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 3

KOBYLIN

Zmiana warty 
na stanowisku skarbnika 
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Za na mi pierw szy etap kon kur su „Bi -
twa o ka sę”, or ga ni zo wa ne go przez
Bank Spół dziel czy. 7 lu te go w kil ku -
na stu pla ców kach oświa to wych
na te re nie po wia tu kro to szyń skie go
prze pro wa dzo no we wnętrz ne kwa li -
fi ka cje, w któ rych wy ło nio no uczest -
ni ków ko lej nej fa zy przed się wzię cia. 

Ce lem kon kur su jest po pu la ry za cja
wie dzy o fi nan sach, ban ko wo ści i dzia łal -
no ści Ban ku Spół dziel cze go. Ucznio wie
do kład nie za po zna li się z pro ce du rą
otwie ra nia ra chun ku oszczęd no ścio wo -

-roz li cze nio we go oraz umo wą pro wa dze -
nia ra chun ku. Pierw szy etap kon kur su to
kwa li fi ka cje we wnątrz sz kol ne, któ re po -
le ga ły na roz wią za niu te stu wie dzy. 

W ZSP nr 3 w Kro to szy nie trzech
uczniów uzy ska ło iden tycz ny wy nik, dla -
te go zor ga ni zo wa no do gryw kę, w któ rej
na le ża ło jak naj szyb ciej roz wią zać krzy -
żów kę. Zwy cięz ca mi zo sta li Ja cek Mać ko -
wiak i Ma rek Fur man i to oni po wal czą
w ko lej nym eta pie. Z ko lei w Szko le Pod -
sta wo wej w Smo li cach naj lep si oka za li się
Wik to ria Łu ko wiak i Ja kub Płó cien nik. 

(GRZE LO)

KONKURS

Młodzież walczy o kasę

Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
po raz ko lej ny zor ga ni zo wa ła Dzień
Bez piecz ne go In ter ne tu. Ini cja to rem
ak cji od 2005 ro ku jest Pol skie Cen -
trum Pro gra mu Sa fer In ter net (PCP -
SI), któ re two rzą Pań stwo wy In sty tut
Ba daw czy NASK oraz Fun da cja Da -
je my Dzie ciom Si łę – re ali za to rzy
unij ne go pro gra mu „Łą cząc Eu ro pę”. 

W tym ro ku Dzień Bez piecz ne go In -
ter ne tu przy pa dał 5 lu te go i od by wał się
pod ha słem „Dzia łaj my ra zem”. Kro to -
szyń ska bi blio te ka przy go to wa ła warsz ta -
ty, w któ rych udział wzię li ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im. Po wstań ców
Wlkp. oraz Szko ły Pod sta wo wej nr 8
z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi im. Ma rii
Skło dow skiej -Cu rie.

W trak cie za jęć uczest ni cy obej rze li
pre zen ta cję na te mat ini cja ty wy oraz spo -

so bów wspól ne go dzia ła nia. Po zna li me -
to dy pra cy w gru pie, za sa dy oraz czyn ni -
ki, któ re sprzy ja ją współ pra cy, jak rów nież
te, któ re ją utrud nia ją. Po teo rii przy szedł
czas na prak ty kę. Ucznio wie, po dzie le ni
na gru py, dys ku to wa li i opra co wy wa li de -
fi ni cję wcze śniej wy bra ne go sło wa. Pod su -
mo wa niem był me ta plan ob ra zu ją cy wy -
pra co wa ne wcze śniej po my sły. Ostat nim
wy zwa niem by ło sa mo dziel ne wy my śle -
nie zna cze nia dwóch ko lej nych słów. 

Warsz ta ty mia ły na ce lu uka za nie róż -
nic w efek tach pra cy in dy wi du al nej oraz
pra cy w gru pie. Uczest ni cy prze ko na li się,
jak od mien nie my śli każ dy z nas oraz ja kie
ko rzy ści przy no si wspól ne dzia ła nie. 

Przez czte ry dni bi blio te ka go ści -
ła 195 uczniów. Dy rek tor i pra cow ni cy
KBP dzię ku ją uczest ni kom za udział i za -
an ga żo wa nie w trak cie za jęć.

OPRAC. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Wspólne działanie przynosi korzyści
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W trak cie czwart ko wej se sji Ra dy
Miej skiej w Ko by li nie pod ję to dwie
waż ne uchwa ły – w spra wie od wo ła -
nia oraz po wo ła nia skarb ni ka gmi ny.
Od mar ca za bu dżet Ko by li na od po -
wia dać bę dzie Bar ba ra Sła wiń ska.

Z dniem 28 lu te go pra cę na sta no wi -
sku skarb ni ka gmi ny Ko by lin za koń czy
Jo lan ta No wak, któ ra spra wo wa ła tę funk -
cję od 1 stycz nia 2002 ro ku. Swo ją ka rie -
rę za wo do wą za czę ła w Szko le Pod sta wo -
wej w Ła giew ni kach, gdzie w la -
tach 1992-1995 pra co wa ła ja ko re fe rent.
Na stęp nie do koń ca 2001 ro ku za trud -
nio na by ła w PKO BP w Kro to szy nie, a po -
tem roz po czę ła pra cę w ko by liń skim
urzę dzie. 

Bur mistrz To masz Le siń ski i prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Piotr Chle -
bow ski po dzię ko wa li Jo lan cie No wak
za wie lo let nią pra cę w ko by liń skim ma gi -
stra cie. Po dzię ko wa nia zło ży li tak że soł ty -
si, dy rek to rzy pla có wek pod le ga ją cych
gmi nie, pra cow ni cy urzę du. 

W swo im wy stą pie niu od cho dzą ca
skarb nik, któ ra od mar ca bę dzie pra co wać
w Re gio nal nej Izbie Ob ra chun ko wej, tak że
po dzię ko wa ła wszyst kim za 17 lat wspól nej
pra cy, za wszel ką po moc, wspar cie i życz li -
wość. Szcze gól ną wdzięcz ność wy ra zi ła wo -
bec śp. Ja na Wa leń skie go, by łe go bur mi strza
Ko by li na, któ ry za trud nił ją w urzę dzie.
Na ko niec J. No wak ży czy ła wszyst kim sku -
tecz ne go dzia ła nia dla do bra gmi ny Ko by lin.

No wą skarb nik gmi ny od mar ca bę -
dzie Bar ba ra Sła wiń ska. Ka rie rę za wo do -
wą roz po czę ła przed ośmio ma la ty, obej -
mu jąc sta no wi sko re fe ren ta w Miej sko -
-Gmin nym Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej
w Ko by li nie. Po tem by ła pod in spek to rem
ds. eu ro pej skich i zdro wia w miej sco wym
urzę dzie, na stęp nie pod in spek to rem
w re fe ra cie fi nan so wym, a obec nie pra cu -
je ja ko głów na księ go wa w MGOPS. Jak
za pew ni ła, swo je obo wiąz ki skarb ni ka
gmi ny, któ re przej mie od po cząt ku mar -
ca, bę dzie wy peł niać z na le ży tą su mien -
no ścią i za an ga żo wa niem.

(AN KA) 

W dniach 10-14 lu te go w Wiel ko pol -
sce prze by wa ła wy so kiej ran gi de le -
ga cja z Gru zji, za in te re so wa na
współ pra cą z tu tej szy mi przed się -
bior ca mi i sa mo rzą dem lo kal nym.
Gru zi ni przy je cha li rów nież do Kro to -
szy na, gdzie mie li oka zję zo ba czyć
m. in. zre wi ta li zo wa ny ry nek oraz ko -
ściół far ny. 

Ter min wi zy ty nie zo stał wy bra ny
przy pad ko wo, bo wiem wła śnie 12 lu te go
w Po zna niu od by ły się naj więk sze tar gi bu -
dow la ne w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod -
niej – „Bud ma”. Bu dow nic two jest jed nym
z per spek ty wicz nych sek to rów w Gru zji.
Roz wi ja się tam in fra struk tu ra dro go wa,
pla no wa ne są in we sty cje miesz ka nio we
oraz w ho te lar stwie czy tu ry sty ce. 

Wiel ko pol skie fir my chęt nie bę dą
uczest ni czyć w tym pro ce sie, a ze stro ny
Wiel ko pol skie go Fun du szu Roz wo ju bę -
dą mo gły li czyć na wspar cie fi nan so we
w for mie po życz ki Eks pan sja. 12 lu te go
od by ła się kon fe ren cja „Do ing Bu si ness:
Geo r gia”, or ga ni zo wa na przez WFR
w part ner stwie z sa mo rzą dem wo je wódz -
twa wiel ko pol skie go i przy wspar ciu Am -
ba sa dy Gru zji w Pol sce.

13 lu te go do Kro to szy na przy by ła gru -
ziń ska de le ga cja w skła dzie: Sha vle go Ta ba -
ta dze – gu ber na tor re gio nu Ime ra tia, Gior -

gi Chi gva ria – mer mia sta Ku ta isi, Geo r gi
Che ishvi li – czło nek Ra dy Miej skiej Ku ta -
isi, Gior gi Gior go bia ni – dy rek tor De par ta -
men tu Roz wo ju Go spo dar cze go i Za rzą -
dza nia Nie ru cho mo ścia mi Urzę du Mia sta
Ku ta isi, Sho re na Khu khua – kie row nik
Dzia łu Re la cji Za gra nicz nych i Mię dzy na -
ro do wych Pro jek tów Urzę du Mia sta Ku ta -
isi, Da vit Va ni shvi li – star szy spe cja li sta
w biu rze gu ber na to ra re gio nu Ime re tia.
Gru zi nom to wa rzy szy li przed sta wi cie le
WFR, m. in. wi ce pre zes Ja ro sław Siersz -
chul ski i Li dia Pie choc ka – kie row nik Dzia -
łu Eks pan sji Za gra nicz nej. 

Za in te re so wa nie Kro to szy nem to
efekt ak tyw no ści lo kal nych przed się bior -
ców w Gru zji, a do kład nie w re gio nie

Ime re tia. De le ga cja od wie dzi ła fir mę
Gem biak -Mi stac ki sp. j., chcąc za po znać
się z jej po ten cja łem i moż li wo ścia mi.

Go ście z Gru zji spo tka li się z bur mi -
strzem Fran cisz kiem Mar szał kiem, sta ro stą
Sta ni sła wem Szczot ką oraz przed sta wi cie -
la mi Klu bu Przed się bior ców Zie mi Kro to -
szyń skiej. Wło darz Kro to szy na opo wie -
dział za gra nicz nym go ściom o po ten cja le
na szej gmi ny, mó wił, z cze go jest zna na i ja -
kie fir my u nas dzia ła ją. Stro na gru ziń ska
pod kre śli ła wiel ką go ścin ność Po la ków oraz
ich nie zwy kłą, czę sto trud ną hi sto rię.

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.pl
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KOBYLIN

Zmiana warty 
na stanowisku skarbnika

W trak cie se sji Ra dy Miej skiej
w Ko by li nie, któ ra od by ła się w mi -
nio ny czwar tek, pod su mo wa no wy -
ni ki wy bo rów w so łec twach i ra dzie
osie dla. Cykl spo tkań wy bor czych
roz po czął się 14 stycz nia, a za koń -
czył 11 lu te go.

Jak się oka za ło, go spo da rza mi sied -
miu spo śród 21 jed no stek bę dą no we oso -
by. Po raz pierw szy sta no wi sko soł ty sa ob -
ję li: Ma ciej Da niel czyk w Gór ce, Pa weł
Ka li now ski w Dłu go łę ce, Alek san dra Ko -
ściel na w Fi ja ło wie, Da riusz Ma łec ki
w Za le siu Ma łym, Wie sław Skow roń ski
w Smo li cach i Ra fał Wie rzo wiec ki w Sta -
rym gro dzie. Z ko lei na prze wod ni czą cą

Ra dy Osie dla w Ko by li nie wy bra no Mar -
le nę Ru do wicz. 

Na ko lej ną ka den cję w swo ich miej sco -
wo ściach wy bra ni zo sta li: Ta de usz Dy mar -
ski w Ne po mu ce no wie, Ta de usz Eliasz
w Wy ga no wie, Ma rian Grześ ko wiak w Sro -
kach, Fran ci szek Hech mann w Ber dy cho -
wie, Wła dy sław Ko niecz ny w Ku kli no wie,
Ger wa zy Kor dus w Star ków cu, Mi ro sła wa
Ko wal ska w Ro je wie, Grze gorz Krecz mer
w Ła giew ni kach, Mał go rza ta Ku char czyk
w Rę bie cho wie, Ze non Mie dziń ski w Za le -
siu Wiel kim, Ja nusz Po spiech w Rze mie -
cho wie, Mi chał Sku pin w Sta rym Ko by li -
nie, An drzej Szy mań ski w Ra sze wach
i Han na Szy mań ska w Zdzię ta wach. 

(AN KA)

KOBYLIN

Siedmioro nowych

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Goście z Gruzji w Krotoszynie
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7 lu te go w Kro to szyń skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej od by ło się ko lej ne spo -
tka nie Klu bu Mam. Ma lu chy jak zwy -
kle świet nie się ba wi ły. 

Naj pierw wszy scy uło ży li z kloc ków
po ciąg i wy słu cha li frag men tu wier sza
„Lo ko mo ty wa” Ju lia na Tu wi ma. Póź niej
by ły za ba wy ru cho we. Z ko lei na za ję -
ciach pla stycz nych dzie ci z po mo cą mam
wy ko ny wa ły z pu de łek lo ko mo ty wę oraz
ko lo ro we wa go ni ki.

(AN KA)

BIBLIOTEKA

„Lokomotywa” w Klubie Mam 

Kro to szyń ska Straż Miej ska
po raz ko lej ny za ku pi ła 300
sztuk ka mi ze lek od bla sko wych
i w ra mach ak cji „Bądź wi docz -
ny na dro dze” bę dzie roz da wa -
ła je miesz kań com gmi ny.

Ka mi zel ki od bla sko we są obo -
wiąz ko wym wy po sa że niem pie -
szych po ru sza ją cych się po dro gach
po za ob sza rem za bu do wa nym
po zmierz chu. Nie ma też żad nych
prze szkód, aby za kła da li je ro we rzy -

ści lub pie si w mie ście. Co chwi lę
bo wiem do cho dzi do wy pad ków
z udzia łem pie szych. Le piej więc za -
dbać o swo je bez pie czeń stwo.

Ka mi zel ki bę dą roz da wa ne
w sie dzi bie Stra ży Miej skiej na ul.
Koł łą ta ja 7 w go dzi nach pra cy urzę -
du, po oka za niu do wo du oso bi ste -
go. W tym ro ku za ku pio no rów nież
ka mi zel ki w roz mia rach dzie cię -
cych, gdyż o ta kie wła śnie straż ni cy
by li czę sto py ta ni.

(NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Bądźmy widoczni na drodze!
W pią tek, 8 lu te go, na ul. Koź -
miń skiej w Kro to szy nie po li cjan ci
za trzy ma li do kon tro li ro we rzy -
stę. Jak się oka za ło, był nie trzeź -
wy, a po nad to zna le zio no
przy nim nar ko ty ki. Za po sia da -
nie środ ków odu rza ją cych sta nie
przed są dem.

– Po li cjan ci za trzy ma li 30-let nie -
go miesz kań ca Kro to szy na, któ ry kie -
ro wał ro we rem w sta nie nie trzeź wo -
ści. Ba da nie wy ka za ło pra wie pro mil

al ko ho lu. Po tem pod czas kon tro li
oso bi stej od kry to przy męż czyź nie
środ ki odu rza ją ce w po sta ci ma ri hu -
any, w ilo ści 1,58 gra ma. Zo stał za -
trzy ma ny w aresz cie w ce lu wy trzeź -
wie nia. Po sta wio no mu za rzut po sia -
da nia nar ko ty ków. Po za tym do są du
tra fi wnio sek o uka ra nie go za jaz dę
pod wpły wem al ko ho lu – in for mu je
Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to -
szy nie.

(NO VUS)

Z POLICJI

Pijany i w dodatku z narkotykami

Szko ły śred nie z na sze go po wia tu
mo gą być dum ne, że zna la zły się
w czo łów ce ran kin gów li ce ów i tech -
ni ków „Per spek ty wy 2019”.

I Li ceum Ogól no kształ cą ce im. H.
Koł łą ta ja w Kro to szy nie zdo by ło ty tuł
„Srebr nej Szko ły 2019”, a Tech ni kum
nr 2 w Ze spo le Szkół Po nad gim na zjal -
nych nr 2 im. K. F. Li bel ta w Kro to szy nie
zo sta ło „Brą zo wą Szko łą 2019”. 

Kro to szyń ski Koł łą taj upla so wał się
na 418. miej scu w kra ju na po nad 2300
li ce ów i na 32. w Wiel ko pol sce na po -

nad 400 te go ty pu pla có wek. Na to miast
Dwój ka za ję ła 326. po zy cję w kra ju i 26.
w Wiel ko pol sce (w Pol sce funk cjo nu je
bli sko 2080 tech ni ków). Tech ni kum
nr 2 wy so ko zo sta ło skla sy fi ko wa ne tak -
że w ran kin gu ma tu ral nym, zaj mu -
jąc 276. lo ka tę. 

W ran kin gu zna la zły się rów nież
dwie in ne pla ców ki z na sze go po wia -
tu – Tech ni kum w Koź mi nie Wiel ko pol -
skim i Tech ni kum nr 1 w ZSP nr 1 w Kro -
to szy nie upla so wa ły się na 47. i 48. po zy -
cjach w Wiel ko pol sce.

(NO VUS)

EDUKACJA

Srebrny Kołłątaj i brązowa Dwójka
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9 lu te go w jed nym do mów przy ul.
Jaś kow skie go w Zdu nach za pa li ła
się sa dza w prze wo dzie ko mi no -
wym. Stra ża cy szyb ko za że gna li
nie bez pie czeń stwo. Nikt nie ucier -
piał. 

Na ak cję skie ro wa no po jed nym za -
stę pie z JRG w Kro to szy nie i OSP Zdu -
ny. Stra ża cy wy ga si li pa le ni sko w pie cu,
udroż ni li prze wód ko mi no wy i uga si li
pa lą cą się sa dzę przy po mo cy tzw.
bomb prosz ko wych. Na ko niec dzia łań

wszyst kie po miesz cze nia w bu dyn ku
spraw dzo no de tek to rem wie lo ga zo -

wym. Za gro żeń nie stwier dzo no. 
(NO VUS)

ZDUNY

Zapaliła się sadza w kominie 

8 lu te go o go dzi nie 17.40 na dro dze
wo je wódz kiej nr 444 Kro to szyn -Sul -
mie rzy ce, w oko li cy skrzy żo wa nia
Zdu ny -Chwa li szew, sa mo chód po trą -
cił 38-let nią ko bie tę. Nie ste ty, mi mo
udzie lo nej po mo cy, po szko do wa na
zmar ła na stęp ne go dnia w szpi ta lu.

– Ze wstęp nych usta leń wy ni ka, że
kie ru ją cy sa mo cho dem do staw czym mar -
ki Ive co, 42-let ni miesz ka niec Olsz ty na,

ja dąc od Kro to szy na w stro nę Sul mie rzyc,
ude rzył lu ster kiem ze wnętrz nym idą cą
dro gą w tym sa mym kie run ku – po nie -
wła ści wej stro nie i bez ele men tów od bla -
sko wych – ko bie tę bez sta łe go miej sca za -
miesz ka nia. Po trą co na wpa dła do ro wu.
Na miej sce we zwa no Ze spół Ra tow nic -
twa Me dycz ne go, któ ry za brał po szko do -
wa ną do szpi ta la. Po bra no krew do ba dań
na za war tość al ko ho lu lub środ ków odu -
rza ją cych. Po jazd za bez pie czo no na po li -

cyj nym par kin gu w ce lu do ko na nia oglę -
dzin. Po dob ne dzia ła nia wy ko na no
na miej scu zda rze nia. Nie ste ty, na za jutrz
ko bie ta zmar ła – 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. 

Dwa dni póź niej prze pro wa dzo na
zo sta ła sek cja zwłok, by po twier dzić,
czy ko bie ta fak tycz nie szła nie pra wi dło -
wą stro ną jezd ni, jak tłu ma czył to po li -
cjan tom kie row ca sa mo cho du do staw -
cze go. – Nie zna my jesz cze wy ni ków
sek cji. Śledz two w tej spra wie trwa,
a nad zo ru je je pro ku ra tu ra – do da je
funk cjo na riusz KPP.

(NO VUS)

NA DRODZE

Śmiertelne potrącenie

Nie trud no za uwa żyć, iż w szyb kim
tem pie „ro śnie” pierw sza kon dy gna -
cja do bu do wy wa nej czę ści mo der ni -
zo wa ne go Szpi ta la Po wia to we go
w Kro to szy nie. To naj więk sza po wia -
to wa in we sty cja.

Za koń czo no już wy ko ny wa nie fun -
da men tów obiek tu oraz wy ko na no pod -
bu dów kę pod po sadz ki par te ru i 95 pro -
cent ścian par te ru oraz nie mal w ca ło ści
strop nad par te rem. Go to we są tak że
wszyst kie słu py i pod cią gi par te ru oraz

be to no we scho dy na jed nej z trzech kla -
tek scho do wych. 

Trwa ją pra ce mu rar skie ścian pierw -
sze go pię tra, wy ko na no ścia ny żel be to we
na pię trze dla jed nej klat ki scho do wej.
Eki py bu dow la ne ocze ku ją obec nie
na do sta wę zbior ni ka re ten cyj ne go wo dy
i ele men tów stro pów pre fa bry ko wa nych
nad pierw szym pię trem.

Przy po mnij my, że naj więk sza po -
wia to wa in we sty cja re ali zo wa na jest
w ra mach pro jek tu pod na zwą „Re wi ta -
li za cja miast i ich dziel nic, te re nów wiej -

skich, po prze my sło wych i po woj sko -
wych”, wspar te go w ra mach in stru men -
tu JES SI CA 2 – dzia ła nie 9.2 Wiel ko pol -
skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go na la ta 2014-2020 – pod dzia ła -

nia 9.2.3 „Re wi ta li za cja miast i ich dziel -
nic, te re nów wiej skich, po prze my sło -
wych i po woj sko wych – in stru men ty fi -
nan so we”.

(NO VUS)

SZPITAL

Szybkie tempo prac 
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WYPADEK

Dachowanie na oblodzonej drodze

9 lu te go w Hen ry ko wie (gmi na Roz -
dra żew) do szło do zda rze nia dro go -
we go. Kie row ca sa mo cho du oso bo -
we go praw do po dob nie stra cił pa no -
wa nie na po jaz dem, w wy ni ku cze go
au to da cho wa ło. 

Sa mo cho dem oso bo wym mar ki Ci -
tro en C1 po dró żo wa ła jed na oso ba.
W chwi li przy by cia za stę pów stra ży po -
żar nej kie row ca znaj do wał się po za po jaz -
dem pod opie ką osób po stron nych.

Z uwa gi na ob ra że nia po szko do wa ne -
go stra ża cy w pierw szej ko lej no ści udzie li -
li mu kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy.
Po tem za jął się nim Ze spół Ra tow nic twa
Me dycz ne go. W roz bi tym po jeź dzie odłą -
czo no aku mu la tor. W trak cie pro wa dzo -
nych dzia łań dro ga na od cin ku Kro to -

szyn -Roz dra żew by ła cał ko wi cie za blo ko -
wa na – po li cja zor ga ni zo wa ła ob jaz dy. 

– Na miej scu po li cjan ci usta li li, że
kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Ci tro en
C1, 27-let ni miesz ka niec Kro to szy na,
nie do sto so wał pręd ko ści do wa run ków
pa nu ją cych na dro dze, w wy ni ku cze go
po jazd wpadł w po ślizg, po czym zje chał
na przy droż ne po le, gdzie da cho wał. Po -
szko do wa ny zo stał za bra ny na ba da nia
do szpi ta la. Stwier dzo no ob ra że nia po -
wy żej sied miu dni. Po li cjan ci do ko na li
oglę dzin miej sca wy pad ku. Pro wa dzi my
po stę po wa nie w ce lu usta le nia wszyst -
kich oko licz no ści te go zda rze nia – in -
for mu je Piotr Szcze pa niak, ofi cer pra so -
wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Kro -
to szy nie.

(NO VUS)
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Przed na mi wy jąt ko we wy da rze nie.
Fir ma Las -Ka lisz Sp. z o. o. or ga ni zu -
je Mi strzo stwa Pol ski w Dzi czyź -
nie – Me mo riał Ma ria na Tar naw -
skie go. Im pre za od bę dzie się 15
mar ca w Pa ła cu w Or li.

Ce lem wy da rze nia jest upa mięt nie nie
Ma ria na Tar naw skie go – wie lo let nie go pra -
cow ni ka fir my Las -Ka lisz, jej współ za ło ży -
cie la, pierw sze go pre ze sa za rzą du, pa sjo na -
ta i pro mo to ra kul tu ry ło wiec kiej, ku cha -
rza -ama to ra, a tak że ce nio ne go przed się -
bior cę. Me mo riał za pla no wa no w pierw szą
rocz ni cę śmier ci M. Tar naw skie go. 

W szran ki sta ną dwu oso bo we ze spo ły
pro fe sjo nal nych ku cha rzy. W ich fa cho we
rę ce tra fi com ber z sar ny, na ba zie któ re go
bę dą mu sie li wy ko nać głów ną po tra wę.
Z ko lei przy staw kę trze ba bę dzie przy go -
to wać z com ber ka z kró li ka z ko ścią. 

Po czy na nia mi strzów kuch ni uważ -
nie śle dzić bę dzie ju ry, w skła dzie któ re go

znaj dzie się pię ciu de gu sta to rów oraz
dwóch ju ro rów tech nicz nych. Prze wod -
ni czą cym te go gre mium bę dzie Adam
Chrzą stow ski – au to ry tet w dzie dzi nie
ku li nar nej. Współ two rzył re stau ra cje
wie lo krot nie na gra dza ne w prze wod ni ku
Mi che lin i Gault & Mil le au.

Te go dnia w ro lę kon fe ran sje ra wcie li
się Woj ciech Cha re wicz – au tor bli -
sko 900 pu bli ka cji ku li nar nych, po my sło -
daw ca i współ au tor książ ki „Ło wiec ki
raj – w Olsz tyń skiem po 1945 ro ku” oraz

książ ki ku char skiej „Die ta i mi łość”, a tak -
że au tor sce na riu sza i współ pro wa dzą cy
pro gra my „Ku li nar na Ma pa Pol ski”,
znaw ca kuch ni my śliw skiej, dzien ni karz,
po dróż nik, my śli wy.

Pod czas me mo ria łu bę dzie moż na po -
sze rzyć swo ją wie dzę z te ma tów zwią za -
nych z ło wiec twem czy ku li na ria mi, a tak -
że spo tkać ta kie au to ry te ty w swo ich dzie -
dzi nach jak wspo mnia ny  Adam Chrzą -
stow ski, Pa weł Sa la mon czy Piotr Miel cza -
rek – szef kuch ni w po znań skiej Re stau ra -
cji Pod nie bie nie, któ ry jest współ or ga ni za -
to rem Mi strzostw Pol ski w Dzi czyź nie. 

Za pra sza my na im pre zę wszyst kich
mi ło śni ków dzi czy zny i sztu ki ku li nar nej!

(AN KA)

POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy na Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie!

14 lu te go uczest ni cy kon kur su pro -
mo cyj ne go „Wa len tyn ka z Kro to szy -
nem”, zor ga ni zo wa ne go przez Urząd
Miej ski, spo tka li się z bur mi strzem
Fran cisz kiem Mar szał kiem na uro -
czy stym ogło sze niu wy ni ków.

Kon kur so we za da nie po le ga ło na na -
de sła niu zdję cia utrwa la ją ce go chwi le
z ży cia miesz kań ca lub kil ku miesz kań -
ców na szej gmi ny na tle zna ne go frag men -
tu mia sta bądź miej sco wo ści z gmi ny Kro -
to szyn. Fo to gra fie oce nia li pra cow ni cy
Wy dzia łu Pro mo cji i Współ pra cy UM. 

Au to rzy trzech zdjęć uzna nych
za naj cie kaw sze otrzy ma li w na gro dę bo -
ny o war to ści 50 zł do zre ali zo wa nia w do -
wol nym lo ka lu ga stro no micz nym na te re -
nie gmi ny. Lau re ata mi zo sta li Be ata Sto -
liń ska, Ju dy ta Ko tec ka i Mar ta Woź ny. Po -
zo sta łym uczest ni kom wrę czo no dy plo -
my i ze sta wy upo min ków. Ode bra li je

Pau la Kacz ma rek, Ilo na Zie liń ska, Ma -
riusz Zie liń ski, Mał go rza ta Ma cie jew ska,
Krzysz tof Ber na cik, Mar cin Bzdę ga i Wi -
told Blan dzi.

Przy by li na spo tka nie sko rzy sta li
z oka zji, że by za py tać bur mi strza o in te re -

su ją ce ich spra wy. Roz ma wia no za tem
o schro ni sku dla zwie rząt, o wie ży wi do -
ko wej, jak rów nież o na dzie jach miesz -
kań ców na po wsta nie na na szym mie ście
lo ka lu KFC lub Piz za Hut.

(NO VUS)

KONKURS

Walentynka z Krotoszynem

Pod ko niec stycz nia ucznio wie klas
pierw szych i dru gich Ze spo łu Szkół
Po nad gim na zjal nych nr 3 im. Ja na
Paw ła II w Kro to szy nie, kształ cą cy
się w za wo dach elek tro me cha nik,
me cha nik po jaz dów sa mo cho do -
wych oraz kie row ca -me cha nik,
uczest ni czy li w warsz ta tach edu ka -
cyj nych z za gad nień bran ży mo to ry -
za cyj nej. 

Warsz ta ty prze pro wa dził Ma ciej Ha -
dryś z Mah le After mar ket z Kro to szy na.
Pre le gent mó wił o cie ka wost kach i no wo -

ściach w bran ży mo to ry za cyj nej. W dal -
szej czę ści opo wie dział, wspie ra jąc się po -

ka zem fil mo wym, o bu do wie i dzia ła niu
sil ni ka oraz je go głów nych ele men -
tach – tło kach i tu le jach. 

Po tem przy szedł czas na prak ty kę.
Pro wa dzą cy przy go to wał dzie sięć róż nych
uszko dzo nych czę ści sil ni ka sa mo cho do -
we go. Ucznio wie, po dzie le ni na gru py,
mie li po dać przy czy ny uster ki i za pi sać
wła sne wnio ski. 

Na za koń cze nie Ma ciej Ha dryś po dał
pra wi dło we od po wie dzi i roz dał ma te ria -
ły fir mo we. Każ dy z uczest ni ków otrzy -
mał też imien ny cer ty fi kat. 

(GRZE LO)

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Szkolenie z zagadnień motoryzacyjnych
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Ostat nie kwar ta ły to wi docz ny
wzrost do cho dów Po la ków, co mo -
że zo stać jesz cze wzmoc nio ne
otwar ciem moż li wo ści mi gra cyj -
nych pra cow ni ków zza wschod niej
gra ni cy. Po nad to hi sto rycz nie ni -
skie sto py pro cen to we prze kła da -
ją się – z jed nej stro ny – na wciąż
po pra wia ją cą się zdol ność kre dy -
to wą, z dru giej – na zwięk sza nie
kwot, któ re prze zna cza my
na speł nia nie swo ich ma rzeń. Jed -
nym z ta kich ma rzeń ca ły czas
jest za kup miesz ka nia czy bu do -
wa wła sne go do mu.

Ro śnie licz ba udzie la nych kre dy -
tów – z 38,9 mld zł w 2013 do 56 mld
zł w 2018.* Jak w tym wszyst kim pod -
jąć świa do mą de cy zję, by jej skut ki nie
wpły wa ły ne ga tyw nie na nie jed no krot -
nie trzy dzie ści lat spła ty kre dy tu?

Ana li zu jąc ry nek ban ko wy w Pol -
sce, sześć in sty tu cji fi nan so wych
w II kwar ta le ro ku 2018 mia ło bli -
sko 88,7% udzia łu w sprze da ży kre dy -
tów hi po tecz nych. Ni by nie wie le in sty -
tu cji, któ re po ten cjal ny kre dy to bior ca
mo że od wie dzić, jed nak kie dy weź mie -
my pod uwa gę, że w każ dym ban ku
otrzy ma my przy naj mniej dwie ofer ty,
oka zu je się, iż mu si my prze ana li zo wać
dwa na ście ofert, po rów nać je i wy brać
tę, któ ra dla nas bę dzie naj lep sza. O tym
tro chę wię cej po ni żej. 

Pó ki co bez obaw
Wie le osób po ru sza kwe stię „na -

dmu cha nej bań ki”, któ ra do ty ka rynek

nie ru cho mo ści. Czy tak fak tycz nie jest?
War to prze ana li zo wać nie któ re z ryn ko -
wych czyn ni ków. Mi mo iż ce ny miesz -
kań ro są w ostat nim cza sie bar dzo szyb -
ko (są już bli sko cen szczy to wych sprzed
kry zy su), war to z dru giej stro ny za uwa -
żyć, że na sze wy na gro dze nia śred nio
wzro sły w la tach 2007-2017 o po -
nad 60%, a do te go ta ni kre dyt spo wo do -
wa ny hi sto rycz nie ni ską sto pą pro cen to -
wą po wo du je, że miesz ka nia są chęt nie
ku po wa ne przez Po la ków. 

Do dat ko wo du ża część oszczędn ści
Po la ków zo sta ła skie ro wa na na ry nek
nie ru cho mo ści, po nie waż ni skie sto py
pro cen to we to ni skie opro cen to wa nie
lo kat, więc by wa ją in we sty cje de we lo -
per skie, któ re w po nad 70% sprze da wa -
ne są za go tów kę. Ko lej ny po wód to
wzra sta ją ce ce ny naj mu, któ ry po prze li -
cze niu sta je się mniej ko rzyst ny niż kup -
no miesz ka nia na kre dyt. Czę sto więc
po dej mu je my de cy zję o za ku pie wła sne -
go miesz ka nia, po nie waż trak tu je my to
ja ko dłu go ter mi no wą in we sty ję. 

Ale kre dyt to przej ście 
przez ca łą, trud ną pro ce du rę … 

Mo że tak być, kie dy sa mi uda my się
do ban ku i w gąsz czu pro po zy cji praw -
do po dob nie się za gu bi my. Tyl ko czy
na pod sta wie ofert mo że my już wy brać
ide al ny dla nas kre dyt? Nie ste ty nie, po -
nie waż ofer ta to nie de cy zja, któ rą bank
po dej mu je w spra wie skła da ne go przez
nas wnio sku kre dy to we go. Do pie ro de -
cy zja wy da na przez bank da je nam in -
for ma cje na te mat fak tycz nych kosz tów
zwią za nych z pla no wa nym przez nas za -

cią gnię ciem kre dy tu. Za tem, dro gi
Klien cie, wią że się to z ko lej ną wi zy tą
w ko lej nych ban kach, zło że niem wnio -
sków kre dy to wych, uzu peł nia niem do -
ku men tów itd.

Za kła da jąc, że kil ku od dzia łów ban -
ków nie ma w miej sco wo ści, w któ rej
miesz ka my, wią że się to z po świę ce -
niem cza su, by od wie dzić je i zło żyć na -
sze wnio ski. Te raz, kie dy już po kil ku
dniach cięż kiej pra cy osią gnę li śmy swój
cel, zo sta je ana li za de cy zji, któ re otrzy -
ma li śmy i wy bór tej, któ ra dla nas bę -
dzie naj lep sza. Oczy wi ście, w po szcze -
gól nych ban kach każ dy za chwa lać bę -
dzie swo je, jed nak czy to, co do bre dla
Cie bie, Klien cie, jest do bre dla pra cow -
ni ka? A co z kosz ta mi oko ło kre dy to wy -
mi, któ re po tra fią rów nież zna czą co
pod nieść ca ło ścio wy kosz ty? Pro szę pa -
mię tać, że raz pod ję ta de cy zja w za kre -
sie wy bo ru ban ku nie jest osta tecz na,
ale zmia na w póź niej szym ter mi nie,
wią że się z kosz ta mi, czę sto du ży mi,
więc war to wspo móc się i pod jąć świa -
do mie raz de cy zję, by póź niej cie szyć się
miesz ka niem, a nie fru stro wać za cią -
gnię tym na nie kre dy tem. 

* sza cun ki na pod sta wie sprze da ży,
źró dło BIK

FINANSE

Podejmij świadomą decyzję!
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PODŁOGI

Oferta specjalna 
Promis Wood
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!!!

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Cyfrowa Trójka

Wraz z po cząt kiem ro ku ru szył pro -
jekt Cy fro wa Szko ła Wiel ko polsk@,
w któ rym udział bio rą ucznio wie Ze -
spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych
nr 3 im. Ja na Paw ła II w Kro to szy nie.
W li dze ma te ma tycz nej eki pa z po -
pu lar nej Ze tki za ję ła dru gie miej sce,
a w li dze fi zycz nej by ła naj lep sza. 

Kro to szyń ska Trój ka od wrze -
śnia 2018 przy go to wy wa ła się do pro jek -
tu Cy fro wa Szko ła Wiel ko polsk@, re ali -
zo wa ne go przez ODN w Po zna niu. Pla -
ców ka otrzy ma ła m. in. ze staw wi de -
okon fe ren cyj ny, skła da ją cy się z dwóch
mo ni to rów 65” (je den do ty ko wy, in te -
rak tyw ny) oraz in fra struk tu rę sie ci bez -
prze wo do wej, za pew nia ją cą do stęp

do wi -fi na te re nie szko ły wszyst kim
uczniom i na uczy cie lom. 

W ZSP nr 3 re ali zo wa ne są lub bę dą
trzy pod pro jek ty – li ga przed mio to wa,
kla sy aka de mic kie (od wrze śnia 2019)
oraz uczniow skie la bo ra to ria in for ma -
tycz ne. Do koń ca ro ku szkol ne go za pla no -
wa no li gi – ma te ma tycz ną, an giel ską, fi -
zycz ną i hi sto rycz ną, w któ rych ry wa li zu -
ją 24 szko ły po nad pod sta wo we z Wiel ko -
pol ski. W każ dej dru ży nie jest ośmiu
uczniów oraz na uczy ciel. 

W li dze ma te ma tycz nej Trój ka upla so -
wa ła się na dru gim miej scu, zdo by wa jąc
osiem punk tów. Z ko lei w li dze fi zycz nej
trium fo wa ła z wy raź ną prze wa gą punk to wą.
Na lu ty za pla no wa no też li gę hi sto rycz ną. 

(GRZE LO)



Zdrowie/Uroda8 WTOREK, 19 lutego 2019



9Zdrowie/Uroda 



Edukacja10 WTOREK, 19 lutego 2019

Szko ła Pod sta wo wa w Go rzu pi w ra -
mach do radz twa za wo do we go za -
pra sza w swo je pro gi przed sta wi cie li
róż nych za wo dów. Na po cząt ku lu te -
go pla ców kę od wie dził Łu kasz Ja -
siak z Nad le śnic twa Kro to szyn. 

Ucznio wie do wie dzie li się wie lu cie -
ka wych in for ma cji o za wo dzie le śni ka,
o pra cy w nad le śnic twie czy o wa run -
kach, ja kie trze ba speł nić, by zo stać pra -
cow ni kiem La sów Pań stwo wych. 

Te go ty pu spo tka nia po zwa la ją

uczniom bli żej po znać roz ma ite za wo dy.
Kto wie, być mo że w przy szło ści ja kiś ab -
sol went SP w Go rzu pi znaj dzie pra cę

przy w gma chu przy uli cy We wió row -
skie go 70 w Kro to szy nie.

(GRZE LO)

SP GORZUPIA 

Rozmawiali o zawodzie leśnika

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Kulinarne manewry 

W Ze spo le Szkół Po nad gim na zjal -
nych nr 3 im. Ja na Paw ła II w Kro to -
szy nie zor ga ni zo wa no warsz ta ty ku -
li nar ne. Go ściem spe cjal nym był
uczest nik VI edy cji pro gra mu Hell’s
Kit chen, a za ra zem ab sol went pla -
ców ki – To masz Ptak. 

Te ma tem prze wod nim szko le nia
by ły tra dy cje ku li nar ne w Wiel ko pol -
sce na prze strze ni 100 lat. Pod okiem
pro fe sjo nal ne go ku cha rza mło dzież
mo gła wspól nie przy go to wać ty po we
da nia kuch ni lo kal nej w no wo cze snej
od sło nie. Wśród po traw zna la zły się
zu pa kwa sów ka, du szo ne ud ko ka cze
w ko lo ro wej pa pry ce z pie czo ny mi
ziem nia ka mi z ogni ska, pie czo na pierś
z kacz ki, po da na z pu ree z pie trusz ki,
jabł ka z nu tą cze ko la do wą oraz kom -

pre so wa nym jabł kiem i ma ka ro nem
z mar chew ki. 

To masz Ptak po sze rzył wie dzę
i umie jęt no ści uczest ni ków warsz ta tów
i jesz cze bar dziej za chę cił ich do wgłę bia -
nia się w taj ni ki sztu ki ku li nar nej. 

Jed no cze śnie w szko le ob cho dzo no
Dzień Piz zy, zor ga ni zo wa ny przez uczniów
Ko ła Ga stro no micz ne go pod opie ką Ma rio -
li Kacz ma rek. Każ dy z uczniów i pra cow ni -
ków szko ły mógł skosz to wać piz zy, a przy -
rzą dzo ny asor ty ment był bar dzo sze ro ki.
War to do dać, iż Ze tka włą cza się w ak cję
cha ry ta tyw ną „Z ser cem dla Krzysz to fa
Jan kow skie go”, któ ra prze pro wa dzo na zo -
sta nie jesz cze w lu tym. Ze bra ne środ ki bę -
dą prze ka za ne na dal sze le cze nie ab sol wen -
ta pla ców ki i jed no cze śnie pra co daw cy
uczniów ZSP nr 3. 

(GRZE LO)
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W ra mach ini cja ty wy Bi blio LAB 8 lu -
te go w koź miń skiej bi blio te ce od był
się Zjazd Bi blio te ka rzy z Wiel ko pol -
ski pod ha słem „Bi blio te ka bez gra -
nic”. Przez ca ły dzień kil ku dzie się ciu
bi blio te ka rzy z ca łe go wo je wódz twa
szko li ło się w trak cie warsz ta tów te -
ma tycz nych, wy mie nia ło się do -

świad cze nia mi i do bry mi prak ty ka -
mi przy tzw. sto li kach eks perc kich. 

Or ga ni za to ra mi zjaz du by ły bi blio te -
ki w Koź mi nie Wlkp. i Roz dra że wie. Go -
ści po wi ta ły ich sze fo we – Elż bie ta Ry -
chlik i Ali cja Ba na szek. Na spo tka nie
przy był tak że bur mistrz Ma ciej Brat bor -

ski. – Dziś ro la bi blio te ki nie mo że ogra -
ni czać się do wy po ży cza nia ksią żek.
Współ cze sna bi blio te ka mu si być no wo -
cze sną prze strze nią do re ali zo wa nia roz -
ma itych wy da rzeń i ini cja tyw lo kal -
nych – po wie dział wło darz Koź mi na
Wlkp., pod kre śla jąc, że miej sco wa książ -
ni ca ma aspi ra cje ta ką ro lę speł niać.

Uczest ni cy spo tka nia wy słu cha li
dwóch in te re su ją cych wy kła dów.
Agniesz ka Bor kie wicz, dy rek tor Bi blio te -
ki Pu blicz nej w Ja ro ci nie, omó wi ła naj cie -
kaw sze przy kła dy nie kon wen cjo nal nych
dzia łań po dej mo wa nych przez tę pla ców -
kę. Da riusz Pry czak, dy rek tor Gmin nej
Bi blio te ki Pu blicz nej w Go rzy cach, za -
chę cał uczest ni ków kon fe ren cji, by z bi -
blio tek, na wet naj mniej szych, two rzyć
„wiel kie” lo kal ne cen tra kul tu ry, ak tyw -
no ści i współ pra cy. 

W dal szej czę ści bi blio te ka rze uczest -
ni czy li w za ję ciach warsz ta to wych, a na za -
koń cze nie zwie dzi li Mu zeum Zie mi Koź -
miń skiej. Zjaz do wi to wa rzy szy ła wy sta wa
eks li bri sów ze zbio rów Jó ze fa Zdun ka.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Biblioteka bez granic
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PANAMA

Krotoszynianie na Światowych Dniach Młodzieży
W dniach 22-27 stycz nia w Pa na mie
od by wa ły się 34. Świa to we Dni Mło -
dzie ży. Wy da rze nie to każ de go ro ku
przy cią ga rze sze mło dych lu dzie z ca łe -
go świa ta, rów nież z Pol ski. Do Pa na -
my wy bra ła się tak że gru pa kro to szy -
nian. Wró ci li stam tąd peł ni wra żeń
i nie za po mnia nych wspo mnień. 

Do Pa na my na ŚDM po je cha ła ośmio -
oso bo wa gru pa z kro to szyń skiej Pa ra fii pw.
Świę te go Ja na Chrzci cie la wraz z księ dzem
Da nie lem Za ręb skim. Z sa mej die ce zji ka li -
skiej wy ru szy ło łącz nie 29 osób ra zem
z księ dzem Wi tol dem Kał muc kim, die ce -
zjal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży.

– Do kład nie 14 stycz nia roz po czę ła się
na sza przy go da ze Świa to wy mi Dnia mi
Mło dzie ży – opo wia da Ja go da Bi nek, jed na
z uczest ni czek wy pra wy. – O go dzi -
nie 21.00 przy by li śmy do ka te dry w Ka li -
szu na mszę, któ rej prze wod ni czył bp.
Edward Ja niak. Na stęp nie po je cha li śmy au -
to bu sem na lot ni sko do War sza wy i stam -
tąd już bez po śred nio le cie li śmy do sto li cy
Pa na my. Spę dzi li śmy tam 2,5 ty go dnia,
wró ci li śmy 1 lu te go. Pierw szy ty dzień
w Pa na mie, czy li tzw. dni w die ce zji, spę dzi -
li śmy w miej sco wo ści La Vil la de Los San -
tos, czy li w Mie ście Świę tych. Każ dy dzień
był zu peł nie in ny. Pa nam czy cy or ga ni zo wa -
li nam mak sy mal nie czas – zwie dza li śmy
mia sto, cho dzi li śmy na kon cer ty, przed sta -
wie nia, ani ma cje ta necz ne, a tak że – co nas
po cząt ko wo roz ba wi ło – sprzą ta li śmy po -
bli ską pla żę. Te ma tem na szych żar tów by ło
po czu cie cza su, któ re u miej sco wych jest
dość spe cy ficz ne – śmie je się na sza roz -
mów czy ni. – Gdy in for mo wa no nas, że coś
bę dzie za 20 mi nut, to tak na praw dę czas

ocze ki wa nia oscy lo wał mię dzy 40 mi nu ta -
mi a pół to rej go dzi ny. 

Kro to szy nian ka przy zna je, że na po -
cząt ku po by tu w Pa na mie by li peł ni nie po -
ko ju, po nie waż pra wie nikt z miej sco wych
nie ro zu miał po an giel sku. Czę sto więc
trze ba by ło ko rzy stać z trans la to ra ję zy ka
hisz pań skie go, że by choć ja ko ta ko się po ro -
zu mieć. 

– Nie dzie le spę dza li śmy z ro dzi ną,
u któ rej spa li śmy – kon ty nu uje J. Bi -
nek. – I dla nich, i dla nas był to waż ny czas.
Chcie li, aby śmy czu li się jak naj le piej. Mo ja
ro dzin ka za pro po no wa ła nam pój ście
na mszę w ty po wym stro ju pa nam skim.
Ma ma z cór ką za dba ły o każ dy de tal – pięk -
na spód ni ca, bia ła bluz ka z wy szy tym wzo -
rem, wło sy upię te, a w nich sztucz ne, ko lo -
ro we, wy ko na ne z ko ra li ków kwia ty, jak
rów nież ba let ki oraz bi żu te ria. Po mszy
na uli cach mia sta od by ła się pa ra da kul tu -
ral na, w któ rej uczest ni czy ły wszyst kie
dziew czy ny i chłop cy prze bra ni wła śnie
w tra dy cyj ne stro je. Każ dy piel grzym miał
za pla no wa ny dzień z ro dzi ną – wy ciecz ka,
wy jazd nad oce an czy mecz ba se bal lo wy.

Co cie ka we, na uli cach kie row cy czę sto
uży wa ją sy gna li za cji awa ryj nej czy klak so -
nów do za sy gna li zo wa nia, że coś się dzie je.
Jed nak nie są oni pod de ner wo wa ni, nikt
nie wy zy wa in nych na dro dze.

W dru gim ty go dniu piel grzy mi zo sta li
przy wie zie ni do sto li cy Pa na my i tam rów -
nież spa li u miej sco wych ro dzin. – Wszy -
scy zgod nie stwier dzi li śmy, że stan dard ży -
cia w mie ście jest znacz nie wyż szy – mó wi
uczest nicz ka Świa to wych Dni Mło dzie -
ży. – Ko lej ne ro dzi ny bar dzo o nas dba ły
i je śli tyl ko mie li śmy wol ny czas, pro po no -
wa ły nam roz ma ite atrak cje. Od śro dy

do piąt ku mie li śmy ka te che zy pro wa dzo ne
przez róż nych bi sku pów w pa ra fii San Lu -
cas, uroz ma ico ne przy go to wa ny mi przez
na szą die ce zjal ną gru pę „Tra twa” ani ma cja -
mi mu zycz ny mi. War to do dać, iż li tur -
gię – w od róż nie niu od na szej – ma ją w nie -
któ rych mo men tach bar dzo ra do -
sną – stwier dza J. Bi nek. 

Kro to szy nia nie mie li rów nież czas
na zwie dza nie Pa na my. Zo ba czy li m. in.
słyn ny Ka nał Pa nam ski, pięk ne, no wo cze -
sne Mu zeum Ka na łu Pa nam skie go czy wy -
spy Ta bo ga, San Blas, Is la Gran de. Pa nam -

czy cy oka za li się bar dzo przy jaź ni, po moc ni
oraz go ścin ni. 

A Świa to we Dni Mło dzie -
ży? – Uśmiech mło dych lu dzi, en tu zjazm
do wia ry, otwar tość na dru gie go czło wie ka,
chęć po ma ga nia oraz słu cha nie słów pa pie -
ża; in na na ro do wość i in ny od cień skó ry, ale
je den WIEL KI KO ŚCIÓŁ. Ta kie by ły Świa -
to we Dni Mło dzie ży w Pa na mie – pod kre -
śla Ma rian na Ły ska wa, ko lej na uczest nicz -
ka te go wy da rze nia. – Ce lem piel grzym ki
by ło sta nie się lep szym chrze ści ja ni nem,
od na le zie nie wię zi z Je zu sem oraz świa do -
mość czer pa nia ra do ści i szczę ścia z by cia

dla in nych. 
Pa pież Fran ci szek skie ro wał do mło -

dych lu dzi apel, by po po wro cie do swo ich
kra jów gło si li ra dość ży cia i po zy tyw ne my -
śle nie, któ re od czu li pod czas wi zy ty w Pa -
na mie. – W Pa na mie by ła nie mal że iden -
tycz na at mos fe ra jak w Kra ko wie. – stwier -
dza J. Bi nek. – Człon ko wie na szej die ce zjal -
nej gru py ka li skiej, mi mo róż ne go wie ku,
po tra fi li zna leźć ze so bą wspól ny ję zyk. Ty -
sią ce mło dych lu dzi, wy mia na żar tów,
grzecz no ści i ogól na życz li wość, wszę dzie
od czu wal ny duch mło dzień czy – to by ły
nie sa mo wi te prze ży cia. Wę drów ce na miej -
sce spo tka nia z Oj cem Świę tym to wa rzy -
szy ły śpiew, ra dość oraz po czu cie, że nic in -
ne go w tym mo men cie nie jest waż ne. My -
ślę, że wie lu z nas po trak to wa ło sło wa Fran -
cisz ka bar dzo po waż nie. Pa pież po raz ko lej -
ny mo ty wu je nas do ak tyw no ści, do te go,
by śmy dzie li li się tym, co usły sze li śmy
i prze ży li śmy. We dle słów pa pie ża Fran cisz -
ka i z mo je go punk tu wi dze nia Bóg pra gnie,
by nie za ła my wać się róż ny mi prze ciw no -
ścia mi, któ re się po ja wia ją. Każ de go dnia
na no wo trze ba pró bo wać iść do przo du,
po ko nu jąc wszel kie prze szko dy. Sło wa te
in ter pre tu ję tak że w kon tek ście służ by dru -
gie mu czło wie ko wi na każ dej płasz czyź nie
ży cia. Był to bar dzo do bry czas. Po zna łam
wie lu lu dzi o pięk nym, życz li wym i otwar -
tym ser cu. Tra fi łam do ro dzin, któ re pra -
gnę ły dać wszyst ko, co tyl ko są w sta nie, by -
śmy jak naj le piej prze ży li ten czas. A Bóg
po raz ko lej ny po ka zał nam swo ją wiel kość.
Je ste śmy tu i te raz, nie je ste śmy przy szło -
ścią, a te raź niej szo ścią – pod su mo wu je
udział w Świa to wych Dniach Mło dzie ży J.
Bi nek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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SIATKÓWKA

Parzew najlepszy w Rozdrażewie

Ze spół z Pa rze wa wy grał siat kar ski
tur niej, któ ry ro ze gra no w Roz dra że -
wie. Or ga ni za to rem za wo dów by ło
miej sco we Sto wa rzy sze nie Spor to -
we Sport Te am. 

– Po cząt ko wo pla no wa li śmy, że
w tur nie ju weź mie udział osiem dru żyn,
ale w trak cie zgło szeń zwięk szy li śmy ilość
uczest ni ków do dzie się ciu, przy czym
i tak mu sie li śmy od rzu cić aż czte ry ze spo -
ły, któ re po ja wi ły się na li ście re zer wo -
wej – in for mu je Syl wia Pa ry sek, skarb nik
sto wa rzy sze nia. – Cie szy my się ogrom -
nie, że na sze tur nie je cie szą się tak du żym
za in te re so wa niem, lecz nie ste ty nie mo -
gli śmy przy jąć wszyst kich choć by ze
wzglę dów cza so wych – do po wia da Ali cja
Po śled nik, pre zes sto wa rzy sze nia. 

Naj pierw ze spo ły ry wa li zo wa ły
w dwóch gru pach, z któ rych awan so wa ły
po dwie eki py. W pół fi na łach dru ży na
Vol ley Rasz ków po ko na ła 2: 0 Te am Kro -
to szyn, a siat ka rze z Pa rze wa po tie -bre aku

upo ra li się z ze spo łem Ka mil i Przy ja cie le.
Ta ostat nia eki pa w me czu o trze cie miej -
sce ule gła Te amo wi Kro to szyn. W fi na le
Pa rzew nie dał szans ry wa lom z Rasz ko wa. 

Or ga ni za to rzy wy róż ni li naj lep sze go
za wod ni ka z każ dej dru ży ny – Ra do sła wa
Bier nac kie go (Pa rzew), Hu ber ta Sznaj de -
ra (Vol ley Rasz ków), Ma riu sza Kacz mar -
ka (Te am Kro to szyn), Da mia na Wró bla
(PKP Piast Lu to gniew), Sła wo mi ra Gniaz -
dow skie go (Te am Ce ra ma), Ma te usza
Szym cza ka (MEN&WO MEN Kro to -
szyn), Mi cha ła Ra cza ka (Gu tów), Do mi -
ni ka Ku be cza ka (Kli ma ty za cje Dry gas
Kro to szyn), Mar ci na Ibro na (Nie zna ne
Gwiaz dy) i To ma sza Ta la gę (Ka mil i Przy -
ja cie le).

Sto wa rzy sze nie Spor to we Sport Te -
am ser decz nie dzię ku je Sta ro stwu Po wia -
to we mu w Kro to szy nie za ufun do wa nie
me da li dla za wod ni ków oraz Piz ze rii Ve -
nus Se ba stian Kre mer i Kli ma ty za cje
Krzysz tof Dry gas za wspar cie.

OPRAC. (AN KA)

W ha li spor to wej przy Li ceum Ogól -
no kształ cą cym w Go sty niu od by ły
się V Mi strzo stwa Pol ski Ha lo wej Pił -
ki Noż nej. Na trze cim miej scu upla -
so wał się Mar bud Ju tro sin, w skła -
dzie któ re go zna leź li się m. in. za -
wod ni cy z po wia tu kro to szyń skie go. 

Mi strzo stwa roz gry wa no przez dwa
week en dy. Naj pierw 40 ze spo łów wal czy -
ło w ośmiu gru pach, z któ rych awan so wa -

ły po dwie dru ży ny, a ty dzień póź niej ro -
ze gra no fa zę pu cha ro wą. 

Do naj lep szej szes nast ki awan so wa ła
dru ży na Mar bu du Ju tro sin z gra cza mi
z na sze go po wia tu w skła dzie. W fa zie
gru po wej Mar bud po ko nał Fast Se rvi ce
So cha czew (3: 0), Nie ru cho mo ści Ukon -
ten to wa ni (4: 2) oraz Kacz ma rek Trans -
port (4: 2) i zre mi so wał z eki pą Pe ca Ga -
lak tycz ni Byd goszcz (0: 0).

W 1/8 fi na łu ze spół z Ju tro si na zmie -

rzył się z Na le śni ka mi Kro bia. Po je dy nek
za koń czył się re mi sem 1: 1, a w se rii rzu -
tów kar nych lep szy był Mar bud, wy gry -
wa jąc 5: 4. W ćwierć fi na le nasz te am po -
ko nał 1: 0 Igna siak Sport, a w pół fi na le
mu siał uznać wyż szość dru ży ny Ja vi
Ogro dze nia, ule ga jąc 1: 2. 

W me czu o trze cie miej sce Mar bud
zre mi so wał z ZZ Ka dra Biel szo wi ce 1: 1,
ale po now nie świet nie eg ze kwo wał rzu ty
kar ne, zwy cię ża jąc 5: 4. W ze spo le brą zo -
wych me da li stów za gra li: Pa tryk Ka miń -
ski, Krzysz to fa Ken dzia, Kac per Ken dzia,
Ja kub Po śled nik, Ja kub Szy ma now ski,
Do mi nik Sne la, Ma te usz Wa cho wiak, Pa -
tryk Frąc ko wiak, Ma ciej Frąc ko wiak, Fry -
de ryk Ko kot oraz Raj mund Siec la. 

Ty tuł mi strzów Pol ski wy wal czy ła
dru ży na Pe ca Ga lak tycz ni, po ko nu jąc
w fi na le 1: 0 Ja vi Ogro dze nia. Dzię ki
wspar ciu spon so rów or ga ni za to rzy zde cy -
do wa li, że każ dy strze lo ny gol jest wart 9
zło tych. Łącz nie zdo by to 560 bra mek,
a ze bra na kwo ta zo sta nie prze zna czo na
na ce le cha ry ta tyw ne.

(GRZE LO) 

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Marbud trzeci w kraju

W ha li spor to wej przy uli cy Strze lec -
kiej w Koź mi nie Wiel ko pol skim od -
był się Tur niej Ha lo wej Pił ki Noż nej
w ka te go riach or lik i tramp karz.
Trium fo wa ły dru ży ny Astry Kro to szyn
i GOS -u Koź min Wlkp.

W or li kach (uro dze ni w 2008 ro ku
i młod si) ry wa li zo wa ło sześć ekip. Zwy -
cię ży ła Astra I Kro to szyn, wy prze dza jąc
GOS I Koź min Wlkp., Astrę II Kro to -
szyn, AP Czech Ostrze szów, Ża ki Ta cza -
nów oraz GOS II Koź min Wlkp. Za naj -
lep sze go za wod ni ka tur nie ju uzna no Ję -
drze ja Fi ga ja (GOS I), naj lep szym bram -
ka rzem był Ma te usz Za siecz ny (Astra I),
a kró lem strzel ców, z 15 tra fie nia mi, zo -
stał Ma te usz Bo chyń ski (Astra I). Wy róż -
nio no tak że naj lep szych gra czy z po szcze -
gól nych ze spo łów – Bar to sza Go liń skie go
(Astra I), Szy mo na Mi sia ka (Astra II), Mi -
ło sza We nc ka (AP Czech), An drze ja To -

ho bit skie go (Ża ki), Aga tę Ku kioł czyń ską
(GOS I) oraz Kac pra Plu tę (GOS II). 

W ry wa li za cji tramp ka rzy (rocz -
nik 2004 i młod si) pierw sze miej sce za jął
GOS I Koź min Wlkp., a na ko lej nych lo -
ka tach upla so wa ły się Astra II Kro to szyn,
Czar ni Do brzy ca, GOS II Koź min Wlkp.,
GOS III Koź min Wlkp. i Astra I Kro to -
szyn. Ty tuł MVP za wo dów przy zna no Al -
ber to wi Czaj ce (GOS I), na naj lep sze go

bram ka rza wy bra no Ery ka Kraw czy ka
(GOS II), a kró lem strzel ców, z dzie się cio -
ma go la mi, zo stał Ka mil Rój (GOS I). Po -
nad to wy róż nio no Kac pra Ma cie jew skie -
go (Czar ni), Re mi giu sza Jan kow skie go
(Astra I), Ka mi la Brdy sa (Astra II), Mi ko -
ła ja Stel ma cha (GOS I), Klau diu sza Mać -
ko wia ka (GOS II) i Ma cie ja Bo row czy ka
(GOS III). 

(GRZE LO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Zmagania orlików i trampkarzyF
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Bar dzo do brze za pre zen to wa li się
przed sta wi cie le UKS Sam son Ko by -
lin oraz To wa rzy stwa Atle tycz ne go
Ro zum Kro to szyn na za wo dach Pu -
cha ru Pol ski Se nio rów i Ju nio rów
w Su mo w Dę bi cy. Na si za wod ni cy
przy wieź li z im pre zy wo rek me da li. 

Re pre zen tan ci kro to szyń skie go
klu bu zdo by li 17 krąż ków. W ry wa li za -
cji se nio rów na po dium sta wa li Alek -
san dra Ro zum (zło to w kat. 65 kg oraz
brąz w 73 kg), Ma te usz Ko niecz ny (sre -
bro w 77 kg i 85 kg), Mi chał Fa bia now -

ski (brąz w +115 kg i open) i Chin giz
Sa ma dov (sre bro w 115 kg i brąz w 100
kg). W zma ga niach ju nio rów me da le
wy wal czy li Zu zan na Kry stek (zło to
w +75 kg i open), Kac per Mi ko łaj czyk
(zło to w +100 kg i sre bro w open), Le na
An drze jak (sre bro w 65 kg i 70 kg), Mi -
ko łaj Mro wiń ski (sre bro w 80 kg) i Ga -
briel Szy dłow ski (brąz w +100 kg
i open). 

Z gro na przed sta wi cie li Sam so na
na po dium sta wa li Pa weł Si ko ra (zło to
w 60 kg i sre bro w 70 kg), Piotr Si ko ra
(zło to w 70 kg), Pa tryk Swo ra (zło to

w 85 kg i sre bro w 92 kg), Wik to ria
Prze woź na (sre bro w 60 kg i brąz w 55
kg), Ma te usz Pie szak (sre bro w 60 kg),
Mi chał Grzem pow ski (sre bro w 90 kg),
Mar ta Wie le biń ska (sre bro w 95 kg
i brąz w 80 kg), Se ba stian Al cer (sre bro
w open i brąz w 115 kg), Ju lia Jan ko -
wiak (brąz w 60 kg), Pa try cja Du bic ka
(brąz w 60 kg i 65 kg), Mo ni ka So wa
(brąz w 65 kg i 70 kg), Lu cjan Wa cho -
wiak (brąz w 60 kg) i Ste fan Kle jew ski
(brąz w +115 kg i open). 

Sam son zo stał skla sy fi ko wa ny
na pierw szym miej scu wśród ju nio rów
oraz trze cim w gro nie se nio rów, a TA
Ro zum by ło dru gie w ju nio rach. 

(GRZE LO)
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TENIS STOŁOWY

Kolejne zmagania w Bożacinie

W Bo ża ci nie już po raz dzie wią ty zor -
ga ni zo wa no Tur niej Te ni sa Sto ło we -
go o Pu char Pol skie go Stron nic twa
Lu do we go Kro to szyn i Kół ka Rol ni -
cze go. Ry wa li za cja to czy ła się
w czte rech ka te go riach.

W szran ki sta nę ło 28 za wod ni ków
i za wod ni czek z ośmiu miej sco wo ści.
W roz gryw kach se nio rek naj lep sza by ła,
zdo by wa jąc tym sa mym Pu char Sta ro sty
Kro to szyń skie go, Aga ta Szczot ka (No wa
Wieś), a za nią upla so wa ły się Do ro ta Szla -
chet ka (Sal nia) i Jo an na Król -Trąb ka (Kro -
to szyn). 

W ka te go rii mło dzi ków trium fo wał

Krzysz tof Szym let (Bo ża cin), za co otrzy -
mał Pu char Kół ka Rol ni cze go Bo ża cin.
Ko lej ne po zy cje za ję li Ma te usz Ja gła, Se -
ba stian Ba na szek i Kac per Ko wal czyk
(wszy scy z Bo ża ci na).

W gro nie se nio rów zwy cię żył Hen -
ryk Ko len da (Wrot ków), któ re go na gro -
dzo no Pu cha rem Bur mi strza Kro to szy na.
Dru gi był Ma te usz Szym czak (Bo ża cin),
trze ci – Sta ni sław Gdy nia (Kro to szyn),
a czwar ty – Ma rek Sój ka (Go rzu pia).

W ry wa li za cji ża ków pierw sze miej -
sce za jął Piotr Ko wal czyk, wy prze dza jąc
Ka ro li nę Ko ściel ną, Fi li pa Ber na ta i We ro -
ni kę Pia secz ną (wszy scy z Bo ża ci na).

(AN KA)



Ze spół Astry Kro to szyn ry wa li zo wał
w fi na le Mi strzostw Wiel ko pol ski Ju -
nio rów w Pił ce Siat ko wej w Pi le. Na si
siat ka rze w klu czo wym dla nich po je -
dyn ku prze gra li z Pro gres sem Wrze -
śnia 2: 3 i za ję li czwar te miej sce. 

Na szą dru ży nę two rzy li wy cho wan -
ko wie UKS Piast Kro to szyn, któ rzy te raz
re pre zen tu ją Astrę Kro to szyn. W fi na ło -
wym tur nie ju za gra ły tak że Ener ge tyk Po -
znań, Pro gress Wrze śnia oraz Jo ker Pi ła. 

Kro to szy nia nie ule gli Ener ge ty ko -
wi 0: 3 (13: 25, 18: 25, 7: 25) oraz Jo ke ro -
wi 0: 3 (18: 25, 11: 25, 13: 25). Klu czo wy
dla Astry był więc po je dy nek z Pro gres sem
o trze cie miej sce, pre mio wa ne awan sem
do roz gry wek cen tral nych. Po czą tek star cia
uło żył się po myśl nie dla kro to szy nian, któ -
rzy wy gra li pierw szą par tię do 16. Na stęp -
na od sło na na le ża ła do ry wa li – 16: 25. 

– Do po ło wy trze cie go se ta wy da wa -
ło się, że wró ci li śmy do gry – pro wa dzi li -

śmy już 13: 7 – mó wi Grze gorz Wier -
tlew ski, tre ner Astry. – Nie ste ty, w dal -
szej czę ści se ta coś za czę ło się psuć i prze -
gra li śmy do 22. Mi mo te go moi pod -
opiecz ni nie pod da li się i po wy rów na -
nym po cząt ku czwar te go se ta wy gra li tę
par tię do 17. 

Naj więk sze emo cje by ły w tie -bre -
aku. Pro gress pro wa dził 6: 2, a po tem
sześć ko lej nych punk tów zdo by ła Astra,
któ ra utrzy my wa ła prze wa gę do sta -
nu 13: 11. Wte dy jed nak ry wa le wy gra li
czte ry ak cje z rzę du, za pew nia jąc so bie
koń co wy triumf. 

W Astrze za gra li Da niel Po mir ski,
Piotr Czwoj dziń ski, Mak sy mi lian Grząd -
ka, Wik tor Grześ ko wiak, Ma te usz Sro -
czan, Do mi nik Król, Hu bert Kacz ma rek,
Da mian Ty siak, Pa tryk Śnie ciń ski i To -
masz Ku rek. Tur niej wy grał po znań ski
Ener ge tyk.

– Do brą zo we go me da lu mi strzostw
Wiel ko pol ski za bra kło tyl ko i aż dwóch

punk tów. Szko da, po nie waż po ło wa ze -
spo łu koń czy po tym se zo nie przy go dę
z siat ków ką mło dzie żo wą i by ło by to bar -
dzo sym pa tycz ne pod su mo wa nie ich do -
tych cza so wej pra cy. Chcia łem po dzię ko -
wać ca łej dru ży nie za za an ga żo wa nie, wo -
lę wal ki i de ter mi na cję przez ca ły se zon.
Po dzię ko wa nia na le żą się rów nież tre ne -
rom z UKS Piast Kro to szyn, któ rzy uczy -
li chłop ców pod staw tej bar dzo trud nej
tech nicz nie dys cy pli ny – pod su mo wu je
G. Wier tlew ski. 

(GRZE LO)
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LKS Ce ra mik Kro to szyn ogło sił de cy -
zję Try bu na łu Ar bi tra żo we go
do spraw Spor tu przy Pol skim Ko mi -
te cie Olim pij skim. Jak się oka za ło,
Ra do sław Ba ran zo stał oczysz czo ny
z za rzu tu świa do me go bra nia do pin -
gu i po now nie mo że star to wać w za -
pa sach w ka te go rii 97 kg. 

3 paź dzier ni ka 2017 Kra jo wa
Agen cja An ty do pin go wa PO LA DA
w or ga ni zmie Ra do sła wa Ba ra na wy -
kry ła sub stan cje za bro nio ne. Pa nel dys -
cy pli nar ny I i II in stan cji uznał, że na -
ru sze nie prze pi sów an ty do pin go wych
do szło w spo sób nie świa do my oraz nie -
ce lo wy i w kon se kwen cji wy mie rzył za -
pa śni ko wi ka rę dwóch lat wy klu cze nia.
War to pod kre ślić, że ów śro dek jest za -

bro nio ny wy łącz nie w trak cie za wo -
dów. 

Przy wspar ciu LKS -u Ce ra mik
i przed sta wi cie li Pol skie go Związ ku Za -
pa śni cze go R. Ba ran sko rzy stał z przy -
słu gu ją ce go mu środ ka od wo ław cze go
i skie ro wał spra wę do Try bu na łu Ar bi -
tra żo we go do spraw Spor tu przy PKOl.
W tre ści od wo ła nia przed sta wił oko -
licz no ści po twier dza ją ce brak istot nej
je go wi ny w na ru sze niu prze pi su an ty -
do pin go we go. 

Po roz po zna niu od wo ła nia try bu nał
uznał ra cje za wod ni ka i zmniej szył ka rę
za wie sze nia do 15 mie się cy, czy li okre su,
w ja kim nasz za pa śnik po zo sta wał tym -
cza so wo za wie szo ny w trak cie roz pa try -
wa nia spra wy. Orze cze nie Try bu na łu
ozna cza, że R. Ba ran mo że po now nie wal -

czyć na ma cie. W związ ku z tym już przy -
go to wu je się do se zo nu.

(GRZE LO)

ZAPASY

Radek Baran 
wraca na matę!

SIATKÓWKA 

Do awansu zabrakło niewiele

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.


