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Mi ni ster stwo Fi nan sów za po wia da wdra ża nie no wych
roz wią zań, ma ją cych na ce lu uprosz cze nie sys te mu po -
dat ko we go w Pol sce. Pierw szym ku te mu kro kiem ma
być wpro wa dze nie no wej struk tu ry jed no li te go pli ku
kon tro l ne go JPK_VDEK.

Pla nu je się to na 1 stycz nia 2020 ro ku. Zmia na ta mo że
jed nak spo tkać się z apro ba tą wśród pol skich przed się bior ców,
gdyż zmniej szy za kres obo wiąz ków wzglę dem fi sku sa. No wa
struk tu ra JPK ma bo wiem za stą pić obec ny plik JPK_VAT oraz
de kla ra cje VAT.

Od 1 stycz nia 2020 r. no wy JPK_VAT bę dą skła dać du że
fir my: za trud nia ją ce po nad 250 osób i ma ją ce ob ro ty po nad 50
mln eu ro. Po zo sta li po dat ni cy bę dą mieć ten obo wią zek od 1
lip ca 2020 r.

Zła wia do mość to no we ka ry ad mi ni stra cyj ne. Po dat ni kom
bę dzie gro zić 500 zł za każ dy błąd w no wym pli ku JPK, je śli nie
sko ry gu ją go na we zwa nie urzę du skar bo we go.

KA TA RZY NA MAJ NERT 

– CER TY FI KO WA NY EKS PERT USŁUG KSIĘ GO WYCH

EKSPERT RADZI

Koniec z deklaracjami VAT

12 grud nia w go dzi nach po po łu dnio -
wych stra ża cy wal czy li z po ża rem
na te re nie jed ne go z za kła dów pro -
duk cyj nych w Koź mi nie Wlkp.
Na szczę ście nie by ło osób po szko -
do wa nych.

Do dzia łań za dys po no wa no trzy za -
stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie, dwa z OSP Koź min Wlkp.
i je den z OSP Czar ny Sad. 

W za kła dzie, któ ry zaj mu je się pro -
duk cją świec, do szło do po ża ru la kier ni.
Stra ża cy, za bez pie cze ni w sprzęt ochro ny
ukła du od de cho we go, przy stą pi li do po -

da wa nia prą dów ga śni czych wo dy na pa -
lą cy się obiekt. Dru ga ro ta po stłu mie niu
po ża ru we szła do ha li i po otwie ra ła okna,
drzwi i bra my w ce lu stwo rze nia od po -
wied nich wa run ków do prze pro wa dze nia
sku tecz nej wen ty la cji obiek tu.

– Po od dy mie niu stra ża cy przy uży -
ciu ka me ry ter mo wi zyj nej oraz de tek to ra
wie lo ga zo we go spraw dzi li ha lę oraz po -
miesz cze nia przy le głe. Urzą dze nia po -
mia ro we po twier dzi ły cał ko wi te usu nię -
cie za gro że nia – in for mu je kpt. To masz
Pa try as, rzecz nik pra so wy Ko men dy Po -
wia to wej PSP w Kro to szy nie.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Ogień w zakładzie produkcyjnym
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LUTOGNIEW

Serdeczne życzenia 
dla pana Antoniego

Set ne uro dzi ny 3 grud nia świę to wał
An to ni Min ta z Lu to gnie wa. Z tej
oka zji bur mistrz Fran ci szek Mar sza -
łek i Re na ta Pflantz – kie row nik
Urzę du Sta nu Cy wil ne go – od wie dzi -
li ju bi la ta, by ży czyć mu wie lu na -
stęp nych lat ży cia w zdro wiu i ra do -
ści. Stu lat ko wi prze ka za no tak że
gra tu la cje pi sem ne od pre mie ra Ma -
te usza Mo ra wiec kie go.

An to ni Min ta uro dził się i miesz kał
w Lu to gnie wie, tu też do ra sta ły je go dzie -
ci. Wraz z żo ną Ka ta rzy ną wy cho wa li pię -
cio ro po tom ków. Prze dłu że niem ich ro -
dzi ny jest 28 wnu cząt, 16 pra wnu cząt i 8
pra pra wnu cząt. Naj młod sze z nich skoń -
czy ło już ro czek i na set ne uro dzi ny pra -
pra dziad ka przy je cha ło z ro dzi ca mi ze
Ślą ska.

Po ukoń cze niu szko ły w Lu to gnie wie
pan An to ni uczył się szew stwa, prak ty ku -
jąc w za kła dzie pa na Woj cie sza ka w Kro -
to szy nie. Chciał być sto la rzem, ale by ło
wte dy zbyt wie lu chęt nych do te go za wo -
du. Na ukę rze mio sła prze rwał wy buch

woj ny, po tem mło dy Min ta zo stał skie ro -
wa ny do pra cy w nie miec kim ma ga zy nie
żyw no ścio wym i odzie żo wym. 

Po woj nie do koń czył szko le nie
w szew skim fa chu, ale pra cę pod jął w za -
kła dach drzew nych w Kro to szy nie. Szew -
stwem do ra biał so bie po go dzi nach w do -
mo wym warsz ta cie. Pie nią dze by ły cią gle
po trzeb ne, żo na nie pra co wa ła za wo do -
wo, a bu do wa wła sne go do mu dla po -
więk sza ją cej się ro dzi ny wy ma ga ła spo ro
wy sił ku fi nan so we go. 

Bę dąc już na eme ry tu rze, An to ni
Min ta pra co wał jesz cze w za kła dzie be to -
niar skim w Lu to gnie wie. Wraz z żo ną ob -
cho dzi li sie dem dzie się cio le cie mał żeń -
stwa. Pa ni Ka ta rzy na Min ta ode szła trzy
la ta te mu, po 94. uro dzi nach.

Ja ki jest se kret dłu go wiecz no ści stu -
lat ka? Je go cór ka wspo mi na, że jej bab cia,
ma ma pa na An to nie go, prze ży ła 99 lat,
a do dziś w do brym zdro wiu ży je je go sio -
stra, obec nie 95-lat ka. – Za tem na pew no
du ży wpływ ma ją ge ny – stwier dza cór ka
ju bi la ta. 

OPRAC. (NO VUS)
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Na Bieżąco4 CZWARTEK, 19 grudnia 2019

Kro to szyń scy stra ża cy wzbo ga ci li się
o no wy sprzęt ra tow ni czy. Jesz cze
w grud niu te go ro ku na wy po sa że nie
na szych wo zów bo jo wych tra fią dwa
cięż kie ubra nia ża ro od por ne, wen ty -
la tor od dy mia ją cy LE ADER oraz dwie
prą dow ni ce wod ne RO SEN BAU ER. 

Po zy ska nie sprzę tu o war to -
ści 25 800 zł by ło moż li we dzię ki do fi -

nan so wa niu z Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w Po zna niu w ra mach przed się wzię -
cia pod na zwą „Za kup sprzę tu do prze -
ciw dzia ła nia za gro że niom śro do wi ska i li -
kwi da cji ich skut ków dla Ko men dy Po -
wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie” oraz z Nad le śnic twa Ko -
nin.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Nowy sprzęt dla strażaków
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5Na Bieżąco

KOŹMIN WLKP.

Pożar opuszczonego budynku

6 grud nia w jed nym z bu dyn ków
na ul. Tar go wej w Koź mi nie Wlkp.
wy buchł po żar. Na szczę ście ni ko mu
nic się nie sta ło.

Na ak cję skie ro wa no po dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz OSP Koź min Wlkp. Pa lił się
opusz czo ny bu dy nek miesz kal ny. Na ze -
wnątrz znaj do wa ła się oso ba bez dom na,
któ ra w mo men cie wy bu chu po ża ru naj -
praw do po dob niej prze by wa ła w obiek cie. 

Stra ża cy po da li prą dy ga śni cze wo dy
w na tar ciu na pa lą cy się bu dy nek. Po stłu -
mie niu ognia, wy po sa że ni w sprzęt ochro -

ny ukła du od de cho we go, we szli do bu dyn -
ku i prze szu ka li wszyst kie po miesz cze nia.
Na szczę ście ni ko go nie od na le zio no. 

W trak cie pro wa dzo nych dzia łań
na miej sce do tarł Ze spół Ra tow nic twa
Me dycz ne go. Per so nel ka ret ki prze ba dał
oso bę prze by wa ją cą w opusz czo nym bu -
dyn ku, nie stwier dza jąc do le gli wo ści. 

Z po mo cą ka me ry ter mo wi zyj nej
stra ża cy zlo ka li zo wa li ukry te za rze wia
ognia, dla te go zde cy do wa no o czę ścio wej
roz biór ce drew nia nych ele men tów kon -
struk cyj nych. Tlą ce się ele men ty wy nie -
sio no i suk ce syw nie do ga sza no wo dą.

(NO VUS)

Świę ta to go rą cy okres pre zen to wy. Co
ro ku na pół kach po ja wia się co raz
wię cej no wo ści, me dia za le wa ją nas
re kla ma mi. Jak wśród ty lu pro duk tów
wy brać te naj cie kaw sze, ta kie, któ re
spodo ba ją się na szym dzie ciom?

Dla naj młod szych dzie ci w tym ro ku
kró lu je Pu cio, któ ry po ja wia się w ksią żecz -
kach uczą cych pierw szych słów czy też
na pierw szych puz zlach do skła da nia. Po za
tym fu ro rę ro bią wszel kie za baw ki sen so rycz -
ne o róż nych kształ tach i fak tu rach, któ re sty -
mu lu ją zmysł do ty ku.

Dla star szych dzie ci hi tem są kloc ki Brick
Trick od fir my Trefl, czy li bu do wa nie z au ten -
tycz nych mi ni ce gieł i mi ni de se czek. Przy ci -

na nie, przy kle ja nie i two rze nie wy ma rzo nej
bu dow li od sa mych fun da men tów.

Jest jesz cze je den hit, czy li kloc ki mi ni
wa fle od fir my Ma rio inex, któ re na da ją się już
dla dzie ci od 2 lat. Ko lo ro we kloc ki stwo rzo ne
z mięk kie go ma te ria łu pod bi ja ją ser ca wie lu
ma lu chów.

Ca ły czas na to pie są za baw ki tech no lo -
gicz ne, czy li opie ra ją ce się na na uce pro gra -
mo wa nia dla dzie ci lub też wpro wa dza ją ce
ele men ty no wych apli ka cji do użyt ku.
W tym te ma cie prym wio dą ro bo ty od fir my
Cle men to ni, któ re mo że my na uczyć po ru -
szać się w okre ślo nych kie run kach lub też
mó wić róż ne fra zy.

Po pu lar ne w tym ro ku baj ki to zde cy do -
wa nie „Kra ina Lo du”, „Toy Sto ry 4” i „Psi Pa -

trol”. Za baw ki z głów ny mi bo ha te ra mi z tych
ani ma cji i se ria li to gwa ran to wa ny uśmiech
na twa rzy dziec ka.

Spo ro za ba wek po wsta je z my ślą o tym,
że by dziec ko zro bi ło coś sa mo. Bar dzo do brze
spraw dza ją się wszel kie warsz ta ci ki my de łek,
pra cow nie che micz ne czy fa bry ki glu tów, zna -
nych bar dziej pod ha słem sli me, czy li – ogól -
nie rzecz uj mu jąc – ze sta wy, gdzie dziec ko
mo że eks pe ry men to wać, łą czyć, mie szać, aż
po wsta nie coś z ni cze go.

Na ko niec jesz cze gry. Mi sta kos Wyż -
szy Szcze bel, czy li no wa od sło na po pu lar -
nej gry z krze seł ka mi. Tym ra zem wy so kie
kon struk cje ukła da my z dra bin, a cie ka -
wost ką jest to, że obie wer sje moż na łą czyć.
War to jesz cze wspo mnieć o grze to wa rzy -
skiej „Wy raź to”, w któ rej gra cze mu szą od -
gad nąć na zwy emo cji pre zen to wa nych
przez in ną oso bę.

(KA MIX)

ŚWIĄTECZNY CZAS

Trafione prezenty dla dziecka
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Wydarzenia6 CZWARTEK, 19 grudnia 2019

7 grud nia w Ze spo le Szkół Po nad -
pod sta wo wych nr 3 im. Ja na Paw -
ła II w Kro to szy nie od był się III Mię -
dzysz kol ny Kon kurs Fry zjer ski
pod pa tro na tem sta ro sty kro to szyń -
skie go oraz pre ze sa Kro to szyń skiej
Izby Rze mieśl ni czej. W tym ro ku te -
ma tem prze wod nim im pre zy by ły
po sta cie du że go ekra nu.

Do kon kur su przy stą pi li ucznio wie
kształ cą cy się w za wo dzie fry zje ra z bran -
żo wych szkół I stop nia w Ko by li nie, Zdu -
nach i Ju tro si nie oraz z ZSP nr 3 w Kro to -
szy nie. W szran ki sta nę ły rów nież uczen -
ni ce ze szkół pod sta wo wych, dla któ rych
fry zjer stwo jest pa sją. 

Swo je sto iska przy go to wa ły fir my
ko sme tycz ne Ma ry Kay, Fa ber lic i Ori -
fla me oraz sklep odzie żo wy Mo nEw. Po -
kaz ma ki ja żu za pre zen to wa ła Pau li na

Mły narz z Pau li nee Ma keUp Aca de my. 
W ka te go rii szkół pod sta wo wych

zwy cię ży ła Va nes sa Gnap z SP nr 3
w Kro to szy nie, wy prze dza jąc Na ta lię Ru -
dą z SP nr 5 w Kro to szy nie i Ju lię Fel kę
z SP w Zdu nach. W gro nie star szych
uczest ni ków naj lep sza oka za ła się We ro -
ni ka Wa leń ska ze Szko ły Bran żo -
wej I stop nia w Ko by li nie, a ko lej ne lo ka ty

za ję li re pre zen tan ci ZSP nr 3 – Hu bert
Wi liń ski i Klau dia Igna siak. Wy róż nie nia
przy zna no Zu zan nie Kon ra dy z ZSP nr 3
oraz Wik to rii Wie rzyk z ZSP w Zdu nach.

(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.pl

POD NASZYM PATRONATEM

Fryzjerskie szaleństwa w ZSP nr 3!

28 li sto pa da w kro to szyń skim ki nie
Przed wio śnie od był się kon cert
„Wspo mnie nia z wa ka cji”. Mło dzi ar -
ty ści prze nie śli wi dow nię do okre su
go rą cych, sło necz nych dni.

Współ or ga ni za to ra mi wy da rze nia
by ły Fun da cja PRO GRES SUS, Szko ła
Pod sta wo wa nr 8 z Od dzia ła mi Dwu ję -
zycz ny mi im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie
oraz Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry.
Na sce nie wy stą pi li ucznio wie SP nr 8

oraz ab sol wen ci i przy ja cie le by łe go Gim -
na zjum nr 4 w Kro to szy nie. Kon cert pro -
wa dził Jan Grzy wa czew ski. 

Na sce nie po ja wi li się wo ka li ści i in -
stru men ta li ści w ko lo ro wych, let nich
stro jach. Usły szeć moż na by ło ta kie pio -
sen ki jak choć by „Au gu stow skie no ce”
czy „Już nie ma dzi kich plaż”, ale tak że
hisz pań skie wa ka cyj ne prze bo je. 

Przed pu blicz no ścią wy stą pi li chór
Izy dor ki z dy ry gent ką Klau dią Szu bert,
naj młod sze wo ka list ki – An to sia Pocz ta,

Ola Paw lak, Ga bry sia Pocz ta i Ma ry sia
Szu bert, du et ro dzin ny Jo an na i Zu zan na
Ja roc kie, obec ni ucznio wie Ósem ki – Ad -
rian na Ko czo row ska, Ka ro li na Skrzyp -
czak, Nor bert Życ ki i Bar tosz Strzel czyk,
ab sol wen ci Gim na zjum nr 4 – Na ta lia
Strzel czyk, Ali cja Ka lit ka, Ame lia Chmu -
rzyń ska -Ju nik, Mar le na Su cho dol ska,
Wik to ria Fa bi szak, Klau dia Po go da, Ju lia
Si ko ra, Han na Py szel, Ga brie la Za krzew -
ska, Mi ko łaj Ko czo row ski, Ja kub Zy ba ła.
Opra wę mu zycz ną przy go to wa ła Ilo na
Ibron -Paw lak. 

W trak cie kon cer tu Fun da cja PRO -
GRES SUS na gro dzi ła lau re atów Kon -
kur su Po etyc ko -Fil mo we go „Wa ka cyj ne
stro fy”. W gro nie dzie ci i mło dzie ży
pierw sze miej sce za ję ła Zu zan na Krzy -
ża niak, wy prze dza jąc Mi ło sza Ma cie -
jew skie go i Na ta lię Owcza rek. Wy róż -
nie nie otrzy ma li Zo fia Klu ba, Wik to ria
Krzy ża niak, Ni ko dem Mo skwa, Aga ta
Po pie las, We ro ni ka Pia secz na, Oli via
Za bor niak i Je rzy Ża ruk. W ka te go rii
do ro słych zwy cię żył Ju liusz Pocz ta, dru -
gą lo ka tę przy zna no Lesz ko wi Zdra cho -
wi, a trze ci był Hen ryk Ku biak. Wy róż -
nio no na to miast Mał go rza tę Ma cie jew -
ską i Mar tę Woź ny.

(LE NA)

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

KONCERT 

Letni czas jesienią

TANIEC

Wielki sukces 
Laury Lewandowskiej!
Wiel ki suk ces od nio sła Lau ra Le -
wan dow ska na Mi strzo stwach Świa -
ta IDO, któ re od by ły się w ho te lu
OSSA w Ra wie Ma zo wiec kiej. Po -
cho dzą ca z Kro to szy na tan cer ka zo -
sta ła wi ce mi strzy nią świa ta w ka te -
go rii so lo ju nior. By ły to naj waż niej -
sze za wo dy se zo nu 2019.

War to do dać, że już sam udział w mi -
strzo stwach świa ta jest nie ma łym osią -
gnię ciem. W eli mi na cjach, w ka te go rii
wie ko wej Lau ry (12-15 lat), star tu je bo -
wiem śred nio 100-120 dziew cząt z ca łej
Pol ski, a na mi strzo stwa ja dą tyl ko trzy
naj lep sze!

Lau ra uro dzi ła się w Kro to szy nie
w 2005 ro ku, obec nie miesz ka we Wro -
cła wiu. W 2014 ro ku za czę ła uczęsz czać
na za ję cia ta necz ne do szko ły ba le to wej
GWIAZ DA w Ostro wie Wlkp. Dwa la ta
póź niej prze nio sła się do szko ły tań ca
JAST we Wro cła wiu. Jej tre ne ra mi są
Alek san dra Mar kie wicz, Bo gu sła wa Za sa -
da, Pau li na Za sa da, Zbi gniew Za sa da Jr.
Na le ży do Pol skie go Związ ku Tań ca.

Obec nie Lau ra ma kla sę ta necz ną
A w sty lu jazz oraz w sty lu mo dern. Mi -

mo mło de go wie ku ma na kon cie już wie -
le suk ce sów: 2017 rok – w jaz zie III miej -
sce na mi strzo stwach Pol ski w kat. so lo ju -
nior i w mo dern IV miej sce na MP, 2018
rok – w jaz zie III miej sce na MP i IV miej -
sce na mi strzo stwach świa ta oraz w show
dan ce I miej sce na MP, 2019 rok – w jaz -
zie mi strzo stwo kra ju oraz po dwój -
ne – so lo i w du ecie – mi strzo stwo Eu ro -
py, a tak że wi ce mi strzo stwo świa ta,
a w mo dern mi strzo stwo Pol ski i IV miej -
sce na ME. A to tyl ko nie któ re osią -
gnięć 14-let niej tan cer ki. 

(AN KA)



W grud niu mi ja pięć lat, od kąd w Kro -
to szy nie ist nie je od dział dla cho rych
na no wo two ry. Pra cu je na nim trzech
le ka rzy, dzie więć pie lę gnia rek i czte ry
opie kun ki me dycz ne.

Od dział dla cho rych na no wo two ry
w Kro to szy nie ist nie je od 18 grud -
nia 2014 ro ku. Po cząt ko wo był to Od -
dział Che mio te ra pii Dzien nej, któ ry
w kwiet niu 2018, uzy sku jąc kon trakt
z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia
na pro wa dze nie che mio te ra pii w try bie
ho spi ta li za cji, prze kształ co ny zo stał
w Od dział On ko lo gii Kli nicz nej. Le cze -
nie re fun do wa ne jest przez NFZ. 

Twór cą i pierw szym kie row ni kiem
od dzia łu był dr n. med. Grze gorz Świą to -
niow ski, zmar ły 19 stycz nia 2019. Od lu -
te go 2019 od dzia łem kie ru je dr n. med.
Krzysz tof Roż now ski. – Od dział, któ -
rym kie ro wał dok tor Świą to niow ski,
dzia łał w opar ciu o naj lep sze stan dar dy
opie ki i le cze nia pa cjen ta on ko lo gicz ne -
go oraz zgod nie w wy mo ga mi Na ro do -
we go Fun du szu Zdro wia, za tem ob ję cie
prze ze mnie kie row nic twa od dzia łu wy -
ma ga ło je dy nie nie wiel kich ko rekt ja ko -
ścio wych, bez po trze by re wo lu cyj nych
zmian – mó wi Krzysz tof Roż now ski.

Oprócz dra Roż now skie go na od -
dzia le pra cu je jesz cze dwój ka le ka rzy. Za -
trud nio nych jest też dzie więć pie lę gnia -

rek i czte ry opie kun ki me dycz ne. Pie lę -
gniar ką ko or dy nu ją cą pra ce per so ne lu
pie lę gniar skie go jest Pau li na Krut kie -
wicz. Na od dzia le znaj du je się Pra cow nia
Le ków Cy to sta tycz nych, bę dą ca czę ścią
Ap te ki Szpi tal nej kro to szyń skie go szpi ta -
la. W pra cow ni tej, w wa run kach asep -
tycz nych, przy go to wy wa ne są przez far -
ma ceu tów le ki prze ciw no wo two ro we
w po sta ci wle wów, któ re są na stęp nie po -
da wa ne cho rym. W pra cow ni ro ta cyj nie
pra cu je trzech ma gi strów far ma cji, któ -
rym po ma ga ją dwie tech nicz ki far ma -
ceu tycz ne. Pra cą ko or dy nu je Pa weł Ada -
miak, za stęp ca kie row ni ka Ap te ki Szpi -
tal nej. Po nad to pa cjen ci le cze ni na od -
dzia le znaj du ją się pod sta łą opie ką psy -
cho on ko lo ga i dusz pa ste rza – księ dza ka -
pe la na szpi ta la.

Mi mo że Od dział On ko lo gii Kli nicz -
nej na sta łe wpi sał się już w rze czy wi stość
szpi ta la, wie lu miesz kań ców Kro to szy na
i oko lic nie wie o je go ist nie niu. War to

więc po wie dzieć, że od dział ten znaj du je
się w tym sa mym bu dyn ku przy ul. Bo -
lew skie go co przy chod nie spe cja li stycz ne,
na le żą ce do SP ZOZ w Kro to szy nie. Po za -
koń cze niu roz bu do wy szpi ta la przy ul.
Mic kie wi cza zo sta nie tam prze nie sio ny. 

Od dział re ali zu je za rów no kil ku dnio -
we ho spi ta li za cje, jak i jed no dnio we po by -
ty, pod czas któ rych pa cjen ci przyj mu ją le ki
prze ciw no wo two ro we. Do koń ca paź -
dzier ni ka 2019 prze pro wa dzo no po -
nad 1700 przy jęć. Za zwy czaj je den pa cjent
przyj mo wa ny był na kil ka lub na wet kil ka -
na ście po by tów zwią za nych z po da niem
che mio te ra pii lub in nych le ków prze ciw -
no wo two ro wych. Twór com i per so ne lo wi
od dzia łu przy świe cał cel, by stwo rzyć
w Kro to szy nie ta kie miej sce, w któ rym
pro wa dzo ne bę dzie sku tecz ne i no wo cze -
sne le cze nie cho rych na no wo two ry, bez
ko niecz no ści czę stych wy jaz dów miesz -
kań ców po wia tu do więk szych, znacz nie
od da lo nych ośrod ków on ko lo gicz nych.

Tym sa mym zwięk szo no do stęp ność te go
wy so ko wy spe cja li zo wa ne go le cze nia dla
pa cjen tów z cho ro ba mi no wo two ro wy mi
z na sze go te re nu, co jest szcze gól nie istot ne
dla słab szych czy star szych cho rych.

Z le cze nia na od dzia le ko rzy sta ją za -
rów no pa cjen ci z po wia tu, jak i cho rzy
z te re nu ca łej Wiel ko pol ski czy Dol ne go
Ślą ska. Jest wie lu ta kich pa cjen tów, któ -
rzy – miesz ka jąc bli sko du żych szpi ta li
on ko lo gicz nych – nie ko rzy sta ją z ich
usług, ale wy bie ra ją od dział w Kro to szy -
nie. Pod kre śla ją, że do świad cza ją tu taj in -
dy wi du al ne go po dej ścia do pa cjen ta
przez per so nel le kar ski i pie lę gniar ki.

Sto sun ko wo nie wiel ki od dział (12 łó -
żek prze zna czo nych do ho spi ta li za cji
w try bie ca ło do bo wym oraz 7 sta no wisk
w ra mach try bu jed no dnio we go) stwa rza
przy ja zną, do mo wą wręcz at mos fe rę, co
nie zwy kle po ma ga w pro ce sie le cze -
nia. –  Każ de go z pa cjen tów le czy my
w spo sób in dy wi du al ny. Każ dy jest dla
nas waż ny i dą ży my do te go, by per so na -
li zu jąc te ra pię, jak naj efek tyw niej po móc.
Sto su je my ta kie sa me stan dar dy i ta kie sa -
me no wo cze sne le ki jak w du żych ośrod -
kach le cze nia on ko lo gicz ne go, zgod nie
z ka ta lo giem pod sta wo wym le ków prze -
ciw no wo two ro wych NFZ – tłu ma czy dr
Roż now ski, do da jąc, że atu tem ta kich
nie wiel kich od dzia łów jest to, że pa cjent
nie jest ano ni mo wy. 

Oprócz le ków bę dą cych pod sta wo -
wy mi w le cze niu no wo two rów (che mio -
te ra pia, hor mo no te ra pia, im mu no te ra -
pia) od dział re ali zu je tak że trzy pro gra my
le ko we do ty czą ce za awan so wa ne go ra ka
je li ta gru be go, no wo two ru gru czo łu kro -
ko we go oraz ne rek. W ra mach tych pro -
gra mów po da je się cho rym in no wa cyj ne
i kosz tow ne le ki, sto so wa ne w wy szcze -
gól nio nych jed no stek cho ro bo wych. Le -
cze nie obej mu je ści śle zde fi nio wa ną gru -
pę pa cjen tów, do któ rej po trzeb na jest po -
zy tyw na kwa li fi ka cja każ de go cho re go.
Le ki przyj mo wa ne są przez cho -
rych – w za leż no ści od za le ce nia – w po -
sta ci kro pló wek, in iek cji do mię śnio wych
bądź pod skór nych, ta ble tek. 

Cho rym, któ rzy przyj mu ją du żą
ilość kro pló wek do żyl nych, wsz cze pia się
pod skór ny port na czy nio wy, umoż li wia -
ją cy dłu go trwa ły i bez piecz ny do stęp
do żył. Dzię ki te mu nie trze ba za każ dym
ra zem za kła dać we nflo nu, co pod no si ja -
kość oraz kom fort le cze nia i znacz nie
zmniej sza ry zy ko wy stą pie nia po draż -
nień ścian na czyń krwio no śnych pod czas
po da nia le ku. Im plan ta cję por tu na czy -
nio we go (za ło że nie por tu) pod czas krót -
kie go za bie gu wy ko nu ją ane ste zjo lo dzy
z kro to szyń skie go szpi ta la. 

W tym sa mym bu dyn ku funk cjo nu -
je rów nież Po rad nia On ko lo gicz na. Przyj -
mu ją w niej le ka rze: Krzysz tof Roż now -
ski, Wal de mar Czech oraz Piotr Ko bie lak.
Jej dzia łal ność jest po wią za na z pra cą od -
dzia łu i przy czy nia się do kom plek so wej
oraz dłu go fa lo wej opie ki nad pa cjen ta mi
cho ru ją cy mi na ra ka.

OPRAC. (NO VUS)

7Na Bieżąco
SP ZOZ KROTOSZYN

Oddział onkologii działa już pięć lat
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WSPOMNIENIE

Była pracowita 
i niezwykle skromna
Jak po in for mo wa ło Mu zeum Re gio -
nal ne im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka
w Kro to szy nie, ode szła od nas wie lo -
let nia dy rek tor ka tej że pla ców -
ki – He le na Ka sper ska. Skła da my
naj szczer sze kon do len cje ro dzi nie
i bli skim.

H. Ka sper ska uro dzi ła się w 1951 r.
w Ol szów ce w po wie cie sy cow skim.
Ukoń czy ła ar che olo gię na Uni wer sy te cie
Łódz kim (1974) oraz Stu dium Pe da go -
gicz ne w In sty tu cie Kształ ce nia Na uczy -
cie li ODN we Wro cła wiu (1986). W la -
tach 1974-1984 pra co wa ła w Mu zeum
Mię dzy rzec kim, po czym prze pro wa dzi ła
się do Kro to szy na, po dej mu jąc pra cę na -
uczy ciel ki w miej sco wej Szko le Pod sta wo -
wej nr 4. Po ro ku roz po czę ła pra cę w Izbie
Mu ze al nej w Zdu nach (1985-1987).
Po śmier ci Hie ro ni ma Ław ni cza ka
w 1987 r. zo sta ła po wo ła na na sta no wi sko
kie row ni ka Mu zeum Re gio nal ne go
PTTK w Kro to szy nie, a po prze ję ciu in -
sty tu cji przez kro to szyń ski sa mo rząd
w 1999 r. peł ni ła funk cję dy rek to ra mu -
zeum.

– Pra co wi ta i nie zwy kle skrom na,
z me to dycz ną pie czo ło wi to ścią re ali zo -
wa ła za da nia sto ją ce przed pla ców ką mu -
ze al ną. Ze wszyst kich kie row ni ków i dy -
rek to rów kro to szyń skie go Mu zeum Re -
gio nal ne go to He le na Ka sper ska naj dłu żej
kie ro wa ła je go dzia łal no ścią (1987-
2013). Zmar ła w War sza wie, gdzie
od pew ne go cza su prze by wa ła – czy ta my
w oświad cze niu kro to szyń skie go mu -
zeum.

OPRAC. (NO VUS)
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Z POLICJI

Handlował podrobioną odzieżą

Kil ka dzie siąt bluz, ko szul ki ty pu T -
-shirt, spodnie i kurt ki zna nych ma -
rek – to wszyst ko ofe ro wał 49-let ni
oby wa tel Buł ga rii na tar go wi sku
w Kro to szy nie. Jak się oka za ło, ubra -
nia by ły pod ro bio ne. Męż czy znę
z ory gi nal nie pod ro bio ny mi ubra nia -
mi na mie rzy li funk cjo na riu sze Stra -
ży Gra nicz nej w Ka li szu.

Na kro to szyń skim tar go wi sku 49-
let ni Buł gar ofe ro wał ubra nia ze zna ka -
mi to wa ro wy mi zna nych spor to wych
ma rek. Nie le gal ną dzia łal ność ujaw ni -
li 26 li sto pa da funk cjo na riu sze ze Stra ży
Gra nicz nej w Ka li szu oraz kro to szyń scy
po li cjan ci. 

Wszyst kie pro duk ty, mi mo że
na pierw szy rzut oka wy glą da ły na ory gi -
nal ne, by ły pod ro bio ne. Ubra nia wy ko na -
ne by ły z ni skiej ja ko ści ma te ria łów, nie
mia ły ory gi nal nych me tek ani od po wied -
nich wszy wek. 706 sztuk odzie ży o sza -
cun ko wej war to ści po nad 135 ty się cy zło -
tych za bez pie czy li funk cjo na riu sze Stra -
ży Gra nicz nej. 

Za han del rze cza mi z pod ro bio ny mi
zna ka mi to wa ro wy mi, w świe tle obo wią -
zu ją cych prze pi sów, gro zi ka ra po zba wie -
nia wol no ści do dwóch lat. Na to miast je śli
spraw ca uczy nił z nie le gal ne go pro ce de ru
swo je sta łe źró dło utrzy ma nia, gro zi mu
na wet do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści.

(NO VUS)
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SULMIERZYCE

Coraz bliżej święta

8 grud nia w Sul mie rzyc kim Do mu
Kul tu ry od był się IV Ro dzin ny Jar -
mark Bo żo na ro dze nio wy. Or ga ni za -
to rzy przy go to wa li sze reg świą tecz -
nych atrak cji.

Każ dy z uczest ni ków im pre zy mógł
skosz to wać wy pie ków, któ re ofe ro wa no
na sto iskach ga stro no micz nych. Do ku pie -
nia by ły tak że ozdo by świą tecz ne i pre zen -
ty wy ko na ne przez ro dzi ców dzie ci z Pu -
blicz ne go Przed szko la w Sul mie rzy cach. 

Przy go to wa no fo to ką cik oraz gry i za ba -
wy dla naj młod szych. Oczy wi ście po ja wił się

świę ty Mi ko łaj, któ ry roz da wał dzie ciom
drob ne upo min ki. Na sce nie wy stą pi ły miej -
sco we przed szko la ki. Jed no cze śnie prze pro -
wa dzo no mi ko łaj ko wą lo te rię, w któ rej
dowy gra nia by ły cie ka we świą tecz ne ga dże ty.

Środ ki ze bra ne na jar mar ku i lo te rii
bę dą prze zna czo ne na wy po sa że nie sal lek -
cyj nych. W trak cie im pre zy dzia łał punkt
po bo ru krwi, zor ga ni zo wa ny przez Klub
Ho no ro wych Daw ców Krwi „Dar Ży cia”.

(NO VUS)

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

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



7 grud nia w Wiej skim Do mu Kul tu ry
w Go rzu pi od by ły się ja seł ka po łą -
czo ne z kier ma szem bo żo na ro dze -
nio wym. Po nad to do dzie ci przy był
świę ty Mi ko łaj.

Im pre zę zor ga ni zo wa no we współ -
pra cy Ra dy Ro dzi ców SP w Go rzu pi, Ko -
ła Go spo dyń Wiej skich oraz Ra dy So łec -
kiej. Naj młod si ucznio wie miej sco wej
szko ły oraz przed szko la cy przy go to wa li

ja seł ka o dziew czyn ce z za pał ka mi.
W trak cie wy stę pu dzie ci śpie wa ły i gra ły
ko lę dy oraz pa sto rał ki. Za de mon stro wa ły
tak że swo je ta len ty ta necz ne, wy ko nu jąc
ukła dy do świą tecz nych utwo rów. Z ko lei
ucznio wie star szych klas przy go to wa li
przed sta wie nie na pod sta wie „Opo wie ści
wi gi lij nej” Char le sa Dic ken sa. Na ko niec
przy był świę ty Mi ko łaj i każ de dziec ko
otrzy ma ło drob ny upo mi nek. 

Na kier ma szu przy go to wa nym przez
uczniów moż na by ło za ku pić ozdo by
świą tecz ne. Do chód ze sprze da ży prze ka -
za ny zo sta nie na do fi nan so wa nie Dnia
Dziec ka w szko le pod sta wo wej. 

Miesz kań cy wsi mo gli nie tyl ko po -
dzi wiać mło dych ar ty stów na sce nie, ale
i spę dzić wspól nie, w świą tecz nym na -
stro ju, czas przy ka wie i cie ście. Ży cze nia
go rzu pia nom zło ży li Al do na Pa szek – dy -
rek tor SP, Ma rian Wło sik – rad ny Ra dy
Po wia tu Kro to szyń skie go, ks. kan. Ry -
szard Dziam ski, a tak że przed sta wi cie le
Ra dy So łec kiej i Ko ła Go spo dyń Wiej -
skich. (LE NA)

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

Świątecznie12 CZWARTEK, 19 grudnia 2019

GORZUPIA

Jasełka, kiermasz i święty Mikołaj 
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KOBYLIN

W świątecznej atmosferze

7 grud nia na pla cu An drze ja Gla be ra
w Ko by li nie zro bi ło się nad zwy czaj
gwar no. Te go dnia świę ty Mi ko łaj
miał peł ne rę ce pra cy. Miesz kań cy
tłum nie przy by li, by spę dzić wspól -
nie czas na Jar mar ku Mi ko łaj ko wym
i po czuć nie zwy kłą at mos fe rę świą -
tecz ną.

Dzie ci wraz z opie ku na mi cze ka ły
z nie cier pli wo ścią w ko lej ce na wspól ne
zdję cie ze świę tym Mi ko ła jem i ode bra nie
słod kie go upo min ku, a czas na jar mar ku
umi lał im bał wa nek Olaf. Przy go to wa no
tak że za mek dmu cha ny, a stra ża cy z OSP
Smo li ce ofe ro wa li prze jażdż kę ko lej ką. 

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej

w Ku kli no wie za śpie wa li ko lę dy i pa sto -
rał ki, a tak że za pra sza li do swo je go sto iska
na de ko ro wa nie pier ni ków. Na stęp nie
gru pa Flow za pre zen to wa ła spek takl
z ogniem „Mi ko łaj w opa łach”. 

Każ dy mógł skosz to wać tra dy cyj nych
po traw i za ku pić roz ma ite de ko ra cje świą -
tecz ne – ręcz nie wy ko na ne ozdo by, cho -
in ki, stro iki, sym bo licz ne sian ko. Wszyst -
kich zmar z nię tych za pra sza ła otwar ty mi
drzwia mi Szko ła Bran żo wa I stop nia, któ -
ra zor ga ni zo wa ła „ka wia ren kę” z pysz ny -
mi słod ko ścia mi oraz go rą cą zu pą. 

(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



15Świątecznie



Nasza Akcja16 CZWARTEK, 19 grudnia 2019



17Nasza Akcja



18 CZWARTEK, 19 grudnia 2019Świątecznie
KROTOSZYN

LOKA gwiazdą
świątecznego jarmarku

Cen trum Kro to szyń skich Ini cja tyw
zor ga ni zo wa ło na kro to szyń skim
ryn ku X Jar mark Świą tecz ny. Przy go -
to wa no sze reg atrak cji. Gwiaz dą im -
pre zy był ze spół LO KA. 

Or ga ni za cje po za rzą do we i szko ły
na swo ich sto iskach ofe ro wa ły tra dy cyj ne
ku li nar ne spe cja ły i świą tecz ne rę ko dzie -
ło. Dzie ci mo gły so bie zro bić zdję cie ze
świę tym Mi ko ła jem i el fa mi. Pierw sze go
dnia na sce nie wy stą pi ły ze spół Blu es
Songs, chór dzia ła ją cy przy Szko le Mu -
zycz nej I stop nia oraz kro to szyń ski chór
Can ta te Do mi no, dzia ła ją cy przy Pa ra fii
pw. Św. Pio tra i Paw ła. Zwień cze niem so -
bo ty był kon cert ze spo łu LO KA. 

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. Na za koń cze nie jar mar -
ku wy stą pi ły ze spół Folk lor Bło nie oraz
gru pa Ta cy Nie In ni. (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
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KOŹMIN WLKP.

Mikołajki z rozświetloną choinką

6 grud nia  miesz kań cy Koź mi na
Wlkp. roz świe tli li i ude ko ro wa li cho -
in kę na Sta rym Ryn ku. Ku ucie sze
dzie ci do mia sta przy był tak że świę -
ty Mi ko łaj.

Już po raz dru gi bur mistrz za pro sił
koź mi nian i koź mi nian ki na wspól ne roz -
świe tle nie cho in ki w cen trum mia sta.
W ocze ki wa niu na świę te go Mi ko ła ja
na sce nie wy stą pił chó rek ze Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1. Wią zan kę świą tecz nych pio se -
nek ucznio wie Je dyn ki przy go to wa li
pod kie run kiem Mał go rza ty Le wan do wicz. 

Koź miń scy stra ża cy pro mo wa -
li III Stra żac kie Po go to wie Św. Mi ko ła ja,
któ re go ce lem jest przy go to wa nie świą -
tecz nych pa czek dla osób star szych i sa -
mot nych, znaj du ją cych się w trud nej sy -
tu acji ma te rial nej. 

W tym ro ku naj młod si miesz kań cy
gmi ny przy by li na spo tka nie ze św. Mi ko -
ła jem z pięk ny mi, wła sno ręcz nie wy ko na -
ny mi ozdo ba mi świą tecz ny mi. Ude ko ro -
wa li ni mi cho in kę, któ ra sta nę ła na dzie -
dziń cu urzę du. 

Mnó stwo emo cji wy wo łał wjazd
świę te go Mi ko ła ja ze Śnie żyn ka mi. Wy -
jąt ko wy gość przy wiózł dla wszyst kich
pre zen ty – sło dy cze i pier nicz ki z lo go
Koź mi na Wlkp. Wrę czył też na gro dy au -
to rom naj pięk niej szych li stów, któ re tra fi -
ły do nie go z ży cze nia mi na 2020 rok. 

Po tem roz bły sła wspa nia ła cho in ka,
co ozna cza, że Koź min Wlkp. wkro czył
w czas przy go to wań do świąt Bo że go Na -
ro dze nia. (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
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KROTOSZYN

Nagrodzeni 
za lokalne inicjatywy

5 grud nia w Szko le Pod sta wo wej
nr 5 w Kro to szy nie od by ło się tra dy -
cyj ne spo tka nie świą tecz ne bur mi -
strza z or ga ni za cja mi po za rzą do wy -
mi. By ła to oka zja do wrę cze nia na -
gród w kon kur sie na naj lep szą ini -
cja ty wę lo kal ną.

Uro czy stość roz po czę ła się od wy stę -
pu ar ty stycz ne go ze spo łu Folk lor Bło nie
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 3 pod kie row -
nic twem Ma riu sza Kaź mier cza ka. 

– W imie niu swo im, miesz kań ców,
pra cow ni ków urzę du, rad nych chciał -
bym pań stwu ser decz nie po dzię ko wać
za ten rok pra cy spo łecz nej – mó wił bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek. – Dzię ki
wam wie le ini cja tyw i po my słów zo sta ło
zre ali zo wa nych dla do bra na szych miesz -
kań ców. To jest spo re wy zwa nie dla bur -
mi strza, po nie waż oko ło sto or ga ni za cji
dzia ła na te re nie gmi ny, co nas bar dzo
wy róż nia. Przed na mi ko lej ny rok. Nie
bę dzie to ła twy okres. Obóz rzą dzą cy
wpro wa dza sze ro ki pro gram re form pro -
spo łecz nych. To są bar dzo faj ne rze czy,
ale nikt nie po my ślał, że by sa mo rzą dom
uzu peł nić bra ki. Ma my tak że wzrost pen -
sji mi ni mal nej, co jest bar dzo chwa leb ne,
ale to są rów nież kosz ty dla sa mo rzą du.
Na przy szły rok mu si my za pla no wać bar -
dzo po waż ne cię cia we wszyst kich dzie -
dzi nach. Więc pro szę się nie dzi wić, kie dy
przyj dą pań stwo do bur mi strza z bar dzo
cie ka wym po my słem, ale nie bę dzie na to
pie nię dzy. My ślę jed nak, że przy do brej
współ pra cy bę dzie my mo gli w skrom niej -
szym za kre sie te ini cja ty wy zre ali zo wać.
To, co pań stwo ro bi cie, jest wi zy tów ką
Kro to szy na. Więc szko da by ło by to za -
prze pa ścić.

W kon kur sie na naj lep szą ini cja ty wę

lo kal ną na gro dzo no Uni wer sy tet Trze cie -
go Wie ku w Kro to szy nie (Elż bie ta Ma -
lesz ka) za pro jekt „Kro to szyn łą czy po ko -
le nia” (I miej sce), Fun da cję Pro gres sus
(Alek san dra Le ja) za kon cert cha ry ta tyw -
ny „Hi sto ria pi sa na pio sen ką” (II miej sce),
Ra dę Ro dzi ców przy Przed szko lu Baj ka
w Kro to szy nie (Mał go rza ta Śnie ciń ska)
za pro jekt „Ogól no pol ski ty dzień przed -
szko la ków w Kro to szy nie” (III miej sce)
i Lesz ka Zdra cha za film pro mu ją cy pro -
jekt z za kre su kul tu ry.

Do dat ko wo wy róż nie nia otrzy ma ły
Sto wa rzy sze nie LAB (Da wid Ku jaw -
ski) – „Świa do my fit ness dla miesz kań -
ców gmi ny”, Sto wa rzy sze nie Smo szew
Na sza Wio ska (Jo an na Dzier la) – „Ka -
czor – wy ści gi kon ne”, Gru pa te atral na
Bez Gra nic (An na Za wod na) za dzia łal -
ność, Sto wa rzy sze nie Hi sto rycz no -Eks -
plo ra cyj ne Kro to szyn za współ pra cę z ar -
che olo ga mi do ko nu ją cy mi prac w Ko ście -
le pw. Św. Ro cha w Kro to szy nie, Cen -
trum Kro to szyń skich Ini cja tyw (Mag da -
le na Gło wien kow ska) – „Pod nie sie nie po -
zio mu edu ka cji oraz świa do mo ści spo -
łecz nej w kon tek ście lo kal nej hi sto rii, tra -
dy cji i kul tu ry oraz no wych tech no lo gii
mul ti me dial nych” – zbiór ka sta rych fo to -
gra fii, Ko ło Go spo dyń Wiej skich w Rosz -
kach (Ma rze na No wa kow ska) – „Fe sti wal
ka pu ścia ny. Ma słem i se rem przy stra ja -
ny”, Pol ski Zwią zek Eme ry tów, Ren ci -
stów i In wa li dów Od dział Re jo no wy
w Kro to szy nie (Ire na Mar sza łek) – „Se -
nior z ini cja ty wą”, Nie for mal na Gru pa
Eu ro pej czy cy (Mo ni ka Kwiat kow ska)
za Dni Unii Eu ro pej skiej.

(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
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SULMIERZYCE

Mikołajkowe atrakcje 

6 grud nia na sul mie rzyc kim ryn ku
od by ło się spo tka nie ze świę tym Mi -
ko ła jem. Dzie ci nie mo gły na rze kać
na nu dę. 

Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły Sul -
mie rzyc ki Dom Kul tu ry i Mu zeum Re -
gio nal ne Zie mi Sul mie rzyc kiej im. S. F.
Klo no wi cza. Wy da rze nie wspar li rów nież
EWA Kro to szyn S. A., rad ni Ka mil Ło pu -
szyń ski i Mar cin Ptak, Le śnic two Wi sław -
ka i le śni czy Zdzi sław Ko kot oraz ZUK
Sul mie rzy ce. 

Przed przy by ciem wy cze ki wa ne go
go ścia dzie ci wraz z ro dzi ca mi mo gły
uczest ni czyć w świą tecz nych za ba wach

czy w bi twie na śnież ki z pa pie ru, z któ -
rych póź niej stwo rzy ły bał wa na. Obec ni
na sul mie rzyc kim ryn ku wspól nie od li -
cza li czas do za świe ce nia po raz pierw szy
w tym ro ku lam pek na cho in ce przed mu -
zeum. Dzie ci przy stro iły świą tecz ne
drzew ko drew nia ny mi bomb ka mi. 

Gdy wresz cie przy był świę ty Mi ko łaj,
ra dość dzie ci nie mia ła koń ca. Każ de
dziec ko otrzy ma ło fi gur kę z cze ko la dy
oraz cu kier ki. Im pre zę pro wa dzi ła ani ma -
tor ka, dzię ki któ rej nikt się nie nu dził. Mi -
ko łaj ko wym za ba wom to wa rzy szył bur -
mistrz Da riusz Dę bic ki.

(LE NA)

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

ZDUNY

Przedsmak świąt

6 grud nia w Zdu nach zor ga ni zo wa no
mi ko łaj ki. Dzie ci od wie dził świę ty
Mi ko łaj, a na ryn ku roz bły sły świą -
tecz ne świa teł ka. 

Im pre zę zor ga ni zo wa ły Ra da Osie dla
nr 2, Ra da Osie dla nr 3 oraz Zdu now ski
Ośro dek Kul tu ry. Na po czą tek za pa lo no
lamp ki na ryn ku, gdzie tak że zna la zło się
miej sce na szop kę. Dla naj młod szych
miesz kań ców Zdun przy go to wa no mnó -
stwo za baw i nie spo dzia nek. Mi mo chło -
du dzie ci licz nie przy by ły. Ani ma tor ka
prze pro wa dzi ła ta kie za ba wy jak sprzą ta -
nie w rytm mu zy ki, roz wie sza nie ubrań

św. Mi ko ła ja czy bi twa na śnież ki z pa pie -
ru. Moż na by ło rów nież pod pi sać się
na drew nia nej cho in ce. Na ko niec naj -
młod szych od wie dził świę ty Mi ko łaj
i wrę czył każ de mu słod ki upo mi nek. 

– Chciał bym pań stwu ży czyć spo -
koj ne go przed świą tecz ne go cza su, cza su
ra do sne go ocze ki wa nia. Chcę rów nież
ży czyć wszyst kim dzie cia kom oraz ich
opie ku nom mi łych mi ko ła jek, któ re od -
by wa ją się w na szym mie ście od kil ku na -
stu lat – po wie dział bur mistrz To masz
Chu dy.

(LE NA)

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



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

W so bo tę wszyst kim przy by łym
na jar mark czas umi la ły wy stę py ar ty -
stycz ne dzie ci z przed szko li z po wia tu
kro to szyń skie go, Bier nat Fa mi lij Ban du,
ze spo łu Folk lor Bło nie oraz chó ru szkol -
ne go AKORD. 

W ra mach im pre zy w nie dzie lę zor -
ga ni zo wa no I Po wia to wy Prze gląd Pa sto -
ra łek i Pio se nek Świą tecz nych pod pa tro -
na tem Pre zy den ta LC Kro to szyn. Grand
Prix przy zna no Wik to rii Łu ko wiak ze
Szko ły Pod sta wo wej w Smo li cach
za wspa nia łe wy ko na nie pa sto rał ki „Ucie -

ka li” ze słyn ne go mu si ca lu „Me tro”. Lau -
re at ka w na gro dę otrzy ma ła 500 zł.

W ka te go rii ze spół zwy cię żył Folk lor
Bło nie – na gro da w wy so ko ści 300 zł.
W gru pie so li stów trium fo wa ła Bian ka
Brenk ze Szko ły Pod sta wo wej nr 5 w Kro -
to szy nie – na gro da 300 zł. Po nad to wy -
róż nie nia oraz na gro dy w wy so ko -
ści 100 zł przy zna no Jo an nie Woj cie szyń -

skiej (SP Sta ra Ob ra), An to ni nie Garszt ce
(SP Sta ra Ob ra), Ma ra to wi Ra ko wi, Jo an -
nie Ba bie (SP nr 8 Kro to szyn) i ze spo ło wi
mu zycz ne mu z SP Rosz ki. Na za koń cze -
nie jar mar ku na sce nie wy stą pi ła gru pa
Ta cy Nie In ni.

– 14 i 15 grud nia spo tka li śmy się
na kro to szyń skim ryn ku, aby wspól nie
pra co wać, świę to wać i po ma gać, tym któ -

rych los nie oszczę dził. Wszyst ko po to,
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 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, a tak że za kup sprzę tu
re ha bi li ta cyj ne go – po wie dział Ja cek Za -

wod ny z Lions Clu bu Kro to szyn. W trak -
cie jar mar ku uda ło się ze brać kwo tę 12 ty -
się cy zł.

(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 
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JARMARK

Świąteczny weekend z Lions Clubem
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25Kultura

KONKURS

Życie i twórczość 
Juliusza Słowackiego

Na po cząt ku grud nia Kro to szyń ska
Bi blio te ka Pu blicz na zor ga ni zo wa ła
Po wia to wy Kon kurs Czy tel ni czy „Ju -
liusz Sło wac ki – ży cie i twór czość”.
Oka zja do te go by ła po dwój -
na – 210. rocz ni ca uro dzin po ety
i 170. rocz ni ca je go śmier ci. 

W kon kur sie udział wzię li ucznio wie
szkół po nad pod sta wo wych z te re nu po -
wia tu, któ rzy mu sie li zmie rzyć się z te -
stem skła da ją cym się z 30 py tań. W ko mi -
sji kon kur so wej zna la zły się Han na Sztu -
ka -Fo nau (na uczy ciel ka ję zy ka pol skie go),

Mał go rza ta Kru pa z Biu ra Pro mo cji i Roz -
wo ju Sta ro stwa Po wia to we go w Kro to szy -
nie oraz Jo lan ta Kmie cik z Pu blicz nej
Książ ni cy Pe da go gicz nej. 

Zwy cię ży ła Mał go rza ta Ku rza wa
z ZSP nr 1 w Kro to szy nie, któ ra zgro ma -
dzi ła 27 punk tów. Dwa oczka mniej mia -
ła Pau li na Sto liń ska z ZSP nr 2, któ ra wy -
prze dzi ła o je den punkt trze cią Do mi ni kę
Ku biak z ZSP nr 1.

Lau re at ki otrzy ma ły na gro dy rze czo -
we i upo min ki, ufun do wa ne przez Sta ro -
stwo Po wia to we w Kro to szy nie. 

(AN KA)

BIBLIOTEKA

Czytelniczy konkurs
W Bi blio te ce Pe da go gicz nej w Kro to -
szy nie zor ga ni zo wa no kon kurs czy tel -
ni czy dla uczniów klas VII -VIII szkół
pod sta wo wych pod ha słem „Zwia -
dow cy – Ru iny Gor la nu”. Do ty czył on
twór czo ści Joh na Fla na ga na. 

W szran ki sta nę ło ośmio ro uczniów.
Zwy cię ży ła Ewa Kie rys ze Szko ły Pod sta -
wo wej nr 5 (pod kie run kiem Mał go rza ty
Au gu sty niak), wy prze dza jąc Ja ku ba
Dziu bę oraz Ja go dę Ję dru lak (obo je z SP
w Or pi sze wie, pod kie run kiem Alek san -
dry Pa szek). 

W ko mi sji kon kur so wej zna la zły się
Han na Sztu ka -Fo nau (na uczy ciel ka ję zy -
ka pol skie go), Ewa Kmieć (bi blio te kar ka -

-na uczy ciel ka) i Mar le na Na bz dyk (Kro -
to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na).

Na gro dy ufun do wa ły Kro to szyń ska
Bi blio te ka Pu blicz na, któ ra by ła or ga ni za -
to rem kon kur su, i Urząd Miej ski w Kro to -
szy nie. Z ko lei po czę stu nek dla uczest ni -
ków ofia ro wa ła Pie kar nia Czwoj da.

(AN KA)
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KROTOSZYN 

Gdzie zniknęła
Ławka Niepodległości?

5 grud nia do ko na no de mon ta żu
Ław ki Nie pod le gło ści, któ ra umiej -
sco wio na by ła na Ma łym Ryn ku. Jak
się oka zu je, wy ma ga ła ona na pra wy.

O po wód de mon ta żu Ław ki Nie pod -
le gło ści za py ta li śmy Mi cha ła Kur ka – na -
czel ni ka Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu -
nal nej, Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic twa
Urzę du Miej skie go w Kro to szy -
nie. – Obiekt zo stał wy mon to wa ny
przez wy ko naw cę. W ra mach obo wią zu -
ją cej gwa ran cji ław kę zgło szo no do na -
pra wy. Cho dzi przede wszyst kim
o struk tu rę be to nu. Na pra wa ma być wy -
ko na na w cią gu 30 dni – po in for mo -
wał M. Ku rek.

Ław ka Nie pod le gło ści jest pro jek tem
rzą do wym. Mi ni ster stwo Obro ny Na ro -
do wej przy zna ło na szej gmi nie 30 tys. zł
do ta cji, co sta no wi 66,7 pro cent kosz tu,
któ ry za mknął się w kwo cie 45 tys. zł.
Ław ka we dług in struk cji na szpi ko wa na
jest no wo cze sny mi tech no lo gia mi. Ma m.
in. ro uter Wi Fi, ła do war kę NFC, gniazd -
ko 230 AC -, gło śnik czy li stwy LED. Wy -
po sa żo na jest rów nież w fo to ko dy QR,

umoż li wia ją ce ścią gnię cie ma te ria łów hi -
sto rycz nych. Każ da ław ka od twa rza frag -
ment de pe szy, w któ rej na czel ny wódz ar -
mii pol skiej, Jó zef Pił sud ski, no ty fi ku je 16
li sto pa da „rzą dom i na ro dom wo ju ją cym
i neu tral nym ist nie nie pań stwa pol skie go,
nie pod le głe go, obej mu ją ce go wszyst kie
zie mie zjed no czo nej Pol ski”. W ca łym kra -
ju za mon to wa no 136 ta kich ła wek.

(NO VUS)



7 grud nia w sa li Szko ły Pod sta wo -
wej w Zdu nach ro ze gra no II tur niej
z cy klu Grand Prix Po łu dnio wej Wiel -

ko pol ski w ka te go riach ża ków i ka -
de tów. W szran ki sta nę ło 53 za wod -
ni czek i za wod ni ków.

Or ga ni za to ra mi za wo dów by ły UKS
Im puls Zdu ny i Okrę go wy Zwią zek Te ni -
sa Sto ło we go. Nad prze bie giem ry wa li za -
cji czu wa li Ali na Wilk i Eu ge niusz Ko czo -
row ski. Or ga ni za to rzy przy go to wa li dla
wszyst kich uczest ni ków słod ko ści, dla
zwy cięz ców pu cha ry, za miej sca 1-8 dy -
plo my, a za miej sca na po dium me da le. 

W zma ga niach ża czek naj lep sza by ła
Na ta lia Bar tosz ko (UKS Ża ki Ta cza -
nów – Aka de mia). W gro nie ża ków
trium fo wał Piotr Grze liń ski (UKS Ma ra -
ton Mo skur nia), a tuż za po dium zna lazł
się Łu kasz Stach z Im pul su.

W gru pie ka de tek pierw sze miej sce
za ję ła Wik to ria Jan ko wiak (UKS Chro bry
Gi zał ki), a na czwar tej lo ka cie zna la zła się
Ka ta rzy na Rosz czak (UKS Im puls Zdu -
ny). Roz gryw ki ka de tów wy grał Fran ci -
szek Miel ca rek (LKS Orzeł Wy soc ko
Wiel kie – Aka de mia), na pią tej po zy cji
ry wa li za cję za koń czył Mi ko łaj Zy dor czyk
(UKS Im puls). (AN KA)

Ali cja Ko wań dy, miesz ka ją ca
z gmi nie Koź min Wlkp. za wod nicz -
ka MUKS Bia łe Ty gry sy Ja ro cin, zo -

sta ła sty pen dyst ką Wiel ko pol skie -
go Zrze sze nia Lu do we Ze spo ły
Spor to we.

Pod czas uro czy stej ga li, któ ra od by ła
się w Cen trum Po za rzą do wych Or ga ni za -
cji Spor to wych w Po zna niu, Ali cja Ko -
wań dy otrzy ma ła z rąk prze wod ni czą ce go
Ra dy Wiel ko pol skie go Zrze sze nia LZS,
Ta de usza To ma szew skie go, za świad cze -
nie o otrzy ma niu sty pen dium za szcze -
gól ne osią gnię cia w spo rcie mło dzie żo -
wym.

Ali cja w gro nie sty pen dy stów zna la -
zła się dzię ki wy wal cze niu brą zo we go
me da lu Mi strzostw Eu ro py Ju nio rów
w Ta ekwon do Olim pij skim, a jej suk ces
jest tym więk szy, że wy róż nie nie w po sta -
ci sty pen dium otrzy ma ło tyl ko 14 za wod -
ni czek i za wod ni ków z ca łej Wiel ko pol ski,
w tym oso by, któ re ma ją szan sę star tu
w Igrzy skach Olim pij skich To kio 2020.

OPRAC. (AN KA)
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Charytatywny turniej w Koźminie

7 grud nia w ha li spor to wej ZSP im.
Jó ze fa Mar ciń ca w Koź mi nie Wlkp.
od był się IX Otwar ty Mi ko łaj ko wy
Tur niej Ha lo wej Pił ki Noż nej. Te go -
rocz nej edy cji za wo dów przy świe cał
szczyt ny cel.

W roz gryw kach ry wa li zo wa ły 24
dru ży ny, któ re po dzie lo no na sześć grup.
Do ćwierć fi na łów awan so wa ły Pan com
Zdu ny, Bar te sko, KKS Bia ły Orzeł Koź -
min Wlkp., LZS Ko bier no -Tom ni ce, Bu -
kat Ja ro cin, Szyb kie Tramp ki, Ka no nie rzy
Ja ro cin oraz LZS Bo ża cin. 

W ćwierć fi na łach eki pa Bar te sko
ogra ła 1: 0 Pan com, Bia ły Orzeł po ko -
nał 2: 0 LZS, Szyb kie Tramp ki wy gra -

ły 2: 0 z Bu ka tem, a Ka no nie rzy zwy cię ży -
li 3: 0 Bo ża cin.

W pół fi na łach dru ży na Bar te sko wy -
gra ła 1: 0 z Bia łym Or łem, a Ka no nie rzy
ule gli 1: 4 Szyb kim Tramp kom. W me czu
o trze cie miej sce ja ro ci nia nie ogra li 1: 0
ze spół z Koź mi na. Za cię ty po je dy nek fi -
na ło wy za koń czył się na to miast wy ni -
kiem 2: 2, a w rzu tach kar nych lep si by li
gra cze te amu Szyb kie Tramp ki. 

Te go rocz ną edy cję tur nie ju zor ga ni -
zo wa no na rzecz 35-let nie go miesz kań ca
Du rzy na, któ ry przez trzy la ta grał w bar -
wach KKS Bia ły Orzeł. W 2018 ro ku za -
cho ro wał na ostrą bia łacz kę szpi ko wą mo -
no bla stycz ną. 

(LE NA)

8 grud nia na tra sie le śnej w To po li
Ma łej (pow. ostrow ski) od by ły się
za wo dy ko lar skie MTB „Strza ła To -
po li”. Na dzie wią tym miej scu
w swo jej ka te go rii upla so wał się
Krzysz tof Ku bik. 

Za wo dy zor ga ni zo wa ło Ostrow skie
To wa rzy stwo Ro we rzy stów IN TER KOL.
Wy ścig zgro ma dził 60 ko la rzy oraz spo re
gro no ki bi ców. Za wod ni cy po dzie le ni
na pięć ka te go rii wie ko wych mu sie li po -
ko nać tra sę li czą cą 15 km, na któ rą skła -
da ło się pięć okrą żeń. 

Krzysz tof Ku bik z ra cji zaj mo wa nia
wy so kie go miej sca w ran kin gu klu bo wym
wy star to wał z bar dzo do brej po zy cji. Osta -
tecz nie za jął 20. miej sce w open i dzie wią -
te w swo jej ka te go rii wie ko wej. Na po ko na -
nie tra sy po trze bo wał 44 mi nut. 

– Z uwa gi na to, że ca ły rok ści gam się
przede wszyst kim na szo sie i w ul tra ma -
ra to nach, te go ty pu za wo dy trak tu ję ja ko
spraw dze nie for my oraz świet ną za ba wę.
W le sie nie czu ję się tak do brze jak pod -
czas wy ści gów szo so wych. Mam oczy wi -
ście na dzie ję, że przez cią głość tre nin gów
for ma pój dzie zde cy do wa nie w gó rę. Naj -
waż niej sze jed nak pla nu ję na wio snę
i póź ne la to – Bał tyk -Biesz cza dy To ur,
czy li 1008 km bez prze rwy – po wie dział
K. Ku bik. 

(LE NA)

TENIS STOŁOWY

Grand Prix w Zdunach

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Stypendium dla Alicji

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Trójka najlepsza w mikołajkowym turnieju
5 grud nia Hu fiec Pra cy 15-2 zor ga ni -
zo wał Mi ko łaj ko wy Tur niej Ha lo wej
Pił ki Noż nej. Zwy cię ży ła eki pa z ZSP
nr 3 w Kro to szy nie.

W dro dze do fi na łu ze spół Trój ki zre -
mi so wał 1: 1 z ZSP Zdu ny oraz po ko -
nał 2: 0 Szko łę Bran żo wą I stop nia w Ko -
by li nie, 8: 1 Ze spół Szkół Spe cjal nych
w Kro to szy nie i 7: 0 dru ży nę Huf ca Pra -
cy, a w pół fi na le wy grał 4: 0 z ostrze szow -
skim Huf cem Pra cy. 

W fi na le pod opiecz nym Grze go rza
No wa ka po now nie przy szło się zmie rzyć

z ZSP Zdu ny. Tym ra zem po pu lar na Ze -
tka zwy cię ży ła 4: 1. 

Za naj lep sze go bram ka rza tur nie ju
uzna no Ma te usza Do ma ga łę z ZSP nr 3.
Prócz nie go w zwy cię skim te amie za gra li

Do mi nik Waw roc ki, Ar tur Pau ter, Wik -
tor Pra czyk, Oskar Sta szew ski, Mar tin
Kuź nic ki, Mi ko łaj Tur bań ski oraz Ad rian
Or wat.

(AN KA)

KOLARSTWO

Leśny wyścig
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SUMO

Pucharowe zmagania na dohyo

W ha li wi do wi sko wo -spor to wej
przy ul. Olim pij skiej w Kro to szy nie od -
był się Pu char Pol ski Ju nio rów i Se -
nio rów w Su mo. Za wod ni cy z na sze go
po wia tu wy wal czy li aż 40 me da li.

Za wo dy w na szym mie ście zgro ma -
dzi ły po nad 150 su mo ków, re pre zen tu ją -
cych klu by z ca łe go kra ju. 

20-oso bo wa eki pa UKS Sam son Ko -
by lin zdo by ła 28 me da li – trzy zło te, dzie -
więć srebr nych i 16 brą zo wych. Dzię ki te -
mu ko by li nia nie za ję li pierw sze miej sce
w kla sy fi ka cji klu bo wej. W ry wa li za cji se -
nio rów naj lep szy w ka te go rii wa go -
wej 92 kg oka zał się Pa tryk Swo ra. Po nad -
to zło to zdo by li ju nio rzy – Ma te usz Pie -
szak (60 kg) oraz Piotr Si ko ra (80 kg). 

Na dru gim stop niu po dium w gro nie
ju nio rek sta nę ły Wik to ria Prze woź na (55
kg), Oli wia Kuś (60 kg), Ni ko la Śli wow -
ska (65 kg) i Aga ta Jar ka (70 kg), a Mar ta
Wie le biń ska by ła dru ga w kat. open se nio -
rek. Ko by liń scy ju nio rzy zdo by li czte ry
srebr ne krąż ki – dwa Da wid Lesk (55 kg
i 60 kg) i po jed nym Pa weł Si ko ra (70 kg)
oraz Mi chał Grzem pow ski (100 kg). 

Po brą zo we me da le się gnę li se nio -
rzy – Piotr Si ko ra (77 kg), Kac per Bie der -
mann (85 kg) i Pa tryk Swo ra (85 kg), ju -

nio rzy – Mi chał Grzem pow ski (90 kg)
i Mi ko łaj Kan dzier ski (100 kg), se nior -
ki – Ju lia Jan ko wiak (60 kg) i Kin ga Sro -
czan (73 kg i 80 kg) oraz ju nior ki – Wik -
to ria Prze woź na (60 kg), Wir gi nia Ro szek
(50 kg i 55 kg), Oli wia Kuś (55 kg), Aga ta
Jar ka (70 kg), We ro ni ka Se ra fi niak
(+75 kg i open) oraz Rok sa na Ko niecz na
(65 kg). 

Do ro bek re pre zen tan tów To wa rzy -
stwa Atle tycz ne go Ro zum Kro to szyn
to 12 me da li. Dwa krąż ki zdo by ła Alek -
san dra Ro zum – zło to w open i sre bro
w kat. 65 kg se nio rek. Po dwa ra zy na po -
dium sta wa ły tak że ju nior ki Le na An -
drze jak i Zu zan na Kry stek. Pierw sza
z nich by ła naj lep sza w kat. 65 i 70 kg, a Z.
Kry stek by ła dwu krot nie dru ga – w kat.
+75 kg i w open. 

Du blet za no to wał rów nież Ma te usz
Ko niecz ny, któ ry wśród se nio rów trium -
fo wał w kat. 77 kg i był dru gi w kat. 85 kg.
Z ko lei Kac per Mi ko łaj czyk zgar nął sre -
bro w open. Trzy ra zy na po dium sta wa li
też ju nio rzy – Kac per Wia trak był trze ci
w kat. 70 kg, a Mi ko łaj Mro wiń ski upla so -
wał się na dru giej lo ka cie w kat. 80 kg
i na trze ciej w kat. 90 kg. 

(LE NA) 
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W nie dzie lę w ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej przy ul. Olim pij skiej ro ze -
gra na zo sta ła IV ko lej ka Kro to szyń -
skiej Li gi Ha lo wej Pił ki Noż nej. Me -
cze by ły peł ne emo cji. Na po zy cję li -
de ra awan so wał ze spół Tom -Kar Ko -
bier no -Tom ni ce.

Świet ne spo tka nie ro ze gra ła dru ży na
Tom -Kar Ko bier no -Tom ni ce, gro miąc
aż 12: 0 eki pę Cre ati ve. Dla zwy cięz ców
był to już dru gi mecz bez stra ty go la, co
w li dze ha lo wej jest spo rym osią gnię ciem.
Sześć ra zy do siat ki tra fił Ka rol Kry stek. 

W ko lej nym po je dyn ku te am MTV

Roz dra żew pro wa dził zAl ba tro sa mi1:0. Po -
tem do gło su do szli ry wa le, strze la jąc trzy go -
le. Roz dra że wia nie od po wie dzie li tyl ko jed -
nym tra fie niem i Al ba tro sy zwy cię ży ły 3: 2. 

Ze spół A Se ree Tee zmie rzył się mi -
strzem po przed nie go se zo nu – Eki pą z Sul -
mie rzyc. Pierw sza po ło wa by ła bar dzo wy -
rów na na i za koń czy ła się wy ni kiem 1: 1.
Po zmia nie stron Eki pa wy szła na pro wa -
dze nie, ale po tem do pra cy wzię li się pił ka -
rze AST, by osta tecz nie wy grać 6: 2. Hat
tric kiem po pi sał się Da wid Przy by szew ski. 

Emo cji nie bra ko wa ło tak że w kon -
fron ta cji Pan co mu z Żu bra mi. Zdu no -
wia nie wy gra li 5: 3, a trzy bram ki dla nich
zdo był Fi lip Ka szub. W ostat nim me -
czu IV ko lej ki Octa gon po ko nał 4: 2 Na vy
Se als. 

Za naj lep sze go gra cza po przed niej se -
rii uzna no Pa try ka Perza. Na gro dę ufun -
do wał Urząd Miej ski w Kro to szy nie. 

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM 

Tom-Kar nowym liderem

6 grud nia w ha li spor to wej Szko ły
Pod sta wo wej nr 7 z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi im. Hen ry ka Jor da na
w Kro to szy nie od był się Ogól no pol -
ski Mi ko łaj ko wy Tur niej Mi ni siat ków -
ki Chłop ców. Go spo da rze, czy li eki -
pa UKS Piast, za ję li dru gie miej sce.

W za wo dach wzię ło udział dzie więć
dru żyn – z Gdań ska, Wał cza, Na kła, Mi -
li cza, Lesz na, Po zna nia i Kro to szy na. Po -
śród nich zna la zła się czwór ka fi na li stów
czerw co wych mi strzostw Pol ski. 

Naj pierw ry wa li za cja to czy ła się
w trzech gru pach. Pierw szy ze spół UKS
Piast Kro to szyn bez pro ble mów prze -
brnął pierw szą fa zę, po ko nu jąc 2: 0
(15: 6, 15: 8) Vol ley Wałcz i 2: 0
(15: 4, 15: 3) NTS Trój ka Na kło. Miej sco -
wi awan so wa li więc do gru py wal czą cej
o miej sca 1-3. 

Dru gi ze spół Pia sta oraz UKS Po lon
Kro to szyn po roz gryw kach gru po wych
mu sia ły wal czyć o niż sze lo ka ty.
Piast II za koń czył zma ga nia na siód mej
po zy cji, a Po lon był ósmy. 

W fa zie fi na ło wej Piast I wy grał 2: 0
(15: 8, 15: 11) z UKS -em Su cha nik
Gdańsk. Je dyn ka Po znań rów nież
w dwóch par tiach ogra ła gdańsz czan,
w związ ku z czym ostat ni mecz – po mię -
dzy go spo da rza mi a ze spo łem ze sto li cy
Wiel ko pol ski – miał wy ło nić trium fa to ra
za wo dów. Po je dy nek był bar dzo za cię ty,
ale osta tecz nie lep si by li siat ka rze po znań -
skiej Je dyn ki, zwy cię ża jąc 2: 0
(15: 13, 15: 12). 

Wy róż nio no naj lep szych za wod ni -
ków z każ dej dru ży ny. Spo śród kro to szyń -
skich siat ka rzy uho no ro wa no Ma te usza
Kost kę (UKS Piast I), Ja na Ba na sza ka
(UKS Piast II) oraz Ja ku ba Woź ne go
(UKS Po lon). Wszy scy uczest ni cy otrzy -
ma li słod kie upo min ki, któ re wrę czał
świę ty Mi ko łaj. Naj lep sze dru ży ny na gro -
dzo no me da la mi i pu cha ra mi.

(LE NA)
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SIATKÓWKA

Piast drugi w mikołajkowym turnieju


