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� POWIAT

Radni docenili
krotoszyńskie
rzemiosło

Czytaj na str. 3

� EKOLOGIA

Uchwały
antysmogowe
wchodzą w życie

Czytaj na str. 3

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� EDUKACJA

Festiwal zawodów 
w Trójce

Czytaj na str. 11

� SPORT

Zwycięski pojedynek
Róży Gumiennej

Czytaj na str. 14

� SPORT

Team Tabakiera
mistrzem
Krotoszyńskiej 
Ligi Siatkówki

Czytaj na str. 15

Za koń czył się kon kurs „Przy wi taj
wio snę z Evit tą”. Na gro dę głów ną
zdo był Mar cin Ma liń ski, któ ry za sko -
czył nas swo ją kre atyw no ścią.

Przed ty go dniem w sie dzi bie fir my
Ewa S.A. od by ło się uro czy ste pod su mo -
wa nie kon kur su i wrę cze nie na gród lau re -
atom. Zwy cię żył Mar cin Ma liń ski, któ ry
ty mi sło wy po le cił cu kier ki Evit ta: „Kie dy
wszyst ko Cię do łu je i nic w ży ciu nie sma -
ku je, spró buj cu kier ki Evit ta – hu mor
do Cie bie za wi ta. Ży cie bę dzie ra do śniej -
sze, i pięk niej sze, i smacz niej sze, gdy po -
dzie lisz się z in ny mi cu kier ka mi zio ło wy -
mi”. Zwy cięz ca wy grał ta blet Ga la xy Tab
i tor bę sło dy czy Evit ta, ufun do wa ne
przez Ewa S.A. 

Dzie więć po zo sta łych na gród zdo by li
Sa bi na Sne la, Pau li na Pie trzak, Mał go rza ta
Rot mann, Na ta lia Gro bel na, Ma rek Rot -
mann, Ka ro li na Szyr ner, Ka ro li na Krasz -
kie wicz, Mo ni ka Ma liń ska, Re na ta Ja ku -
bek. By ły to bo ny ufun do wa ne przez Cen -

trum Tań ca Show Dan ce, Fa mi ly Fit oraz
Aka de mię Pił kar ską Re is sa, a tak że tor by
peł ne sło dy czy Evit ta od fir my EWA. 

Wszyst kim uczest ni kom dzię ku je my
za udział w kon kur sie, a lau re atom gra tu -
lu je my. KIN GA KOST KA

10 kwiet nia ru szy ła ko lej na edy cja Ple bi scy tu na Ulu bio ny
Sklep w Ga le rii Kro to szyń skiej. Gło so wać moż na do naj bliż -
sze go piąt ku, czy li do 27 kwiet nia.

Na uczest ni ków za ba wy cze ka ją atrak cyj ne na gro dy, ufun do wa ne
przez Ga le rię Kro to szyń ską – eks pres do ka wy, ta blet i smart fon. Gło so wa -
nie sms -owe roz po czę ło się 10 kwiet nia i po trwa do godz. 12.00 dnia 27
kwiet nia.

Pod su mo wa nie ple bi scy tu oraz roz da nie na gród za pla no wa no na 28
kwiet nia w Ga le rii Kro to szyń skiej w trak cie im pre zy z oka zji szó stych uro -
dzin te go cen trum han dlo we go. Na ten dzień Ga le ria przy go to wu je sze reg
atrak cji dla swo ich Klien tów. Bę dzie coś i dla dzie ci, i dla do ro słych. 

Pó ki co na pro wa dze niu (stan na 23 kwiet nia, godz. 10.00) jest Pio nier
(79,6% od da nych do tąd gło sów). Ko lej ne miej sca zaj mu ją Mo nEw (6,5%),
Eso tiq (3,2%), Pep co (3,2%), 4your pho ne (2,2%), Ros smann (2,2%).
Z pew no ścią do piąt ku jesz cze wie le się wy da rzy i jak co ro ku wal ka o zwy -
cię stwo bę dzie za cię ta do ostat nich mi nut gło so wa nia.

Aby wziąć udział w kon kur sie, na le ży wy słać wia do mość tek sto wą
pod nr 7248 o tre ści: GA LE RIA. NR i na pi sać krót ką ar gu men ta cję, np. GA -
LE RIA. 34 Bar dzo przy stęp ne ce ny. Je den sms to koszt 2,46
z VAT.

(AN KA)

KONKURS

Laureaci zostali nagrodzeni!

PLEBISCYT

Ostatnie dni głosowania! 
Wybieramy ulubiony sklep 
w Galerii Krotoszyńskiej!



W ra mach Świa to we go Dnia Świa do -
mo ści Au ty zmu w dniach 4-20 kwiet -
nia zor ga ni zo wa no sze reg ini cja tyw
i dzia łań edu ka cyj nych. Od by ła się m.
in. kon fe ren cja „Po roz ma wiaj my
o róż nych ob li czach au ty zmu, bo…
ra zem ła twiej i sku tecz niej”. 

Or ga ni za to ra mi by ły Sto wa rzy sze nie
Ab sol wen tów i Przy ja ciół Ze spo łu Szkół
Po nad gim na zjal nych nr 2 w Kro to szy nie
oraz Sto wa rzy sze nie „Mo ty lek” na Rzecz
Dzie ci Spe cjal nej Tro ski przy Spe cjal nym
Ośrod ku Szkol no -Wy cho waw czym im.
ks. J. Twar dow skie go w Ko na rze wie.
Wspar cia udzie li ła rów nież Po rad nia Psy -
cho lo gicz no -Pe da go gicz na. Te go rocz ne
ini cja ty wy zo sta ły do fi nan so wa ne przez
bur mi strza Kro to szy na w ra mach re ali za -
cji za da nia pu blicz ne go, pro jek tu „Or ga -
ni za cja dzia łań w ra mach Świa to we go
Dnia Świa do mo ści Au ty zmu”.

Od 4 do 20 kwiet nia w ho lu Ga le rii
Kro to szyń skiej po przez wy sta wę oraz
na ryn ku po przez ba ner in for mo wa no o ob -
cho dach Świa to we go Dnia Świa do mo ści
Au ty zmu. W tym cza sie moż na by ło sko -
rzy stać z in dy wi du al nych po rad w Po rad ni
Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej w Kro to szy -
nie oraz w Spe cjal nym Ośrod ku Szkol no -
-Wy cho waw czym w Ko na rze wie.

10 kwiet nia w ZSP nr 2 w Kro to szy -
nie, a na stęp ne go dnia w ośrod ku w Ko na -

rze wie spo tka li się ro dzi ce oraz na uczy cie -
le i spe cja li ści z róż nych szkół i pla có wek.
Zor ga ni zo wa no dla nich warsz ta ty
„Otwar ta prze strzeń edu ka cyj nych do -
świad czeń” oraz „Sy tu acje trud ne i spo so -
by ra dze nia so bie z ni mi – ana li za przy -
pad ków”.

Agniesz ka Mag dar, tre ner ka z wie lo -
let nim do świad cze niem, roz po czy na jąc
za ję cia w Kro to szy nie, pod kre śli ła, że
w pro ce sie ucze nia się nic nie za stą pi do -
świad czeń, któ re moż na po zy skać je dy nie
po przez dzia ła nie i roz mo wę z dru gim
czło wie kiem. Warsz ta ty roz po czę ły się
od wy pusz cze nia w nie bo nie bie skich ba -
lo nów ja ko sym bo lu Świa to we go Dnia
Świa do mo ści Au ty zmu. Dal szą część spo -
tka nia pro wa dzi ły te ra peut ki z Cen trum
Te ra pii Tę cza w Odo la no wie – Ali na Bo -
lach, Jo an na Bo lach, Na ta lia Ni zio łek
i Do mi ni ka Waw rzy niak.

W ośrod ku w Ko na rze wie kon fe ren cja
jak co ro ku zgro ma dzi ła wie lu uczest ni -
ków, któ rzy w myśl ha sła „ra zem ła twiej
i sku tecz niej” chcie li po słu chać te ra peu tów
pra cu ją cych z dzieć mi z au ty zmem, wy -
mie nić do świad cze nia, za dać py ta nia.
Po czę ści ofi cjal nej dłu go trwa ły go rą ce dys -
ku sje. Fre kwen cja na każ dym spo tka niu
prze kro czy ła ocze ki wa nia or ga ni za to rów.
Tak du że za in te re so wa nie świad czy o za po -
trze bo wa niu na dzia ła nia w tym za kre sie.

OPRAC. (NO VUS)

Do na szej re dak cji zgło sił się je den
z Czy tel ni ków z proś bą o przyj rze nie
się krze wom ro sną cym przy pa sie
dro gi wy lo to wej z Kro to szy na w stro -
nę Cha chal ni. Jak twier dzi, brak na -
le ży te go upo rząd ko wa nia te go miej -
sca stwa rza nie bez pie czeń stwo
w ru chu dro go wym.

Nasz roz mów ca przy znał, że pró bo wał
in ter we nio wać w tej spra wie u za rząd cy
dro gi, czy li w Po wia to wym Za rzą dzie Dróg,
ale bez skut ku. Krzysz tof Je li now ski, dy rek -

tor PZD, po wie dział jed nak, że nie miał
żad nych sy gna łów w tym te ma cie. – Nie
do tar ło do mnie żad ne zgło sze nie, że coś
jest nie tak w tym miej scu – oznaj mił K. Je -
li now ski. – W tej chwi li re ali zo wa ne są tam
ro bo ty zwią za ne z po sze rze niem ścież ki
pie szo -ro we ro wej. Je śli rze czy wi ście ro sną -
ce krza ki stwa rza ją nie bez pie czeń stwo
w ru chu dro go wym, przyj rzy my się te mu
miej scu i zde cy du je my o ewen tu al nej wy -
cin ce – do dał szef PZD.

Spraw dzi li śmy oczy wi ście, jak wy glą -
da sy tu acja we wska za nym przez Czy tel -

ni ka miej scu, czy li tam, gdzie ścież ka ro -
we ro wa pro wa dzi z pra wej na le wą stro nę,
przez jezd nię, przy skrę cie w stro nę re -
stau ra cji Le śni czów ka. W isto cie, wy jeż -
dża jąc stam tąd i chcąc wje chać na dro gę
po wia to wą, wio dą cą z Kro to szy na

do Cha chal ni, trze ba być na der uważ -
nym, gdyż wy ra sta ją ce krze wy mo gą za -
sła niać wi dok kie row cy sa mo cho du.
W efek cie moż na nie do strzec ja dą ce go
ścież ką ro we rzy sty bądź in ne go po jaz du. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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KROTOSZYN / KONARZEW

Różne oblicza autyzmu

INTERWENCJA

Krzewy  ograniczają widoczność
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XLV se sja Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go po świę co na by ła kro to szyń -
skie mu rze mio słu i przed się bior czo -
ści. Nad zwy czaj ne po sie dze nie sa -
mo rzą du po wia to we go od by ło
się 16 kwiet nia w Ce chu Rze miosł
Róż nych. 

Le szek Kul ka, prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu, przy po mniał, jak wiel ką ro lę
w kształ to wa niu go spo dar ki Zie mi Kro to -
szyń skiej ode gra ło rze mio sło na prze strze -
ni wie ków. Na stęp nie Jó zef Ja nusz kie -
wicz, star szy Ce chu Rze miosł Róż nych
oraz pre zes Za rzą du Kro to szyń skiej Izby
Rze mieśl ni czej, przed sta wił dzia łal ność

tych or ga ni za cji. Mó wił też o tro skach i po -
stu la tach śro do wi ska rze mieśl ni cze go. 

Z ko lei sta ro sta Sta ni sław Szczot ka
omó wił współ pra cę sa mo rzą du po wia to -
we go z Ce chem i kro to szyń ską Izbą. Szcze -
gól nie wie le miej sca po świę cił ro li rze mio -
sła w prze ka zy wa niu prak tycz nej wie dzy
uczniom tzw. klas wie lo bran żo wych. 

L. Kul ka i S. Szczot ka uho no ro wa li
naj bar dziej za słu żo nych dzia ła czy rze -
mio sła. Na der pod nio słym punk tem ob -
rad by ło wrę cze nie ks. pra ła to wi Ry szar -
do wi Dziam skie mu, ka pe la no wi kro to -
szyń skie go rze mio sła, Pla ty no we go Me da -
lu im. Ja na Ki liń skie go. 

OPRAC (NO VUS)

POWIAT

Radni docenili rzemiosło

W tro sce o zdro wie i ży cie miesz kań -
ców na te re nie ca łe go wo je wódz twa
wiel ko pol skie go od 1 ma ja za czną
obo wią zy wać uchwa ły an ty smo go -
we, za ka zu ją ce sto so wa nia naj gor -
szej ja ko ści pa liw sta łych, np. bar dzo
drob ne go mia łu lub wę gla bru nat ne -
go czy flo to kon cen tra tu. 

Rad ni Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel -
ko pol skie go przy ję li 18 grud nia 2017 ro -
ku trzy uchwa ły w spra wie ogra ni czeń
lub za ka zów w za kre sie eks plo ata cji in sta -
la cji, w któ rych na stę pu je spa la nie pa liw
dla ob sza ru mia sta Po zna nia, mia sta Ka li -
sza i stre fy wiel ko pol skiej. W pra cach ze -
spo łu, któ ry opra co wał pro jek ty rze czo -
nych do ku men tów, uczest ni czy li przed -
sta wi cie le Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska w Po zna niu. 

Uchwa ły wpro wa dza ją za kaz sto so -
wa nia na stę pu ją cych pa liw: wę gla bru nat -

ne go oraz pa liw sta łych pro du ko wa nych
z je go wy ko rzy sta niem; mu łów i flo to -
kon cen tra tów wę glo wych, a tak że mie sza -
nek pro du ko wa nych z ich wy ko rzy sta -
niem; pa liw, w któ rych udział ma so wy
wę gla ka mien ne go o uziar nie niu po ni -
żej 3 mm wy no si wię cej niż 15%; wę gla
ka mien ne go oraz pa liw sta łych pro du ko -
wa nych z wy ko rzy sta niem te go wę gla,
nie speł nia ją cych pa ra me trów ja ko ścio -
wych; bio ma sy sta łej, któ rej wil got ność
w sta nie ro bo czym prze kra cza 20%.

Pod mio ty eks plo atu ją ce in sta la cje zo -
sta ły zo bo wią za ne do wy ka za nia za po -
mo cą do ku men tów speł nie nia wy ma gań
okre ślo nych w uchwa łach. Mo gą to być
w szcze gól no ści: do ku men ta cja z ba dań,
do ku men ta cja tech nicz na urzą dze nia, in -
struk cja dla in sta la to rów i użyt kow ni ków. 

Ter min wej ścia w ży cie uchwał an ty -
smo go wych zo stał usta lo ny na 1 ma ja te go
ro ku. Po tej da cie wszyst kie no wo in sta lo wa -

ne ko tły na pa li wa sta łe po win ny speł niać
wy ma ga nia w za kre sie se zo no wej spraw no -
ści i emi sji za nie czysz czeń, okre ślo ne w roz -
po rzą dze niu Ko mi sji Unii Eu ro pej skiej. 

We dług uchwa ły ko tły, któ rych eks plo -
ata cja roz po czę ła się przed 1 ma ja 2018, nie -
speł nia ją ce wy ma gań emi syj nych, na le ży
wy mie nić do 1 stycz nia 2024. W przy pad -
ku ko tłów, któ re speł nia ją pod sta wo we wy -
ma ga nia w za kre sie emi sji za nie czysz czeń
na po zio mie kla sy 3 lub 4, we dług nor my
PN -EN 303-5: 2012, ter min wy mia ny zo -
stał usta lo ny do 1 stycz nia 2028 r. Ko tły 5
kla sy mo gą być eks plo ato wa ne do ży wot nio. 

Prze strze ga nia prze pi sów wpro wa -
dzo nych uchwa ła mi bę dą pil no wać stra że
gmin ne, wój to wie, bur mi strzo wie lub
pre zy den ci miast, in spek to rzy nad zo ru
bu dow la ne go, in spek cja ochro ny śro do -
wi ska oraz po li cja. Za nie prze strze ga nie
prze pi sów prze wi du je się ka ry grzyw ny.

OPRAC. (NO VUS)

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wchodzą w życie uchwały antysmogowe

14 kwiet nia w Lu to gnie wie już po raz
czwar ty od by ło się otwar cie se zo nu
mo to cy klo we go. Wy da rze nie przy cią -
gnę ło licz ną gru pę mi ło śni ków ro we -
rów, mo to cy kli, tra jek czy qu adów.

Naj pierw w miej sco wym Sank tu -
arium Mat ki Bo żej Po cie sze nia ku stosz ks.
ka no nik Łu kasz Żu raw ski od pra wił uro -
czy stą Mszę świę tą. W trak cie ka za nia du -
chow ny pod kre ślił, że ko lej ne otwar cie se -
zo nu mo to cy klo we go nie by ło by moż li we
bez szta bu lu dzi do brej wo li, któ rzy za wsze
an ga żu ją się dla do bra dru gie go czło wie ka.

Ra do sne, wspól ne świę to wa nie mi ło -
śni ków dwóch kó łek mia ło miej sce w Ty -
go dniu Mi ło sier dzia, o któ rym ksiądz Żu -
raw ski mó wił, że jest to szcze gól ny czas,
za zna cza jąc przy tym, że po win ni śmy pa -

mię tać, iż nie je ste śmy w ży ciu sa mi. 
– Tak jak mo dli my się w róż nych in -

ten cjach za in nych, nie tyl ko za sie bie, tak
mo że war to zo ba czyć tych, któ rzy po trze -
bu ją na sze go wspar cia. Nie za wsze nie -
zbęd ne są pie nią dze, że by móc po ma gać
dru gie mu czło wie ko wi. Mo że my mieć
naj no wo cze śniej szy, naj droż szy mo to -
cykl, naj lep szy strój, być świet nym kie -
row cą, ale mo że w nas za brak nąć czło wie -
ka – gło sił ksiądz Żu raw ski.

Po mszy po świę co no wszyst kie po jaz dy,
po czym od by ła się pa ra da – naj pierw uli ca -
mi wsi, a na stęp nie na tra sie Lu to -
gniew – Kro to szyn – Zdu ny – Basz -
ków – Ko by lin – Lu to gniew. Zwień cze niem
dnia by ła bie sia da przymiej sco wym grzyb ku.

(NO VUS)

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

LUTOGNIEW

Otwarcie sezonu motocyklowego
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W War sza wie od był się fi nał XLIX
Olim pia dy Ję zy ka Ro syj skie go. Ty tuł
fi na li sty uzy ska ła Oli wia Fur mann,
uczen ni ca kla sy III Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Hu go na Koł łą ta ja
w Kro to szy nie.

Jest to ogrom ny suk ces, tym bar dziej

że Oli wia uczy się ję zy ka ro syj skie go do -
dat ko wo, pod opie ką Elż bie ty Ro gac kiej.
Uzy ska nie ty tu łu fi na li sty skut ku je spo ry -
mi uła twie nia mi w do sta niu się na stu dia
zwią za ne z ję zy kiem ro syj skim, a po nad to
da je jej 100 pro cent na ma tu rze roz sze -
rzo nej z j. ro syj skie go.

(AN KA)

I LO KROTOSZYN

Sukces uczennicy Kołłątaja

W Koź mi nie Wlkp. roz po czę ła się
prze bu do wa uli cy Po lnej. Koszt in we -
sty cji to 378 344,77 zł. 

W ra mach prac na ca łej dłu go ści dro -
gi zo sta nie wy mie nio na na wierzch nia

na kost kę po lbruk. Po dob nie jak na uli cy
Glin ki – na obrze żach dro gi po ło żo na bę -
dzie opa ska z ka mie nia po lne go. Prze bu -
do wa jest fi nan so wa na z bu dże tu gmi ny
Koź min Wlkp. 

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP

Ruszyła przebudowa ulicy Polnej

Łu kasz Ra ben da
Kogo należy
powiadomić 
w razie wypadku 
w pracy?

Przede wszyst kim na le ży
nie zwłocz nie (moż li wie naj -
szyb ciej) po wia do mić swo je go
bez po śred nie go prze ło żo ne go.
Z ko lei pra co daw ca w ra zie wy -
pad ku śmier tel ne go, cięż kie go
lub zbio ro we go oraz o każ dym

in nym wy pad ku, któ ry wy wo -
łał wy mie nio ne skut ki, ma ją -
cym zwią zek z pra cą (je że li mo -
że być uzna ny za wy pa dek
przy pra cy), mu si po wia do mić
wła ści we go in spek to ra pra cy
i pro ku ra to ra.

War to pa mię tać, że je śli wy -
pa dek był zwią za ny z urzą dze -
niem pod le ga ją cym pod nad zór
Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go,
trze ba rów nież po wia do mić
wła ści we go in spek to ra UDT.
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W so bo tę w I Li ceum Ogól no kształ -
cą cym im. Hu go na Koł łą ta ja w Kro -
to szy nie zor ga ni zo wa no „Drzwi
otwar te” dla gim na zja li stów. Go ście
mie li więc oka zję zwie dzić szko łę
i za po znać się z pro fi la mi klas oraz
ofer tą edu ka cyj ną.

W au li li ceum gim na zja li stów po wi ta -
ła dy rek tor Elż bie ta Płó cien nik, któ ra za -
chę ca ła mło dzież do wy bo ru tej pla ców ki.
Jak pod kre śli ła, LO pro fe sjo nal nie przy go -
to wu je ścież kę dal szej ka rie ry za wo do wej. 

Ucznio wie Koł łą ta ja przy go to wa li
część ar ty stycz ną, w któ rej na der za baw -
nie za pre zen to wa li pro fi le – hu ma ni -
stycz ny, bio lo gicz ny oraz ma te ma tycz ny.
Póź niej ab sol went kro to szyń skie go li -
ceum, Woj ciech Raś (twór ca szkol nej te le -
wi zji Hu gon TV), przed sta wił swój au tor -
ski film, w któ rym wy stą pi li in ni ab sol -
wen ci, a obec nie stu den ci wie lu pre sti żo -
wych pol skich uczel ni wyż szych. Wszy -
scy w sa mych su per la ty wach wy po wia da -
li się na te mat Koł łą ta ja, a zwłasz cza ka dry
pe da go gicz nej, zwra ca jąc uwa gę na pro fe -
sjo nal ne przy go to wa nie i sze ro ką ba zę dy -
dak tycz ną.

Po tem gim na zja li ści, po dzie le ni
na gru py, ru szy li do klas, w któ rych po -
zna wa li spe cy fi kę po szcze gól nych kie -
run ków kształ ce nia. Na przy kład dla za -
in te re so wa nych przed mio ta mi ści sły mi
przy go to wa no do świad cze nia z che mii
czy fi zy ki. 

W I Li ceum Ogól no kształ cą cym
na rok edu ka cyj ny 2018/19 prze wi dzia -
no sześć kie run ków kształ ce nia: IA – ma -
te ma ty ka, in for ma ty ka, fi zy ka;
IB1 – ma te ma ty ka, bio lo gia, ję zyk nie -
miec ki/ję zyk an giel ski; IB2 – ma te ma ty -

ka, geo gra fia, ję zyk nie miec ki/ję zyk an -
giel ski; IC1 – ję zyk pol ski, geo gra fia, ję -
zyk nie miec ki/ję zyk an giel ski; IC2 – ję -
zyk pol ski, hi sto ria, ję zyk nie miec ki/ ję -
zyk an giel ski, ID – bio lo gia, che mia, ję -
zyk nie miec ki/ję zyk an giel ski. 

Kro to szyń skie LO mo że się po chwa -
lić wy so ką zda wal no ścią eg za mi nów ma -
tu ral nych oraz wie lo ma lau re ata mi olim -
piad i roz ma itych kon kur sów.

(NO VUS)
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W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej im. Ar ka de go Fie dle ra od był się
wer ni saż wy sta wy ha ftu krzy ży ko we -
go Ma rii Po li to wicz. Eks po zy cję moż -
na oglą dać do 30 kwiet nia w ho lu
książ ni cy na II pię trze.

Na po cząt ku dy rek tor Ewa Bu kow ska
po wi ta ła przy by łych go ści, wśród któ rych
by ła Jo an na Ziem biń ska -Szczu rek, za stęp -
czy ni na czel ni ka Wy dzia łu Oświa ty
i Spraw Spo łecz nych w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie. Póź niej głos za bra ła au tor -
ka prac, któ ra opo wie dzia ła o swo jej pa sji.

Uro dzo na na Zie mi Lu bu skiej, od lat
miesz ka ją ca w Kro to szy nie Ma ria Po li to -
wicz jest szczę śli wą bab cią pię cior ga wnu -
cząt. Ha ftu je od 25 lat. Za czy na ła od ha ftu
ri che lieu, obec nie sto su je naj czę ściej haft
krzy ży ko wy. Ko cha kwia ty i to one są ulu -
bio nym te ma tem jej ha fto wa nych ob ra zów.

Swo je mu hob by, któ rym za ra zi ła tak -
że młod szą wnucz kę, po świę ca się szcze -
gól nie w okre sie zi mo wym. Jej pa sją są
tak że po dró że, a tu ry sty ka jest za rów no
przy jem no ścią, jak i pra cą, al bo wiem M.
Po li to wicz jest pi lo tem i prze wod ni kiem
wy cie czek w kra ju i za gra ni cą. 

Ar tyst ka jest tak że do sko na łą ko pist -

ką, o czym świad czyć mo że ha fto wa na
ko pia ob ra zu Re no ira – „Ró że i ja śmin”.
Swo je pra ce dwu krot nie wy sta wia ła w ga -
le rii Re fek tarz w Kro to szy nie. Dwa ra zy
zdo by ła Grand Prix w pro jek cie „Se nior
z ini cja ty wą” (2012 i 2014) w Kro to szy -
nie oraz w Ka li szu (2012).

(NO VUS)
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SZTUKA

Haft Marii Politowicz

W dniach 25-28 mar ca Sto wa rzy sze -
nie LGD „Okno Po łu dnio wej Wiel ko -
pol ski” wzię ło udział w im pre zie pre -
zen tu ją cej do ro bek i po ten cjał lo kal -
nych grup dzia ła nia oraz pro mu ją cej
Wiel ko pol skę, któ ra od by ła się w Par -
la men cie Eu ro pej skim w Bruk se li. 

Eu ro po seł An drzej Grzyb, we współ -
pra cy z wi ce mar szał kiem wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go – Krzysz to fem Gra bow -
skim, za pro sił do Bruk se li lo kal ne gru py
dzia ła nia z ca łe go re gio nu, by zre ali zo wać
wy da rze nie pod na zwą „Eu ro pa przy wiel -
ko pol skim sto le wiel ka noc nym”. Do Bruk -
se li przy by li re pre zen tan ci 26 grup. 

W ra mach pro gra mu zor ga ni zo wa no
kon fe ren cję eks perc ką z udzia łem przed -
sta wi cie li in sty tu cji UE, sa mo rzą du wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go oraz przy by -
łych LGD, w trak cie któ rej omó wio no do -
świad cze nia wiel ko pol skich grup, ko rzy -

sta ją cych ze środ ków UE, a tak że przed -
sta wio no wnio ski na przy szłość. 

W naj więk szej prze strze ni wy sta wo -
wej PE lo kal ne gru py dzia ła nia na sto -
iskach pre zen to wa ły swój do ro bek w po -
sta ci pu bli ka cji, ma te ria łów in for ma cyj -
nych, vi deo -pre zen ta cji, rę ko dzie ła czy re -
gio nal nych po traw. Na sto isku LGD

„Okno Po łu dnio wej Wiel ko pol ski” moż na
by ło po dzi wiać rę ko dzie ło wy ko na ne
przez Be atę Ptak, Wan dę Ra taj czak, Jo lan -
tę Sto dol ną, Te re sę Sto dol ną, An nę Mar -
czak, Mał go rza tę John, Ali nę Grze siek,
Lu cy nę Ka ro lew ską, Iwo nę Kaź mier czak,
Ire nę Mar sza łek i Jo an nę Kę dzier ską. 

(NO VUS)

BRUKSELA

LGD w Parlamencie Europejskim

W Mu zeum Re gio nal nym im. Hie ro -
ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie od -
był się wer ni saż wy sta wy pt. „Wy spa
wol no ści. To wa rzy stwo Hi sto rycz no -
-Li te rac kie i Bi blio te ka Pol ska w Pa -
ry żu”. Eks po zy cja pre zen tu je skar by
pol skiej kul tu ry we Fran cji i na wią zu -
je te ma tycz nie do ob cho dów 100-le -
cia od zy ska nia przez Pol skę nie pod -
le gło ści. 

Wy sta wę moż na oglą dać do 19 ma ja.
Ho no ro wy pa tro nat nad nią ob jął bur -
mistrz Kro to szy na. 

W sa mym ser cu Pa ry ża, na usy tu owa -
nej na Se kwa nie Wy spie Św. Lu dwi ka,
mie ści się za ło żo na w ro ku 1838 Bi blio te -
ka Pol ska. Jej twór cy, emi gran ci po po -
wsta niu li sto pa do wym, sku pie ni w To wa -
rzy stwie Hi sto rycz no -Li te rac kim – m. in.
ksią żę Adam Czar to ry ski, Ka rol Sien kie -
wicz, Ju lian Ur syn Niem ce wicz i Adam
Mic kie wicz – pra gnę li stwo rzyć bi blio te -
kę gro ma dzą cą pol skie pi śmien nic two na -
ro do we, ośro dek in te lek tu al ny dla emi -
gran tów oraz ar chi wum do ku men tu ją ce
ży cie pol skiej emi gra cji na zie mi fran cu -
skiej. 

Z cza sem bi blio te ka za czę ła gro ma -
dzić tak że obiek ty mu ze al ne, ze bra ne
dziś w Mu zeum Ada ma Mic kie wi cza
oraz Sa lo ni ku Fry de ry ka Cho pi na, jak
rów nież ob ra zy i rzeź by au tor stwa Po la -
ków two rzą cych w Pa ry żu. 

Wy sta wa opo wia da o wy jąt ko wym
miej scu, któ re w okre sie za bo rów
i po II woj nie świa to wej przez dłu gie la ta
by ło praw dzi wą „wy spą wol no ści”. Wiel -
ka Emi gra cja stwo rzy ła w bi blio te ce oa zę
pol skiej kul tu ry oraz miej sce spo tkań
i dys ku sji Po la ków. Dla na stęp nych po ko -
leń emi gran tów miej sce to by ło przed -
mio tem du my i tro ski, choć nie za wsze
mo gli dbać o nie na le ży cie. Dla ro da ków
w kra ju, zwłasz cza pod da nych ru sy fi ka cji

czy ger ma ni za cji, a na stęp nie po zo sta ją -
cych pod wpły wem ko mu ni stycz nej pro -
pa gan dy, Bi blio te ka Pol ska sta ła się mi -
tem – o ty le jed nak szcze gól nym, że rze -
czy wi stym.

Ce lem wy sta wy jest za pre zen to wa nie
at mos fe ry i wy jąt ko wo ści Bi blio te ki Pol -
skiej w Pa ry żu, po nie waż nic nie za stą pi
wzru sze nia, ja kie do dziś się od czu wa,
wcho dząc w jej pro gi. Na 20 plan szach,
skła da ją cych się na eks po zy cję, w in te re su -
ją cy spo sób uka za no hi sto rię Bi blio te ki,
syl wet ki jej twór ców i naj cen niej sze zbio -
ry: rę ko pi sy, sta ro dru ki, ma py, dzie ła sztu -
ki i in ne pa miąt ki, któ re gro ma dzo ne są
od nie mal dwu stu lat. Zo ba czyć mo że my
np. rę ko pi sy Ada ma Mic kie wi cza oraz
por tre ty wiesz cza i je go ro dzi ny, a tak że
pa miąt ki po Fry de ry ku Cho pi nie – au to -
gra fy mu zycz ne, je go fo tel i pu kiel wło sów. 

Z ogrom ne go zbio ru cy me liów bi -
blio tecz nych wy bra no naj cen niej sze,
w tym uchwa łę o bar wach na ro do wych
i akt de tro ni za cji ca ra Mi ko ła ja I z 1831
r., XVI -wiecz ne dru ki z ofi cyn kra kow -
skich, rę ko pis „Dzia dów” Ada ma Mic kie -
wi cza, pier wo dru ki emi gra cyj nych wy -
dań pol skich po etów i pi sa rzy, pierw sze
wy da nie „De re vo lu tio ni bus” Mi ko ła ja
Ko per ni ka, ry sun ki Nor wi da, akwa re le
Ko ściusz ki, ob ra zy Ol gi Bo znań skiej i Sta -
ni sła wa Bie ga sa oraz wie le in nych, bez cen -
nych dla pol skiej kul tu ry dzieł. 

Wy sta wa „Wy spa wol no ści” mia ła
swo ją pre mie rę w sie dzi bie Se na tu RP
w ro ku 2014. Rok póź niej pre zen to wa na
by ła na Zam ku Kró lew skim w War sza -
wie, a w otwar ciu uczest ni czył pre zy dent
Bro ni sław Ko mo row ski. W 2015 zo ba -
czyć ją moż na by ło na Uni wer sy te cie
Łódz kim. Eks po zy cję przy go to wa ły To wa -
rzy stwo Hi sto rycz no -Li te rac kie i Bi blio te -
ka Pol ska w Pa ry żu we współ pra cy z Bi -
blio te ką Na ro do wą w War sza wie. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

HISTORIA

Wyspa wolności
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W Bi blio te ce Pu blicz nej w Koź mi nie
Wlkp. od by ło się spo tka nie pod ha -
słem „W hoł dzie po wstań com wiel -
ko pol skim”, któ rym za in au gu ro wa -
no ob cho dy set nej rocz ni cy od zy ska -
nia przez Pol skę nie pod le gło ści i wy -
bu chu po wsta nia wiel ko pol skie go.
Uczest ni cy uro czy sto ści mo gli też
obej rzeć wy sta wę z Wiel ko pol skie go
Mu zeum Nie pod le gło ści „Po wsta nie
Wiel ko pol skie 1918-1919. Dro ga
Wiel ko po lan do Nie pod le gło ści”.

Bur mistrz Ma ciej Brat bor ski pod kre -
ślił, jak waż ną rze czą jest kul ty wo wa nie
na szej wspól nej hi sto rii oraz pa mięć o lo -
kal nych bo ha te rach, któ rzy czę sto po świę -
ca li swo je ży cie w wal ce o wol ność oj czy -
zny. Wspo mniał rów nież o swo im dziad -
ku, któ ry za pi sał swo ją kar tę w dzie jach hi -
sto rii ja ko po wsta niec wiel ko pol ski. 

Z po mo cą pre zen ta cji mul ti me dial -
nej przy po mnia no naj waż niej sze wy da -
rze nia oraz syl wet ki osób zwią za nych
z po wsta niem na Zie mi Koź miń skiej. Sze -
rzej o koź miń skim aspek cie te go zry wu
opo wie dział dr Piotr Osuch – na uczy ciel
oraz rad ny po wia to wy. 

Głos za bra ła rów nież Do broch na Ka -
sprzak, eme ry to wa na na uczy ciel ka, któ rej
dzia dek, Jan Ka sprzak, peł nił funk cję sze -
fa Stra ży Lu do wej w Ju tro si nie, a stryj,
Ma rian Ka sprzak, był po wstań cem wiel -
ko pol skim – pod czas spo tka nia pusz czo -
no frag ment na gra nia je go wspo mnień. 

Ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad gim -
na zjal nych im. Jó ze fa Mar ciń ca przy go to -
wa li pro gram ar ty stycz ny. Był apel ku czci
po le głych, by ło wspól ne od śpie wa nie „Ro -
ty” i mar sy lian ki wiel ko pol skiej. 

Przy go to wa nia do bun tu prze ciw ko
wła dzy nie miec kiej roz po czę ły się już we

wrze śniu 1918 ro ku. W Kro to szy nie po -
wstał wte dy taj ny Ko mi tet Oby wa tel ski,
na cze le któ re go sta nął le karz dr Ste fan Bu -
dzyń ski. Oprócz nie go zna leź li się w nim
m. in. dr Wła dy sław Bo lew ski, Mi chał Fi -
bak, Jó zef Gą sior kie wicz, ks. Mie czy sław
Gór ny, Wa cław Grosz kie wicz, Wa len ty
Je li now ski, Jó zef Klem czak, Mie czy sław
Koń czak oraz Mar ce li Lan gie wicz. 

10 li sto pa da 1918 r. w Kro to szy nie
po wsta ła Ra da Żoł nier ska zło żo na z 12
Niem ców, na to miast w Koź mi nie Wiel -
ko pol skim, z ini cja ty wy z ma ry na rza Ste -
fa na Ły ska wy, po wo ła no Ra dę Ro bot ni -
czo -Żoł nier ską, w któ rej zna la zło się 17
Po la ków i 2 Niem ców. Prze wod ni czą cym
był Mak sy mi lian Ko czo row ski. 

Już 13 li sto pa da 1918 r. w Koź mi nie
po wsta ła pol ska Straż Lu do wa, któ rą do wo -
dził Wa cław Ko len do wicz, a tam tej szy Ko -
mi tet Oby wa tel ski prze kształ cił się w Po -
wia to wą Ra dę Lu do wą pod prze wod nic -
twem me ce na sa Cze sła wa Czy pic kie go. 25
li sto pa da 1918 r. na dwor cu ko le jo wym
w Koź mi nie zo stał roz bro jo ny od dział He -
imat schut zu, któ ry przy był w ce lu ob sa dze -
nia mia sta na proś bę dr. Wil hel ma Mo sle.
Dru gi od dział roz bro jo no 30 li sto pa -
da 1918 r., dzię ki cze mu przy szli po wstań -
cy zdo by li ok. 60 ka ra bi nów ręcz nych, gra -
na ty, amu ni cję oraz lek ki ka ra bin ma szy no -
wy. 1 kom pa nia koź miń ska i 2 kom pa nia
koź miń ska dziel nie wal czy ły w wal kach
o Ra wicz, z ko lei 3 kom pa nia koź miń ska bi -
ła się o Zdu ny. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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KOŹMIN WLKP.
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W Szko le Pod sta wo wej nr 1 im. Straj -
ku Dzie ci Koź miń skich 1906/1907
w Koź mi nie Wlkp. prze pro wa dzo no
gmin ne eli mi na cje Ogól no pol skie go
Tur nie ju Bez pie czeń stwa w Ru chu
Dro go wym. W szran ki sta nę li ucznio -
wie klas IV -VII. 

W tur nie ju ry wa li zo wa ły trzy czte ro -
oso bo we dru ży ny, re pre zen tu ją ce szko ły
pod sta wo we z te re nu gmi ny Koź min
Wlkp. Dzie ci mu sia ły wy ka zać się wie dzą
teo re tycz ną – zna jo mo ścią prze pi sów ru -
chu dro go we go oraz za sad bez piecz ne go
po ru sza nia się po dro gach i udzie la nia

pierw szej po mo cy, a tak że umie jęt no ścia -
mi prak tycz ny mi – jaz dą ro we rem po wy -
zna czo nym to rze. 

Pierw sze miej sce za ję ła eki pa ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 3 im. Kor ne la Ma ku szyń -
skie go, a dru ga lo ka ta przy pa dła dru ży nie
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im. Straj ku
Dzie ci Koź miń skich 1906/1907. Te pla -
ców ki awan so wa ły do eta pu po wia to we go. 

Or ga ni za to rzy eli mi na cji gmin nych
skła da ją po dzię ko wa nia Sta ni sła wo wi Pa -
ter ko wi, wła ści cie lo wi Ośrod ka Do sko na -
le nia Za wo do we go, za po moc w or ga ni za -
cji tur nie ju.

(AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Na po cząt ku kwiet nia w Ze spo le
Szkół Po nad gim na zjal nych w Zdu -
nach od by ła się ko lej na Ki li nia -
da – świę to ca łej spo łecz no ści tej
pla ców ki. Tra dy cyj nie wy da rze nie to
po łą czo ne by ło z „Dniem otwar tym”. 

Przy by li do szko ły ucznio wie
klas III gim na zjów w Zdu nach, Ciesz ko -
wie i Wró bliń cu mie li więc oka zję za po -
znać się z przy go to wa ną na ko lej ny rok
szkol ny ofer tą edu ka cyj ną pla ców ki. 

W Ki li nia dzie uczest ni czy li tak że lo -
kal ni pra co daw cy oraz in sty tu cje współ -
pra cu ją ce z ZSP – Kruk Trans port, Du -
nya Do ner Ke bab, Blen ding, Pan com,
Pro ha nus – Da riusz Szczęch, Bol sius Pol -
ska, fir ma Tar czyń ski, Export Im port
Hurt De tal Ma rian Kacz ma rek, Sto lar -
stwo Adam So wiń ski, Bank Spół dziel czy,
Nad le śnic two Kro to szyn, Sto wa rzy sze nie
„Ra zem dla Ko na rze wa” czy Urząd Miej -
ski w Zdu nach.

Pod czas Ki li nia dy pro mo wa no idee
ban ko wo ści, wspól ne go dzia ła nia na rzecz
gmi ny w ra mach ak cji „Ki lo me try Do -
bra”, ochro ny śro do wi ska i eko lo gii oraz
pięk na i zdro wia. 

Im pre zą to wa rzy szą cą był II Prze gląd
Pio sen ki z Prze sła niem, któ re mu tym ra -

zem, w związ ku z 100. rocz ni cą od zy ska -
nia nie pod le gło ści, pa tro no wa ło ha sło
„wol ność”. Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li
pa miąt ko we me da le na wią zu ją ce do pa -
tro na szko ły – tzw. Bu ty szew ca Ki liń skie -
go. Grand Prix prze glą du zdo był Da mian
Woź niak z SP w Zdu nach za wy ko na nie
pio sen ki „Wol ność” Mar ka Gre chu ty.
W prze glą dzie ZSP re pre zen to wa li Jo an -
na Pio trow ska, Łu kasz Mu raw ski, Syl wia

Ga lant i Oli wia Lo ren to wicz.
Ki li nia dzie to wa rzy szy ły tra dy cyj ny

pik nik na dzie dziń cu oraz licz ne wy sta wy
te ma tycz ne. Im pre za z wiel kim roz ma -
chem przy go to wa na zo sta ła dzię ki nie -
oce nio nym spon so rom, do któ rych szko ła
kie ru je ser decz ne po dzię ko wa nia za ofiar -
ność i za an ga żo wa nie w pro mo wa nie jej
idei i mi sji.

OPRAC. (AN KA)

ZSP ZDUNY

Impreza z wielkim rozmachem

14 kwiet nia w Ze spo le Szkół Po nad -
gim na zjal nych nr 1 im. Ja na i Ję drze -
ja Śnia dec kich w Kro to szy nie zor ga -
ni zo wa no „Drzwi otwar te” dla gim -
na zja li stów. Go ście mie li więc oka -
zję za po znać się z sze ro ką ofer tą
pla ców ki.

Mi ro sła wa Ci chow las, dy rek tor po -
pu lar nej Ce ra my, za chę ci ła mło dzież
do wy bo ru wła śnie tej szko ły, któ ra – jak
pod kre śli ła – pro fe sjo nal nie przy go to wu -
je mło dych lu dzi do za wo du. Dal szą część
pre zen ta cji pla ców ki przy go to wa li sa mi
ucznio wie. Atu tem szko ły jest bar dzo do -
brze przy go to wa na ka dra pe da go gicz na,
ro zu mie ją ca po trze by i pro ble my współ -
cze snej mło dzie ży.

Ce ra ma mo że po chwa lić się współ pra -
cą mię dzy na ro do wą z in ny mi pla ców ka -
mi, np. z ho len der ską szko łą ROC A12 czy
z nie miec ką Wil helm -Re my Gym na sium.

Ucznio wie ZSP nr 1 osią ga ją licz ne suk ce sy
w za wo dach spor to wych, olim pia dach
przed mio to wych, kon kur sach i tur nie jach. 

Dla gim na zja li stów mło dzież z Ce ra -
my przy go to wa ła pre zen ta cję każ de go
kie run ku kształ ce nia, a wszyst ko okra szo -
ne daw ką do bre go hu mo ru. Po tem go ście

zwie dza li szko łę. Za pre zen to wa no im ko -
rzy ści pły ną ce z wy ucze nia za wo du, któ ry
da je moż li wość zna le zie nia pew nej i do -
brze płat nej pra cy.

ZSP nr 1 ofe ru je kształ ce nie w na stę -
pu ją cych za wo dach: tech nik ana li tyk
(moż li wość pra cy w la bo ra to riach spe cja li -

stycz nych), tech nik bu dow nic twa (moż li -
wość za trud nie nia na śred nich szcze blach
w fir mach bu dow la nych, kon struk cyj nych
i ar chi tek to nicz nych oraz otwar cia wła snej
dzia łal no ści go spo dar czej), tech nik lo gi -
styk (pla no wa nie i pro gno zo wa nie
w przed się bior stwach prze my sło wych,
han dlo wych, dys try bu cyj nych i usłu go -
wych), fo to tech nik (spe cja li sta ds. re kla my,

bil bor dów i kam pa nii spo łecz no ścio wych),
tech nik we te ry na rii (pra ca ze zwie rzę ta mi,
pro wa dze nie ba dań dia gno stycz nych). 

W trak cie „Drzwi otwar tych” swo je
sto iska mia ły rów nież fir my współ pra cu -
ją ce ze szko łą, jak na przy kład Bank Spół -
dziel czy czy EWA S.A.

(NO VUS)

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

ZSP NR 1 W KROTOSZYNIE

Gimnazjaliści gościli w Ceramie
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W mi nio ną so bo tę w Ze spo le Szkół
Po nad gim na zjal nych nr 3 im. Ja na
Paw ła II w Kro to szy nie od by ła się dru -
ga edy cja „Fe sti wa lu Za wo dów w Trój -
ce”. Gim na zja li ści z po wia tu mie li
oka zję za po znać się z ofer tą tej pla -
ców ki oraz lo kal nych pra co daw ców.

Po dob nie jak w po przed nim ro ku, im -
pre za zo sta ła zor ga ni zo wa na wspól nie
z Kro to szyń ską Izbą Rze mieśl ni czą, re pre -
zen to wa ną przez Jó ze fa Ja nusz kie wi cza
i Ra fa ła Wol ken ste ina. Gim na zja li ści za po -
zna li się z ba zą dy dak tycz ną szko ły. W sa li
gim na stycz nej pre zen to wa ły się fir my,
w któ rych ucznio wie od by wa ją prak ty ki, 

Wszyst kich go ści przy wi ta ła Iza be la
Kos sa kow ska, dy rek tor ZSP nr 3, jed no cze -
śnie za chę ca jąc mło dych lu dzi, by wy bra li tę
pla ców kę do kon ty nu owa nia swo jej edu ka cji. 

Pro wa dzą ca im pre zę Ewa Ro żek za -
pre zen to wa ła bo ga tą ofer tę kształ ce nia
w tech ni kum oraz Szko le Bran żo -
wej I stop nia i przed sta wi ła wszyst kie fir -
my gosz czą ce na fe sti wa lu. Trój ka ofe ru je
kształ ce nie w ta kich za wo dach jak tech -
nik me cha nik, tech nik elek tryk, kel ner
z in no wa cją dzia łal ność re cep cji, tech nik
usług fry zjer skich z in no wa cją ko sme to lo -
gicz ną, ope ra tor ob ra bia rek skra wa ją cych,

ope ra tor ma szyn i urzą dzeń od lew ni -
czych, fry zjer, ku charz, sprze daw ca, cu -
kier nik, pie karz, sto larz, elek tryk, ślu sarz,
ta pi cer, elek tro me cha nik, kie row ca me -
cha nik, mon ter za bu do wy i ro bót wy koń -
cze nio wych w bu dow nic twie oraz me -
cha nik po jaz dów sa mo cho do wych. 

W trak cie so bot niej im pre zy w Trój ce
by ło też wie le atrak cji po za edu ka cyj nych.
Swo je umie jęt no ści za pre zen to wa li
przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia Kro to -
szyń ska Li ga Dar ta. Fir ma No wix, zaj mu -
ją ca się re no wa cją po jaz dów i mo to cy kli,
po ka za ła pięk nie od re stau ro wa ne go fia -
ta 520, wy pro du ko wa ne go w 1932 ro ku.

Na bo isku spor to wym An na Dud ko wiak
zor ga ni zo wa ła stre fę ak tyw ną z tram po li -
na mi. Czas wszyst kim umi lał ze spół mu -
zycz ny To All Units. 

Po nad to prze pro wa dzo no lo so wa nie,
wktó rym udział wzię li gim na zja li ści. Dowy -
gra nia by ło wie le cen nych na gród, ufun do -
wa nych przez Kro to szyń ską Izbę Rze mieśl -
ni czą i Bank Spół dziel czy w Kro to szy nie.

Kie row nic two ZSP nr 3 dzię ku je lo -
kal nym wła dzom, przed się bior com,
spon so rom i go ściom – wszyst kim, któ -
rzy w ja ki kol wiek spo sób przy czy ni li się
do zor ga ni zo wa nia im pre zy. (GRZE LO)

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

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Festiwal Zawodów w Trójce

W „Festiwalu Zawodów w Trójce” udział wzięli: Bank Spółdzielczy w
Krotoszynie, Bank Zachodni WBK, Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Krotoszynie, Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK, Komenda
Powiatowa Policji w Krotoszynie, MAHLE, Fugor, Jotkel, Mechanika
Pojazdowa Józef Cikowski, KRUK Transport, Zakład Usług Elektrycznych
Stanisław Gdynia, Sklep Wielobranżowy M.T.S. Monika Panek-Siudy, Meble
Siudy, Z.U.P.H. „Mech-Masz”, Leszek Duczmal ZUH Nowix, IteCom, Hardbit,
Itel, Hotel i Restauracja Wawrzyniak, Jumar, Bolsius, Sklep Selena, Janbud,
Restauracja „U Bielawnego”, Goodenergy, Meble Szczęch, Piekarnia i
Cukiernia Grzegorz Brykczyński, Hotel i Restauracja Leśniczówka, Hotel pod
Szyszkami, Jarosław Talarczyk oraz Krzysztof i Michał Łyskawa.
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W nie dzie lę, 15 kwiet nia, w głów nej
sa li Chrze ści jań skie go Cen trum Cha -
ri sma w Kro to szy nie od był się nie -
zwy kły kon cert To ma sza Żółt -
ko – mu zy ka, kom po zy to ra, po ety,
teo lo ga i pu bli cy sty. 

T. Żółt ko to jed na z naj bar dziej barw -
nych i nie kon wen cjo nal nych po sta ci
współ cze snej pio sen ki au tor skiej. W swo -
ich utwo rach zmu sza od bior cę do re flek -
sji, kry tycz ne go spoj rze nia na sie bie i ota -
cza ją cą nas rze czy wi stość. 

W je go twór czo ści znaj dzie my tak że
wąt ki chrze ści jań skie. Ar ty sta od lat śpie -
wa, pi sze i mó wi o swo jej mi ło ści do Bo ga.
Za wsze na kon cer tach mó wi, że pra gnie
prze ka zać i zo sta wić słu cha czy z ja kimś
do brem, z czymś po zy tyw nym,
czym – w je go od czu ciu – jest wia ra
w Bo ga. 

T. Żółt ko wy dał do tej po ry trzy na -
ście płyt oraz sześć zbio rów wier szy. Po za
kon cer tem w Cha ri smie wy stą pił rów -
nież w sa li ka me ral nej Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry oraz wziął udział w wy -
kła dzie „Ja ką ce nę ma twarz” w ra mach
cy klicz nych spo tkań „Sed no”.

(NO VUS)

WY DA RZY SIĘ
Kro to szyn
Ki no Przed wio śnie
24-26 kwietnia
godz. 15.00 – LUIS I OBCY –
Dania/Luksemburg/Niemcy, animowany, 86' - 2D
dubbing
godz. 16.30 – HURAGAN – USA, katastroficzny
film akcji, 103' - 2D napisy
godz. 18.30 – TOMB RAIDER – USA/Wlk.

Brytania, przygodowy, 118' - 2D napisy
godz. 20.45 – TWARZ – Polska, dramat, 91' - 2D
Wtorki-czwartki
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I
LO.  
25 kwietnia
Spotkanie dla pracodawców z zakresu ubezpieczeń
społecznych, zdrowotnych oraz obowiązków
podatkowych w godz. 9.00-14.00 w Cechu Rzemiosł
Różnych przy ulicy Floriańskiej.

28 kwietnia

Rajd po Ziemi Krotoszyńskiej. Zbiórka o godz. 10.00

na rynku w Zdunach. 

29 kwietnia

Koncert operetkowy „Od czardasza do kankana” w

sali kina 3D Przedwiośnie o godz. 18.00. Bilety w

cenie 35 zł. 

Derby powiatu: Astra Krotoszyn-Piast Kobylin na

stadionie miejskim o godz. 15.00. 

Do 14 maja 

Prace Marty Szymczakowskiej w ramach współpracy

z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych w galerii

Refektarz. 

26 maja 

VI edycja KrotoFESTU w Parku Miejskim. 

27 maja

XXXIX edycja Biegu Krotosa na dystansie 10 km.

Osoby, które zarejestrują się wcześniej, płacą mniejszą

kwotę wpisową. 

KONCERT

Tomasz Żółtko w Krotoszynie

W sa li ki na Miesz ko w Koź mi nie
Wlkp. prze pro wa dzo no kon kurs „Ta -
len ty 2018”. Po my sło daw cą i or ga -

ni za to rem im pre zy jest Sto wa rzy sze -
nie „Ra zem w Przy szłość”, dzia ła ją -
ce przy koź miń skim gim na zjum. 

Od pierw szej edy cji for mu ła kon kur su
nie zmie nia się. Uczest ni ków do prze glą du
zgła sza ją szko ły, a ich wy stę py oce nia ju ry
w dwóch ka te go riach wie ko wych: ucznio -
wie szkół pod sta wo wych oraz ucznio wie
gim na zjów i szkół po nad gim na zjal nych.
Ko mi sja kon kur so wa bie rze pod uwa gę wy -
raz ar ty stycz ny, za an ga żo wa nie, ory gi nal -
ność i sta ran ność wy ko na nia. 

Te go rocz ną edy cję „Ta len tów” wy gra -
ły Alek san dra Król ze Szko ły Pod sta wo -
wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp. oraz We ro ni -
ka Pie nięż na z miej sco we go Ze spo łu
Szkół Po nad gim na zjal nych. Na gro dy
ufun do wał i wrę czył bur mistrz Ma ciej
Brat bor ski.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Nagrodzono lokalne talenty
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Od li sto pa da do kwiet nia to czy ły się
roz gryw ki ko lej nej edy cji Koź miń -
skiej Li gi Te ni sa Ziem ne go w Grze
Po dwój nej. W fi na le ry wa li za cji An -
drzej Kaź mier czak i Do mi nik Mar -
cisz po ko na li Wal de ma ra Wro nec -
kie go i Ma cie ja Ko tec kie go 2: 0. 

Or ga ni za to rem roz gry wek był IKS
Spar ta kus Koź min Wiel ko pol ski. Pa tro -
nat nad im pre zą ob jął Sła wo mir Gru cha -
ła, dy rek tor Gmin ne go Ośrod ka Spor tu
w Koź mi nie Wiel ko pol skim, fun da to ra
na gród dla uczest ni ków.

Doli gi zgło si ło się osiem par, któ re to czy -
ły po je dyn ki w Po go rze li. Po pierw szej czę ści

zma gań czte ry naj lep sze du ety ro ze gra ły me -
cze pół fi na ło we – Wal de mar Wro nec ki iMa -
ciej Ko tec ki wy gra li z Mi ro sła wem Bo ro do
i Mar kiem Ma sta lie rzem 2: 0 (6: 1, 6: 2),
a An drzej Kaź mier czak i Do mi nik Mar cisz
ogra li Gru et zma che ra i Kraw ca 2: 1. 

Ta ostat nia pa ra za ję ła trze cie miej -
sce – po po ko na niu du etu Bo ro do / Ma -
sta lierz 2: 0. W fi na le Kaź mier czak i Mar -
cisz w dwóch par tiach wy gra li z Wro nec -
kim i Ko tec kim. Te ni si ści, któ rzy bra li
udział w roz gryw kach, dzię ku ją dwój ce
Bo ro do / Ma sta lierz za za an ga żo wa nie
i or ga ni za cję li gi oraz wspa nia łe emo cje
i wspól ne spo tka nia na kor cie. 

(GRZE LO)

TENIS ZIEMNY

Kaźmierczak i Marcisz
triumfatorami ligi

W trak cie nie daw nych mi strzostw
kra ju w su mo, któ re od by ły się w na -
szym mie ście, dla młod szych adep -
tów tej dys cy pli ny spor tu zor ga ni zo -
wa no Wio sen ny Tur niej Su mo z Bo -
cia nem. Na do hyo za pre zen to wa li
się przed szko la cy i ucznio wie szkół
pod sta wo wych. 

Łącz nie w szran ki sta nę ło po nad 100
mło dych za wod ni ków. W zma ga niach
uczniów pod sta wó wek na naj wyż szym
stop niu po dium sta wa li We ro ni ka Wie czo -
rek (22 kg), Ju lia Ma ty ba (30 kg), Do mi ni -
ka Dzie wie czyń ska (31 kg), Mag da le na
Urba niak (35 kg), Ma ja Du łaj (40 kg), Ani -

ta Ma lesz ka (45 kg), Ka mi la Ko niecz na
(50 kg), Sta ni sław Waj rauch (20 kg), Kac -
per Szy mu ra (22 kg), Ma ciej Ste fa niak (25
kg), Fi lip Urba niak (32 kg), Jan Wa rzy bok
(35 kg), Adam Sta siak (37 kg), An to ni
Gren da (45 kg) i Pa tryk Klim czak (50 kg). 

W gro nie przed szko la ków naj lep si
by li Mi chał Do pie ral ski (18 kg), Mi chał
Dwo jak (20 kg), Bar tosz Wa la sek (21 kg),
Wik tor Ma zur (22 kg), Adam Lesz czy -
szyn (26 kg), Hu bert Pa tan (34 kg), Va -
nes sa Mo cy dlarz (17 kg) i Wik to ria Woj -
tas (22 kg). 

(GRZE LO)

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

SUMO

Wiosenny turniej z Bocianem

W ha li spor to wej przy uli cy Olim pij -
skiej od był się fi na ło wy tur niej Wiel -
ko pol skich Igrzysk Mło dzie ży Szkol -
nej w Siat ków ce. Zna ko mi cie spi sa -
ły się kro to szyń skie ze spo ły, któ re
spo tka ły się w fi na le za wo dów.
Po za cię tym bo ju Ósem ka po ko na -
ła 2: 1 eki pę z Par ce lek.

Osiem ze spo łów naj pierw ry wa li zo -
wa ło w dwóch gru pach. Pierw szą wy gra ła
dru ży na z SP nr 8 w Kro to szy nie. Pod -
opiecz ni Sła wo mi ra Chle bow skie go po -
ko na li SP nr 15 Po znań 2: 1
(21: 25, 25: 7, 15: 8), SP nr 1 Tu rek 2: 0
(25: 16, 25: 10) oraz SP nr 5 Ja ro cin 2: 0
(25: 15, 25: 16). W dru giej gru pie naj lep -
si by li siat ka rze z SP nr 7 Kro to szyn. Ze -
spół z Par ce lek wy grał z SP nr 6 Pi ła 2: 1
(25: 11, 22: 25, 15: 9), SP Ja błon na 2: 1
(25: 7, 19: 25, 15: 4) i SP nr 9 Lesz no 2: 0
(25: 9, 25: 22). 

Siód me miej sce za ję ła dru ży na SP
nr 1 Tu rek, po zwy cię stwie nad SP nr 9
Lesz no 2: 1 (25: 14, 12: 25, 15: 8).
Na pią tej lo ka cie zma ga nia za koń czył te -
am z Po zna nia, ogry wa jąc eki pę z Pi ły 2: 1
(25: 11, 26: 28, 15: 11). 

W pół fi na łach kro to szyń ska Ósem ka

wy gra ła z SP Ja błon na 2: 0 (25: 6, 25: 20),
a Sió dem ka nie da ła szans SP nr 5 Ja ro -
cin – 2: 0 (25: 22, 25: 20). To wła śnie ja -
ro ci nia nie sta nę li na trze cim stop niu po -
dium, po ko nu jąc 2: 1 dru ży nę z Ja błon ny. 

W fi na le pierw szą par tię wy gra li
do 19 chłop cy z Par ce lek. W dru gim se cie
lep sza by ła Ósem ka, zwy cię ża jąc 25: 18.
Tie -brek tak że na le żał tak że do pod -
opiecz nych S. Chle bow skie go (15: 8),
któ rzy tym sa mym zo sta li naj lep szą dru -
ży ną w Wiel ko pol sce. 

Na ko niec tra dy cyj nie uho no ro wa no
wy róż nia ją cych się gra czy. W tym gro nie

zna leź li się Ad rian Grom ski (SP
nr 8 – MVP tur nie ju), Łu kasz Ostój (SP
nr 7 – naj lep szy ata ku ją cy), Fran ci szek
Kraw czyk (SP nr 7 – naj lep szy za gry wa ją -
cy), Wik tor Mac kie wicz (SP nr 8 – naj lep -
szy roz gry wa ją cy), Krzysz tof Woj cie -
chow ski (SP nr 5 Ja ro cin – naj lep szy
przyj mu ją cy) oraz Ja kub Hy le wicz (SP
nr 8 – naj lep szy blo ku ją cy). 

Zwy cię ski ze spół re pre zen to wać bę -
dzie na sze wo je wódz two na mi strzo -
stwach Pol ski w Głu cho ła zach. 

(GRZE LO)

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

SIATKÓWKA

Ósemka najlepsza w Wielkopolsce 



Pią tek trzy na ste go oka zał się szczę -
śli wy dla Ró ży Gu mien nej, któ ra sto -
czy ła wte dy swo ją dru gą wal kę dla
fe de ra cji DFS. Na Ga li Kick bo xing
Chal len ge 14 na war szaw skim Tor -
wa rze po cho dzą ca z Ko by li na za -
wod nicz ka po ko na ła wi ce mi strzy nię
świa ta Mu ay thai IF MA, Bia ło ru sin kę
Ma riye Va lent. 

Dla Ró ży Gu mien nej by ła to bar dzo
pre sti żo wa wal ka. – To mo ja prze ciw nicz -
ka ja ko pierw sza zo sta ła za kon trak to wa na

do kon fron ta cji pod czas tej ga li – oznaj mia
R. Gu mien na. – Jak tyl ko do wie dzia łam
się, że mo gę sto czyć po je dy nek z tak świet -
ną ry wal ką, to nie wa ha łam się ani chwi li. 

R. Gu mien na mu sia ła do sto so wać się
do no wej ka te go rii wa go wej w K1. – Mu -
sia łam wa żyć po ni żej 62,5kg, co przy mo -
ich pa ra me trach nie jest ła twym osią gnię -
ciem – pod kre śla. – Przez po nad mie siąc
pil no wa łam re gu lar nej die ty, a okres świą -
tecz ny był dla mnie bar dzo skrom ny w je -
dze niu. Z per spek ty wy cza su uwa żam, że
by ło war to po świę cić się dla po je dyn ku
z tak re no mo wa ną ry wal ką. 

Trzy run dy na war szaw skim Tor wa -
rze jed no gło śną de cy zją sę dziów wy gra ła
Po lka. – Mu sia łam od po wied nio przy go -

to wać się do sty lu wal ki – mu ay thai, ja ki
pre fe ru je Bia ło ru sin ka. Mo je cio sy bok -
ser skie da wa ły mi du żo punk tów i to one
zde cy do wa ły o koń co wym zwy cię stwie.
W dru giej run dzie pra wym sier po wym
uszko dzi łam łuk brwio wy ry wal ki i w ko -
lej nej czę ści wal ki sku pi łam się na ata ko -
wa niu sła be go punk tu Bia ło ru sin -
ki – opo wia da na sza za wod nicz ka. 

Obec nie R. Gu mien na ma nie co wol -
ne go, ale przed nią już am bit ne pla -
ny. – Wraz z mo im ma na ge rem je ste śmy
już na ostat niej pro stej w sfi na li zo wa niu
ko lej nej wal ki. Nie ba wem moi ki bi ce do -
wie dzą się, gdzie bę dą mo gli mnie wspie -
rać na ko lej nej ga li spor tów wal ki – do da je
R. Gu mien na. (GRZE LO)

Sport14 WTOREK, 24 kwietnia 2018

Hi tem XVI ko lej ki kro to szyń skiej
Play are ny był po je dy nek dwóch czo -
ło wych ekip – A Se ree Tee i MTV
Roz dra żew. Li der wy so ko po ko nał
wi ce li de ra 8: 2. Tym sa mym prze wa -
ga AST uro sła już do dzie wię ciu
punk tów.

Do za koń cze nia roz gry wek po zo sta ło
sie dem ko le jek. Dla MTV po je dy nek
z A Se ree Tee był szan są na zmniej sze nie
stra ty punk to wej do li de ra. Po cząt ko wo
mecz ukła dał się po my śli roz dra że wian,
któ rzy szyb ko wy szli na pro wa dze nie 2: 0.
W pierw szej od sło nie AST od po wie dzia -
ło tyl ko jed nym tra fie niem. Ale po prze -
rwie li der za grał kon cer to wo i za apli ko wał
ry wa lom aż sie dem go li, nie tracąc
przy tym żad ne go. Czte ry ra zy do siat ki
tra fił Ka rol Kry stek. 

Bar dzo cie ka we by ło star cie Pan co mu
z LZS -em Ko bier no -Tom ni ce. Po za cię tej
wal ce trze ci ze spół roz gry wek zre mi so wał
z pią tym 4: 4. Trzy go le strze lił Szy mon
Jan kow ski, a dwa ra zy na li stę strzel ców
wpi sał się Oli wie Ku szaj. Ten wy nik naj -
bar dziej ucie szył pił ka rzy AST, któ rzy
ma ją już dzie więć punk tów prze wa gi

nad MTV i dzie sięć nad Pan co mem. 
Do spo rej nie spo dzian ki do szło

w me czu Hor nets z Igloo. Wal czą cy
o utrzy ma nie ze spół Hor nets zwy cię żył
bo wiem 4: 2. Hat tric kiem po pi sał się Bar -
tosz Mu siał. Igloo koń czy ło spo tka nie
w osła bie niu, po nie waż czer wo ną kart kę
otrzy mał Ra fał Ro go wicz. 

Trzy punk ty zgar nął Dre am Te am,
któ ry po ko nał Bro dzia ków 6: 2. Na uwa gę
za słu gu ją tra fie nia Kac pra Mi chal skie go
i Ka ro la Ro si ka. Pierw szy po pi sał się ude -
rze niem no ży ca mi, a dru gi nie dał szans
gol ki pe ro wi, tra fia jąc z rzu tu wol ne go
w sa mo okien ko. 

Cie ka wie za po wia da ło się star cie
Straż ni ków z Żu bra mi. Ale pierw szy
z tych ze spo łów przy je chał na mecz bez
zmien ni ków, a po nad to ich bram karz do -
znał kon tu zji. Żu bry za cho wa ły się ho no -
ro wo – zdej mu jąc jed ne go gra cza, ale i tak
wy gra ły wy so ko, bo aż 16: 1. Dzie więć ra -
zy do siat ki tra fił Ma ciej Kwie ciń ski. 

Tor na do od da ło mecz bez wal ki i Al -
ba tro som przy zna no wal ko wer. W kla sy -
fi ka cji strzel ców pro wa dzi Ka mil Kaź -
mier czak, któ ry ma na kon cie 20 tra fień. 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Lider rozgromił wicelidera

SPORTY WALKI

Zwycięski pojedynek Gumiennej

Za na mi dwie ko lej ne waż ne im pre -
zy bie go we – XI pół ma ra ton w Po -
zna niu i IV Gdańsk Ma ra ton. Nie za -
bra kło na nich za wod ni ków z po wia -
tu kro to szyń skie go. 

W sto li cy Wiel ko pol ski 10974 bie ga -
czy ru szy ło na tra sę. Zwy cię żył Szy mon
Kul ka z wy ni kiem 1: 04: 33, wy prze dza -
jąc re pre zen tan ta Ke nii – Da nie la Ro ti -

cha (1: 05: 17) oraz To ma sza Gryc ko
(1: 05: 31). Wśród ko biet naj lep sza by ła
Ke nij ka Ruth Che mi sto z cza -
sem 1: 15: 50. Za nią upla so wa ły się Do -
mi ni ka No wa kow ska (1: 16: 11) i Do mi -
ni ka Stel mach (1: 16: 59). 

Nasz po wiat re pre zen to wa ła na der
licz na gru pa za wod ni ków. Naj le piej z te go
gro na spi sa li się Ju sty na Olej ni czak (226.
miej sce – 1: 25: 52), Ka rol Olej ni czak

(227. miej sce – 1: 25: 52), Ar tur Ma rek
(478. miej sce – 1: 30: 43), Pa weł Bła żu -
tycz (622. miej sce – 1: 32: 54), Ma ciej Na -
mysł (683. miej sce – 1: 33: 34), Bar tosz
Krzysz to fiak (748. miej sce – 1: 34: 07),
Grze gorz Wit czak (879. miej -
sce – 1: 35: 24), Bła żej Zim mer mann
(1300. miej sce – 1: 38: 49), Mar cin Obal
(1310. miej sce – 1: 38: 52) oraz Łu kasz
Na glak (1380. miej sce – 1: 39: 19).

Tra sa ma ra to nu w Gdań sku wio dła
m. in. obok sta dio nu Ener ga Gdańsk, Eu -
ro pej skie go Cen trum So li dar no ści, po -
mni ka Po le głych Stocz niow ców i za byt -
ków głów nej czę ści mia sta. Bieg ukoń czy -
ło ok. 17000 za wod ni ków oraz 155 szta -
fet, któ re wy star to wa ły z 15-mi nu to wym
opóź nie niem. Trium fo wał, po dob nie jak
w po przed niej edy cji, Ra fał Czar nec ki
z cza sem 2: 23: 37, usta na wia jąc re kord
tra sy. Wśród ko biet zwy cię ży ła Ju sty na
Śli wiak z wy ni kiem 2: 53: 59. KS Kro tosz
re pre zen to wa li Ra fał Ku las (547. miej -
sce – 3: 44: 36) oraz Ma rian Pocz ta (649.
miej sce – 3: 50: 06). 

(GRZE LO)

BIEGI 

Startowali w Poznaniu i Gdańsku

Za pa śni cy LKS Ce ra mik Kro to szyn
ry wa li zo wa li w Otwar tych Mi strzo -
stwach Wiel ko pol ski Zrze sze nia Lu -
do wych Ze spo łów Spor to wych

oraz I Pu cha rze Pol ski w Bia ło gar -
dzie. W tej dru giej im pre zie świet nie
spi sał się Ro bert Ba ran, wy gry wa jąc
zma ga nia w ka te go rii 125 kg. 

X Me mo riał Mar ci na Ju rec kie go, po -
łą czo ny z Pu cha rem Pol ski, od był się
w Bia ło gar dzie. Je dy nym re pre zen tan tem
Ce ra mi ka był tam Ro bert Ba ran. Nasz za -
pa śnik roz po czął tur niej od wy gra nej 11-
0 z De ni sem Ma tey ko (UKS Iron Bulls),
a na stęp nie oka zał się lep szy od re pre zen -
tan ta Nie miec, Mar ce la Boh me (5-0).
W fi na le Ro bert po ko nał ko lej ne go Niem -
ca, Ro bi na Fe eli na ela (12-2). 

Na po cząt ku kwiet nia LKS Ce ra mik
był or ga ni za to rem Otwar tych Mi strzostw
Wiel ko pol ski Zrze sze nia Lu do wych Ze -
spo łów Spor to wych. Po za za wod ni ka mi
z na sze go wo je wódz twa w za wo dach ry -
wa li zo wa li za pa śni cy Bi zo na Mi licz. 

W kla sy fi ka cji dru ży no wej zwy cię żył
Ce ra mik. Re pre zen tan ci na sze go klu bu
wy wal czy li 12 zło tych me da li, 15 srebr -
nych i 16 brą zo wych. Za rząd LKS Ce ra -
mik dzię ku je ro dzi com za po moc w or ga -
ni za cji tur nie ju oraz Da riu szo wi Fi lip cza -
ko wi, Ja nu szo wi Kry smal skie mu i Mar ci -
no wi Mił kow skie mu za po moc w trans -
por cie sprzę tu na za wo dy. 

(GRZE LO)

ZAPASY

Triumf Roberta Barana
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15Sport

W Pu bie Piw ni ca w Ple sze wie od był
się X Pu char Del ty w Dar ta. Bar dzo
do brze spi sa li się przed sta wi cie le
Sto wa rzy sze nia Kro to szyń ska Li ga
Dar ta. W ry wa li za cji ko biet naj lep -
sza by ła Ewa Paw lic ka, a w roz gryw -
kach mę skich dru gie miej sce za jął
Ja cek Cie ślak, a trze ci był Se ba stian
Szo stak.

Do zma gań przy stą pi ło sie dem dar te -
rek i 24 dar te rów. Pa nie po dzie lo ne zo sta ły
na dwie gru py. Pierw szą wy gra ła Alek san -
dra Gra ma la, wy prze dza jąc Ilo nę Ku zno -
wicz, Mar tę Paw lic ką i Iwo nę Je zier ską.
W gru pie B trium fo wa ła Mar ta No wak,
przed Ewą Paw lic ką i We ro ni ką Kar wik. 

W pół fi na łach E. Paw lic ka wy gra ła
z A. Gra ma lą (3: 1), a M. No wak ogra ła I.
Ku zno wicz (3: 2). W fi na le kro to szy nian -
ka po ko na ła M. No wak z Po zna nia (4: 1).
Dwie naj lep sze za wod nicz ki tur nie ju

oraz nie obec na An na Ko wal czyk za pew -
ni ły so bie pra wo gry w fi na le se zo -
nu X Ma sters 2018. 

Pa no wie naj pierw ry wa li zo wa li
w ośmiu gru pach. Na tym eta pie udział
w za wo dach za koń czył Ar tur Wi niar ski
z Kro to szy na. Naj le piej spi sał się Ja cek
Cie ślak, któ ry po wyj ściu z gru py po ko nał

Ala na Kor da lę (3: 0), Ja ku ba Ma da liń skie -
go (3: 1) i Bar to sza Der wi cha (4: 2). Prze -
grał do pie ro w fi na le z Nor ber tem Pe cy ną
(3: 5). Na naj niż szym stop niu po dium sta -
nął Se ba stian Szo stak, któ ry ograł Ad ria na
Ja siń skie go (3: 0) i Mar ci na Wojt ko wia ka
(3: 1) oraz uległ N. Pe cy nie (3: 4). 

(GRZE LO)

DART

Triumf Ewy Pawlickiej w Pleszewie

W ostat niej ak cji me czu KS Opa tó -
wek roz strzy gnął kon fron ta cję z Pia -
stem Ko by lin na swo ją ko rzyść i wy -
grał 2: 1. Pod opiecz ni tre ne ra Mar ka
No wic kie go by li bli scy wy wal cze nia
punk tu z li de rem, ale nie ste ty – Ma -
te usz Ste fa niak po zba wił ich złu -
dzeń w sa mej koń ców ce.

War to pod kre ślić, że spo tka nie pro wa -
dzi ła trój ka sę dziów z OZPN Lesz no, któ -
rzy w ra mach wy mia ny zna leź li się w Ko by -
li nie. W 17. mi nu cie przy jezd ni ob ję li pro -
wa dze nie. Po do środ ko wa niu pił kę z po la
kar ne go wy bił Do mi nik Sne la, ale prze jął ją
sto ją cy za „szes nast ką” Ma te usz Ste fa niak
i tech nicz nym ude rze niem prze lo bo wał

in ter we niu ją ce go Ja ku ba Po śled ni ka. 
Nie dłu go po tem Piast do pro wa dził

do re mi su. W za mie sza niu w po lu kar nym
Szy mon Wo siek po dał do To ma sza Ko ko ta,
a ten strza łem gło wą wpa ko wał pił kę
do bram ki. 

Klu czo wa ak cja me czu mia ła miej sce
w do li czo nym cza sie gry. W środ ku po la
pił kę stra cił je den z gra czy Pia sta, po czym
fut bo lów ka szyb ko do tar ła w po le kar ne
do M. Ste fa nia ka, któ ry strza łem gło wą
po ko nał J. Po śled ni ka, po raz dru gi te go
dnia wpi su jąc się na li stę strzel ców i da jąc
swo je mu ze spo ło wi zwy cię stwo. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Zabrakło koncentracji 
Piast Kobylin – KS Opatówek 1:2 (1:1)

BRAMKI: 0:1 – Mateusz Stefaniak
(17’), 1:1 – Tomasz Kokot (24’ głową),
1:2 – Mateusz Stefaniak (94’ głową)

PIAST: Poślednik – Snela, Wosiek,
A. Kurzawa, Marchewka (80’
Kowalski), Szymanowski, M. Kurzawa,
Kamiński, Rejek (55’ Mac.
Wachowiak), Mat. Wachowiak (79’
Jędrzejak), Kokot (50’ Bzodek) 

SIATKÓWKA

Team Tabakiera 
nowym mistrzem KLS! 

W so bo tę w ha li spor to wej Ze spo łu
Szkół nr 2 im. Ja na Paw ła II ro ze gra -
no ostat nie me cze XVI edy cji Kro to -
szyń skiej Li gi Siat ków ki. W tym se -
zo nie trium fo wał Te am Ta ba kie ra,
któ ry w fi na le po ko nał eki pę Gmin -
ne go Ośrod ka Spor tu Koź min Wiel -
ko pol ski 3: 1. 

Naj pierw jed nak od był się mecz
o trze cie miej sce. Na bo isko wy szły ze spo -
ły Ro don Wit -Cars oraz In sta la tor. To był
za cię ty po je dy nek i każ dy z se tów koń czył
się dwu - lub trzy punk to wą prze wa gą.
Zwy cię sko z tej kon fron ta cji wy szła dru -
ży na Ro don Wit -Cars, wy gry wa jąc 3: 1
(26: 28, 28: 26, 25: 22, 25: 22).

W fi na le rów nież ro ze gra no czte ry
par tie. Te am Ta ba kie ra po ko nał eki pę
koź miń skie go GOS -u 3: 1
(28: 26, 25: 18, 13: 25, 25: 18). Zwy cię -
ski ze spół two rzy li Oskar Ra kow ski, Pa weł
Ra do jew ski, Ma te usz Szcze pa niak, Ar tur
Ba siń ski, Mi ko łaj Bu kow ski, Ma riusz Cie -
ślak, Sła wo mir Kacz ma rek, Ry szard Mie -

rze jew ski, Le szek Jan kow ski, Łu kasz Mar -
sza łek oraz Ka rol He liń ski. 

Po tym spo tka niu wrę czo no na gro dy
in dy wi du al ne w trzech ka te go riach.
Za naj lep szych za wod ni ków uzna no:
do 30 lat Łu ka sza Kar piew skie go (GOS
Koź min Wlkp.), do 45 lat Łu ka sza Mar -
szał ka (Te am Ta ba kie ra), a po wy żej 45 lat
Paw ła Ra do jew skie go (Te am Ta ba kie ra). 

– Na ten suk ces mu sie li śmy cze kać
peł ne dzie sięć lat – mó wi Pa weł Ra do jew -
ski. – Był to dla nas bar dzo cięż ki se zon.
Po ziom roz gry wek był bar dzo wy so ki
i wy rów na ny. Na każ dym eta pie mu sie li -
śmy wspi nać się na szczy ty na szych umie -
jęt no ści, aby osią gać ko rzyst ne wy ni ki.
Dru ży na z Koź mi na Wlkp. jest zna ko mi -
tym ze spo łem, dla te go bar dzo nas cie szy
zwy cię stwo z ni mi. Gra tu lu ję wszyst kim
uczest ni kom spor to we go du cha wal ki,
a ki bi com dzię ku ję za świet ny do ping
i wspie ra nie za wod ni ków przez ca ły se -
zon – pod su mo wu je wi ce sta ro sta. 

(GRZE LO)

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



Osiem me da li wy wal czy li za wod ni cy
ASW Nip pon Kro to szyn w V Ogól no -
pol skim Tur nie ju Ka ra te WKF Ro -
kiet ni ca Cup 2018. Nasz klub upla -
so wał się na ósmej po zy cji w kla sy fi -
ka cji ge ne ral nej za wo dów. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 317 za -
wod ni ków z 30 klu bów. Tre ner Piotr Bie -
law ski za brał na za wo dy czte rech ka ra te -
ków, któ rzy po ka za li się z bar dzo do brej
stro ny. 

An na Chle bow ska oka za ła się naj lep -
sza w ka ta (8 i 9 kyu) i za ję ła dru gie miej -
sce w ku mi te (rocz ni ków 2008-2007).
Ma ja Do la ta trium fo wa ła w ku mi te
(2010-2009) i zdo by ła brąz w ka ta (8 i 9

kyu). Pa tryk Ma ty siak zgar nął zło to w ka -
ta (8 i 9 kyu) i był trze ci w ku mi te (2008-
2007). An to ni Wi tek upla so wał się
na dru giej po zy cji w ka ta (7 kyu i wyż sze)
oraz w ku mi te (2010-2009). 

(GRZE LO)

Sport16 WTOREK, 24 kwietnia 2018

Ko lej ny mecz bez zdo by czy punk to -
wej za no to wał Bia ły Orzeł Koź min
Wiel ko pol ski. Tym ra zem pod opiecz -
ni tre ne ra Da riu sza Ma cie jew skie go,
bo bez barw nym spo tka niu, ule gli
na wy jeź dzie 0: 2 Tu ro wi 1921 Tu rek. 

Pierw sza od sło na so bot nie go me czu
by ła bar dzo sła ba w wy ko na niu Or łów.
Miej sco wi mo gli strze lić dru ży nie z Koź -

mi na kil ka go li. Skoń czy ło się na dwóch.
W 17. mi nu cie po do środ ko wa niu z rzu -
tu wol ne go naj przy tom niej w po lu kar -
nym za cho wał się Ma ciej Ro jew ski, po ko -
nu jąc strza łem gło wą koź miń skie go
bram ka rza. 

W 30. mi nu cie Tur pod wyż szył pro -
wa dze nie. W środ ku po la pił kę stra cił je -
den z gra czy koź miń skich, a go spo da rze
prze pro wa dzi li szyb ką kontrę, któ rą sfi -

na li zo wał Dmy tro To vsto piat. 
Po prze rwie Or ły za gra ły le piej i pod ję -

ły wal kę z ry wa lem. Jed nak żad nej z dru -
żyn nie uda ło się zdo być bram ki i wy nik
z pierw szej po ło wy utrzy mał się do koń ca
kon fron ta cji. Go ście koń czy li mecz w dzie -
się ciu, gdyż w koń ców ce spo tka nia dru gą
żół tą kart kę otrzy mał Mi ko łaj Le oniak. 

W na stęp nej ko lej ce Bia ły Orzeł za gra
na wła snym bo isku z Ko ro ną Pia ski.

(GRZE LO)

Za le d wie 20 mi nut trwa ło nie dziel ne
spo tka nie Astry Kro to szyn z Ko ro ną
Po goń Sta wi szyn. Przy jezd ni w wy ni ku
ko lej nej kon tu zji zo sta li zde kom ple to -
wa ni i sę dzia mu siał przed wcze śnie
za koń czyć po je dy nek. Do te go mo -
men tu miej sco wi pro wa dzi li 3: 0.

Go ście przy je cha li do Kro to szy na
w... 7-oso bo wym skła dzie. Aby unik nąć
ka ry fi nan so wej za wal ko wer, gra cze Ko -
ro ny zde cy do wa li się pod jąć wal kę
na bo isku. 

Astra wy ko rzy sta ła grę w prze wa dze
i w 20 mi nut strze li ła ry wa lom trzy go le.

Do siat ki tra fia li Ma te usz Mi zer ny, Oli -
wier Ku szaj i Ję drzej Pacz ków. W 20. mi -
nu cie bram karz go ści zgło sił kon tu zję
i tym sa mym ar bi ter za koń czył spo tka nie. 

(GRZE LO)
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PIŁKA NOŻNA

Znów bez punktów

PIŁKA NOŻNA

Lekko, łatwo i przyjemnie

KARATE 

Nippon z ośmioma medalami

Ma riusz Wal ko wiak
Chi ro prak ty -

ka me to dą Pier -
ce'a to za awan so -
wa na te ra pia, pro -
wa dzo na na spe -
cjal nej ko zet ce
z za pad nia mi,
któ ra po zwa la
na wy jąt ko wo do -
kład ne i bez piecz ne dzia ła nie, na wet
w przy pad ku skom pli ko wa nych pro ble -
mów od cin ka szyj ne go krę go słu pa i zro -

to wa nej mied ni cy. Efek tem jest przy wró -
ce nie pra wi dło wej ru cho mo ści krę gów,
pra cy ukła du ner wo we go, funk cji fi zjo -
lo gicz nych oraz wy rów na nie mied ni cy.

Me to da Pier ce'a wy róż nia się bez -
pie czeń stwem ze wzglę du na wy ko rzy -
sta nie spe cy ficz nej tech ni ki na sta wie -
nia – bez ro ta cji gło wy. Dia gno za opie ra
się na wni kli wej ana li zie zdjęć RTG, ba -
da niu neu ro lo gicz nym mię śni i czu cia
skór ne go, ba da niu pal pa cyj nym ca łe go
krę go słu pa i mied ni cy oraz szcze gó ło -
wym wy wia dzie i hi sto rii cho ro by.

Tur 1921 Turek - Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. 2:0 (2:0)

BRAMKI: 1:0 – Maciej Rojewski
(17’ głową), 2:0 – Dmytro Tovstopiat
(30’) 

CZERWONA KARTKA: Mikołaj
Leoniak (90’ dwie żółte kartki)

BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc –
Kaczmarek, Konopka (35’ A. Leoniak),
Bastrzyk, Lis – Oleśkow, Juskowiak (65’
M. Leoniak), Błażejczak, Wosiek –
Kamiński, Maciejewski (90’
Konradowski)

Astra Krotoszyn – Korona Pogoń
Stawiszyn 3:0 (3:0)

BRAMKI: 1:0 – Mateusz Mizerny
(5’), 2:0 – Oliwier Kuszaj (15’), 3:0 -
Jędrzej Paczków (17’)

ASTRA: Jarysz – Stach, Krystek,
Olejnik, Ratyński, Kuszaj, Paczków,
Czołnik, Juszczak, Wawrocki, Mizerny  


