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DZIŚ W NU ME RZE:
� KROTOSZYN

Wieczornica poświęcona
Janowi Olszewskiemu 

Czytaj na str. 4

� KROTOSZYN

Otwarcie Domu
Dziennego Seniora

Czytaj na str. 4

� POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy na
Mistrzostwa Polski 
w Dziczyźnie!

Czytaj na str. 6

� EDUKACJA

Szkoła Małego
Inżyniera 
w SP Sulmierzyce /
„Magiczny dywan” 
w SP nr 7 
w Krotoszynie

Czytaj na str. 9

� SPORT

Młodzicy Piasta
wicemistrzami
Wielkopolski

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 5

WYDARZENIE

Huczne i uroczyste
otwarcie PSZCZÓŁKI!

Czytaj str. 3
UROCZYSTOŚĆ

Gala wręczenia 
Krotoszyńskich Dębów



4 mar ca na te re nie po wia tu kro to -
szyń skie go roz po czę ła się kwa li fi ka -
cja woj sko wa. W in au gu ra cji uczest -
ni czy li Mo ni ka Mar cin kow -
ska – przed sta wi ciel ka Woj sko we go
Ko men dan ta Uzu peł nień w Ka li szu,
a tak że sta ro sta Sta ni sław Szczot ka.

Pierw sze go dnia Po wia to wą Ko mi -
sję Le kar ską od wie dzi ły rów nież przed -
sta wi ciel ki 125 Ba ta lio nu Lek kiej Pie -
cho ty z Lesz na, któ re omó wi ły za sa dy
funk cjo no wa nia Wojsk Obro ny Te ry to -

rial nej oraz za chę ca ły mło dych męż -
czyzn do wstą pie nia w sze re gi Woj ska
Pol skie go.

Przed PKL zo bo wią za ni są sta wić się
męż czyź ni uro dze ni w ro ku 2000 oraz
męż czyź ni uro dze ni w la tach 1995-

1999, któ rzy nie ma ją okre ślo nej ka te go -
rii zdol no ści do czyn nej służ by woj sko wej.
Przed ko mi sję wzy wa ne są rów nież ko bie -
ty uro dzo ne w la tach 1995-2000, któ re
po sia da ją kwa li fi ka cje przy dat ne do czyn -
nej służ by woj sko wej (pie lę gniar ki, ab sol -
went ki uczel ni me dycz nych, we te ry na -
ryj nych, kie run ków psy cho lo gicz nych).

PKL funk cjo nu je w obiek tach Ze spo -
łu Szkół Po nad gim na zjal nych nr 1 w Kro -
to szy nie (ul. Mic kie wi cza 11,
tel. 508 049 123) w skła dzie: dr n. med.
Sta ni sław Ła zar ski – prze wod ni czą cy, He -
le na Jan kow ska – śred ni per so nel me dycz -
ny, An drzej Wi chłacz – se kre tarz. Kwa li fi -
ka cja woj sko wa po trwa do 26 mar ca.

(NO VUS)
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W mi nio nym ty go dniu w Spo łecz nej
Szko le Pod sta wo wej w Kro to szy nie
zor ga ni zo wa no „Drzwi otwar te”.
Atrak cji dla go ści nie bra ko wa ło. 

Dla dzie ci, któ re od wie dzi ły pla ców -
kę wraz z ro dzi ca mi, ucznio wie SSP przy -

go to wa li wy stę py. Go ście mie li oka zję
obej rzeć m. in. ta niec ar ty stycz ny, po kaz
gim na sty ki ar ty stycz nej, wy stęp chó ru
czy po kaz żon gler ki. Każ de dziec ko mo -
gło wziąć udział w za ję ciach pla stycz nych,
ma lo wa nia twa rzy czy ori ga mi.

(NO VUS)

W biu rze Pra wa i Spra wie dli wo ści
w Kro to szy nie od by ła się kon fe ren -
cja pra so wa z udzia łem po sła Ja na
Mo siń skie go. Po li tyk mó wił o no -
wych pro gra mach so cjal nych – „Ma -
luch+” i „Ma ma 4+”.

– Je ste śmy wrażliwi spo łecz nie
i chce my, by Po la kom ży ło się le -
piej – stwier dził Jan Mo siń ski. – W tym
kie run ku uczy ni li śmy już wie le, ale
jesz cze ma my wie le do zro bie nia. Jest to
pro gno za dla tych, któ rzy ocze ku ją
od nas dzia łań w po li ty ce pro ro dzin nej.
Waż na jest wia ry god ność w po li ty ce,
dla te go od 1 mar ca wcho dzi my z no -
wym pro gra mem o cha rak te rze god no -
ścio wym – „Ma ma 4+”. Jest to for ma za -
dość uczy nie nia ko bie tom, któ re po -
świę ci ły się wy cho wa niu dzie ci, re zy -
gnu jąc z pra cy. Ten pro gram to ta ka
spra wie dli wość spo łecz na, god no ścio we
po trak to wa nie ko biet, któ re w po przed -

nich sys te mach nie mo gły li czyć na ta ką
po moc. Przy po mnij my, że to mi ni mal -
na eme ry tu ra, gdyż zo sta wi ły pra cę i za -
ję ły się wy cho wa niem swo ich dzie ci. To
jest też ukłon w stro nę ich trud nej pra -
cy, bo do sko na le wie my, jak wie le wy sił -
ku wy ma ga opie ka nad dzieć mi – pod -
kre ślił po seł. 

Z pro gra mu mo gą sko rzy stać ko bie -
ty, któ re uzy ska ły wiek eme ry tal ny. Wy -
na gro dze nie wy nie sie 1100 zło tych brut -
to, co jest rów no war to ścią naj niż szej eme -
ry tu ry i ma być wy pła ca ne od mar -
ca 2019 ro ku z ZUS -u lub KRUS -u. Usta -
wa o eme ry tu rach dla ma tek obej mu je
rów nież oj ców, gdy mat ka po rzu ci ła ro -
dzi nę lub umar ła. Świad cze nie przy słu -
gu je oj com, któ rzy ukoń czy li 65 lat. Pro -
gram jest ad re so wa ny do bli sko 65 ty się cy
ko biet w kra ju. W po łu dnio wej Wiel ko -
pol sce bę dzie mo gło z nie go sko rzy stać
oko ło 2500 osób. Koszt pro gra mu to
ok. 801 mln zło tych.

Z ko lei pro gram „Ma luch+” ma sta -
no wić wspar cie roz wo ju in sty tu cji opie ki
nad dzieć mi w wie ku do lat 3, a więc żłob -
ków, klu bów dzie cię cych i dzien nych
opie ku nów. Je go be ne fi cjen ci mo gą otrzy -
mać do fi nan so wa nie do two rze nia i funk -
cjo no wa nia miejsc opie ki. Ce lem pro gra -
mu jest zwięk sze nie do stęp no ści te ry to -

rial nej i fi nan so wej miejsc opie ki w żłob -
kach, klu bach dzie cię cych i u dzien nych
opie ku nów dla wszyst kich dzie ci, w tym
dzie ci nie peł no spraw nych oraz wy ma ga -
ją cych szcze gól nej opie ki.

– Pierw sza edy cja te go pro gra mu od -
by ła się w 2017 ro ku. Jest on skie ro wa ny
do jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go

lub in nych or ga ni za cji zaj mu ją cych się
wy cho wa niem dzie ci, jak np. świe tli ce ca -
ło dzien ne. To jest ogrom na po moc dla ro -
dzi ców, zwłasz cza mło dych mam, któ re
chcą być ak tyw ne za wo do wo. W tym ro -
ku prze zna czy my na to 450 mi lio nów
zł – wy ja śnił par la men ta rzy sta.

J. Mo siń ski wspo mniał rów nież
o tym, że od 1 mar ca prze wi dzia na by ła
wa lo ry za cja świad czeń eme ry tal nych
oraz ren to wych. – Na ten ro ku przy ję to
wskaź nik 102,86 pro cen ta. Naj mniej sza
z te go ty tu łu ren ta do cał ko wi tej nie zdol -
no ści do pra cy lub eme ry tu ra wzro śnie
z kwo ty 1029 do 1100 zł. Jest to wyj ście
na prze ciw gru pom re pre zen tu ją cym ren -
ci stów i eme ry tów. Me cha nizm pro cen to -
wy to gwa ran cja, że eme ry tu ra bę dzie
zwięk szo na nie mniej niż 70 zł dla tych
naj ni żej upo sa żo nych. Je śli cho dzi o ren ty
przy zna wa ne z po wo du czę ścio wej nie -
zdol no ści do pra cy, to wzro sną one
z 772,35 zł do 825 zł. Na ten ce le za re zer -
wo wa li śmy w bu dże cie 8 mi liar dów
zł – za zna czył po seł.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SPOŁECZNA SP

W przyjaznej atmosferze

POLITYKA

Jesteśmy wrażliwi społecznie

POWIAT

Ruszyła kwalifikacja wojskowa
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W czwar tek, 7 mar ca, w au li I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. H.
Koł łą ta ja od by ła się uro czy sta ga la,
w trak cie któ rej po zna li śmy no mi no -
wa nych i lau re atów w ko lej nej edy cji
Na gro dy Sta ro sty Kro to szyń skie go
„Kro to szyń ski Dąb”.

Ideą te go przed się wzię cia jest uho no -
ro wa nie osób, or ga ni za cji bądź in sty tu cji,
któ re w szcze gól ny spo sób za słu ży ły się
dla roz wo ju i pro mo cji po wia tu kro to -
szyń skie go. Na gro dy przy zna no w pię ciu
ka te go riach: na uka/kul tu ra, dzia łal ność
go spo dar cza, dzia łal ność spo łecz na,
oświa ta i sport. No mi no wa nych i lau re -
atów wy ło ni ła ka pi tu ła, któ rej prze wod ni -
czył sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, a w jej
skła dzie zna leź li się tak że prze wod ni czą -
cy Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go, sze fo -
wie ko mi sji sta łych ra dy, przed sta wi cie le
Za rzą du Po wia tu, re pre zen tan ci lo kal -
nych me diów oraz lau re aci na gro dy z ro -
ku po przed nie go.

W ka te go rii na uka/kul tu ra zgło szo -
nych by ło dzie więć kan dy da tur. No mi na -

cje otrzy ma li Ewa Bu kow ska – dy rek tor
Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej, Ja -
ro sław Re ising oraz Mu zeum Re gio nal ne
im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy -
nie, któ re zo sta ło lau re atem. Kro to szyń -
skie mu zeum od po nad 60 lat nie tyl ko
gro ma dzi i do ku men tu je pa miąt ki prze -

szło ści Kro to szy na i re gio nu, ale od gry wa
rów nież waż ną ro lę w edu ka cji hi sto rycz -
nej, kul tu ral nej i pa trio tycz nej. Kil ka ra zy
do ro ku or ga ni zu je m. in. wy sta wy cza so -
we o te ma ty ce hi sto rycz nej, ar ty stycz nej,
przy rod ni czej i re gio nal nej. Du żym za in -
te re so wa niem cie szą się rów nież or ga ni -
zo wa ne przez mu zeum im pre zy cy klicz -

ne – wie czor ni ce, spo tka nia i wi do wi ska
hi sto rycz ne. Pra cow ni cy pla ców ki moc no
an ga żu ją się we wszel kie ini cja ty wy zwią -
za ne z dzie ja mi mia sta i re gio nu oraz nie -
ustan nie dba ją o pa mięć hi sto rycz ną
miesz kań ców.

W dzie dzi nie dzia łal ność go spo dar -

cza zgło szo no tyl ko dwie kan dy da tu ry:
Le ge Opa ko wa nia Sp. z o. o. oraz Ka ro la
Pio trow skie go, któ ry otrzy mał na gro dę
Kro to szyń ski Dąb.

Trzy po ko le nia ro du Pio trow skich,
dzię ki fa cho wo ści, rze tel nej i uczci wej
pra cy, zdo ła ły za pew nić 100-let nią cią -
głość za gro żo ne mu w dzi siej szych cza -
sach fa cho wi ze gar mi strzow skie mu.
W 1919 ro ku Wła dy sław Pio trow ski za -
ło żył fir mę ze gar mi strzow ską, któ ra – ja -
ko je dy ny pry wat ny za kład – nie zo sta ła
zmu szo na do prze pro wadz ki, mi mo
prób prze ję cia lo ka lu przez PSS „Spo -
łem” w cza sach PRL -u. W. Pio trow ski
opra co wał i opa ten to wał urzą dze nie
do zmniej sza nia ob rą czek i zra cjo na li zo -
wał urzą dze nie do ich po więk sza nia.
W 1957 ro ku za kład ze gar mi strzow ski
zo stał prze ka za ny je go sy no wi, Je rze mu,
a w 1983 wnu ko wi, Ka ro lo wi. Lau re at
w swo jej pra cy sta ra się bro nić przed zde -
hu ma ni zo wa ną tan de tą ma so wej pro -
duk cji ze ga rów i ze gar ków. Zry wa rów -
nież ze ste reo ty pem rze mieśl ni ka my ślą -
ce go tyl ko o po mna ża niu wła snych do -
cho dów, an ga żu jąc się spo łecz nie w dzia -
łal ność licz nych or ga ni za cji.

W ka te go rii dzia łal ność spo łecz na
zgło szo no osiem kan dy da tur. No mi no wa -
ne by ły To wa rzy stwo Opie ki nad Zwie rzę -
ta mi – Od dział w Kro to szy nie, Ire na Mar -
sza łek oraz Ochot ni cza Straż Po żar na
w Koź mi nie Wlkp. Zwy cię ży ło To wa rzy -
stwo Opie ki nad Zwie rzę ta mi. 

Pra cow ni cy tej in sty tu cji na co dzień
są wo lon ta riu sza mi, za swo ją dzia łal ność
nie po bie ra ją wy na gro dze nia. Pra cu ją
w wol nym cza sie, nie rzad ko kosz tem wła -
snych ro dzin i pra cy za wo do wej. Głów ną
ich dzia łal no ścią jest pro wa dze nie schro -
ni ska dla bez dom nych zwie rząt. Zaj mu ją
się rów nież sze re giem dzia łań zmie rza ją -
cych do po pra wy świa do mo ści spo łe czeń -
stwa w za kre sie ochro ny zwie rząt. To wa -
rzy stwo prze pro wa dza rów nież in ter wen -
cje w spra wie mal tre to wa nych zwie rząt.

Ra tu je ich ży cie, fi nan su jąc za bie gi, ope ra -
cje we te ry na ryj ne i kar mę.

Spo śród dwóch kan dy da tur w ka te -
go rii oświa ta na gro dę przy zna no Ze spo ło -
wi Szkół Po nad gim na zjal nych nr 3 im. Ja -
na Paw ła II w Kro to szy nie. Pla ców ka ta or -
ga ni zu je sze reg ini cja tyw, jak np. Pa pie ski
Bieg Po ko ju, wie le kon kur sów za wo do -
wych i te ma tycz nych – Mię dzysz kol ny
Kon kurs Fry zjer ski, Szkol ny Kon kurs Ma -

te ma tycz ny, Po wia to wy Kon kurs Ga stro -
no micz ny. Spo łecz ność szkol na an ga żu je
się rów nież w roz ma ite ak cje spo łecz ne,
np. od da wa nia krwi, Wiel ką Or kie strę

Świą tecz nej Po mo cy, kon cer ty cha ry ta -
tyw ne. Rów nie chęt nie uczest ni czy
w dzia ła niach ma ją cych na ce lu krze wie -
nie lo kal nych tra dy cji pa trio tycz nych,
dzia ła jąc na rzecz sze rze nia wie dzy na te -
mat Wiel ko pol ski.

W ka te go rii sport zgło szo no czte ry
kan dy da tu ry. No mi na cje otrzy ma li:
Klub Olim piad Spe cjal nych przy Spe cjal -
nym Ośrod ku Szkol no -Wy cho waw czym
w Bo rzę cicz kach, Da wid Ku jaw -
ski – LAB. Kro to szyn oraz Ju lia Da ma -
sie wicz. De cy zją ka pi tu ły na gro dę Kro to -
szyń ski Dąb zdo był Klub Olim piad Spe -
cjal nych. 

KOS ma spo re osią gnię cia na szcze -
blu re gio nal nym czy ogól no pol skim oraz
na are nie świa to wej. Klub li czy 38 za wod -
ni ków i 8 człon ków. Zaj mu je się ta ki mi
dys cy pli na mi spor tu jak te nis sto ło wy, pił -

ka noż na, pły wa nie, lek ko atle ty ka, bow -
ling, bad min ton, nar ciar stwo, tre ning ak -
tyw no ści mo to rycz nej. Ma na swo im kon -
cie wie le me da li i na gród zdo by tych pod -
czas let nich i zi mo wych olim piad spe cjal -
nych. Klub po przez swo ją dzia łal ność za -
pew nia mło dym spor tow com lep szy roz -
wój, da je moż li wo ści wy ka za nia się od wa -

gą, po ka za nia ta len tów i za wią zy wa nia
przy jaź ni.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

FO TO GA LE RIA na www.glo kal na.pl
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Gala wręczenia Krotoszyńskich Dębów
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Na Bieżąco4 WTOREK, 12 marca 2019

W Mu zeum Re gio nal nym im. Hie ro -
ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie od -
by ła się wie czor ni ca po świę co na
zmar łe mu nie daw no Ja no wi Ol szew -
skie mu – pre mie ro wi Pol ski w la -
tach 1991-1992, sę dzie mu Try bu -
na łu Sta nu w la tach 2005-2006
oraz do rad cy pre zy den ta Le cha Ka -
czyń skie go w la tach 2006-2010.
Spo tka nie pro wa dzi li po sło wie Jan
Dzie dzi czak oraz Bar tosz Kow nac ki,
któ ry przez bli sko 20 lat był oso bi -
stym se kre ta rzem J. Ol szew skie go.

Jan Ol szew ski przy szedł na świat 20
sierp nia 1930 w War sza wie ja ko syn Fer -
dy nan da i Ja dwi gi. Wy cho wał się na Bród -
nie w ro dzi nie ko le ja rzy. Je go mat ka by ła
stry jecz ną sio strą  Ste fa na Okrzei, dzia ła -
cza nie pod le gło ścio we go, człon ka PPS
i Or ga ni za cji Bo jo wej PPS. J. Ol szew ski
ukoń czył XIII Li ceum Ogól no kształ cą ce
im. Płk. Le opol da Li sa -Ku li na war szaw -
skim Tar gów ku. W cza sie II woj ny świa to -
wej był żoł nie rzem Sza rych Sze re gów,
uczest ni czył w po wsta niu war szaw skim.
Z wy kształ ce nia był praw ni kiem.
W pierw szej po ło wie lat 50. ukoń czył stu -
dia praw ni cze na Wy dzia le Pra wa Uni -
wer sy te tu War szaw skie go. Po stu diach
pod jął pra cę w Mi ni ster stwie Spra wie dli -
wo ści. Po 1954 przez dwa la ta pra co wał
w Za kła dzie Na uk Praw nych Pol skiej
Aka de mii Na uk.

W la tach 60. Jan Ol szew ski był
obroń cą w pro ce sach po li tycz nych, m. in.
Mel chio ra Wań ko wi cza, Jac ka Ku ro nia
i Ka ro la Mo dze lew skie go, Ja nu sza Szpo -
tań skie go, Ada ma Mich ni ka i Ja na Ne po -
mu ce na Mil le ra. Za by cie obroń cą stu -
den tów za an ga żo wa nych w wy da rze nia
mar co we za wie szo no go na dwa la ta
w wy ko ny wa niu za wo du. Był tak że sy gna -
ta riu szem oraz współ au to rem Li stu 59
oraz Li stu 14. 

W dru giej po ło wie lat 70. J. Ol szew -
ski stał się współ za ło ży cie lem Pol skie go
Po ro zu mie nia Nie pod le gło ścio we go oraz
Ko mi te tu Obro ny Ro bot ni ków. W ra -

mach PPN -u ogło sił po nad 50 pu bli ka cji
pro gra mo wych. W la tach 80. był do rad cą
Kra jo wej Ko mi sji Po ro zu mie waw czej
NSZZ „So li dar ność” i jed nym z au to rów
pierw sze go sta tu tu tej że or ga ni za cji.
Po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go wal -
czył o zwol nie nie in ter no wa nych osób
oraz bro nił w pro ce sach po li tycz nych
uczest ni ków an ty ko mu ni stycz nej opo zy -
cji, np. Zbi gnie wa Ro ma szew skie go. Był
oskar ży cie lem po sił ko wym w pro ce sie
w spra wie za bój stwa  ks. Je rze go Po pie -
łusz ki. Uczest ni czył rów nież w ob ra dach
Okrą głe go Sto łu ja ko eks pert ds. re for my
pra wa i są dów.

J. Ol szew ski na mo cy wy bo rów par la -
men tar nych w 1991 zo stał po słem
na sejm I ka den cji z ra mie nia Po ro zu mie -
nia Oby wa tel skie go Cen trum. W tym cza -
sie za sia dał w wie lu ko mi sjach i pod ko mi -
sjach – Ko mi sji Spra wie dli wo ści oraz Ad -
mi ni stra cji i Spraw We wnętrz nych czy
pod ko mi sji sa mo rzą du te ry to rial ne go.
Pod ko niec 1991 sejm po wo łał go
na urząd pre mie ra, jed nak że już 4 czerw -
ca 1992 stra cił to sta no wi sko z po wo du
wo tum nie uf no ści, otrzy ma ne go z przy -
czyn, któ re do dziś wzbu dza ją nie ma łe
kon tro wer sje. Po wo dem by ło m. in. opu -
bli ko wa nie tzw. li sty Ma cie re wi cza.
Na mo cy przy ję cia uchwa ły przez sejm

An to ni Ma cie re wicz, ów cze sny mi ni ster
spraw we wnętrz nych, zo stał zo bo wią za ny
do ujaw nie nia za so bów ar chi wal nych za -
wie ra ją cych na zwi ska  po słów, se na to rów,
mi ni strów, wo je wo dów, sę dziów i pro ku -
ra to rów, któ rzy by li taj ny mi współ pra cow -
ni ka mi Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by
Bez pie czeń stwa w la tach 1945-1990. 

Na wie czor ni cy po seł Kow nac ki pod -
kre ślił, że Jan Ol szew ski był pa trio tą, któ -
re mu głę bo ko na ser cu le ża ło do bro Pol -
ski. – Kie dy po dej mo wał się obro ny opo -
zy cjo ni stów, ni gdy nie brał za to pie nię -
dzy. Uwa żał, że ro bi to dla Pol ski. Był też
oso bą nie zwy kle skrom ną i nad wy raz
ludz ką. Za wsze za ska ki wa ło mnie, że ja ko
oso ba pu blicz na lu bił po dró żo wać ko mu -
ni ka cją miej ską. War to mieć na uwa dze
je go sło wa w sej mie pod czas gło so wa nia
nad od wo ła niem je go rzą du: „Ja chciał -
bym stąd wyjść tyl ko z jed nym osią gnię -
ciem. I jak do tej chwi li mam prze ko na -
nie, że z nim wy cho dzę. Chciał bym mia -
no wi cie, wte dy kie dy ten gmach opusz -
czę, kie dy skoń czy się dla mnie ten – nie
ukry wam – strasz nie do le gli wy czas,(…)
kie dy się to wresz cie skoń czy – bę dę mógł
wyjść na uli ce te go mia sta, wyjść i po pa -
trzeć lu dziom w oczy (...)” – przy po mniał
B. Kow nac ki. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MUZEUM

Wieczór poświęcony Janowi Olszewskiemu

Kro to szyn ma wresz cie Dzien ny
Dom Se nio ra „Se nior+”. Pla ców ka
mie ści się przy ul. Ko bier skiej i zo -
sta ła ofi cjal nie otwar ta 27 lu te go.

W uro czy sto ści udział wzię li m. in.
sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek czy Ka ta rzy na Kul -
ka – dy rek tor Miej sko -Gmin ne go Ośrod -
ka Po mo cy Spo łecz nej w Kro to szy nie,
w ra mach któ re go funk cjo nu je dom se -
nio ra. Po sym bo licz nym prze cię ciu wstę -
gi obiekt zo stał po świę co ny. Z ko lei se nio -
rzy za pre zen to wa li się go ściom w krót -

kim pro gra mie ar ty stycz nym. War to
przy po mnieć, że w sie dzi bie do mu „Se -
nior+” mie ści ło się nie gdyś la bo ra to rium
Pol skiej Fe de ra cji Ho dow ców By dła i Pro -
du cen tów Mle ka (obec nie znaj du je się
ono w Ko bier nie). W zmo der ni zo wa nym
bu dyn ku zna la zły się m. in. świe tli ca,
czy tel nia, ga bi net ki ne zy te ra pii, ga bi net
pie lę gniar ki, kuch nia, to a le ty, rów nież
dla nie peł no spraw nych, a tak że po miesz -
cze nia biu ro we. Ro bo ty bu dow la ne wy -
ko na ła fir ma DAF -MAL Da riu sza Fa bia -
now skie go.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Otwarcie Dziennego
Domu Seniora
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Ar ty ku ły go spo dar stwa do mo we go,
de ko ra cje, ar ty ku ły zwią za ne z ogro -
dem, wresz cie ma te ria ły bu dow la ne
i wy koń cze nio we – wszyst ko to mo -
gą na być oso by, któ re od wie dzą
otwar ty w mi nio ny pią tek mar ket
PSZCZÓŁ KA, miesz czą cy się w Cen -
trum Bu dow la nym BA NA SZAK.
Hucz ne otwar cie przy cią gnę ło rze -
szę klien tów. 

8 mar ca tuż po godz. 9.00 prze cię to
gra na to wą wstę gę w związ ku z otwar ciem
mar ke tu bu dow la ne go PSZCZÓŁ KA
przy ul. Osad ni czej w Kro to szy nie.
Wszyst kie pa nie od wie dza ją ce to miej sce
mo gły li czyć na tu li pa ny oraz sze reg
atrak cji, m. in. udział w kon kur sie pa ra go -
no wym, w któ rym co go dzi nę wrę cza no
upo min ki. Głów ny mi na gro da mi – dla
osób, któ re do ko na ły naj więk szych za ku -
pów – by ły te le wi zor, żół ty ro wer miej ski
z na pi sem Pszczół ka oraz ta blet.

Cen trum Bu dow la ne BA NA SZAK
we szło tym sa mym do gro na mar ke tów
bu dow la nych naj szyb ciej roz wi ja ją cej się
sie ci, po sze rza jąc znacz nie swo ją ofer tę
pro duk to wą. W PSZCZÓŁ CE moż na za -
ku pić, oprócz sze ro kie go wy bo ru ma te -
ria łów bu dow la nych i wy koń cze nio wych,
tak że ar ty ku ły go spo dar stwa do mo we go
i de ko ra cje. 

– W dzia le „ogród” na si klien ci znaj -
dą nie tyl ko kwia ty, pod ło ża, ale też środ -

ki ochro ny ro ślin, na wo zy i na sio na – mó -
wi Ka rol Ba na szak, któ ry dzię ko wał pod -
czas otwar cia ca łej za ło dze mar ke tu
za pra cę wło żo ną w cią gu ostat nich ty go -
dni w przy go to wa nia do otwar cia. Cie -
płych słów nie szczę dzi li też przed sta wi -
cie le gru py Maj ster Bu dow la ne ABC, któ -
ra zrze sza mar ke ty Pszczół ka w Pol sce. 

– Chciał bym zło żyć ser decz nie po -
dzię ko wa nia i sło wa uzna nia dla wła ści -
cie li, dla ca łej eki py, dla te go ze spo łu,
któ ry cięż ko pra co wał, że by ście mo gli,
dro dzy pań stwo, dzi siaj wejść w te pro -
gi po no we mu i do ko ny wać za ku pów.
Ser decz ne po dzię ko wa nia rów nież dla

na szych władz lo kal nych w dzie dzi nie
wspar cia przed się bior czo ści. War to
nad tym po waż nie się za sta no wić. Mu -
si bez względ nie po wró cić ta ki nasz lo -
kal ny pa trio tyzm. Nie trze ba jeź dzić
do tych wiel ko po wierzch nio wych mar -
ke tów, znaj dzie cie tu taj wszyst ko, co
jest tam. Na pew no na lep szych wa run -
kach i w niż szych ce nach. Wspie raj cie
lo kal ną przed się bior czość, bo na praw -
dę war to. Przed się bior cy pła cą przez to
po dat ki, przez co jest two rzo na in fra -
struk tu ra i in we sty cje. Ma my na dzie ję,
że te na sze Pszczół ki za ro ją się w ca łym

kra ju – oznaj mił tuż przed prze cię ciem
wstę gi Krzysz tof So bie chow ski, wi ce -
pre zes Za rzą du Maj ster Bu dow la ne
ABC.

W uro czy stym otwar ciu wzię li udział
przed sta wi cie le władz po wia tu oraz gmi ny
Kro to szyn w oso bach wi ce sta ro sty Paw ła
Ra do jew skie go oraz wi ce bur mi strza Ry -
szar da Czusz ke. – Chciał bym wam, dro -
dzy wła ści cie le, ser decz nie po gra tu lo wać
w imie niu bur mi strza Kro to szy na i prze -
wod ni czą cej Ra dy Miej skiej. Jest to ko lej ny
pod miot go spo dar czy, któ ry się roz wi ja, co
bar dzo nas cie szy. Ży czę wam, że by wa sza
pra ca przy czy ni ła się do roz wo ju lo kal nej
spo łecz no ści – gra tu lo wał Ry szard Czusz -
ke. Uro czy ste go po świę ce nia no we go
obiek tu do ko nał Da riusz Ko wa lik, pro -
boszcz pa ra fii pw. Świę tych Apo sto łów
Pio tra i Paw ła w Kro to szy nie.

Co ozna cza dla klien tów
PSZCZÓŁ KA w Kro to szy nie? – Przede
wszyst kim ogrom ny wy bór pro duk tów
w bar dzo atrak cyj nych ce nach – od po -
wia da krót ko Ka rol Ba na szak. Mar ket
bu dow la ny w Cen trum Bu dow la nym
BA NA SZAK otwar ty jest od po nie -
dział ku do piąt ku w go dzi nach od 7.00
do 20.00, a w so bo ty od 7.00 do 15.00.
Za pra sza my na za ku py!

(KB / NO VUS)

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

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

Huczne i uroczyste otwarcie PSZCZÓŁKI!
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Już w naj bliż szy pią tek wy jąt ko we
wy da rze nie. Fir ma Las -Ka lisz Sp. z o.
o. or ga ni zu je bo wiem Mi strzo stwa
Pol ski w Dzi czyź nie – Me mo riał Ma -
ria na Tar naw skie go. Im pre za od bę -
dzie się w Pa ła cu w Or li. Za chę ca my
do przy by cia. Atrak cji nie za brak nie!

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

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

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

Te go dnia w ro lę kon fe ran sje ra wcie li

się Woj ciech Cha re wicz – au tor bli -
sko 900 pu bli ka cji ku li nar nych, po my sło -
daw ca i współ au tor książ ki „Ło wiec ki
raj – w Olsz tyń skiem po 1945 ro ku” oraz
książ ki ku char skiej „Die ta i mi łość”,
znaw ca kuch ni my śliw skiej, dzien ni karz,
po dróż nik, my śli wy.

Pod czas me mo ria łu bę dzie moż na po -
sze rzyć swo ją wie dzę z te ma tów zwią za -
nych z ło wiec twem czy ku li na ria mi, a tak że
spo tkać ta kie au to ry te ty w swo ich dzie dzi -
nach jak wspo mnia ny Adam Chrzą stow ski
czy Pa weł Sa la mon oraz Piotr Miel cza -

rek – szef kuch ni w po znań skiej Re stau ra cji
Pod nie bie nie, któ ry jest współ or ga ni za to -
rem Mi strzostw Pol ski w Dzi czyź nie. 

O go dzi nie 12.30 po kaz przy rzą dza -
nia dań, w szcze gól no ści dla uczniów
szkół ga stro no micz nych, za pre zen tu je
Jan Ku roń. Ten zna ny ku charz wy stą pi
rów nież o godz. 17.00 z du żym po ka zem
oraz de gu sta cją po traw z dzi czy zny. 

Wstęp na im pre zę jest bez płat ny! Za -
pra sza my za tem wszyst kich mi ło śni ków
dzi czy zny i sztu ki ku li nar nej!

(AN KA)

POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy na Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie!
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Ostat nie go dnia lu te go wła dze Koź -
mi na Wlkp. spo tka ły się z soł ty sa mi
z te re nu gmi ny. By ła to pre mie ro wa
na ra da po nie daw no za koń czo nych
ze bra niach wy bor czych. 

Bur mistrz Ma ciej Brat bor ski po gra -
tu lo wał wy bra nym soł ty som i wrę czył po -
dzię ko wa nia tym, któ rzy prze ka za li obo -
wiąz ki swo im na stęp com. Przy po mnij -
my, że w pię ciu so łec twach do szło
do zmia ny. Po raz pierw szy na sta no wi sko
soł ty sa wy bra ni zo sta li Jo lan ta Grze siak
w Bia łym Dwo rze, Syl wia Ku baś -Ja ku -
biak w No wej Obrze, Ire na Ko nar czak -Bo -
ja nek w Wa le ria no wie, Mi chał Kost ka
w Su śni i Mar cin Sro ka w Ga łąz kach. 

W dal szej czę ści spo tka nia przed sta -
wio no za ło że nia pro jek tu pod na zwą „Ak -
tyw ny se nior – zwięk sza nie do stę pu
do usług opie kuń czych na te re nie gmi ny
Koź min Wiel ko pol ski”, któ ry re ali zu ją

Spół dziel nia So cjal na „VI VO” i Miej sko -
-Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej
w Koź mi nie Wlkp. Trwa na bór do pro jek -
tu, a na 1 kwiet nia za pla no wa no roz po -
czę cie za jęć. 

Z ko lei Sła wo mir Gru cha ła, dy rek tor
Gmin ne go Ośrod ka Spor tu, omó wił za sa -
dy i ka len darz im prez spor to wych w ra -
mach ry wa li za cji so łectw. Wi ce bur mistrz

Ja ro sław Ra taj czak opo wie dział o for -
mach wspar cia, ja kie gmi na pro po nu je
na za da nia z za kre su ochro ny śro do wi ska.
Przy po mniał rów nież soł ty som, że od po -
cząt ku ro ku gmi na zbie ra se lek tyw nie po -
piół, ape lu jąc przy tym, aby miesz kań cy
prze strze ga li no wych za sad se gre ga cji od -
pa dów.

(NO VUS)

Bli sko pół mi lio na kon tro li i po -
nad 31 mln zł wstrzy ma nych świad -
czeń cho ro bo wych – to bi lans kon -
tro li zwol nień le kar skich, któ rą Za -
kład Ubez pie czeń Spo łecz nych prze -
pro wa dził w 2018 ro ku. Łącz nie
kwo ta ob ni żo nych i cof nię tych
świad czeń prze kro czy ła 195 mln zł.
Tak in for mu je Mar le na No wic ka, re -
gio nal na rzecz nicz ka pra so wa ZUS
w Wiel ko pol sce.

Zgod nie z usta wo wy mi upraw nie nia -
mi ZUS pro wa dzi kon tro le za rów no
pod ką tem pra wi dło wo ści orze ka nia
o cza so wej nie zdol no ści do pra cy, jak i pra -
wi dło wo ści wy ko rzy sta nia zwol nień le -
kar skich. War to pa mię tać, że każ de zwol -
nie nie jest zwol nie niem od wy ko ny wa nia
ja kiej kol wiek pra cy za rob ko wej oraz
wszel kich czyn no ści, któ re mo gą utrud -
nić po wrót do zdro wia. Zwol nie nie nie
mo że też peł nić ro li urlo pu. Pra cow nik,
któ ry w cza sie trwa nia zwol nie nia le kar -
skie go wy ko nu je pra cę za rob ko wą lub wy -
ko rzy stu je to zwol nie nie nie zgod nie z je -
go ce lem, mu si li czyć się z tym, że stra ci
pra wo do za sił ku cho ro bo we go.

W 2018 ro ku Za kład Ubez pie czeń
Spo łecz nych prze pro wa dził 496,3 tys.
kon tro li osób ma ją cych za świad cze nie
o cza so wej nie zdol no ści do pra cy. By ły to
za rów no kon tro le orze ka nia o nie zdol no -
ści do pra cy, czy li we ry fi ka cja, czy oso ba
cho ra jest na dal cho ra, jak i kon tro le wy -
ko rzy sta nia zwol nień. W kon se kwen cji
ZUS wy dał 32,6 tys. de cy zji wstrzy mu ją -
cych dal szą wy pła tę za sił ków cho ro bo -
wych na kwo tę 31,2 mln zł.

ZUS ma rów nież obo wią zek ob ni żyć
wy so kość świad czeń cho ro bo wych
do 100 proc. prze cięt ne go mie sięcz ne go
wy na gro dze nia wszyst kim tym oso bom,
któ rym ustał ty tuł do ubez pie cze nia.
W ubie głym ro ku ta kich spraw by -
ło 166,7 tys., a kwo ta ogra ni czo nych wy -
płat się gnę ła 160,2 mln zł. 

Ubie gły rok był też ostat nim (z uwa gi
na wpro wa dze nie elek tro nicz nych zwol -
nień), w któ rym ZUS ob ni żał wy so kość
za sił ku cho ro bo we go i opie kuń cze go
w przy pad ku zbyt póź ne go do star cze nia
zwol nie nia, tj. po sied miu dniach. W ta -
kim przy pad ku za si łek był ogra ni cza ny
o 25 proc. za każ dy dzień opóź nie nia.

W 2018 r. z te go po wo du ZUS ob ni żył
wy so kość świad czeń w 52,7 tys. przy pad -
ków na łącz ną kwo tę 3,5 mln zł. Od 1
grud nia ubie głe go ro ku, z uwa gi na wpro -
wa dzo ne e -zwol nie nia, obo wią zek do star -
cze nia zwol nie nia w cią gu sied miu dni
stał się nie ak tu al ny.

Łącz nie kwo ta ob ni żo nych i cof nię -
tych świad czeń pie nięż nych z ubez pie -
cze nia spo łecz ne go w ra zie cho ro by i ma -
cie rzyń stwa w ca łym 2018 r. prze kro czy -
ła 195 mln zł. Le ka rze orzecz ni cy w Wiel -
ko pol sce prze pro wa dzi li 42 785 kon tro li
za sad no ści zwol nień le kar skich. Wy da -
li 1016 de cy zji wstrzy mu ją cych dal szą
wy pła tę za sił ku na kwo tę 378 400 zł.
Kon tro li wy ko rzy sty wa nia zwol nień le -
kar skich pod da no na to miast 16 386
osób. W ich wy ni ku 1296 osób po zba -
wio no pra wa do za sił ku na kwo -
tę 1 471 100 zł.

W tym sa mym okre sie na te re nie
pod le głym Od dzia ło wi ZUS w Ostro -
wie le ka rze orzecz ni cy prze pro wa dzi -
li 6408 kon tro li za sad no ści zwol nień le -
kar skich. Wy da li 390 de cy zji wstrzy -
mu ją cych dal szą wy pła tę za sił ku,
na kwo tę 144 400 zł. Kon tro li wy ko rzy -
sty wa nia zwol nień le kar skich pod da no
na to miast 4936 osób. W ich wy ni -
ku 354 oso by po zba wio no pra wa do za -
sił ku na kwo tę 322 900 zł.

ZUS przy po mi na, że moż li wość kon -
tro lo wa nia pra wi dło wo ści wy ko rzy sta nia
zwol nień le kar skich swo ich pra cow ni ków
ma ją tak że pra co daw cy, któ rzy za trud nia -
ją po nad 20 osób, gdyż to oni wów czas są
płat ni ka mi świad czeń.

Przy kła dy kon tro li wy ko rzy sty wa -
nia zwol nień le kar skich prze pro wa dzo -
nych przez pra cow ni ków ZUS: pod czas
zwol nie nia le kar skie go pra cow nik
uczest ni czył ja ko opie kun w wy ciecz ce
szkol nej swo jej cór ki; w cza sie zwol nie -
nia le kar skie go z po wo du zła ma nia no gi
pra cow nik do ku men tu je za po śred nic -
twem apli ka cji in ter ne to wych ilość
prze je cha nych na ro we rze ki lo me trów;
pod czas cho ro bo we go z po wo du scho -
rzeń krę go słu pa ubez pie czo ny ukła dał
kost kę bru ko wą wo kół swo jej po se sji;
w trak cie zwol nie nia le kar skie go ubez -
pie czo ny zo sta je sfo to gra fo wa ny, bę dąc
pod wpły wem al ko ho lu.

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Spotkanie władz gminy z sołtysami

ZUS

Bilans kontroli 
zwolnień lekarskich
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28 lu te go w Sul mie rzyc kim Do mu
Kul tu ry miał miej sce fi nał II edy cji
pro jek tu „Szko ła Ma łe go In ży nie ra”,
ad re so wa ne go do pod sta wó wek
w ca łej Wiel ko pol sce. W gru pie 13
lau re atek zna la zła się Szko ła Pod -
sta wo wa im. Se ba stia na Fa bia na
Klo no wi cza w Sul mie rzy cach.

„Szko ła Ma łe go In ży nie ra” jest pro jek -
tem re ali zo wa nym wspól nie przez fir mę
Volks wa gen Po znań oraz Fun da cję Roz -
wo ju Edu ka cji Ma łe go In ży nie ra. Je go ce -
lem by ło wy ło nie nie 13 pla có wek spo śród
szkół zgło szo nych na pod sta wie for mu la -
rza, a któ re zo sta ły wy bra ne w ra mach gło -
so wa nia in ter nau tów, trwa ją ce go od 23 li -
sto pa da do 7 grud nia mi nio ne go ro ku. 

Na gro da mi dla SP w Sul mie rzy cach
są jed no dnio wy Fe sti wal Tech no lo gicz ny,
warsz ta ty z ro bo ty ki, warsz ta ty z pro gra -
mo wa nia i wy sta wy w świe cie no wych
tech no lo gii skła da ją ce się z edu ka cyj nych
sta no wisk sa mo ob słu go wych, a po nad to
czte ry ze sta wy kloc ków LE GO Mind -
storms EV3 o war to ści 6000 zło tych oraz
jed no dnio we, cer ty fi ko wa ne szko le nie
z pro wa dze nia za jęć z wy ko rzy sta niem
wspo mnia nych kloc ków dla dwóch na -
uczy cie li.

– Wal ka by ła bar dzo za cię ta. Szko ła
w Sul mie rzy cach za ję ła 12. miej sce, zdo -
by wa jąc 11084 gło sy. Róż ni ce by ły bar -
dzo nie wiel kie. W tej edy cji wzię ły
udział 132 pla ców ki z na sze go wo je wódz -
twa – mó wi An na Ha rych, ko or dy na tor -
ka pro jek tu.

Ze staw LE GO, któ ry wy gra ła sul mie -
rzyc ka pod sta wów ka, po zwa la z po mo cą
pro ste go opro gra mo wa nia two rzyć wła -
sne ro bo ty. Tyl ko od kre atyw no ści

uczniów bę dzie za le ża ło, czy bę dą one
peł za ły, cho dzi ły, czy jeź dzi ły. Mo gą stwo -
rzyć ro bo ta, któ ry bę dzie po tra fił na wet
chwy tać przed mio ty. Ogra ni cza ich tyl ko
wy obraź nia. Kloc ki te bę dą słu żyć przez
wie le lat, po bu dza jąc kre atyw ność ko lej -
nych po ko leń ma łych in ży nie rów.

(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

Przed kil ko ma dnia mi w Szko le Pod -
sta wo wej nr 7 z Od dzia ła mi In te gra -
cyj ny mi im. Hen ry ka Jor da na od by ła
się pre zen ta cja tzw. ma gicz ne go dy -
wa nu. Jest to in te rak tyw na po moc
dy dak tycz na, łą czą ca mul ti me dia
z ak tyw no ścią ru cho wą.

Ów dy wan za wie ra w so bie sze ro kie
spek trum gier, za baw, qu izów i aran żo wa -
nych sy tu acji edu ka cyj nych, któ re an ga żu -
ją dzie ci w ob rę bie in te rak tyw nej pod ło gi
czy sto łu. Umiesz czo ny pod su fi tem pro -
jek tor two rzy wir tu al ny „ma gicz ny dy -
wan”, któ ry łą czy wie le roz ma itych środ -
ków prze ka zu – ob ra zy, tek sty, ani ma cję,
mu zy kę, wi deo. Wszyst ko to wspo ma ga
roz wój psy cho fi zycz ny dziec ka. 

„Ma gicz ny dy wan”, wy ko rzy sty wa ny
ja ko po moc dy dak tycz na, spra wi, że dzie ci
znacz nie chęt nej bę dą uczest ni czyć w za -
ję ciach lek cyj nych. Ta ka for ma ak tyw no ści
sta no wi rów nież przy jem ną for mę spę dza -
nia cza su na prze rwach mię dzy lek cja mi.

Zbi gniew Ku rza wa, dy rek tor SP nr 7,
oraz przed sta wi cie le Ra dy Ro dzi ców po -
dzię ko wa li fun da to rom, czy li Lions Clu -
bo wi Kro to szyn. – Po pre zen ta cji wi dać,
że to urzą dze nie bę dzie cie szyć się bar dzo
du żym za in te re so wa niem ze stro ny
uczniów. Nie by ło by to moż li we bez na -
szych fun da to rów, któ rzy cał ko wi cie sfi -
nan so wa li za kup tej po mo cy dy dak tycz nej
za 10 ty się cy zło tych. Je ste śmy nie zwy kle
wdzięcz ni – po wie dział Z. Ku rza wa.

(NO VUS)

SP SULMIERZYCE

Szkoła Małego Inżyniera
SP NR 7 KROTOSZYN

Magiczny dywan

Opie ku no wie mło dzie ży z Ber fus bil -
den de Schu len Lin gen w Niem -
czech, uczest ni cy wy mia ny z ZSP
nr 2 w Kro to szy nie, spo tka li się 5
mar ca ze sta ro stą Sta ni sła wem
Szczot ką. Ger hild Bau mann i Tho -
mas Roh de przy by li do Kro to szy na
z szóst ką nie miec kich uczniów. 

Wy mia na mię dzy BBS Lin gen i kro -
to szyń ską Dwój ką trwa już wie le lat
i opie ra się na ży wych re la cjach mię dzy
szkol ny mi spo łecz no ścia mi. Go ście z Nie -
miec prze by wa li w Pol sce od 3 do 9 mar -

ca. Sze ścio ro uczniów miesz ka ło u swo ich
pol skich ró wie śni ków. Na pro gram po by -
tu skła da ły się wspól ne lek cje ję zy ka pol -
skie go, prak ty ki, wi zy ty w za kła dach pra -
cy i wy ciecz ki. Jed nym z punk tów by ła
też wi zy ta w sta ro stwie po wia to wym.

Sta ro sta przyjął gości wraz z Prze my sła -
wem Wój ci kiem – na czel ni kiem Wy dzia łu
Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu. Wło darz po gra -
tu lo wał Ro ma no wi Olej ni ko wi, dy rek to ro -
wi ZSP nr 2, je go ze spo ło wi na uczy ciel skie -
mu oraz go ściom z Lin gen uda nej współ pra -
cy, któ rej pod sta wą jest wy mia na mło dzie ży.

(NO VUS)

WIZYTA

Polsko-niemiecka współpraca
Szko ła Pod sta wo wa w Sul mie rzy -
cach przy stą pi ła do pro gra mu wy -
mia ny uczniów Era smus+, któ re go
głów ną ideą jest roz wi ja nie mię dzy -
na ro do wej współ pra cy mię dzy pla -
ców ka mi oświa to wy mi.

Po roz strzy gnię ciu kon kur su i uzy -
ska niu ak cep ta cji sul mie rzyc ka szko ła
otrzy ma ła do fi nan so wa nie na re ali za cję
dwóch dwu let nich pro jek tów – „Le -
arn 4 li fe: ac ti ve and re spon si ble ci ti -
zen ship” oraz „Smart scho ols for smart
age”. Ich ko or dy na tor ka mi są na uczy -
ciel ki ję zy ków ob cych – Ma rzan na Sta -
wo wy i An na Ku las. Do udzia łu w Era -
smu sie zgło si li się ucznio wie klas VI -
-VIII SP oraz gim na zja li ści, któ rzy w 5-
6-oso bo wych gru pach wraz z opie ku na -
mi wy jeż dża ją do ko lej nych eu ro pej -
skich kra jów, by roz wi jać swo je kom pe -
ten cje ję zy ko we.

W ra mach pro jek tu „Le arn 4 li fe:
ac ti ve and re spon si ble ci ti zen ship” 9
grud nia pierw sza gru pa pod opie ką wi -
ce dy rek tor Jo wi ty Ko czo row skiej -
-Ossow skiej i An ny Ku las po je cha ła
na ty dzień do grec kiej Kar dit sy. Tam
ucznio wie za pre zen to wa li swo ją szko łę
i na szą kul tu rę, po zna jąc jed no cze śnie
kul tu rę Gre cji i tam tej szy sys tem edu -

ka cji. Po nad to na wią za li zna jo mo ści
z ró wie śni ka mi bio rą cy mi udział w pro -
jek cie, uczest ni czy li w licz nych warsz -
ta tach pro mu ją cych war to ści Unii Eu -
ro pej skiej oraz ak tyw ne oby wa tel stwo.
Przy oka zji sul mie rzy cza nie zwie dzi li
mia sta – Kar dit sę, Tri ka lę i Ate ny.

Ko lej ne spo tka nia w ra mach wspo -
mnia ne go pro jek tu od bę dą się we Wło -
szech (ma rzec 2019), w Tur cji (paź -
dzier nik 2019), w Ru mu nii (sty -
czeń 2020) oraz w Pol sce (ma -
rzec 2020).

Z ko lei w ra mach pro jek tu „Smart
scho ol for smart age” w styczniu grupa
uczniów wraz z dy rek tor Be atą Ko -
prow ską i Ma rzan ną Sta wo wy prze by -
wa ła przez kil ka dni w tu rec kim mie -
ście Sam sun nad Mo rzem Czar nym.
Mło dzi sul mie rzy cza nie miesz ka li

w do mach swo ich tu rec kich part ne rów
pro jek to wych, cho dzi li z ni mi na za ję -
cia szkol ne, bra li udział w spo tka niach
i pre zen ta cjach przy go to wa nych przez
uczest ni ków z po szcze gól nych kra jów,
a tak że zwie dza li miej sco we atrak cje tu -
ry stycz ne. Przez ca ły czas do sko na li li
swo je umie jęt no ści ję zy ko we i kom pe -
ten cje spo łecz ne.

Ko lej ne spo tka nia w ra mach te go
pro jek tu za pla no wa no w Buł ga rii
(maj 2019), na Li twie (czer wiec 2019),
w Pol sce (wrze sień 2019) oraz w Por tu -
ga lii (ter min zo sta nie usta lo ny).

Re ali za cję obu pro jek tów moż na
śle dzić na stro nie in ter ne to wej SP
w Sul mie rzy cach www.zsp sulm.szkol -
na stro na.pl w za kład ce „Cor ner Era -
smus+”.

OPRAC. (AN KA)

SP SULMIERZYCE

Rozwijanie międzynarodowej współpracy
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1 mar ca, a więc w Świa to wy Dzień
Obro ny Cy wil nej, usta no wio ny przez
Zgro ma dze nie Ogól ne Mię dzy na ro do -
wej Or ga ni za cji Obro ny Cy wil nej
w 1990 ro ku, w Urzę dzie Miej skim
w Kro to szy nie pod su mo wa no kon kurs
z za kre su wie dzy o obro nie cy wil nej. 

W spo tka niu udział wzię li wi ce sta ro -
sta Pa weł Ra do jew ski, re pre zen tu ją cy sze fa
obro ny cy wil nej po wia tu kro to szyń skie go,
oraz bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek ja ko
szef obro ny cy wil nej w gmi nie Kro to szyn.

Ce lem kon kur su by ło pod trzy ma -
nie wśród spo łe czeń stwa tra dy cji pa trio -
tycz no -obron nych oraz po sze rze nie

wie dzy i umie jęt no ści z za kre su bez pie -
czeń stwa, ra tow nic twa i ochro ny lud no -
ści, jak rów nież zwró ce nie uwa gi na zna -
cze nie obro ny cy wil nej i pod nie sie nie
świa do mo ści spo łe czeń stwa na te mat
sa mo obro ny, za po bie ga nia i go to wo ści
do dzia ła nia w ra zie wy pad ków czy ka -
ta strof.

Na kon kurs wpły nę ły 444 an kie ty.
Po spraw dze niu stwier dzo no, że 363 an -
kie ty by ły wy peł nio ne po praw nie, a 81
za wie ra ło błę dy.

(NO VUS)

Na te re nie po wia tu kro to szyń skie go
po raz ko lej ny re ali zo wa ny był ogól -
no pol ski pro gram „Chro ni my zwie -
rzy nę drob ną”, w ra mach którego
zor ga ni zo wa no III Ło wy Po wia tu Kro -
to szyń skie go na Dra pież ni ki. W ak cji
pod ho no ro wym pa tro na tem sta ro -
sty wzię ły udział Nad le śnic two Kro -
to szyn i dzie więć kół ło wiec kich go -
spo da ru ją cych na ob wo dach na sze -
go po wia tu oraz gmi ny Odo la nów. 

Ce lem ak cji jest po pu la ry za cja dzia -
łań na rzecz śro do wi ska na tu ral ne go i za -
cho wa nia fau ny za gro żo nej dra stycz ną
eks pan sją dra pież ni ków. Kon ty nu acja
pro gra mu by ła od po wie dzią na licz ne
ape le miesz kań ców po wia tu o po moc
w ogra ni cze niu co raz agre syw niej szej eks -
pan sji dra pież ni ków na te re ny osie dli
ludz kich oraz przy go to wa niu śro do wi ska
do sze ro ko za kro jo ne go pro jek tu za sie dla -
nia te re nów zwie rzy ną drob ną, aby przy -
wró cić przy ro dzie ga tun ki by tu ją ce tu

od za wsze, dziś nie ste ty za gro żo ne cał ko -
wi tym znik nię ciem z na szych la sów i pól. 

Uro czy ste pod su mo wa nie przed się -
wzię cia od by ło się na strzel ni cy my śliw skiej
w Kro to szy nie w obec no ści m. in. wi ce sta -
ro sty Paw ła Ra do jew skie go, Sła wo mi ra Tra -
wiń skie go – za stęp cy nad le śni cze go Kro to -
szy na, człon ków kół ło wiec kich, le śni ków
Nad le śnic twa Kro to szyn, prze wod ni ków
psów oraz dzie ci i mło dzie ży uczest ni czą cej
w kon kur sie pla stycz no -fo to gra ficz nym
„Chro ni my zwie rzy nę drob ną”. Wpły nę -
ło 130 prac, z cze go wy róż nio no 20. 

Za kup zwie rzy ny drob nej, ba żan tów,
w ro ku 2019 dla pię ciu kół ło wiec kich sfi -
nan so wa li wło da rze gmin po wia tu kro to -
szyń skie go, sta ro sta oraz Eu ge niusz Ja ku -
biak. 130 ba żan tów zo sta nie wy pusz czo -
nych na te re nie po wia tu już wio sną te go
ro ku. Po nad to fir ma Las -Ka lisz Sp. z o.o.
To masz Tar naw ski ufun do wa ła dzie sięć
sztuk za ję cy, któ re zo sta ną za sie dlo ne
w oko li cach Go rzu pi i Ko bier na.

OPRAC. (NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

O obronie cywilnej wiedzą niemało
ŚRODOWISKO

Chronimy zwierzynę drobną

Do za koń cze nia Kro to szyń skiej Li gi
Dar ta po zo sta ły tyl ko dwa tur nie je.
W ostat nich za wo dach trium fo wa li
pro wa dzą cy w kla sy fi ka cji ge ne ral nej
An na Ko wal czyk i Nor bert Pe cy na. 

Zwy cięz cy siód me go tur nie ju tym sa -
mym są już bli scy wy gra nia KLD. An na
Ko wal czyk po ko na ła Ani tę Kry sic ką
(3: 0), Ilo nę Ku zno wicz (3: 0) oraz dwu -
krot nie Mar tę Paw lic ką (3: 0 i 4: 1), któ ra,
mi mo prze gra ne go fi na łu, wsko czy ła
na dru gie miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral -
nej. Do pro wa dzą cej A. Ko wal czyk tra ci
jed nak aż 20 punk tów. Nie obec ność Ewy
Paw lic kiej wy ko rzy sta ła jej ma ma, Da nu -
ta, zaj mu jąc trze cią lo ka tę. 

W ry wa li za cji mę skiej Ja cek Cie ślak
za koń czył tur niej na miej scach 9-12, co
po sta wi ło go w bar dzo trud nej sy tu acji,
gdyż je go stra ta do li de ra wzro sła do 17

punk tów. Kro to szyń ski dar ter ograł Ka ro -
la Sta cho wia ka (3: 2) i Ma riu sza Cie śla ka
(2: 0) oraz nie spro stał Nor ber to wi Pe cy -
nie (0: 3) i Prze my sła wo wi Mi sia ko wi
(0: 2). Zwy cięz ca tur nie ju, N. Pe cy na, wy -
grał z Prze my sła wem Paw lic kim (3: 1),
Wal de ma rem Ka łuż nym (3: 0), Prze my -
sła wem Sa wic kim (3: 1) oraz Bar to szem
Der wi chem (5: 1). 

Naj le piej z kro to szy nian spi sał się P.
Sa wic ki, któ ry po ko nał Łu ka sza Ka czyń -
skie go (3: 0), Da nie la Bor skie go (3: 1), P.
Mi sia ka (3: 1) i Ma te usza Woj tasz ka
(3: 0) oraz uległ N. Pe cy nie i B. Der wi cho -
wi (0: 2). Był to naj lep szy wy stęp kro to -
szy nia ni na w obec nej edy cji KLD. 

Nasz po wiat re pre zen to wa li tak że M.
Woj ta szek (5-6 miej sce), P. Paw lic ki (7-8),
Grze gorz Paw lic ki (7-8), Wło dzi mierz
Skal ski (9-12), D. Bor ski (9-12), Da mian
Klu ba (13-16), M. Cie ślak (13-16), Ka rol

Mar cin kow ski (13-16), Da wid Ma ty la
(13-16) i Ł. Ka czyń ski (17-18). 

Sto wa rzy sze nie Kro to szyń ska Li ga
Dar ta dzię ku je za wspar cie gmi nie Kro to -
szyn, Wiel ko pol skiej Ga ze cie Lo kal nej
KRO TO SZYN oraz Skle po wi Mo to ry za -
cyj ne mu Paw lic ki. 

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM
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I Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Hu -
go na Koł łą ta ja w Kro to szy nie nie -
prze rwa nie od 2009 ro ku or ga ni zu je
kil ku dnio we warsz ta ty che micz ne
dla mło dzie ży z oko licz nych szkół.
Za ję cia pro wa dzo ne są przez przed -
sta wi cie li Cen trum Che mii w Ma łej
Ska li w To ru niu.

W tym ro ku w przed się wzię ciu
uczest ni czy ło 340 uczniów (z Kro to szy -
na, Ko by li na, Mi li cza, Be nic i Go rzu pi),
któ rzy pra co wa li w na stę pu ją cych ro dza -

jach warsz ta tów: kurs ma tu ral ny z che mii
(trzy gru py), che mia ogól na, bio lo gia oraz

przy ro da. W trak cie za jęć mło dzież sa mo -
dziel nie wy ko ny wa ła eks pe ry men ty, co
świad czy o nie zwy kle wy so kim po zio mie
dy dak tycz nym Cen trum Che mii w Ma łej
Ska li z To ru nia.

(NO VUS)

I LO KROTOSZYN

Z chemią za pan brat

HUFIEC PRACY 15-2

Rywalizacja fryzjerek

Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie
w sie dzi bie Ce chu Rze miosł Róż nych
prze pro wa dził eli mi na cje do kon kur -
su „Naj spraw niej szy w za wo -
dzie 2019” w ka te go rii fry zjer. Zwy -
cię ży ła Ró ża Baj ka z ZSP w Zdu nach.

W szran ki sta nę ły Ró ża Baj ka oraz
Alek san dra Bzo dek, uczen ni ce kla sy III.
W czę ści teo re tycz nej uczest nicz ki roz -
wią zy wa ły test jed no krot ne go wy bo ru,
skła da ją cy się z 25 py tań z za kre su tech -
no lo gii fry zjer stwa, sty li za cji, ma te ria łów
fry zjer skich oraz pod staw przed się bior -
czo ści i prze pi sów bhp. Po tem przy szedł
czas na prak ty kę. Dziew czy ny mia ły

do wy ko na nia fry zu rę wie czo ro wą w obo -
wią zu ją cych tren dach.

W ko mi sji kon kur so wej zna leź li się
Jo an na Ro siek – in struk tor ka prak tycz nej
na uki za wo du, Bar ba ra Ja nusz kie -
wicz – przed sta wi ciel ka Ce chu Rze miosł
Róż nych, Iwo na Łu czak – star szy wy cho -
waw ca. Ju ry pierw sze miej sce przy zna ło
Ró ży Baj ce, a na dru giej lo ka cie upla so wa -
ła się Alek san dra Bzo dek.

Zwy cięż czy ni bę dzie re pre zen to wać
Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro to szy nie w kon -
kur sie wo je wódz kim „Naj spraw niej szy
w za wo dzie 2019 – fry zjer”, któ ry od bę -
dzie się 26 kwiet nia w Ko by li nie.

(AN KA) 
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Trwa ła woj na. Przy nie sio no mu pro -
jekt bu dże tu kra ju. Prze czy tał uważ nie
i za py tał: 

– A gdzie pie nią dze na kul tu rę?
– Prze cież trwa woj na, więc ja ka kul -

tu ra?!
– Je że li nie ma kul tu ry, to o co my,

do cho le ry, wal czy my?! – zdzi wił się
Chur chill.

Te raz też trwa woj na. To woj na kon -
sump cjo ni zmu i ko mer cji z war to ścia mi
i po szu ki wa niem sen su. Po tej dru giej
stro nie sen su jest kul tu ra i sztu ka. Je śli im
nie po mo że my, to po co by ło wy gra -
nie II woj ny świa to wej?

W 1989 ro ku rzu ci li śmy się w go ni -
twę za cu dow nym, do stat nim Za cho -
dem. Na stą pi ło to z wiel ką uf no ścią, że je -
śli Po la cy zdo by li się na wy wal cze nie wol -
no ści w ta ki za chwy ca ją cy ca ły świat spo -
sób, to po ra dzą so bie z trans for ma cją.

Z dnia na dzień pół ki się za peł ni ły,
ko lo ro we re kla my za czę ły nas ku sić do za -
ku pów, uszczę śli wia nia sie bie ko lej nym
te le wi zo rem, sa mo cho dem… Im wię cej
mam, tym je stem bar dziej szczę śli wy.

I wte dy za bra kło kon stru owa nia
nie obec nych (oka zu je się, że wła śnie
wte dy nie zbęd nych!) po li tyk kul tu ral -
nych na szcze blu ogól no pol skim, re gio -
nal nym i lo kal nym. W port fe lach Po la -

ków za bra kło prze gród -
ki na uczest nic two
w kul tu rze. 

Na sze te le wi zo ry
po ka zy wa ły tyl ko to, co
cie szy się naj wyż szą

oglą dal no ścią. Te le wi zja pu blicz na już
wie le lat te mu za tra ci ła swo ją mi syj ność…
Do cze ka li śmy się – ota cza nas tan de ta, ła -
twi zna, prza śność…

Win ston Chur chill po wie dział, że dy -
plo ma ta to czło wiek, któ ry dwu krot nie
się za sta no wi, za nim nic nie po wie. 

Za bra kło mi dy plo ma cji…
Ale Chur chill też po wie dział, że czło -

wiek, któ ry zga dza się ze wszyst kim, nie
za słu gu je na to, by kto kol wiek się z nim
zga dzał.

Za pra szam do uczest nic twa w kul tu -
rze na sze go mia sta wszyst kich! Cze ka ją
na Pań stwa w Kro to szy nie jesz cze w tym
ro ku mię dzy in ny mi kon cer ty z cy klu
WIĘC WIEC!, Mię dzy na ro do wy Fe sti -
wal Sztu ki Ulicz nej Bu sker BUS, kon cer ty
mię dzy na ro do wych fe sti wa li Wra ti sla via
Can tans i Aka de mia Gi ta ry, spek ta kle
w pro gra mie Te atr Pol ska, wy sta wy w ga -
le rii Re fek tarz, se an se w ki nie Przed wio -
śnie i ca ła mo zai ka in nych za pro szeń
do spo tka nia z kul tu rą, sztu ką, roz ryw ką
i wy tchnie niem.

13Kultura

W sa li ka me ral nej Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry od był się kon cert
bry tyj skie go son gw ri te ra, Ja me sa
Har rie sa. Pu blicz ność by ła ocza ro -
wa na mu zycz nym i wo kal nym
kunsz tem ar ty sty. Wy da rze nie zor -
ga ni zo wa no wspól nie z agen cją kon -
cer to wą Bo rów ka Mu sic.

Ja mes Har ries na grał sześć al bu mów.
Zbie ra świet ne re cen zje w bran żo wej pra -
sie. Wy stę pu je na ca łym świe cie, m. in.

w Izra elu, Chi nach, Niem czech, Wiet na -
mie, Ho lan dii czy na Sło wa cji. 

Kry ty cy po rów nu ją go do ta kich ar ty -
stów jak Bry an Adams, Da mien Ri ce czy
Jeff Buc kley. – Ten chło pak ma zło ty
głos – na pi sał ma ga zyn „Rol ling Sto -
ne”. – Ja mes Har ries jest za dzi wia ją -
cy – to z ko lei „Sun day Express”.

Twór czość Har rie sa to wy pad ko wa
fol ku, alt co un try i blu esa. Je go utwo ry go -
ści ły w szes na stu fil mach (tak że pol skich).
Pod czas pol skiej tra sy kon cer to wej ar ty sta
pro mu je no wy al bum „Li ve in Bra ti sla va”. 

(NO VUS)

KONCERT

James Harries oczarował publiczność

22 lu te go był Dniem My śli Bra ter -
skiej – świę tem przy jaź ni i bra ter stwa,
ob cho dzo nym przez har ce rzy i skau -
tów na ca łym świe cie. Koź miń ski Hu -
fiec ZHP z tej oka zji zor ga ni zo wał Huf -
co wy Prze gląd Pio sen ki Har cer skiej.

Po dwóch go dzi nach pre zen to wa nia
har cer skich pio se nek przez za stę py, dru -
ży ny i gro ma dy ju ry wy ło ni ło zwy cięz ców
prze glą du. W prze rwach ro dzi ce bra li
udział w qu izie wie dzy na te mat huf ca.

Każ dy dru ży no wy otrzy mał imien ne
po dzię ko wa nie od ko men dy huf ca za pra -

cę na rzecz roz wo ju koź miń skie go har cer -
stwa. Po nad to trzem druh nom wrę czo no
od zna ki Har cer ska Służ ba Wiel ko pol sce.
Wy róż nie nie to jest przy zna wa ne przez

ko men dan ta Cho rą gwi Wiel ko pol skiej
in struk to rom, któ rzy ak tyw nie pra cu ją
w swo ich ma cie rzy stych huf cach. 

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Święto przyjaźni i braterstwa

WOJCIECH SZUNIEWICZ 
– dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

Coś z Winstona Churchilla...
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HALOWA PIŁKA NOŻNA

Walczyli o Puchar Prezydenta LC

Przez dwa dnia w ha li spor to wej
przy uli cy Olim pij skiej roz gry wa ny
był IV Tur niej Pił ki Noż nej o Pu char
Pre zy den ta Lions Club. Trium fo wa ły
dru ży ny Aka de mii Pił kar skiej Re is sa
z Go sty nia oraz Sta li Ple szew.

Pierw sze go dnia ry wa li zo wa li za wod -
ni cy z rocz ni ka 2009. Zwy cię żył ze spół
Aka de mii Pił kar skiej Re is sa z Go sty nia,
po ko nu jąc w fi na le Aka de mię Pił ki Noż -
nej Ta lent z Trzeb ni cy. Na ko lej nych lo ka -
tach upla so wa ły się APR Ja ro cin, Sa los Po -
znań, Po goń Sy ców, Astra I Kro to szyn,
Or lik Ple szew, Wi sła Bo rek Wlkp., Oran je
Ko nin i Astra II Kro to szyn. 

Ko lej ny dzień to roz gryw ki pił ka -
rzy z rocz ni ka 2008. Tur niej wy gra ła
Stal Ple szew, któ ra w fi na le ogra ła kro -
to szyń ską Astrę. Ko lej ne miej sca za ję ły
Spar ta Miej ska Gór ka, Łu ży czan ka
Kuź ni ca Gra bow ska, APR Re iss Po -
znań, AP Mło da Ra wia Ra wicz, LKS
Go rzy czan ka Go rzy ce Wiel kie, Po goń
Sy ców, Iskra Pro sna Sie ro sze wi ce
i Astra II Kro to szyn. Do dru ży ny
„gwiazd” wy bra no Bar to sza Go liń skie -
go (Astra I), Na ta lię Miel ca rek (Iskra
Pro sna), Łu ka sza Ru tec kie go (Stal),
Oska ra Do mi ni ka (Spar ta) i Szy mo na
Pod gór skie go (Łu ży czan ka).

(GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Zmiana na pozycji lidera

W roz gryw kach Su per li gi Dar ta dłu -
go na po zy cji li de ra utrzy my wał się
Ja cek Cie ślak. Ale w me czu
na szczy cie uległ Se ba stia no wi Szo -
sta ko wi, któ ry tym sa mym wy szedł
na pro wa dze nie. 

To oczy wi ście dwaj głów ni fa wo ry ci
do wy gra nia li gi. W pierw szej run dzie
lep szy był J. Cie ślak, któ ry wy grał wte -
dy 6:2. Tym ra zem S. Szo stak zre wan żo -
wał się ry wa lo wi, zwy cię ża jąc 6: 1, dzię -
ki cze mu awan so wał na pierw szą lo ka tę.
No wy li der ma lep szy bi lans me czów
z głów nym prze ciw ni kiem oraz ko rzyst -
niej szy sto su nek le gów na prze strze ni
ca łe go se zo nu – 100-91. Po nad to w tej
ko lej ce S. Szo stak ograł Ma te usza Woj -

tasz ka (6:0), a J. Cie ślak po ko nał Mar tę
Paw lic ką (6:2). 

Na trze cim miej scu pla su je się Mar -
cin Kmie ciak, któ ry wy grał z Da nie lem
Bor skim (6:3) oraz Wło dzi mie rzem Skal -
skim (6:2). Dwa oczka mniej ma Prze my -
sław Paw lic ki, któ ry zwy cię żył Sła wo mi ra
Ol grzym ka (6:4) i po dzie lił się punk ta mi
z bra tem – Paw łem (5:5). 

Dwa zwy cię stwa od niósł Mariusz
Cie ślak, ogry wa jąc S. Ol grzym ka (6:3)
i Da mia na Klu bę (6:2). Z ko lei Ewa Paw -
lic ka zre mi so wa ła z M. Paw lic ką (5: 5). 

War to tak że od no to wać wy gra ne
Paw ła Paw lic kie go (6:0 z Mi cha łem Ko bu -
szyń skim), M. Woj tasz ka (6: 1 z D. Klu -
bą) i D. Bor skie go (6:2 z E. Paw lic ką). 

(GRZE LO)

Dwa zło te me da le zdo był Cze sław
Rosz czak w 28. Ha lo wych Mi strzo -
stwach Pol ski w Lek kiej Atle ty ce
Ma sters w To ru niu. Był to ostat ni
spraw dzian przed mi strzo stwa mi
świa ta, któ re od bę dą się
w dniach 24-30 mar ca. 

Re pre zen tu ją cy UKS Olim pij czyk Po go -
rze la miesz ka niec Ła giew nik star to wał
w dwóch kon ku ren cjach rzu to wych.
Wpchnię ciu ku lą zwy cię żył wka te go rii M75

z bar dzo do brym wy ni kiem 11,97 m (1125
pkt.), bę dąc naj lep szym rów nież w open.

Dru gie zło to Rosz czak wy wal czył
w rzu cie cię żar kiem. Ła giew ni cza nin nie
był fa wo ry tem, lecz osią gnął re zul -
tat 15,83 m (1061 pkt.) cię żar kiem o wa -
dze 7,26 kg i sta nął na naj wyż szym stop -
niu po dium. W kla sy fi ka cji open upla so -
wał się na trze ciej lo ka cie. 

Te raz przed na szym mul ti me da li stą
wy stęp na mi strzo stwach świa ta. 

(AN KA)

LEKKA ATLETYKA

Podwójny mistrz kraju

3 mar ca w pod po znań skim Swa rzę -
dzu od by ła się li ga spor tów wal ki
Knoc ko ut Art II. Klub Thai Bo xing Te -
am Kro to szyn re pre zen to wa ło
dwóch pod opiecz nych tre ne ra Łu ka -
sza Kle pac kie go. Obaj po ko na li swo -
ich prze ciw ni ków.

Kac per Łę gow ski (kla sa ju nior C, -67
kg) wy grał swo ją wal kę nie jed no gło śnie
na punk ty z za wod ni kiem klu bu Stre et Fi -
gh ter Słu bi ce. Z ko lei Bar tek Gło gow ski (se -
nior B, -75 kg) po ko nał zde cy do wa -
nie – jed no gło śnie na punk ty – re pre zen -

tan ta Ko hor ty Po znań. War to też do dać, że
ry wal kro to szyń skie go za wod ni ka był dwu -
krot nie li czo ny. Obie wal ki mo gły się po do -

bać. Mi ło śni ków spor tów wal ki za pra sza my
na tre nin gi mu ay thai, kick bo xin gu i K1
do klu bu w Kro to szy nie. (AN KA)

SPORTY WALKI

Zwycięskie pojedynki w Swarzędzu

W lu tym w Bra ty sła wie od by ły się za -
wo dy ka ra te – Grand Prix Slo va kia.
Ry wa li zu ją cy w tur nie ju za wod ni cy
ASW Nip pon Kro to szyn oraz UKS
Uke mi Ko by lin zdo by li cen ne do -
świad cze nie. 

Do za wo dów zgło si ło się 1535 ka ra -
te ków z 203 klu bów z ca łe go świa ta.
ASW Nip pon re pre zen to wa li Łu kasz
Błasz czyk, Fi lip Mosz, Ja kub Ple skacz,
Mar ce li na Ple skacz, pod okiem tre ne ra

Pio tra Bie law skie go. Pierw szy z wy mie -
nio nych prze szedł trzy run dy, zdo by wa -
jąc cen ne punk ty do ran kin gu. Ko by liń ski
klub wy sta wił dwo je za wod ni ków – Ju lię
Ma ślan kę i Ja ku ba Łęc kie go. 

– Mi mo że ża den z mo ich pod opiecz -
nych nie zdo był me da lu, to je stem za do wo -
lo ny z te go wy jaz du. Wy so ki po ziom ry wa -
li za cji oraz zdo by te do świad cze nie da ły
nam wiel ką mo ty wa cję do dal szej pra cy
na tre nin gach – sko men to wał P. Bie law ski. 

(GRZE LO)

KARATE 

Nasi zawodnicy w Bratysławie

2 mar ca w ha li spor to wej przy uli cy
Strze lec kiej w Koź mi nie Wlkp. od był
się Tur niej Pił kar ski Mi ni stran tów
„Laur Świę te go Waw rzyń ca”. Zwy cię -
ży li go spo da rze, po ko nu jąc w fi na -
le 3: 0 ry wa li z Bia dek. 

Do roz gry wek przy stą pi ło szes na ście
ze spo łów, któ re po dzie lo no na czte ry gru -
py. Do fa zy pu cha ro wej awan so wa ły
po dwie dru ży ny. 

W ćwierć fi na łach Ko bier no ogra ło
Opa tó wek (3: 0), koź mi nia nie oka za li się
lep si od Li sko wa (2: 1), Bo rzę cicz ki po ko -

na ły Kro to szyn (2: 0), a Biad ki, po se rii
rzu tów kar nych, wy gra ły z Chełm ca mi. 

W pół fi na łach go spo da rze od pra wi li
z kwit kiem Ko bier no (2: 0), a biad ko wia -
nie, znów po rzu tach kar nych, zwy cię ży li

Bo rzę cicz ki. Ta ostat nia eki pa w me czu
o trze cie miej sce ule gła ze spo ło wi z Ko bier -
na (1: 5). W fi na le koź miń ski te am nie dał
szans dru ży nie z Bia dek, wy gry wa jąc 3: 0. 

(GRZE LO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Futbolowy turniej ministrantów 



Pią te miej sca Zu zan ny Kacz ma rek
i Ali cji Ko wań dy oraz dzie wią te Mar -
ty ny Sta sik to osią gnię cia re pre zen -
tan tek MUKS Bia łe Ty gry sy Ja ro cin
na za wo dach Pu cha ru Świa ta Slo ve -
nia Open 2019. Na sze za wod nicz ki
star to wa ły w ka te go riach se nior -
skich, a w do dat ku A. Ko wań dy i M.
Sta sik w nich de biu to wa ły.

W Lu bla nie ry wa li zo wa ło po -
nad 1200 za wod ni czek i za wod ni ków.
Szcze gól nie moc no ob sa dzo ne by ły zma -
ga nia se nior skie, gdyż na do bre roz po czę -
ły się eli mi na cje do Igrzysk Olim pij skich
To kio 2020. W gro nie star tu ją cych zna la -
zły się trzy za wod nicz ki Bia łych Ty gry sów
Ja ro cin – re pre zen tu ją ca ka drę na ro do wą
Zu zan na Kacz ma rek oraz wy stę pu ją ce
w bar wach klu bo wych – Ali cja Ko wań dy
i Mar ty na Sta sik.

Ja ko pierw sza do ry wa li za cji przy stą -
pi ła jed na z de biu tan tek w ry wa li za cji se -
nior skiej na po zio mie mię dzy na ro do -
wym. Mar ty na Sta sik w ka te go rii
do 46 kg w pierw szej run dzie zmie rzy ła
się z Chor wat ką San ją Malj ko vic, 68. za -
wod nicz ką ran kin gu świa to we go. Mi mo
am bit nej po sta wy Mar ty na prze gra -
ła 5: 20.

Ko lej na de biu tant ka, Ali cja Ko wań -

dy, star to wa ła w kat. do 62 kg. W pierw -
szym star ciu w peł ni za słu że nie po ko na -
ła 7: 4 Niem kę Ha li dę Din dic. Po tem Ali -
cja mia ła pe cha w lo so wa niu, gdyż w dru -
giej run dzie na jej dro dze sta nę ła 23. za -
wod nicz ka świa to we go ran kin gu, Ro sjan -
ka Yulia Tu ru ti na. Przed sta wi ciel ka Bia -
łych Ty gry sów wpraw dzie ule gła 0: 13, ale
uda ło się jej wal czyć z uty tu ło wa ną ry wal -
ką peł ne trzy run dy.

Z ko lei ry wa li zu ją ca w ka te go rii wa -
go wej 57 kg Zu zan na Kacz ma rek po wtó -
rzy ła wy nik z ze szłe go ro ku i po now nie
za ję ła pią tą lo ka tę. W pierw szym po je -

dyn ku po ko na ła 6: 0 Bia ło ru sin kę Aliak -
san drę La go un, a w dru giej wal ce prze gra -
ła 0: 10 z Niem ką Ste fa nie Grüna uer.
Dzię ki wy gra nym wal kom Zu zan na zdo -
by ła ko lej ne, a Ali cja pierw sze punk ty
do ran kin gu świa to we go. 

– Wy stę pem w Sło we nii roz po czę li -
śmy ko lej ny okres star to wy, a mu szę przy -
znać, że bę dzie on w tym ro ku nie zwy kle
in ten syw ny – mó wi Jó ze fi na No wa czyk -
-Wró bel, tre ner ka MUKS Bia łe Ty gry sy
Ja ro cin. – W pół to ra mie sią ca nie któ rzy
za wod ni cy wy star tu ją pięć ra zy i po ko na -
ją po nad 7500 km! Te raz by li śmy w Sło -

we nii, a przed na mi jesz cze Ostro wiec
Świę to krzy ski, Lom mel w Bel gii, Ham -
burg w Niem czech i na za koń cze nie
Olec ko. Je że li cho dzi o start w Lu bla nie,
to je stem z nie go za do wo lo na. Mu si my
bo wiem pa mię tać, że dwie za wod nicz ki,
Ali cja Ko wań dy i Mar ty na Sta sik, są
z rocz ni ka 2002, więc w Pol sce, jak rów -
nież w ry wa li za cji mię dzy na ro do wej, mo -
gą jesz cze star to wać wśród ju nio rów. Pod -
ję li śmy jed nak de cy zję, że aku rat te dziew -
czę ta pre zen tu ją od po wied ni po ziom
spor to wy i już te raz w nie któ rych im pre -
zach bę dą wal czyć wśród se nio rek. Oczy -
wi ście, w tych star tach bę dą czę sto tra fiać
już w pierw szych run dach na za wod nicz -
ki bar dziej do świad czo ne, znaj du ją ce się
w pierw szych set kach swo ich ka te go rii
wa go wych, ale – jak mó wi przy sło -
wie – nie od ra zu Rzym zbu do wa no.
Na przy kład Zu zan na Kacz ma rek, któ ra
do kład nie rok te mu w Sło we nii de biu to -
wa ła wśród se nio rek, w tym cza sie wy wal -
czy ła miej sce w ka drze na ro do wej i my ślę,
że jest co raz bli żej mo men tu wy wal cze -
nia me da lu na Pu cha rze Świa ta. Czę sto
bo wiem jest już roz sta wia na i w pierw -
szych wal kach omi ja te naj groź niej sze ry -
wal ki. Ten rok bę dzie jed nak dla na szych
se nio rek bar dzo trud ny, gdyż na do bre
roz po czę ły się kwa li fi ka cje do Igrzysk
Olim pij skich To kio 2020 i na przy kład
ob sa da za wo dów w Sło we nii by ła zde cy -
do wa nie lep sza niż rok te mu.

OPRAC. (AN KA)

Re pre zen tan ci trzech klu bów z po -
wia tu kro to szyń skie go star to wa li
w XXV Ogól no pol skim Tur nie ju Ka ra -
te Dzie ci i Mło dzie ży „Dra gon Cup”
w Śro dzie Wiel ko pol skiej. Na si ka ra -
te cy przy wieź li z tych za wo dów pra -
wie 40 me da li. 

Eki pa ASW Nip pon Kro to szyn wy -
wal czy ła 13 krąż ków – dwa zło te, czte ry
srebr ne oraz sie dem brą zo wych. Na naj -
wyż szym stop niu po dium sta nę li Ja kub
Ple skacz (ku mi te) i Ro bert Król (ku mi te).
Sre bro zgar nę li An na Chle bow ska (ku mi -

te), Wik tor To kar ski (ku mi te), Ma ja Do la -
ta (ku mi te) i Mar ce li na Ple skacz (ku mi -
te). Na trze cich miej scach upla so wa li się
R. Król (ka ta), Se ba stian Sob czyk (ku mi -
te), M. Do la ta (ku mi te), Ju lia Mosz (ku -
mi te), M. Ple skacz (ku mi te ju nio rów
młod szych), Łu kasz Błasz czyk (ku mi te)
i J. Ple skacz (ku mi te ju nio rów open). 

Trzy zło te me da le, osiem srebr nych
i dzie sięć brą zo wych – to z ko lei do ro bek
UKS Sho dan Zdu ny. Bez kon ku ren cyj ni
w swo ich ka te go riach oka za li się Ja ro sław
Adam ski (ka ta ma sters), Jo nasz Bo row -
czyk (ka ta pierw szy krok) i Mar ta Streu -

bel (ku mi te 8-9 lat). Srebr ne krąż ki wy -
wal czy ły ze spo ły Sho da na w ka ta dru ży -
no wym dziew cząt 9 lat i młod sze i ka ta
dru ży no wym pierw szy krok, a tak że M.
Streu bel (ka ta 8-9 lat), Eryk Szym czak
(ka ta pierw szy krok), Ma ja Ba rań ska (ka ta
pierw szy krok), Ja kub Ro mań ski (ku mi -
te 12-13 lat), Ka li na To bol ska (ku mi -
te 10-11 lat) i Wik to ria Ma cia szek (ku mi -
te ju nio rek).

Na naj niż szym stop niu po dium sta -
nę ły eki py Sho da na w ka ta dru ży no wym
chłop ców 10-11 lat, ka ta dru ży no wym
dziew cząt 10-11 lat i ka ta dru ży no wym
dziew cząt 9 lat i młod sze oraz Zo fia
Ducz mal (ka ta 10-11 lat i ku mi te 10-11
lat), Alek san dra Adam ska (ka ta), Ka li na
Ba rań ska (ka ta pierw szy krok i ku mi -
te 10-11 lat), Ni ko la Ja siń ska (ka ta pierw -
szy krok) i Oskar Ja siń ski (ku mi te 8-9 lat). 

Spo śród re pre zen tan tów UKS Uke -
mi Ko by lin me dal wy wal czył Ja kub Łęc -
ki, któ ry był dru gi w ku mi te ju nio rów
młod szych. Bli sko po dium by li Bar tło -
miej Chle bow ski, Ma ja Zię tek, Ad rian na
Zię tek i Olim pia Pa try as. 

W trak cie tur nie ju pod su mo wa no
też ran king za wod ni ków za mi nio ny
rok. W ka ta ju nio rów naj lep szy oka zał
się J. Ple skacz (Nip pon). Z ko lei Ka ta -
rzy na Tra fan kow ska (UKS Sho dan)
otrzy ma ła wy róż nie nie w ka ta ju nio rek,
a Ja kub Ro mań ski (UKS Sho dan) w ka -
ta mło dzi ków. 

(GRZE LO)

KARATE 

Okazały dorobek medalowy 

15Sport

KOLARSTWO

Dobre przetarcie przed
rozpoczęciem sezonu 

3 mar ca w To po li nie da le ko Ostro wa
Wiel ko pol skie go od by ły się za wo dy
ko lar skie MTB, w któ rych star to wał
Krzysz tof Ku bik. Kro to szyń ski ko larz
upla so wał się na dzie wią tej po zy cji.

Or ga ni za tor, OTR In ter kol CX80,
przy go to wał czte ro ki lo me tro wy od ci nek
w le sie, któ ry ko la rze mu sie li po ko nać
pięć ra zy. Na star cie sta nę ło po nad 30 za -
wod ni ków. – Tra sa ob fi to wa ła w krót kie
i sztyw ne pod jaz dy – opo wia da Krzysz tof
Ku bik. – By ło du żo tech nicz nych za krę -
tów, szyb kich zjaz dów i grzą skich od cin -
ków. Na ostat nim okrą że niu ode rwa łem

się od mo jej gru py i za koń czy łem zma ga -
nia na dzie wią tej lo ka cie. 

W tym ro ku kro to szy nia nin pla nu je
wy star to wać w dwóch ul tra ma ra to -
nach – Pięk ny Za chód (550 km) oraz
To ur de Po mo rze (710 km). – To pierw -
szy wy ścig MTB, w któ rym upla so wa -
łem się tak wy so ko. Mój start od bie ram
więc ja ko prze błysk do brej for my. Był to
dla mnie je den z ostat nich te stów
przed roz po czę ciem se zo nu szo so we go
w So bót ce na kul to wym Ślę żań skim
Mni chu w pierw szy week end kwiet -
nia – do da je K. Ku bik. 

(GRZE LO)

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Seniorskie debiuty w Słowenii



W Szko le Pod sta wo wej nr 8 w Kro to -
szy nie ro ze gra no Mi strzo stwa Po wia -
tu Kro to szyń skie go w Pił ce Siat ko wej.
Bez kon ku ren cyj ne oka za ły się ze spo -
ły go spo da rzy, któ re awan so wa ły
do eta pu re jo no we go. 

W ka te go rii dziew cząt ry wa li zo wa ły
trzy te amy. Siat kar ki z Ósem ki po ko na ły
SP nr 7 2: 0 (25: 8, 25: 18) oraz SP
nr 3 2: 0 (25: 8, 25: 11), za pew nia jąc so bie
ty tuł mi strzow ski. Dru gie miej sce za ję ła
Trój ka, po ogra niu 2: 1 ry wa lek z Par ce lek.

W zwy cię skim ze spo le, pro wa dzo -
nym przez Mag da le nę Ka lu pę, za gra ły Ni -
ko la Hy le wicz, Zu zan na Wa cho wiak, Jo -
an na Pod sad na, Ga bry sia Ga weł, Kin ga
Drew niak, Zu zan na Ja rec ka, Oli wia Ko se -
dow ska, Po la Szy mań ska, Klau dia Bzdę ga,
Rok sa na Kli ber i Ro za lia Ma ślan kow ska.
Fi nał re jo nu za pla no wa no na 22 mar ca
w Kro to szy nie. 

Rów nież w tur nie ju chłop ców trium -
fo wa ła eki pa z Ósem ki. Pod opiecz ni tre ne -
ra Ma cie ja Par czyń skie go wy gra li po 2: 0
z SP nr 7 i SP nr 3. Na dru giej lo ka cie upla -
so wa ła się Sió dem ka, któ ra ogra ła
w dwóch par tiach SP nr 3. Fi nał re jo nu ro -
ze gra ny zo sta nie 21 mar ca w Kro to szy nie. 

Za na mi tak że ry wa li za cja klas VII -
-VIII i gim na zjal nych w ra mach Igrzysk
Mło dzie ży Szkol nej. W roz gryw kach
dziew cząt trium fo wa ły siat kar ki z SP nr 3,
wy prze dza jąc SP nr 7 i SP nr 8, w ka te go -
rii chłop ców naj lep szy był pierw szy ze spół
z Sió dem ki, a ko lej ne po zy cje za ję ły SP
nr 7 II, SP nr 8 i SP nr 7 III. Fi nał re jo nu od -
bę dzie się 20 mar ca w Kro to szy nie. 

(GRZE LO)
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SIATKÓWKA

Dominacja Ósemki
SIATKÓWKA

Piast wicemistrzem
Wielkopolski

W ha li spor to wej Szko ły Pod sta wo -
wej nr 7 w Kro to szy nie ro ze gra no fi -
na ło wy tur niej Mi strzostw Wiel ko pol -
ski Mło dzi ków w Siat ków ce. Bli sko
trium fu był ze spół UKS Piast Kro to -
szyn, ale po za cię tym bo ju prze grał
z Eneą Ener ge tyk Po znań 1: 2 i zo -
stał wi ce mi strzem Wiel ko pol ski. 

Sześć dru żyn naj pierw wal czy ło
w dwóch gru pach. Pierw szą wy grał po -
znań ski Ener ge tyk, ogry wa jąc UKS Piąt ka
Tu rek 2: 0 (25: 16, 25: 13) oraz IUKS Je -
dyn ka Po znań 2: 0 (25: 14, 25: 17). W po -
je dyn ku dwóch po zo sta łych ekip lep si by -
li po zna nia cy, po ko nu jąc Piąt kę 2: 1
(23: 25, 25: 19, 15: 13). 

W trud niej szej gru pie zna lazł się ze -
spół Pia sta. Chłop cy z Par ce lek wy gra li
z UKS -em Sza mo tu la nin Sza mo tu ły 2: 1
(25: 16, 23: 25, 15: 13) oraz UKS -em 9
Lesz no 2: 0 (25: 17, 25: 21). Dru gie miej -
sce za jął te am z Sza mo tuł, po zwy cię -
stwie 2: 1 (13: 25, 25: 15, 15: 12)
nad lesz czy nia na mi. 

W pół fi na łach Ener ge tyk Po znań po -
ko nał ze spół z Sza mo tuł 2: 1
(20: 25, 25: 23, 15: 4), a kro to szy nia nie

nie da li szans po znań skiej Je dyn ce, zwy -
cię ża jąc 2: 0 (25: 14, 25: 13). Pią te miej -
sce za jął ze spół UKS 9 Lesz no po ogra -
niu 2: 0 (25: 14, 25: 21) Piąt ki Tu rek. Brą -
zo wy mi me da li sta mi zo sta li siat ka rze
Sza mo tu la ni na, po ko nu jąc IUKS Je dyn ka
Po znań 2: 0 (25: 19, 25: 13). 

Fi na ło we star cie le piej roz po czę li
chłop cy z Po zna nia, wy gry wa jąc pierw szą
par tię 25: 16. W dru gim se cie Piast za grał
le piej i zwy cię żył 25: 21. W tie -bre aku gó -
rą był Ener ge tyk, po ko nu jąc kro to szy -
nian 15: 12. Do ko lej ne go eta pu roz gry -
wek awan so wa ły trzy czo ło we ze spo ły.
W ćwierć fi na ło wym tur nie ju MP ry wa la -
mi Pia sta bę dą UKS Set Sta ro gard Gdań -
ski i MUKS Spar ta kus Lnia no.

Ze spół wi ce mi strzów Wiel ko pol ski, tre -
no wa ny przez Pio tra Ro ba kow skie go i Ce za -
re go Gren dę, two rzy li Da wid Król, Igor Ty -
siak, Ka sjan Gniaz dow ski, Ma te usz Kaj, Bar -
tło miej Ostój, Kry stian Gme rek, Kac per
Kacz ma rek, Fi lip Ka li szew ski, Mi chał Mię -
kus, Hu bert Wia trak, Kac per Ste gien ta, Łu -
kasz Ostoj, Bar tek Wia trak, Fra nek Kraw -
czyk, Ma te usz May er i Eryk Za wie ja. 

(GRZE LO)

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


