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KOMUNIKACJA

Znów mamy połączenia z Wrocławiem
W związku z nowymi rozkładami jazdy Spółka Koleje Dolnośląskie uruchomiła połączenia na linii Wrocław – Krotoszyn. Z pewnością będzie to spore udogodnienie dla
mieszkańców naszego powiatu.
Od 25 marca pasażerowie Kolei Dolnośląskich będą mogli korzystać z nowego, wydłużonego odcinka linii D7 do Milicza oraz Krotoszyna i nowych regularnych połączeń. Dotychczas przewozy pasażerskie tej linii były realizowane do Ole-

śnicy. Od końca marca, w drodze do Milicza i następnie Krotoszyna, pociągi będą
zatrzymywać się w Oleśnicy Ratajach,
Dąbrowie Oleśnickiej, Dobroszycach,
Grabownie Wielkim, Bukowicach Trzebnickich, Krośnicach, Wierzchowicach,
Cieszkowie oraz Zdunach.
Dolnośląski rozkład jazdy WIOSNA 2019 obowiązuje od 10 marca do 8
czerwca i obejmuje pociągi Kolei Dolnośląskich, Przewozów Regionalnych oraz
PKP Intercity.
(NOVUS)

ROZDRAŻEW

FOT. www.rozdrazew.pl

Święto Kobiet na wesoło

10 marca w Rozdrażewie wystąpił popularny kabaret Słoiczek po Cukrze
z Zielonej Góry. Tworzą go Magdalena
Mleczak i Małgorzata Szapował.
Artystki zaprezentowały świetne
dowcipy i nawiązały znakomity kontakt
z publicznością. Ukazały codzienność
na wesoło i w krzywym zwierciadle, udoWydawca:Wielkopolska Squad S.C.
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Dwóch uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana
Pawła II w Krotoszynie zdobyło cenne doświadczenie na praktykach.
Przez dwa tygodnie Jakub Chojnicki
i Filip Kempa pracowali jako kelnerzy na promie GRYF Unity Line.
Uczniowie kształcący się w zawodzie kelnera od 16 lutego do 3 marca
przebywali na wspomnianym promie,
który pływał na trasie Świnouj-

ście – Trelleborg. J. Chojnicki i F. Kempa poszerzali swoje umiejętności językowe i kompetencje zawodowe – w obszarach housekeepingu, recepcji i gastronomii – podczas przygotowania statku
do przyjęcia i obsługi pasażerów, programowania kluczy w systemie Ving Card,
serwowania potraw i napojów, nakrywania bufetów i obsługi cafeterii. W wolnych chwilach uczniowie Trójki zwiedzali wybrzeża Szwecji.
Do 16 marca na praktykach zagra-

nicznych na promie Wolin Unity Line
przebywały dwie kolejne uczennice z kla-

wadniając, że kobiety potrafią poradzić
sobie w każdej sytuacji.
Swoimi skeczami i monologami rozbawiły licznie zgromadzoną publiczność,
za co zebrały gromkie oklaski. Przy okazji
tego wydarzenia wójt Mariusz Dymarski
złożył życzenia wszystkim paniom z okazji ich święta.
(NOVUS)

sy IIIb ZSP nr 3 w Krotoszynie.
(GRZELO)
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KOŹMIN WLKP.

System stypendialny do poprawki

Dyskusję prowadził Karol Jankowiak,
przewodniczący Komisji spraw społecznych, który poinformował uczestników
panelu dyskusyjnego, że komisje stałe
w swoich planach działania na bieżący
rok zapisały pracę nad zmianami w regulaminie przyznawania stypendiów szkolnych. Następnie poprosił dyrektorów
szkól o przedstawienie opinii i uwag
do programu stypendialnego.
– Czy słuszne jest to, że płacimy
uczniom za dobre oceny i wzorowe sprawowanie? – pytali szefowie placówek
oświatowych i radni – nauczyciele, poddając pod wątpliwość zapis regulaminu
mówiący o tym, że stypendium jest przyznawane uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen (powyżej 5,75) i wzorowe
zachowanie. To zdaniem większości
uczestników dyskusji za mało, by uczeń
otrzymał stypendium gminne. Powinno
się bowiem premiować zaangażowanie

FOT. www.kozminwlkp.pl

7 marca koźmińscy radni spotkali się
z dyrektorami szkół, by podyskutować
o zasadach przyznawania stypendiów
uzdolnionym uczniom placówek prowadzonych przez gminę Koźmin
Wlkp. Okazuje się, że wprowadzony
przed trzema laty program stypendialny budzi wiele kontrowersji.

dziecka w życie szkoły i w działalność społeczną, jak również wyjątkowe sukcesy
i osiągnięcia.
Rozczarowania w tym temacie nie
krył burmistrz Maciej Bratborski. – Po trzech latach funkcjonowania
systemu stypendialnego czas zweryfikować pewne zapisy – stwierdził. – Wprowadziliśmy program stypendialny, ponieważ chcieliśmy promować uzdolnioną
młodzież z naszej gminy. W sumie przyznaliśmy ponad 200 stypendiów. Z przykrością muszę stwierdzić, że w 90 procentach były to stypendia za oceny.
Na palcach ręki można policzyć stypendystów, którzy odnieśli jakieś wyjątkowe
sukcesy w olimpiadach czy konkursach
na szczeblu wojewódzkim bądź ogólnopolskim.
Radni, nauczyciele i dyrektorzy z niepokojem mówili o walce o oceny, jaką pro-

wadzą uczniowie i ich rodzice. – Od początku funkcjonowania tego systemu byłem ofiarą nękania przez rodziców – oznajmił radny Robert Idkowiak,
zwracając uwagę na problem wymuszania podwyższania ocen dla lepszej średniej.
Rozmawiano także o dzieciach
uczęszczających do szkół w gminie Koźmin Wlkp., a niebędących jej mieszkańcami. Według aktualnych zapisów programu stypendialnego tacy uczniowie nie
mają szans na zdobycie stypendium.
Podczas dyskusji zrodziło się wiele
pomysłów na zmiany w zapisach regulaminu przyznawania stypendiów. K. Jankowiak poprosił, aby dyrektorzy szkół
przekazali na piśmie swoje uwagi i pomysły. Jak zapewnił, Rada Miejska opracuje
poprawki do regulaminu.
(NOVUS)

Edukacja
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TARGI

Wybrać drogę kształcenia
W minioną środę w hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie odbyły
się IV Powiatowe Targi Edukacyjne
i Targi Pracy. Dla młodych ludzi była
to okazja do zapoznania się z kompleksową ofertą szkół średnich.
Swoje stoiska miały także lokalne
zakłady pracy.
Uczniowie szkół podstawowych
i klas gimnazjalnych przekonali się więc,
jakie kierunki kształcenia proponują poszczególne szkoły. W atrakcyjnej formie
placówki zaprezentowały także paletę zajęć pozalekcyjnych. Można było też zapoznać się z wiodącymi przedsiębiorstwami
lokalnymi oraz instytucjami wspierającymi uczniów w ich wyborach. Zaprezentowały się placówki kształcenia specjalnego.
Tradycyjnie przeprowadzono krzyżówkę
edukacyjną, którą – po rozwiązaniu – uczniowie wrzucali do specjalnie
przygotowanej urny.

SP NR 1 KROTOSZYN

Uczestników targów powitali starosta Stanisław Szczotka i wiceburmistrz
Ryszard Czuszke, zachęcając młodych
ludzi do skorzystania z oferty szkół z terenu naszego powiatu. – Droga młodzieży, każdy z was będzie mógł tu znaleźć

Konkurs
dla młodych historyków

to, czego szuka – mówił starosta. – Myślę, że wybór szkoły ponadgimnazjalnej
z powiatu krotoszyńskiego jest jak najbardziej zasadny. Wyniki egzaminów
maturalnych pokazują, że nasze placówki kształcą na bardzo wysokim poziomie. Możecie uzyskać dobry zawód lub
przepustkę na studia wyższe. Macie również okazję zwiedzić stoiska swoich
przyszłych pracodawców, którzy razem
ze szkołami tworzą klasy patronackie – stwierdził S. Szczotka.
– Chciałbym wyrazić nadzieję, że dokonacie słusznego wyboru kształcenia.
Niech targi przyczynią do tego, żeby zakres waszej wiedzy o specjalnościach zawodowych był coraz większy – powiedział z kolei R. Czuszke.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna

28 lutego w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie odbył się finał
powiatowego konkursu historycznego, zorganizowanego z okazji setnej
rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.
Konkurs przygotowała i przeprowadziła nauczycielka historii – Renata Witczak. Współautorem pytań był Piotr Mikołajczyk – dyrektor Muzeum Regionalnego w Krotoszynie.
Do rywalizacji przystąpiło 17
uczniów klas IV-VI z dziewięciu szkół.
Musieli wykazać się wiedzą na temat
przebiegu ważniejszych działań zbrojnych, postaci związanych z powstaniem,

jak również miejsc pamięci, związanych
ze zwycięskim zrywem w powiecie krotoszyńskim.
Honorowy patronat nad konkursem
objęli starosta Stanisław Szczotka i burmistrz Franciszek Marszałek. Laureatom
i wszystkim uczestnikom gratulacje składali i wręczali nagrody wicestarosta Paweł
Radojewski oraz Małgorzata Mielcarek – zastępczyni naczelnika Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie.
Pierwsze miejsce zajął Kacper Ignasiak (Szkoła Podstawowa nr 4 w Krotoszynie), drugi był Paweł Witczak (SP nr 4
w Krotoszynie), a trzecia lokata przypadła
Dominice Pasek (SP nr 8 w Krotoszynie).
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

HUFIEC PRACY 15-2

Konkurs ze znajomości BHP

Kadra wychowawcza Hufca Pracy 152 w Krotoszynie przeprowadziła kon-

kurs wiedzy ze znajomości przepisów
BHP. W szranki stanęło 58 uczniów.

Uczestnicy reprezentowali Szkołę
Podstawową z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie oraz szkoły branżowe I stopnia z Kobylina, Zdun
i Odolanowa. Do konkursu przystąpili
w swoich placówkach macierzystych, odpowiadając na 50 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru.
Zwyciężyła Katarzyna Witkowska
z klasy III szkoły w Zdunach (34 punkty),
wyprzedzając Sarę Skorupińską (33 punkty) i Bartosza Jędrkowiaka (32 punkty).
Triumfatorka będzie reprezentowała krotoszyński hufiec w konkursie wojewódzkim w Słupcy, który odbędzie
się 21 marca.
(ANKA)

Temat Tygodnia
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NA WOKANDZIE

Trzy miesiące odsiadki za zabijanie karpi
Przed tygodniem w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie odbył się proces
przeciwko 59-letniemu Wojciechowi
Cz. z Rozdrażewa, któremu przedstawiono zarzuty w głośnej sprawie
znęcania się nad karpiami ze szczególnym okrucieństwem poprzez obcinanie ich głów bez ogłuszania z pomocą gilotyny. Sprawa miała charakter precedensowy w skali całego
kraju. Rozprawę prowadziła sędzia
Dorota Wojtkowiak-Mielicka.
Zdarzenia miały miejsce na krotoszyńskim targowisku 11 i 14 grudnia minionego roku. Ryby sprzedawał 59-latek
z powiatu krotoszyńskiego. Nie ogłuszał
ich wcześniej, lecz odcinał głowy gilotyną
„na żywca”. Wszystko to nagrał jeden
z kupujących i wysłał film do Fundacji
Międzynarodowego Ruchu na Rzecz
Zwierząt VIVA!, zajmującej się ochroną
zwierząt. Ta zaalarmowała krotoszyńską
policję, wskazując, że mężczyzna zabijał
ryby publicznie, nie korzystając z kotary,
nie ogłuszając i w dodatku z pomocą tępej
gilotyny, co miało być jawnym złamaniem
ustawy o ochronie zwierząt.
– Kiedy otwierałam filmik nagrany
w Krotoszynie, byłam przekonana, że nic
mnie nie zaskoczy. Myliłam się tak bardzo, że do dziś jest mi słabo na samą myśl
o tym, co zobaczyłam. Mężczyzna w sposób absolutnie okrutny zabijał ryby. Naprawdę nie dało się na to patrzeć – mówiła Anna Plaszczyk, przedstawicielka Fundacji VIVA!, która od wielu lat prowadzi
kampanię „Krwawe święta”, skupiającą
się na sposobie traktowania żywych ryb,
głównie karpi, sprzedawanych na Boże
Narodzenie w sklepach i targowiskach.
Zdaniem pełnomocnik Fundacji VIVA!, Katarzyny Topczewskiej, sprawa ma
charakter precedensowy. – To prawdopodobnie pierwsza w Polsce sprawa o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem
nad rybami, która trafiła do sądu – oznajmiła mecenas, dodając, że z uwagi

na szczególną drastyczność tego zdarzenia i wcześniejszą karalność oskarżonego
fundacja domaga się kary bezwzględnego
więzienia.
Według prokuratury oskarżony zabił
ze szczególnym okrucieństwem co najmniej kilkadziesiąt ryb, przez co wnioskowała o sześć miesięcy pozbawienia wolności dla 59-latka. Pełnomocnik Fundacji
VIVA! zażądała kary jednego roku więzienia, 3 tysięcy złotych nawiązki na organizację zajmującą się ochroną zwierząt oraz
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na hodowli lub sprzedaży ryb, na okres pięciu lat.
Oskarżony na rozprawie przyznał się
do winy, ale wyjaśnił, że nie był świadomy
obowiązku ogłuszania ryb przed ich zabiciem. Zaznaczył, że jeśli była taka możliwość, to je ogłuszał z pomocą pałki. Uznał
jednak, że większym okrucieństwem jest
uderzanie raz po raz pałką niż obcinanie
głowy. – Klient nasz pan – mówił 59-letni mężczyzna. – Była spora kolejka – spieszyłem się, więc obcinałem głowy na stoisku. Teraz wiem, że tak się nie robi, ale
wcześniej nie miałem takiej wiedzy. Robiłem to też na wyraźne prośby klientów,

którzy cenią sobie mięso, z którego
upuszczona jest krew. Rybacy też masowo łowią ryby na Bałtyku i nikt się tym
nie martwi, że nie są one ogłuszane do celów przemysłowych. Byłem karany, ale
nie za zabijanie ryb. Mogę zapłacić grzywnę. Nie chcę spędzić czasu w więzieniu,
mam rodzinę, wnuki, nie chcę siedzieć
w odosobnieniu za kilkanaście zabitych
ryb – stwierdził.
Jego wyjaśnienia nie przekonały zarówno prokuratora, jak i pełnomocnik
VIVY! Odtworzono również film pokazujący całe zdarzenie. – Wysoki sądzie,
oskarżony jest rolnikiem i od pięciu lat
zajmuje się sprzedażą ryb. Niemożliwe,
by nie wiedział o obowiązku ogłuszania
przed zabiciem. Ten mężczyzna piłował
i miażdżył głowy rybom z pomocą tępej
gilotyny , jednocześnie prowadząc wesołą
rozmowę z innymi sprzedawcami, co jest
szczególnie oburzające – oświadczyła mecenas Topczewska.
Sąd po 20-minutowej przerwie
w rozprawie wydał wyrok – trzy miesiące
bezwzględnego pozbawienia wolności, 1000 zł nawiązki na Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Krotoszynie

oraz pokrycie kosztów sądowych w wysokości 1709 zł. – Każde zwierzę, każdy
kręgowiec, a więc także ryba, powinno
być wcześniej ogłuszone. Oskarżony tego
nie robił. Ponadto zabijał ryby w miejscu
publicznym, w obecności dzieci. Ustawa
o ochronie zwierząt przewiduje za te czyny karę więzienia od trzech miesięcy
do pięciu lat. Sąd uznaje, że karą adekwatną do stopnia zawinienia będą trzy miesiące wiezienia. Oskarżony był już wcześniej skazany, w związku z tym przepisy
Kodeksu karnego nie przewidują warunkowego zawieszenia kary – powiedziała
sędzia Dorota Wojtkowiak-Mielicka.
Wyrok nie jest prawomocny, a 59-letni mieszkaniec Rozdrażewa zapowiedział
złożenie apelacji. Również Fundacja VIVA! nie wyklucza decyzji o odwołaniu się
od wyroku, ponieważ sąd nie uwzględnił 5-letniego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z hodowlą bądź sprzedażą ryb.
Taki wyrok odbił się szerokim echem
w ogólnopolskich mediach i na portalach
społecznościowych. Na fanpage'u naszej
gazety pojawił się szereg komentarzy
mieszkańców nie tylko naszego powiatu,
ale także ludzi z całego kraju. W zdecydowanej większości internauci wyrażali
oburzenie, niesmak i niezrozumienie.
Oto kilka przykładów ich wypowiedzi:
„Jaki wyrok dostaną kucharze za wrzucanie żywych raków do wrzątku???” / „Ile by
dostał pedofil w sutannie?” / „Taki mamy
wymiar sprawiedliwości, kiedy trzeba ścigać i karać przestępców, to policji, prokuratury i sprawnego sprawiedliwego sądu
najzwyczajniej nie ma. Skwitować to
można następująco – kabareciarzom
w naszym kraju tematów z pewnością nie
zabraknie.” / „Wiecie co? Oskarżyciel i sędzia powinni być przesłuchani na okoliczność tego, co spożywali podczas Wigilii.
Gdyby okazało się, że wśród potraw jest
jakakolwiek ryba, to postawić zarzuty
za współudział w morderstwie.” / „Serio?
Aborcjoniści i aborterzy nie dostali żad-

nego większego wyroku, a co więcej – okazuje się, że zwierzęta mają większe prawa niż człowiek. Rzecz jasna, nie
mówię o tym, by nie chronić zwierząt, ale
w tym przypadku wyrok jest po prostu
niesprawiedliwy.” / „Nie bronię tutaj nikogo, ale te wyroki są śmieszne. Zabójca
z Cerekwicy, który zamordował dwoje ludzi, pociął swoją dziewczynę i doprowadził do śmierci swoje nienarodzone dziecko, dostał 12 lat, to za zabijanie karpia dają 3 miesiące?? Masakra!” / „Zastanawia
mnie ten wyrok. Zgadzam się, że ryby powinny być ogłuszane. Ale chciałbym dożyć czasów, gdzie prawo będzie w Polsce
spójne. Jak się to ma do uboju rytualnego,
który wiemy wszyscy, jak przebiega,
a rzeźnie się na niego zgadzają ze względu
na wymóg klienteli? Jak się ma ten wyrok
do braku wyroków wobec księży pedofilów? Dlaczego tu nie zapadają wyroki sądowe, a jedynie przenosiny do innej parafii.” / „Trzy miesiące, bo zamiast ogłuszyć
karpie 60-letni rolnik gilotynował je, tak
jak robiono to od lat w Polsce. Wyrok adekwatny do czynu? Zapytajmy, ilu polityków czy biznesmenów skazano ostatnio
na karę bezwzględnego pozbawienia wolności!”.
W związku z takim odzewem internautów na portalu zrzutka.pl ruszyła
zbiórka pieniędzy dla skazanego 59-latka
na pokrycie kosztów najęcia adwokata
i spłatę kar pieniężnych.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Wydarzenia
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KONKURS

Dzieje i tradycje powstania wielkopolskiego

Organizatorami konkursu były Muzeum Regionalne, Starostwo Powiatowe
w Krotoszynie, Towarzystwo Miłośników
i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej i Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Krotoszynie. Honorowy patronat objęli burmistrz i starosta.
Jubileuszowa edycja konkursu, którego inicjatorem jest dr Edward Jokiel (prezes
Koła TPPW w Krotoszynie), zbiegła się
z setną rocznicą powstania wielkopolskiego. Dla podkreślenia rocznicowego charakteru tegorocznych zmagań postanowiono
nagrodzić po czterech najlepszych w każdej
z kategorii. Pytania konkursowe przygoto-

FOT. Muzeum Regionalne w Krotoszynie

W Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie odbył się finał X edycji Powiatowego
Konkursu Historycznego „Powstanie
wielkopolskie w powiecie krotoszyńskim – dzieje i tradycje”. Do rywalizacji przystąpili uczniowie z 20 szkół.

wali: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – Antoni Korsak (prezes TMiBZK
oraz przewodniczący Rady Muzealnej),
a dla uczniów podstawówek – Piotr Mikołajczyk (dyrektor muzeum).
W młodszej kategorii triumfował Robert Konrady (SP w Nowej Wsi), wyprzedzając Marlenę Dymarską (SP w Rozdrażewie), Jakuba Stasiaka (SP nr 1 w Krotoszynie) i Wojciecha Pawelczaka (SP nr 7

w Krotoszynie). W grupie starszych
uczniów dwie pierwsze lokaty zajęli przedstawiciele I Liceum Ogólnokształcącego
im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie – Maciej Sobański i Arkadiusz Śnieciński. Trzecie miejsce zajął Bartłomiej Kalak (Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach),
a czwarty był Jakub Durczewski (I LO
w Krotoszynie).
(NOVUS)

KGW

Święto kobiet w Kobiernie

W Domu Kultury w Kobiernie miało
miejsce walne zebranie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, połączone z obchodami Dnia Kobiet.
Obrady prowadziła Helena Horyza.
Podsumowano zeszłoroczną działalność
KGW i omówiono plany na ten rok. Panie
rozmawiały także o wprowadzonych niedawno zmianach prawnych, które dotyczą kół gospodyń wiejskich.
Po owocnych dyskusjach dalszą część
spotkania kobiety spędziły przy poczęstunku, przygotowanym z okazji ich święta.
(ANKA)

Wydarzenie
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POD NASZYM PATRONATEM

Pierwsze Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie
15 marca w Pałacu w Orli (gmina
Koźmin Wlkp.) zorganizowano Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie – Memoriał Mariana Tarnawskiego. Była
to pierwsza edycja konkursu o zasięgu ogólnopolskim, a rywalizowali
w nim profesjonalni kucharze. Głównym organizatorem była firma Las-Kalisz Sp. z o. o., zajmująca się produkcją mięsa z dziczyzny.
Celem wydarzenia było upamiętnienie Mariana Tarnawskiego – wieloletniego pracownika firmy Las-Kalisz, jej współzałożyciela, pierwszego prezesa zarządu,
pasjonata i promotora kultury łowieckiej,
kucharza-amatora, a także cenionego
przedsiębiorcę. 15 marca przypadała
pierwsza rocznica jego śmierci.
W rolę konferansjera wcielił się Wojciech Charewicz – autor blisko 900 publikacji kulinarnych, pomysłodawca
i współautor książki „Łowiecki
raj – w Olsztyńskiem po 1945 roku” oraz
książki kucharskiej „Dieta i miłość”,
znawca kuchni myśliwskiej, dziennikarz,
podróżnik, myśliwy.

Impreza była też okazją, by poszerzyć
swoją wiedzę z tematów związanych z łowiectwem czy kulinariami, a także spotkać takie autorytety w swoich dziedzinach jak Adam Chrząstowski, Paweł Salamon czy Piotr Mielczarek – szef kuchni
w poznańskiej Restauracji Podniebienie,
który był również współorganizatorem
Mistrzostw Polski w Dziczyźnie.

Przygotowano także pokaz sztuki
kulinarnej. Swoje umiejętności zaprezentował znany wszystkim mistrz kuchni, Jan Kuroń – absolwent prestiżowej
szkoły Le Cordon Bleu. – Dzisiaj chciał-

bym przygotować potrawę z dziczyzny
inaczej niż to się tradycyjnie robi – objaśniał J. Kuroń. – Chcę pokazać coś inspirowanego kuchnią hiszpańską. W Polsce
przyjęło się, że dziczyznę przyrządza się
ze śmietaną, jałowcem i musztardą.
Przygotuję dla państwa gulasz na szynce
z dzika. Potrawę tę charakteryzuje również palona w piecu papryka. Warto próbować nowych przepisów na dziczyznę,
zwłaszcza z regionu śródziemnomorskiego – stwierdził J. Kuroń.
W kulinarne szranki stanęły dwuosobowe zespoły profesjonalnych kucharzy
z różnych zakątków Polski, również z naszego powiatu. W ich ręce trafił comber
z sarny, na bazie którego musieli wykonać
główną potrawę. Z kolei przystawkę trzeba było przygotować z comberka z królika
z kością. Poczynania mistrzów kuchni
uważnie śledziło jury, w składzie którego
znalazło się pięciu degustatorów oraz
dwóch jurorów technicznych. Przewod-

niczącym tego gremium był Adam
Chrząstowski – autorytet w dziedzinie
kulinarnej, który współtworzył restauracje wielokrotnie nagradzane w przewodniku Michelin i Gault & Milleau.
– Jechałem tutaj, zastanawiając się,
czy uczestnicy nie pójdą w kierunku,
od którego w Europie i na świecie się odchodzi – mówił A. Chrząstowski. – Teraz
jest duże nastawienie na lokalność. Świat
się skurczył. W określonych grupach, regionach, narodach istnieje potrzeba tożsamości. Bardzo często okazuje się, że szeroko rozumiane kulinaria stanowią o tożsamości konkretnego miejsca i ludzi. Gdy
zrobiliśmy podsumowanie dla uczestników, nie było ani jednej potrawy, która by
reprezentowała tzw. kuchnię fusion. Widzę to częściej za granicą niż w Polsce, ale
odchodzi się już powoli od czegoś takiego.
Tam, próbując potrawy lokalnych szefów
kuchni, stwierdzam, że fajny produkt, ale
czuję się jak na ulicach Bangkoku. To nie
ma sensu. Bardzo się ucieszyłem, że
uczestnicy konkursu to rozumieją. Wiedzą, jak gotować oraz szanują produkt. To
świadczy o wysokim poziomie świadomości. Pod kątem technicznym było dużo
rozbieżności, ale i też dopisywało szczęście. Jak na pierwszy raz to impreza była

świetnie zorganizowana. Widać tutaj półroczną pracę Piotra Mielcarka z Tomkiem
Tarnawskim, żeby przygotować wszystko

pod względem technicznym. Opowiem
pewną anegdotę. W 2011 roku byłem
konsultantem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych podczas prezydencji Polski
w Unii Europejskiej. Szkoląc kucharzy
w Brukseli, popełniłem pewnego rodzaju
przestępstwo. Przemyciłem do ściśle
strzeżonego budynku Rady Europejskiej
jedną sztukę perliczki z Polski. Upiekli-

śmy na jednej blasze tylko z solą i pieprzem perliczki – z Polski i zakupioną
u belgijskiego dostawcy. Po upieczeniu dałem do spróbowania naszym kucharzom.
Oni nie mogli uwierzyć, że to ten sam
ptak. Świadczy to o tym, że w w sferę produkcji i pozyskiwania żywności w Polsce
nie wszedł przemysł, biznes. Dzięki temu
mamy świetny produkt o wysokiej jakości, co nas wyróżnia na tle innych krajów.
Tak więc kulinarnie możemy budować
naszą tożsamość i kulturę – zaznaczył
przewodniczący jury.
Zadowolenia z przebiegu imprezy
nie krył także Tomasz Tarnawski, prezes
firmy Las Kalisz Sp z o. o. – Tradycja jedzenia dziczyzny w Polsce jest bardzo
stara. Trzeba do niej wracać, mimo że
zmieniły się metody. Warto zostawać
w naszej lokalnej polskiej tradycji. Mieliśmy bardzo mało czasu na organizację.
Głównym dyrygentem całego zaplecza
technicznego był właśnie Piotrek Mielcarek, któremu należą się podziękowania. On stworzył projekt, który z całą

drużyną realizowaliśmy. Polska jest jednym z najlepszych producentów w Europie. Na gorąco jestem zdecydowanie
za tym, żeby tego typu zawody były kontynuowane w przyszłości. Oczywiście
nastąpi podsumowanie całej imprezy
i podejmiemy odpowiednie decyzje – powiedział T. Tarnawski.
I Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie
wygrał duet Tomasz Kasperlik i Piotr Mazur z ARIES Hotel & SPA z Zakopanego
(nagroda 4 tys. zł). Drugie miejsce zajęli
Jacek Stachurski i Łukasz Woźniak (Filharmonia Smaku – Restauracja Autorska
w Łodzi), a trzecia lokata przypadła teamowi z naszego powiatu – Arkadiuszowi Marciszowi i Jarosławowi Maciejakowi
z Restauracji Wawrzyniak w Perzycach.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna
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KABARET

KROTOSZYN

Żywot Mariana według Neo-Nówki

Dyżur radnych

Przez prawie dwie godziny sala co
chwilę wybuchała salwami śmiechu. Kabareciarze w „Żywocie Mariana” pokazali
perypetie statystycznego Polaka – od narodzin aż po jego kres – w sposób ironiczny
i prześmiewczy, często odnosząc się do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej
w naszym kraju. Program wzbogacony został autorskimi piosenkami i oprawą muzyczną w wykonaniu zespołu Żarówki.
Widzowie bardzo pozytywnie ocenili występ. – Jak zawsze Neo-Nówka pozwala na dwie godzinki wyluzować się,
pośmiać i zapomnieć o codzienności.
Szczerze polecam każdemu – mówiła
jedna z mieszkanek Krotoszyna.
Wrocławski kabaret Neo-Nówka tworzy trzech doświadczonych komików – Roman Żurek, Michał Gawliński oraz Radosław Bielecki. Kabaret istnieje od2000 roku.
(NOVUS)

Przypominamy, iż w każdy wtorek
radni miejscy i powiatowi z ramienia Pra-

(ANKA)

I LO KROTOSZYN

Powiatowy etap olimpiady
FOT. www.krotoszyn-powiat.pl

W minioną sobotę hala widowiskowo-sportowa wypełniona była
po brzegi. Tłumy mieszkańców Krotoszyna i okolic miały bowiem okazję obejrzeć występ kabaretu Neo-Nówka w najnowszym programie
„Żywot Mariana”. Bilety na dwa
spektakle rozeszły się w iście ekspresowym tempie.

wa i Sprawiedliwości pełnią dyżur dla
mieszkańców w biurze PiS przy ulicy Rawickiej w Krotoszynie. Zainteresowanych
zapraszamy w godzinach 17.00-18.00.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rywalizowali w etapie powiatowym XV Wielkopolskiej Olimpiady
Wiedzy Konsumenckiej. Konkurs odbył się 7 marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Krotoszynie.
Młodzież miała do rozwiązania test
pisemny. W ramach przygotowań
do olimpiady należało bowiem zapoznać
się z treścią 16 ustaw. Najlepiej poradziła
sobie Michalina Ćwik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Libelta

w Krotoszynie. Drugie miejsce zajęła Adriana Sławuta (ZSP nr 2), a trzecia była
Anna Czachorek (I LO im. H. Kołłątaja).
W kwietniu laureatki olimpiady będą reprezentowały nasz powiat w finale wojewódzkim w Poznaniu.
Organizatorem konkursu był Mikołaj
Lechman – Powiatowy Rzecznik Praw
Konsumenta, który przewodniczył jury
oceniającemu prace uczestników. W komisji znaleźli się także Waldemar Wronecki
i Anna Gronowicz z Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego.
OPRAC. (NOVUS)

Materiał Sponsorowany
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NA DRODZE

FOT. PSP Krotoszyn

Zasnął za kierownicą

Samochód osobowy marki Renault
Scenic zjechał z drogi do rowu, uderzył
w mostek przejazdowy i zatrzymał się
na ścieżce rowerowej. Pojazdem podróżowały cztery osoby, które w momencie
przybycia służb ratowniczych znajdowały
się poza autem.
Strażacy udzielili kwalifikowanej
pierwszej pomocy uczestnikom wypadku, którymi następnie zajął się Zespół
Ratownictwa Medycznego. Lekarz podjął decyzję o przetranspor towaniu

wszystkich do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Strażacy w rozbitym pojeździe odłączyli akumulator oraz zneutralizowali skutki wycieku płynów eksploatacyjnych.
– Do zdarzenia doszło ok. godziny 6.10. Samochodem podróżowały
cztery osoby i wszystkie zostały zabrane
do szpitala w Krotoszynie. Kierowca
z powodu zmęczenia zasnął za kierownicą, w wyniku czego stracił panowanie
nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Mężczyzna był trzeźwy. Ukarano go mandatem w wysokości 400 zł – informuje Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

LUTOGNIEW

Nocny pożar w stolarni
Osiem zastępów straży pożarnej gasiło pożar na terenie zakładu stolarskiego w miejscowości Nowy Folwark (gmina Krotoszyn). Do zdarzenia doszło w nocy 10 marca.
Na akcję zadysponowano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie oraz po jednym z jednostek OSP w Krotoszynie, Roszkach, Rozdrażewie, Benicach i Chwaliszewie.
Jak się okazało, palił się ciąg technologiczny wyciągu i magazynowania

FOT. PSP Krotoszyn

Cztery osoby poszkodowane i rozbity
pojazd to bilans zdarzenia drogowego, do którego doszło 10 marca rano w miejscowości Lutogniew. Przyczyną było zaśnięcie kierowcy.

trocin. Pożar rozprzestrzeniał się również na konstrukcję dachu obiektu.
Strażacy, wyposażeni w sprzęt ochrony dróg od de chowych, po da li dwa
prądy gaśnicze piany sprężonej na źródło pożaru.
Następnie przy użyciu kamery termowizyjnej ustalili ukryte zarzewia ognia
w konstrukcji dachu. Po dotarciu na poddasze budynku strażacy podali jeden prąd
gaśniczy wody na palące się drewniane
elementy. Nadpalone belki wycięli piłą
szablastą i wynieśli na zewnątrz, podobnie jak trociny i nadpalone elementy konstrukcyjne. Po ich dogaszeniu działania
zakończono.
(NOVUS)

Sport
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BIEGI

Startowali w Poznaniu
10 marca odbyła się 15. edycja Maniackiej Dziesiątki. W tradycyjnym
biegu poznańskim, rozpoczynającym sezon startów ulicznych w Polsce, nie zabrakło przedstawicieli naszego powiatu.
Do rywalizacji w stolicy Wielkopolski
zgłosiło się 5280 biegaczy. Ostatecznie linię mety na torze regatowym Malta przekroczyło 4417 zawodników. W tym roku
najszybszy był Kenijczyk Wycliffe Kipkorir Biwot, który pokonał trasę w cza-

WARCABY

Rywalizacja przy planszach
W Wolsztynie odbyły się Mistrzostwa
Wielkopolski w Warcabach Klasycznych w ramach XX Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej. W zawodach startowali przedstawiciele szkół ze Smolic, Kuklinowa, Zalesia Małego i Krotoszyna.
W Igrzyskach Dzieci Szkołę Podstawową w Smolicach reprezentowało czworo
uczniów – Katarzyna Kaczmarek (51.
miejsce), Róża Szyrner (57), Antoni Czebatura (35) i Michał Puślecki (49). – Ich
występ można uznać za dobry – ocenia

Przemysław Gustowski, nauczyciel wychowania fizycznego w SP Smolice. – Oprócz
Michała pozostała trójka w mistrzostwach
Wielkopolski brała udział po raz pierwszy
i wszyscy mają szansę na występ w tych
rozgrywkach za rok.
W Igrzyskach Młodzieży Wiktoria
Łukowiak zajęła ósme miejsce, zdobywając tyle samo punktów co zawodniczka
z trzeciej lokaty. Dodatkowa klasyfikacja
zadecydowała o ostatecznych pozycjach
na koniec zawodów. Smoliczanka zdobyła IV kategorię. Wanessa Roszek uplaso-

sie 28: 59. Za nim uplasowali się Kamil
Karbowiak (29: 22) oraz Benard Muinde
Matheka (29: 26). Spośród kobiet najlepsza była Kenijka Genet Gashie Beyene
z wynikiem 32: 10, wyprzedzając Annę
Gosk (32: 56) i Renatę Pliś (33: 44).
Nasz powiat reprezentowało ponad 50 zawodników, m. in. Artur Marek
(193. miejsce – 37: 21), Kamil Konieczny (265. miejsce – 38: 17), Karol Olejniczak (333. miejsce – 39: 04), Sergiusz
Sójka (354. miejsce – 39: 13), Piotr
Grzempowski (361. miejsce – 39: 17),
wała się na 21. miejscu i dodatkowo zdobyła V kategorię. Z kolei Julia Kordasiewicz znalazła się na 38. lokacie.
W zmaganiach młodzieży startowało
także dwoje uczniów Szkoły Podstawowej
w Kuklinowie – Marcelina Budzik (29.
miejsce) i Paweł Brylewski (25. miejsce).
W Igrzyskach Dzieci wzięła też udział Justyna Łukowiak ze Szkoły Podstawowej
w Zalesiu Małym, która zajęła 15. miejsce, zdobywając V kategorię.
Najlepiej z powiatu krotoszyńskiego
spisał się uczeń Szkoły Podstawowej nr 4
w Krotoszynie, Dawid Gustowski, który
zakończył zawody na siódmym miejscu,
zdobywając również V kategorię.
(GRZELO)

Michał Włodarczyk (422. miejsce – 39: 48), Błażej Zimmermann (514.
miejsce – 40: 33), Justyna Olejniczak
(524. miejsce – 40: 40), Marcin Obal
(543. miejsce – 40: 50), Jakub Marciniak

(555. miejsce – 41: 00), Maciej Namysł
(596. miejsce – 41: 20), Paweł Błażutycz
(794. miejsce – 42: 45), Czesław Sienkiewicz (837. miejsce – 42: 59).
(GRZELO)

TENIS STOŁOWY

Sukcesy reprezentantów Impulsu
Kolejne dobre występy mają za sobą
tenisiści stołowi UKS Impuls Zduny.
W ostatnim czasie rywalizowali
w czterech imprezach.
Na Mistrzostwach Gminy Kobylin,
które odbyły się w lutym, Katarzyna
Roszczak triumfowała w grupie dziewcząt z rocznika 2007 i młodszych, a Wiktor Malec zajął drugą lokatę w kategorii
chłopców z roczników 2006-2001.
Tego samego dnia inni zawodnicy
walczyli w III Grand Prix Południowej
Wlkp. Żaków i Kadetów w Ostrowie

Wlkp. W kat. żaków najlepszy był Miłosz
Kołodziejski.
Na początku marca w XXVIII Memoriale Bożeny Kurek kolejny złoty medal zdobyła Katarzyna Roszczak, która była bezkonkurencyjna w grupie dziewcząt
z rocznika 2006 i młodszych.
Z kolei w rozgrywkach V ligi Impuls
pokonał u siebie 10: 6 ekipę Białego Orła
Koźmin Wlkp. Dla zdunowskiego zespołu
punktowali Wiktor Malec (4,5), Katarzyna
Swora (2), Tomasz Kasprzak (2), Mateusz
Staniewski (1) i Krzysztof Matela (0,5).
(ANKA)

Sport
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Ekipa Samsona najlepsza w Zamościu Halla-San z okazałym
dorobkiem medalowym

Znakomicie spisali się reprezentanci
klubów z naszego powiatu w Zamościu, gdzie startowali w zawodach Pucharu Polski Juniorów, Juniorek, Seniorów i Seniorek w Sumo. UKS Samson Kobylin był najlepszy zarówno
w grupie juniorów, jak i w seniorach.
Spośród przedstawicieli kobylińskiego klubu w rywalizacji juniorskiej medale
wywalczyli Wiktoria Przewoźna (złoto
w 60 kg), Paweł Sikora (złoto w 60 kg),
Monika Sowa (złoto w 70 kg oraz srebro
w 65 kg), Piotr Sikora (złoto w 70 kg i srebro w 80 kg), Mateusz Pieszak (srebro

w 60 kg), Patrycja Dubicka (srebro w 60
kg), Michał Grzempowski (srebro w 90
kg), Wirginia Roszek (brąz w 50 kg), Kinga Sroczan (brąz w 75 kg) i Weronika Szafraniak (brąz w open).
W zmaganiach seniorów na podium stanęli Julia Jankowiak (srebro
w 55 kg), Julia Całka (brąz w 60 kg),
Mar ta Wielebińska (srebro w 95 kg
i brąz w 80 kg), Patryk Swora (brąz
w 85 kg i 92 kg), Stefan Klejewski (srebro w open i brąz w +115 kg) i Sebastian Alcer (brąz w open i 115 kg).
Sporo medali zdobyli także sumocy
TA Rozum Krotoszyn. Wśród juniorów

byli to Mikołaj Raźniak (brąz w 60 kg),
Kacper Wiatrak (brąz w 70 kg) Lena Andrzejak (brąz w 70 kg), Zuzanna Krystek
(srebro w open i brąz w +75 kg), Mikołaj
Mrowiński (brąz w 90 kg) i Kacper Mikołajczyk (złoto w open i srebro +100 kg).
W grupie seniorów medale wywalczyli Aleksandra Rozum (brąz w 65 kg
i 73 kg), K. Wiatrak (brąz w 70 kg), Mateusz Konieczny (złoto w 77 kg i srebro
w 85 kg), Aron Rozum (srebro w 100
kg), Chingiz Samadov (srebro w -115 kg
i brąz w 100 kg) oraz Michał Fabianowski (brąz w +115 kg).
(GRZELO)

Reprezentanci klubu Halla-San Krotoszyn startowali w dwóch ważnych
turniejach – Polish Open Cup i Tiger
Open Cup. W obu imprezach spisali
się bardzo dobrze.
W Polish Open Cup rywalizowali
Maja Staruch, Piotr Tomczak i Jacek Śronek. Ten ostatni, mimo niewielkiego stażu treningowego, stoczył bardzo zacięty
pojedynek ze znacznie bardziej doświadczonym rywalem. I bardzo niewiele zabrakło, by w konkurencji walk semi-contact stanął na podium. Z kolei w technikach specjalnych zdobył srebrny medal.
Trenerzy pokazali klasę – Piotr
Tomczak okazał się najlepszy w walkach

light-contact, a w semi-contact w finale
różnicą jednego kopnięcia uległ swojemu przeciwnikowi. Maja Staruch zdobyła złoto w light-contact oraz w technikach specjalnych i srebro w semi-contact
i została wybrana najlepszą zawodniczką
wśród seniorów.
Z Tiger Open Cup zawodnicy Halla-San przywieźli dziesięć medali. Dwa
złote krążki i jeden brązowy zdobył Filip
Sokołowski, złoto i brąz zgarnął Krzysztof Szymański, dwa razy brąz wywalczył
Jan Skalski, na drugim oraz trzecim
stopniu podium stawał Filip Śronek,
a Kacper Willak wrócił do domu ze
srebrnym medalem.
(ANKA)
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Mariusz Walkowiak
Astra Krotoszyn – Wilki Wilczyn
0:0

Bezbramkowa inauguracja wiosny

FOT. Ania Krystek

ASTRA: Wojtkowiak – Juszczak,
Jankowski, D. Reyer, Polowczyk (83’
Olejnik) - Mizerny, Budziak, Krystek,
Ratyński – Gmerek (65’ Ishchuk),
Powalisz (78’ Piwowar)

Od remisu rozpoczęła ligowe zmagania w 2019 roku krotoszyńska
Astra. W minioną sobotę podopieczni trenera Krzysztofa Wewióra
na własnym boisku podzielili się
punktami z Wilkami Wilczyn.
Przypomnijmy, że do Astry
przed rundą wiosenną dołączyła trójka

piłkarzy. Z wypożyczenia w Olimpii Poznań wrócił Krzysztof Ratyński. Z Ostrovii 1909 Ostrów Wlkp. do krotoszyńskiej
drużyny dołączył młody napastnik, Patryk Powalisz. Ponadto wreszcie udało się
zarejestrować do gry ukraińskiego pomocnika, Maksyma Ishchuka.
Jak zgodnie stwierdzili obserwatorzy
pojedynku, każdy z zespołów miał szansę

SIATKÓWKA

Nasze zespoły na podium

Za nami pierwszy z dwóch turniejów
eliminacji Klubowych Mistrzostw
Wielkopolski Minisiatkówki Dziewcząt. W zawodach rywalizowały krotoszyńskie drużyny – UKS Trójka,
UKS Polon oraz UKS Piast.
Pięć miast w Wielkopolsce – Piła,
Szamotuły, Turek, Ostrzeszów i Krotoszyn – gościło żeńskie ekipy siatkarskie.

W hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej
zaprezentowały się zespoły dwójek (rocznik 2008), trójek (rocznik 2007) oraz
czwórek (rocznik 2006).
W najmłodszej kategorii walczyło 19
teamów. Na drugim miejscu sklasyfikowany został UKS Polon I. Zwyciężyły
dziewczęta z UKS I Czerwoniak. Nasz powiat reprezentowały także UKS Piast I (6.
miejsce), UKS Polon III (7), UKS Po-

na zdobycie trzech punktów. W pierwszej
odsłonie lepiej prezentowali się goście. Stworzyli sobie dwie świetne sytuacje, lecz – będąc tuż przed bramką – fatalnie pudłowali.
Po zmianie stron inicjatywę przejęli gospodarze. Dobrze prezentował się K. Ratyński. Bliski szczęścia był po uderzeniu z dalszej odległości, lecz piłka minimalnie minęła bramkę Wilków. W końcówce skrzydłowy Astry został sfaulowany przez golkipera
przyjezdnych, który w rozmowach pomeczowych przyznał się do złamania przepisów. Sędzia jednak nie zdecydował się podyktować rzutu karnego dla krotoszynian.
W najbliższy weekend Astra zmierzy
się na wyjeździe z Turem 1921 Turek.

W leczeniu
bólu kręgosłupa
polecam terapię
Dr. Coxa. Pozwala ona bowiem
na bezoperacyjne
zmniejszenie
przepukliny dysku i jego regenerację nawet do 30
procent. To metoda bezpieczna i łagodna, a przede wszystkim skuteczna. Mogą z niej skorzystać pacjenci z takimi do-

legliwościami jak rwa kulszowa i barkowa, drętwienie, mrowienie kończyn itp.
Wcześniej jedynym wyjściem był zabieg
chirurgiczny, lecz dzięki terapii Dr. Coxa operacji można uniknąć.
Metoda ta daje efekt w postaci pomniejszenia się przepukliny dysku, dzięki czemu zmniejsza się ucisk na korzenie
nerwowe, co przynosi ulgę w bólu. Ponadto dochodzi do powiększenia się
otworów międzykręgowych i przywracany jest ruch w stawach kręgosłupa. Najważniejszy efekt to regeneracja krążków
międzykręgowych, które stają się bardziej nawodnione, odżywione i większe.

(GRZELO)

lon II (12), UKS Trójka II (13-19), UKS
Trójka I (13-19), UKS Piast II (13-19)
i UKS Piast III (13-19).
W kategorii trójek rywalizowało 12
zespołów. Drugie miejsce zajął UKS
Piast I. Z kolei UKS Polon I był piąty,
UKS Trójka II – szósty, UKS
Piast II uplasował się na ósmej lokacie,
a UKS Trójka I sklasyfikowany został
na pozycjach 10-12.
Do zmagań czwórek przystąpiło
dziewięć drużyn. Na trzecim miejscu
uplasowały się dziewczęta UKS Polon I,
a tuż za podium znalazł się UKS Trójka II.
Szósta lokata przypadła Polonowi II.
Stawkę zespołów zamknęły natomiast
UKS Trójka I i UKS Piast.
Organizatorzy turnieju dziękują
za wsparcie burmistrzowi Franciszkowi
Marszałkowi i firmie Rodon Witcars,
a także zawodniczkom UKS Trójka i KKS
Astra za sędziowanie młodszym koleżankom. Drugi etap eliminacji zaplanowano
na 24 marca.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

PŁYWANIE

Dwa rekordy życiowe
Julii Bielawnej
W poznańskich termach odbyły się
Ogólnopolskie Zawody Pływackie,
w których świetnie zaprezentowała
się Julia Bielawna. Krotoszyńska zawodniczka zajęła trzecie miejsce
na dystansie 50 m stylem klasycznym, pobijając swój rekord życiowy.
Do stolicy Wielkopolski przybyło ponad 400 pływaków z 44 klubów, m. in.
z Koszalina, Kołobrzegu, Starachowic,
Wrocławia czy Gorzowa Wlkp. W tym
gronie znalazła się też – wybrana niedawno na Sportową Nadzieję Powiatu Krotoszyńskiego – Julia Bielawna.
Pływaczka KS Krotosz rywalizowała
w czterech konkurencjach. Najlepiej poszło jej w wyścigu na 50 m stylem klasycznym, w którym była trzecia, pobijając

swój rekord życiowy – 36: 56. Kolejną
„życiówkę” osiągnęła na 50 m stylem motylkowym – 36: 36. Ponadto J. Bielawna
startowała na 50 m stylem dowolnym
(32: 02) i na 100 m stylem zmiennym
(1: 20: 49).
(GRZELO)

