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DZIŚ W NU ME RZE:
� KOŹMIN WLKP.

System stypendialny 
do poprawki

Czytaj na str. 3

� KROTOSZYN

IV Powiatowe 
Targi Edukacyjne 
i Targi Pracy

Czytaj na str. 4

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
I URODA 

Czytaj na str. 8-9

� KABARET

„Żywot Mariana” 
- NEO-NÓWKA 
w Krotoszynie

Czytaj na str. 10

� STOWARZYSZENIE

LGD „Wielkopolska 
z Wyobraźnią” 
ogłasza nabory

Czytaj na str. 11

� SPORT

Astra zaczęła walkę 
o ligowe punkty

Czytaj na str. 16

Czytaj str. 5

NA WOKANDZIE

Trzy miesiące odsiadki 
za zabijanie karpi

Czytaj str. 7

POD NASZYM PATRONATEM

Pierwsze Mistrzostwa
Polski w Dziczyźnie



Dwóch uczniów Ze spo łu Szkół Po -
nad gim na zjal nych nr 3 im. Ja na
Paw ła II w Kro to szy nie zdo by ło cen -
ne do świad cze nie na prak ty kach.
Przez dwa ty go dnie Ja kub Choj nic ki
i Fi lip Kem pa pra co wa li ja ko kel ne -
rzy na pro mie GRYF Uni ty Li ne. 

Ucznio wie kształ cą cy się w za wo -
dzie kel ne ra od 16 lu te go do 3 mar ca
prze by wa li na wspo mnia nym pro mie,
któ ry pły wał na tra sie Świ no uj -

ście – Trel le borg. J. Choj nic ki i F. Kem -
pa po sze rza li swo je umie jęt no ści ję zy ko -
we i kom pe ten cje za wo do we – w ob sza -
rach ho use ke epin gu, re cep cji i ga stro no -
mii – pod czas przy go to wa nia stat ku
do przy ję cia i ob słu gi pa sa że rów, pro gra -
mo wa nia klu czy w sys te mie Ving Card,
ser wo wa nia po traw i na po jów, na kry wa -
nia bu fe tów i ob słu gi ca fe te rii. W wol -
nych chwi lach ucznio wie Trój ki zwie -
dza li wy brze ża Szwe cji. 

Do 16 mar ca na prak ty kach za gra -
nicz nych na pro mie Wo lin Uni ty Li ne
prze by wa ły dwie ko lej ne uczen ni ce z kla -

sy IIIb ZSP nr 3 w Kro to szy nie. 
(GRZE LO)
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10 mar ca w Roz dra że wie wy stą pił po -
pu lar ny ka ba ret Sło iczek po Cu krze
z Zie lo nej Gó ry. Two rzą go Mag da le na
Mle czak i Mał go rza ta Sza po wał.

Ar tyst ki za pre zen to wa ły świet ne
dow ci py i na wią za ły zna ko mi ty kon takt
z pu blicz no ścią. Uka za ły co dzien ność
na we so ło i w krzy wym zwier cia dle, udo -

wad nia jąc, że ko bie ty po tra fią po ra dzić
so bie w każ dej sy tu acji. 

Swo imi ske cza mi i mo no lo ga mi roz -
ba wi ły licz nie zgro ma dzo ną pu blicz ność,
za co ze bra ły grom kie okla ski. Przy oka zji
te go wy da rze nia wójt Ma riusz Dy mar ski
zło żył ży cze nia wszyst kim pa niom z oka -
zji ich świę ta. 

(NO VUS)

ROZDRAŻEW

Święto Kobiet na wesoło

W związ ku z no wy mi roz kła da mi jaz -
dy Spół ka Ko le je Dol no ślą skie uru -
cho mi ła po łą cze nia na li nii Wro -
cław – Kro to szyn. Z pew no ścią bę -
dzie to spo re udo god nie nie dla
miesz kań ców na sze go po wia tu.

Od 25 mar ca pa sa że ro wie Ko lei Dol -
no ślą skich bę dą mo gli ko rzy stać z no we -
go, wy dłu żo ne go od cin ka li nii D7 do Mi -
li cza oraz Kro to szy na i no wych re gu lar -
nych po łą czeń. Do tych czas prze wo zy pa -
sa żer skie tej li nii by ły re ali zo wa ne do Ole -

śni cy. Od koń ca mar ca, w dro dze do Mi li -
cza i na stęp nie Kro to szy na, po cią gi bę dą
za trzy my wać się w Ole śni cy Ra ta jach,
Dą bro wie Ole śnic kiej, Do bro szy cach,
Gra bow nie Wiel kim, Bu ko wi cach Trzeb -
nic kich, Kro śni cach, Wierz cho wi cach,
Ciesz ko wie oraz Zdu nach.

Dol no ślą ski roz kład jaz dy WIO -
SNA 2019 obo wią zu je od 10 mar ca do 8
czerw ca i obej mu je po cią gi Ko lei Dol no -
ślą skich, Prze wo zów Re gio nal nych oraz
PKP In ter ci ty.

(NO VUS)

KOMUNIKACJA

Znów mamy połączenia z Wrocławiem

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Praktyki na promie
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7 mar ca koź miń scy rad ni spo tka li się
z dy rek to ra mi szkół, by po dy sku to wać
o za sa dach przy zna wa nia sty pen diów
uzdol nio nym uczniom pla có wek pro -
wa dzo nych przez gmi nę Koź min
Wlkp. Oka zu je się, że wpro wa dzo ny
przed trze ma la ty pro gram sty pen dial -
ny bu dzi wie le kon tro wer sji. 

Dys ku sję pro wa dził Ka rol Jan ko wiak,
prze wod ni czą cy Ko mi sji spraw spo łecz -
nych, któ ry po in for mo wał uczest ni ków
pa ne lu dys ku syj ne go, że ko mi sje sta łe
w swo ich pla nach dzia ła nia na bie żą cy
rok za pi sa ły pra cę nad zmia na mi w re gu -
la mi nie przy zna wa nia sty pen diów szkol -
nych. Na stęp nie po pro sił dy rek to rów
szkól o przed sta wie nie opi nii i uwag
do pro gra mu sty pen dial ne go.

– Czy słusz ne jest to, że pła ci my
uczniom za do bre oce ny i wzo ro we spra -
wo wa nie? – py ta li sze fo wie pla có wek
oświa to wych i rad ni – na uczy cie le, pod -
da jąc pod wąt pli wość za pis re gu la mi nu
mó wią cy o tym, że sty pen dium jest przy -
zna wa ne uczniom, któ rzy uzy ska li wy so -
ką śred nią ocen (po wy żej 5,75) i wzo ro we
za cho wa nie. To zda niem więk szo ści
uczest ni ków dys ku sji za ma ło, by uczeń
otrzy mał sty pen dium gmin ne. Po win no
się bo wiem pre mio wać za an ga żo wa nie

dziec ka w ży cie szko ły i w dzia łal ność spo -
łecz ną, jak rów nież wy jąt ko we suk ce sy
i osią gnię cia. 

Roz cza ro wa nia w tym te ma cie nie
krył bur mistrz Ma ciej Brat bor -
ski. – Po trzech la tach funk cjo no wa nia
sys te mu sty pen dial ne go czas zwe ry fi ko -
wać pew ne za pi sy – stwier dził. – Wpro -
wa dzi li śmy pro gram sty pen dial ny, po nie -
waż chcie li śmy pro mo wać uzdol nio ną
mło dzież z na szej gmi ny. W su mie przy -
zna li śmy po nad 200 sty pen diów. Z przy -
kro ścią mu szę stwier dzić, że w 90 pro -
cen tach by ły to sty pen dia za oce ny.
Na pal cach rę ki moż na po li czyć sty pen -
dy stów, któ rzy od nie śli ja kieś wy jąt ko we
suk ce sy w olim pia dach czy kon kur sach
na szcze blu wo je wódz kim bądź ogól no -
pol skim.

Rad ni, na uczy cie le i dy rek to rzy z nie -
po ko jem mó wi li o wal ce o oce ny, ja ką pro -

wa dzą ucznio wie i ich ro dzi ce. – Od po -
cząt ku funk cjo no wa nia te go sys te mu by -
łem ofia rą nę ka nia przez ro dzi -
ców – oznaj mił rad ny Ro bert Id ko wiak,
zwra ca jąc uwa gę na pro blem wy mu sza -
nia pod wyż sza nia ocen dla lep szej śred -
niej.

Roz ma wia no tak że o dzie ciach
uczęsz cza ją cych do szkół w gmi nie Koź -
min Wlkp., a nie bę dą cych jej miesz kań ca -
mi. We dług ak tu al nych za pi sów pro gra -
mu sty pen dial ne go ta cy ucznio wie nie
ma ją szans na zdo by cie sty pen dium.

Pod czas dys ku sji zro dzi ło się wie le
po my słów na zmia ny w za pi sach re gu la -
mi nu przy zna wa nia sty pen diów. K. Jan -
ko wiak po pro sił, aby dy rek to rzy szkół
prze ka za li na pi śmie swo je uwa gi i po my -
sły. Jak za pew nił, Ra da Miej ska opra cu je
po praw ki do re gu la mi nu.

(NO VUS)

3Aktualnosci

KOŹMIN WLKP.

System stypendialny do poprawki
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W mi nio ną śro dę w ha li wi do wi sko -
wo -spor to wej w Kro to szy nie od by ły
się IV Po wia to we Tar gi Edu ka cyj ne
i Tar gi Pra cy. Dla mło dych lu dzi by ła
to oka zja do za po zna nia się z kom -
plek so wą ofer tą szkół śred nich.
Swo je sto iska mia ły tak że lo kal ne
za kła dy pra cy.

Ucznio wie szkół pod sta wo wych
i klas gim na zjal nych prze ko na li się więc,
ja kie kie run ki kształ ce nia pro po nu ją po -
szcze gól ne szko ły. W atrak cyj nej for mie
pla ców ki za pre zen to wa ły tak że pa le tę za -
jęć po za lek cyj nych. Moż na by ło też za po -
znać się z wio dą cy mi przed się bior stwa mi
lo kal ny mi oraz in sty tu cja mi wspie ra ją cy -
mi uczniów w ich wy bo rach. Za pre zen to -
wa ły się pla ców ki kształ ce nia spe cjal ne go.
Tra dy cyj nie prze pro wa dzo no krzy żów kę
edu ka cyj ną, któ rą – po roz wią za -
niu – ucznio wie wrzu ca li do spe cjal nie
przy go to wa nej urny. 

Uczest ni ków tar gów po wi ta li sta ro -
sta Sta ni sław Szczot ka i wi ce bur mistrz
Ry szard Czusz ke, za chę ca jąc mło dych
lu dzi do sko rzy sta nia z ofer ty szkół z te -
re nu na sze go po wia tu. – Dro ga mło dzie -
ży, każ dy z was bę dzie mógł tu zna leźć

to, cze go szu ka – mó wił sta ro sta. – My -
ślę, że wy bór szko ły po nad gim na zjal nej
z po wia tu kro to szyń skie go jest jak naj -
bar dziej za sad ny. Wy ni ki eg za mi nów
ma tu ral nych po ka zu ją, że na sze pla ców -
ki kształ cą na bar dzo wy so kim po zio -
mie. Mo że cie uzy skać do bry za wód lub
prze pust kę na stu dia wyż sze. Ma cie rów -
nież oka zję zwie dzić sto iska swo ich
przy szłych pra co daw ców, któ rzy ra zem
ze szko ła mi two rzą kla sy pa tro nac -
kie – stwier dził S. Szczot ka.

– Chciał bym wy ra zić na dzie ję, że do -
ko na cie słusz ne go wy bo ru kształ ce nia.
Niech tar gi przy czy nią do te go, że by za -
kres wa szej wie dzy o spe cjal no ściach za -
wo do wych był co raz więk szy – po wie -
dział z ko lei R. Czusz ke.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

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

Ka dra wy cho waw cza Huf ca Pra cy 15-
2 w Kro to szy nie prze pro wa dzi ła kon -

kurs wie dzy ze zna jo mo ści prze pi sów
BHP. W szran ki sta nę ło 58 uczniów. 

Uczest ni cy re pre zen to wa li Szko łę
Pod sta wo wą z Od dzia ła mi Przy spo sa bia -
ją cy mi do Pra cy w Kro to szy nie oraz szko -
ły bran żo we I stop nia z Ko by li na, Zdun
i Odo la no wa. Do kon kur su przy stą pi li
w swo ich pla ców kach ma cie rzy stych, od -
po wia da jąc na 50 py tań za mknię tych jed -
no krot ne go wy bo ru.

Zwy cię ży ła Ka ta rzy na Wit kow ska
z kla sy III szko ły w Zdu nach (34 punk ty),
wy prze dza jąc Sa rę Sko ru piń ską (33 punk -
ty) i Bar to sza Ję dr ko wia ka (32 punk ty). 

Trium fa tor ka bę dzie re pre zen to wa -
ła kro to szyń ski hu fiec w kon kur sie wo je -
wódz kim w Słup cy, któ ry od bę dzie
się 21 mar ca.

(AN KA)

TARGI

Wybrać drogę kształcenia

HUFIEC PRACY 15-2

Konkurs ze znajomości BHP
28 lu te go w Szko le Pod sta wo wej
nr 1 im. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich w Kro to szy nie od był się fi nał
po wia to we go kon kur su hi sto rycz ne -
go, zor ga ni zo wa ne go z oka zji set nej
rocz ni cy wy bu chu po wsta nia wiel ko -
pol skie go.

Kon kurs przy go to wa ła i prze pro wa -
dzi ła na uczy ciel ka hi sto rii – Re na ta Wit -
czak. Współ au to rem py tań był Piotr Mi -
ko łaj czyk – dy rek tor Mu zeum Re gio nal -
ne go w Kro to szy nie.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 17
uczniów klas IV -VI z dzie wię ciu szkół.
Mu sie li wy ka zać się wie dzą na te mat
prze bie gu waż niej szych dzia łań zbroj -
nych, po sta ci zwią za nych z po wsta niem,

jak rów nież miejsc pa mię ci, zwią za nych
ze zwy cię skim zry wem w po wie cie kro to -
szyń skim. 

Ho no ro wy pa tro nat nad kon kur sem
ob ję li sta ro sta Sta ni sław Szczot ka i bur -
mistrz Fran ci szek Mar sza łek. Lau re atom
i wszyst kim uczest ni kom gra tu la cje skła -
da li i wrę cza li na gro dy wi ce sta ro sta Pa weł
Ra do jew ski oraz Mał go rza ta Miel ca -
rek – za stęp czy ni na czel ni ka Wy dzia łu
Oświa ty i Spraw Spo łecz nych Urzę du
Miej skie go w Kro to szy nie. 

Pierw sze miej sce za jął Kac per Igna -
siak (Szko ła Pod sta wo wa nr 4 w Kro to szy -
nie), dru gi był Pa weł Wit czak (SP nr 4
w Kro to szy nie), a trze cia lo ka ta przy pa dła
Do mi ni ce Pa sek (SP nr 8 w Kro to szy nie).

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SP NR 1 KROTOSZYN

Konkurs 
dla młodych historyków



Przed ty go dniem w Są dzie Re jo no -
wym w Kro to szy nie od był się pro ces
prze ciw ko 59-let nie mu Woj cie cho wi
Cz. z Roz dra że wa, któ re mu przed sta -
wio no za rzu ty w gło śnej spra wie
znę ca nia się nad kar pia mi ze szcze -
gól nym okru cień stwem po przez ob -
ci na nie ich głów bez ogłu sza nia z po -
mo cą gi lo ty ny. Spra wa mia ła cha -
rak ter pre ce den so wy w ska li ca łe go
kra ju. Roz pra wę pro wa dzi ła sę dzia
Do ro ta Wojt ko wiak -Mie lic ka.

Zda rze nia mia ły miej sce na kro to -
szyń skim tar go wi sku 11 i 14 grud nia mi -
nio ne go ro ku. Ry by sprze da wał 59-la tek
z po wia tu kro to szyń skie go. Nie ogłu szał
ich wcze śniej, lecz od ci nał gło wy gi lo ty ną
„na żyw ca”. Wszyst ko to na grał je den
z ku pu ją cych i wy słał film do Fun da cji
Mię dzy na ro do we go Ru chu na Rzecz
Zwie rząt VI VA!, zaj mu ją cej się ochro ną
zwie rząt. Ta za alar mo wa ła kro to szyń ską
po li cję, wska zu jąc, że męż czy zna za bi jał
ry by pu blicz nie, nie ko rzy sta jąc z ko ta ry,
nie ogłu sza jąc i w do dat ku z po mo cą tę pej
gi lo ty ny, co mia ło być jaw nym zła ma niem
usta wy o ochro nie zwie rząt.

– Kie dy otwie ra łam fil mik na gra ny
w Kro to szy nie, by łam prze ko na na, że nic
mnie nie za sko czy. My li łam się tak bar -
dzo, że do dziś jest mi sła bo na sa mą myśl
o tym, co zo ba czy łam. Męż czy zna w spo -
sób ab so lut nie okrut ny za bi jał ry by. Na -
praw dę nie da ło się na to pa trzeć – mó wi -
ła An na Plasz czyk, przed sta wi ciel ka Fun -
da cji VI VA!, któ ra od wie lu lat pro wa dzi
kam pa nię „Krwa we świę ta”, sku pia ją cą
się na spo so bie trak to wa nia ży wych ryb,
głów nie kar pi, sprze da wa nych na Bo że
Na ro dze nie w skle pach i tar go wi skach. 

Zda niem peł no moc nik Fun da cji VI -
VA!, Ka ta rzy ny Top czew skiej, spra wa ma
cha rak ter pre ce den so wy. – To praw do po -
dob nie pierw sza w Pol sce spra wa o znę ca -
nie się ze szcze gól nym okru cień stwem
nad ry ba mi, któ ra tra fi ła do są du – oznaj -
mi ła me ce nas, do da jąc, że z uwa gi

na szcze gól ną dra stycz ność te go zda rze -
nia i wcze śniej szą ka ral ność oskar żo ne go
fun da cja do ma ga się ka ry bez względ ne go
wię zie nia.

We dług pro ku ra tu ry oskar żo ny za bił
ze szcze gól nym okru cień stwem co naj -
mniej kil ka dzie siąt ryb, przez co wnio sko -
wa ła o sześć mie się cy po zba wie nia wol no -
ści dla 59-lat ka. Peł no moc nik Fun da cji
VI VA! za żą da ła ka ry jed ne go ro ku wię zie -
nia, 3 ty się cy zło tych na wiąz ki na or ga ni -
za cję zaj mu ją cą się ochro ną zwie rząt oraz
za ka zu pro wa dze nia dzia łal no ści go spo -
dar czej, po le ga ją cej na ho dow li lub sprze -
da ży ryb, na okres pię ciu lat.

Oskar żo ny na roz pra wie przy znał się
do wi ny, ale wy ja śnił, że nie był świa do my
obo wiąz ku ogłu sza nia ryb przed ich za bi -
ciem. Za zna czył, że je śli by ła ta ka moż li -
wość, to je ogłu szał z po mo cą pał ki. Uznał
jed nak, że więk szym okru cień stwem jest
ude rza nie raz po raz pał ką niż ob ci na nie
gło wy. – Klient nasz pan – mó wił 59-let -
ni męż czy zna. – By ła spo ra ko lej ka – spie -
szy łem się, więc ob ci na łem gło wy na sto -
isku. Te raz wiem, że tak się nie ro bi, ale
wcze śniej nie mia łem ta kiej wie dzy. Ro bi -
łem to też na wy raź ne proś by klien tów,

któ rzy ce nią so bie mię so, z któ re go
upusz czo na jest krew. Ry ba cy też ma so -
wo ło wią ry by na Bał ty ku i nikt się tym
nie mar twi, że nie są one ogłu sza ne do ce -
lów prze my sło wych. By łem ka ra ny, ale
nie za za bi ja nie ryb. Mo gę za pła cić grzyw -
nę. Nie chcę spę dzić cza su w wię zie niu,
mam ro dzi nę, wnu ki, nie chcę sie dzieć
w od osob nie niu za kil ka na ście za bi tych
ryb – stwier dził. 

Je go wy ja śnie nia nie prze ko na ły za -
rów no pro ku ra to ra, jak i peł no moc nik
VI VY! Od two rzo no rów nież film po ka -
zu ją cy ca łe zda rze nie. – Wy so ki są dzie,
oskar żo ny jest rol ni kiem i od pię ciu lat
zaj mu je się sprze da żą ryb. Nie moż li we,
by nie wie dział o obo wiąz ku ogłu sza nia
przed za bi ciem. Ten męż czy zna pi ło wał
i miaż dżył gło wy ry bom z po mo cą tę pej
gilotyny , jed no cze śnie pro wa dząc we so łą
roz mo wę z in ny mi sprze daw ca mi, co jest
szcze gól nie obu rza ją ce – oświad czy ła me -
ce nas Top czew ska.

Sąd po 20-mi nu to wej prze rwie
w roz pra wie wy dał wy rok – trzy mie sią ce
bez względ ne go po zba wie nia wol no -
ści, 1000 zł na wiąz ki na To wa rzy stwo
Opie ki nad Zwie rzę ta mi w Kro to szy nie

oraz po kry cie kosz tów są do wych w wy so -
ko ści 1709 zł. – Każ de zwie rzę, każ dy
krę go wiec, a więc tak że ry ba, po win no
być wcze śniej ogłu szo ne. Oskar żo ny te go
nie ro bił. Po nad to za bi jał ry by w miej scu
pu blicz nym, w obec no ści dzie ci. Usta wa
o ochro nie zwie rząt prze wi du je za te czy -
ny ka rę wię zie nia od trzech mie się cy
do pię ciu lat. Sąd uzna je, że ka rą ade kwat -
ną do stop nia za wi nie nia będą trzy mie -
sią ce wie zie nia. Oskar żo ny był już wcze -
śniej ska za ny, w związ ku z tym prze pi sy
Ko dek su kar ne go nie prze wi du ją wa run -
ko we go za wie sze nia ka ry – po wie dzia ła
sę dzia Do ro ta Wojt ko wiak -Mie lic ka. 

Wy rok nie jest pra wo moc ny, a 59-let -
ni miesz ka niec Roz dra że wa za po wie dział
zło że nie ape la cji. Rów nież Fun da cja VI -
VA! nie wy klu cza de cy zji o od wo ła niu się
od wy ro ku, po nie waż sąd nie uwzględ -
nił 5-let nie go za ka zu pro wa dze nia dzia -
łal no ści go spo dar czej, zwią za nej z ho dow -
lą bądź sprze da żą ryb.

Ta ki wy rok od bił się sze ro kim echem
w ogól no pol skich me diach i na por ta lach
spo łecz no ścio wych. Na fan pa ge'u na szej
ga ze ty po ja wił się sze reg ko men ta rzy
miesz kań ców nie tyl ko na sze go po wia tu,
ale tak że lu dzi z ca łe go kra ju. W zde cy do -
wa nej więk szo ści in ter nau ci wy ra ża li
obu rze nie, nie smak i nie zro zu mie nie.
Oto kil ka przy kła dów ich wy po wie dzi:
„Ja ki wy rok do sta ną ku cha rze za wrzu ca -
nie ży wych ra ków do wrząt ku???” / „Ile by
do stał pe do fil w su tan nie?” / „Ta ki ma my
wy miar spra wie dli wo ści, kie dy trze ba ści -
gać i ka rać prze stęp ców, to po li cji, pro ku -
ra tu ry i spraw ne go spra wie dli we go są du
naj zwy czaj niej nie ma. Skwi to wać to
moż na na stę pu ją co – ka ba re cia rzom
w na szym kra ju te ma tów z pew no ścią nie
za brak nie.” / „Wie cie co? Oskar ży ciel i sę -
dzia po win ni być prze słu cha ni na oko licz -
ność te go, co spo ży wa li pod czas Wi gi lii.
Gdy by oka za ło się, że wśród po traw jest
ja ka kol wiek ry ba, to po sta wić za rzu ty
za współ udział w mor der stwie.” / „Se rio?
Abor cjo ni ści i abor te rzy nie do sta li żad -

ne go więk sze go wy ro ku, a co wię -
cej – oka zu je się, że zwie rzę ta ma ją więk -
sze pra wa niż czło wiek. Rzecz ja sna, nie
mó wię o tym, by nie chro nić zwie rząt, ale
w tym przy pad ku wy rok jest po pro stu
nie spra wie dli wy.” / „Nie bro nię tu taj ni -
ko go, ale te wy ro ki są śmiesz ne. Za bój ca
z Ce re kwi cy, któ ry za mor do wał dwo je lu -
dzi, po ciął swo ją dziew czy nę i do pro wa -
dził do śmier ci swo je nie na ro dzo ne dziec -
ko, do stał 12 lat, to za za bi ja nie kar pia da -
ją 3 mie sią ce?? Ma sa kra!” / „Za sta na wia
mnie ten wy rok. Zga dzam się, że ry by po -
win ny być ogłu sza ne. Ale chciał bym do -
żyć cza sów, gdzie pra wo bę dzie w Pol sce
spój ne. Jak się to ma do ubo ju ry tu al ne go,
któ ry wie my wszy scy, jak prze bie ga,
a rzeź nie się na nie go zga dza ją ze wzglę du
na wy móg klien te li? Jak się ma ten wy rok
do bra ku wy ro ków wo bec księ ży pe do fi -
lów? Dla cze go tu nie za pa da ją wy ro ki są -
do we, a je dy nie prze no si ny do in nej pa ra -
fii.” / „Trzy mie sią ce, bo za miast ogłu szyć
kar pie 60-let ni rol nik gi lo ty no wał je, tak
jak ro bio no to od lat w Pol sce. Wy rok ade -
kwat ny do czy nu? Za py taj my, ilu po li ty -
ków czy biz nes me nów ska za no ostat nio
na ka rę bez względ ne go po zba wie nia wol -
no ści!”.

W związ ku z ta kim od ze wem in ter -
nau tów na por ta lu zrzut ka.pl ru szy ła
zbiór ka pie nię dzy dla ska za ne go 59-lat ka
na po kry cie kosz tów na ję cia ad wo ka ta
i spła tę kar pie nięż nych.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

5Temat Tygodnia

NA WOKANDZIE

Trzy miesiące odsiadki za zabijanie karpi
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W Mu zeum Re gio nal nym im. Hie ro -
ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie od -
był się fi nał X edy cji Po wia to we go
Kon kur su Hi sto rycz ne go „Po wsta nie
wiel ko pol skie w po wie cie kro to szyń -
skim – dzie je i tra dy cje”. Do ry wa li za -
cji przy stą pi li ucznio wie z 20 szkół.

Or ga ni za to ra mi kon kur su by ły Mu -
zeum Re gio nal ne, Sta ro stwo Po wia to we
w Kro to szy nie, To wa rzy stwo Mi ło śni ków
i Ba da czy Zie mi Kro to szyń skiej i Ko ło To -
wa rzy stwa Pa mię ci Po wsta nia Wiel ko pol -
skie go 1918-1919 w Kro to szy nie. Ho no -
ro wy pa tro nat ob ję li bur mistrz i sta ro sta.

Ju bi le uszo wa edy cja kon kur su, któ re -
go ini cja to rem jest dr Edward Jo kiel (pre zes
Ko ła TPPW w Kro to szy nie), zbie gła się
z set ną rocz ni cą po wsta nia wiel ko pol skie -
go. Dla pod kre śle nia rocz ni co we go cha rak -
te ru te go rocz nych zma gań po sta no wio no
na gro dzić po czte rech naj lep szych w każ dej
z ka te go rii. Py ta nia kon kur so we przy go to -

wa li: dla uczniów szkół po nad gim na zjal -
nych – An to ni Kor sak (pre zes TMiBZK
oraz prze wod ni czą cy Ra dy Mu ze al nej),
a dla uczniów pod sta wó wek – Piotr Mi ko -
łaj czyk (dy rek tor mu zeum).

W młod szej ka te go rii trium fo wał Ro -
bert Kon ra dy (SP w No wej Wsi), wy prze -
dza jąc Mar le nę Dy mar ską (SP w Roz dra -
że wie), Ja ku ba Sta sia ka (SP nr 1 w Kro to -
szy nie) i Woj cie cha Pa wel cza ka (SP nr 7

w Kro to szy nie). W gru pie star szych
uczniów dwie pierw sze lo ka ty za ję li przed -
sta wi cie le I Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. Hu go na Koł łą ta ja w Kro to szy nie – Ma -
ciej So bań ski i Ar ka diusz Śnie ciń ski. Trze -
cie miej sce za jął Bar tło miej Ka lak (Ze spół
Szkół Po nad gim na zjal nych w Zdu nach),
a czwar ty był Ja kub Dur czew ski (I LO
w Kro to szy nie). 

(NO VUS)

KONKURS

Dzieje i tradycje powstania wielkopolskiego

W Do mu Kul tu ry w Ko bier nie mia ło
miej sce wal ne ze bra nie miej sco we -
go Koła Go spo dyń Wiej skich, po łą -
czo ne z ob cho da mi Dnia Ko biet. 

Ob ra dy pro wa dzi ła He le na Ho ry za.
Pod su mo wa no ze szło rocz ną dzia łal ność
KGW i omó wio no pla ny na ten rok. Pa nie
roz ma wia ły tak że o wpro wa dzo nych nie -
daw no zmia nach praw nych, któ re do ty -
czą kół go spo dyń wiej skich. 

Po owoc nych dys ku sjach dal szą część
spo tka nia ko bie ty spę dzi ły przy po czę stun -
ku, przy go to wa nym z oka zji ich świę ta. 

(AN KA)

KGW

Święto kobiet w Kobiernie
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15 mar ca w Pa ła cu w Or li (gmi na
Koź min Wlkp.) zor ga ni zo wa no Mi -
strzo stwa Pol ski w Dzi czyź nie – Me -
mo riał Ma ria na Tar naw skie go. By ła
to pierw sza edy cja kon kur su o za się -
gu ogól no pol skim, a ry wa li zo wa li
w nim pro fe sjo nal ni ku cha rze. Głów -
nym or ga ni za to rem by ła fir ma Las -
-Ka lisz Sp. z o. o., zaj mu ją ca się pro -
duk cją mię sa z dzi czy zny.

Ce lem wy da rze nia by ło 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. 15 mar ca przy pa da ła
pierw sza rocz ni ca je go śmier ci. 

W ro lę kon fe ran sje ra wcie lił 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. 

Im pre za by ła też oka zją, by 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 Adam Chrzą stow ski, Pa weł Sa la -
mon czy Piotr Miel cza rek – szef kuch ni
w po znań skiej Re stau ra cji Pod nie bie nie,
któ ry był rów nież współ or ga ni za to rem
Mi strzostw Pol ski w Dzi czyź nie. 

Przy go to wa no tak że po kaz sztu ki
ku li nar nej. Swo je umie jęt no ści za pre -
zen to wał zna ny wszyst kim mistrz kuch -
ni, Jan Ku roń – ab sol went pre sti żo wej
szko ły Le Cor don Bleu. – Dzi siaj chciał -

bym przy go to wać po tra wę z dzi czy zny
ina czej niż to się tra dy cyj nie ro bi – ob ja -
śniał J. Ku roń. – Chcę po ka zać coś in spi -
ro wa ne go kuch nią hisz pań ską. W Pol sce
przy ję ło się, że dzi czy znę przy rzą dza się
ze śmie ta ną, ja łow cem i musz tar dą.
Przy go tu ję dla pań stwa gu lasz na szyn ce
z dzi ka. Po tra wę tę cha rak te ry zu je rów -
nież pa lo na w pie cu pa pry ka. War to pró -
bo wać no wych prze pi sów na dzi czy znę,
zwłasz cza z re gio nu śród ziem no mor -
skie go – stwier dził J. Ku roń.

W ku li nar ne szran ki sta nę ły dwu oso -
bo we ze spo ły pro fe sjo nal nych ku cha rzy
z róż nych za kąt ków Pol ski, rów nież z na -
sze go po wia tu. W ich rę ce tra fił com ber
z sar ny, na ba zie któ re go mu sie li wy ko nać
głów ną po tra wę. Z ko lei przy staw kę trze -
ba by ło 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 dzi ło ju ry, w skła dzie któ re go
zna la zło 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 był Adam
Chrzą stow ski – au to ry tet w dzie dzi nie
ku li nar nej, któ ry 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.

– Je cha łem tu taj, za sta na wia jąc się,
czy uczest ni cy nie pój dą w kie run ku,
od któ re go w Eu ro pie i na świe cie się od -
cho dzi – mó wił A. Chrzą stow ski. – Te raz
jest du że na sta wie nie na lo kal ność. Świat
się skur czył. W okre ślo nych gru pach, re -
gio nach, na ro dach ist nie je po trze ba toż sa -
mo ści. Bar dzo czę sto oka zu je się, że sze ro -
ko ro zu mia ne ku li na ria sta no wią o toż sa -
mo ści kon kret ne go miej sca i lu dzi. Gdy
zro bi li śmy pod su mo wa nie dla uczest ni -
ków, nie by ło ani jed nej po tra wy, któ ra by
re pre zen to wa ła tzw. kuch nię fu sion. Wi -
dzę to czę ściej za gra ni cą niż w Pol sce, ale
od cho dzi się już po wo li od cze goś ta kie go.
Tam, pró bu jąc po tra wy lo kal nych sze fów
kuch ni, stwier dzam, że faj ny pro dukt, ale
czu ję się jak na uli cach Bang ko ku. To nie
ma sen su. Bar dzo się ucie szy łem, że
uczest ni cy kon kur su to ro zu mie ją. Wie -
dzą, jak go to wać oraz sza nu ją pro dukt. To
świad czy o wy so kim po zio mie świa do -
mo ści. Pod ką tem tech nicz nym by ło du żo
roz bież no ści, ale i też do pi sy wa ło szczę -
ście. Jak na pierw szy raz to im pre za by ła

świet nie zor ga ni zo wa na. Wi dać tu taj pół -
rocz ną pra cę Pio tra Miel car ka z Tom kiem
Tar naw skim, że by przy go to wać wszyst ko

pod wzglę dem tech nicz nym. Opo wiem
pew ną aneg do tę. W 2011 ro ku by łem
kon sul tan tem w Mi ni ster stwie Spraw Za -
gra nicz nych pod czas pre zy den cji Pol ski
w Unii Eu ro pej skiej. Szko ląc ku cha rzy
w Bruk se li, po peł ni łem pew ne go ro dza ju
prze stęp stwo. Prze my ci łem do ści śle
strze żo ne go bu dyn ku Ra dy Eu ro pej skiej
jed ną sztu kę per licz ki z Pol ski. Upie kli -

śmy na jed nej bla sze tyl ko z so lą i pie -
przem per licz ki – z Pol ski i za ku pio ną
u bel gij skie go do staw cy. Po upie cze niu da -
łem do spró bo wa nia na szym ku cha rzom.
Oni nie mo gli uwie rzyć, że to ten sam
ptak. Świad czy to o tym, że w w sfe rę pro -
duk cji i po zy ski wa nia żyw no ści w Pol sce
nie wszedł prze mysł, biz nes. Dzię ki te mu
ma my świet ny pro dukt o wy so kiej ja ko -
ści, co nas wy róż nia na tle in nych kra jów.
Tak więc ku li nar nie mo że my bu do wać
na szą toż sa mość i kul tu rę – za zna czył
prze wod ni czą cy ju ry. 

Za do wo le nia z prze bie gu im pre zy
nie krył tak że To masz Tar naw ski, pre zes
fir my Las Ka lisz Sp z o. o. – Tra dy cja je -
dze nia dzi czy zny w Pol sce jest bar dzo
sta ra. Trze ba do niej wra cać, mi mo że
zmie ni ły się me to dy. War to zo sta wać
w na szej lo kal nej pol skiej tra dy cji. Mie li -
śmy bar dzo ma ło cza su na or ga ni za cję.
Głów nym dy ry gen tem ca łe go za ple cza
tech nicz ne go był wła śnie Pio trek Miel -
ca rek, któ re mu na le żą się po dzię ko wa -
nia. On stwo rzył pro jekt, któ ry z ca łą

dru ży ną re ali zo wa li śmy. Pol ska jest jed -
nym z naj lep szych pro du cen tów w Eu -
ro pie. Na go rą co je stem zde cy do wa nie
za tym, że by te go ty pu za wo dy by ły kon -
ty nu owa ne w przy szło ści. Oczy wi ście
na stą pi pod su mo wa nie ca łej im pre zy
i po dej mie my od po wied nie de cy -
zje – po wie dział T. Tar naw ski.

I Mi strzo stwa Pol ski w Dzi czyź nie
wy grał du et To masz Ka sper lik i Piotr Ma -
zur z ARIES Ho tel & SPA z Za ko pa ne go
(na gro da 4 tys. zł). Dru gie miej sce za ję li
Ja cek Sta chur ski i Łu kasz Woź niak (Fil -
har mo nia Sma ku – Re stau ra cja Au tor ska
w Ło dzi), a trze cia lo ka ta przy pa dła te -
amo wi z na sze go po wia tu – Ar ka diu szo -
wi Mar ci szo wi i Ja ro sła wo wi Ma cie ja ko wi
z Re stau ra cji Waw rzy niak w Perzy cach.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

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

POD NASZYM PATRONATEM

Pierwsze Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie
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W mi nio ną so bo tę ha la wi do wi sko -
wo -spor to wa wy peł nio na by ła
po brze gi. Tłu my miesz kań ców Kro -
to szy na i oko lic mia ły bo wiem oka -
zję obej rzeć wy stęp ka ba re tu Neo -
-Nów ka w naj now szym pro gra mie
„Ży wot Ma ria na”. Bi le ty na dwa
spek ta kle ro ze szły się w iście eks -
pre so wym tem pie.

Przez pra wie dwie go dzi ny sa la co
chwi lę wy bu cha ła sal wa mi śmie chu. Ka -
ba re cia rze w „Ży wo cie Ma ria na” po ka za li
pe ry pe tie sta ty stycz ne go Po la ka – od na ro -
dzin aż po je go kres – w spo sób iro nicz ny
i prze śmiew czy, czę sto od no sząc się do ak -
tu al nej sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej
w na szym kra ju. Pro gram wzbo ga co ny zo -
stał au tor ski mi pio sen ka mi i opra wą mu -
zycz ną w wy ko na niu ze spo łu Ża rów ki. 

Wi dzo wie bar dzo po zy tyw nie oce ni -
li wy stęp. – Jak za wsze Neo -Nów ka po -
zwa la na dwie go dzin ki wy lu zo wać się,
po śmiać i za po mnieć o co dzien no ści.
Szcze rze po le cam każ de mu – mó wi ła
jed na z miesz ka nek Kro to szy na.

Wro cław ski ka ba ret Neo -Nów ka two -
rzy trzech do świad czo nych ko mi ków – Ro -
man Żu rek, Mi chał Gaw liń ski  oraz  Ra do -
sław Bie lec ki. Ka ba ret ist nie je od2000 ro ku.

(NO VUS)

Ucznio wie szkół po nad gim na zjal -
nych ry wa li zo wa li w eta pie po wia to -
wym XV Wiel ko pol skiej Olim pia dy
Wie dzy Kon su menc kiej. Kon kurs od -
był się 7 mar ca w I Li ceum Ogól no -
kształ cą cym im. H. Koł łą ta ja w Kro -
to szy nie.

Mło dzież mia ła do roz wią za nia test
pi sem ny. W ra mach przy go to wań
do olim pia dy na le ża ło bo wiem za po znać
się z tre ścią 16 ustaw. Naj le piej po ra dzi ła
so bie Mi cha li na Ćwik z Ze spo łu Szkół Po -
nad gim na zjal nych nr 2 im. Ka ro la Li bel ta

w Kro to szy nie. Dru gie miej sce za ję ła Ad -
ria na Sła wu ta (ZSP nr 2), a trze cia by ła
An na Cza cho rek (I LO im. H. Koł łą ta ja).
W kwiet niu lau re at ki olim pia dy bę dą re -
pre zen to wa ły nasz po wiat w fi na le wo je -
wódz kim w Po zna niu.

Or ga ni za to rem kon kur su był Mi ko łaj
Lech man – Po wia to wy Rzecz nik Praw
Kon su men ta, któ ry prze wod ni czył ju ry
oce nia ją ce mu pra ce uczest ni ków. W ko mi -
sji zna leź li się tak że Wal de mar Wro nec ki
i An na Gro no wicz z Wy dzia łu Edu ka cji,
Kul tu ry i Spor tu Sta ro stwa Po wia to we go.

OPRAC. (NO VUS)

KABARET

Żywot Mariana według Neo-Nówki
I LO KROTOSZYN

Powiatowy etap olimpiady
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Przy po mi na my, iż w każ dy wto rek
rad ni miej scy i po wia to wi z ra mie nia Pra -

wa i Spra wie dli wo ści peł nią dy żur dla
miesz kań ców w biu rze PiS przy uli cy Ra -
wic kiej w Kro to szy nie. Za in te re so wa nych
za pra sza my w go dzi nach 17.00-18.00. 

(AN KA)

KROTOSZYN

Dyżur radnych
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Czte ry oso by po szko do wa ne i roz bi ty
po jazd to bi lans zda rze nia dro go we -
go, do któ re go do szło 10 mar ca ra -
no w miej sco wo ści Lu to gniew. Przy -
czy ną by ło za śnię cie kie row cy.

Sa mo chód oso bo wy mar ki Re nault
Sce nic zje chał z dro gi do ro wu, ude rzył
w mo stek prze jaz do wy i za trzy mał się
na ścież ce ro we ro wej. Po jaz dem po dró żo -
wa ły czte ry oso by, któ re w mo men cie
przy by cia służb ra tow ni czych znaj do wa ły
się po za au tem. 

Stra ża cy udzie li li kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy uczest ni kom wy pad -
ku, któ ry mi na stęp nie za jął się Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go. Le karz pod -
jął de cy zję o prze trans por to wa niu

wszyst kich do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra -
tun ko we go. Stra ża cy w roz bi tym po jeź -
dzie odłą czy li aku mu la tor oraz zneu tra -
li zo wa li skut ki wy cie ku pły nów eks plo -
ata cyj nych.

– Do zda rze nia do szło ok. go dzi -
ny 6.10. Sa mo cho dem po dró żo wa ły
czte ry oso by i wszyst kie zo sta ły za bra ne
do szpi ta la w Kro to szy nie. Kie row ca
z po wo du zmę cze nia za snął za kie row ni -
cą, w wy ni ku cze go stra cił pa no wa nie
nad po jaz dem i wje chał do przy droż ne -
go ro wu. Męż czy zna był trzeź wy. Uka ra -
no go man da tem w wy so ko -
ści 400 zł – in for mu je Piotr Szcze pa -
niak, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Kro to szy nie.

(NO VUS)

Osiem za stę pów stra ży po żar nej ga -
si ło po żar na te re nie za kła du sto lar -
skie go w miej sco wo ści No wy Fol -
wark (gmi na Kro to szyn). Do zda rze -
nia do szło w no cy 10 mar ca. 

Na ak cję za dys po no wa no trzy za stę -
py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz po jed nym z jed no -
stek OSP w Kro to szy nie, Rosz kach, Roz -
dra że wie, Be ni cach i Chwa li sze wie.

Jak się oka za ło, pa lił się ciąg tech -
no lo gicz ny wy cią gu i ma ga zy no wa nia

tro cin. Po żar roz prze strze niał się rów -
nież na kon struk cję da chu obiek tu.
Stra ża cy, wy po sa że ni w sprzęt ochro -
ny dróg od de cho wych, po da li dwa
prą dy ga śni cze pia ny sprę żo nej na źró -
dło po ża ru.

Na stęp nie przy uży ciu ka me ry ter -
mo wi zyj nej usta li li ukry te za rze wia ognia
w kon struk cji da chu. Po do tar ciu na pod -
da sze bu dyn ku stra ża cy po da li je den prąd
ga śni czy wo dy na pa lą ce się drew nia ne
ele men ty. Nad pa lo ne bel ki wy cię li pi łą
sza bla stą i wy nie śli na ze wnątrz, po dob -
nie jak tro ci ny i nad pa lo ne ele men ty kon -
struk cyj ne. Po ich do ga sze niu dzia ła nia
za koń czo no. 

(NO VUS)

NA DRODZE

Zasnął za kierownicą

LUTOGNIEW

Nocny pożar w stolarni
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TENIS STOŁOWY

Sukcesy reprezentantów Impulsu
Ko lej ne do bre wy stę py ma ją za so bą
te ni si ści sto ło wi UKS Im puls Zdu ny.
W ostat nim cza sie ry wa li zo wa li
w czte rech im pre zach. 

Na Mi strzo stwach Gmi ny Ko by lin,
któ re od by ły się w lu tym, Ka ta rzy na
Rosz czak trium fo wa ła w gru pie dziew -
cząt z rocz ni ka 2007 i młod szych, a Wik -
tor Ma lec za jął dru gą lo ka tę w ka te go rii
chłop ców z rocz ni ków 2006-2001.

Te go sa me go dnia in ni za wod ni cy
wal czy li w III Grand Prix Po łu dnio wej
Wlkp. Ża ków i Ka de tów w Ostro wie

Wlkp. W kat. ża ków naj lep szy był Mi łosz
Ko ło dziej ski. 

Na po cząt ku mar ca w XXVIII Me -
mo ria le Bo że ny Ku rek ko lej ny zło ty me -
dal zdo by ła Ka ta rzy na Rosz czak, któ ra by -
ła bez kon ku ren cyj na w gru pie dziew cząt
z rocz ni ka 2006 i młod szych. 

Z ko lei w roz gryw kach V li gi Im puls
po ko nał u sie bie 10: 6 eki pę Bia łe go Or ła
Koź min Wlkp. Dla zdu now skie go ze spo łu
punk to wa li Wik tor Ma lec (4,5), Ka ta rzy na
Swo ra (2), To masz Ka sprzak (2), Ma te usz
Sta niew ski (1) i Krzysz tof Ma te la (0,5). 

(AN KA)

10 mar ca od by ła się 15. edy cja Ma -
niac kiej Dzie siąt ki. W tra dy cyj nym
bie gu po znań skim, roz po czy na ją -
cym se zon star tów ulicz nych w Pol -
sce, nie za bra kło przed sta wi cie li na -
sze go po wia tu. 

Do ry wa li za cji w sto li cy Wiel ko pol ski
zgło si ło się 5280 bie ga czy. Osta tecz nie li -
nię me ty na to rze re ga to wym Mal ta prze -
kro czy ło 4417 za wod ni ków. W tym ro ku
naj szyb szy był Ke nij czyk Wy clif fe Kip ko -
rir Bi wot, któ ry po ko nał tra sę w cza -

sie 28: 59. Za nim upla so wa li się Ka mil
Kar bo wiak (29: 22) oraz Be nard Mu in de
Ma the ka (29: 26). Spo śród ko biet naj lep -
sza by ła Ke nij ka Ge net Ga shie Bey ene
z wy ni kiem 32: 10, wy prze dza jąc An nę
Gosk (32: 56) i Re na tę Pliś (33: 44). 

Nasz po wiat re pre zen to wa ło po -
nad 50 za wod ni ków, m. in. Ar tur Ma rek
(193. miej sce – 37: 21), Ka mil Ko niecz -
ny (265. miej sce – 38: 17), Ka rol Olej ni -
czak (333. miej sce – 39: 04), Ser giusz
Sój ka (354. miej sce – 39: 13), Piotr
Grzem pow ski (361. miej sce – 39: 17),

Mi chał Wło dar czyk (422. miej -
sce – 39: 48), Bła żej Zim mer mann (514.
miej sce – 40: 33), Ju sty na Olej ni czak
(524. miej sce – 40: 40), Mar cin Obal
(543. miej sce – 40: 50), Ja kub Mar ci niak

(555. miej sce – 41: 00), Ma ciej Na mysł
(596. miej sce – 41: 20), Pa weł Bła żu tycz
(794. miej sce – 42: 45), Cze sław Sien kie -
wicz (837. miej sce – 42: 59). 

(GRZE LO)

BIEGI

Startowali w Poznaniu 

W Wolsz ty nie od by ły się Mi strzo stwa
Wiel ko pol ski w War ca bach Kla sycz -
nych w ra mach XX Igrzysk Dzie ci i Mło -
dzie ży Szkol nej. W za wo dach star to wa -
li przed sta wi cie le szkół ze Smo lic, Ku -
kli no wa, Za le sia Ma łe go i Kro to szy na. 

W Igrzy skach Dzie ci Szko łę Pod sta wo -
wą w Smo li cach re pre zen to wa ło czwo ro
uczniów – Ka ta rzy na Kacz ma rek (51.
miej sce), Ró ża Szyr ner (57), An to ni Cze -
ba tu ra (35) i Mi chał Pu ślec ki (49). – Ich
wy stęp moż na uznać za do bry – oce nia

Prze my sław Gu stow ski, na uczy ciel wy cho -
wa nia fi zycz ne go w SP Smo li ce. – Oprócz
Mi cha ła po zo sta ła trój ka w mi strzo stwach
Wiel ko pol ski bra ła udział po raz pierw szy
i wszy scy ma ją szan sę na wy stęp w tych
roz gryw kach za rok.

W Igrzy skach Mło dzie ży Wik to ria
Łu ko wiak za ję ła ósme miej sce, zdo by wa -
jąc ty le sa mo punk tów co za wod nicz ka
z trze ciej lo ka ty. Do dat ko wa kla sy fi ka cja
za de cy do wa ła o osta tecz nych po zy cjach
na ko niec za wo dów. Smo li czan ka zdo by -
ła IV ka te go rię. Wa nes sa Ro szek upla so -

wa ła się na 21. miej scu i do dat ko wo zdo -
by ła V ka te go rię. Z ko lei Ju lia Kor da sie -
wicz zna la zła się na 38. lo ka cie.

W zma ga niach mło dzie ży star to wa ło
tak że dwo je uczniów Szko ły Pod sta wo wej
w Ku kli no wie – Mar ce li na Bu dzik (29.
miej sce) i Pa weł Bry lew ski (25. miej sce).
W Igrzy skach Dzie ci wzię ła też udział Ju -
sty na Łu ko wiak ze Szko ły Pod sta wo wej
w Za le siu Ma łym, któ ra za ję ła 15. miej -
sce, zdo by wa jąc V ka te go rię.

Naj le piej z po wia tu kro to szyń skie go
spi sał się uczeń Szko ły Pod sta wo wej nr 4
w Kro to szy nie, Da wid Gu stow ski, któ ry
za koń czył za wo dy na siód mym miej scu,
zdo by wa jąc rów nież V ka te go rię.

(GRZE LO)

WARCABY

Rywalizacja przy planszach



Zna ko mi cie spi sa li się re pre zen tan ci
klu bów z na sze go po wia tu w Za mo -
ściu, gdzie star to wa li w za wo dach Pu -
cha ru Pol ski Ju nio rów, Ju nio rek, Se -
nio rów i Se nio rek w Su mo. UKS Sam -
son Ko by lin był naj lep szy za rów no
w gru pie ju nio rów, jak i w se nio rach. 

Spo śród przed sta wi cie li ko by liń skie -
go klu bu w ry wa li za cji ju nior skiej me da le
wy wal czy li Wik to ria Prze woź na (zło to
w 60 kg), Pa weł Si ko ra (zło to w 60 kg),
Mo ni ka So wa (zło to w 70 kg oraz sre bro
w 65 kg), Piotr Si ko ra (zło to w 70 kg i sre -
bro w 80 kg), Ma te usz Pie szak (sre bro

w 60 kg), Pa try cja Du bic ka (sre bro w 60
kg), Mi chał Grzem pow ski (sre bro w 90
kg), Wir gi nia Ro szek (brąz w 50 kg), Kin -
ga Sro czan (brąz w 75 kg) i We ro ni ka Sza -
fra niak (brąz w open). 

W zma ga niach se nio rów na po -
dium sta nę li Ju lia Jan ko wiak (sre bro
w 55 kg), Ju lia Cał ka (brąz w 60 kg),
Mar ta Wie le biń ska (sre bro w 95 kg
i brąz w 80 kg), Pa tryk Swo ra (brąz
w 85 kg i 92 kg), Ste fan Kle jew ski (sre -
bro w open i brąz w +115 kg) i Se ba -
stian Al cer (brąz w open i 115 kg). 

Spo ro me da li zdo by li tak że su mo cy
TA Ro zum Kro to szyn. Wśród ju nio rów

by li to Mi ko łaj Raź niak (brąz w 60 kg),
Kac per Wia trak (brąz w 70 kg) Le na An -
drze jak (brąz w 70 kg), Zu zan na Kry stek
(sre bro w open i brąz w +75 kg), Mi ko łaj
Mro wiń ski (brąz w 90 kg) i Kac per Mi ko -
łaj czyk (zło to w open i sre bro +100 kg). 

W gru pie se nio rów me da le wy wal -
czy li Alek san dra Ro zum (brąz w 65 kg
i 73 kg), K. Wia trak (brąz w 70 kg), Ma -
te usz Ko niecz ny (zło to w 77 kg i sre bro
w 85 kg), Aron Ro zum (sre bro w 100
kg), Chin giz Sa ma dov (sre bro w -115 kg
i brąz w 100 kg) oraz Mi chał Fa bia now -
ski (brąz w +115 kg). 

(GRZE LO)

SUMO

Ekipa Samsona najlepsza w Zamościu 

15Sport

TAEKWONDO

Halla-San z okazałym
dorobkiem medalowym

Re pre zen tan ci klu bu Hal la -San Kro -
to szyn star to wa li w dwóch waż nych
tur nie jach – Po lish Open Cup i Ti ger
Open Cup. W obu im pre zach spi sa li
się bar dzo do brze.

W Po lish Open Cup ry wa li zo wa li
Ma ja Sta ruch, Piotr Tom czak i Ja cek Śro -
nek. Ten ostat ni, mi mo nie wiel kie go sta -
żu tre nin go we go, sto czył bar dzo za cię ty
po je dy nek ze znacz nie bar dziej do świad -
czo nym ry wa lem. I bar dzo nie wie le za -
bra kło, by w kon ku ren cji walk se mi -con -
tact sta nął na po dium. Z ko lei w tech ni -
kach spe cjal nych zdo był srebr ny me dal. 

Tre ne rzy po ka za li kla sę – Piotr
Tom czak oka zał się naj lep szy w wal kach

li ght -con tact, a w se mi -con tact w fi na le
róż ni cą jed ne go kop nię cia uległ swo je -
mu prze ciw ni ko wi. Ma ja Sta ruch zdo by -
ła zło to w li ght -con tact oraz w tech ni -
kach spe cjal nych i sre bro w se mi -con tact
i zo sta ła wy bra na naj lep szą za wod nicz ką
wśród se nio rów.

Z Ti ger Open Cup za wod ni cy Hal -
la -San przy wieź li dzie sięć me da li. Dwa
zło te krąż ki i je den brą zo wy zdo był Fi lip
So ko łow ski, zło to i brąz zgar nął Krzysz -
tof Szy mań ski, dwa ra zy brąz wy wal czył
Jan Skal ski, na dru gim oraz trze cim
stop niu po dium sta wał Fi lip Śro nek,
a Kac per Wil lak wró cił do do mu ze
srebr nym me da lem. 

(AN KA)



Od re mi su roz po czę ła li go we zma ga -
nia w 2019 ro ku kro to szyń ska
Astra. W mi nio ną so bo tę pod opiecz -
ni tre ne ra Krzysz to fa We wió ra
na wła snym bo isku po dzie li li się
punk ta mi z Wil ka mi Wil czyn. 

Przy po mnij my, że do Astry
przed run dą wio sen ną do łą czy ła trój ka

pił ka rzy. Z wy po ży cze nia w Olim pii Po -
znań wró cił Krzysz tof Ra tyń ski. Z Ostro -
vii 1909 Ostrów Wlkp. do kro to szyń skiej
dru ży ny do łą czył mło dy na past nik, Pa -
tryk Po wa lisz. Po nad to wresz cie uda ło się
za re je stro wać do gry ukra iń skie go po -
moc ni ka, Mak sy ma Ish chu ka. 

Jak zgod nie stwier dzi li ob ser wa to rzy
po je dyn ku, każ dy z ze spo łów miał szan sę

na zdo by cie trzech punk tów. W pierw szej
od sło nie le piej pre zen to wa li się go ście. Stwo -
rzy li so bie dwie świet ne sy tu acje, lecz – bę -
dąc tuż przed bram ką – fa tal nie pu dło wa li. 

Po zmia nie stron ini cja ty wę prze ję li go -
spo da rze. Do brze pre zen to wał się K. Ra tyń -
ski. Bli ski szczę ścia był po ude rze niu z dal -
szej od le gło ści, lecz pił ka mi ni mal nie mi nę -
ła bram kę Wil ków. W koń ców ce skrzy dło -
wy Astry zo stał sfau lo wa ny przez gol ki pe ra
przy jezd nych, któ ry w roz mo wach po me -
czo wych przy znał się do zła ma nia prze pi -
sów. Sę dzia jed nak nie zde cy do wał się po -
dyk to wać rzu tu kar ne go dla kro to szy nian. 

W naj bliż szy week end Astra zmie rzy
się na wy jeź dzie z Tu rem 1921 Tu rek.

(GRZE LO)
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PIŁKA NOŻNA

Bezbramkowa inauguracja wiosny

Za na mi pierw szy z dwóch tur nie jów
eli mi na cji Klu bo wych Mi strzostw
Wiel ko pol ski Mi ni siat ków ki Dziew -
cząt. W za wo dach ry wa li zo wa ły kro -
to szyń skie dru ży ny – UKS Trój ka,
UKS Po lon oraz UKS Piast. 

Pięć miast w Wiel ko pol sce – Pi ła,
Sza mo tu ły, Tu rek, Ostrze szów i Kro to -
szyn – go ści ło żeń skie eki py siat kar skie.

W ha li spor to wej przy uli cy Olim pij skiej
za pre zen to wa ły się ze spo ły dwó jek (rocz -
nik 2008), trój ek (rocz nik 2007) oraz
czwó rek (rocz nik 2006). 

W naj młod szej ka te go rii wal czy ło 19
te amów. Na dru gim miej scu skla sy fi ko -
wa ny zo stał UKS Po lon I. Zwy cię ży ły
dziew czę ta z UKS I Czer wo niak. Nasz po -
wiat re pre zen to wa ły tak że UKS Piast I (6.
miej sce), UKS Po lon III (7), UKS Po -

lon II (12), UKS Trój ka II (13-19), UKS
Trój ka I (13-19), UKS Piast II (13-19)
i UKS Piast III (13-19). 

W ka te go rii trój ek ry wa li zo wa ło 12
ze spo łów. Dru gie miej sce za jął UKS
Piast I. Z ko lei UKS Po lon I był pią ty,
UKS Trój ka II – szó sty, UKS
Piast II upla so wał się na ósmej lo ka cie,
a UKS Trój ka I skla sy fi ko wa ny zo stał
na po zy cjach 10-12.

Do zma gań czwó rek przy stą pi ło
dzie więć dru żyn. Na trze cim miej scu
upla so wa ły się dziew czę ta UKS Po lon I,
a tuż za po dium zna lazł się UKS Trój ka II.
Szó sta lo ka ta przy pa dła Po lo no wi II.
Staw kę ze spo łów za mknę ły na to miast
UKS Trój ka I i UKS Piast. 

Or ga ni za to rzy tur nie ju dzię ku ją
za wspar cie bur mi strzo wi Fran cisz ko wi
Mar szał ko wi i fir mie Ro don Wit cars,
a tak że za wod nicz kom UKS Trój ka i KKS
Astra za sę dzio wa nie młod szym ko le żan -
kom. Dru gi etap eli mi na cji za pla no wa no
na 24 mar ca. 

(GRZE LO)

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

SIATKÓWKA

Nasze zespoły na podium
PŁYWANIE 

Dwa rekordy życiowe 
Julii Bielawnej
W po znań skich ter mach od by ły się
Ogól no pol skie Za wo dy Pły wac kie,
w któ rych świet nie za pre zen to wa ła
się Ju lia Bie law na. Kro to szyń ska za -
wod nicz ka za ję ła trze cie miej sce
na dy stan sie 50 m sty lem kla sycz -
nym, po bi ja jąc swój re kord ży cio wy. 

Do sto li cy Wiel ko pol ski przy by ło po -
nad 400 pły wa ków z 44 klu bów, m. in.
z Ko sza li na, Ko ło brze gu, Sta ra cho wic,
Wro cła wia czy Go rzo wa Wlkp. W tym
gro nie zna la zła się też – wy bra na nie daw -
no na Spor to wą Na dzie ję Po wia tu Kro to -
szyń skie go – Ju lia Bie law na. 

Pły wacz ka KS Kro tosz ry wa li zo wa ła
w czte rech kon ku ren cjach. Naj le piej po -
szło jej w wy ści gu na 50 m sty lem kla sycz -
nym, w któ rym by ła trze cia, po bi ja jąc

swój re kord ży cio wy – 36: 56. Ko lej ną
„ży ciów kę” osią gnę ła na 50 m sty lem mo -
tyl ko wym – 36: 36. Po nad to J. Bie law na
star to wa ła na 50 m sty lem do wol nym
(32: 02) i na 100 m sty lem zmien nym
(1: 20: 49). 

(GRZE LO)

Ma riusz Wal ko wiak
W le cze niu

bó lu krę go słu pa
po le cam te ra pię
Dr. Co xa. Po zwa -
la ona bo wiem
na bez ope ra cyj ne
z m n i e j  s z e  n i e
prze pu kli ny dys -
ku i je go re ge ne -
ra cję na wet do 30
pro cent. To me to da bez piecz na i ła god -
na, a przede wszyst kim sku tecz na. Mo -
gą z niej sko rzy stać pa cjen ci z ta ki mi do -

le gli wo ścia mi jak rwa kul szo wa i bar ko -
wa, drę twie nie, mro wie nie koń czyn itp.
Wcze śniej je dy nym wyj ściem był za bieg
chi rur gicz ny, lecz dzię ki te ra pii Dr. Co -
xa ope ra cji moż na unik nąć.

Me to da ta da je efekt w po sta ci po -
mniej sze nia się prze pu kli ny dys ku, dzię -
ki cze mu zmniej sza się ucisk na ko rze nie
ner wo we, co przy no si ulgę w bó lu. Po -
nad to do cho dzi do po więk sze nia się
otwo rów mię dzy krę go wych i przy wra ca -
ny jest ruch w sta wach krę go słu pa. Naj -
waż niej szy efekt to re ge ne ra cja krąż ków
mię dzy krę go wych, któ re sta ją się bar -
dziej na wod nio ne, od ży wio ne i więk sze.

Astra Krotoszyn – Wilki Wilczyn
0:0

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