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Nasi zdominowali
mistrzostwa Polski

W trak cie se sji Ra dy Miej skiej w Ko by -
li nie, któ ra od by ła się 27 mar ca, pod -
ję ta zo sta ła uchwa ła w spra wie utwo -
rze nia Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry.

Ta dłu go ocze ki wa na przez miesz -
kań ców in sty tu cja roz pocz nie dzia łal ność
już 1 ma ja. Sie dzi ba mie ścić się bę dzie
w bu dyn ku przy ul. Strze lec kiej 10. Ko -
by liń scy rad ni jed no gło śnie przy ję li
uchwa łę w tej spra wie.

(AN KA)

KOBYLIN

W maju ruszy ośrodek kultury

Po czą tek kwiet nia to naj wyż sza po ra,
aby za brać się za po rząd ki w ogro dzie. Co -
raz wyż sza tem pe ra tu ra spra wia, że wię cej
cza su spę dza my na świe żym po wie trzu,

a wo kół na szych do mów i na bal ko nach
ro bi się co raz bar dziej zie lo no. War to
przy roz ma itych pra cach ogro do wych sko -
rzy stać z urzą dzeń ty pu wer ty ku la tor lub

aera tor, któ re moż na m. in. wy po ży czyć
w Mar ke cie Bu dow la nym PSZCZÓŁ KA
w Kro to szy nie, miesz czą cym się w Cen -
trum Bu dow la nym BA NA SZAK.
W PSZCZÓŁ CE znaj dzie cie wszyst ko, co
po trzeb ne do urzą dze nia ogro du. 

(AN KA)

Wię cej na ten te mat na str. 9

MARKET BUDOWLANY PSZCZÓŁKA

Czas na ogród! 



21 mar ca ob cho dzo ny był Świa to wy
Dzień Ze spo łu Do wna. W Szko le
Pod sta wo wej nr 3 im. K. Ma ku szyń -
skie go za ini cjo wa no cie ka we ak cje,
ma ją ce na ce lu pro pa go wa nie praw
osób z ze spo łem Do wna do peł ne go
uczest nic twa w ży ciu spo łecz nym,
jak rów nież zwięk sza nie świa do mo -
ści spo łecz nej na te mat tri so mii 21.

20 mar ca w szko le prze pro wa dzo no
warsz ta ty na te mat ze spo łu Do wna
z ucznia mi klas czwar tych. Dzie ci roz ma -

wia ły z te ra peu ta mi   na te mat po sza no -
wa nia, ak cep ta cji, edu ka cji włą cza ją cej
i pro mo wa nia praw osób z tą cho ro bą.
Od po wia da ły też na py ta nia pro ble mo -
we. Osta tecz nie uda ło się dojść do wspól -
nych wnio sków – każ dy z nas jest in ny,
a jed no cze śnie je ste śmy do sie bie po dob -
ni, nikt nie lu bi być „wy klu czo ny”. W ge -
ście so li dar no ści ucznio wie za pro jek to wa -
li wzo rzy ste, ory gi nal ne skar pe ty w for -
mie prac pla stycz nych, któ re wy eks po no -
wa ne zo sta ły na te re nie szko ły.

21 mar ca ucznio wie i na uczy cie le za -

ło ży li dwie nie pa su ją ce do sie bie skar pet -
ki, tym sa mym po ka zu jąc, że in te gru ją się
z oso ba mi z ze spo łem Do wna. W ho lu
szkol nym oraz przy ga bi ne cie lo go pe dycz -
nym ucznio wie przy go to wa li ga zet ki te -

ma tycz ne. Po nad to prze pro wa dzo no kon -
kurs fo to gra ficz ny, te ma tycz nie na wią zu -
ją cy do oma wia nych w tych dniach za gad -
nień.  

OPRAC. (NO VUS)
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Go ściem pierw sze go w tym ro ku
„Mu ze al ne go spo tka nia z hi sto rią”
w Mu zeum Re gio nal nym im. Hie ro -
ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie był
Mi chał Jar nec ki – hi sto ryk, na uko -
wiec, na uczy ciel, po dróż nik. Pre le -
gent opo wia dał o po dró żach i po -
dzie lił się swo imi prze my śle nia mi
z tym zwią za ny mi.

„Świat w oczach Mi cha ła – su biek -
tyw na wi zja świa ta po dróż ni ka i hi sto ry -
ka” – tak za ty tu ło wał swo ją pre lek cję M.
Jar nec ki, któ ry w nie zwy kle pa sjo nu ją cy
i barw ny spo sób mó wił o swo ich wy pra -
wach. Licz ne aneg do ty, fo to gra fie i cie ka -
we dy gre sje spra wi ły, że opo wie ści prof.
Jar nec kie go słu cha ło się z za par tym
tchem, a nie kie dy słu cha cze wy bu cha li
grom kim śmie chem. 

Mi chał Jar nec ki jest pra cow ni kiem
na uko wym fi lii UAM w Ka li szu, hi sto ry -
kiem i na uczy cie lem. Przez wie le lat pra -
co wał w ostrow skich szko łach śred nich
ja ko na uczy ciel hi sto rii i wie dzy o spo łe -
czeń stwie. Zaj mu je się kwe stią re la cji
pol sko -cze cho sło wac ko -ukra iń skich,
dzie ja mi Ru si Za kar pac kiej

w XIX i XX w., for mo wa niem świa do -
mo ści na ro do wej w Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej, dzie ja mi Ame ry ki Ła ciń -
skiej, In dii i Afry ki Po łu dnio wej, po wsta -
niem stycz nio wym oraz pol ski mi kon -
cep cja mi osad ni czo -ko lo nial ny mi w II RP
i tu ry sty ką kul tu ro wą.

Jest au to rem wie lu pu bli ka cji na uko -
wych oraz kil ku ksią żek, m. in. „Ir re den ta
ukra iń ska w sto sun kach pol sko -cze cho -
sło wac kich w la tach 1918-1939” czy
„Ste fan Szolc -Ro go ziń ski”. Za wy da ną
w 2017 ro ku książ kę „Ura iń ski Pie mont.
Ruś Za kar pac ka w okre sie au to no -
mii 1938-1939” otrzy mał głów ną na gro -
dę im. W. Fel cza ka i H. We re szyc kie go.
Jest też lau re atem na gro dy Wiel ko pol -
skie go Ku ra to ra Oświa ty.

M. Jar nec ki to z za mi ło wa nia po dróż -
nik. Część swo ich wy praw po Eu ro pie od -
był, po szu ku jąc źró deł nie zbęd nych w je -
go pra cy na uko wej. Do tych czas zwie -
dził 156 kra jów. Jest po nad to dzien ni ka -
rzem, po pu la ry za to rem wie dzy o świe cie
i tu ry sty ce oraz człon kiem re dak cji na -
uko we go cza so pi sma in ter ne to we go
www.tu ry sty ka.kul tu ro wa.org.

(NO VUS)

MUZEUM

Świat w oczach Michała

SP NR 3 KOŹMIN WLKP.

Nikt nie lubi być wykluczony
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W Kro to szy nie od by ła się kon fe ren -
cja pra so wa z udzia łem An dże li ki
Moż dża now skiej – se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie In we sty cji i Roz wo -
ju, Sła wo mi ry Ka lak – rad nej Kro to -
szy na i Ka ro li ny Za bo rek -Ku law -
skiej – rad nej Sul mie rzyc. Na spo -
tka niu mó wio no o ob wod ni cach. Po -
ru szo no tak że te mat sul mie rzyc kiej
OSP, któ ra nie ma spraw ne go wo zu
bo jo we go.

W kon fe ren cji uczest ni czy li stra ża cy
z OSP Sul mie rzy ce wraz z pre ze sem Woj -
cie chem Ostoj skim, dwie pa nie re pre zen -
tu ją ce ko ła go spo dyń wiej skich oraz Ire na
Mar sza łek – pre zes kro to szyń skie go od -
dzia łu Pol skie go Związ ku Eme ry tów,
Ren ci stów i In wa li dów.

Mi ni ster Moż dża now ska zor ga ni zo -
wa ła kon fe ren cję pra so wą w związ ku
z nad cho dzą cy mi wy bo ra mi do Par la men -
tu Eu ro pej skie go, w któ rych bę dzie star to -
wać z dru gie go miej sca na wiel ko pol skiej
li ście wy bor czej Pra wa i Spra wie dli wo ści.
Naj wię cej uwa gi po świę ci ła spra wie ob -
wod nic w cią gu dróg kra jo wych nr 15
i nr 36 na te re nie po wia tu kro to szyń skie -
go, dro gi S11 (ob wod ni ca Ka li sza) oraz
dro gi nr 12 w oko li cach Ja ra cze wa. 

– W po ro zu mie niu z pre mie rem
Mo ra wiec kim oraz we współ pra cy z Ge -
ne ral ną Dy rek cją Dróg Kra jo wych i Au to -
strad pil nie przy go to wu je my do re ali za cji
sie dem za dań in we sty cyj nych, zwią za -
nych z opra co wa niem do ku men ta cji pro -
jek to wej ob wod nic na te re nie po łu dnio -
wej Wiel ko pol ski – mó wi ła mi ni -
ster. – Na tej li ście znaj du ją się ob wod ni ce
Koź mi na Wlkp., Kro to szy na, Zdun
i Ciesz ko wa oraz Ko by li na. W su mie
do za pro jek to wa nia jest 60,5 km no wych
dróg, przy czym w przy pad ku Koź mi na
Wlkp. do ku men ta cję mu si my je dy nie
zak tu ali zo wać, a w przy pad ku Kro to szy -
na i Ko by li na opra co wać od no wa – wy ja -
śni ła A. Moż dża now ska.

Jak przy po mnia ła, w Koź mi nie Wlkp.
dział ki pod przy szłą ob wod ni cę są już

od 10 lat wy ku pio ne i in we sty cja po win na
zo stać jak naj szyb ciej zre ali zo wa na. – Do -
pil nu ję re ali za cji tych pla nów, dla mnie to
jest prio ry tet. Miesz kań cy już za dłu go
na to cze ka ją – stwier dzi ła mi ni ster.

Ob wod ni ca  Koź mi na Wlkp. ma li -
czyć 5,9 km i kosz to wać ok. 5,6 mln zł.
Z ko lei ob wod ni ca Kro to szy na, Zdun
i Ciesz ko wa mia ła by mieć dłu gość 18 km.
Do li sty za dań re ali zo wa nych w cią gu dro -
gi kra jo wej nr 36 oprócz Ko by li na do pi sa -
no rów nież ob wod ni cę Miej skiej Gór ki.

Po ru szo no tak że spra wę zgło szo ną
przez stra ża ków OSP Sul mie rzy ce, któ rzy
pro si li o po moc w kwe stii bra ku spraw ne -
go wo zu bo jo we go. Przy po mnij my, że
pod ko niec lu te go pod czas po wro tu z jed -
nej ak cji po jazd uległ awa rii i mu siał być ho -
lo wa ny do jed nost ki. Stra ża cy pod kre śli li,
że wóz bo jo wy Star 266 z 1985 ro ku
od daw na przy spa rza im wie le pro ble mów,
o czym wie lo krot nie in for mo wa li wła dze
Sul mie rzyc – pó ki co bez sku tecz nie. 

W spra wę za an ga żo wał się se na tor
Łu kasz Mi ko łaj czyk, któ ry 11 mar ca
na se sji Ra dy Miej skiej w Sul mie rzy cach
po wie dział, że jest moż li wość za ku pu no -
we go wo zu bo jo we go w po ro zu mie niu
z Ko men dą Wo je wódz ką Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej. Gmi na mu sia ła by pod jąć
uchwa łę, by mo gła sfi nan so wać kup no

przy naj mniej w 50 pro cen tach. Ca ły
koszt zmie ścił by się w prze dzia le od 800
tys. zł do mi lio na. Więk szość rad nych
uzna ła, że w bu dże cie bra ku je środ ków
na sfi nan so wa nie za ku pu wo zu.

– Część rad nych i bur mistrz nie zbyt
po zy tyw nie przy chy la ją się do za ku pu te go
wo zu. Stra ża cy zo sta ną z tym sa mi. Dla te -
go skon tak to wa łam się z pa nią mi ni ster,
któ ra jest bli sko rzą du i nie od mó wi na szej
proś bie. Stra ża cy mu szą mieć spraw ny i no -
wo cze sny wóz – dla bez pie czeń stwa
miesz kań ców. Zło ży łam dwa wnio ski o za -
bez pie cze nie środ ków w bu dże cie, ale te -
mat nie zo stał pod ję ty. Uwa żam, że to się
nie uda. Jest tak wie le in nych spraw, że bu -
dżet nie udźwi gnie te go – oznaj mi ła Ka ro -
li na Za bo rek -Ku law ska.

– Pań stwo mu si cie mieć wóz bo jo -
wy, je śli wa sza jed nost ka jest w kra jo -
wym sys te mie. Nie ma in nej moż li wo -
ści. Dzia ła nia mu szą zo stać pod ję te, trze -
ba zna leźć roz wią za nie. Spo tkam się
w tej spra wie z mi ni strem spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji oraz bur mi -
strzem Sul mie rzyc – do po wie dzia ła A.
Moż dża now ska, któ ra pod kre śli ła, że
gmi na Sul mie rzy ce mu si par ty cy po wać
w kosz tach cho ciaż by na mi ni mal nym
po zio mie 20-30 pro cent.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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KONFERENCJA

Czy Krotoszyn doczeka się obwodnicy?
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Nauczyciele przystąpią 
do strajku

Koź miń scy na uczy cie le przy stą pią
do ogól no pol skie go straj ku, któ ry
ma się roz po cząć 8 kwiet nia. We
wszyst kich pla ców kach oświa to -
wych na te re nie gmi ny od by ło się już
re fe ren dum straj ko we. Je go wy nik
jest jed no znacz ny: TAK dla straj ku. 

Dla te go też 21 mar ca bur mistrz Ma -
ciej Brat bor ski za pro sił na spo tka nie dy -
rek to rów szkół, by do wie dzieć się, czy pla -
ców ki oświa to we są przy go to wa ne na tę
kry zy so wą sy tu ację.

Przy po mnij my, że ogól no pol ski strajk
na uczy cie li pod au spi cja mi Związ ku Na -
uczy ciel stwa Pol skie go zwią za ny jest z żą da -
niem pod wyż ki o 1000 zł wy na gro dzeń za -
sad ni czych na uczy cie li, wy cho waw ców, in -
nych pra cow ni ków pe da go gicz nych i pra -
cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi.

W spo tka niu w koź miń skim urzę -
dzie uczest ni czy li dy rek to rzy szkół
i przed szko la, Be ata Ada miak – pre zes
miej sco we go od dzia łu ZNP, Ire na Se -
rek – kie row nik Re fe ra tu Oświa ty. – Ja ką
for mę przyj mie strajk na uczy cie li? – py tał
bur mistrz Brat bor ski.

B. Ada miak wy ja śni ła, że sy tu acja
zwią za na z or ga ni za cją straj ku jest dy na -
micz na, jed nak z in for ma cji, któ re ma
na tę chwi lę, wy ni ka, że straj ku ją cy na -
uczy cie le bę dą obec ni w szko łach, ale nie
bę dą świad czyć pra cy. Ozna cza to to tal ny
pa ra liż w pla ców kach oświa to wych,
w któ rych je dy nie dy rek to rzy i nie wiel ki
pro cent nie straj ku ją cych na uczy cie li bę dą
mo gli spra wo wać opie kę nad ucznia mi.
Efek tem straj ku bę dzie tak że pa ra liż eg za -
mi nów gim na zjal nych. 

War to przy po mnieć, że sy tu ację za -
ogni ła jesz cze bar dziej wy po wiedź Sła -
wo mi ra Bro nia rza, pre ze sa ZNP, któ ry
za su ge ro wał, że pro te stu ją cy na uczy cie -
le ma ją po tęż ny oręż w rę ku, ja kim jest
pro mo cja uczniów do na stęp nej kla sy
i ów oręż mógł by zo stać uży ty w ra mach
pro te stu.

M. Brat bor ski do py ty wał, czy dy rek -
to rzy ma ją ro ze zna nie, ilu uczniów przyj -
dzie w dniach pla no wa ne go straj -
ku do szko ły. Pro sił dy rek to rów, aby spo -
tka li się z ra da mi ro dzi ców i po in for mo -
wa li je o sy tu acji.

OPRAC. (NO VUS)
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W Ze spo le Szkół Po nad gim na zjal -
nych im. Ja na Paw ła II nr 3 w Kro to -
szy nie od był się II Po wia to wy Kon kurs
Ga stro no micz ny „Mło dy kre ator sztu -
ki ku li nar nej”. Pa tro nat nad im pre zą
ob ję li sta ro sta kro to szyń ski i pre zes
Kro to szyń skiej Izby Rze mieśl ni czej. 

Kon kurs ad re so wa ny był do uczniów
szkół pod sta wo wych, klas gim na zjal nych
i szkół po nad gim na zjal nych o pro fi lu ga -
stro no micz nym z te re nu po wia tu kro to -
szyń skie go. Miał na ce lu za chę cić mło -
dych ku cha rzy do do sko na le nia swo ich
umie jęt no ści po przez otwar tość i ak tyw -
ny udział w ży ciu śro do wi ska ku li nar ne -
go. Te mat te go rocz ne go kon kur su
brzmiał: „Wy ko rzy sta nie ma ka ro nu w po -
tra wach współ cze snej kuch ni pol skiej
z uwzględ nie niem kuch ni wło skiej”.

W ku li nar ne szran ki sta nę ło pię cio ro
uczniów szkół po nad gim na zjal nych oraz
sie dem dwu oso bo wych ze spo łów z pod -
sta wó wek. W ko mi sji kon kur so wej zna -
leź li się Ma rio la Kacz ma rek (prze wod ni -
czą ca) – na uczy ciel ka przed mio tów za -
wo do wych ga stro no micz nych w ZSP
nr 3, To masz Ptak – ab sol went ZSP nr 3
w Kro to szy nie i uczest nik IV edy cji
„Hell’s Kit chen”, Mar cin Pon del – wła ści -
ciel i szef kuch ni w re stau ra cji Pa sja, Piotr
Waw rzy niak – wła ści ciel re stau ra cji
Waw rzy niak w Perzy cach, a tak że Ho no -
ra ta Pa lusz kie wicz -Flak i Ka ro li na Wa sie -
lew ska – dwie spo śród opie ku nek mło -

dzie ży bio rą cej udział w kon kur sie. Ju ry
w oce nie bra ło pod uwa gę przy go to wa nie
sta no wi ska pra cy, czy stość na nim, pro fe -
sjo na lizm, zu ży cie su row ców, wy gląd
i aran ża cję wy ro bu, do bór skład ni ków,
wa lo ry sma ko we, ory gi nal ność po tra wy
oraz spo sób i es te ty kę po da nia. 

W młod szej ka te go rii zwy cię ży ły Pa -
try cja Wil kow ska i Wik to ria Pod lasz ze
Szko ły Pod sta wo wej w Zdu nach. Dru gie
miej sce za jął Ja kub Tu rek ze szko ły w Ko -
by li nie, a trze cia lo ka ta przy pa dła Ma tyl -
dzie Zim mer mann i Mau ry ce mu Ma -
ciasz ko wi z SP w Zdu nach.

W ry wa li za cji uczniów szkół po nad -
gim na zjal nych dwie czo ło we po zy cje
przy zna no re pre zen tan tom ZSP nr 3
w Kro to szy nie – Mar ci no wi Gorz kow -
skie mu i Iwo nie So snow skiej. Trze cia by ła
Oli wia Lo ren to wicz z ZSP Zdu ny.

Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li dy plo -
my i drob ne upo min ki, a lau re atom wrę -
czo no na gro dy rze czo we. Ob ser wa to rzy
uzna li zgod nie, że kon kurs stał na wy so -
kim po zio mie. War to do dać, że na gro dą
za pierw sze miej sce jest tak że zwol nie nie
z eg za mi nu cze lad ni cze go.

Punk tem kul mi na cyj nym im pre zy
był po kaz ku li nar ny w wy ko na niu To ma -
sza Pta ka, któ ry przy go to wał stek z po lę -
dwi cy wo ło wej, pu ree z pie trusz ki z nu tą
bia łej cze ko la dy i ak sa mit nym so sem
na ba zie wi na, ty mian ku i je żyn w sy ro pie.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Młodzi kreatorzy 
sztuki kulinarnej



W trak cie po sie dze nia Ko mi sji
spraw spo łecz nych Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go Mał go rza ta Grzem -
pow ska, dy rek tor Po wia to we go
Urzę du Pra cy, przed sta wi ła ra port
z dzia łal no ści tej in sty tu cji w ubie -
głym ro ku. 

W 2018 ro ku w kra ju sto pa bez ro bo -
cia wy no si ła 3,5 pro cent. We dług da nych
Eu ro sta tu Pol ska zna la zła się na trze ciej
po zy cji wśród kra jów eu ro pej skich o naj -
niż szym po zio mie bez ro bo cia. Na koń cu
skla sy fi ko wa na zo sta ła Gre cja z wy ni -
kiem 18,6 pro cent. 

W wo je wódz twie wiel ko pol skim
po ziom bez ro bo cia wy niósł 3,3 pro cent,
po dob nie jak w po wie cie kro to szyń skim
(1161 osób) – spa dek o 0,4 pro cen ta
w po rów na niu do ro ku 2017. – Ta kie
wy ni ki świad czą już o ist nie niu tzw.
„bez ro bo cia na tu ral ne go”, sze ro ko opi sy -
wa ne go w książ kach so cjo lo gicz -
nych – mó wi ła M. Grzem pow ska. Gro -
no bez ro bot nych two rzy ło 444 męż -
czyzn i 717 ko biet. Je śli cho dzi o po -
ziom wy kształ ce nia, to naj wię cej osób
po szu ku ją cych pra cy (376) mia ło ukoń -
czo ną za sad ni czą szko łę za wo do wą,
a naj mniej bez ro bot nych (98) mia ło wy -
kształ ce nie wyż sze. 

W 2018 ro ku kro to szyń ski PUP miał
aż 5460 ofert pra cy. Naj wię cej z nich do -
ty czy ło ta kich za wo dów jak kie row ca,
sprze daw ca -ka sjer, bru karz -ukła dacz na -
wierzch ni dro go wej, ślu sarz i pra cow nik
re stau ra cji.

W na szym po wie cie wzra sta rów nież
ilość cu dzo ziem ców na ryn ku pra cy,
z cze go naj wię cej ma my Ukra iń ców, Bia -
ło ru si nów, Gru zi nów, Moł da wian, a naj -
mniej Ro sjan. Pra cu ją se zo no wo głów nie
w sek to rach usług ad mi ni stro wa nia, rol -
nic twa, prze twór stwa prze my sło we go,
bu dow nic twa, trans por tu i han dlu. 

PUP w 2018 ro ku na ak ty wi za cję
osób bez ro bot nych prze zna czył kwo tę
ok. 6 797 000 zł. Sko rzy sta ło z te -
go – uczest ni cząc m. in. w sta żach, szko -
le niach za wo do wych, ro bo tach pu blicz -
nych czy in ter wen cyj nych – ok. 550
osób po szu ku ją cych pra cy oraz 167 za -
trud nio nych.

Za efek tyw ne wy ko rzy sta nie przy -
zna nych środ ków PUP w Kro to szy nie za -
jął trze cie miej sce w Wiel ko pol sce, za co
z Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
otrzy mał na gro dę w wy so ko ści 59,4 tys. zł

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

5Na Bieżąco

POWIAT

Rekordowo niskie bezrobocie

Kry mi nal ni z Kro to szy na za trzy ma li
męż czy znę, któ ry po sia dał kil ka set
pa czek nie le gal nych pa pie ro sów.
Prze cho wy wał je w miej scu za miesz -
ka nia, gdzie po li cjan ci ujaw ni li tak że
pra wie 120 kg kra jan ki ty to niu bez
pol skich zna ków ak cy zy. O lo sie po -
dej rza ne go zde cy du je sąd.

Na pod sta wie ma te ria łów ope ra cyj -
nych funk cjo na riu sze usta li li, że je den
z miesz kań ców po wia tu kro to szyń skie go
prze cho wu je w miej scu za miesz ka nia ty -
toń nie wia do me go po cho dze nia bez pol -
skich zna ków ak cy zy. Gdy we szli do miesz -
ka nia 47-let nie go koź mi nia ni na, in for ma -

cje te na tych miast się po twier dzi ły. Męż -
czy zna prze cho wy wał łącz nie po nad 400
pa czek pa pie ro sów, do kład nie 8111
sztuk pa pie ro sów, bez pol skich zna ków
ak cy zy. Wśród ujaw nio nych i za bez pie -
czo nych nie le gal nych przed mio tów zna la -
zło się też bli sko 120 kg kra jan ki ty to niu,
tak że bez zna ków ak cy zy.

War tość strat z ty tu łu nie opła co ne go
po dat ku VAT i po dat ku ak cy zo we go zo -
sta nie osza co wa na. 47-la tek usły szał za -
rzut prze cho wy wa nia wy ro bów ak cy zo -
wych bez wy ma ga nych zna ków. Gro zi
za to ka ra do trzech lat po zba wie nia wol -
no ści oraz wy so ka grzyw na. 

(NO VUS)

23 mar ca w Koź mi nie Wlkp. od by ło
się wal ne ze bra nie Ochot ni czej Stra -
ży Po żar nej. Za rzą do wi jed nost ki
udzie lo no ab so lu to rium.

Na czel nik dh Ma riusz Błasz czyk
i skarb nik dh Mi cha li na Frąc ko wiak od -
czy ta li spra woz da nia za mi nio ny rok,
a tak że plan dzia łal no ści i plan fi nan so wy
na rok 2019.  Spra woz da nie przed sta wił
rów nież dh Woj ciech Ga weł – prze wod -
ni czą cy Ko mi sji re wi zyj nej. Za rzą do wi
udzie lo no ab so lu to rium przy dwóch gło -

sach wstrzy mu ją cych się. Przy ję to rów -
nież spra woz da nia i pla ny na ten rok. Po -
nad to prze nie sio no Bog da na Ma lesz kę
w po czet człon ków ho no ro wych, a tak że
zmie nio no sta tut, dzię ki cze mu przy koź -
miń skiej OSP bę dzie mo gła dzia łać dru -
ży na dzie cię ca.

W mi nio nym ro ku stra ża cy uczest ni -
czy li w 109 ak cjach ra tow ni czo -ga śni -
czych, w tym w 29 po ża rach i 80 miej sco -
wych za gro że niach. Sześć ra zy wy jeż dża li
po za te ren swo jej gmi ny. Za rząd OSP
Koź min Wlkp. two rzą: Piotr Mar sza łek,

Ma riusz Błasz czyk – na czel nik, Woj ciech
Na glak – za stęp ca na czel ni ka, Mi cha li na
Frąc ko wiak – skarb nik, Mag da le na Kur -
ko wiak – se kre tarz, Ze non So bań ski – go -

spo darz, Ar tur Grze siak – opie kun MDP,
Aga ta Sta szew ska – kro ni karz, Prze my -
sław Pie nięż ny i Szy mon Si ko ra.

(NO VUS)

Z POLICJI

Zatrzymany za nielegalne
posiadanie tytoniu

KOŹMIN WLKP.

Walne zebranie OSP
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W sa li wi do wi sko wej Sul mie rzyc kie -
go Do mu Kul tu ry od był się V Po wia -
to wy Kon kurs Ta necz ny ,,Tyl ko ta -
niec”, zor ga ni zo wa ny przez miej sco -
wą Szko łę Pod sta wo wą. W szran ki
sta nę ło po nad 200 uczest ni ków
z po wia tów kro to szyń skie go
i ostrow skie go, re pre zen tu ją cych
róż ne sty le i for ma cje ta necz ne.

Ini cja tor ką kon kur su jest na uczy ciel -
ka pla sty ki – Iwo na Mo lec ka. Prócz niej
w ju ry zna leź li się Ka ro li na Za bo rek -Ku -
law ska – prze wod ni czą ca Ra dy Ro dzi -
ców, Agniesz ka Wosz czyń ska – dy rek tor
sul mie rzyc kie go od dzia łu Ban ku Spół -
dziel cze go, Ka ta rzy na Win cen ciak -Du da
i An na Dą brow ska – in struk tor ki z Cen -
trum Tań ca Show Dan ce, Piotr Ja nic -
ki – na uczy ciel WF -u, a tak że gość spe cjal -
ny – Do mi ni ka „Do ma” Ja ło szyń ska, tan -
cer ka, in struk tor ka, cho re ograf ka, jed na
z nie wie lu osób w Pol sce spe cja li zu ją cych
się w sty lu ta necz nym „wa ac king”.
Nad spraw nym prze bie giem im pre zy
czu wa ła Be ata Ko prow ska  - dy rek tor szko -
ły w Sul mie rzy cach.

Ry wa li za cja to czy ła się w trzech gru -
pach wie ko wych: kla sy I -III, kla sy IV -
-VI oraz kla sy VII -VIII i gim na zjal ne,
w ka te go riach so lo, du ety i ze spo ły. Dzię -

ki spon so rom lau re aci otrzy ma li tro fea.
Po kaz swo ich umie jęt no ści ta necz nych
za pre zen to wa ła tak że „Do ma”. Jej wy stę -

py wy war ły na wszyst kich ogrom ne wra -
że nie. 

OPRAC. (NO VUS)

KONKURS

Taneczne zmagania w Sulmierzycach

W sa li ka me ral nej Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry wy stą pi ła zna na
wszyst kim gwiaz da ka ba re tu ty pu
stand -up, Ka ta rzy na Pia sec ka. Pro -
gram za ty tu ło wa ny „Win na” roz ba -
wił wi dzów do łez. Ja ko sup port za -
pre zen to wał się Ja nusz Pie trusz ka. 

Ja nusz Pie trusz ka ba wił pu blicz ność,
roz my śla jąc na te mat co dzien no ści „Ja nu -
sza” – ste reo ty po we go, prze cięt ne go Po la -
ka, naj czę ściej w śred nim wie ku, z ma łej
miej sco wo ści, nie grze szą ce go wie dzą i in -
te li gen cją, kro czą ce go cią gle przez – je go
zda niem – wro gą i sza rą rze czy wi stość. 

Ka ta rzy na Pia sec ka na wią za ła bliż szy
kon takt z pu blicz no ścią, żar tu jąc z oko -
licz nych miej sco wo ści czy re la cji dam sko -
-mę skich. Opo wie dzia ła rów nież o swo jej
ko li zji z ro we rzy stą. Wi dzo wie by li roz ba -
wie ni do łez. Ka ta rzy na Pia sec ka na sce nie
wy stę pu je od kil ku na stu lat. Od 2008 ro -

ku jej głów nym za ję ciem jest stand -up.
Obec nie jest w tra sie z naj now szym pro -
gra mem „Win na”. Współ two rzy gru pę
im pro wi za cyj ną Sie dem Ra zy Je den. We -
spół z Abe lar dem Gi zą i Kacprem Ru ciń -
skim przez kil ka lat współ two rzy ła pro -
jekt „Stand -up bez cen zu ry”.

(NO VUS)

ROZRYWKA

Królowa stand-upu i typowy „Janusz”
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25 mar ca w sa li koź miń skiej OSP
prze pro wa dzo no miej sko -gmin ne eli -
mi na cje Ogól no pol skie go Tur nie ju
Wie dzy Po żar ni czej. W szran ki sta nę -
ło 24 uczniów.

W ka te go rii klas I -VI zwy cię ży ła Sa ra
Sta niew ska, wy prze dza jąc Ka ro la Nie -
dzie lę i Ju lię Plu tę. W gro nie uczniów
klas VII -VIII i gim na zjal nych pierw sze
miej sce za ję ła Pa try cja Ko wal, przed Wik -
to rią Drew niak i An ną Woj cie chow ską.
W kat. szkół po nad gim na zjal nych naj lep -
sza oka za ła się Ka ta rzy na Mar sza łek, a ko -
lej ne po zy cje za ję li Do mi nik Ko wa lew ski
i Krzysz tof Frąc ko wiak.

Or ga ni za to ra mi eli mi na cji by li bur -
mistrz Ma ciej Brat bor ski, Za rząd Od dzia -
łu Miej sko -Gmin ne go ZOSP RP w Koź -
mi nie Wlkp. i miej sco wa OSP. 

(NO VUS)

WY NI KI
Ze spo ły – kl. I -III
1. Szko ła Pod sta wo wa w Jan ko wie Przy -
godz kim
2. Szko ła Pod sta wo wa w Go rzu pi
3. Szko ła Pod sta wo wa w Zdu nach
Ze spo ły – kl. IV -VI
1. Szko ła Pod sta wo wa w Mo kro no sie
2. Szko ła Pod sta wo wa w Sul mie rzy cach
3. Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Koź mi nie Wlkp.
Wy róż nie nie – Szko ła Pod sta wo wa w Roz -
dra że wie
Ze spo ły – kl. VII -VIII i gimn. 
1. Szko ła Pod sta wo wa w Jan ko wie Przy -
godz kim
2. Ze spół Szkół w Paw ło wie
3. Szko ła Pod sta wo wa im. Or ła Bia łe go we
Wtór ku
So li ści – kl. IV -VI
1. Oli wia Chencz ke (SP w Go rzy cach Wiel kich)

2. Ro za lia Grzy bek (SP w Zdu nach)
3. Ma tyl da Ozga (SP w Sul mie rzy cach)
Wy róż nie nie – Zu zan na Wal czak 
(SP w Sta rej Obrze)
Du ety – kl. IV -VI
1. Na ta sza Czu bak i Ma ja Bro da la 
(SP w Go rzu pi)
2. Oli wia Chencz ke i Aga ta Trze ciak 
(SP w Go rzy cach Wiel kich)
So li ści i du ety – kl. VII -VIII i gimn.
1. Ame lia Trecz ka (SP w Go rzy cach Wiel -
kich)
2. Klau dia Wol niasz czyk 
(SP w Go rzy cach Wiel kich)
3. Zu zan na Wie czo rek 
(SP w Tar cha łach Wiel kich)
Wy róż nie nia – Klau dia Wol niasz czyk 
(SP w Go rzy cach Wiel kich) 
i Zo fia Brzóz ka (SP w Ko by li nie)

KOŹMIN WLKP.

Turniej wiedzy
pożarniczej
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13Rozmaitości

19 mar ca bur mistrz Ma ciej Brat bor -
ski spo tkał się z przed sta wi ciel ka mi
trzy na stu kół go spo dyń wiej skich,
ak tyw nie dzia ła ją cych w gmi nie Koź -
min Wlkp. By ła to oka zja do pod su -
mo wa nia ubie gło rocz nej współ pra -
cy. Dys ku to wa no też o pla nach
na bie żą cy rok.

Bur mistrz za pro sił na spo tka nie
przed sta wi ciel ki kół go spo dyń wiej skich,
z któ ry mi koź miń ski sa mo rząd współ pra -
co wał pod czas or ga ni za cji im prez ple ne -
ro wych, a tak że tych, któ re za re je stro wa ły
się w Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni -
za cji Rol nic twa.

M. Brat bor ski po dzię ko wał pa niom
za ubie gło rocz ną współ pra cę pod czas do -
ży nek gmin nych, Bie gu Mać ka i wie lu in -
nych im prez. Wy ra ził na dzie ję, że w tym
ro ku współ pra ca na li nii sa mo -
rząd – KGW rów nież bę dzie ukła dać się
wzor co wo. 

An drzej Se rek, skarb nik gmi ny, wy ja -
śnił na to miast nie któ re wąt pli wo ści w kwe -
stii no wych za sad funk cjo no wa nia kół go -
spo dyń wiej skich. Z ko lei Sła wo mir Gru -
cha ła, dy rek tor Gmin ne go Ośrod ka Spor -
tu, wrę czył po dzię ko wa nia ko łom, któ re
wspar ły or ga ni za cję nie daw ne go tur nie ju
cha ry ta tyw ne go na rzecz Mai Kie li by. 

(NO VUS)

28 mar ca miał miej sce od biór zmo -
der ni zo wa nej uli cy Ko na rzew skiej
w Kro to szy nie. In we sty cja kosz to wa -
ła ok. 800 tys. zł.

W od bio rze uczest ni czy li m. in.
bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek, An -
drzej Ka ik – na czel nik Wy dzia łu In we -
sty cji i Roz wo ju, Mi chał Ku rek – na czel -

nik Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal nej,
Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic twa,
przed sta wi cie le wy ko naw cy oraz rad -
ni – Na ta lia Ro ba kow ska, Mi ro sław
Gań ko i Jan Zych.

W ra mach in we sty cji od pod staw
zbu do wa no jezd nię – o dłu go ści
ok. 330 m i sze ro ko ści ok. 5,5 m – o na -
wierzch ni z mie szan ki mi ne ral no -bi tu -
micz nej, ogra ni czo ną obu stron nym kra -
węż ni kiem, wraz z wjaz da mi do po se sji,
ścież ką pie szo -ro we ro wą po jed nej stro nie
i ele men ta mi od wod nie nia pa sa dro go we -
go. Wy ko naw cą by ła fir ma Gem biak -Mik -
stac ki Sp. j. Koszt za da nia wy niósł
ok. 800 tys. zł.

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Współpraca układa się wzorcowo

INWESTYCJE

Ul. Konarzewska po remoncie
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TRÓJBÓJ SIŁOWY

Dwa medale na mistrzostwach

Pię cio ro re pre zen tan tów SAC Ur sus
Kro to szyn star to wa ło w Mi strzo stwach
Pol ski Se nio rów i Se nio rek w Trój bo ju
Si ło wym. W Bia łym sto ku świet nie spi -
sa li się Agniesz ka No wak i Ka mil Fi li -
piak, któ rzy sta nę li na po dium. 

Agniesz ka No wak wal czy ła w ka te go -
rii do 52 kg. Za wod nicz ka Ur su sa osią -
gnę ła w przy sia dzie 97,5 kg (re kord ży cio -
wy), w wy ci ska niu le żąc 57,5 kg i w mar -
twym cią gu 110 kg. Te re zul ta ty da ły jej
brą zo wy me dal. Nie wie le za bra kło do za -
li cze nia 115 kg w mar twym cią gu, co by -
ło by jej ko lej nym re kor dem. 

Ze srebr nym me da lem z Bia łe go sto -
ku wró cił Ka mil Fi li piak, ry wa li zu ją cy
w kat. do 105 kg. Nasz za wod nik osią -
gnął 300 kg w przy sia dzie, 177,5 kg
w wy ci ska niu i 290 kg w mar twym cią gu,
usta na wia jąc re kor dy ży cio we. 

Na siód mym miej scu zma ga nia za -
koń czył Szcze pan Zim mer mann. W kat.
do 93 kg uzy skał w przy sia dzie 245 kg,
w wy ci ska niu 157,5 kg i w mar twym cią -
gu 270 kg. 

SAC Ur sus wy sta wił w za wo dach tak -
że dwóch de biu tan tów. Da niel Ryn kie -
wicz w ka te go rii 93 kg za li czył osiem
z dzie wię ciu po dejść, po bi ja jąc swo je re -
kor dy w przy sia dzie (195 kg) i w mar -
twym cią gu (230 kg), a w wy ci ska niu, mi -
mo kon tu zji, osią ga jąc 145 kg. Z ko lei
Krzysz tof Szlach ta uzy skał 195 kg
w przy sia dzie, 110 kg w wy ci ska niu
i 260 kg w mar twym cią gu. 

– Agniesz ka i Fi lip wy ko na li swo je
za da nie wzo ro wo i wró ci li do do mów
z ko lej ny mi me da la mi MP – ko men tu je
Szcze pan Zim mer mann. – Zwłasz cza
Ka mil do ko nał hi sto rycz nej rze czy, gdyż
ja ko pierw szy trój bo ista z Kro to szy na
osią gnął ma gicz ną ba rie rę 300 kg w przy -
sia dzie bez sprzę tu wspo ma ga ją ce go.
Na uwa gę za słu gu je bar dzo do bry wy stęp
Da nie la, któ ry ze spo rą nie do wa -
gą – 88 kg w kat. 93 kg – i kon tu zją za pre -
zen to wał się so lid nie. Ja i Krzy siek po peł -
ni li śmy nie co wię cej błę dów, ale wy cią -
gnie my z te go na ukę na przy -
szłość – stwier dza trój bo ista. 

(GRZE LO)

Przed sta wi cie le KS Kro tosz na do bre
roz po czę li ko lej ny se zon star tów
w im pre zach bie go wych. Tym ra zem
ry wa li zo wa li w 12. Pa nas Pół ma ra -
to nie Ślę żań skim oraz ICE MAT Pół -
ma ra to nie w Ostro wie Wlkp.

Pierw szą z tych im prez ukoń czy -
ło 4058 bie ga czy. Po dium na le ża ło do re -
pre zen tan tów Ke nii. Trium fo wał Mu tu -
ku Wam bua z cza sem 1: 07: 38, a za nim
zna leź li się Evans Ta nui (1: 08: 16) i Wy -
cli fe Bi wot (1: 09: 25). 

Z gru py kro to szyń skiej naj szyb ciej
do me ty do tarł Ser giusz Sój ka (1: 38: 10),
któ ry upla so wał się na 443. miej scu. Po za
nim w pół ma ra to nie ślę żań skim star to -
wa li Ma rian Pocz ta (464. miej -
sce – 1: 38: 30), Piotr Gro bel ny (1309.
miej sce – 1: 50: 21), Szy mon Kar bo wiak
(1312. miej sce – 1: 50: 21), Pa weł Ja wor -
ski (1599. miej sce – 1: 54: 24), Ra fał Soj -

ka (1676. miej sce – 1: 55: 13), Łu kasz
Kar piew ski (2408. miej sce – 2: 03: 40),
Łu kasz Za jąc (2712. miej sce – 2: 07: 40),
Ra do sław Wi ta (2893. miej -
sce – 2: 10: 13), Ma ciej Wi ta (2898. miej -
sce – 2: 10: 17), Mar cin Ko niecz ny
(3036. miej sce – 2: 12: 25), Da riusz

Pocz ta (3445. miej sce – 2: 20: 20) oraz
Ry szard Mie rze jew ski (3772. miej -
sce – 2: 30: 25). 

VI edy cję Ostrow skie go ICE MAT
Pół ma ra to nu pod pa tro na tem pre zy den -
ta mia sta wy grał po cho dzą cy z Kro to szy -
na, a tre nu ją cy na co dzień w bar wach Pa -
ra so la Wro cław Mar cin Wit kow ski
(1: 13: 31). Nasz po wiat re pre zen to wa ła
na der licz na gru pa za wod ni ków, m. in.
Bar tosz Paw la czyk (4. miej -
sce – 1: 15: 20), To masz Owcza rek (17.
miej sce – 1: 20: 16), Ka mil Ko niecz ny
(59. miej sce – 1: 28: 34), Mar cin Obal
(84. miej sce – 1: 31: 54), Łu kasz Na glak
(103. miej sce – 1: 33: 31), Ma rek Jo cha -
niak (160. miej sce – 1: 37: 54), Ma ciej
To biasz (171. miej sce – 1: 38: 28), Ka mil
Klar czyk (203. miej sce – 1: 40: 24), Ja cek
Ra taj ski (223. miej sce – 1: 42: 07), Ja cek
Za wod ny (274. miej sce – 1: 45: 47). 

(GRZE LO)

W Bia ło gar dzie od by ły się za wo dy
Pu cha ru Pol ski w Za pa sach – XI Me -
mo riał Mar ci na Ju rec kie go. Dwaj za -
wod ni cy LKS Ce ra mik Kro to szyn, Ro -
bert Ba ran i Ivan Iz deb skyi, zdo by li
me da le, od po wied nio: zło to i brąz. 

Do Bia ło gar du uda ło się czte rech za -
pa śni ków kro to szyń skie go klu bu. W naj -
cięż szej ka te go rii świet nie spi sał się Ro -
bert Ba ran, któ ry nie miał so bie rów nych.
W dro dze po koń co wy triumf po ko nał
Ka mi la Ko ściół ka (10: 4), Mar ci na Sia no -

sa (5: 0) i Niem ca Nio ka Ma tu li na (6: 1). 
Na naj niż szym stop niu po dium sta -

nął Ivan Iz deb skyi, któ ry wal czył w ka te -
go rii do 61 kg. W pierw szej run dzie wy -
grał ze swo im klu bo wym ko le gą, Ma riu -
szem Wal ko wia kiem (7: 1), po tem upo rał
się z Mar ci nem Wal cza kiem (10: 0), a na -
stęp nie uległ Ro sja ni no wi Ibra hi mo wi
Ilia so vo wi (2: 9). W po je dyn ku o brą zo wy
krą żek po ko nał Ja ku ba Woj sa (12: 0).
Wspo mnia ny wcze śniej M. Wal ko wiak
za koń czył zma ga nia na pią tej po zy cji. 

W kat. do 70 kg star to wał Szy mon

Wojt kow ski. Za pa śnik Ce ra mi ka wy grał
z Ma te uszem Grzy bow skim (8: 0), a po -
tem prze grał z Ma go med mu ra dem Ga -
dzhie vem (0: 10) i Ro sja ni nem Ali kiem
Sa do ja kiem (0: 10). 

(GRZE LO)

BIEGI

Witkowski najszybszy w Ostrowie 

ZAPASY

Ceramik z dwoma medalami



W dniach 22-24 mar ca w Perzy cach
roz gry wa ne by ły za wo dy Grand Prix
Kro to szy na – Ste el Dart. W ho te lu
Waw rzy niak za pre zen to wa ła się kra -
jo wa czo łów ka dar te rów. Im pre za
oka za ła się wiel kim suk ce sem Sto -
wa rzy sze nia Kro to szyń ska Li ga Dar -
ta, któ re po raz pierw szy w hi sto rii zor -
ga ni zo wa ło tak pre sti żo we za wo dy. 

– Pa mię tam, że roz po czy na li śmy
od or ga ni za cji Kro to szyń skiej Li gi Dar ta,
a na stęp nie po ja wił się po mysł Su per li gi
Dar ta – po wie dział Prze my sław Paw lic ki,
pre zes Sto wa rzy sze nia Kro to szyń ska Li ga
Dar ta. – W dal szej ko lej no ści zor ga ni zo -
wa li śmy tur nie je czwart ko we, ama tor -
skie – dla no wych osób – oraz Pu char Pol -
ski. Te raz prze pro wa dzi li śmy naj waż niej -
szą im pre zą w pol skim śro do wi sku dar -
ta – Grand Prix. Te wszyst kie wy da rze nia
po ka zu ją, jak pręż nie roz wi ja się na sze sto -
wa rzy sze nie. 

O tym, jak du że by ło to przed się -
wzię cie, świad czy ilość star tu ją cych
gra czy. Do so bot nie go tur nie ju in dy -
wi du al ne go zgło si ło się po nad 150
osób. A ry wa li zo wa no prze cież jesz cze
w pią tek (pa ra mi) i w nie dzie lę (in dy -
wi du al nie).

Jak to na Grand Prix by wa, pierw szy
dzień trak to wa ny jest roz grzew ko, a dar -
te rzy wal czą w pa rach. W Perzy cach
w zma ga niach mę skich naj lep szy był du et
Ty tus Ka nik / Krzysz tof Stró żyk, któ ry
w fi na le ograł Ta de usza Ryb kę i Di mę Ko -
va lo va (3: 0). W ry wa li za cji pań trium fo -
wa ły Mał go rza ta Mar kow ska i Iza be la

Lan gner, po ko nu jąc Pa try cję Gło wac ką
i Iwo nę De ham chi (3: 1).

Spo śród miej sco wych du etów naj le -
piej po wio dło się Se ba stia no wi Szo sta ko -
wi i Da wi do wi Ma ty li, Krzysz to fo wi Pra -
czy ko wi i Ma cie jo wi Wiesz cze czyń skie -
mu oraz Prze my sła wo wi Mi sia ko wi i Mar -
ci no wi Ko wal czy ko wi. Te pa ry za koń czy -
ły roz gryw ki na pierw szym me czu fa zy
pu cha ro wej. W ka te go rii ko biet na miej -
scach 9-10 skla sy fi ko wa ne zo sta ły pa nie
Paw lic kie oraz Paw lic ka i Ko wal czyk. 

W so bot nim tur nie ju in dy wi du al -
nym Prze my sław Paw lic ki po wyj ściu
z gru py po ko nał Ma riu sza For mej ste ra
(3: 2), a na stęp nie uległ póź niej sze mu
trium fa to ro wi, Krzysz to fo wi Kciu ko wi
(0: 4). Po prze brnię ciu fa zy gru po wej
na po cząt ku eta pu pu cha ro we go od pa dli
Pa weł Paw lic ki (0: 3 z Da mia nem Pa ła -
szew skim), Mar cin Kmie ciak (1: 3 ze Sła -
wo mi rem Du dą), Ka rol Mar cin kow ski
(0: 3 z Ada mem Bie dą), M. Wiesz cze -
czyń ski (0: 3 z Se ba stia nem Ma dej skim),

Ma te usz Woj ta szek (1: 3 z K. Stró ży -
kiem) i An na Ko wal czyk (1: 3 z Mał go -
rza tą Pa cierp nik). 

Dla osób, któ re nie wy szły z grup,
prze pro wa dzo no do dat ko wy tur niej
Grand Prix Cup. W tych roz gryw kach
Mar ta Paw lic ka, po ogra niu Alek san dry
Mi kie tyń skiej (3: 1), do tar ła do fi na łu,
w któ rym nie da ła ra dy Agniesz ce Fur -
man (0: 3). Na po zy cjach 5-6 skla sy fi ko -
wa no Da nu tę Paw lic ką. W tur nie ju mę -
skim do fi na łu awan so wał po cho dzą cy
z Ostro wa Wlkp. Mar cin Ko wal czyk.
W de cy du ją cym me czu prze grał 1: 3
z Krzysz to fem Osiń skim. 

W nie dziel nych za wo dach z gru py
uda ło się wyjść dwoj gu przed sta wi cie li
SKLD. Pa weł Paw lic ki w ko lej nym me czu
prze grał z póź niej szym zwy cięz cą, K.
Kciu kiem (0: 3), a A. Ko wal czyk nie da ła
ra dy M. Mar kow skiej (0: 3).

– In au gu ra cyj ne roz gryw ki Grand
Prix w na szym po wie cie uwa żam za uda -
ne. Chciał bym po dzię ko wać wszyst kim
spon so rom za wspar cie na sze go wy da rze -
nia oraz mo im przy ja cio łom z SKLD za po -
moc w or ga ni za cji im pre zy. Gra tu lu ję rów -
nież wszyst kim uczest ni kom osią gnię tych
wy ni ków. Za pra sza my do nas na na stęp ne
tur nie je – pod su mo wał P. Paw lic ki. 

(GRZE LO)
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Pią tą li go wą po raż kę z rzę du od niósł
w nie dzie lę Bia ły Orzeł. Z tym cza so -
wym tre ne rem Ada mem Ku zią
na ław ce koź mi nia nie prze gra li
na wy jeź dzie z Rasz ko wian ką Rasz -
ków 0: 2. 

W mi nio nym ty go dniu do dy mi sji
po dał się Da riusz Ma cie jew ski. W nie -
dziel nym spo tka niu za stą pił go Adam Ku -
zia. We dług nie po twier dzo nych jesz cze
in for ma cji no wym tre ne rem dru ży ny ma
zo stać Adam Zie liń ski. 

Na pro wa dze nie Rasz ko wian ka wy -
szła w do li czo nym cza sie pierw szej po ło -
wy. Za za gra nie pił ki rę ką sę dzia po dyk to -
wał rzut kar ny, a Hu bert Ce gła wy ko rzy -
stał je de nast kę. W dru giej od sło nie miej -

sco wi pod wyż szy li na 2: 0 za spra wą Da -
mia na Spa le nia ka. (GRZE LO)

POD NASZYM PATRONATEM

Darterski weekend w naszym powiecie!

PIŁKA NOŻNA

Tymczasowy trener nie pomógł

15Sport
PIŁKA NOŻNA

Wyszarpane zwycięstwo

W ostat nich mi nu tach me czu Astry
Kro to szyn z Zie lo ny mi Koź mi nek
dzia ło się naj wię cej. Naj pierw miej -
sco wych na pro wa dze nie wy pro wa -
dził Szy mon Po low czyk, a po chwi li
świet nie w bram ce za cho wał się Pa -
tryk Wojt ko wiak, ra tu jąc swo jej dru -
ży nie trzy punk ty. 

By ła 88. mi nu ta spo tka nia. Po do -
środ ko wa niu z pra wej stro ny pił kę w po lu
kar nym le wą no gą przy jął Szy mon Po low -
czyk, prze ło żył so bie fut bo lów kę na pra -
wą no gę, po czym ude rzył nie do obro ny. 

W do li czo nym cza sie gry przy jezd ni
mie li dwie świet ne oka zje. Naj pierw w sy -
tu acji sam na sam zna ko mi cie spi sał się
Pa tryk Wojt ko wiak, a po chwi li bram karz
Astry po pi sał się świet ną pa ra dą
przy groź nym strza le jed ne go z ry wa li. 

Go spo da rze po win ni wcze śniej ob jąć
pro wa dze nie, lecz po ude rze niach Pa try -
ka Po wa li sza i Ma te usza Mi zer ne go pił ka
tra fia ła w po przecz kę. 

A już w naj bliż szy week end der by po -
wia tu – Astra zmie rzy się z Bia łym Or -
łem Koź min Wlkp. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Emocjonujący pojedynek
w Kobylinie
Ko lej ne zwy cię stwo Pia sta Ko by lin.
Tym ra zem pod opiecz ni tre ne ra Ja -
ro sła wa Plo ty po ko na li na wła snym
obiek cie Stal Ple szew 3: 2. 

Już w 5. mi nu cie me czu Piast ob jął
pro wa dze nie po wy ko rzy sta nym rzu cie
kar nym przez Ja ku ba Smek ta łę. Przy -
jezd ni do pro wa dzi li do wy rów na nia
jesz cze przed prze rwą. Naj szyb ciej
do fut bo lów ki wy bi tej przez bram ka rza
do padł To masz Za wa da i wpa ko wał ją
do bram ki. 

Miej sco wi na pro wa dze nie po now nie
wy szli w 70. mi nu cie. Po do środ ko wa niu
z pra wej stro ny nie po ro zu mie nie w sze re -

gach ple szew skich obroń ców wy ko rzy stał
Ma te usz Wa cho wiak. Nie dłu go po tem by -
ło już 3: 1 – sy tu acji sam na sam z bram ka -
rzem nie zmar no wał Pa tryk Ka miń ski. 

Go ście zmniej szy li stra ty w sa mej
koń ców ce. W za mie sza niu w po lu kar -
nym go spo da rzy naj przy tom niej za cho -
wał się Ja cek Pa cyń ski i umie ścił pił kę
w siat ce, usta la jąc re zul tat me czu. 

(GRZE LO)
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Piast Kobylin – Stal Pleszew 3:2
(1:1)

BRAMKI: 1:0 – Jakub Smektała (5’
karny), 1:1 – Tomasz Zawada (34’), 2:1 –
Mateusz Wachowiak (70’), 3:1 – Patryk
Kamiński (77’), 3:2 – Jacek Pacyński (87’)
PIAST: B. Wosiek – Kurzawa, K. Kubiak
(83’ Frąckowiak), Wachowiak (87’ E.
Jędrzejak), Smektała, Wciórka (66’ K.
Jędrzejak), Kamiński, Snela, S. Wosiek,
Ratajczak (80’ Kowalski), Kokot

Astra Krotoszyn – Zieloni
Koźminek 1:0 (0:0)

BRAMKA: 1:0 – Szymon Polowczyk (88’)
ASTRA: Wojtkowiak – Olejnik, Jankowski,
D. Reyer, Polowczyk - Mizerny, Juszczak,
Krystek, Ishchuk (60’ Piwowar) – Gmerek,
Powalisz (85’ Skrzypniak) 

Raszkowianka Raszków - Biały
Orzeł Koźmin Wlkp. 2:0 (1:0)

BRAMKI: 1:0 – Hubert Cegła (45’ karny),
2:0 – Damian Spaleniak (55’)
BIAŁY ORZEŁ: Szulc – Lis, Maciejewski,
Kaczmarek, Bierła (88’ Roszczak) –
Borowczyk, Oleśków, Kamiński, Wosiek
(83’ Miedziński) – Kuszaj (74’ Bastrzyk),
Ratajczyk (62’ Dyndas)
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W ostat ni dzień mar ca w ha li spor to -
wej przy uli cy Olim pij skiej w Kro to -
szy nie od by ły się Mi strzo stwa Pol ski
Se nio rek i Se nio rów w Su mo. Wy so -
ką for mę za pre zen to wa li przed sta -
wi cie le dwóch na szych klu -
bów – UKS Sam son Ko by lin i TA Ro -
zum Kro to szyn. 

Z gru py pod opiecz nych Mi ro sła wa
Fla ka z Sam so na na po dium upla so wa ły
się Ju lia Jan ko wiak (2. miej sce w kat. 55
kg), Pa try cja Du bic ka (2. miej sce
w kat. 60 kg), Wik to ria Prze woź na (3.
miej sce w kat. 60 kg), Mo ni ka So wa (3.
miej sce w kat. 65 kg) oraz Mar ta Wie le -
biń ska (2. miej sce w kat. -80 kg). Z ko lei
Ju lia Cał ka by ła pią ta w kat. 55 kg, a Kin -
ga Sro czan siód ma w kat. 73 kg i pią ta
w open. 

Dwa me da le wy wal czy ła Alek san dra
Ro zum z kro to szyń skie go klu bu.
W kat. 65 kg za ję ła dru gą lo ka tę, a w open
zdo by ła zło to. 

W ry wa li za cji se nior skiej na po dium
sta nę ło czte rech su mo ków Sam so na – Pa -
tryk Swo ra (2. miej sce w kat. 85 kg), Ja cek
Mać ko wiak (2. miej sce w kat. 92 kg), Mi -
ko łaj Kan dzier ski (3. miej sce w kat. 92 kg)
i Ste fan Kle jew ski (3. miej sce w kat. +115
kg) – oraz trzech z TA Ro zum Kro to -
szyn – Aron Ro zum (1. miej sce

w kat. 115 kg i 3. w open), Ma te usz Ko -
niecz ny (3. miej sce w kat. 77 kg) i Kac per
Mi ko łaj czyk (3. miej sce w kat. +115 kg).

Po za pu dłem zna leź li się Pa weł Si ko ra
(5. miej sce w kat. 70 kg), Piotr Si ko ra (5.
miej sce w kat. 70 kg), Ma te usz Pie szak (7.
miej sce w kat. 70 kg), Mi chał Grzem pow -
ski (7. miej sce w kat. 77 kg), To masz Łu -
czak (5. miej sce w kat. 77 kg), Oskar
Kmie cik (5. miej sce w kat. 77 kg) i Mi chał
Fa bia now ski (5. miej sce w kat. +115 kg). 

We wspól nej kla sy fi ka cji dru ży no wej
pierw szą lo ka tę za jął UKS Sam son Ko by -
lin, wy prze dza jąc TA Ro zum Kro to szyn

i UKS Niedź wia dek War sza wa. – Je stem
bar dzo za do wo lo ny z po sta wy mo ich
pod opiecz nych – sko men to wał Mi ro sław
Flak, tre ner UKS Sam son. – Mam bar dzo
mło dą re pre zen ta cję, dla te go jesz cze wie -
le przed ni mi. W tym do brym wy stę pie
bra ku je mi je dy nie przy sło wio wej krop ki
nad i w po sta ci zło te go me da lu jed ne go
z mo ich za wod ni ków. Z te go, co wiem,
spo ry nie do syt czuł Pa tryk Swo ra, któ ry
prze grał wal kę fi na ło wą – pod su mo wał
tre ner ko by liń skich su mo ków. 

(GRZE LO)

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

Sport16 WTOREK, 2 kwietnia 2019

SUMO

Nasi zdominowali mistrzostwa Polski

Na trze ciej lo ka cie upla so wa ła się dru -
ży na chłop ców ze Szko ły Pod sta wo -
wej nr 8 w Kro to szy nie w fi na le re jo nu
Igrzysk Dzie ci w Pił ce Ko szy ko wej. Za -
wo dy ro ze gra no w Ostro wie Wlkp.

Wcze śniej ze spo ły Ósem ki – i chłop -
ców, i dziew cząt – by ły naj lep sze w po -
wia to wym fi na le, któ ry od był się w Szko -
le Pod sta wo wej nr 3. Ko szy kar ki z SP nr 8,
pro wa dzo ne przez Mag da le nę Ka lu pę,
po ko na ły ze spół z Trój ki 28: 19. W zwy -
cię skiej dru ży nie 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,
Rok sa na Kli ber, Ka ro li na Ja ku bek, Mag -
da le na Bier nat, Oli wia Czer won ka i Do -
mi ni ka Bar to szek. 

Z ko lei pod opiecz ni Ma cie ja Par czyń -
skie go rów nież po ko na li te am go spo da rzy
i – ja ko mi strzo wie po wia tu – za gra li w fi -
na le re jo nu, w któ rym wal czy ło – prócz
kro to szy nian – jesz cze sześć ze spo łów.
Naj pierw ry wa li za cja to czy ła się w dwóch
gru pach – ich zwy cięz cy awan so wa li
do fi na łu, a eki py z dru gich miejsc zmie -
rzy ły się w me czu o brąz.

Mi strza mi re jo nu zo sta li ostro wia -
nie, w fi na le ogry wa jąc dru ży nę z Kęp na.
Trze cią lo ka tę za jął te am z kro to szyń skiej
Ósem ki, w któ rym za gra li Oli wier Olej -
nik, Mar cin Ostój, Woj ciech Ka lak, Jan
No wa czyk, Re mi giusz Gó ral ski, Ja kub
Woź ny, An to ni Stań kow ski, Fi lip Śro nek,
Woj ciech Mal czew ski i Olaf Wa cho wiak. 

– Mój ze spół za grał bar dzo faj nie
i am bit nie, po ka zu jąc du żą wszech stron -
ność. War to pod kre ślić, że chłop cy ry wa -
li zu ją też z po wo dze niem w pił kę noż ną
oraz w siat ków kę. Kla sy spor to we w na -
szej szko le pro cen tu ją, o czym świad czą
osią ga ne wy ni ki – sko men to wał Ma ciej
Par czyń ski. 

(GRZE LO) 

KOSZYKÓWKA

Trzecie miejsce chłopców z Ósemki

ZAPASY

Trzy srebrne krążki

Bar dzo do brze spi sa li się za wod ni cy
UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce na Mi -
strzo stwach Wiel ko pol ski w Za pa -
sach w Sty lu Kla sycz nym. Za wo dy
od by ły się w Swa rzę dzu. 

W mi strzo stwach ry wa li zo wa -
ło 225 za pa śni ków z 20 klu bów.

Olim pij czyk wy sta wił czte rech re pre -
zen tan tów, spo śród któ rych trzech
wy wal czy ło srebr ne me da le w zma ga -
niach mło dzi ków – Szy mon Gi ba sie -
wicz w kat. 48 kg, Prze my sław Wi zner
w kat. 52 kg i Fi lip Cier nie jew ski
w kat. 85 kg.

(AN KA)

Ma riusz Wal ko wiak
Chi ro prak ty ka me to dą Pier ce'a to

za awan so wa na te ra pia, pro wa dzo na
na spe cjal nej ko zet ce z za pad nia mi,
któ ra po zwa la na wy jąt ko wo do kład ne
i bez piecz ne dzia ła nie, na wet w przy -
pad ku skom pli ko wa nych pro ble mów
od cin ka szyj ne go krę go słu pa i zro to -
wa nej mied ni cy. Efek tem jest przy -
wró ce nie pra wi dło wej ru cho mo ści
krę gów, pra cy ukła du ner wo we go,
funk cji fi zjo lo gicz nych oraz wy rów na -
nie mied ni cy.

Me to da Pier -
ce'a wy róż nia się
bez pie czeń stwem
ze wzglę du na wy -
ko rzy sta nie spe cy -
ficz nej tech ni ki
na sta wie nia – bez
ro ta cji gło wy. Dia -
gno za opie ra się

na wni kli wej ana li zie zdjęć RTG, ba da -
niu neu ro lo gicz nym mię śni i czu cia
skór ne go, ba da niu pal pa cyj nym ca łe go
krę go słu pa i mied ni cy oraz szcze gó ło -
wym wy wia dzie i hi sto rii cho ro by.


