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DZIŚ W NU ME RZE:
� POD NASZYM
PATRONATEM
Finał WIOSENNEJ
METAMORFOZY 
z Natur House

Czytaj na str. 5

� KULTURA
Sukcesy tancerzy 
z Show Dance

Czytaj na str. 6

� WIELKANOC 
Specjalny DODATEK
ŚWIĄTECZNY

Czytaj na str. 16-21

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 24-25

� CHARYTATYWNIE
Jacek Wójcicki zaśpiewał
na zaproszenie Lions
Clubu

Czytaj na str. 27

� SPORT
Poznaliśmy mistrza
Krotoszyńskiej Ligi
Siatkówki

Czytaj na str. 29

Czytaj str. 7

OŚWIATA

Nauczyciele będą
strajkować do skutku!
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Jak pew nie na si Czy tel ni cy pa mię -
ta ją, pod czas lu to wej se sji Ra dy
Miej skiej w Kro to szy nie więk szość
rad nych zde cy do wa ła o pod wyż -
sze niu diet o oko ło 300 zło tych.
Wzro sły tak że wy na gro dze nia soł -
ty sów oraz prze wod ni czą cych rad
osie dli.

War to przy po mnieć, że za przy ję -
ciem ta kiej uchwa ły opo wie dzia ło się 17
rad nych. Prze ciw był tyl ko je den, dwóch
wstrzy ma ło się od gło su, a je den rad ny był
nie obec ny.

W związ ku z ta ką de cy zją, któ ra
zresz tą wy wo ła ła nie ma ło emo cji w lo kal -
nej spo łecz no ści, prze pro wa dzi li śmy
na na szym por ta lu an kie tę, by prze ko nać

się, co na te mat pod wy żek diet my ślą
miesz kań cy mia sta i gmi ny. 

Osta tecz nie w an kie cie wzię ło
udział 107 osób. Tym ra zem zde cy do wa -
nie prze wa ża ły opi nie kry tycz ne. Oto bo -
wiem bli sko po ło wa (48%) an kie to wa -
nych (51) stwier dzi ła, że pod wyż sze nie
diet przez rad nych jest skan da licz ną i ża -
ło sną po sta wą. Z ko lei 44 in ter nau tów
(41%) uzna ło, że sko ro każ dy z rad nych
ma pra cę, to po win ni – ja ko rad ni – dzia -
łać za sym bo licz ną staw kę. Dzie więć osób
(8%) zgo dzi ło się ze stwier dze niem, że
pod wyż ka dla rad nych to nic złe go, sko ro
pra cu ją na rzecz gmi ny. Tyl ko trzech gło -
su ją cych wy bra ło opcję: „słusz na de cy -
zja – za słu gu ją na wyż sze die ty”. 

(AN KA)

ANKIETA

Internauci krytyczni 
wobec decyzji radnych

Kro to szyń scy stra ża cy w mar cu
i kwiet niu do sko na li li swo je umie jęt -
no ści w za kre sie ga sze nia po ża rów
na ob sza rach le śnych. Po teo re tycz -
nym blo ku szko le nio wym przy szedł
czas na spraw dze nie swo ich moż li -
wo ści w prak ty ce.

Dzię ki przy chyl no ści Nad le śnic twa
Kro to szyn na te re nie Le śnic twa Ro chy
w dniach 8-10 kwiet nia prze pro wa dzo no
ćwi cze nia tak tycz no -bo jo we, w któ rych
udział bra ły trzy zmia ny służ bo we z JRG

Kro to szyn oraz stra ża cy z jed no stek OSP
w Zdu nach, Basz ko wie, Ko na rze wie, Be -
stwi nie, Kro to szy nie, Ko by li nie, Koź mi -
nie Wlkp. i Biad kach. 

Ćwi cze nia mia ły na ce lu ugrun to wa -
nie wie dzy i do sko na le nie umie jęt no ści
w za kre sie spo so bu do star cza nia wo dy
na du że od le gło ści przy wy ko rzy sta niu
zbior ni ków na tu ral nych, spraw dze nie go to -
wo ści bo jo wej Jed no stek Ochro ny Prze ciw -
po ża ro wej, wcho dzą cych w skład po wia to -
we go plu to nu ra tow ni cze go i jed no cze śnie
bę dą cych w struk tu rach Wiel ko pol skiej

Bry ga dy Od wo do wej, or ga ni za cję te re nu
ak cji i łącz no ści oraz spraw dze nie tech nicz -
nych moż li wo ści do stęp ne go sprzę tu. Ze -
spół In spek cyj ny Wiel ko pol skie go Ko men -

dan ta Wo je wódz kie go bar dzo do brze oce nił
przy go to wa nie jed no stek z po wia tu kro to -
szyń skie go do te go ty pu dzia łań.

(NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Strażacy ćwiczyli w lesie
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Przed bli sko pię ciu la ty po wsta ła gru pa
Pa trio tycz ny Kro to szyn. Pro jekt ów jest
efek tem zej ścia się ście żek kil ku, kie dyś
na wet kil ku na stu osób, któ re swą ak -
tyw ność ze chcia ły wy ra żać po przez krze -
wie nie war to ści pa trio tycz nych w sze ro -
kim te go sfor mu ło wa nia ro zu mie niu. 

– Po cząt ko wo mie li śmy am bi cje zo stać
sto wa rzy sze niem, ale dzia ła my ja ko gru pa
nie for mal na. Trud no wska zać jed ne go ini cja -
to ra w kon tek ście po wsta nia Pa trio tycz ne go
Kro to szy na. Jest to ra czej re zul tat na ło że nia
się wie lu oko licz no ści, któ re ma ją wspól ny
mia now nik w idei i pa sji – wy ja śnia Piotr Pa -
te rek, je den z głów nych re pre zen tan tów Pa -
trio tycz ne go Kro to szy na.

Trzon gru py sta no wią czte ry oso by i to
one od po wia da ją za bie żą cą dzia łal ność. Jest
też kil ku sta łych współ pra cow ni ków oraz ko -
re spon den tów. Wszy scy są miesz kań ca mi
gmi ny Kro to szyn, z któ rą wią żą swo je tro ski
i emo cje. Na ten mo ment w gru pie do mi nu ją
przed się bior cy, co wzmac nia jej nie za leż ność.

Gru pa pro wa dzi pro fil na por ta lu spo -
łecz no ścio wym Fa ce bo ok o cha rak te rze spo -
łecz no -po li tycz nym. – Roz bu dza my pa trio -
tycz ne emo cje, hi sto rycz ną świa do mość,
spo ty ka my się, or ga ni zu je my pre lek cje i in ne
wy da rze nia. Przy po mi na my o wy bit nych
oso bach, nie tyl ko zwią za nych z Kro to szy -
nem, o ich lo sach, a tak że o tym, ja kie war to -
ści i wska zów ki nam zo sta wi ły. Po dej mu je -
my też te ma ty po li tycz ne, co od bie ra ne jest
róż nie, choć nie ma wąt pli wo ści, że roz bu -
dzi li śmy i roz ru sza li śmy nie co sce nę. Po słu żę
się przy tej oka zji zna mien nym cy ta tem: „Ta -
kie bę dą Rze czy po spo li te, ja kie ich mło dzie -
ży cho wa nie...” – mó wi P. Pa te rek.

Gru pa mo że po chwa lić się kon kret ny -

mi osią gnię cia mi oraz trud nym do zmie rze -
nia od dzia ły wa niem. – Nu mer je den to sku -
tecz na pe ty cja w spra wie Skwe ru Żoł nie rzy
Wy klę tych, któ ry zo stał utwo rzo ny w daw -
nym Par ku im. Jan ka Kra sic kie go – dzia ła cza
ko mu ni stycz ne go – przy po mi na przed sta -
wi ciel Pa trio tycz ne go Kro to szy na. – To by ła
war to ścio wa zmia na dla Kro to szy na. Po dob -
nie by ło z ob cho da mi z oka zji rocz ni cy wy -
zwo le nia Kro to szy na, któ re od by wa ły się
przy po mni ku 6 PAL LWP przy ul. Pia stow -
skiej. Nasz tekst mu siał od bić się echem
w ko ry ta rzach ra tu sza, na stą pi ła po zy tyw na
zmia na. Je że li – przy sło wio wo uj mu -
jąc – chce my, że by Pol ska by ła Pol ską, mu si -
my od wo ły wać się do tra dy cji na ro du pol -
skie go – pod kre śla P. Pa te rek, do da jąc, iż gru -
pa or ga ni zu je sze reg wy da rzeń, uro czy sto ści
i spo tkań dy dak tycz nych. – Od biór dzia łal -
no ści w sfe rze or ga ni za cyj nej, jak i me ry to -
rycz nej zda je się być po zy tyw ny – stwier dza
nasz roz mów ca. 

Człon ko wie gru py Pa trio tycz ny Kro to -
szyn chcą, aby w gmi nie ak cen to wa no
dzień 27 grud nia. Pra cu ją nad usys te ma ty zo -
wa niem tre ści naswo im pro fi lu oraz po pra wą
sza ty gra ficz nej. Roz wa ża ją tak że re ak ty wa cję
spa ce rów edu ka cyj nych po kro to szyń skim
cmen ta rzu. – Wnaj bliż szym cza sie za mie rza -
my ogło sić, wspól nie z re dak cją GLK, zbiór kę
fo to gra fii 56 PPWLKP wśród kro to szy nian,
któ re bę dzie my pu bli ko wać na ła mach ty go -
dni ka, a mo że po ku si my się o wspól ną wy sta -
wę z oka zji set nej rocz ni cy przy by cia puł ku
do Kro to szy na – za po wia da P. Pa te rek.

Na py ta nie, czy ma ją pla ny, by w przy -
szło ści za ist nieć w sa mo rzą dzie lo kal nym,
od po wia da, że pó ki co nie, ale... przez pra wie
pięć lat wie le mo że się zmie nić.

(AN KA)

12 ma ja (nie dzie la) od bę dą się DNI
PO LA Agro in no wa cje 2019 Sta ry -
gród. Wy da rze nie ma na ce lu po ka -
za nie no wo cze snych roz wią zań
w upra wie ro ślin i ho dow li zwie rząt.

DNI PO LA roz pocz ną się o go dzi -
nie 12.00. Or ga ni za to rem jest Agro in te -
gra cja Sp. z o. o. – Biu ro Ob słu gi Grup
Pro du cen tów Rol nych z sie dzi bą w Ku kli -
no wie. – Na szym ce lem jest prze ka za nie
rol ni kom wie dzy w za kre sie in no wa cji
rol ni czych, po ka za nie no wo cze snych

tech no lo gii w ho dow li zwie rząt oraz
w upra wie ro ślin – pod kre śla Woj ciech
Sty bur ski, pre zes spół ki i li der Kon sor -
cjum Agro in te gra cja. 

Spół ka Agro in te gra cja re ali zu je pro -
jekt, któ re go isto tą jest zna le zie nie al ter na -
tyw ne go źró dła pa szy dla by dła po przez
upra wę ro ślin mię dzy plo no wych, czy li ta -
kich, któ re ro sną po zbio rze zbo ża
i przed za sie wem ku ku ry dzy. – Kil ka lat te -
mu stwo rzy li śmy ta ką mie szan kę mię dzy -
plo no wą o na zwie FUT TER NO -
VA 11 – wy ja śnia W. Sty bur ski. – Od te go

cza su by ła ona pod da wa na roz ma itym ba -
da niom i te stom. Te raz, w ra mach pro jek -
tu, na któ ry otrzy ma li śmy wspar cie, chce -
my tę mie szan kę osta tecz nie wdro żyć.

Wła śnie ów pro jekt po zwo lił twór com
mie szan ki FUT TER NO VA 11 na bar dzo
szcze gó ło we ba da nia. W ca ły pro ces moc -
no za an ga żo wał się Uni wer sy tet Przy rod ni -
czy w Po zna niu, któ ry wspo mnia ny pro -
jekt okre ślił ja ko wy so ce in no wa cyj ny. Po -
nad to jest on bar dzo wy so ko re ko men do -
wa ny przez Sieć In no wa cji Rol nych, czy li
or ga ni za cję ko or dy no wa ną przez Cen -
trum Do radz twa Rol ni cze go oraz Mi ni -
ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi. 

– W trak cie DNI PO LA po ka że my
ca łą tech no lo gię – jak tę mie szan kę upra -
wiać, jak zbie rać i jak w bar dzo krót kim
cza sie, wła ści wie te go sa me go dnia co
zbiór, za siać ku ku ry dzę. A za tem za raz
po zbio rze mie szan ki moż na za ło żyć ko -
lej ną upra wę – za po wia da pre zes spół ki
Agro in te gra cja. – Roz wią za nia te, do ty -
czą ce in no wa cyj nych no wo cze snych tech -
no lo gii rol ni czych, wdra ża my w go spo -
dar stwach, któ re z na mi współ pra cu ją.
Obec nie współ pra cu je my z 35 gru pa mi
pro du cen tów. 

Ja ki jest cel te go pro jek tu? Oczy wi ście
ob ni że nie kosz tów ho dow li by dła mlecz -
ne go i opa so we go. – Udo wad nia my bo -
wiem, że na jed nym hek ta rze moż na uzy -
skać coś wię cej niż je den zbiór w ro ku, co
w go spo dar stwie zna czą co wpły nie
na aspekt eko no micz ny. Wdro żyć ta ką in -
no wa cję mo że każ dy rol nik, bo nie po trze -
ba do te go wiel kich i kosz tow nych in we -
sty cji, a je dy nie na le ży nie co prze or ga ni zo -
wać go spo dar stwo – do da je W. Sty bur ski.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

POD NASZYM PATRONATEM

Po innowacje rolnicze do Staregogrodu!
LUDZIE

Rozbudzamy patriotyczne emocje



13 kwiet nia w sa lo nie Top Se cret
na te re nie Ga le rii Kro to szyń skiej od -
był się fi nał ak cji pod na zwą WIO -
SEN NA ME TA MOR FO ZA Z NA TUR
HO USE. Spo śród wie lu kan dy da tek
do udzia łu w roz po czę tym 13 mar ca
przed się wzię ciu wy ty po wa na zo sta -
ła An na Kre mer – 29-let nia miesz -
kan ka Kro to szy na. 

Dla uczest nicz ki ME TA MOR FO ZY
przy go to wa no trzy ty go dnio wą ku ra cję
die te tycz ną pod okiem spe cja list ki z Na -
tur Ho use. Po jej za koń cze niu wcze śniej -
sze wy mia ry: ma sa cia ła 68,4 kg, ta -
lia 81 cm, pas 101 cm, bio -
dra 102 cm – zmniej szy ły się do na stę pu -
ją cych: 67,1 kg, 76 cm, 93 cm i 98 cm. 

O ma ki jaż 29-let niej kro to szy nian ki
za dba ła wy so kiej kla sy wi za żyst -
ka – Mar ty na Szym czak. W Sa lo nie Ko -
sme tycz nym Mag da zo sta ła na to miast
pod da na za bie gom pie lę gna cyj nym.
W sa lo nie An gie An ny Le wan dow skiej
do ko na no sty li za cji pa znok ci. A dzię ki

po by to wi w Sa lo nie Fry zjer skim Ha -
nia – Styl i Ele gan cja bo ha ter ka WIO -
SEN NEJ ME TA MOR FO ZY zy ska ła
mło dzień czy urok i de li kat ność. Ostat -
nim eta pem by ła pro fe sjo nal na se sja zdję -
cio wa, wy ko na na przez Fo to In spi ra cje
Hu ber ta Łą czew ne go oraz przy miar ka
mar ko wych ubrań.

WIO SEN NĄ ME TA MOR FO ZĘ
pod su mo wa no w mi nio ną so bo tę. Pa nie
z sa lo nu Top Se cret za trosz czy ły się
o mod ną sty li za cję 29-lat ki, by ły tak że

fun da tor ka mi wy bra nych mar ko wych
ubrań. Z ko lei Ur szu la Ko wal, ja ko przed -
sta wi ciel ka fir my AVON, udzie li ła An nie
Kre mer po rad w za kre sie do bo ru ko sme -
ty ków do pie lę gna cji i ma ki ja żu. 

– Na tur Ho use Kro to szyn Die te tyk
bar dzo dzię ku je wszyst kim part ne rom
ak cji za ich wkład w ME TA MOR FO ZĘ.
Bez was ca łe wy da rze nie nie na bra ło by ta -
kie go roz ma chu – pod su mo wa li ak cję jej
or ga ni za to rzy.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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POD NASZYM PATRONATEM

Finał WIOSENNEJ METAMORFOZY!

Sto wa rzy sze nie Cen trum Wo lon ta -
ria tu Zie mi Kro to szyń skiej i Kro to -
szyń ski Ośro dek Kul tu ry, przy wspar -
ciu Urzę du Miej skie go i Sta ro stwa
Po wia to we go w Kro to szy nie, or ga ni -
zu ją kon cert cha ry ta tyw ny z oka zji
Świa to we go Dnia Ho spi cjów i Opie ki
Pa lia tyw nej.

Im pre za od bę dzie się 28 kwiet nia
w sa li ka me ral nej KOK -u. Po czą tek
o go dzi nie 16.15. Ce lem kon cer tu jest
wspar cie Za kła du Opie ki Pa lia tyw nej
przy SP ZOZ w Kro to szy nie po przez
zbiór kę pie nię dzy na za kup elek trycz -
ne go pod no śni ka dla cho rych Ma xi
Mo ve Com bi z wa gą. Zo stał on za pro -
jek to wa ny ja ko kom plet ny sys tem o ela -
stycz no ści ofe ru ją cej roz wią za nia do -

pa so wa ne do kon kret ne go pa cjen ta
w do wol nym śro do wi sku opie ki. Urzą -
dze nie wspie ra pro ce sy re ha bi li ta cji
(sia da nie, pio ni za cja), pie lę gna cji
(zmia na po zy cji, to a le ta, ką piel, prysz -
nic – za po bie ga nie od le ży nom) i le cze -
nia (die ty – wa ga – naj wyż sza III kla sa
do kład no ści). Pod no śnik za pew nia
kom fort i bez pie czeń stwo pa cjen to wi
oraz per so ne lo wi.

Gwiaz dą kon cer tu bę dzie ze spół wo -
kal ny PO SI TI VE pod kie row nic twem Iza -
be li Pia snej.

Prócz te go, że przed kon cer tem bę dą
zbie ra ne dat ki do pu szek, moż na też
(do 15 czerw ca) do ko ny wać wpłat
na konto: 88 8410 0003 0001 4788 200
0 0001 z dopiskiem „Hospicjum 2019”.

(AN KA)

CHARYTATYWNIE

Koncert na rzecz Zakładu
Opieki Paliatywnej



Wydarzenia6 WTOREK, 16 kwietnia 2019

W mi nio ny week end w Ga le rii Kro to -
szyń skiej po raz ko lej ny od by ła się
wy sta wa mo to cy kli, or ga ni zo wa na
przez Klub Mo to cy kli Cięż kich i We -
te ra nów OLD TI MERS. Jak za wsze te -
mu wy da rze niu przy świe cał cel cha -

ry ta tyw ny. Tym ra zem zbie ra no środ -
ki dla 10-let nie go Fi li pa To ma szew -
skie go.

W tych dniach klien ci Ga le rii Kro to -
szyń skiej mo gli zo ba czyć po jaz dy ro dzi -

mych ma rek, ta kich jak choć by Ju nak,
WSK, Ja wa czy też róż ne wer sje Ro me -
tów, w tym zna ne wszyst kim „mo to ryn -
ki”. Nie bra ko wa ło tak że mo to cy kli za gra -
nicz nych ma rek.

Pier wot nie or ga ni za to rzy pla no wa li
zor ga ni zo wać zbiór kę na le cze nie i re ha bi -
li ta cję 16-mie sięcz ne go An to sia. Gdy miał
nie speł na mie siąc, wy kry to u nie go krwia -
ka śród czasz ko we go, któ ry po wstał na sku -
tek cho ro by wą tro by. Nie ste ty, kil ka dni
te mu chło piec zmarł. Ro dzi nie An to sia
skła da my głę bo kie wy ra zy współ czu cia.

10-let ni Fi lip To ma szew ski cier pi
na rzad ką cho ro bę nóg. W pierw szych
mie sią cach ży cia zdia gno zo wa no u nie go
dys pla zję chrzęst no -kost ną, upo śle dze nie
wzro stu ko ści dłu gich i krę go słu pa, upo -
śle dze nie umy sło we w stop niu znacz -
nym, pa dacz kę oraz opóź nie nie roz wo ju
psy cho ru cho we go. Prze szedł dwie ope ra -
cje, ale konieczne są ko lej ne, a do te go cią -
gła re ha bi li ta cja. 

W kwe stę do pu szek za an ga żo wa ło
się kil ka na ście osób. Or ga ni za to rzy po in -
for mo wa li, że pod czas trzy dnio wej zbiór -
ki uda ło się zgro ma dzić 8724,33 zł.

(NO VUS)

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

CHARYTATYWNIE

Zbierali środki dla Filipa

Ko lej ny mi suk ce sa mi mo że po chwa -
lić się eki pa z Cen trum Tań ca Show
Dan ce. W pierw szy week end kwiet -
nia gru py Po Ko kar dę oraz Ka da -
klizm zdo by ły głów ne na gro dy
w kon kur sie „Tyl ko dan ce ma sens”
w Ka li szu, a ze spo ły Kaj mak i po -
now nie Ka da klizm trium fo wa ły
w ogól no pol skim tur nie ju tań ca no -
wo cze sne go w Pa ko sła wiu.

Do te go rocz nej edy cji Re gio nal nych
Spo tkań Ta necz nych „Tyl ko dan ce ma
sens” zgło si ła się re kor do wa licz ba uczest -
ni ków – gru bo po nad pół ty sią ca. 5 kwiet -
nia na sce nie Cen trum Kul tu ry i Sztu ki
w Ka li szu za pre zen to wa nych zo sta ło 77
cho re ogra fii w wy ko na niu ze spo łów, du -
etów i so li stów z re jo nu po łu dnio wej
Wiel ko pol ski. 

Ju ry, w skła dzie któ re go zna leź li się
Mar le na Bę dzi kow ska, Krzysz tof Sko li -
mow ski i Mag da le na Ma zu row ska, Sta tu -
et ka mi Spo tkań na gro dzi ło dzie więć ze -
spo łów i wy róż ni ło sześć pre zen ta -
cji.  – Chcie li śmy do ce nić róż no rod ność
pre zen to wa ną na „Tyl ko dan ce ma sens”
i sta ra li śmy się na gro dzić zgra ne ze spo ły,
do brze do bra ne du ety i świa do mych ta -
necz nie so li stów – pod su mo wa ła wer -
dykt Mag da le na Ma zu row ska, wy ra ża jąc
przy tym na dzie ję, iż wy stęp na sce nie
CKiS to do świad cze nie, któ re za in spi ru je
mło dych tan ce rzy i ich cho re ogra fów
do dal szej pra cy, roz wo ju i ar ty stycz nych
po szu ki wań. Ze spół Po Ko kar dę z Cen -
trum Tań ca Show Dan ce w Kro to szy nie

zdo był na gro dę głów ną w ka te go rii wie ko -
wej 6-11 lat, na to miast Ka da klizm w ka -
te go rii 12-15 lat.

Na za jutrz do Pa ko sła wia za wi ta -
ło 936 tan ce rzy, by wziąć udział w I Ogól -
no pol skim Tur nie ju Tań ca No wo cze sne -
go. Ce lem wy da rze nia by ło m. in. uczcze -
nie 10-le cia dzia łal no ści ze spo łu ta necz -
ne go PA KA, dzia ła ją ce go przy miej sco -
wym Ośrod ku Kul tu ry i Re kre acji.

Im pre zę pro wa dził ra per, fre esty -
le’owiec, tan cerz, kon fe ran sjer, uczest nik
te le wi zyj ne go show – Wi tek Vi toWS
Osty no wicz. Wy stę py oce nia ło ju ry
w skła dzie: Do mi ni ka Kur (za wo do wa
tan cer ka, cho re ograf ka i za ło ży ciel ka wro -
cław skiej szko ły tań ca New Qu ali ty, dy -
plo mo wa na pe da gog tań ca i ani ma tor ka
kul tu ry), Mo ni ka Mu siał (wie lo krot nie
na gra dza na tan cer ka), Se ba stian Gę bu ra
(tan cerz, cho re ograf, zdo byw ca wie lu na -
gród sce nicz nych w Pol sce i za gra ni cą),
Piotr Szwarc (tan cerz, in struk tor, cho re -
ograf, uczest nik 8. edy cji You Can Dan ce
[Se wil la], 9. edy cji You Can Dan ce [Mal -

ta] oraz 3. edy cji Mam Ta lent) i – ja ko sę -
dzia głów ny – Ab by Aouragh, z po cho -
dze nia Ma ro kań czyk, dy plo mo wa ny in -
struk tor tań ca i fit ness.

Gru pa Kaj mak z Cen trum Tań ca Show
Dan ce za ję ła pierw sze miej sce w ka te go rii
pierw szy kro czek 12-15 lat, a Ka da klizm
zwy cię żył w stre et dan ce po wy żej 15 lat.

– Do wszyst kich za wo dów i kon kur -
sów pod cho dzi my z ogrom nym za an ga -
żo wa niem. Dzie ci i mło dzież pra cu ją jak
mrów ki, stąd też licz ne suk ce sy na szych
grup. Je stem bar dzo za do wo lo na ze star -
tów wszyst kich czte rech grup ta necz -
nych. W kon kur sach bra ła udział rów nież
eki pa Po sam pas, któ ra mia ła swój ta necz -
ny de biut. Oba tur nie je oce nia ła pro fe sjo -
nal na ko mi sja sę dziow ska, dla te go zwy -
cię stwa cie szą nas po dwój nie. Przed na mi
ko lej ne wy jaz dy na kon kur sy i za wo dy,
więc pra cu je my wię cej i cię żej – po wie -
dzia ła Ka ta rzy na Wicenciak -Du da, wła -
ści ciel ka Cen trum Tań ca Show Dan ce
Kro to szyn.

(NO VUS)

TANIEC

Kolejne sukcesy tancerzy z Show Dance!
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7Temat Tygodnia

Od 8 kwiet nia w ca łym kra ju trwa ak -
cja pro te sta cyj na na uczy cie li i pra -
cow ni ków oświa ty. Ta gru pa za wo do -
wa straj ku je rów nież w zde cy do wa -
nej więk szo ści pla có wek oświa to -
wych na te re nie na sze go po wia tu. 

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 na szym po wie cie do straj ku nie
przy stą pi ło kil ka pla có wek – szko ły
w Smo li cach, Grę bo wie, Dzie li cach i Dą -
bro wie oraz przed szko la w Zdu nach
i w Roz dra że wie. W gmi nie Koź min
Wlkp. i w Sul mie rzy cach pro test ob jął
wszyst kie szko ły i przed szko la.

Je śli cho dzi o gmi nę Kro to szyn, to we -
dług ostat nie go ko mu ni ka tu urzę du miej -
skie go, tj. z 12 kwiet nia, do straj ku przy stą -
pi ło 271 na uczy cie li (43,36 pro cent ogó -
łu) i 27 pra cow ni ków nie pe da go gicz nych
(14,06 pro cent). Do szkół i przed szko li
zgło si ło się łącz nie za le d wie 475 uczniów
(9,56 pro cent). Z te go po wo du w zde cy do -
wa nej więk szo ści pla có wek nie są pro wa -
dzo ną za ję cia dy dak tycz ne.

– W związ ku ze straj kiem pra cow ni -
ków oświa ty na te re nie gmi ny Kro to szyn
in for mu ję, że pra cow ni cy Urzę du Miej -
skie go w Kro to szy nie po wcze śniej szym
zgło sze niu mo gą przy pro wa dzić swo je
po cie chy do urzę du i na czas swo jej pra cy
po zo sta wić pod opie ką wy zna czo ne go
pra cow ni ka urzę du. Być mo że war to ta ką
prak ty kę upo wszech nić tak że w in nych
za kła dach i in sty tu cjach – ogło sił na po -
cząt ku mi nio ne go ty go dnia Fran ci szek
Mar sza łek – bur mistrz Kro to szy na. Wy -
ra ził rów nież so li dar ność z pro te stu ją cy -
mi na uczy cie la mi. – Pra gnę za pew nić, że
ja ko sa mo rząd Mia sta i Gmi ny Kro to szyn
so li da ry zu je my się ze straj ku ją cy mi pra -

cow ni ka mi oświa ty. Pań stwa pra ca w peł -
ni za słu gu je na wiel ki sza cu nek i od po -
wied nie do ran gi za wo du, god ne wy na -
gro dze nie. Dla te go mo ni to ru je my bie żą -
co sy tu ację w szko łach i przed szko lach.
Ana li zu je my róż ne moż li wo ści wspar cia
straj ku ją cych. Jed no cze śnie prze ka zu ję
wy ra zy po dzię ko wa nia za prze pro wa dze -
nie eg za mi nu gim na zjal ne go w tak trud -
nej dla wszyst kich sy tu acji spo łecz ne go
pro te stu – czy ta my w ko mu ni ka cie wło -
da rza Kro to szy na.

In te re su ją cy apel do władz po wia tu
i po szcze gól nych gmin wy sto so wa ło Sto -
wa rzy sze nie Oby wa tel skie Po ro zu mie nie
Sa mo rzą do we. – Na uczy cie le ja ko gru pa
za wo do wa ma ją peł ne pra wo do straj ku.
Ni skie za rob ki skło ni ły ich do pod ję cia ra -
dy kal nych środ ków, by zwró cić uwa gę
na cięż ką sy tu ację w oświa cie. Nie ste ty,
każ dy dzień ak cji pro te sta cyj nej wią że się
ze stra tą ma te rial ną, któ rą od czu je każ dy
pro te stu ją cy pra cow nik. Stąd zwra ca my
się z ape lem do lo kal nych sa mo rzą dów
po wia tu kro to szyń skie go, Wój ta, Bur mi -
strzów i Sta ro sty o pod ję cie dzia łań ma ją -
cych na ce lu fi nan so we wy rów na nie strat
na uczy cie lom i po kry cie im każ de go dnia
bez po bo rów, zwią za nych z ak cją pro te -
sta cyj ną, z bu dże tu gmi ny/po wia tu.
Wzo rem in nych pol skich miast, któ re już
za de kla ro wa ły ta ką po moc swo im Na -

uczy cie lom, mo że my się z tym śro do wi -
skiem zso li da ry zo wać i wspo móc, w tych
cięż kich dla nich chwi lach – czy ta my
w pi śmie OPS -u.

Jak za tem w pierw szym ty go dniu
straj ku przed sta wia ła się sy tu acja w na -
szych pla ców kach oświa to -
wych? – Do straj ku przy stą pi ło 87 pro -
cent na uczy cie li. Ma my ze ro wą obec ność
uczniów w szko le. Je śli by się po ja wi li, to
zo sta ną zor ga ni zo wa ne za ję cia opie kuń -
cze. Po in for mo wa li śmy ro dzi ców wcze -
śniej o straj ku i o tym, że nie bę dą pro wa -
dzo ne za ję cia dy dak tycz ne. Eg za mi ny
gim na zjal ne prze bie gły bez za kłó ceń, je -
ste śmy przy go to wa ni rów nież na eg za min
dla ósmo kla si stów – po in for mo wa ła Sa -
bi na Ry ba kow ska, dy rek tor Szko ły Pod -
sta wo wej w Be ni cach.

– W Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Koź -
mi nie Wlkp. straj ku ją wszy scy na uczy cie -
le. Ja ko dy rek tor po da łem już wcze śniej
ofi cjal ną in for ma cję do Ku ra to rium
Oświa ty, Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do -
wej i Okrę go wej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej,
że eg za min ósmo kla si sty jest za gro żo ny.
Uczniom zo sta ła za pew nio na opie ka
pod czas straj ku na uczy cie li. Szko ła przy -
go to wa ła dla dzie ci za ję cia opie kuń cze.
Świe tli ca szkol na jest czyn na
w godz. 7.00-16.00. Dla mnie to też no -
wa i trud na sy tu acja, stąd bar dzo pro szę

o zro zu mie nie i wy ro zu mia łość – mó wił
pierw sze go dnia pro te stu Ja cek Za wod ny,
dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Koź -
mi nie Wlkp. – In for mu ję, że eg za min
ósmo kla si sty od bę dzie się zgod nie z har -
mo no gra mem, a więc 15, 16 i 17 kwiet -
nia. Uda ło mi się zna leźć na uczy cie li z po -
łu dnio wej Wiel ko pol ski, któ rzy wy ra zi li
chęć po mo cy w tych dniach. Nie któ rzy są
z bar dzo da le ka – za po wie dział w pią tek
szef koź miń skiej Je dyn ki.

– W na szej szko le po ło wa na uczy cie -
li przy stą pi ła do straj ku. Przy cho dzi
mniej wię cej jed na trze cia uczniów. Dla
tych, któ rzy z po wo du pro te stu nie ma ją
lek cji, przy go to wa li śmy za ję cia, np.
z astro no mii czy fi zy ki. Je śli cho dzi
o rocz nik ma tu ral ny, oce ny są już wy sta -
wio ne. A w kwe stii or ga ni za cji eg za mi -
nów ma tu ral nych cze ka my na roz wój sy -
tu acji straj ko wej – po wie dzia ła Elż bie ta
Płó cien nik, dy rek tor I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Hu go na Koł łą ta ja w Kro -
to szy nie. War to wspo mnieć, że w pią -
tek, 12 kwiet nia, li ce ali ści wy szli na bo -
isko szkol ne, z przy go to wa ny mi trans pa -
ren ta mi, by wy ra zić so li dar ność z pro te -
stu ją cy mi na uczy cie la mi.

– So li da ry zu ję się z tym pro te stem,
ale dy rek to rzy nie mo gą straj ko wać. Co -
dzien nie sy tu acja bę dzie wy glą da ła ina -
czej, je śli tam, na gó rze, się nie do ga da ją.

U nas czwór ka na uczy cie li nie straj ku je,
w tym dwóch księ ży. Część uczniów
przy szła do szko ły. Opie kę ma ją za pew -
nio ną, zor ga ni zo wa no za ję cia z funk cjo -
na riu sza mi po li cji na te mat do pa la czy.
Na uczy cie le straj ku ją tak jak ma ją plan
lek cji. W kwe stii pro te stu chciał bym
zwró cić uwa gę na pra cow ni ków ad mi ni -
stra cyj nych w oświa cie. Je stem za że no wa -
ny, jak bar dzo ni skie ma ją pen sje – oznaj -
mił Ro man Olej nik, dy rek tor Ze spo łu
Szkół Po nad gim na zjal nych nr 2 im. Ka ro -
la Li bel ta w Kro to szy nie.

Szef kro to szyń skie go od dzia łu ZNP
przy znał, iż roz wa ża ne są róż ne opcje,
w za leż no ści od te go, ja kie de cy zje zo sta -
ną pod ję te w gór nym gre mium związ -
ku. – Jest bra ne pod uwa gę za wie sze nie
straj ku na okres świą tecz ny. Mi ło sły szeć
gło sy wspar cia ze stro ny sa mo rzą du oraz
uczniów. Ana li zo wa ne są róż ne pro po zy -
cje po mo cy na uczy cie lom, że by wy rów -
nać stra ty w pen sji, ja kie wy nik ną z po wo -
du udzia łu w pro te ście. Cze ka my na roz -
wój sy tu acji i de cy zje rzą du – sko men to -
wał Ka rol Kaj, pre zes od dzia łu ZNP
w Kro to szy nie.

Strajk pra cow ni ków oświa ty wy wo -
łu je sze reg emo cji w spo łe czeń stwie. Zda -
nia w kwe stii pro te stu i je go for my są po -
dzie lo ne. Świad czą o tym tak że wy ni ki
an kie ty, ja ką prze pro wa dzi li śmy na na -
szym por ta lu. 

W na szej an kie cie wzię ło udział 187
osób. Co cie ka we, po nad jed na trze cia
(38% – 71 osób) twier dzi, że więk szość
na uczy cie li nie za słu gu je na żad ne pod -
wyż ki. Z ko lei 55 in ter nau tów (29%)
uzna ło, że na uczy cie le po win ni do stać ta -
ką pod wyż kę, ja kiej się do ma ga ją. 41 osób
(22%) uwa ża na to miast, iż pe da go gom
na le ży się du ża pod wyż ka, ale do pie ro
po zli kwi do wa niu Kar ty Na uczy cie la. 20
an kie to wa nych (11%) stwier dzi ło, że na -
uczy cie le za słu gu ją na wyż sze wy na gro -
dze nia, lecz strajk kosz tem uczniów i eg -
za mi nów nie po wi nien mieć miej sca. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

OŚWIATA

Nauczyciele będą strajkować do skutku!
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Rozmaitości8 WTOREK, 16 kwietnia 2019

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Obsługa kelnerska kolacji
charytatywnej

5 kwiet nia w Ho te lu Re stau ra cji Pod -
ja dek w Górz nie od by ła się II edy cja
ko la cji cha ry ta tyw nej dla Olu sia.
Nad jej prze bie giem czu wa li ucznio -
wie Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal -
nych nr 3 im. Ja na Paw ła II w Kro to -
szy nie, kształ cą cy się w za wo dzie
kel ne ra. 

Mło dzież pod okiem na uczy ciel ki
Ma rio li Kacz ma rek mia ła oka zję przy czy -
nić się do te go nie co dzien ne go wy da rze -
nia, pre zen tu jąc swo je umie jęt no ści

w pro fe sjo nal nej, syn chro nicz nej ob słu -
dze kel ner skiej. 

„Po ma ga nie przez go to wa nie” – ta kie
ha sło przy świe ca ło ak cji. 15 zna ko mi tych
ku cha rzy z ca łe go kra ju mia ło przy jem -
ność przy go to wać swo je wspa nia łe da nia
dla przy by łych go ści. 

Ucznio wie kro to szyń skiej Trój ki ser -
wo wa li pod czas ko la cji osiem dań de gu -
sta cyj nych. Za swo ją ob słu gę usły sze li
wie le po chwał i po dzię ko wa nia od or ga ni -
za to rów.

(GRZE LO)

PROJEKT

Korzyści z przynależności
do Unii Europejskiej

W ra mach te go rocz nej edy cji pro jek -
tu „Sej mik Mło dzie ży Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go” ze spo ły uczniow -
skie z ca łe go re gio nu opra co wy wa ły
w for mie  pi sem nej lub pre zen ta cji
pra ce na te mat „Ko rzy ści pły ną ce
z człon ko stwa Pol ski w Unii Eu ro pej -
skiej na przy kła dzie Two je go Po wia -
tu”. Nie ina czej by ło w po wie cie kro -
to szyń skim.

W Sta ro stwie Po wia to wym w Kro to -
szy nie ko mi sja w skła dzie: Pa weł Ra do -
jew ski – prze wod ni czą cy, Jo an na Król -
-Trąb ka, Ma rze na Wi śniew ska, Prze my -
sław Wój cik, An drzej Wi chłacz do ko na ła
oce ny zgło szo nych prac. Każ da z dru żyn
przy go to wa ła pre zen ta cję mul ti me dial ną,
na któ rą zło ży ły się in for ma cje i ilu stra cje
po ka zu ją ce, jak zmie nił się po wiat kro to -
szyń ski w ostat nich 15 la tach, kie dy to

Pol ska jest człon kiem Unii Eu ro pej skiej. 
Pierw sze miej sce za ję li Ja kub Jan kow -

ski i Bar tosz Li twin (I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. Hu go na Koł łą ta ja w Kro to -
szy nie), na dru gim upla so wa ły się Syl wia
Dru kar czyk i Ja go da So ko łow ska (Ze spół
Szkół Po nad gim na zjal nych im. Jó ze fa Mar -
ciń ca w Koź mi nie Wlkp.), a trze cia lo ka ta
przy pa dła Pa try cji Kuś i Ewe li nie Dy mar -
skiej (Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych
nr 3 im. Ja na Paw ła II w Kro to szy nie).

Zwy cię ski ze spół bę dzie re pre zen to -
wać nasz po wiat w ob ra dach Sej mi ku
Mło dzie ży Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go, któ re od bę dą się w ma ju. Czo ło we te -
amy zo sta ną rów nież uho no ro wa ne
na naj bliż szej se sji Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go dy plo ma mi oraz na gro da mi
rze czo wy mi, ufun do wa ny mi przez sta ro -
stę i prze wod ni czą ce go ra dy. 

(NO VUS)
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5 kwiet nia przy Krzy żu Ka tyń skim na kro to -
szyń skim cmen ta rzu od by ła się uro czy stość
z oka zji 79. rocz ni cy zbrod ni ka tyń skiej. Wła -
dze sa mo rzą do we, ucznio wie szkół i licz na
gru pa miesz kań ców uczci li ty sią ce po mor do -
wa nych w 1940 ro ku przez od dzia ły NKWD
w oko li cach Ka ty nia.

Uro czy stość roz po czął Piotr Mi ko łaj czyk, dy -
rek tor Mu zeum Re gio nal ne go im. H. Ław ni cza ka.
O zbrod ni ka tyń skiej opo wie dział An to ni Kor sak,
pre zes To wa rzy stwa Mi ło śni ków i Ba da czy Zie mi
Kro to szyń skiej. Apel ku czci po le głych ofi ce rów
Woj ska Pol skie go po pro wa dził dr Edward Jo kiel.
De le ga cje sa mo rzą dów, szkół, sto wa rzy szeń zło ży ły
sym bo licz ne wią zan ki kwia tów pod Krzy żem Ka -
tyń skim. Od śpie wa no hymn pań stwo wy.

Do zbrod ni w Ka ty niu do szło wio sną 1940 ro -
ku. Do ko na ła jej po li cja po li tycz na NKWD ów cze -
sne go Związ ku Ra dziec kie go po przez eg ze ku cje
strza łem w tył gło wy. De cy zję o eks ter mi na cji „wro -
gów wła dzy so wiec kiej” pod ję to 5 mar ca, na to miast
pierw szy trans port jeń ców w ce lu ich li kwi da cji wy -
ru szył 3 kwiet nia z obo zu w Ko ziel sku do Ka ty nia. 

Miej sca mi kaź ni Po la ków by ły miej sco wo ści:
Ka tyń – od 3 kwiet nia do 12 ma ja roz strze la no tam
ok. 4400 jeń ców z obo zu w Ko ziel sku, Char -
ków – od 5 kwiet nia do 12 ma ja za mor do wa no tam
ok. 3800 jeń ców z obo zu w Sta ro biel sku, Ka li -
nin (Twer) – od 4 kwiet nia do 16 ma ja prze pro wa -
dzo no tam eg ze ku cję na ok. 6300 więź niach obo zu
w Ostasz ko wie (głów nie po li cjan tach i funk cjo na -
riu szach KOP), Ki jów,  Char ków  oraz  Cher -
soń – wy mor do wa no tam 3435 jeń ców z tzw. li sty
ukra iń skiej, wię zio nych we Lwo wie, Łuc ku, Rów -

nem, Tar no po lu, Sta ni sła wo wie i Dro ho by czu. Cia -
ła ukry to w róż nych miej scach, w tym w By kow ni.
W Miń sku prze pro wa dzo no eks ter mi na cję 3870
więź niów z tzw. li sty bia ło ru skiej, któ rych prze trzy -
my wa no w Bia łym sto ku, Brze ściu, Piń sku, Ba ra no -
wi czach i Wi lej kach. Zwło ki po mor do wa nych
ukry to praw do po dob nie w Ku ro pa tach. Z obo zów
w Ko ziel sku, Sta ro biel sku i Ostasz ko wie oca la ło
łącz nie 395 pol skich ofi ce rów, któ rych wy wie zio no
do obo zu w Juch no wie, a po tem do obo zu NKWD
w Gria zow cu.

Ofia ra mi zbrod ni ka tyń skiej by li rów nież kro -
to szy nia nie, mię dzy in ny mi żoł nie rze ba ta lio nu za -
pa so we go 56 Puł ku Pie cho ty Wiel ko pol skiej, któ ry
utwo rzo no z nad wy żek mo bi li za cyj nych i w si le
oko ło 1500 żoł nie rzy wy sła no do Ośrod ka Za pa so -
we go 25 Dy wi zji Pie cho ty w Kiel cach. Li sta ofiar
so wiec kich opraw ców (nie peł na), któ re zwią za ne
by ły z Zie mią Kro to szyń ską, zo sta ła wy ry ta
na Krzy żu Ka tyń skim, znaj du ją cym się w kwa te rze
woj sko wej kro to szyń skie go cmen ta rza pa ra fial ne go.
Spo rzą dzi li ją He le na Ka sper ska oraz An to ni Kor -
sak, we współ pra cy z Li dią Ław ni czak i ro dzi na mi
po mor do wa nych.

Przez wie le lat wła dze Związ ku Ra dziec kie go
nie przy zna wa ły się do tej zbrod ni. Do pie ro w 1990
ro ku zo sta ły otwar te ra dziec kie ar chi wa i wte dy ofi -
cjal nie po twier dzo no wy da nie roz ka zu za mor do -
wa nia pol skich ofi ce rów przez Biu ro Po li tycz ne Ko -
mu ni stycz nej Par tii Związ ku Ra dziec kie go, na cze -
le któ rej stał Jó zef Sta lin.

(NO VUS)

FOTOGALERIA i FILM 
na www.glokalna.pl 

i www.facebook.com/glokalna

ROCZNICA

Zbrodnia, o której nie wolno zapomnieć
KO ZIELSK – KA TYŃ

Teo dor BA NA SIE WICZ – ppor. Woj ska Pol skie go, ur.
w Sul mie rzy cach w 1899, po wsta niec wiel ko pol ski.
Ed mund CIEM NO CZO ŁOW SKI – ppor. rez., ur. w Ro go -
wie w 1902, na uczy ciel, ro dzi na w Kro to szy nie.
Mie czy sław DŁU GOSZ – ppor. rez., ur. w 1910, na uczy -
ciel z Głu cho wa k. Po go rze li.
Ed mund DREC KI – por. Woj ska Pol skie go, ur. w Mi ło sła -
wiu w 1897, po wsta niec wiel ko pol ski, nad le śni czy
w Kro to szy nie.
Le onard FI BAK – ppor. rez. 70 pp. w Ple sze wie, ur. 1903,
ab sol went Gim na zjum w Kro to szy nie, far ma ceu ta.
Sta ni sław GI DA SZEW SKI – ppor. lot nic twa, ur. w 1913,
ab sol went Gim na zjum w Kro to szy nie, miesz ka niec Kro -
mo lic.
Fran ci szek HA SCHEK – ppor. 56 pp., ur. w 1914, ab -
sol went Gim na zjum w Kro to szy nie.
Wa cław JAN DA – ppor. rez. 69 pp. w Gnieź nie, ur.
w 1887, na uczy ciel z Go rzu pi.
Adam KO WAL CZYK – kpt. sł. st. 56 pp., ur. w 1894, de -
le go wa ny na kwa ter mi strza w 3 pp. KOP w Au gu sto wie.
Edward LU DWI CZAK – por. rez. 17 p. uł. w Lesz nie, ur.
w Kro to szy nie w 1911, ab sol went SN w Kro to szy nie, na -
uczy ciel.
Wła dy sław NA WROC KI – kpt. sł. st. 56 pp., ur. w Kro to -
szy nie w 1891, ko men dant PW i WF w Go sty niu.
Jan Bap ty sta PAW ŁOW SKI – por. rez. 22 p. uł. w Bro -
dach, ur. w 1909, no ta riusz za miesz ka ły w Kro to szy nie.
Jó zef RO BA CZYK – ppor. rez. 75 pp. w Cho rzo wie, ur.
w 1908, ab sol went SN w Kro to szy nie, na uczy ciel.
Wła dy sław SI NIEC KI – por. rez., ur. w Koź mi nie
w 1903.
Te les for SY NO RADZ KI – por. san. rez., le karz in ter ni sta,
dy rek tor szpi ta la w Koź mi nie.
Bro ni sław TET ZLAFF – por. rez., ur. w Dzie li cach
w 1895, praw nik.
Mi chał WO ŁO SIAN KO – kpt. 56 pp., ur. w 1901, le karz
in ter ni sta.
Edward WO RO NO WICZ – por. rez. Woj ska Pol skie go, ur.
w 1897, sta ro sta po wia tu koź miń skie go z lat 1927-28.
Zbi gniew Ka je tan WÓJ CI KIE WICZ – ppor. rez. 55 pp.
w Lesz nie, ur. w 1907, urzęd nik, ro dzi na w Kro to szy nie.

OSTASZ KÓW – MIED NO JE (TWER)
Wła dy sław AN DRZE JEW SKI – post. Po li cji Pań stwo wej
w Kro to szy nie, ur. w 1900, za miesz ka ły w Wy ga no wie.
Fran ci szek GĄ TOW SKI – post. Po li cji Pań stwo wej
w Łuc ku, ur. w 1894, po cho dził z Koź mi na.
Igna cy JAN CZAK – post. Po li cji Pań stwo wej, ur.
w 1902, ro dzi na w Kro to szy nie.
Prze my sław Piotr KO ZIE TUL SKI – por. sł. st. 56 pp., ur.
w 1911, de le go wa ny do KOP, ro dzi na w Kro to szy nie.
Ka zi mierz KRAW CZYŃ SKI – post. Po li cji Pań stwo wej
w Ko by li nie, ur. w Ko by li nie w 1913.
Piotr KU CZYŃ SKI – post. Po li cji Pań stwo wej, ur.
w Smo li cach w 1888.
Jó zef MAR CI NIAK – plut. sł. st. 9 pp. w Za mo ściu, ur.
w Koź mi nie w 1901, ro dzi na w Koź mi nie.
An to ni MI CHAL CZYK – st. przod. Po li cji Pań stwo wej
w Kro to szy nie, ur. w Gra nów ku w 1890.
Mi chał WIER CIŃ SKI – przod. Po li cji Pań stwo wej, ur.
w 1903, ko men dant po ste run ku w Wit ko wie, ro dzi na
w Kro to szy nie.

Sta ni sław WOJ TA SZEK – post. Po li cji Pań stwo wej
w Kro to szy nie, ur. w 1910.

STA RO BIELSK – PIA TI CHAT KI (CHAR KÓW)
Sta ni sław CHOD KIE WICZ – por. rez. 56 pp. z ośrod ka
za pa so we go 25 Dy wi zji Pie cho ty, ur. we Lwo wie
w 1902.
Fe liks CHYŁ KA – ppor. rez. 60 pp. w Ostro wie Wiel ko -
pol skim, ur. w 1915, le karz z Ust ko wa.
Teo dor CIĄ ŻYŃ SKI – por. 7 p. strz. kon. w Po zna niu, uro -
dzo ny w Ple sze wie w 1895, syn dzier żaw cy z Ust ko wa.
Edward CYN KU TIS – ppor. 41 pp. w Su wał kach, uro -
dzo ny w 1901, urzęd nik, ro dzi na w Kro to szy nie.
Sta ni sław DO ROSZ – ppor. sł. st. 56 pp. w Kro to szy nie
/ 65 pp. w (?), ur. w Raj ta ro wie w 1911.
Fran ci szek FI LO DA – ppor. rez. 56 pp., ur w Woj cie cho -
wie w 1895, han dlo wiec.
Igna cy FRĄC KO WIAK – ppor. rez. 70 pp. w Ple sze wie,
ur. w 1907, na uczy ciel z Za le sia Wiel kie go, ro dzi na
w Kro to szy nie.
Jan GI BA SIE WICZ – por. rez. 56 pp., ur. w Kro to szy nie
w 1900, wi ce bur mistrz Kro to szy na.
Jan HECH MANN – ppor. rez. 56 pp., ur. w 1901, za -
miesz ka ły w Kro to szy nie, ku piec.
Edward JA BŁEC KI – por. 56 pp., ur. w 1909.
Jó zef KA PA ŁA – kpt. sł. st. 56 pp., ur. w 1898, za miesz -
ka ły w Kro to szy nie.
Ma rian Ta de usz KU NA – por. sł. st. 56 pp., ur. w 1909,
za miesz ka ły w Kro to szy nie.
Jó zef LE JA – ppor. rez. 56 pp. oraz 60 pp. w Ostro wie
Wlkp. z ośrod ka za pa so we go 25 Dy wi zji Pie cho ty, ur.
w 1907.
Cze sław LE WIŃ SKI – mjr sł. st. 56 pp., do wód ca ba ta -
lio nu za pa so we go z ośrod ka za pa so we go 25 DP, ur.
w 1897.
Piotr MA LI NOW SKI – ppor. rez. 56 pp., ur. 1909 r.,
urzęd nik Dy rek cji Okrę go wej Ko lei Pań stwo wych.
Cze sław MO CEK – mjr sł. st. 56 pp., miesz ka niec Kro -
to szy na.
Sta ni sław NA BZ DYK – ppor. 56 pp., ur. w Lu to gnie wie
w 1895, za miesz ka ły w Lu to gnie wie.
Kon rad OFIE RZYŃ SKI – ppor. rez. 56 pp. z ośrod ka za -
pa so we go 25 DP, ur. w Po zna niu w 1909.
Jan Au gust OT TO – ppor. rez. 56 pp. z ośrod ka za pa so -
we go 25 DP, ur. w Pia skach w 1912.
Ja ro sław PLE WA – ppor. 56 pp. z ośrod ka za pa so we -
go 25 DP w Kiel cach, ur. w 1913, za miesz ka ły w Zdu nach.
Sta ni sław RO BA CZYK – ppor. rez. 56 pp., ur. w Kro to -
szy nie w 1915, ab sol went SN w Kro to szy nie, na uczy ciel.
Sta ni sław SI KO RA – kpt. sł. st. 56 pp. z ośrod ka za pa -
so we go 25 Dy wi zji Pie cho ty, ur. w 1895.
Ta de usz SU MIŃ SKI – por. san. rez., ur. w 1905, ab sol -
went Gim na zjum w Kro to szy nie, far ma ceu ta.
An to ni SZÓ STAK – ppor. rez. 56 pp., ur. w Sal ni
w 1912, za miesz ka ły w Sal ni, stu dent me dy cy ny UP.
Ed mund ŻER DZIŃ SKI – ppor. rez. 56 pp., ur. 1914 r.,
urzęd nik Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych w Po zna niu.

tzw. UKRA IŃ SKA LI STA KA TYŃ SKA
Sta ni sław MAJ CHER KIE WICZ – ur. w Koź mi nie
w 1898.
An to ni ZIÓŁ KOW SKI – post. Po li cji Pań stwo wej w Kro to -
szy nie i Li go cie (pow. Kro to szyn), ur. w 1906.

Li sta po mor do wa nych miesz kań ców Zie mi Kro to szyń skiej:
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W pierw szą so bo tę kwiet nia na pla -
cu przy mu zeum w Sul mie rzy cach
od był się III Kier masz Ozdób Wiel ka -
noc nych. 

Or ga ni za to rem był Sul mie rzyc ki
Dom Kul tu ry, we współ pra cy z Do mem
Po mo cy Spo łecz nej w Zdu nach i Mu zeum
Re gio nal nym Zie mi Sul mie rzyc kiej.

W kier ma szu wzię ło udział kil ko ro
wy staw ców. Na stra ga nach kró lo wa ły za -
jącz ki, pal my wiel ka noc ne, pi san ki czy na -
wet miód z lo kal nej pa sie ki. Nie za po -
mnia no tak że o naj młod szych, któ rzy
na sto isku pla stycz nym mo gli wy ko nać
ko lo ro we pi san ki.

(NO VUS)
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SULMIERZYCE

Wielkanoc już się zbliża
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ZDUNY

Tłumy na kiermaszu

7 kwiet nia w sa li spor to wej Szko ły
Pod sta wo wej w Zdu nach od był się
Kier masz Wiel ka noc ny. Or ga ni za to -
ra mi by ły Klub Twór cze go Rę ko dzie -
ła, Zdu now ski Ośro dek Kul tu ry
i Urząd Miej ski w Zdu nach. Atrak cji
nie bra ko wa ło.

Ce lem kier ma szu by ła eks po zy cja de -
ko ra cji wiel ka noc nych. W tym ro ku sto -

iska z ozdo ba mi świą tecz ny mi przy go to -
wa ły Sto wa rzy sze nie Klub Twór cze go Rę -
ko dzie ła, Zdu now skie Sto wa rzy sze nie
Wza jem nej Po mo cy, Dom Po mo cy Spo -
łecz nej w Zdu nach, Przed szko le Pu blicz -
ne w Zdu nach, Iwo na Jan kow ska. Przy go -
to wa no tak że sto ły z re gio nal ny mi, tra dy -
cyj ny mi po tra wa mi wiel ka noc ny mi. Da -
nia przy rzą dzi ły pa nie z kół go spo dyń
wiej skich ze Zdun, Be stwi na, Perzyc, Ko -
na rze wa, Basz ko wa i Cha chal ni. Pod ko -
niec kier ma szu moż na by ło skosz to wać
tych przy sma ków. 

By ła też oka zja, by po znać me to dy
me dy cy ny na tu ral nej na sto isku Ga bi ne tu
Te ra pii Na tu ral nych Al tex Ali cji Tom czak -
-Li ber skiej. Na in nych sto iskach eks po no -
wa no pro duk ty firm Oleo vi ta (ole je oraz
my dła na tu ral ne), Bie gun (wę dli ny), Avon

(ko sme ty ki) czy ręcz nie ro bio ne my dła fir -
my Young Ap dal s. c. z Koź mi na Wlkp. Po -
nad to po kaz pro fe sjo nal ne go ma lo wa nia
pa znok ci za pre zen to wa ła Do mi ni ka Wę -
grzy now ska, a w ką ci ku fo to gra ficz nym
An ny Krzy żo siak moż na by ło po zo wać
do zdję cia w wio sen nej aran ża cji. 

Miej sco wy Ze spół Szkół Po nad gim -
na zjal nych im. J. Ki liń skie go pre zen to wał
swo ją ofer tą edu ka cyj ną. Pra ce ma lar skie

wy sta wi ły zdu now skie ar tyst ki. Z ko lei
dru ho wie zdu now skiej OSP da li po kaz
pierw szej po mo cy i udzie li li za in te re so -
wa nym oso bom in struk ta żu. 

Kier masz uświet ni ły wy stę py dzie ci
z Przed szko la Pu blicz ne go w Zdu nach
oraz uczniów SP i ZSP. Na sce nie po ja wi li
się rów nież tan ce rze z Kół ka Te atral no -Ta -
necz ne go „Gwiaz dy” Ka ro li ny Jan kow -
skiej -Grzy bek oraz pod opiecz ni Ja go dy
Szku dłap skiej, jak rów nież Ja nek Mar cin -
kow ski czy Zdu now ski Ze spół Ka me ral ny
Ak cent, pro wa dzo ny przez Gra ży nę i Sła -
wo mi ra Mo raw skich, a tak że ze spół Ta cy
Nie In ni.

(NO VUS)

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

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na
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W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej pod su mo wa no kon kurs pla -
stycz ny „Naj ład niej sza kart ka wiel -
ka noc na”. Wpły nę ły aż 223 pra ce,
któ re oce nia no w ka te go riach
klas I -III oraz IV -VI. 

W ko mi sji kon kur so wej zna la zły się
Ka mi la Ża ruk – in struk tor ka pla sty ki,
na uczy ciel ka w Szko le Pod sta wo wej nr 8
oraz wła ści ciel ka Pra cow ni Ar ty stycz nej
„Ru mian ko wo” – i Ali na Ka jew ska z Kro -
to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz nej.

W ka te go rii klas I -III trzy rów no rzęd ne
na gro dy otrzy ma ły Mar ta Rak (Szko ła Pod -
sta wo wa nr 8 w Kro to szy nie), Ju li ta Bie ga -
nek (SP w Biad kach) i Alek san dra Wroń ska

(SP nr 8 w Kro to szy nie), a po nad to wy róż -
nio no Jo an nę Bą bę (SP nr 8 w Kro to szy -

nie), Ja go dę Miń ską (SP nr 8 w Kro to szy -
nie) i Ma ję Włoch (SP w Be ni cach).

W ka te go rii klas IV -VI trzy rów no -
rzęd ne na gro dy przy zna no Wik to rii No -
wak (SP w Świn ko wie), Wik to rii Urba -
niak (SP w Świn ko wie) i Mar ce li nie No -
wak (SP w Świn ko wie), a wy róż nie nia
otrzy ma ły Le na Płu gow ska (SP nr 1
w Kro to szy nie), Wik to ria Olej nic ka (SP
nr 1 w Kro to szy nie) i Kin ga Tar now ska
(SP w Biad kach).

Uro czy stość wrę cza nia na gród
uświet ni ły wy stę py ar ty stycz ne dzie ci
z Przed szko la Baj ka pod kie run kiem Na -
ta lii Olej nik i Elż bie ty Ku law skiej. 

(NO VUS)

BIBLIOTEKA

Wręczono nagrody za kartki wielkanocne
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W ra mach ak cji „Ca ła Pol ska czy ta
dzie ciom” ucznio wie kla sy pierw szej
Szko ły Pod sta wo wej w Ko bier nie
uczestniczyli w za ję ciach, któ re po -
świę co ne by ły świę tom wiel ka noc nym.

Spo tka nie zor ga ni zo wa ły Mar le na
Ka sprzak z fi lii nr 2 Kro to szyń skiej Bi blio -
te ki Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie dle ra
wraz z Ewą No wic ką. Dzie ci wy słu cha ły
ba jecz ki „Ma ry sia i wiel ka noc ne jaj ka”,
a na stęp nie wy ko ny wa ły pi san ki. 

(AN KA) 

KOBIERNO

Wielkanocne 
pisanki 
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W Nie dzie lę Pal mo wą na kro to szyń -
skim ryn ku od był się V Kier masz
Wiel ka noc ny. Or ga ni za to ra mi im -
pre zy by ły Sto wa rzy sze nie Sym pa ty -
ków Kro to szyń skiej Je dyn ki oraz
Cen trum Krotoszyńskich Ini cja tyw.
Świą tecz nych atrak cji nie bra ko wa -
ło, a sło necz na po go da za chę ca ła
miesz kań ców do uczest nic twa.
W trak cie kier ma szu zbie ra no środ -
ki dla Ar ka diu sza Szy cha, któ ry zma -
ga się z cho ro bą no wo two ro wą. 

Po mszach świę tych w Ko ście le pw.
Św. Ja na Chrzci cie la i Ko ście le pw. Apo -
sto łów Pio tra i Paw ła miesz kań cy, dzier -
żąc w dło niach wiel ka noc ne pal my, prze -
ma sze ro wa li na ry nek. 

Pod czas kier ma szu nie za bra kło wy -
stę pów ar ty stycz nych. Na sce nie za pre -
zen to wa li się przed szko la cy, ucznio wie
szkół pod sta wo wych oraz tan ce rze z Cen -
trum Tań ca Show Dan ce. Wy stą pił tak że
Jan Klupś z ze spo łem.

Swo je sto iska pro mo cyj ne mia ło wie -
le sto wa rzy szeń, in sty tu cji i szkół. Miesz -
kań cy, któ rzy przy by li na ry nek, mie li
oka zję skosz to wać pysz nych po traw wiel -
ka noc nych, np. żur ku czy ma zur ka. By ły
tak że sto iska z rę ko dzie łem, gdzie moż na
by ło na być świą tecz ne ko szycz ki, stro iki
czy in ne ozdo by.

Po nad to roz strzy gnię to kon kur -
sy – na pal mę wiel ka noc ną oraz na tra dy -
cyj ny ma zu rek wiel ka noc ny. W ko mi sji

WIELKANOC

Świątecznie na krotoszyńskim rynku
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WIELKANOC

Świątecznie na krotoszyńskim rynku

oce nia ją cej wy pie ki zna leź li się Agniesz ka
Ły ska wa z cór ką, Agniesz ka Rem bach

i Car los Con tre as z Ca fe & Bi stro Ta pas,
An na Si ko ra – prze wod ni czą ca Ra dy

Miej skiej w Kro to szy nie, Jo an na Ziem -
biń ska -Szczu rek – za stęp czy ni na czel ni -
ka Wy dzia łu Oświa ty i Spraw Spo łecz -
nych. Zda niem ju ro rów naj lep szy ma zu -
rek przy go to wa ła Ali na Ry ba. Dru gie
miej sce przy zna no Sto wa rzy sze niu „Za ło -
ga Ku bu sia”, a trze cie przy pa dło Sto wa -
rzy sze niu Sym pa ty ków Kro to szyń skiej
Je dyn ki.

W ko mi sji oce nia ją cej pal my wiel ka -
noc ne zna leź li się An dże li ka Moż dża -
now ska – se kre tarz sta nu w Mi ni ster -
stwie In we sty cji i Roz wo ju, Fran ci szek
Mar sza łek – bur mistrz Kro to szy na, An -
na Si ko ra oraz Be ata Ulbrych z Kro to -
szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry. Trium fo wa -
ła ro dzi na Olej ni cza ków, wy prze dza jąc
ro dzi nę Cią gów i ro dzi nę Ja skul skich.

(NO VUS)

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

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na
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Przy go to wu jąc wiel ka noc ne, ro dzin -
ne spo tka nie, trze ba wy ka zać się po -
my sło wo ścią w kwe stiach ku li nar -
naych. Ciekawym po my słem bę dzie
po da nie lek kich przy sta wek lub
prze ką sek. Twoi go ście na pew no
bę da za chwy ce ni.

Mo żesz przy go to wać ma łe ka na pecz -
ki. Na chrup kie pie czy wo kła dzie my ka -
wa łek ser ka śmie tan ko we go i wę dzo ne go
ło so sia. Po sy pu je my po kru szo nym, ugo to -
wa nym jaj kiem i szczy pior kiem. Do sma -
ku do da je my so li i pie przu. Ta lerz ozda -

bia my ba zy lią i rzod kiew ką.
Wiel ka noc to przede wszyst kim jaj -

ka. Aby nie by ło nud no, mo żesz po dać je
w od mien nej, ko lo ro wej wer sji. Z ugo to -
wa nych i prze kro jo nych na pół ja jek wyj -
mu je my żółt ko i przy go to wu je my farsz.
Mik su je my tuń czy ka, ma jo nez, ce bul kę
oraz wcze śniej wy ję te żółt ko na gład ką
ma sę. Przy pra wia my so lą i pie przem,
a na stęp nie umiesz cza my w po łów kach
ja jek. Aby otrzy mać ko lo ro we far sze, pod -
czas mik so wa nia do da je my po szcze gól ne
przy pra wy, któ re nie za wa żą na sma ku
po tra wy, np. czer wo ną ostrą pa pry kę (ko -

lor czer wo ny) i/lub kur ku mę (ko lor in -
ten syw nie żół ty).

Uwa gę Two ich go ści na pew no przy -
cią gną szasz ły ki. Na przy go to wa ne pa -
tycz ki do szasz ły ków na wle ka my na prze -
mien nie umy te po mi dor ki kok taj lo we
oraz po kro jo ne ka wał ki moz za rel li. Go to -
we po le wa my oli wą, po sy pu je my ore ga no
oraz ozda bia my ba zy lią.

Na ko niec coś na cie pło. Pa rów ki kro -
imy na ka wał ki i owi ja my po kro jo nym
w pa ski cia stem fran cu skim. Go to we
sma ru je my roz trze pa nym jaj kiem (żółt -
ko) i wsta wia my do pie kar ni ka na 10 mi -
nut w tem pe ra tu rze 180 stop ni. Smacz -
ne go!

OPRAC. (KOST KA)

KULINARIA

Szybkie i łatwe przekąski



Za okna mi roz kwi tły już kwia ty i zro -
bi ło się zie lo no. Je śli nie masz po my -
słu na świą tecz ne de ko ra cje, za in spi -
ruj się na tu rą. Po staw na ży we bar wy
i róż ne tek stu ry. Niech nie tyl ko pi -
san ki bę dą ko lo ro we.

Wiel ka noc ny stół po wi nien być
przede wszyst kim we so ły. Niech za gosz -
czą na nim tka ni ny w ener ge tycz nych ko -
lo rach. Świet nie spraw dzą się tu żółć, zie -

leń czy fuk sja. Oso by, któ re wo lą nie co
mniej tem pe ra ment ne ze sta wie nia, mo gą
po sta wić na bia ły ob rus i barw ne do dat -
ki – pa ste lo wą za sta wę sto ło wą i świe że
kwia ty. Cie ka wym za bie giem jest wy eks -
po no wa nie ma te ria łów na wią zu ją cych
do es te ty ki pi sa nek. Geo me trycz ny szla -
czek czy kla sycz ne prąż ki to in te re su ją ce
kon cep cje.

Daw niej na eta żer kach po da wa no
nie mal wy łącz nie słod ko ści i owo ce. Dzi -

siaj ser wu je się na nich rów nież wy traw -
ne przy staw ki, ale moż na je też wy ko rzy -
stać do wy staw nych de ko ra cji. Pię tro we
ak ce so rium war to wy ko rzy stać
przy oka zji ozda bia nia wiel ka noc ne go
sto łu. Na jed nym z po zio mów moż na
umie ścić tra dy cyj ną ba bę, na in nym
świą tecz ny stro ik. Z po mo cą mo że
przyjść tak że spe cjal ny mo del prze zna -
czo ny do po da wa nia ja jek. 

Szkło jest ma te ria łem nie zwy kle uni -
wer sal nym, dla te go świet nie za pre zen tu je
się w każ dym sty lu aran ża cji. Trans pa -
rent ne do dat ki bę dą do sko na łą opra wą
dla świą tecz nych de ko ra cji – kra sza nek,
cu kro wych ba ran ków czy ga łą zek wierz -
by. Wiel ka noc ne kom po zy cje moż na

ukryć pod szkla nym klo szem lub ulo ko -
wać na szy kow nej pa te rze. W wy so kich,
szkla nych pu char kach war to umie ścić
świecz ki bę dą ce imi ta cją pi sa nek. W ro li
świecz ni ków wspa nia le spraw dzą się rów -
nież smu kłe kie lisz ki do wi na.

W Bo że Na ro dze nie w do mu kró lu je
cho in ka. Je śli lu bisz efek tow ne de ko ra cje,
mo żesz zde cy do wać się na wio sen ne
„drzew ko”. Za je go pod sta wę chęt nie po -
słu ży kil ka do rod nych ga łą zek drze wa
owo co we go lub wierz by. War to wsta wić
je w ozdob ne na czy nie i przy brać wy -
dmusz ka mi czy gu stow ny mi pą ka mi
sztucz nych kwia tów. To świet na al ter na -
ty wa dla kla sycz nych kom po zy cji z żon ki -
li czy tu li pa nów.

Jaj ka ja ko me ta fo ra wiecz ne go ży -
cia – to naj waż niej szy sym bol świąt
wiel ka noc nych. War to za tem za ser wo -
wać je w szcze gól nej opra wie. Zwy kły
kie li szek moż na za stą pić ma łym wi kli -
no wym ko szycz kiem, na czy niem przy -
ozdo bio nym ży wy mi kwia ta mi lub nie -
ba nal ną ple cion ką z ga łą zek wierz by.
Jaj ka moż na tak że po da wać w ce ra micz -
nych fi li żan kach, wy peł nio nych rze żu -
chą, czy sty li zo wa nych me ta lo wych
kub kach, peł nych ozdob nej, ko lo ro wej
tra wy.

Pa mię taj jed nak, aby de ko ra cje sto łu
wiel ka noc ne go nie od bie ga ły od sty lu,
w ja kim jest urzą dzo ne miesz ka nie. 

OPRAC. (KOST KA)
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na wielkanocnym stole
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KULINARIA

Domowy zakwas do żurku
Żu rek kró lu je wśród wiel ka noc nych
dań. Tra dy cyj nie przy go to wu je się
go na za kwa sie i ser wu je z bia łą
kieł ba są i jaj kiem. Żu rek po zwa la
na roz ma ite wa ria cje ku li nar ne. To,
w ja ki spo sób go przy rzą dzi my
i z ja ki mi do dat ka mi osta tecz nie
po da my, za le ży od na szych in dy wi -
du al nych upodo bań i re gio nal nych
tra dy cji, kul ty wo wa nych w do mach
ro dzin nych.

Tra dy cyj ny żu rek przy rzą dza się
na za kwa sie. Moż na go bez pro ble mu
za ku pić w każ dym skle pie spo żyw czym.
Za nim zde cy du jesz się na kon kret ny
pro dukt, za po znaj się z ulot ką. Za kwa sy
róż nią się od sie bie re cep tu rą, we dług
któ rej są przy go to wy wa ne. Jed ne są bar -
dziej sło ne, in ne kwa śne; nie któ re za -
wie ra ją czo snek, ma je ra nek lub in ne
przy pra wy. 

Je śli chcesz sa mo dziel nie przy go to -
wać za kwas na żu rek, mu sisz za pla no wać
dzia ła nia od po wied nio wcze śnie. Pro ces
ki sze nia trwa sie dem dni. Naj pierw wlej
pół li tra prze go to wa nej wo dy do sło icz ka.
Je śli masz gli nia ne, wy so kie na czy nie,
mo żesz użyć go za miast sło ika. Do wo dy
do daj sześć ły żek żyt niej mą ki oraz ob ra -
ne ząb ki czosn ku. Ich ilość za le ży od two -

ich upodo bań. Do tak przy go to wa ne go
za kwa su mo żesz do dać rów nież li ście lau -
ro we i zie le an giel skie. Na stęp nie wszyst -
kie skład ni ki do kład nie wy mie szaj, a na -
czy nie, w któ rym się znaj du ją, przy kryj
ga zą i po zo staw w cie płym miej scu. Mo że
to być kuch nia, oko li ce ku chen ki bądź ka -
lo ry fe ra. Nie mo żesz za po mnieć o tym, że
za kwas po trze bu je po wie trza, dla te go sło -
ika nie wol no szczel nie za my kać za kręt ką.
Co dzien nie, przy naj mniej je den raz, za -
kwas na le ży za mie szać. Naj le piej w tym
ce lu użyć drew nia nej ły żecz ki bądź pa -
tycz ka. Po oko ło sied miu dniach za kwas
jest go to wy i mo żesz na je go ba zie przy go -
to wy wać żu rek. 

Tra dy cyj nie na pol skich sto łach żu -
rek ser wu je się z jaj kiem i kieł ba są. Mo że
być omasz czo ny skwar ka mi ze sło ni ny.
Po da je się go z krom ka mi chle ba, naj le -
piej ciem ne go. Są re gio ny, gdzie do żur -
ku do da je się rów nież bia łą kieł ba sę oraz
wa rzy wa. Drob no po kro jo ne ziem nia ki,
mar chew ka, ce bu la, chrzan, jak rów nież
im bir i czar nusz ka do sko na le wzmoc nią
je go smak. 

Aby żu rek sma ko wał jesz cze le piej,
wy star czy wlać go do spe cjal nych, okrą -
głych chleb ków, z któ rych wcze śniej wy -
drą ży my śro dek.

OPRAC. (KOST KA)



1 kwiet nia w sie dzi bie przed się bior -
stwa Bol sius Pol ska Sp. z o. o. w Za le -
siu Ma łym za war ta zo sta ła umo wa
o współ pra cy dy dak tycz nej w za kre sie
wspar cia pro ce su kształ ce nia  z Ze -
spo łem Szkół Po nad gim na zjal nych
nr 3 im. Ja na Paw ła II w Kro to szy nie. 

Do ku ment pod pi sa li Iza be la Kos sa -
kow ska – dy rek tor ZSP nr 3 w Kro to szy -
nie oraz Ja cek Wię cek – dy rek tor ope ra -
cyj ny Bol sius Pol ska. Umo wę sy gno wał
tak że sta ro sta Sta ni sław Szczot ka. 

Współ pra ca szko ły ipra co daw cy bę dzie
obej mo wa ła wspar cie pro ce su zdo by wa nia
wie dzy i umie jęt no ści mło dzie ży w ce lu
opty mal ne go przy go to wa nia uczniów
do pod ję cia i wy ko ny wa nia pra cy w za wo -

dach ta kich jak me cha nik -mon ter ma szyn
i urzą dzeń, elek tryk, elek tro me cha nik, elek -
tro nik, ma ga zy nier -lo gi styk oraz w tech ni -
kum me cha nicz nym i elek trycz nym.

(NO VUS)
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ZDUNY

Przedszkolaki w urzędzie
10 kwiet nia gru pa dzie ci z od dzia łu
w Be stwi nie Pu blicz ne go Przed szko la
w Zdu nach za wi ta ła w pro gi ma gi -
stra tu. Bur mistrz Zdun przy jął ma łych
go ści w sa li ob rad Ra dy Miej skiej.

Wy ciecz ka do urzę du zo sta ła za ini -
cjo wa na przez przed szko la ków, któ rzy
chcie li spo tkać się z bur mi strzem, zo ba -
czyć urząd oraz po znać za sa dy je go funk -
cjo no wa nia. 

T. Chu dy opo wie dział dzie ciom
o pra cy w urzę dzie, chęt nie od po wia dał
na ich py ta nia. Po nad to od czy tał baj kę,

któ ra wpra wi ła mło dych słu cha czy w ra -
do sny i po god ny na strój.

W ra mach po dzię ko wa nia za mi łe
spo tka nie dzie ci wrę czy ły bur mi strzo wi
ręcz nie wy ko na ne kwia ty, na to miast on
od wdzię czył się ma lu chom pysz ny mi
słod ko ścia mi. 

OPRAC. (NO VUS)

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Podpisali umowę o współpracy
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27Kultura
MACIEJ KAROLEWSKI (Krotoszyński Ośrodek Kultury)
Tak! Przy szła wio sna, choć ostat nie
dni nie ste ty ra czej jej nie przy po mi na -
ją, to w ofer cie Kro to szyń skie go
Ośrod ka Kul tu ry no we bu dzi się do ży -
cia. Wraz z na sta niem wio sny no we
za ję cia sta łe KOK -u, czy li Przy chod nia
Te ra pii Śpie wem, któ rą pro wa dzi uta -
len to wa na śpie wacz ka, Mal wi na Pa -
szek. Za ję cia od by wa ją się we wtor ki
o godz. 18.30 w KOK -u i są bez płat ne.
War to raz w pę dzą cym ty go dniu po -
świę cić chwi lę na od po czy nek, od -
stre so wa nie się i uko je nie ner wów
przy po mo cy m. in. wła sne go gło su.
Go rą co po le ca my!

W kwiet niu cze ka ją nas dwa du że
wy da rze nia ta necz no -mu zycz ne. W wi -
do wi sku „Usły szeć ta niec” wy stą pią wy -
bit ni pol scy ar ty ści, re pre zen tu ją cy róż ne
kul tu ry mu zycz ne, któ rzy wy sta wią
na sce nie ki na nie zwy kle barw ny spek takl
róż nych form ste po wa nia. Za pra sza my
w pią tek, 26 kwiet nia, o godz. 19.00. Bi le -
ty moż na na być w ka sach KOK -u i ki na
oraz on li ne. Ko niecz nie zo bacz cie ten nie -
sa mo wi ty spek takl w Kro to szy nie, bo ko -
lej na oka zja pew nie nie pręd ko się po ja wi.

Na dru gie bar dzo waż ne dla nas
przed sta wie nie, któ rym jest pre mie ra mu -
si ca lu „Król Lew”, bi le tów nie ste ty już
daw no nie ma, ale cho dzą słu chy, że jest
szan sa na wy sta wie nie go w Kro to szy nie
raz jesz cze, o czym bę dzie my in for mo wać.

„Król Lew” to
pro duk cja gru py
te atral no -fil mo -
wej KO KER SI,
d z i a  ł a  j ą  c e j
przy KOK -u i kie -
ro wa nej przez
dwie peł ne pa sji
i za an ga żo wa nia
dziew czy ny – Zu -
zan nę Ko zi nę -
-Błau ciak i Mag -
da le nę Tom czak.
Dziew czy ny wraz

z ca łą gru pą oraz ze spo ła mi ta necz ny mi
KOK -u od kil ku mie się cy cięż ko pra cu ją
nad mu si ca lem, któ ry po ka za ny zo sta nie
w kro to szyń skim ki nie w so bo tę, 27
kwiet nia, o godz. 19.00. Cze ka my i trzy -
ma my kciu ki.

Na ko niec krót kie za pro sze nie
do wzię cia udzia łu w eli mi na cjach
do dwóch cie ka wych kon kur sów. Pierw -
szy to wra ca ją cy do ka len da rza im prez
kon kurs Kro to szyń skie Ta len ty i ofer ta
do mło dzie ży w wie ku 13-21 lat z te re nu
po wia tu kro to szyń skie go. Dru gi to eli mi -
na cje po wia to we Wo je wódz kie go Fe sti wa -
lu Pio sen ki Przed szko la ków Czer wo -
nak 2019. Je ste śmy prze ko na ni, że ta len -
tów wśród Was nie bra ku je, więc już dziś
za chę ca my do wy sy ła nia zgło szeń. Szcze -
gó ły kon kur so we i du żo wię cej kul tu ry za -
wsze na www.kok.kro to szyn.pl.

W so bo tę w ki nie Przed wio śnie od -
był się kon cert cha ry ta tyw ny, na któ -
rym wy stą pił Ja cek Wój cic ki. Do -
chód z im pre zy zo sta nie prze zna czo -
ny na po moc dla osób cięż ko do -
tknię tych przez los – miesz kań ców
na sze go po wia tu. Or ga ni za to rem
kon cer tu był Lions Club Kro to szyn,
we współ pra cy z Kro to szyń skim
Ośrod kiem Kul tu ry.

Ja cek Wój cic ki to wszech stron nie
uzdol nio ny ak tor i pio sen karz. Naj wcze -
śniej ujaw nił swój ta lent w Piw ni cy
pod Ba ra na mi – ka ba re cie li te rac kim
w Kra ko wie. Na je go re per tu ar skła da ją
się pio sen ki pi sa ne głów nie przez kra kow -
skich po etów i kom po zy to rów. Wy stę pu je

też w scen kach ro dza jo wych i cha rak te ry -
stycz nych oraz pa ro diach o ka ba re to wym
ro do wo dzie. Śpie wa za zwy czaj przy ka -
me ral nym akom pa nia men cie skrzy piec
i for te pia nu.

Jest ob da rzo ny ta len tem ak tor skim
i gło sem o cha rak te ry stycz nej te no ro wej
bar wie, po ru sza się z ła two ścią po wie lu
ga tun kach i sty lach mu zycz nych. – Ja cek
na sce nie sta je się fa scy nu ją cym de mo nem
we so łej i smut nej pio sen ki. Idź cie po pa -
trzeć, jak wy stę pu je! Po dzi wiaj cie! Za pro -
ście do do mu! – tak za po wia dał go w Piw -
ni cy pod Ba ra na mi Piotr Skrzy nec ki, jej le -
gen dar ny za ło ży ciel i wie lo let ni dy rek tor. 

J. Wój cic ki na co dzień wy stę pu je
z naj więk szy mi gwiaz da mi, m. in. Gra ży -
ną Bro dziń ską, Mał go rza tą Wa lew ską czy
Be atą Ry bo tyc ką, z któ rą stwo rzy li wła sny
re ci tal. Bie rze tak że go ścin ny udział
w wie lu pro jek tach – „Nie szpo ry Ludź -
mier skie” Ja na Kan te go Paw luś kie wi cza
czy „Wo ła nas Pan” Wło dzi mie rza Kor cza.
Ja ko ak to ra wi dzie li śmy go w ta kich fil -
mach jak „Li sta Schin dle ra” S. Spiel ber ga
czy „Ostat ni dzwo nek” M. Ła zar kie wi cza.

Ar ty sta ocza ro wał kro to szyń ską pu -
blicz ność. – Kon cert był bar dzo uda ny
pod wzglę dem fre kwen cji i or ga ni za cji.
Nie ma my jesz cze peł nej kwo ty, ja ką uda -
ło nam się uzy skać ze sprze da ży bi le tów.
W naj bliż szym cza sie wy da my oświad -
cze nie, w któ rym po in for mu je my o ze -
bra nej kwo cie – po wie dział Ja cek Wy bie -
ra ła z Lions Clu bu Kro to szyn.

(NO VUS)

CHARYTATYWNIE

Jacek Wójcicki oczarował publiczność
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W trak cie za wo dów II Pu cha ru Pol ski
Ka de tów w Za pa sach w Sty lu Wol -
nym moż na by ło wy wal czyć kwa li fi ka -
cję do Ogól no pol skiej Olim pia dy Mło -
dzie ży, któ ra w tym ro ku od bę dzie się
w wo je wódz twie świę to krzy skim.
W im pre zie w Ko mor ni kach star to wa -
li za wod ni cy LKS Ce ra mik Kro to szyn. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 350 za pa -
śni ków z 60 klu bów. W tym gro nie zna la -
zła się 16-oso bo wa eki pa Ce ra mi ka.
Trzech kro to szyń skich za pa śni ków sta nę -
ło na po dium. Ar tur Gi ba sie wicz zdo był
zło to w kat. 71 kg. W tej sa mej ka te go rii
trze cie miej sce za jął Bar tosz Kaź mier czak,
a w kat. 45 kg dru gi był Kac per No wak.

Bli sko po dium by li Agniesz ka Lis,

Mag da le na Na my ślak i Do mi nik Pal czew -
ski, ale prze gra li po je dyn ki o brąz i mu sie li
za do wo lić się pią tą lo ka tą. W za wo dach
star to wa li tak że Na ri na Ję dru lak (16. miej -
sce w kat. 53 kg), Ma ciej Ko smal ski (16.
miej sce w kat. 60 kg), Gra cjan Wie czo rek
(16. miej sce w kat. 65 kg), Da wid Jan kow -
ski (7. miej sce w kat. 80 kg), Bar tosz Sto -
dol ny (10. miej sce w kat. 80 kg), Ro bert Ja -
śniak (12. miej sce w kat. 80 kg), Da mian
Ro sie wicz (20. miej sce w kat. 80 kg), Oskar
Ste fań ski (9. miej sce w kat. 92 kg), Ma ciej
So bań ski (12. miej sce w kat. 92 kg) i Ja kub
Go rze lan ny (10. miej sce w kat. 110 kg). 

W kla sy fi ka cji dru ży no wej Ce ra mik
za jął pierw szą po zy cję, wy prze dza jąc Stal
Rze szów i AKS Bia ło gard.

(GRZE LO)

Po dwóch la tach po now nie naj lep -
szą dru ży ną Kro to szyń skiej Li gi Siat -
ków ki zo sta ła eki pa Ro don Wit -Cars.
W fi na le XVII edy cji roz gry wek ze -
spół ten po ko nał w trzech se tach
GOS Koź min Wiel ko pol ski. 

Naj pierw jed nak ro ze gra no mecz
o trze cie miej sce. Obroń ca ty tu łu, Te am
Ta ba kie ra, zmie rzył się z In sta la to rem.
Spo tka nie by ło dość jed no stron ne
i w trzech par tiach zwy cię żył In sta la tor
(25: 18, 25: 12, 25: 22). Tym sa mym ze -
szło rocz ni zwy cięz cy mu sie li za do wo lić
się czwar tą lo ka tą. 

Do wy ło nie nia no we go mi strza rów -
nież wy star czy ły trzy se ty. Eki pa Ro don
Wit -Cars ogra ła koź miń ski GOS
(25: 15, 25: 19, 25: 21) i od zy ska ła ty tuł. 

Na ko niec roz gry wek wrę czo no na -
gro dy in dy wi du al ne w trzech ka te go -
riach. Za naj lep sze go za wod ni ka do 30 lat
uzna no Ma te usza So bań skie go (Ro don
Wit -Cars), naj lep szym gra czem w prze -
dzia le 30-40 lat zo stał Łu kasz Kar piew ski
(GOS Koź min Wlkp.), a w gro nie siat ka -
rzy po wy żej 40 lat wy róż nio no Ra do sła -
wa Wi tę (Ro don Wit -Cars). Na gro dy wrę -
cza li wi ce bur mistrz Ry szard Czusz ke, wi -
ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski oraz Ju liusz

Pocz ta – prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go. 

– Dzię ku ję wszyst kim dru ży nom,
któ re by ły za an ga żo wa nie w XVII edy cję
Kro to szyń skiej Li gi Siat ków ki. W szcze -
gól no ści dzię ku ję spon so rom Kro to szyń -
skie go To wa rzy stwa Pił ki Siat ko wej, Urzę -
do wi Miej skie mu i Sta ro stwu Po wia to we -
mu w Kro to szy nie za pa tro nat – po wie -
dział Krzysz tof Ka pa ła, pre zes
KTPS. – Za pra szam wszyst kich mi ło śni -
ków siat ków ki od 1 czerw ca na obiek ty
przy uli cy Ogro dow skie go, gdzie do dys -
po zy cji bę dą bo iska do pla żów ki i bad -
min to na. Po nad to tra dy cyj nie w okre sie
wa ka cyj nym od bę dą się Mi strzo stwa Zie -
mi Kro to szyń skiej w Siat ków ce Pla żo wej.
Już te raz ser decz nie za pra szam – do dał
K. Ka pa ła.

(GRZE LO)

SIATKÓWKA

Zespół Rodon Wit-Cars odzyskał mistrzowski tytuł
ZAPASY

Trzy medale dla Ceramika

SKŁADY:
Rodon Wit-Cars: Radosław Wita, Maciej
Wita, Paweł Haszek, Jacek Marcisz, Jacek
Mróz, Mateusz Sobański, Mateusz
Deringer
GOS Koźmin Wlkp.: Michał Dana, Łukasz
Karpiewski, Dawid Oterman, Łukasz
Poczta, Kamil Dana, Łukasz Kukiołczyński,
Jakub Poczta, Maciej Woźny, Mateusz
Augustyniak, Mateusz Terakowski
Instalator: Grzegorz Wiertlewski, Bartosz
Kosiarki, Tomasz Horyza, Paweł Mintus,
Maciej Sadkowski, Bartłomiej Grenda,
Dominik Kubeczak, Waldemar Bielawny
Team Tabakiera:  Paweł Radojewski,
Oskar Rakowski, Mateusz Szczepaniak,
Mariusz Cieślak, Adrian Szperzyński,
Leszek Jankowski, Ryszard Mierzejewski,
Artur Basiński, Sławomir Kaczmarek
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STRZELANIE

Integracyjne zawody

4 kwiet nia od by ły się VIII In te gra cyj -
ne Za wo dy Strze lec kie Mło dzie ży
i Osób z Nie peł no spraw no ścią. Or ga -
ni za to ra mi zma gań by ły Za rząd Po -
wia to wy LOK i Śro do wi sko wy Dom
Sa mo po mo cy w Kro to szy nie. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 33 uczest -
ni ków, re pre zen tu ją cych WTZ Kro to -
szyn, SOSW Bo rzę cicz ki, SOSW Ko na -
rzew i ŚDS Kro to szyn. Ry wa li za cja to czy -
ła się w dwóch kon ku ren cjach – strze la -
nie z ka ra bi nu pneu ma tycz ne go i rzu ty
lot ka mi. W skła dzie każ de go trzy oso bo -
we go ze spo łu mu sia ła zna leźć się przy naj -
mniej jed na dziew czy na. 

Za wo dy dziew cząt wy gra ła Pau li na
Spe rzyń ska (ŚDS), wy prze dza jąc Pau li nę
Se rek (WTZ) i Ka ro li nę Ma zur (WTZ).

W gro nie chłop ców trium fo wał Piotr
Hen kel (SOSW), a za nim upla so wa li się
Ka rol Łęc ki (ŚDS) i Ka mil Ma słow ski
(SOSW). Wśród opie ku nów naj lep sza
oka za ła się Do ro ta Pa te rek (WTZ), dru gie
miej sce za jął Mar cin Kło poc ki (SOSW),
a trze cia by ła Kry sty na Ku ła (ŚDS). 

W kla sy fi ka cji dru ży no wej zwy cię -
ży ła eki pa ŚDS Kro to szyn I, a ko lej ne
po zy cje przy pa dły dru ży nom SOSW
Ko na rzew I, SOSW Ko na rzew II, WTZ
Kro to szyn I, ŚDS Kro to szyn II i WTZ
Kro to szyn II. 

Przy oka zji prze pro wa dzo no tur niej
rzu tów lot ka mi, w któ rym naj lep szy był
Mar cin Sta cho wiak (WTZ), wy prze dza -
jąc To ma sza Du szyń skie go (ŚDS) i Grze -
go rza Sta cho wia ka (SOSW).

(GRZE LO)

Zna ko mi cie spi sa ły się kro to szyń -
skie ze spo ły w fi na le XX Wiel ko pol -
skich Igrzysk Dzie ci w pił ce siat ko -
wej chłop ców. Wi ce mi strza mi zo sta -
li siat ka rze ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 8, a trze cie miej sce za jął ze spół
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 7.

Go spo da rzem zma gań by ła kro to -
szyń ska Ósem ka. Osiem dru żyn po dzie lo -
no na dwie gru py. W gru pie A siat ka rze
z SP nr 8 ogra li SP nr 9 Lesz no (2: 1) oraz
prze gra li z SP nr 1 Tu rek (0: 2) i SP nr 29
Po znań (1: 2). W gru pie B chłop cy z Par ce -
lek po ko na li SP nr 2 No wy To myśl (2: 0),
SP nr 6 Pi ła (2: 1) i SP nr 5 Ja ro cin (2: 0). 

W pół fi na łach eki pa z SP nr 29 Po -
znań wy gra ła z SP nr 5 Ja ro cin (2: 0),
a w star ciu kro to szyń skich ze spo łów lep -
sza by ła Ósem ka (2: 0). Trze cie miej sce
za ję li pod opiecz ni tre ne ra Pio tra Ro ba -

kow skie go, po ko nu jąc 2: 0
(25: 21, 25: 18) ry wa li z Ja ro ci na. W fi na -
le po znań ski te am ograł go spo da rzy
w dwóch par tiach (25: 17, 25: 20). 

W ze spo le SP nr 8 za gra li Oli wier
Olej nik, To masz Łęc ki, Se ba stian Li gę za,
Mi ko łaj Cie pły, An to ni Sta ni kow ski, Woj -
ciech Mal czew ski, Olaf Wa cho wiak, Mar -

cin Ostój, Woj ciech Ka lak i Jan No wa czyk. 
W gro nie wy róż nio nych za wod ni ków

zna leź li się Se ba stian Li gę za (SP nr 8 Kro -
to szyn) ja ko naj lep szy za gry wa ją cy, Mi ko -
łaj Cie pły (SP nr 8 Kro to szyn) ja ko naj lep -
szy roz gry wa ją cy i Pa tryk Wa łę siak (SP
nr 7 Kro to szyn) ja ko naj lep szy blo ku ją cy. 

(GRZE LO)

SIATKÓWKA

Nasze drużyny na podium 

Re pre zen tan ci KS Kro tosz star to wa li
w za wo dach pły wac kich w Ło dzi
i Po zna niu. Bli sko wy wal cze nia me -
da li by ły Zo fia Niż niow ska i Mar ty na
Jan kow ska.

W za wo dach dzie ci i mło dzie ży Oty -
lia Swim Cup 2019 w Ło dzi ry wa li zo wa -
li Zo fia Niż niow ska, Mar ty na Jan kow ska
i Piotr Niż niow ski. Ten ostat ni star to wał
w aż sied miu wy ści gach – 50 m sty lem
do wol nym (7. miej sce – 35: 47), 50 m
grzbie to wym (18. miej -
sce – 46: 33), 50 m mo tyl ko wym (14.
miej sce – 46: 75), 50 m kla sycz nym (11.
miej sce – 51: 09), 100 m do wol nym (8.
miej sce – 1: 23: 37), 100 m kla sycz nym
(9. miej sce – 1: 51: 33) oraz 100 m
grzbie to wym (11. miej sce – 1: 40: 01). 

Z. Niż niow ska w wy ści gu na 100 m
sty lem kla sycz nym (2: 24: 91) upla so wa -
ła się na czwar tej po zy cji. Po za tym star to -

wa ła na 50 m do wol nym (10. miej -
sce – 1: 05: 09), 50 m kla sycz nym (5.
miej sce – 1: 02: 32), 50 m grzbie to wym
(11. miej sce – 1: 04: 64) i 100 m grzbie -
to wym (7. miej sce – 2: 28: 72). M. Jan -
kow ska ry wa li zo wa ła na 100 m kla sycz -
nym (4. miej sce – 2: 05: 83), 50 m kla -
sycz nym (11. miej sce – 59: 02) i 50 m do -
wol nym (29. miej sce – 51: 48). 

W Ogól no pol skich Za wo dach Pły wac -
kich „Go rą ce Ści ga nie na Ter mach Mal tań -
skich” udział wzię ło pra wie 500 za wod ni -

ków z 45 klu bów. W tym gro nie zna la zło
się dwo je przed sta wi cie li KS Kro tosz. Ju lia
Bie law na ry wa li zo wa ła na 50 m kla sycz -
nym (5. miej sce – 37: 38), 50 m mo tyl ko -
wym (18. miej sce – 37: 74), 50 m do wol -
nym (28. miej sce – 33: 27) oraz 100 m
kla sycz nym (11. miej sce – 1: 25: 11). Z ko -
lei Ni co las Ję drze jak star to wał na 50 m
grzbie to wym (6. miej sce – 41: 14), 50 m
do wol nym (8. miej sce – 35: 26) i 100 m
kla sycz nym (5. miej sce – 1: 42: 52). 

(GRZE LO)

PŁYWANIE

Bez medali w Poznaniu i Łodzi

Dwa me da le zdo by li re pre zen tan ci UKS
Im puls Zdu ny w tur nie ju mi strzow skim
Okrę gu Po łu dnio wej Wiel ko pol ski w ka -
te go rii ża ków i ża czek. Za wo dy od by ły
się pod ko niec mar ca we Wtór ku. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 12 naj lep -
szych dziew cząt i 16 chłop ców wy ło nio -
nych w trzech tur nie jach eli mi na cyj nych.
W tym gro nie zna la zło się trzech za wod -
ni ków zdu now skie go klu bu.

W sin glu na naj wyż szym stop niu po -
dium sta nął Mi łosz Ko ło dziej ski, siód my
był Łu kasz Stach, a Mar cin Ko kot za jął
miej sce dzie wią te. W grze po dwój nej pa ra
Ko ło dziej ski / Stach wy wal czy ła sre bro.

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Złoto w singlu, srebro w deblu



Pierw szy kwiet nio wy week end ob fi -
to wał w im pre zy bie go we. Na tra -
sach w Gnieź nie, Go sty niu, Dęb nie
czy Wro cła wiu moż na by ło ki bi co -
wać re pre zen tan tom KS Kro tosz,
Kro to szyń skiej Gru py Bie go wej, gru -
py Koź min Bie ga i nie zrze szo nym za -
wod ni kom z na sze go po wia tu. 

W XVII Bie gu Eu ro pej skim
w Gnieź nie na dy stan sie 10 ki lo me trów
ry wa li zo wa ło 1485 osób. Zwy cię żył
Adam No wic ki z cza sem 29: 25. Nasz po -
wiat re pre zen to wa li Ar tur Ma rek (61.
miej sce – 38: 29), Mi chał Wło dar czyk
(114. miej sce – 40: 51), Piotr Jad czak

(351. miej sce – 46: 38), Mo ni ka Jad czak
(428. miej sce – 47: 46), Ja ro sław Mar ci -
niak (597. miej sce – 50: 21), Grze gorz
Paw lik (910. miej sce – 55: 39) i Krzysz -
tof Ro sik (916. miej sce – 55: 42). 

W Go sty niu VI edy cję Na szej Dy chy
wy grał Mar cin Za gór ny z wy ni -
kiem 34: 30. Z gro na na szych bie ga czy naj -
szyb ciej po biegł Ka mil Ko niecz ny (39: 28),
któ ry za jął 18. po zy cję. Po za nim w Go sty -
niu star to wa li Łu kasz Na glak (44. miej -
sce – 42: 11), Mi chał Wło dar czyk (45.
miej sce – 42: 12), Pa weł Dzi kow ski (53.
miej sce – 43: 22), Pa tryk Kar wik (56.
miej sce – 42: 24), Pa weł Ja wor ski (60.
miej sce – 43: 50), Grze gorz Kro czak (63.

miej sce – 43: 52), Krzysz tof Ka sprzak (91.
miej sce – 46: 16), Ja kub Mar ci niak (106.
miej sce – 47: 02), Lech Król (136. miej -
sce – 48: 35), Da riusz Mą drec ki (177.
miej sce – 51: 09), Wal de mar Mrzyw ka
(202. miej sce – 52: 48), Zdzi sław Śnie ciń -
ski (211. miej sce – 53: 25), Ja ro sław Ka lak
(212. miej sce – 53: 42), Adam Wa li gó ra
(247. miej sce – 56: 13), Bog dan Pa ry sek
(274. miej sce – 58: 34), Da riusz Pocz ta
(275. miej sce – 58: 34), Piotr Ty czyń ski
(277. miej sce – 58: 35) i Va le ry Mać ko -
wiak (338. miej sce – 1: 13: 58). 

W pół ma ra to nie 3. H20 Wro cław Fa -
shion Outlet trium fo wał Adam Pu ty ra,
któ ry osią gnął czas 1: 11: 59. Nasz re gion
re pre zen to wa li A. Ma rek (128. miej -
sce – 1: 33: 08), Mo ni ka Ra ta jek (364.
miej sce – 1: 45: 21), Szy mon Szyr ner
(372. miej sce – 1: 45: 47), Wal de mar
Wa len czak (427. miej sce – 1: 49: 02), To -
masz Ra ta jek (762. miej sce -2: 07: 47),
Agniesz ka Zim mer mann (772. miej -
sce – 2: 08: 38) i Bła żej Zim mer mann
(773. miej sce – 2: 08: 38).

Na si bie ga cze star to wa li tak że w 46.
edy cji ma ra to nu w Dęb nie. Bieg ukoń czy -
li Mar cin Wojt ko wiak (963. miej -
sce – 3: 58: 52), Le szek Ko kot (1105.
miej sce – 4: 05: 26), Da riusz Ryb ka
(1895. miej sce – 4: 42: 09) i Mar cin Bo -
row czyk (1889. – 4: 41: 59). Zwy cię żył
re pre zen tant Ke nii, Bo ni fa ce Ndu va
Wam bau, z cza sem 2: 16: 47.

(GRZE LO)

BIEGI

To był intensywny weekend
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PIŁKA NOŻNA

Demolka w pierwszej połowie

Siód mą po raż kę z rzę du za no to wał
w mi nio ną so bo tę Bia ły Orzeł Koź -
min Wiel ko pol ski. Odo la no via Odo -
la nów już w pierw szej po ło wie roz bi -
ła ry wa li, apli ku jąc im pięć go li.
Po prze rwie pod opiecz ni tre ne ra
Ada ma Zie liń skie go od po wie dzie li
jed nym tra fie niem i prze gra li 1: 5.

W pierw szej go spo da rze cał ko wi cie
zdo mi no wa li przy jezd nych. Naj pierw
dwa ra zy koź miń skie go bram ka rza po ko -
nał Da niel Bąk. W obu przy pad kach tra -
fiał gło wą po do środ ko wa niach Pio tra
Skrzyp cza ka. Po tem dwa go le do rzu cił
Mi ko łaj Mar ci niak – na 3: 0 pod wyż szył

strza łem z rzu tu wol ne go, a na stęp nie
skie ro wał do siat ki pił kę po ude rze niu gło -
wą i po ko lej nym do środ ko wa niu P.
Skrzyp cza ka. Tuż przed prze rwą dzie ła
znisz cze nia do peł nił Ja kub Bąk.

Po zmia nie stron miej sco wi zwol ni li
grę i od da li ini cja ty wę ry wa lom. Koź mi -
nian by ło stać je dy nie na ho no ro we tra fie -
nie. Odo la now ski bram karz mu siał wy -
cią gać pił kę z siat ki po strza le Woj cie cha
Ka miń skie go z 20 me trów. 

(GRZE LO)

Odolanovia Odolanów - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 5:1 (5:0)

BRAMKI: 1:0 – Daniel Bąk (22’ głową),
2:0 – Daniel Bąk (28’ głową), 
3:0 – Mikołaj Marciniak (30’ wolny), 
4:0 – Mikołaj Marciniak (37’ głową), 
5:0 – Jakub Bąk (42’), 
5:1 – Wojciech Kamiński (85’) 
BIAŁY ORZEŁ: Nowak – Lis, Maciejewski,
Kaczmarek, Bierła – Ratajczyk (46’
Błażejczak), Oleśków, Miedziński (46’ M.
Szulc), Jagodziński (59’ Kaźmierczak),
Wosiek (71’ Skowroński) – Kamiński



Błę dy in dy wi du al ne za de cy do wa ły
o tym, że Astra Kro to szyn prze gra ła
na wła snym bo isku z wi ce li de rem
kla sy mię dzy okrę go wej, SKP Słup -
ca. Dla przy jezd nych go le strze li li
Kon rad Ko by la rek i Łu kasz Pie trzak. 

Wy nik me czu nie od da je te go, co
dzia ło się na bo isku. Był to bo wiem bar -

dzo wy rów na ny po je dy nek, ob fi tu ją cy
w twar dą wal kę z obu stron. Ale go ście
bez li to śnie wy ko rzy sta li błę dy po peł -
nia ne przez miej sco wych i to oni
po koń co wym gwizd ku mo gli cie szyć
się ze zwy cię stwa. 

W 32. mi nu cie po da le kim po da niu
Szy mon Po low czyk nie się gnął pił ki, któ rą
prze jął skrzy dło wy SKP, po czym za grał

wzdłuż po la kar ne go, a Kon rad Ko by la -
rek wpa ko wał fut bo lów kę do siat ki. Jesz -
cze przed prze rwą wy rów nać mógł
Krzysz tof Ra tyń ski, lecz do brze za cho wał
się blok de fen syw ny Słup cy. 

W 60. mi nu cie pro sto pa dłe po da nie
po mię dzy sto pe rów Astry otrzy mał Łu -
kasz Pie trzak, któ ry zna lazł się w sy tu acji
sam na sam z Pa try kiem Wojt ko wia kiem.
Po strza le na past ni ka go ści bram karz
Astry wpraw dzie od bił pił kę, lecz zbyt sła -
bo, by za po biec utra cie go la. 

W Wiel ką So bo tę kro to szy nia nie
zmie rzą się na wy jeź dzie z Pia stem Cze -
ka nów.

(GRZE LO)
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PIŁKA NOŻNA

Porażka z wiceliderem

W mar cu ro ze gra ny zo stał II Tur niej
Zdu now skiej Li gi Te ni sa Sto ło we go
„Chcę być mi strzem”. Ry wa li za cja to -
czy ła się w trzech gru pach – ama to rów,
za awan so wa nych i za wo dow ców, bez
po dzia łu na dziew czę ta i chłop ców.

W ka te go rii ama to rów trium fo wał
Łu kasz Stach, wy prze dza jąc An to ni nę
Rosz czak i Oli wie ra Fel kę. W gru pie za -
awan so wa nych naj lep szy był Mi ko łaj Zy -
dor czyk, a za nim upla so wa li się Mi łosz

Ko ło dziej ski i Ka ta rzy na Rosz czak.
Wśród za wo dow ców pierw sze miej sce za -
jął Wik tor Ma lec, dru ga by ła Ka ta rzy na
Swo ra, a trze ci Woj ciech Pre gel. Fi nał li gi
od bę dzie się pod ko niec kwiet nia.

Star si za wod ni cy ro ze gra li w Zdu -
nach ko lej ny mecz V li gi. Go spo da rze po -
ko na li 10: 3 Chro bre go II Gi zał ki. Dla Im -
pul su punk to wa li Wik tor Ma lec (3,5),
Ma te usz Sta niew ski (3,5), To masz Ka -
sprzak (2), Ka sia Swo ra (1).

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Chcą być mistrzami!
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Astra Krotoszyn – SKP Słupca 
0:2 (0:1)

BRAMKI: 0:1 – Konrad Kobylarek (32’),
0:2 – Łukasz Pietrzak (60’)
ASTRA: Wojtkowiak – Jankowski, Olejnik,
D. Reyer (46’ Ishchuck), Polowczyk –
Krystek, Budziak, Ratyński, Juszczak,
Stachowiak (68’ Piwowar) – Gmerek (85’
Adamski)

Piast Ko by lin nie zre wan żo wał się
GKS -owi Som pol no za po raż kę
w run dzie je sien nej. Pod opiecz ni tre -
ne ra Ja ro sła wa Plo ty pro wa dzi li
wpraw dzie 1: 0, ale ry wa le zdo ła li
wy rów nać i mecz za koń czył się po -
dzia łem punk tów. 

Ze spół z Ko by li na był fa wo ry tem te -
go spo tka nia, tym bar dziej że wio sen ną
run dę za czął zna ko mi cie. W po je dyn ku

z GKS -em dłu go utrzy my wał się re zul -
tat bez bram ko wy, aż wresz cie w 58. mi -
nu cie miej sco wi ob ję li pro wa dze nie.
Po pre cy zyj nym do środ ko wa niu Pa try ka
Wciór ki z le wej stro ny bo iska pił ka wy -
lą do wa ła w oko li cach po la bram ko we go,
gdzie w tem po na bie gał Ma te usz Wa -
cho wiak. Snaj per Pia sta wy ko rzy stał
oka zję i by ło 1: 0.

20 mi nut póź niej go ście zdo ła li wy -
rów nać. Po do środ ko wa niu, rów nież z le -

wej stro ny, bram ka rza Pia sta po ko nał Szy -
mon Bie rut. 

W koń ców ce dwa ra zy z rzu tów wol -
nych pró bo wał ude rzać Ja kub Smek ta ła.
Nie ste ty, nie przy nio sło to ko rzy ści w po -
sta ci go li. 

W świą tecz ną so bo tę te am z Ko by li -
na zmie rzy się na wy jeź dzie z Wil ka mi
Wil czyn. Po 20 ko lej kach Piast ma na kon -
cie 31 oczek i zaj mu je w ta be li szó ste
miej sce. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Tylko punkt w pojedynku w GKS-em
Piast Kobylin – GKS Sompolno 

1:1 (0:0)
BRAMKI: 1:0 – Mateusz Wachowiak (58’),
1:1 – Szymon Bierut (77’)
PIAST: B. Wosiek – Kurzawa, Sz. Wosiek,
Kowalski, Kokot - Kamiński, Snela,
Szymanowski (89’ Jędrzejak), Wciórka
(69’ Kubiak) – Smektała, Wachowiak

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 zmniej sze nie
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.


