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DZIŚ W NU ME RZE:
� POLITYKA

PiS wygrało wybory 

do Europarlamentu

Czytaj na str. 2

� POD NASZYM PATRONATEM

Festyn rodzinny 

w Starymgrodzie

Czytaj na str. 4

� WYDARZENIE

Andrzej Piaseczny 

gwiazdą KrotoFESTU!

Czytaj na str. 5

� ZDROWIE

Nowatorska metoda
wczesnego wykrywania
raka piersi

Czytaj na str. 7

� MOTORYZACJA

DODATEK 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 8-9

� SPORT

Zapaśnicze zmagania 
pod hasłem 
„No hejt, no hejt”

Czytaj na str. 13

W mi nio ny pią tek w Ko by li nie od by -
ło się ofi cjal ne otwar cie Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry. De cy zja w spra wie
utwo rze nia tej in sty tu cji za pa dła 27
mar ca na se sji Ra dy Miej skiej. GOK
mie ści się w zmo der ni zo wa nym bu -
dyn ku przy ul. Strze lec kiej 10.

W uro czy sto ści wzię li udział m. in.
bur mistrz To masz Le siń ski, Ka ro li na Szy -
ma now ska – dy rek tor GOK -u, rad ni
i przed sta wi cie le po wia tu. Po świę ce nia
obiek tu do ko nał oj ciec Ksa we ry Ma jew -

ski OFM, pro boszcz Pa ra fii pw. Mat ki Bo -
żej przy Żłób ku w Ko by li nie.

– Jest to wy da rze nie hi sto rycz ne, po -
nie waż ni gdy w na szej gmi nie nie by ło
ośrod ka kul tu ry – mó wił bur mistrz Le -
siń ski. – Nie jest ta jem ni cą, że – zo sta jąc
rad nym w po przed niej ka den cji – wi dzia -
łem po trze bę stwo rze nia Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry. Wte dy się nie uda ło.
Dzi siaj je stem dum ny, że Ra da Miej ska
w Ko by li nie pod ję ła de cy zję, że by ta kie
miej sce stwo rzyć. Kosz to wa ło to bu dżet
na ra zie ok. 150 tys. zło tych. Nie jest to

du ża kwo ta jak na te pra ce, któ re zo sta ły
wy ko na ne. By ło to moż li we dzię ki przy -
chyl no ści na szych lo kal nych wy ko naw -
ców. Niech ten dom kul tu ry spro sta sta -
wia nym przed nim za da niom.

Bur mistrz przy znał, że obiekt cze ka
na dal sze pra ce re mon to we, jak choć by
przy sto so wa nie do użyt ku sa li ki no wej,
na co gmi na bę dzie sta ra ła się po zy skać
środ ki ze wnętrz ne. Na stęp nie wło darz
Ko by li na i za pro sze ni go ście ży czy li po -
wo dze nia i suk ce sów nie daw no po wo ła -
nej dy rek tor Ka ro li nie Szy ma now skiej.

– Po czy tu ję to za wiel ki za szczyt i ho -
nor, że bę dę kie ro wać tą in sty tu cją – oznaj -
mi ła K. Szy ma now ska. – Pań stwa obec ność
po ka zu je, jak waż ny dla Ko by li na jest ośro -
dek kul tu ry. Bez was nie mo gło by się to zda -
rzyć. Waż ne, aby wszel kie dzia ła nia re ali zo -
wać wspól nie. Dla „Świ tu” (daw na na zwa
miej sco we go ki na – przyp. red.) przy szła
noc, któ ra trwa ła kil ka dłu gich lat. Po każ -
dej no cy przy cho dzi jed nak świt i dzi siaj jest
ta ra do sna chwi la. Dzię ku ję wszyst kim,
któ rzy przy czy ni li się do po wsta nia te go
obiek tu i dzię ku ję, że da no mi szan sę po kie -

ro wa nia ośrod kiem. Chcia ła bym, że by pań -
stwo przy cho dzi li z każ dym po my słem
do mnie, aby śmy mo gli go wspól nie re ali zo -
wać. Two rzy my no wy roz dział w hi sto rii
na sze go mia sta – pod kre śli ła dy rek tor
Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Ko by li nie.
Na stęp nie w sa li ki no wej zgro ma dze ni go -
ście obej rze li film pro mu ją cy gmi nę Ko by -
lin oraz wy stę py ar ty stycz ne.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

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

WYDARZENIE

Kobylin doczekał się ośrodka kultury!

Czytaj str. 15

40. BIEG KROTOSA

Kenijczycy najszybsi w Krotoszynie



Ja kub Jan kow ski i Bar tosz Li twin
z dru giej kla sy I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Hu go na Koł łą ta ja
w Kro to szy nie wzię li udział w III se sji
Sej mi ku Mło dzie ży Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go. By ła to na gro da
za zwy cię stwo w po wia to wym kon -
kur sie „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”.

Se sja Sej mi ku Mło dzie ży Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go od by ła się 10 ma ja
w Po zna niu pod ha słem „15-le cie człon -
ko stwa Pol ski w Unii Eu ro pej skiej okiem
wiel ko pol skiej mło dzie ży”.

– By ła to już na sza dru ga se sja. Po wy -
słu cha niu kil ku prze mó wień przy stą pi li -
śmy do wy bo ru ko mi sji. Ku ba wy brał Ko -
mi sję Zdro wia i Po li ty ki Spo łecz nej, a ja
Ko mi sję Rol nic twa i Śro do wi ska – mó wi

Bar tosz Li twin. – Na stęp nie uda li śmy się
do sal, w któ rych na sze ko mi sje mia ły pra -
co wać, za po zna li śmy się z na szy mi no wy -
mi ko le żan ka mi i ko le ga mi, po czym wró -
ci li śmy na sa lę se syj ną i przy stą pi li śmy
do wy bo ru prze wod ni czą ce go tej se sji. Zo -
sta łem wi ce prze wod ni czą cym ob rad. Wy -
słu cha li śmy ko lej nych prze mó wień, m. in.
pa ni po seł Kry sty ny Ły bac kiej, po czym
prze szli śmy do prac w ko mi sjach. Uda ło
nam się wy pra co wać po stu la ty, któ re zna -

la zły się w usta wie. Za jej przy ję ciem by ła
znacz na więk szość, nikt nie był prze ciw.
Moż li wość uczest ni cze nia w tych ob ra -
dach by ła dla nas szan są lep sze go po zna nia
pra cy sa mo rzą du od we wnątrz, a tak że
zmo ty wo wa ła nas do dal szej dzia łal no ści
spo łecz nej – pod kre śla kro to szyń ski li ce -
ali sta. Opie ku nem uczniów by ła Ju li ta Lu -
dwi czak, na uczy ciel ka hi sto rii i wie dzy
o spo łe czeń stwie w I LO w Kro to szy nie. 

(NO VUS)
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Gmi nie Zdu ny przy zna no po -
nad 3,5 mln zło tych na bu do wę ka -
na li za cji w mie ście. Wnio sek sa -
mo rzą du uzy skał naj więk szą licz bę
punk tów. Do fi nan so wa nie otrzy -
ma ły tyl ko dwa sa mo rzą dy z ca łej
Wiel ko pol ski. 

Wspar cie z Urzę du Mar szał kow skie -
go na pro jekt „Bu do wa ka na li za cji sa ni tar -
nej dla mia sta Zdu ny – etap 2 wraz z mo -
der ni za cją oczysz czal ni ście ków w czę ści
Sta cji Od wad nia nia Osa du” po zwo li
na wy bu do wa nie po nad 3 km sie ci ka na -

li za cji sa ni tar nej oraz dal szą mo der ni za cję
oczysz czal ni ście ków. 

W dwóch naj bliż szych la tach pra ce
bę dą pro wa dzo ne na ul. Mic kie wi cza, pla -
cu Skar gi, uli cach Sul mie rzyc kiej, Pod gór -
nej, Mły nar skiej, Strze lec kiej, Rey mon ta
i Sło wac kie go. Jed no cze śnie, po przez po -
ło że nie no wych na wierzch ni, po pra wi się
stan tech nicz ny dróg na tych uli cach.
War tość cał ko wi ta pro jek tu wy nie -
sie 5 098 035,46 zł, z cze -
go 3 523 032,62 zł sta no wi do fi nan so wa -
nie z Unii Eu ro pej skiej.

OPRAC. (NO VUS)

ZDUNY

Unijne środki na kanalizację
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POZNAŃ

Krotoszyńscy licealiści na obradach sejmiku

Wy so ka śred nia ocen na świa dec -
twie szkol nym już nie wy star czy, by
otrzy mać na gro dę fi nan so wą bur mi -
strza Koź mi na Wlkp. Na ostat niej
se sji rad ni uchwa li li no wy re gu la min
przy zna wa nia rocz nych na gród dla
uzdol nio nych uczniów szkół pro wa -
dzo nych przez gmi nę Koź min Wlkp.

Od 2016 ro ku funk cjo nu je w gmi nie
pro gram sty pen dial ny dla uczniów uzdol -
nio nych i osią ga ją cych wy so kie wy ni ki
w na uce. Opra co wa ny i przy ję ty przez rad -
nych po przed niej ka den cji re gu la min przy -
zna wa nia tzw. na gród bur mi strza wzbu -
dzał wie le kon tro wer sji. Za rów no rad ni,

jak i na uczy cie le zgła sza li ko niecz ność
wpro wa dze nia po pra wek do re gu la mi nu.

W pla nach pra cy na bie żą cy rok obie
ko mi sje Ra dy Miej skiej za pi sa ły zmia nę
re gu la mi nu przy zna wa nia sty pen diów
szkol nych. W ra mach kon sul ta cji pro gra -
mu sty pen dial ne go 7 mar ca koź miń scy
rad ni spo tka li się z dy rek to ra mi szkół, by
wy słu chać ich opi nii i uwag do przy ję tych
w 2016 ro ku za pi sów.

W opar ciu o przed sta wio ne uwa gi
na wnio sek Ra dy Miej skiej ma gi strat przy -
go to wał no wy re gu la min, któ ry na se sji 15
ma ja zo stał jed no gło śnie prze gło so wa ny.
Wpro wa dził on dwie za sad ni cze zmia ny. 

Po pierw sze – nie otrzy ma sty pen dium

szkol ne go uczeń, któ ry uzy skał wy so ką śred -
nią ocen i wzo ro wą oce nę z za cho wa nia. To
już nie wy star czy. Oprócz do bre go świa dec -
twa ko niecz ne są bo wiem osią gnię cia ar ty -
stycz ne, spor to we lub na uko we w kon kur -
sach i olim pia dach na szcze blach wo je wódz -
kich, ogól no pol skich lub wyż szych.

Po dru gie – pra wo do sta ra nia się
o sty pen dium uzy ska li wszy scy ucznio wie
szkół pro wa dzo nych przez gmi nę Koź min
Wlkp., a nie – jak do tych czas – wy łącz nie
miesz ka ją cy na te re nie gmi ny.

Wie le za pi sów w no wym re gu la mi nie
po zo sta wio no bez zmian. Mię dzy in ny mi
ten, że na gro dy rocz ne bę dą przy zna wa ne
na wnio sek dy rek to ra. Sty pen dium bę dzie
wy pła ca ne jed no ra zo wo w wy so ko -
ści 1000 zł do 30 wrze śnia. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.
Zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów

Po nad 120 ty się cy zło tych otrzy ma
gmi na Zdu ny na stwo rze nie ma łe go
ki na spo łecz no ścio we go w bu dyn ku
sta rej Ka flar ni przy ul. Łac no wej.

Przed mio tem pro jek tu pod na zwą
„Ma łe ki no spo łecz no ścio we w daw nej
Ka flar ni szan są na roz wój kul tu ro wy
Zdun” jest prze pro wa dze nie prac ada pta -
cyj no -in sta la cyj nych oraz za kup wy po sa -
że nia, by sa la mogła peł nić funk cję ma łe -
go ki na spo łecz no ścio we go.

We dług za ło żeń w sa li ki no wej ma się
zna leźć 30 miejsc sie dzą cych, a tak że
miej sce na dwa wóz ki in wa lidz kie. Bę dą
mo gły od by wać się tam warsz ta ty, szko le -
nia czy in ne spo tka nia z wy ko rzy sta niem
no wo cze snych środ ków łącz no ści mul ti -
me dial nej. 

Re ali za cja in we sty cji ma się przy czy -
nić do stwo rze nia sprzy ja ją cych wa run -
ków do uczest nic twa w kul tu rze i do stę -
pu do edu ka cji od bior com, nie za leż nie
od wie ku, prze ko nań, wy kształ ce nia,
stop nia nie peł no spraw no ści czy po cho -
dze nia. War tość ca łe go pro jek tu wy nie -
sie 178 377,06 zł. Za koń cze nie in we sty cji
za pla no wa no na 15 grud nia 2020 ro ku.

(NO VUS)

ZDUNY

W małym kinie...



W nie dziel nych wy bo rach do eu ro par -
la men tu Pra wo i Spra wie dli wość zdo -
by ło 49,61 pro cent w po wie cie kro to -
szyń skim, dy stan su jąc zde cy do wa nie
Ko ali cję Eu ro pej ską (PO, PSL, SLD,
No wo cze sna i Zie lo ni), któ ra osią gnę -
ła 35, 43 pro cent. Naj wię cej gło sów
otrzy ma ła An dże li ka Moż dża now ska
(5 646) – kan dy dat ka nr 2 na wiel ko -
pol skiej li ście wy bor czej PiS. 

Fre kwen cja w na szym po wie cie wy -
nio sła 39,79 pro cent, w wo je wódz twie
wiel ko pol skim 44,86 pro cent, a w ska li
kra ju 45,61 pro cent.

Gło sy na po szcze gól ne ugru po wa nia
roz ło ży ły się w po wie cie kro to szyń skim
na stę pu ją co – PiS (11 762), Ko ali cja Eu -
ro pej ska (8400), Wio sna Ro ber ta Bie dro -
nia (1175 – 4,96 pro cent), Kon fe de ra cja
(1037 – 4,37 pro cent), Ku kiz’15
(872 – 3,68 pro cent), Le wi ca Ra zem
(461 – 1,94 pro cent).

W Par la men cie Eu ro pej skim mo że
za siąść piąt ka kan dy da tów z Wiel ko pol -
ski. Wia do mo już, że man da ty zdo by li
Ewa Ko pacz (KE – 263 674), Zdzi sław
Kra sno dęb ski (PiS – 156 867) i Le szek
Mil ler (KE – 81 918). Nie ma jesz cze ofi -
cjal ne go ko mu ni ka tu Pań stwo wej Ko mi -
sji Wy bor czej, ale być mo że w eu ro par la -
men cie za sią dą tak że wspo mnia na wcze -
śniej An dże li ka Moż dża now ska oraz Syl -
wia Spu rek (Wio sna – 62 539).

(NO VUS)
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WYBORY

PiS z największą ilością głosów



Na Bieżąco4 WTOREK, 28 maja 2019

26 ma ja na te re nie bo iska w miej -
sco wo ści Sta ry gród (gmi na Ko by lin)
zor ga ni zo wa no Fe styn Ro dzin ny. Za -
ba wa trwa ła do wie czo ra, przy pięk -
nej po go dzie i cie ka wych atrak cjach.
Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły so łec -
two Sta ry gród oraz Szko ła Pod sta -
wo wa w Ku kli no wie.

Dla dzie ci przy go to wa no ta kie atrak -
cje jak dmu cha ne zam ki, ba sen z ku la mi
wod ny mi, pi na ta, opla ta nie wło sów,
kon ku ren cje spor to we czy ma lo wa nie
twa rzy. Nie bra ko wa ło sto isk ga stro no -
micz nych, w któ rych ser wo wa no lo kal ne
sma ko ły ki. Z oka zji fe sty nu od był się
rów nież rajd ro we ro wy, w któ rym wzię -
ło udział kil ku na stu uczest ni ków. By ło
też wspól ne pie cze nie kieł ba sek

przy ogni sku, by ły wy stę py ar ty stycz ne
dzie ci. Opra wę mu zycz ną za pew ni ły ze -
spo ły Oni i Bliź nia cy.

– Im pre za prze ro sła na sze ocze ki wa -
nia. Od wie dził nas pro boszcz na szej pa ra -
fii, a na wet bur mistrz Ko by li na, któ ry był
uczest ni kiem raj du ro we ro we go. Jest to
pierw sza ta ka ini cja ty wa na sze go so łec twa
ze szko łą pod sta wo wą. Du ży wkład w zor -
ga ni zo wa nie te go przed się wzię cia wnie śli
sa mi miesz kań cy. Pierw szy raz by łem
świad kiem ta kie go „po spo li te go ru sze -
nia” – ty le osób z tak wiel ką ocho tą się za -
an ga żo wa ło. Uwa żam, że by ło war to zro -
bić coś ta kie go – sko men to wał Ra fał Wie -
rzo wiec ki, soł tys miej sco wo ści Sta ry gród.

(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

POD NASZYM PATRONATEM

Rodzinna zabawa w Starymgrodzie

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Zmagania kelnerów i kucharzy

INWESTYCJE

Będzie ścieżka pieszo-rowerowa

Koń ców ka ro ku szkol ne go to czas we -
wnątrz sz kol nych kon kur sów spraw -
dza ją cych na by te przez uczniów
umie jęt no ści. W Ze spo le Szkół Po -
nad gim na zjal nych nr 3 w Kro to szy nie
wy ło nio no naj lep szych w za wo dach
kel ner i ku charz. 

W kon kur sie kel ner skim udział wzię -
ło 12 uczniów tech ni kum, któ rzy ry wa li -
zo wa li w dwu oso bo wych ze spo łach. Naj -
pierw spraw dzo no wie dzę z za kre su ob -
słu gi kel ner skiej, a w dru giej czę ści uczest -
ni cy mu sie li wy ka zać się w prak ty ce. Te -
ma tem prze wod nim by ły przy ję cia ko -
mu nij ne. Każ dy te am mu siał na kryć
i ude ko ro wać stół zgod nie z tre ścią za da -
nia i te ma ty ką kon kur su. Naj lep sze oka -
za ły się Ju lia Przy byl ska i San dra We ber,
wy prze dza jąc Zu zan nę Ko niecz ną i We -
ro ni kę Ka sper czyk oraz Zu zan nę Le wiń -
ską i Ame lię Paw la czyk. 

W ku li nar ne szran ki sta nę ła szóst ka
ku cha rzy. Po roz wią za niu te stu ich za da -
niem by ło przy go to wa nie kro kie tów z pie -
czar ka mi i ja ja mi, di pu z ogór kiem świe -
żym i – na de ser – ki sie lu ka wo we go.

Zwy cię ży ła Ni co le Bo guc ka, a za nią upla -
so wa li się Szy mon Szusz czyń ski i Mar cin
Gorz kow ski. 

War to do dać, iż 29 kwiet nia z dwu -
ty go dnio we go sta żu za gra nicz ne go
na pro mie GRYF Uni ty Li ne wró ci ło
dwo je ku cha rzy z ZSP nr 3. Ju lia Ta la ga
i Mar cin Gorz kow ski pły wa li na tra sie
Świ no uj ście -Ystad, do sko na ląc swo je
umie jęt no ści ku li nar ne w ga stro no mii
ho te lo wej.

(GRZE LO)

171 915 zł otrzy ma ła gmi na Zdu ny
ze środ ków unij nych na pierw szy
etap bu do wy ścież ki pie szo -ro we ro -
wej w Cha chal ni. Ten frag ment za -
cznie się przy go ściń cu Świa teł ko,
a za koń czy przy re mi zie stra żac kiej.

Umo wę na do fi nan so wa nie pod pi sa -
no 17 ma ja w świe tli cy wiej skiej w Ru -
dzie, wy bu do wa nej rów nież z do fi nan so -
wa niem z fun du szy eu ro pej skich.

W spo tka niu udział wzię li Krzysz tof
Gra bow ski – mar sza łek wo je wódz twa
wiel ko pol skie go, eu ro po seł An drzej
Grzyb, sta ro sta Sta ni sław Szczot ka, bur -
mistrz Zdun To masz Chu dy i skarb nik
gmi ny Iwo na Kle pac ka, a tak że Mag da le -

na Kon ra dy i Dio ni zy Wasz czuk – wi ce -
prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Zdu -
nach, Do mi nik No wak – soł tys Ru dy
oraz człon ki nie miej sco we go Ko ła Go spo -
dyń Wiej skich.

Pro jekt ma na ce lu po pra wę ja ko ści
ży cia na te re nie miej sco wo ści Cha chal nia,
ukształ to wa nie prze strze ni pu blicz nej
oraz zwięk sze nie bez pie czeń stwa miesz -
kań ców i ich in te gra cję po przez bu do wę
ścież ki pie szo -ro we ro wej wraz z oświe tle -
niem OZE i bu do wą wia ty przy stan ko wej
ze sto ja kiem dla ro we rów.

Środ ki na re ali za cję in we sty cji po cho -
dzą z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich 2014-2020.

(NO VUS)



W so bo tę w kro to szyń skim Par ku
Miej skim po raz siód my od był się
Kro to FEST – Fe sti wal Ak tyw nych Są -
sia dów. Jak co ro ku wy da rze nie przy -
cią gnę ło tłu my miesz kań ców oraz
licz ne gro no przed sta wi cie li wie lu or -
ga ni za cji, firm, szkół czy sto wa rzy -
szeń, któ re pre zen to wa ły się na sto -
iskach. Gwiaz dą wie czo ru był An -
drzej Pia sek Pia secz ny.

Or ga ni za to ra mi Kro to FE STU by ły
Urząd Miej ski w Kro to szy nie, Cen trum
Kro to szyń skich Ini cja tyw i Kro to szyń ski
Ośro dek Kul tu ry, we współ pra cy z wie lo -
ma part ne ra mi, któ rzy wspar li tę im pre -
zę. Tra dy cyj nie ogło szo no zwy cięz cę kon -
kur su na naj lep szą ini cja ty wę lo kal ną.
Tym ra zem trium fo wał Uni wer sy tet
Trze cie go Wie ku w Kro to szy nie za pro -
jekt pod na zwą „Kro to szyn łą czy po ko le -
nia”. W na gro dę sto wa rzy sze nie UTW
otrzy ma ło bon o war to ści 1500 zło tych.

Atrak cji oczy wi ście nie bra ko wa ło.
Dla dzie ci przy go to wa no m. in. za ję cia
pla stycz ne, warsz ta ty z rę ko dzie ła, qu izy,
kon kur sy, ma lo wa nie twa rzy, do świad -
cze nia che micz ne, prze jażdż ki ku cy kiem,
wspi nacz kę czy szu ka nie skar bów. Zor ga -
ni zo wa no tak że lo te rię fan to wą. Na roz -
ma itych sto iskach ga stro no micz nych ser -
wo wa no do mo we wy pie ki czy tra dy cyj ną
gro chów kę. 

Przez ca ły dzień wie le dzia ło się
na sce nie umiej sco wio nej przy pa ła cu Ga -
łec kich. Przed licz nie zgro ma dzo ną wi -
dow nią wy stą pi li m. in. ze spół Ta kie Bab -
ki z Pol skie go Związ ku Eme ry tów, Ren ci -
stów i In wa li dów, tan ce rze ze Sto wa rzy -
sze nia Przy ja ciół Szko ły na Bło niu, gru pa
Tem pe ra tu re, tan ce rze z Cen trum Tań ca
Show Dan ce, Sto wa rzy sze nie Szan sa, mu -
zy cy ze Szko ły Roc ka, ze spo ły No Way
i Ta cy Nie In ni oraz wie lu in nych ar ty -
stów. 

Gwiaz dą wie czo ru był An drzej Pia -
sek Pia secz ny z ze spo łem. Kon cert był na -
praw dę wy śmie ni ty, a wo ka li sta zła pał
świet ny kon takt z pu blicz no ścią. Wszy -
scy do sko na le się ba wi li.

– Te go rocz ny Kro to FEST był jed nym
z naj lep szych, ja kie do tej po ry zor ga ni zo -
wa no. Im pre za prze bie gła we dług za ło żo -
ne go pro gra mu, a z ro ku na rok bie rze
w niej udział co raz wię cej miesz kań ców
na szej gmi ny. Du że po dzię ko wa nia na le -
żą się fir mom i sto wa rzy sze niom, któ re
za an ga żo wa ły się w or ga ni za cję tej im pre -
zy, oraz wy stę pu ją cym na sce nie ze spo -
łom – pod su mo wa ła Mag da le na Gło -
wien kow ska z Cen trum Kro to szyń skich
Ini cja tyw.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

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

i www.fa ce bo ok.com/glo kal na
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Festiwal coraz bardziej aktywnych sąsiadów
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W Or li prze pro wa dzo no Miej sko -
-Gmin ne Za wo dy Spor to wo -Po żar ni -
cze. Pierw sze miej sca zaj mo wa ły
dru ży ny ze Sta nie wa, z Bo rzę cic
i z Ka nie wa.

Or ga ni za to ra mi im pre zy by li bur -
mistrz Koź mi na Wlkp., Od dział Miej sko -
Gmin ny ZOSP RP w Koź mi nie Wlkp.,
OSP w Or li oraz OSP w Koź mi nie Wlkp.
Na koń co wy re zul tat skła da ły się wy ni ki

uzy ska ne w szta fe cie oraz ćwi cze niu bo jo -
wym. Ry wa li za cja w ka te go rii mło dzie żo -
wa dru ży na po żar ni cza prze pro wa dzo na
by ła we dług re gu la mi nu CTIF. Nad pra cą
sę dziów to ro wych nad zór spra wo wał sę -
dzia głów ny kpt. Mi chał Mor ta z KP PSP
w Kro to szy nie, a po ma ga li mu dru ho wie
z PSP Kro to szyn, OSP Ko bier no, OSP Ła -
giew ni ki i OSP Bu dy.

Do za wo dów przy stą pi ło 19 ekip z te -
re nu gmi ny. W zma ga niach mło dzie żo -
wych dru żyn po żar ni czych naj lep sza by ła
OSP Bo rzę ci ce, wy prze dza jąc OSP Sta -
niew II, OSP Wał ków, OSP Koź min
Wlkp., OSP Sta niew I. W ka te go rii ko bie -
cych dru żyn bo jo wych pierw sze miej sce
za ję ła OSP Ka niew, a na ko lej nych lo ka -
tach zna la zły się OSP Go ście jew i OSP
Koź min Wlkp. Ry wa li za cję mę skich dru -
żyn bo jo wych wy gra li pa no wie z OSP Sta -
niew, w po ko na nym po lu po zo sta wia jąc
OSP Koź min Wlkp., OSP Go ście jew,
OSP Mo kro nos, OSP Czar ny Sad, OSP
Wał ków, OSP Ka niew, OSP Or la, OSP Bo -
rzę cicz ki, OSP Wrot ków i OSP Ga łąz ki

OPRAC. (NO VUS)

18 ma ja na pla cu przy uli cy Ko piecz ki
w Kro to szy nie od był się fe styn pod na -
zwą „Ma jów ka z są sia da mi”. Dla miesz -

kań ców przy go to wa no wie le atrak cji. 

Na pro gram ar ty stycz ny skła da ły się wy -

stę py dzie cię cej gru py Ze spo łu Tań ca Lu do -
we go Kro to sza nie, Mło dzie żo we go Ze spo łu
Mu zycz ne go Folk lor Bło nie oraz ze spo łu Ta -
cy Nie In ni. Z ko lei ucznio wie Ze spo łu Szkół
Po nad gim na zjal nych nr 2 im. Ka ro la Li bel ta
przy go to wa li po kaz ku li nar ny. 

Na fe sty nie moż na by ło obej rzeć za -
byt ko we au ta i mo to cy kle czy rę ko dzie ło,
prze je chać się brycz ką oraz skosz to wać
przy sma ków ze sto isk ku li nar nych. Dla
naj młod szych przy go to wa no za ba wy i roz -
ma ite kon ku ren cje, jak choć by prze cią ga -
nie li ny czy rzu ca nie lot ka mi do tar czy.

(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

STRAŻ POŻARNA

Gminne zawody w Orli

KROTOSZYN

Sąsiedzka majówka na Kopieczkach

W dniach 17-18 ma ja w Koź mi nie
Wlkp. od by ła się już szó sta edy cja
May Blu es Me eting Fe sti val.
Na im pre zę zje cha li mi ło śni cy mu -

zy ki blu eso wej z róż nych re gio nów
kra ju – z Ostro wa Wlkp., Po zna -
nia, Wro cła wia, Lesz na, Ra wi cza,
Ka to wic.

Pierw sze go dnia za gra li Lech Niedź -
wie dziń ski z Fun ky Band oraz Da niel de
Vi ta – gi ta rzy sta i pio sen karz uro dzo ny
w Bu enos Aires, któ ry od lat gra na sce nie
ar gen tyń skie go blu esa. Brał udział
w głów nych fe sti wa lach la ty no ame ry kań -
skich, ta kich jak Bu enos Aires Win ter Fe -
sti val, Bu enos Aires Blu es Fe sti val, llha
Blu es Fe sti val (Sao Pau lo, Bra zy lia), a tak -
że Mis sis sip pi Del ta Blu es Fe sti val (Rio
Gran de do Sul, Bra zy lia). Da niel de Vi ta
jest tak że człon kiem ze spo łu So uth Ame -
ri can Kings of the Blu es.

Na stęp ne go dnia prze pro wa dzo no
kon kurs na naj lep sze go gi ta rzy stę le wo -
ręcz ne go. Po tem na sce nie wy stę po wa li:
Ja nusz Szmat i Przy ja cie le (z Wro cła wia),
Ja cek Szu ła Trio (z Gór ne go Ślą ska),
Grze gorz Ka poł ka Trio (z Gór ne go Ślą -
ska), a na stęp nie wspól nie dwa ze spo -
ły – Da ro Łach Band oraz Tan de ta Blu es
Band (Ści na wa, Lesz no, Je le nia Gó ra,
Kro to szyn, Gór ny Śląsk). Fe sti wal za koń -
czył się wy stę pem gru py Geo r ge Dy er
Band z Wro cła wia.

(NO VUS)

MUZYKA

Bluesowe granie w Koźminie 

F
O

T
. 

d
h
 S

z
y
m

o
n
 S

ik
o
ra



7Materiały Sponsorowane







Edukacja10 WTOREK, 28 maja 2019

WSPÓŁPRACA

Z wizytą w Niemczech

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Językowe konkursy w Trójce

W pierw szej po ło wie ma ja de le ga cja
ze Spe cjal ne go Ośrod ka Szkol no -Wy -
cho waw cze go im. Ja nu sza Kor cza ka
w Bo rzę cicz kach, na cze le z dy rek tor
Bar ba rą Za krzew ską, uda ła się z wi -
zy tą do part ner skiej pla ców ki Le ben -
shil fe Bad Gan der she im -Se esen
w Niem czech, w Dol nej Sak so nii.

Za pro sze nie otrzy ma li rów nież sta ro -
sta Sta ni sław Szczot ka, bur mistrz Koź mi -
na Wlkp. Ma ciej Brat bor ski oraz Prze my -
sław Wój cik – na czel nik Wy dzia łu Edu -
ka cji, Kul tu ry i Spor tu w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Kro to szy nie. Oka zją do wi -
zy ty by ło uro czy ste otwar cie sa li gim na -
stycz nej przy przed szko lu w Bad Gan der -
she im, któ re wcho dzi w skład ze spo łu pla -
có wek. 

Waż nym punk tem by ło tak że spo tka -
nie z przed sta wi cie la mi ra tu sza na za pro -
sze nie bur mistrz Bad Gan der she im, któ -

ra wy szła z pro po zy cją współ pra cy mię -
dzy tą gmi ną a po wia tem kro to szyń skim
oraz gmi ną Koź min Wlkp. Na si wło da rze
wy ra zi li apro ba tę i za pro si li bur mistrz
Bad Gan der she im do od wie dze nia na sze -
go re gio nu. Po nad to sta ro sta kro to szyń ski
i bur mistrz Koź mi na Wlkp. do ko na li
wpi su do Zło tej Księ gi Go ści Gmi ny Bad
Gan der she im.

Wi zy ta w Niem czech ob fi to wa ła
w wie le in nych spo tkań, w trak cie któ rych
wy mie nia no się do świad cze nia mi w za -
kre sie edu ka cji i wy cho wa nia osób z nie -
peł no spraw no ścią in te lek tu al ną. Po ru sza -
ne by ły tak że za gad nie nia zwią za ne z or -
ga ni za cją i fi nan so wa niem oświa ty.
Uzgod nio no za ło że nia ko lej ne go wspól -
ne go pro jek tu. Tym ra zem gru pa uczniów
nie miec kich bę dzie go ści ła w Spe cjal nym
Ośrod ku Szkol no -Wy cho waw czym w Bo -
rzę cicz kach. 

OPRAC. (AN KA)

W Ze spo le Szkół Po nad gim na zjal -
nych nr 3 zor ga ni zo wa no dwa kon -
kur sy ję zy ko we – „Sprichst du
Deutsch?” i „Test your en glish”.
W szran ki sta nę li ucznio wie
klas I i II Bran żo wej Szko ły I stop nia. 

Nad prze bie giem kon kur su z ję zy ka
nie miec kie go czu wa ła Ma rze na Bud nik.
Na po czą tek każ dy uczeń pod da ny zo stał
krót kiej au to pre zen ta cji. Po tem mło dzież
od po wia da ła na py ta nia do ty czą ce ży cia
co dzien ne go. Oce nia ne by ły ko mu ni ka -

tyw ność i po praw ność ję zy ko wa. Zwy cię -
ży ła Ka ja Ty czyń ska z kl. If, wy prze dza jąc
Ju lię Ty czyń ską z IIf, Na ta lię Waw rzy niak
z Ie i Alek san dra Frąc ko wia ka z Id. 

Kon kurs z ję zy ka an giel skie go ko or -
dy no wał Ro bert Gro bel ny. Ucznio wie
mu sie li upo rać się z te stem z py ta nia mi
za mknię ty mi o zróż ni co wa nym po zio -
mie trud no ści. Naj le piej po ra dzi ła so bie
An na Bie gań ska (42 pkt.), a ko lej ne miej -
sca za ję li Nor bert Olej nik (40 pkt.) i Kac -
per Chy trow ski (36 pkt.). 

(GRZE LO)
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W gmi nie Zdu ny ist nie je jed no
z ostat nich w po wie cie kro to szyń -
skim wy sy pisk śmie ci. Zo sta ło
ono za mknię te w 2010 ro ku,
a ca ły czas gmi na mu si pła cić
za mo ni to ring, oświe tle nie i nad -
zo ro wa nie te go te re nu. W ubie -
głym ro ku miej sco wy sa mo rząd
zło żył wnio sek na re kul ty wa cję
te go obiek tu w Wiel ko pol skim
Re gio nal nym Pro gra mie Ope ra -
cyj nym. Do fi nan so wa nie wy nie -
sie 527 485,77 zł.

Cał ko wi ty koszt pro jek tu „Kom plek -
so wy sys tem go spo da ro wa nia od pa da mi
wraz z re kul ty wa cją skła do wi ska od pa -

dów oraz dzia ła nia mi edu ka cyj ny mi
w Gmi nie Zdu ny” wy nie -
sie 763 302,96 zł. Przed się wzię cie po le -

gać bę dzie na re kul ty wa cji skła do wi ska
od pa dów ko mu nal nych w Ko na rze wie,
w tym na pro wa dze niu ro bót ziem nych
i ni we la cyj nych, prac roz biór ko wych,
ukształ to wa niu ko ro ny i skarp skła do wi -
ska, wy ko na niu ro wów opa sko wych,
warstw re kul ty wa cyj nych, war stwy
uszczel nia ją cej, nada niu od po wied nich
spad ków, wy sie wie ro ślin no ści oraz bu -
do wie ziem nej ścież ki edu ka cyj nej
na pod bu do wie wraz z obiek ta mi ma łej
ar chi tek tu ry –  ta bli ca mi in for ma cyj ny -
mi. Ścież ka edu ka cyj na utwar dzo na bę -
dzie be to no wą kost ką bru ko wą i zo sta nie
oświe tlo na. Znaj dą się tam ta bli ca pa -
miąt ko wa oraz ta bli ce edu ka cyj ne.

OPRAC. (NO VUS)

Rozmaitości12 WTOREK, 28 maja 2019

KONARZEW

Rekultywacja wysypiska śmieci
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W ha li spor to wej przy uli cy Olim pij -
skiej w Kro to szy nie zor ga ni zo wa no
Tur niej Kwa li fi ka cyj ny Mło dzi ków
i Mło dzi czek w Za pa sach w Sty lu
Wol nym. Im pre za od by wa ła się
pod ha słem kam pa nii pro mo cyj nej
Wiel ko pol skie go Związ ku Za pa śni -
cze go „No hejt, no hejt”. 

Na kon fe ren cji pra so wej tre ne rzy i sę -
dzio wie zo sta li po in for mo wa ni o ce lach
i za ło że niach kam pa nii „No hejt, no hejt”,
re ali zo wa nej przez Wiel ko pol ski Zwią zek
Za pa śni czy. – Co dzie sią te dziec ko ule ga
prze mo cy fi zycz nej oraz psy chicz -
nej – pod kre śli ła Aga ta Mi kul ska, wi ce -
pre zes WZZ. – Wszyst kie pro ble my mło -
de go spo łe czeń stwa roz po czy na ją się
od fa li hej tu, dla te go zor ga ni zo wa li śmy
na szą kam pa nię. Chce my po wie dzieć
STOP nie na wi ści. Tre ner jest au to ry te -
tem dla każ de go za wod ni ka, dla te go li czy -
my na wa sze wspar cie w pro pa go wa niu
re ali zo wa nej przez nas kam pa nii. 

Każ dy zwy cięz ca swo jej ka te go rii
otrzy mał w na gro dę ko szul kę pro mu ją cą

ak cję. Do dat ko wo ar bi trzy oraz szko le -
niow cy mie li na so bie em ble ma ty pro -
mu ją ce wy da rze nie. Po uro czy stym
otwar ciu wrę czo no spe cjal ne wy róż nie -
nia. Otrzy ma li je Szy mon Wojt kow -
ski – za zdo by cie mi strzo stwa Pol ski ju -
nio rów, Ivan Iz deb skyi – za zdo by cie mi -

strzo stwa Pol ski se nio rów, Kac per No wa -
kow ski – za srebr ny me dal OOM, Ar tur
Gi ba sie wicz – za brą zo wy me dal OOM.
Po nad to brą zo we me da le Pol skie go
Związ ku Za pa śni cze go otrzy ma li Wie -
sław Gem biak, Pa weł Mik stac ki i Grze -
gorz Smy czyń ski. 

W za wo dach eki pa LKS Ce ra mik
zdo by ła osiem me da li. Spo śród dziew cząt
srebr ny krą żek wy wal czy ła Ja go da Ję dru -
lak w kat. 62 kg, a brąz zdo by ły Mag da le -
na Bu kow ska w kat. 39 kg i Na ta lia Pa ta -
las w 42 kg. W kla sy fi ka cji mło dzi czek
kro to szyń ski klub upla so wał się na dru -
giej lo ka cie.

Z ko lei mło dzi cy Ce ra mi ka pięć ra zy
sta wa li na po dium – Hu bert Krzy żań ski
(41 kg), Mi ko łaj Adam czew ski (52 kg),
Ma te usz Anioł (62 kg) i Ma ciej Pa tan (85
kg) by li dru dzy w swo ich ka te go riach,
a Ro bert Za koń ski (48 kg) za jął trze cie
miej sce. Kla sy fi ka cję mło dzi ków wy gra li
go spo da rze.

(GRZE LO)

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

W trzech im pre zach ry wa li zo wa li
nie daw no pły wa cy tre nu ją cy w KS
Kro tosz. Na si za wod ni cy star to wa li
w Świe bo dzi cach, Ple sze wie i Wą -
grow cu. 

W XI Ogól no pol skich Za wo dach
Pły wac kich w Sprin cie w Świe bo dzi cach
za pre zen to wa ło się sze ściu pły wa ków KS
Kro tosz. W kla sy fi ka cji dru ży no wej za ję -
li 11. miej sce. Ju lia Bie law na by ła trze cia
w ka te go rii 15 lat, a Piotr Niż niow ski
dru gi w gru pie dzie się cio lat ków. Wspo -
mnia na J. Bie law na zdo by ła zło to
na 50 m sty lem kla sycz nym i 100 m kla -
sycz nym oraz brąz na 100 m zmien nym.
Z ko lei P. Niż niow ski wy grał wy ścig
na 50 m kla sycz nym i za jął dru gą lo ka tę
na 50 m do wol nym. Mo ni ka Jad czak wy -
wal czy ła srebr ne me da le w wy ści gach
na 50 m kla sycz nym i 100 m kla sycz nym
oraz 100 m mo tyl ko wym. Ni co las Ję -
drze jak zgar nął zło to na 50 m grzbie to -
wym, Nad ia Ba chórz by ła trze cia
na 100 m grzbie to wym, po dob nie jak Le -
na Klu ba na 100 m kla sycz nym. 

Na Mi strzo stwach Ple sze wa w Pły wa -
niu kro to szyń ska eki pa wy wal czy ła osiem
me da li. Na po dium sta nę li Mar ty na Jan -
kow ska (3. miej sce na 25 m do wol nym),
Ja kub Wil czu ra (1. miej sce na 25 m do -
wol nym), Mar cel Mu szyń ski (3. miej sce
na 25 m do wol nym), Oli wier Mu szyń ski
(2. miej sce na 50 m kla sycz nym), Pa try cja
Śro da (3. miej sce na 50 m do wol nym
i kla sycz nym) oraz Pa tryk Krze ko tow ski
(1. miej sce na 50 m kla sycz nym i 3.
na 50 m grzbie to wym). 

Rów nież osiem krąż ków przy wieź li
kro to szy nia nie z Wą grow ca, gdzie od by ły
się za wo dy Po li no va Swim Cup. Na po -
dium sta wa li Ali cja So bie raj czyk (1. miej -
sce na 25 m kla sycz nym i 3. na 25 m
grzbie to wym), Z. Niż niow ska (2. miej sce
na 25 m kla sycz nym), Mar ty na Jan kow -
ska (1. miej sce na 50 m kla sycz nym),
Piotr Niż niow ski (2. miej sce na 50 m do -
wol nym i kla sycz nym), M. Mu szyń ski (3.
miej sce na 50 m kla sycz nym) oraz O. Mu -
szyń ski (3. miej sce na 100 m kla sycz -
nym).

(GRZE LO)

ZAPASY

STOP nienawiści!
PŁYWANIE

Sukcesy zawodników KS Krotosz

F
O

T
. 

W
ło

d
z
im

ie
rz

 F
ig

a
j 



Sport14 WTOREK, 28 maja 2019

14 ma ja w re stau ra cji u Bie law ne go
od by ło się spo tka nie, w trak cie któ -
re go omó wio no po mysł or ga ni za cji
Grand Prix Po wia tu Kro to szyń skie go
w Bie gach Ulicz nych od 2020 ro ku.

W spo tka niu uczest ni czy li Piotr
Grzem pow ski (KS Kro tosz), Ka rol Olej ni -
czak (KS Kro tosz), Ma rek Ostój (Kro to -
szyń ska Gru pa Bie go wa), Ra fał By strow -
ski (Kro to szyń ska Gru pa Bie go wa), Ja cek
Za wod ny (Koź min Bie ga) i Wal de mar
Wro nec ki (Sta ro stwo Po wia to we).

Po my sło daw cą tej ini cja ty wy jest Ja -
cek Za wod ny – rad ny po wia to wy i mi ło -
śnik bie ga nia. W tej spra wie 29 mar ca zło -
żył na se sji Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie -
go in ter pe la cję. – Na te re nie po wia tu od -
by wa ją się bie gi ulicz ne, w któ rych łącz nie
bie rze udział kil ka ty się cy ama to rów te go
spor tu. Po nad to im pre zom to wa rzy szą
bie gi dla dzie ci w róż nych ka te go riach
wie ko wych. Wi dzę po trze bę wpro wa dze -
nia jed nej punk ta cji po wia to wej i ob ję cia
pa tro na tem przez sta ro stę kro to szyń skie -
go. Bie gi w Kro to szy nie, Koź mi nie Wiel -
ko pol skim, Ko by li nie i Zdu nach ma ją
elek tro nicz na re je stra cję i elek tro nicz ny
po miar cza su, co po zwo li na bez kosz to wą
ob słu gę te go dzia ła nia. Po nad to na te re nie
po wia tu od by wa się Ga la Spor tu, któ ra

mo gła by słu żyć rów nież wrę cze niu wy -
róż nień – ar gu men to wał J. Za wod ny.

Ze bra ni omó wi li pod sta wo we za ło że -
nia re gu la mi nu, któ ry po mógł by uatrak -
cyj nić im pre zy bie go we na te re nie po wia -
tu, łą cząc bie gi w po szcze gól nych gmi -
nach wspól ną punk ta cją i atrak cyj nym
me da lem. Zwień cze niem ry wa li za cji by -
ło by pod su mo wa nie na ko niec ro ku.

– Za uwa ży łem po trze bę spię cia
im prez bie go wych na te re nie po wia tu

w ce lu ich uatrak cyj nie nia. Z pew no -
ścią też mo że to wpły nąć na po pu la ry -
za cję ak tyw no ści ru cho wej. Chce my,
aby bie ga cze wy pra co wa li ja kieś za ło że -
nia i przed sta wi li je or ga ni za to rom bie -
gów w po szcze gól nych gmi nach. Je śli
uda nam się po ro zu mieć, to od 2020
ro ku wpro wa dzi my Grand Prix na te re -
nie po wia tu kro to szyń skie go – po wie -
dział J. Za wod ny.

OPRAC. (AN KA)

BIEGI

Grand Prix Powiatu Krotoszyńskiego?

Zna ko mi cie spi sa ła się Ju lia Da ma sie -
wicz na Mi strzo stwach Świa ta For mu -
ły Ki te we wło skim Cam pio ne nad je -
zio rem Gar da. Za wod nicz ka z Koź mi -
na Wlkp. zdo by ła dwa me da le. 

Zma ga nia we Wło szech trwa ły sześć
dni, ry wa li zo wa ło w nich po nad 120 za -
wod ni ków, w tym 11 z Pol ski. W ka te go -
rii do 16 lat re pre zen tant ki na sze go kra ju
za ję ły ca łe po dium, a na naj wyż szym stop -
niu sta nę ła po cho dzą ca z Koź mi na Wiel -
ko pol skie go Ju lia Da ma sie wicz. Po tem
po twier dzi ła swo je wiel kie moż li wo ści
w kat. U'19, zdo by wa jąc brą zo wy me dal.

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej ko biet upla so -
wa ła się na 12. miej scu. 

Z ko lei w Ki te Mi xed Re lay w gru -
pie 22 par Ju lia wraz ze swo im part ne rem
upla so wa li się na pią tym miej scu. War to
do dać, że kon ku ren cja ta znaj dzie się
w pro gra mie Igrzysk Olim pij skich
w 2024 ro ku. 

Za le d wie dwa dni po star cie we Wło -
szech J. Da ma sie wicz ry wa li zo wa ła w za -
wo dach o Pu char Pol skie go Związ ku Że -
glar skie go w Kry ni cy Mor skiej. Koź mi -
nian ka oka za ła się naj lep sza w gro nie ju -
nio rek oraz w open ko biet. 

(GRZE LO)

KITESURFING

Dwa medale Julii
Damasiewicz na MŚ!

W dniach 17-19 ma ja na te re nie pla -
cu Wol no ści w Po zna niu ro ze gra no
pierw szy w se zo nie tur niej pił ki ręcz -
nej pla żo wej. W za wo dach wy stą pi ła
czo ło wa za wod nicz ka w kra ju, po -
cho dzą ca z Hen ry ko wa Syl wia Bart -
ko wiak. 

W fi na le zma gań żeń skich Te am Po -
land uległ GRU Ju ko Piotr ków Try bu nal -
ski 0: 2 (12: 16, 10: 11). W trak cie tur nie -
ju wi ce mi strzy niom Eu ro py z 2017 ro ku
wrę czo no zło te od zna ki za za słu gi dla pił -
ki ręcz nej. W gro nie uho no ro wa nych zna -
la zła się oczy wi ście Syl wia Bart ko wiak. 

– Chcę po dzię ko wać wszyst kim, któ -
rzy po mo gli mi w otrzy ma niu tej od zna -
ki – po wie dzia ła za wod nicz ka. – W szcze -
gól no ści naj bliż szym, któ rzy wspie ra ją mnie
w mo ich dzia ła niach. Co do sa me go tur nie -
ju w Po zna niu, był to nasz pierw szy wy stęp
w obec nym se zo nie. Wi dać, że cze ka nas
jesz cze dłu ga dro ga do osią gnię cia za kła da -
ne go ce lu. Ale po ka za li śmy też spo ro nie złej
gry, co sta no wi do bry pro gno styk przed zbli -
ża ją cy mi się mi strzo stwa mi Eu ro py. 

Ko lej ny tur niej MP w pił ce ręcz nej
pla żo wej za pla no wa no na 1-2 czerw ca
w Ino wro cła wiu. 

(GRZE LO)

Tro je re pre zen tan tów UKS Olim pij -
czyk Sul mie rzy ce sta nę ło na po dium
na Mię dzy wo je wódz kich Mi strzo -
stwach Mło dzi ków i Mło dzi czek
w Su mo w Py rzy cach. 

Klub z Sul mie rzyc wy sta wił pię cio ro
za wod ni ków. Z Py rzyc srebr ny me dal
przy wiózł Prze my sław Wi zner, a Ni ko la
Kro ma rek i Do mi ni ka Gro bel na wy wal -
czy ły brąz. Na pią tej lo ka cie upla so wał się
Szy mon Gi ba sie wicz, a ósmy był Fi lip
Cier nie jew ski. 

(GRZE LO)

SUMO

Trzy medale w Pyrzycach

14 ma ja na or li ku przy uli cy Olim pij -
skiej od był się tur niej pił ki noż nej,
zor ga ni zo wa ny przez Hu fiec Pra -

cy 15-2 w Kro to szy nie. Zwy cię ży ła
re pre zen ta cja Ze spo łu Szkół Po nad -
gim na zjal nych w Zdu nach.

Do ry wa li za cji przy stą pi ły czte ry
dru ży ny, gra no sys te mem każ dy z każ -
dym. Nad pra wi dło wym prze bie giem
spo tkań czu wał ar bi ter Ka zi mierz Rey er.
Naj lep szy był te am ze Zdun, któ ry zre mi -
so wał z ZSP nr 3 w Kro to szy nie (1: 1)
i Bran żo wą Szko łą I stop nia w Ko by li nie
(1: 1) oraz po ko nał HP (11: 0). Dru gie
miej sce za ję li ko by li nia nie, trze cia lo ka ta
przy pa dła kro to szyń skiej Trój ce.

Za naj lep sze go za wod ni ka uzna no Ja -
ku ba Apa ne la ze zwy cię skie go te amu.
Prócz nie go w dru ży nie ze Zdun za gra li
Kac per Ko ło dziej, Ja kub Ko ścin czyk,
Krzysz tof Ma te la, Kry stian Ry ba, Hu bert
Sta now ski, Ad rian Pa ster nak i Fi lip Ko ło -
dziej. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Triumf zespołu ze Zdun
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PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

Sylwia ze złotą odznaką
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Za na mi 40. edy cja Bie gu Kro to sa.
Na dy stan sie 10 km naj szyb szy był
Hos sa Ki pla gat Tu ei z Ke nii, któ ry
wy prze dził swo je go ro da ka – Mo se -
sa Ki pru to Ki bi re i Ukra iń ca Dmy tro
Mu siiat chen ko. Or ga ni za to rem za -
wo dów by ło Cen trum Spor tu i Re kre -
acji WOD NIK w Kro to szy nie.

Pod czas bie gu pro wa dzo na by ła
zbiór ka cha ry ta tyw na na rzecz sióstr Mai
i Oli wii Droń skich. Dziew czyn ki od uro -
dze nia cho ru ją na pę che rzo we od dzie la -
nie się na skór ka.

Im pre za roz po czę ła się w go dzi nach
po ran nych od ry wa li za cji dzie ci. Do kład -
nie o 11.00 na tra sę ru szy li uczest ni cy
bie gu głów ne go. Na li nię me ty do tar -
ło 472 za wod ni ków. Zwy cię żył Hos sa Ki -
pla gat Tu ei z Ke nii, któ ry uzy skał
czas 31: 26. Na po dium zna leź li się tak że
Mo ses Ki pru to Ki bi re (31: 27) i Dmy tro
Mu siiat chen ko (31: 59). 

Wśród pań naj szyb sza by ła Ruth
Che mi sto Ma te bo (Ke nia) z cza -
sem 36: 11, któ ra na me tę do tar ła ja ko
dzie wią ta. Dru ga by ła Iry na Ma snyk
(Kęp no, 38: 36 / 21. miej sce w open),

a trze cia kro to szy nian ka Ju sty na Olej ni -
czak (41: 53 / 51. miej sce w open). 

Po dob nie jak rok te mu kla sy fi ka cja
pro wa dzo na by ła w 17 ka te go riach wie -
ko wych – pię ciu ko bie cych i 12 mę skich.
Naj lep si w swo ich ka te go riach by li Han na
Fran kie wicz (K16 -19 / 46: 42), Ju sty na
Olej ni czak (K20 -29 / 41: 53), Ruth Che -
mi sto Ma te bo (K30 -39 / 36: 11), Jo an na
Ży to (K40 -49 / 44: 30), Ali cja Lu bań ska
(K50+ / 51: 31), Do mink Ry chlik (M16 -
-19 / 37: 55), Se ba stian Ka pa ła (M20 -24
/ 33: 22), Dmy tro Mu siiat chen ko (M25 -
-29 / 31: 59), Hos sa Ki pla gat Tu ei (M30 -
-34 / 31: 26), Mo ses Ki pru to Ki bi re
(M35 -39 / 31: 27), Ra fał Czar no jań czyk
(M40 -44 / 35: 49), Ar tur Ma rek (M45 -
-49 / 38: 33), Mi ro sław Gem bal ski (M50 -
-54 / 40: 40), Ma rian Swi ton (M55 -59

/ 42: 55), Cze sław Sien kie wicz (M60 -64
/ 42: 31), Jan Urba niak (M65 -69
/ 49: 31), Wie sław Rzep czyń ski (M70+
/ 43: 18).

War to do dać, że w bie gu star to wa li
tak że dwaj przed sta wi cie le Ga ze ty Lo kal -
nej KRO TO SZYN – Bar tosz Ja rysz
był 58. z cza sem 42: 24, a Grze gorz Ko -
tec ki za jął 312. lo ka tę z re zul ta -
tem 53: 57.

O mia no naj lep sze go ze spo łu ry wa li -
zo wa ło sześć ekip. Trium fo wał KS Kro -
tosz (3: 10: 25), wy prze dza jąc Po grom -
ców Niedź wie dzi (3: 20: 33) oraz gru pę
Koź min Bie ga (3: 32: 19).

(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.pl 
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40. BIEG KROTOSA

Kenijczycy najszybsi w Krotoszynie

Na Mi strzo stwach Wiel ko pol ski
Szkół w Ka ra te Olim pij skim WKF
w Klesz cze wie za pre zen to wa ło
się 370 za wod ni ków ze 170 szkół
z na sze go wo je wódz twa. W tym gro -
nie nie za bra kło oczy wi ście ka ra te -
ków z po wia tu kro to szyń skie go.

Zło te me da le wy wal czy li Mar ta
Streubel (SP Zdu ny – ka ta), Eryk Szym -
czak (SP Zdu ny – ka ta), Ma ja Do la ta (SP
nr 7 Kro to szyn – ku mi te) i Ka ta rzy na
Tra fan kow ska (I LO Kro to szyn – ka ta). 

Na dru gim stop niu po dium sta wa li
An na Streu bel (SP Zdu ny – ka ta), Ma ja
Ba rań ska (SSP Kro to szyn – ka ta), Ka li na
Ba rań ska (SSP Kro to szyn – ka ta), Ju lia

Mosz (SP nr 8 Kro to szyn – ku mi te), Dag -
ma ra Muj ta (I LO Kro to szyn – ka ta i ku -
mi te) oraz Ka je tan Woź niak (SP nr 1 Koź -
min Wlkp. – ku mi te).

Brą zo we krąż ki z za wo dów przy wieź li
An na Sta ni sław ska (SP Zdu ny – ka ta), M.
Streu bel (ku mi te), M. Do la ta (SP nr 7 Kro -
to szyn – ka ta), An na Chle bow ska (SP nr 4
Kro to szyn – ka ta), Pa tryk Ma ty siak (SP
nr 3 Kro to szyn – ku mi te), Ja kub For ma -
now ski (SP nr 4 Kro to szyn – ku mi te),
Wik to ria Ma cia szek (I LO Kro to szyn – ka -
ta), Ju lia Pa tec ka (SP nr 1 Koź min
Wlkp. – ku mi te), Ja kub Bo row czyk (SP
nr 3 Koź min Wlkp. – ku mi te) i Ja kub Ple -
skacz (I LO Kro to szyn – ku mi te). 

(GRZE LO)

KARATE

Medale na mistrzostwach Wielkopolski

Czołowa dziesiątka:
1.Hossa Kiplagat Tuei (Kenia / Benedek / 31:26)
2.Kibire Moses Kipruto (Kenia / Benedek / 31:27)
3.Dmytro Musiiatchenko (Ukraina / Kremen / 31:59)
4.Tomasz Wójcik (Rudze / 33:14) 
5.Sebastian Kapała (Krawczyk-Team / 33:22)
6.Taras Kulai (Ukraina / SC Ultra / 33:43) 
7.Marcin Witkowski (MKS Parasol Wrocław / 34:15)
8.Rafał Czarnojańczyk (Ostrów Wlkp. / 35:49)
9.Ruth Chemisto Matebo (Kenia / Benedek / 36:11)
10.Tomasz Owczarek (KS Krotosz Krotoszyn / 36:29)

Najlepsi z powiatu krotoszyńskiego:
7.Marcin Witkowski (MKS Parasol Wrocław / 34:15)
10.Tomasz Owczarek (KS Krotosz Krotoszyn / 36:29)
11.Tomasz Kowal (Zduny / eBiegi.pl / 36:39)
16.Krzysztof Maciejewski (KS Krotosz / 37:29)
17.Dominik Rychlik (Chwaliszew / 37:55)
19.Sergiusz Sójka (KS Krotosz / 38:05)
20.Artur Marek (KS Krotosz / 38:33)
24.Michał Włodarczyk (Koźmin Biega / 39:29)
27.Piotr Grzempowski (KS Krotosz / 39:36)
36.Patryk Karwik (KS Krotosz / 40:44)
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Po pierw szej po ło wie po je dyn ku Bia -
łe go Or ła Koź min Wlkp. z Wil ka mi
Wil czyn moż na by ło mieć na dzie ję,
że miej sco wi wresz cie wy gra ją. Pro -
wa dzi li bo wiem 1: 0. Ale po zmia nie
stron Mar cin Ba lal ja po zba wił złu -
dzeń pod opiecz nych tre ne ra Ada ma
Zie liń skie go.

Wy nik spo tka nia otwo rzył w 20. mi -
nu cie Woj ciech Ka miń ski, któ ry zna lazł
się w sy tu acji sam na sam z bram ka rzem
i pew nie umie ścił fut bo lów kę w siat ce.
Go ście do pro wa dzi li do wy rów na nia
w 65. mi nu cie. Po szyb ko ro ze gra nym
rzu cie wol nym przy li nii bocz nej je den
z gra czy Wil ków zde cy do wał się na do -
środ ko wa nie w po le kar ne. Pił ka tra fi ła
do Mar ci na Ba lal ji, któ ry strza łem gło wą

po ko nał bram ka rza miej sco wych. 
M. Ba lal ja po raz dru gi wpi sał się na li -

stę strzel ców w 82. mi nu cie. Je go pierw -
sze ude rze nie gol ki per Or łów wy bro nił,
lecz przy do bit ce był już bez szans. Koź -
miń scy pił ka rze nie spra wi li więc pre zen -
tu kie row nicz ce ze spo łu, Lid ce Ostoj skiej,
któ ra te go dnia ob cho dzi ła uro dzi ny. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Wilki lepsze od Orłów

W mi nio ną nie dzie lę Piast Ko by lin
wy so ko po ko nał na wy jeź dzie Rasz -
ko wian kę Rasz ków. Dwa ra zy
do siat ki tra fił Ja kub Smek ta ła. 

To wła śnie ten do świad czo ny gracz
w 24. mi nu cie otwo rzył wy nik spo tka nia,
od da jąc strzał z dy stan su, z któ rym nie po -
ra dził so bie bram karz miej sco wych. Ko lej -
ne trzy cio sy Piast za dał w dru giej po ło wie. 

W 69. mi nu cie po do środ ko wa niu
w po le kar ne pił ka tra fi ła do Ma te usza
Wa cho wia ka, któ ry nie miał pro ble mu
z umiesz cze niem jej w bram ce. Mi nu tę
póź niej by ło już 3: 0 dla Pia sta, kie dy to Ja -
kub Szy ma now ski ude rzył zza po la kar ne -

go nie do obro ny.
Wy nik me czu usta lił ten, któ ry roz -

po czął. Dru gie go swo je go go la J. Smek ta ła
zdo był po in dy wi du al nej ak cji i strza le
przy dal szym słup ku. 

A już w so bo tę der by po wia tu. Piast
po dej mo wać bę dzie Astrę. Po czą tek me -
czu o go dzi nie 15.00. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Piast nie dał szans Raszkowiance

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
– Wilki Wilczyn 1:2 (1:0)

BRAMKI: 1:0 – Wojciech Kamiński (20’),
1:1 – Marcin Balalja (65’ głową), 1:2 –
Marcin Balalja (82’) 
BIAŁY ORZEŁ: Nowak – Lis (70' Bierła),
Maciejewski, Kaczmarek, Roszczak –
Oleśków (75' Jagodziński), Ratajczyk,
Miedziński (65' M. Leoniak), Kamiński,
Skowroński (60' Błażejczak) – M. Szulc

Raszkowianka Raszków 
- Piast Kobylin 0:4 (0:1)

BRAMKI: 0:1 – Jakub Smektała (24’), 0:2
– Mateusz Wachowiak (69’), 0:3 – Jakub
Szymanowski (70’), 0:4 – Jakub Smektała
(84’)
PIAST: B. Wosiek – Kubiak, Kurzawa, S.
Wosiek, Frąckowiak – Ratajczak (75’ E.
Jędrzejak), Snela, Szymanowski, Kamiński
(70’ K. Jędrzejak), Smektała – Wachowiak
(75’ Knuła)

Astra Kro to szyn w mi nio ną so bo tę
prze gra ła na wła snym te re nie z Or -
łem Mro czeń 0: 3. W pierw szej po -
ło wie pod opiecz ni tre ne ra Krzysz -
to fa We wió ra nie wy ko rzy sta li kil -
ku sy tu acji, co ze mści ło się
po zmia nie stron. 

Przed prze rwą do bre oka zje mie li
Ma te usz Mi zer ny, Da mian Gme rek i Pa -

tryk Po wa lisz. Jed nak żad ne mu z nich nie
uda ło się po ko nać bram ka rza przy jezd -
nych. Ry wa le raz po waż nie za gro zi li miej -
sco wym, ale po strza le z dy stan su jed ne go
z gra czy Or ła pił ka tra fi ła w spo je nie.

Po zmia nie stron do gło su do szli go -
ście. W 55. mi nu cie po po da niu z głę bi
po la sy tu ację sam na sam z Pa try kiem
Wojt ko wia kiem wy ko rzy stał Mar cin Gó -
rec ki. 20 mi nut póź niej ten sam gracz

ude rzył z rzu tu wol ne go w sa mo okien ko
i by ło już 0: 2. W do li czo nym cza sie gry
wy nik usta lił Ka mil Ju ra sik, wy gry wa jąc
po je dy nek z gol ki pe rem Astry. 

Go spo da rze w dru giej od sło nie mo gli
po ku sić się o ho no ro we tra fie nie, lecz
po ude rze niu wpro wa dzo ne go z ław ki re -
zer wo wych Bar to sza Sta cho wia ka pił ka
tra fi ła w po przecz kę. 

W me czu z Or łem czwar tą żół tą
kart kę za ro bił Ka rol Kry stek, w związ ku
z czym nie bę dzie mógł za grać w der bo -
wej kon fron ta cji z Pia stem w Ko by li nie 1
czerw ca. 

(GRZE LO)

PIŁKA NOŻNA

Orzeł odleciał Astrze

Astra Krotoszyn – Orzeł Mroczeń
0:3 (0:0)

BRAMKI: 0:1 – Marcin Górecki (55’), 0:2 –
Marcin Górecki (75’ wolny), 0:3 – Kamil
Jurasik (93’)
ASTRA: Wojtkowiak – Jankowski, D. Reyer,
Olejnik, Polowczyk – Juszczak, Budziak,
Mizerny, Krystek Powalisz (70’
Stachowiak), Gmerek  (75’ Ishcuck)


