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KROTOSZYN 

Huczne otwarcie
rozbudowanej galerii!

DZIŚ W NU ME RZE 
� CHARYTATYWNIE

Remontują zabytkowy
motor dla WOŚP

Czytaj na str. 2

� TANIEC

Sukces 
Szymona Staśkowiaka

Czytaj na str. 4

� MOTORYZACJA

TWÓJ SAMOCHÓD
Czytaj na str. 10-11

� KULINARIA

Krotoszyńskie restauracje
w ŻÓŁTYM
PRZEWODNIKU

Czytaj na str. 13

6 grud nia od by ło się ofi cjal ne otwar -
cie no wej czę ści Ga le rii Kro to szyń -
skiej. Wy da rze nie przy cią gnę ło tłu -
my miesz kań ców, na któ rych cze ka -
ło spo ro atrak cji i nie spo dzia nek.

W Ga le rii Kro to szyń skiej po ja wi ły się
no we skle py, m. in. Em pik, Smyk czy Big
Star. Z ko lei nie któ re z wcze śniej tam
funk cjo nu ją cych, jak na przy kład CCC
czy Pep co, zo sta ły prze nie sio ne do no wej
czę ści, dzię ki cze mu ma ją te raz więk szą
po wierzch nię. Po ja wi ły się też ta kie mar ki
jak sie cio wy ju bi ler Bri ju czy 4F. Swój
punkt ma rów nież Pie kar nia Cu kier nia
Czwoj da. 

Zwięk szy ła się tak że stre fa par ko wa -
nia. Do 60 ist nie ją cych miejsc na par kin -
gu pod ziem nym do szło ko lej nych sto
na par kin gu ze wnętrz nym. War to za zna -
czyć, iż są trzy moż li wo ści do jaz du do ga -
le rii: dwa wjaz dy od uli cy Sło do wej oraz
je den od uli cy Be nic kiej.

W uro czy stym otwar ciu obiek tu
wzię li udział wła ści cie le Ga le rii Kro to szyń -
skiej oraz przed sta wi cie le władz sa mo rzą -
do wych gmi ny i po wia tu. – Jest mi nie -

zmier nie mi ło, że mo gę już dru gi raz otwo -
rzyć przed pań stwem Ga le rię Kro to szyń -
ską. Sie dem lat te mu, kie dy po raz pierw -
szy od da wa li śmy ją do użyt ku, za sta na wia -
li śmy się, jak zo sta nie przy ję ta. Oka za ło się,
że na ty le do brze, iż pod ję li śmy de cy zję
o jej po sze rze niu. Wsłu chu jąc się w wa sze
gło sy, ru szy li śmy z pra ca mi. Po więk szy li -
śmy się o oko ło 3 ty sią ce me trów kwa dra -
to wych. Od da je my no wy par king ze -
wnętrz ny i no we dro gi do jaz du. Za pro si li -
śmy do Kro to szy na do brze zna ne mar ki.
Nie za po mnie li śmy rów nież o hi sto rii te go
mia sta. Od bu do wa li śmy hi sto rycz ną ścia -
nę kro to szyń skie go bro wa ru, któ ra z du mą
wzno si się nad głów nym ho lem. Cie szy my
się, że ta in we sty cja przy czy ni ła się
do upięk sze nia na sze go mia sta – mó wił
Wie sław Hy żyk, wła ści ciel Ga le rii Kro to -
szyń skiej ze spół ki KSH In vest. 

Mi łym ak cen tem by ło wrę cze nie Ro -
ma no wi Olej ni ko wi, dy rek to ro wi ZSP
nr 2 w Kro to szy nie, bo nu o war to ści 5 ty -
się cy zło tych z prze zna cze niem na przy -
go to wa nie „Wi gi lii dla sa mot nych i po -
trze bu ją cych”, któ ra od bę dzie się na te re -
nie tej pla ców ki.

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek i wi -
ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski w imie niu
miesz kań ców zło ży li po dzię ko wa nia za zre -
ali zo wa nie tej in we sty cji. – Ko lej na część
Kro to szy na zo sta ła w pięk ny spo sób zre wi -
ta li zo wa na. Spół ka, speł nia jąc swo je za da -
nia biz ne so we, przy czy nia się do te go, że
na sze mia sto co raz pięk niej wy glą da. Ży czę
wam, by ten obiekt stał się du mą ca łej za ło -
gi i Kro to szy na – po wie dział F. Mar sza łek. 

Obiekt po świę cił pro boszcz Pa ra fii
pw. Św. Ap. Pio tra i Paw ła w Kro to szy nie,
ks. ka no nik Grze gorz Jóź wic ki. Po sym -
bo licz nym prze cię ciu wstę gi na pierw -
szych klien tów cze ka ło sze reg atrak cji.
Przy go to wa no wy spę dla dzie ci, szczu dla -
rze roz da wa li ba lo ny, a ho stes sy cu kier ki.
By ły też kon kur sy z na gro da mi oraz wy -
stęp ilu zjo ni sty. Po nad to zor ga ni zo wa no
ak cję „Zgar nij ca ły gang Mi ko ła -
ja” – po do ko na niu za ku pów o war to -
ści 100 zło tych moż na by ło ode brać ma -
skot kę dla dziec ka.

– Je ste śmy bar dzo za do wo le ni z ca łe -
go prze bie gu prac, ja kich do ko na li śmy
przy tym obiek cie. Sa mo otwar cie wy szło
bar dzo do brze. Cie szy my się, że tak wie le
osób przy szło i mia ło oka zję za po znać się
z no wą ofer tą han dlo wą. Skle py by ły bar -
dzo do brze przy go to wa ne i go to we
na przy ję cie klien tów. Na jem cy są za do -
wo le ni z du że go ru chu od wie dza ją cych
ga le rię. My ślę, że ten obiekt wpi sze się
na sta łe w kul tu ral no -han dlo wą prze -
strzeń Kro to szy na – oznaj mił Pa tryk
Rzep ka, me ne dżer Ga le rii Kro to szyń skiej.

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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4 grud nia w kro to szyń skim ra tu szu
od by ło się spo tka nie świą tecz ne
dzia ła czy OSP z te re nu gmi ny Kro to -
szyn oraz z Sul mie rzyc. By ła to oka -
zja do pod su mo wa nia koń czą ce go
się ro ku i po dzię ko wa nia stra ża kom
za ich służ bę na rzecz miesz kań ców.

Spo tka nie po prze dził wy stęp ar ty -
stycz ny chó ru Izy dor ki z Bia dek pod kie -
row nic twem Klau dii Szu bert. Na stęp nie
głos za brał Fran ci szek Mar sza łek, bur -
mistrz Kro to szy na. – Tra dy cyj nie spo ty -
ka my się, że by pod su mo wać mi ja ją cy
rok. Był wy peł nio ny bez in te re sow ną
służ bą dla miesz kań ców, udzia łem w ak -
cjach ra tow ni czych, szko le niach oraz
w lo kal nych za wo dach i fe sty nach.
Chciał bym pań stwu po dzię ko wać za go -
to wość nie sie nia po mo cy w każ dym mo -
men cie. Za po świę ce nie cza su, po dej mo -

wa nie ry zy ka w trak cie dzia łań ra tow ni -
czych oraz cią głe do sko na le nie swo ich
umie jęt no ści. Cie szę się, że czę sto stra ża -
cy -ochot ni cy współ pra cu ją ze stra ża ka mi
KP PSP. Dzię ku ję za to, że mo że my
na pań stwa li czyć za wsze, gdy zaj dzie ta -
ka po trze ba. Stra żak -ochot nik to dru gi
pań stwa za wód. Za wód ry zy kow ny, mę -
czą cy, ale da ją cy mnó stwo sa tys fak cji.
Gmi na do ce nia wa szą pra cę, trud i po -
świę ce nie. Chęt nie wspie ra dzia ła nia stra -
ży. Z po zy ska nych środ ków oraz do ta cji
gmin ne jed nost ki za ku pi ły spe cja li stycz -
ny sprzęt prze ciw po ża ro wy, m. in. agre -
ga ty po wietrz ne dróg od de cho wych,
agre gat prą do twór czy 11,6 KW, wę że
stra żac kie, prą dow ni ce, kur ty ny wod ne,
umun du ro wa nie dla do ro słych oraz Mło -
dzie żo wych Dru żyn Po żar ni czych. Po -
nad to prze pro wa dzo no bie żą ce re mon ty
re miz jed no stek wcho dzą cych w skład

KSRG: OSP Rosz ki, OSP Biad ki, OSP
Kro to szyn oraz OSP Chwa li szew – po -
wie dział wło darz Kro to szy na.

W 2019 ro ku w bu dże cie Kro to szy -
na na za da nia z za kre su ochro ny prze ciw -
po ża ro wej prze zna czo no kwo tę 834 tys.
zł. Z Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
i Ad mi ni stra cji jed nost ki OSP z te re nu
na szej gmi ny po zy ska ły po nad 155 tys. zł,
a dys po nen tem by ła Ko men da Głów na
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w War sza -
wie, przy współ pra cy z Ko men dą Po wia -
to wą PSP w Kro to szy nie. Z Od dzia łu Wo -
je wódz kie go Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych RP w Po zna niu gmin ne
jed nost ki po zy ska ły kwo tę 7,2 tys. zł,
a z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Po -
zna niu jed nost ki OSP Kro to szyn, OSP
Rosz ki, OSP Biad ki, OSP Be ni ce i OSP
Chwa li szew po zy ska ły do ta cje na za kup

sprzę tu w wy so ko ści 61,7 tys. zł. Stra ża cy
otrzy ma li rów nież środ ki z pro gra mu
„5000+ na każ dą jed nost kę”.

Ko men dant po wia to wy PSP w Kro to -
szy nie po in for mo wał, że do koń ca li sto pa -
da te go ro ku do szło do 421 zda -
rzeń. – Współ pra ca z jed nost ka mi OSP
jest bar dzo do bra. Naj lep szym wy znacz ni -
kiem na szej dzia łal no ści jest czas pod ję cia
dzia łań ra tow ni czych. Z peł ną sa tys fak cją
mo gę stwier dzić, że z ro ku na rok jest co -
raz lep szy. Do cho dzi my do ścia ny.

W 2019 ro ku wy no sił śred nio 4 mi nu ty
i 16 se kund. Sza cu nek i uzna nie w oczach
miesz kań ców stra ża cy w na szym po wie -
cie za wsze mie li, a ten mun dur był za wsze
ko ja rzo ny i utoż sa mia ny z nie za wod ną
po mo cą w po trze bie, z ra tun kiem i wspar -
ciem oraz peł nym pro fe sjo na li -
zmem – oświad czył Ja cek Stru żyń ski.

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

UROCZYSTOŚĆ

Świąteczne spotkanie strażaków

Ro man Tra wiń ski i Łu kasz Dry gas
pod ję li się wy jąt ko we go za da nia. Po -
sta no wi li bo wiem wy re mon to wać
mo to cykl Ko mar 2350 z 1970 ro ku,
a na stęp nie wy sta wić go na li cy ta -
cję, z któ rej do chód prze ka za ny zo -
sta nie na rzecz Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy!

Pa no wie bę dą się sta rać, aby ów za -
byt ko wy po jazd był go to wy do koń ca ro -
ku. Od ra zu po za koń cze niu re no wa cji

na por ta lu Al le gro ma ru szyć li cy ta cja ko -
ma ra. Przy po mnij my, że 28. Fi nał WOŚP
za pla no wa no na 12 stycz nia.

Po stę py prac moż na śle dzić na pro fi -
lach fa ce bo oko wych Ro ma na Tra wiń skie -
go oraz Mo to -Za by tek. Mi le wi dzia ni są
spon so rzy, któ rzy ze chcą wes przeć tę nie -
zwy kłą ini cja ty wę. Za in te re so wa ni pro -
sze ni są o kon takt pod nu me rem
tel. 500 412 710. 

Wię cej zdjęć znaj dzie cie na www.glo -
kal na.pl. (AN KA)

WOŚP

Wyremontują i wystawią na licytację!
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1 grud nia w Kro to szy nie od by ło się
spo tka nie z uczest ni ka mi ostat nie -
go, 37. eta pu Bi ke Jam bo ree. Zor -
ga ni zo wa ły je Mag da le na Ba na -
szek, Sto wa rzy sze nie Two ja Al ter -
na ty wa, Hu fiec Kro to szyn i Re stau -
ra cja Cri stal.

Uczest ni cy spo tka nia mie li oka zję
po słu chać opo wie ści o nie zwy kłej przy go -
dzie, ja ką jest wy pra wa do oko ła świa -
ta. – Bi ke Jam bo ree to hi sto ria o przy jaź -
ni i wiel kim wy sił ku wie lu osób – do -

świad czo nych po dróż ni ków i lu dzi bar -
dzo mło dych, by wspól nie zre ali zo wać
ro we ro wą po dróż do oko ła świa ta. To
rzecz o dzie le niu się pa sją, do świad cze -
niem i in spi ra cja mi do speł nia nia ma rzeń.
To rów nież hi sto ria o współ cze snym har -
cer stwie i uni wer sal nym du chu bra ter -
stwa oraz war to ściach, któ re są po nad
wszel ki mi po dzia ła mi i gra ni ca mi geo gra -
ficz ny mi. To tak że kon ty nu acja idei Ka zi -
mie rza No wa ka, któ ry kon ty nent afry -
kań ski prze mie rzył ro we rem, pie szo,
kon no, na wiel błą dzie, czół nem oraz po -

cią giem. 40 tys. ki lo me trów w pięć lat to
ogrom na in spi ra cja, któ ra od dzia łu je
na szta fe tę Bi ke Jam bo ree – pro jekt po -
ko nu ją cy mie sięcz nie ok. ty siąc ki lo me -
trów ro we ra mi, aby przez dwa i pół ro ku
okrą żyć ku lę ziem ską – opo wia da li
uczest ni cy wy pra wy. 

Bi ke Jam bo ree ma 37 eta pów i wy -
star to wał pod ko niec ma ja 2017 ro ku
z Gdań ska, by przez ko lej ne dwa i pół ro -
ku do trzeć na World Sco ut Jam bo ree
do Za chod niej Wir gi nii w USA (li -
piec/sier pień 2019), a po tem wró cić
do Pol ski. Tra sa prze bie ga ła z Gdań ska
przez Eu ro pę Wschod nią, Azję Cen tral -
ną oraz sy be ryj skie bez kre sy Ro sji, aż
po po ło żo ne na „koń cu świa ta” Ja ku cję
i Czu kot kę. W oko li cach cie śni ny Be rin -
ga uczest ni cy Bi ke Jam bo ree prze pra wi li
się przez mo rze dzie lą ce Azję od Ame ry -
ki Pół noc nej. Kon ty nu owa li wy pra wę
dro ga mi dzie wi czej Ala ski, pół noc nej
Ka na dy oraz za chod niej i cen tral nej czę -
ści Sta nów Zjed no czo nych. Ze Wschod -
nie go Wy brze ża uda li się do Afry ki, a na -
stęp nie przez Gi bral tar skie ro wa li się
do za chod niej Eu ro py, by za koń czyć
swo ją przy go dę na Wy spie So bie szew -
skiej w Gdań sku.

(NO VUS)

BIKE JAMBOREE

Rowerem dookoła świata

Kro to szy nia nin Szy mon Staś ko wiak
wraz z po cho dzą cą z Wro cła wia
part ner ką za ję li trze cie miej sce
na Fe sti wa lu Tań ca pod pa tro na tem
pre zy den ta Mia sta Lesz na. Brą zo wi
me da li ści ry wa li zo wa li w tań cach la -
ty no ame ry kań skich.

Dru ga edy cja tur nie ju przy cią gnę ła
do lesz czyń skiej ha li Tra pez oko ło 200 par
z ca łe go kra ju. Zma ga nia to czy ły się w tań -
cach stan dar do wych i la ty no ame ry kań -
skich, z po dzia łem na ka te go rie wie ko we
i kla sy ta necz ne.  Szy mon i je go part ner ka,
Zu zan na, zmie rzy li się z 12 pa ra mi. Uda -
ło im się po myśl nie przejść pierw szy etap
tur nie ju i awan so wać do run dy pół fi na ło -
wej, w któ rej wy gra li wal kę o miej sce w fi -

na le. Osta tecz nie kro to szyń sko -wro cław -
ska pa ra wy tań czy ła so bie trze cią lo ka tę. 

– Cie szę się, że mo gli śmy z Zu zią za -
tań czyć na te re nie Wiel ko pol ski. Ten tur -
niej jest mi szcze gól nie bli ski, po nie waż
w Lesz nie miesz ka część mo jej bli skiej ro -
dzi ny, któ ra go rą co nam ki bi cu je. Te go
dnia do ping rów nież był bar dzo moc ny.
Jak zwy kle za tań czy li śmy na 120 pro cent
na szych moż li wo ści. Zgro ma dzi li śmy ko -
lej ny punkt pre mium na na szym kon cie.
Nie zwal nia my tem pa i do koń ca ro ku
uczest ni czyć bę dzie my jesz cze w dwóch
tur nie jach. Cie szy my się, że ki bi ce nas tak
moc no wspie ra ją. W po dzię ko wa niu do -
star czy my wam jesz cze wię cej ta necz -
nych emo cji – po wie dział Szy mon Staś -
ko wiak. (LE NA)

LESZNO

Wytańczyli trzecie miejsce
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SULMIERZYCE

O powstaniu wielkopolskim
trzeba pamiętać!
2 grud nia w Sul mie rzyc kim Do mu
Kul tu ry zor ga ni zo wa no wie czor ni cę
z oka zji set nej rocz ni cy po wsta nia
wiel ko pol skie go. Z to wa rzy sze niem
chó ru Ce cy lia oraz or kie stry dę tej
śpie wa no pie śni pa trio tycz ne, a po -
nad to przy po mnia no naj waż niej sze
fak ty z prze bie gu zry wu nie pod le gło -
ścio we go na na szych zie miach.

Oprócz wspa nia łe go mu zycz ne go
spek ta klu za pre zen to wa ły się gru py re -
kon struk cyj ne, wcie la jąc się w ro le oj ców
na szej nie pod le gło ści z 1918 ro ku, choć
nie ko niecz nie bez po śred nio zwią za nych
z po wsta niem wiel ko pol skim, ta kich jak
Igna cy Pa de rew ski, Win cen ty Wi tos, Jó -
zef Hal ler czy Jó zef Pił sud ski, któ ry
wzbu dza kon tro wer sje wśród Wiel ko po -
lan do dnia dzi siej sze go. Za rzu ca mu się
bo wiem bier ną po sta wę i brak ofi cjal ne go
po par cia w ob li czu zry wu nie pod le gło -
ścio we go. War to by ło by przy po mnieć też
po stać, któ rej za bra kło pod czas wie czor -
ni cy – Ro ma na Dmow skie go, po nie waż
je go ro la by ła tak sa mo waż na jak Pa de -
rew skie go czy Pił sud skie go. Dmow ski
przy słu żył się na szej nie pod le gło ści pod -
czas ne go cja cji w Wer sa lu i za wie ra nia ro -
zej mu w Tre wi rze 16 lu te go 1919, koń -
czą ce go zwy cię sko po wsta nie wiel ko pol -
skie, o czym się za po mi na. 

W Sul mie rzy cach przy go to wa nia
do po wsta nia wiel ko pol skie go roz po czę ły
się już 25 paź dzier ni ka 1918 ro ku, kie dy
wła dzę lo kal ną prze ję li Po la cy. Na sta no -
wi sko bur mi strza po wo ła no An to nie go
Li piń skie go, a człon ka mi ma gi stra tu zo -
sta li m. in. Fe liks Gi ba sie wicz oraz Wa len -
ty Ga ry an ty sie wicz. W dru giej po ło wie li -
sto pa da ukon sty tu owa ła się w Sul mie rzy -
cach Ra da Lu do wa i za czę to for mo wać si -
ły po rząd ko we, nad któ ry mi do wódz two
prze jął sierż. Sta ni sław Ka miń ski.

Po wy bu chu po wsta nia Straż Lu do -
wa zo sta ła prze kształ co na w re gu lar ne od -
dzia ły, któ re na po cząt ku 1919 ro ku li czy -

ły po nad 200 ochot ni ków. W dniach 17-
31 stycz nia nie miec ka straż gra nicz na
prze pro wa dza ła ata ki na Chwa li szew
oraz Sul mie rzy ce. Kil ka krot nie pró by za -
ję cia mia sta uda rem ni li po wstań cy
pod ko men dą sierż. Sta ni sła wa Ka miń -
skie go. 

Peł niąc war tę na po ste run ku
przy cmen ta rzu pa ra fial nym 31 stycz -
nia 1919, po legł wspo mnia ny wcze śniej
Piotr Zie le ziń ski – w trak cie strze la ni ny,
któ ra wy wią za ła się mię dzy po wstań ca mi
a woj skiem pru skim. 1 lu te go mia ła miej -
sce przy się ga woj sko wa kom pa nii sul mie -
rzyc kiej. Część po wstań ców, nie go dząc
się na służ bę po za re gio nem, nie zło ży ła
przy się gi, peł niąc w mie ście służ bę po -
rząd ko wą ja ko Straż Oby wa tel ska. Ko -
men dan tem for ma cji zo stał Te les for Fi -
bak. Żoł nie rze kom pa nii, któ rzy zło ży li
przy się gę, pod ko men dą sierż. Sta ni sła wa
Ka miń skie go jesz cze te go sa me go dnia
uda li się do Ostro wa Wlkp., gdzie ich
prze for mo wa no. Młod szych włą czo no
do no wo utwo rzo nej 9 kom pa nii 12 Puł -
ku Strzel ców Wlkp., a star sze rocz ni ki po -
zo sta ły ja ko kom pa nia sul mie rzyc ka.
Obie for ma cje wy sła no do wzmoc nie nia
sił po wstań czych na po łu dnie Wiel ko pol -
ski, na od cin ku fron to wym Kęp na i oko lic
Ko by lej Gó ry.

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

17 grud nia o go dzi nie 18.00 w Cen -
trum Kro to szyń skich Ini cja tyw od bę -
dzie się spo tka nie no wo po wsta ją ce -
go sto wa rzy sze nia, któ re go ce lem
jest umoż li wie nie Po lo nii i oso bom
pol skie go po cho dze nia po wro tu
do oj czy zny przod ków.

– We dług da nych sta ty stycz nych
w Ame ry ce Po łu dnio wej miesz ka oko -
ło 3,5 mln. osób pol skie go po cho dze nia.
Po lo nia bra zy lij ska z ko lei jest trze cią co
do wiel ko ści na świe cie – ok. 2-3 mln
osób. Od po ko leń ci lu dzie dba ją o ję zyk

przod ków, pie lę gnu ją pol ską kul tu rę i tra -
dy cję – mó wi Mar cin Pra czyk, kro to szy -
nia nin, któ ry miał oka zję miesz kać
w Ame ry ce Po łu dnio wej. 

Zwra ca uwa gę, że Po lo nia po łu dnio -
wo ame ry kań ska ży wo in te re su je się obec -
ną sy tu acją w na szym kra ju i du ża jej
część wy ra ża chęć po wro tu do Pol ski. Po -
wsta ją ce sto wa rzy sze nie ma na ce lu m. in.
umoż li wie nie pod ję cia kro ków le gi sla cyj -
nych, dzię ki któ rym ule gła by zmia nie
usta wa o re pa tria cji, któ ra obej mu je je dy -
nie kra je wcho dzą ce w skład by łe go
ZSRR, or ga ni zo wa nie po mo cy dla Po lo nii

oraz wy mia ny mię dzy na ro do wej mię dzy
miesz kań ca mi Kro to szy na a Po lo nią bra -
zy lij ską.

Za in te re so wa nych za pra sza my 17
grud nia o go dzi nie 18.00 do CKI (ul.
Zdu now ska 12, 63-700 Kro to szyn).

(NO VUS)

KROTOSZYN

Pomoc dla Polonii z Ameryki Południowej
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6 grud nia w Ka mi xie Fi glo land od by -
ło się mi ko łaj ko we spo tka nie dla
dzie ci. Or ga ni za to rzy przy go to wa li
sze reg atrak cji. Nie za bra kło oczy wi -
ście pre zen tów.

Na wszyst kie grzecz ne dzie ci oraz ich
ro dzi ców cze kał świę ty Mi ko łaj. Każ dy
mógł so bie z nim zro bić zdję cie – wy ko -
ny wa ły je i od ra zu wy wo ły wa ły el fy.
Ogrom nym za in te re so wa niem wśród
ma łych go ści cie szy ły się „stre fa fro zen”
z roz ma ity mi ani ma cja mi oraz „stre fa
spin ma ster”, gdzie te sto wa no za baw ki
Hat chi mals, dro ny i au ta jeż dżą ce po ścia -
nie. Za ba wa by ła wy śmie ni ta. 

– Po wo li do cho dzi my do sie bie, po -
nie waż za no to wa li śmy naj wyż szą jak
do tej po ry fre kwen cję. Wy ko na li śmy po -
nad 400 zdjęć, jest te go na praw dę spo ro.
Je ste śmy bar dzo za do wo le ni. Na wet po -
ja wił się chło piec, któ ry ósmy rok z rzę du
zro bił so bie zdję cie z Mi ko ła jem. Dzie cia -
ki wspa nia le się ba wi ły przy te sto wa niu
za ba wek. Ogrom ną po pu lar no ścią wśród
dziew czy nek cie szy ło się ma lo wa nie pa -
znok ci. Spo ro dzie ci ro bi ło so bie tak że
zdję cia w „stre fie fro zen”, od wzo ro wu ją -
cej „Kra inę lo du”, czy li kul to wy ani mo -
wa ny film Di sneya. Przez ca ły dzień od -
wie dzi ło nas po nad 300 dzie ci – pod su -
mo wa li or ga ni za to rzy.

(NO VUS)

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

POD NASZYM PATRONATEM

Mikołajkowe szaleństwa w Kamixie
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PERZYCE

Kulinarne warsztaty z Mikołajem

6 grud nia w sa li ban kie to wej Ho te lu
Re stau ra cji Waw rzy niak w Perzy -
cach zor ga ni zo wa ne zo sta ły warsz -
ta ty mi ko łaj ko we dla dzie ci. Na ma -
łych go ści cze ka ło mnó stwo atrak cji.

Do Re stau ra cji Waw rzy niak przy by -
ło aż 70 dzie ci. Przy go to wa no dla nich za -
ję cia ku li nar ne, na któ rych ma li uczest ni -
cy m. in. two rzy li i przy stra ja li lu dzi ki
z cze ko la dy. W tym dniu nie mo gło oczy -
wi ście za brak nąć świę te go Mi ko ła ja, któ -
ry spra wił dzie ciom wie le ra do ści. Wszy -
scy otrzy ma li pre zen ty. – Ce lem warsz ta -
tów by ło roz wi nię cie kre atyw no ści

u dzie ci. Mia ły oka zję po znać tra dy cję
kuch ni pol skiej, do wie dzieć się o zdro -
wych i złych skład ni kach. Po przez ta kie
za ję cia kształ tu je się umie jęt no ści pra cy
w gru pie. Z ro ku na rok za in te re so wa nie
na szy mi warsz ta ta mi ro śnie. Dla te go an -
ga żu je my w to przed się wzię cie co raz
wię cej osób. Po mysł na ro dził się już daw -
no i prze rósł na sze ocze ki wa nia. Ko cha -
my to, co ro bi my, a naj więk szą fraj dę
spra wia ją nam uśmie chy na twa rzach
dzie ci i ich po kła dy ra do ści – sko men to -
wa li pra cow ni cy Ho te lu Re stau ra cji
Waw rzy niak.

(NO VUS)

Do koń ca ro ku uli ca Flo riań ska
w Koź mi nie Wlkp. zo sta nie od da na
do użyt ku po kom plek so wej mo der -
ni za cji. Na se sji 26 li sto pa da koź -
miń scy rad ni zde cy do wa li o zwięk -
sze niu o 140 tys. zł kwo ty po mo cy
dla po wia tu kro to szyń skie go z prze -
zna cze niem na kom plek so wy re -
mont tej dro gi.

Bur mistrz Ma ciej Brat bor ski wnio -
sko wał o wpro wa dze nie do po rząd ku ob -
rad zmia ny w bu dże cie, do ty czą cej po mo -
cy fi nan so wej dla po wia tu na re mont uli -

cy Flo riań skiej. Jak po in for mo wał, roz ma -
wiał ze sta ro stą kro to szyń skim o tym, by
oszczęd no ści, któ re po zo sta ły po wy ko na -
niu pierw sze go eta pu mo der ni za cji, prze -
zna czyć na dal szy jej re mont. 

Pra ce po le gać ma ją na do koń cze niu
mo der ni za cji chod ni ka i po ło że niu
w miej scach, w któ rych obec nie go bra ku -
je. Pe łen za kres ro bót wy ma ga jed nak
zwięk sze nia środ ków fi nan so wych na to
za da nie o 280 tys. zł. Koź miń scy rad ni
przy chy li li się do wnio sku bur mi strza
i pod ję li de cy zję o za bez pie cze niu po ło wy
tej kwo ty w gmin nym bu dże cie. Dru gą

część ma wy asy gno wać za rząd ca dro gi.
Je śli więc wszyst ko pój dzie zgod nie

z pla nem, to mo der ni za cja na uli cy Flo -
riań skiej za koń czy się oko ło 20 grud nia. 

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Zwiększenie środków na remont drogi powiatowej
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25 li sto pa da w War sza wie od by ła
się VI Ga la Żół te go Prze wod ni ka
Gault&Mil lau. W tym ro ku wy róż nio -
ne zo sta ły dwie do brze zna ne nam
re stau ra cje: U Bie law ne go oraz Bi -
stro Ca fe & Ta pas. 

Hi sto ria prze wod ni ka się ga 1961 ro -
ku, kie dy to re por ter Hen ri Gault i re dak -
tor Chri stian Mil lau za po cząt ko wa li cykl
fe lie to nów o co ty go dnio wych wy ciecz -
kach po pa ry skich re stau ra cjach i ba rach.
Obec nie Gault&Mil lau jest jed ną z naj bar -
dziej za ufa nych ma rek w Eu ro pie, a prze -
wod ni ki sta no wią wiel ki au to ry tet. Po la -
tach pra cy uda ło im się wy dać nie za leż ny
prze wod nik po fran cu skich re stau ra cjach.

Każ de go ro ku ano ni mo wi in spek to -
rzy od wie dza ją re stau ra cje w ca łym kra ju.
Oce nia ne są w ska li od 1 do 20 punk tów,
któ re przy zna wa ne są za ja kość i świe żość
pro duk tów, kre atyw ność, pro fe sjo na -
lizm, me nu, od po wied nie tem po ser wi su

oraz spój ność kon cep cji ca łej re stau ra cji. 
Re stau ra cja U Bie law ne go zo sta ła wy -

róż nio na już po raz dru gi. W po przed niej
edy cji otrzy ma ła 10,5 pkt. W tym ro ku
uda ło się zdo być 11 pkt., co po zwo li ło
na uzy ska nie jed nej czap ki. W prze wod -
ni ku Gault&Mil lau mo że my prze czy tać
m. in. o pięk nym wnę trzu, pa su ją cym

do no wo cze snej kuch ni. – Nie zmier nie
cie szy nas fakt, iż za czy na li śmy tak na -
praw dę od ma łe go bi stro, a te raz mo że my
już po raz dru gi po chwa lić się obec no ścią
w Żół tym Prze wod ni ku Gault&Mil lau.
My ślę, że jest to uho no ro wa nie na szej
cięż kiej pra cy, ja ką wkła da my w to, aby
na sza re stau ra cja się roz wi ja ła i speł nia ła

ocze ki wa nia na szych go ści – po wie dzia ła
Ka mi la No wak, ma na ger re stau ra cji
U Bie law ne go.

Dru gi wy róż nio ny lo kal to Bi stro Ca -
fe & Ta pas. Ist nie ją ca do pie ro od ro ku re -
stau ra cja rów nież uho no ro wa na zo sta ła
jed ną czap ką, jed nak na swo im kon cie
zgro ma dzi ła 12,5 pkt. W prze wod ni ku
wid nie je po chwa ła aran ża cji wnę trza oraz
po łą cze nia kuch ni mek sy kań skiej, któ ra
jest zresz tą ro dzi mą dla sze fa kuch -
ni – Car lo sa Con tre ra sa, ze sma ka mi mię -
dzy na ro do wy mi. 

– Jest nam nie zmier nie mi ło, że
w pierw szym ro ku dzia łal no ści na sze go
bi stro uda ło nam się za ist nieć w Żół tym
Prze wod ni ku i to jesz cze z tak wy so kim
wy ni kiem. Szef Car los jest bar dzo szczę -
śli wy – to uho no ro wa nie je go pra cy i ca łe -
go ze spo łu. Na ła mach wa szej ga ze ty
chciał by bar dzo po dzię ko wać Ma cie jo wi,
Iva nie i wszyst kim pra cow ni kom za cięż -
ką, co dzien ną pra cę, a go ściom za to, że
nas od wie dza ją i po le ca ją – oznaj mi ła Ol -
ga Ło pa czyk, ma na ger Bi stro Ca fe & Ta -
pas by Car los Con tre ras. (LE NA)

WYRÓŻNIENIE

Krotoszyńskie restauracje w Żółtym Przewodniku!
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O zwy cza jach wi gi lij nych wie my du -
żo i czę sto chęt nie dzie li my się tą
wie dzą z na szy mi dzieć mi i wnu ka -
mi. Czy wie my jed nak, skąd wzię ły
się w na szej lo kal nej tra dy cji?

Zwy cza je ku li nar ne zde cy do wa nie
od róż nia ją po znań ską Wi gi lię od tej ogól -
no pol skiej. Jed ną z cie ka wo stek jest to, że
w Wiel ko pol sce w XIX wie ku za sia da no
do za zwy czaj dzie wię ciu po traw, choć by -
ło do uza leż nio ne od za moż no ści go spo -
da rzy. Głów nie ja da no rzecz ne ga tun ki
ryb. Karp bo wiem prze zna czo ny był dla

bo ga tej szlach ty. Na stół tra fia ły rów nież
klu ski z mio dem i ma kiem oraz grzy by,
któ re we dług wie rzeń by ły po ży wie niem
zmar łych. Nie mo gło rów nież za brak nąć
su szo nych owo ców, ka szy i ka pu sty.

XX wiek był prze ło mo wy dla wi gi lij -
nych tra dy cji Wiel ko pol ski. Cza sy po wo -
jen ne przy nio sły wie le no wych świą tecz -
nych po traw. Wte dy do ja dło spi su do łą czył
m. in. barszcz z uszka mi, bez któ re go te raz
więk szość z nas nie wy obra ża so bie wi gi lij -
nej wie cze rzy. Na na sze lo kal ne sto ły tra fi -
ła wów czas rów nież ku tia, czy li po tra wa
z psze ni cy i mio du. W wie lu do mach zo -

sta ła ona jed nak za stą pio na przez klu ski
z ma kiem lub buł kę na mo czo ną w wo dzie
al bo mle ku, z ma kiem i mio dem. Tak że
karp za czął być ja da ny do pie ro w XX wie -
ku. Mu si my wspo mnieć w tym miej scu
o śle dziu. To wła śnie ta ry ba jest ce nio na
w Wiel ko pol sce pod każ dą po sta cią.

Świet nym uzu peł nie niem świą tecz -
ne go me nu są cia sta. Naj bar dziej po pu lar -
ny w na szym re gio nie jest ma ko wiec. We -
dług lu do wych wie rzeń mak miał za pew -
niać szczę ście, a dziew czę ta tar ły go, aby
szyb ko wyjść za mąż. 

Wszyst kie tra dy cyj ne po tra wy wi gi -
lij ne znaj dzie cie w ofer cie Re stau ra cji
„U Bie law ne go”.

OPRAC. (LE NA)

TRADYCJA

Wielkopolska Wigilia 
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W li sto pa dzie w Star gar dzie od by ły
się Mi strzo stwa Pol ski Mło dzi ków
w Za pa sach. Re pre zen tan ci klu bów
z na sze go po wia tu zdo by li trzy me -
da le. 

LKS Ce ra mik Kro to szyn wy sta wił
dzie wię ciu za wod ni ków. Dla kil ku
z nich by ły to pierw sze mi strzo stwa
kra ju i wy star to wa li w nich ja ko jed ni
z naj młod szych. Naj le piej po ra dził so -
bie Hu bert Krzy żań ski, któ ry wy wal -
czył brąz w ka te go rii 44 kg. Bli sko po -
dium był też – w kat. 85 kg – Ma ciej

Pa tan, ale osta tecz nie za koń czył za wo -
dy na pią tej lo ka cie. 

War to też wspo mnieć o Mi ko ła ju
Adam czew skim, któ ry upla so wał się

na ósmym miej scu w kat. 57 kg. Po ka zał
bo wiem, że po tra fi wal czyć do sa me go
koń ca i w jed nej z walk, po mi mo du żej
róż ni cy w punk tach, nie pod dał się, by
po tem zwy cię żyć przez po ło że nie prze -
ciw ni ka na ple cy. W tur nie ju star to wa li
rów nież: Ja kub Ka sprzak (35 kg), Oli wier
Kry stek (38 kg), Ro bert Za koń ski (48 kg),
Bar tło miej Ostoj ski (68 kg), Ka rol Ro sie -
wicz (68 kg) i Ma te usz Anioł (68 kg).

Dwa ra zy na po dium sta nę li przed -
sta wi cie le UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce.
Brą zo we krąż ki zdo by li Szy mon Gi ba sie -
wicz w kat. 52 kg i Prze my sław Wi zner
w kat. 57 kg. Z ko lei Fi lip Cier nie jew ski
w kat. 100 kg za jął ósme miej sce.

(LE NA)

ZAPASY

Trzy medale na mistrzostwach Polski

W ostat ni dzień li sto pa da ka ra te cy
z na sze go po wia tu ry wa li zo wa li
w II Ara shi Cup Le gni ca 2019. 16
me da li to łącz ny do ro bek re pre zen -
tan tów UKS Sho dan Zdu ny, ASW Nip -
pon Kro to szyn i UKS Uke mi Ko by lin.

W tur nie jo we szran ki sta nę ło 500 za -
wod ni ków z 38 klu bów z sze ściu państw.

Sie dem ra zy na po dium sta wa li ka ra te cy
Sho da na. Eki pa ze Zdun w kla sy fi ka cji
klu bo wej za ję ła szó ste miej sce. Zło to w ka -
ta dziew cząt 10-13 lat wy wal czył ze spół
w skła dzie: Mar ta Streu bel, An na Streu bel
i Ma tyl da Ozga, a w ka ta dru ży no wym
dziew cząt 8-9 lat naj lep szy był te am
w skła dzie: Alek san dra Adam ska, Na ta sza
Adam ska, Mar ta Streu bel. Me dal z naj -

cen niej sze go krusz cu zdo był tak że Ja ro -
sław Adam ski w ka ta in dy wi du al nym ma -
sters +48 lat. Sre bro wy wal czył Mar cin
Jan kow ski w ka ta męż czyzn 30-39 lat,
a trze cie lo ka ty za ję ły Zu zan na Szy mań -
ska, Na ta sza Adam ska i Nad ia Ducz mal
w ka ta dru ży no wym dziew cząt 10-13 lat
oraz Na ta sza Adam ska i Mar ta Streu bel
w ka ta in dy wi du al nym dziew cząt 9 lat.

Eki pa ASW Nip pon Kro to szyn przy -
wio zła z Le gni cy osiem krąż ków. Na naj -
wyż szym stop niu po dium sta wa li Ma ja
Do la ta w ka ta dziew cząt 9 lat oraz – dwu -
krot nie – Piotr Bie law ski, w ka ta i w ku -
mi te in dy wi du al nym męż czyzn 30-39
lat. Fi lip Mosz był dru gi w ku mi te ju nio -
rów -76 kg. Brąz wy wal czy li na to miast Pa -
tryk Ma ty siak (ku mi te chłop ców 10-11
lat -35 kg), Ma ja Do la ta (ku mi te dziew -
cząt 8-9 lat +30 kg), Łu kasz Błasz czyk
(ku mi te ju nio rów -61 kg) i Ja kub Ple skacz
(ku mi te ju nio rów -76 kg). 

Po nad to trze cie miej sce w ku mi te ju -
nio rów -68 kg za jął Ja kub Łęc ki, re pre zen -
tu ją cy UKS Uke mi Ko by lin. 

(LE NA)

KARATE 

16 medali w Legnicy
TRÓJBÓJ SIŁOWY

Kolejne sukcesy 
Agnieszki Zimmermann
W VI Mi strzo stwach Pol ski Służb
Mun du ro wych w Wy ci ska niu Sztan gi
Le żąc na po dium sta nę ła Agniesz ka
Zim mer mann. Po nad to kro to szy -
nian ka zna la zła się w gro nie stu naj -
lep szych spor tow ców słu żą cych
w pol skiej po li cji.

Na mi strzo stwach, tak jak w ubie -
głym ro ku, Agniesz ce Zim mer mann uda -
ło się wy wal czyć brą zo wy me dal. Za ję ła
trze cie miej sce w ka te go rii open, w któ rej
ry wa li zo wa ło 13 spor t sme nek. Na sza za -
wod nicz ka wy ci snę ła 65 kg, usta na wia jąc
swój no wy re kord ży cio wy.

Kil ka dni póź niej A. Zim mer mann
wzię ła udział w uro czy stej ga li z oka -
zji 100-le cia Po li cji Pań stwo wej oraz Pol -
skie go Ko mi te tu Olim pij skie go, w trak cie

któ rej uho no ro wa no stu naj lep szych spor -
tow ców słu żą cych w sze re gach po li cji.
W tym za cnym gro nie zna la zła się rów -
nież re pre zen tant ka SAC Ur sus Kro to -
szyn.

(LE NA)
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Pod ko niec li sto pa da w ha li wi do wi -
sko wo -spor to wej przy ul. Olim pij -
skiej w Kro to szy nie od był się tur niej
Pu cha ru Pol skiej Unii Ka ra te. Za -
wod ni cy z na sze go po wia tu zdo by li
łącz nie 22 me da le.

W tur nie ju, któ re go współ or ga ni za to -
rem by ła ASW Nip pon Kro to szyn, wzię ło
udział nie mal 400 za wod ni ków, re pre zen -
tu ją cych 55 klu bów z ca łej Pol ski. Za wo dy
by ły o ty le waż ne, że ka ra te cy wal czy li
o punk ty, dzię ki któ rym bę dą mo gli re pre -
zen to wać nasz kraj na Mi strzo stwach Eu -
ro py Ka de tów, Ju nio rów i U'21, któ re od -
bę dą się w czerw cu w Bu da pesz cie. Dla se -
nio rów z ko lei by ła to szan sa na uzy ska nie
pro mo cji na Mi strzo stwa Eu ro py w Ka ra -
te WKF, któ re od bę dą się w Ba ku. 

Re pre zen tan ci ASW Nip pon Kro to -
szyn wy wal czy li sześć me da li – po jed -
nym zło tym i srebr nym oraz czte ry brą zo -
we. W ku mi te ju nio rów na naj wyż szym
stop niu po dium sta nę ła dru ży na w skła -
dzie: Fi lip Mosz, Ja kub Ple skacz i Łu kasz
Błasz czyk.

Z ko lei w ku mi te dru ży no wym mło -
dzi czek 12-13 lat świet nie po ra dzi ły so bie
za wod nicz ki UKS Uke mi Ko by lin. Te am
w skła dzie: Ju lia Ma ślan ka, Ad rian na Zię -
tek i Ka ta rzy na Miesz ka ła zdo był zło to,

po ko nu jąc w fi na le przed sta wi ciel ki Bo -
da ikan Szcze cin.

11 krąż ków – trzy zło te, dwa srebr ne
i sześć brą zo wych – to do ro bek UKS Sho -
dan Zdu ny. W ka ta dru ży no wym trium -
fo wa ły ze spo ły mło dzi czek i ju nio rów,
a w ku mi te zwy cię żył te am ju nio rów
młod szych. 

Re pre zen tan ci Koź miń skie go Klu bu
Ka ra te Do Sho to kan wy wal czy li czte ry
brą zo we me da le. Na po dium sta nę li Ka je -
tan Woź niak (ku mi te in dy wi du al ne mło -
dzi ków 12-13 lat +50 kg), Ju lia Pa tec ka
(ku mi te in dy wi du al ne ju nio rek młod -
szych -47 kg), Kac per Woj cie chow ski (ku -
mi te in dy wi du al ne ju nio rów młod szych
+70 kg) oraz dru ży na mło dzi ków w skła -
dzie: Kac per Alek san dro wicz, Kac per Woj -
cie chow ski i Ma te usz Pie trzak (ku mi te).

– Ser decz ne po dzię ko wa nia kie ru ję
do wszyst kich ro dzi ców za za an ga żo wa -
nie w przy go to wa nia do za wo dów, a tak -
że za po moc przy ich ob słu dze. Dzię ku ję
rów nież wszyst kim spon so rom i dar czyń -
com, któ rzy do ło ży li ce gieł kę, aby ten tur -
niej mógł się od być. Wy ra zy wdzięcz no -
ści na le żą się też PGKiM Kro to szyn
za pro mo cję wo dy, z któ rej ko rzy stać mo -
gli wszy scy uczest ni cy – po wie dział Piotr
Bie law ski, tre ner ASW Nip pon. (LE NA)

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

W nie dzie lę ro ze gra na zo sta ła trze -
cia ko lej ka Kro to szyń skiej Li gi Ha lo -
wej Pił ki Noż nej. Jak zwy kle dru ży ny
za fun do wa ły ki bi com mnó stwo
emo cji. Strze lec ki po pis da li pił ka rze
Żu brów. Wy so kiej po raż ki do zna li
obroń cy ty tu łu mi strzow skie go.

Na in au gu ra cję ko lej ki zmie rzy ły się
eki py Na vy Se als i Cre ati ve. Mi mo iż
pierw szy z tych ze spo łów prze gry wał
już 0: 2, to jed nak, po za cię tej wal ce, zwy -
cię żył 4: 3.

W po je dyn ku Żu brów z Octa go nem
pa dło aż 18 go li, przy czym 16 z nich by -
ło dzie łem te amu Żu brów, któ ry już
po pierw szej po ło wie pro wa dził 8: 0.
Po prze rwie Żu bry by ły tak sa mo sku tecz -
ne, a ry wa li stać by ło na dwa tra fie nia.
Czte ry ra zy do siat ki tra fił Mi chał Grzę -
da. 

Trze cie spo tka nie za koń czy ło się re -

mi sem. Al ba tro sy pro wa dzi ły 3: 1 z Pan -
co mem, ale zdu now ska dru ży na zdo ła ła
do pro wa dzić do wy rów na nia.

Emo cji nie bra ko wa ło w me czu A Se -
ree Tee i MTV Roz dra żew. W po cząt ko -
wej fa zie kon fron ta cja by ła wy rów na na,
roz dra że wia nie wy szli na pro wa dze -
nie 2: 1. Po tem jed nak eki pa AST wzię ła
się do pra cy i osta tecz nie wy gra ła 8: 4.
Trzy go le dla zwy cięz ców strze lił Da wid
Przy by szew ski.

Na za koń cze nie ko lej ki ostre strze la -
nie urzą dzi ła so bie eki pa Tom -Kar Ko -
bier no, któ ra roz gro mi ła aż 10: 0 mi -
strzów KLHPN z po przed nie go se zo nu,
czy li Eki pę z Sul mie rzyc. Czte ry tra fie nia
za li czył Pa tryk Perz. 

Za naj lep sze go gra cza dru giej ko lej ki
uzna no Ja ku ba Go liń skie go z Cre ati ve.
Na gro dę dla nie go ufun do wał Urząd
Miej ski w Kro to szy nie.

(LE NA)

KARATE 

Prestiżowe zawody 
w Krotoszynie

POD NASZYM PATRONATEM

Obrońcy tytułu na kolanach


