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KROTOSZYN

O kryzysie
energetycznym, inflacji 
i trudnej sytuacji szpitali

KROTOSZYN

Seniorzy pokazali 
pełnię energii

Czytaj na str. 4

Czytaj na str. 8
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Zwy cięż czy ni kon kur su „Eko lo gicz ny
dzień z PGKiM”, Jo an na Pa lusz kie -
wicz -Bry lew ska, wraz z ro dzi ną spę -
dzi ła wspa nia ły, wrze śnio wy week -
end w kom plek sie ho te lo wym Osa -
da Śnież ka u pod nó ża Kar ko no szy.

Or ga ni za to rem kon kur su by ło Przed -
się bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej w Kro to szy nie. Aby wziąć
w nim udział, na le ża ło po ka zać za po mo -
cą fo to gra fii lub pra cy pla stycz nej, jak
w spo sób eko lo gicz ny spę dza my czas wol -
ny. Wa run kiem by ło też po sia da nie kon ta
na por ta lu eBOK, na któ rym on li ne moż -
na za ła twić wszel kie spra wy zwią za ne
z PGKiM -em. 

Lau re at ka pierw szej na gro dy wy ko na -
ła zdję cie, któ re kon kur so we ju ry uzna ło
za naj cie kaw sze. Na gro dą głów ną był week -
en do wy po byt w Osa dzie Śnież ka w Łom -
ni cy ko ło Kar pa cza wraz z wy ży wie niem
o war to ści po nad 2000 zł! Ca ła ro dzi na
pań stwa Bry lew skich dzię ki wy gra nej spę -
dzi ła w no wo cze snym, ho te lo wym kom -
plek sie cu dow ne, ro dzin ne chwi le. 

– Wy jazd za li cza my do bar dzo uda -
nych. Osa da Śnież ka to ide al ne miej sce
na wy po czy nek dla ro dzin z dzieć mi. Na -
si sy no wie, pię cio let ni Igna cy i trzy let ni
An to ni, by li za chwy ce ni. Osa da za pew nia
bar dzo du żo atrak cji, w tym ba sen, sa lę za -
baw, oraz bo ga ty pa kiet ani ma cji dla dzie -
ci w każ dym wie ku. Pięk na oko li ca,
a z sa mej Osa dy wi dok na Śnież kę. Cie szy -
my się bar dzo, że mie li śmy przy jem ność
spę dzić tam week end – pod su mo wa ła wy -
jazd zwy cięż czy ni kon kur su. Fun da to rem
na gro dy by ło Przed się bior stwo Go spo dar -
ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej w Kro to -
szy nie.

(LT)

Aktualności2 WTOREK, 20 WRZEŚNIA 2022

KONKURS

Ekologiczny dzień z PGKiM - nagroda główna

Po cho dzą ca z Kro to szy na Klau dia
od dziec ka ko cha sport, a w szcze -
gól no ści siat ków kę. Nie ste ty, ja kiś
czas te mu ule gła po waż nej kon tu zji
i po trze bu je wspar cia, aby po wró cić
do upra wia nia spor tu. 

Klau dia ze spor tem zwią za na jest
od naj młod szych lat. Swo ich sił pró bo wa -
ła w wie lu dys cy pli nach. Na swo im kon cie
ma me da le z za wo dów w pły wa niu, bie ga -
niu, wie lo bo ju, pił ce noż nej, ko szy ków ce
czy sko ku w dal. Naj bliż sza jej ser cu jed nak
oka za ła się siat ków ka. Tre nin gi w tej dys -
cy pli nie roz po czę ła w Astrze Kro to szyn.
Póź niej uczęsz cza ła do Szko ły Mi strzo stwa
Spor to we go w Ka li szu. Po nad to kro to szy -
nian ka ukoń czy ła stu dia li cen cjac kie
na Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go
w Po zna niu. Klau dia gra ła w ta kich klu -
bach jak MUKS Am ber Ka lisz, Ha gard

Strzał ko wo SKF Po znań, a obec nie roz po -
czy na ła swój trze ci se zon w ZSMS Po znań.

Nie ste ty, pierw szy tur niej se zo nu oka -
zał się nie zwy kle pe cho wy dla siat kar ki.
Pod czas dru gie go me czu w gru pie do zna -
ła po waż nej kon tu zji – ze rwa nia ścię gna
Achil le sa. Dia gno zę tę po sta wio no w Dreź -
nie, gdzie roz gry wa ne by ły za wo dy. Dwa
dni póź niej Klau dia prze szła po myśl nie
ope ra cję w Po zna niu. 

Aby mo gła wró cić do gry, po trze bu je
re ha bi li ta cji. Ta z ko lei wią że się z du ży mi
kosz ta mi, dla te go po sta no wio no utwo rzyć
zbiór kę na por ta lu zrzut ka. pl – „Re ha bi -
li ta cja Klau dii po ze rwa nym ścię gnie
Achil le sa”. Ce lem zbiór ki jest 10 ty się cy
zło tych. Na dzień 16 wrze śnia uda ło się ze -
brać 2275 zł. Za chę ca my do wspar cia
Klau dii, któ ra ma ogrom ną na dzie ję, że
wró ci do gry w se zo nie pla żo wym. 

(LE NA)

CHARYTATYWNIE

Pomóżmy Klaudii wrócić do gry! 
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Aktualności 3

13 wrze śnia przed sta wi cie le Mię dzy -
osie dlo we go Ze spo łu In ter wen cyj ne -
go, dzia ła ją ce go w imie niu miesz -
kań ców osie dli nr 1, 3 i 5 w Kro to szy -
nie, spo tka li się z se na tor Ewą Ma -
tec ką. Roz mo wy do ty czy ły oczy wi -
ście kom plek su in we sty cji, któ ry
znaj du je się po mię dzy wspo mnia ny -
mi osie dla mi. 

Mię dzy osie dlo wy Ze spół In ter wen cyj -
ny od lat nie usta je w swo ich dzia ła niach.
Wy stę pu je w imie niu miesz kań ców trzech
kro to szyń skich osie dli, po mię dzy któ ry mi
zlo ka li zo wa no kom pleks in we sty cji, któ -
ry – jak pod kre śla ją – ma ne ga tyw ny
wpływ na ich co dzien ne ży cie. Od ja kie goś
cza su MZI ko rzy sta z po mo cy se na tor Ewy
Ma tec kiej. 13 wrze śnia par la men ta rzyst ka
spo tka ła się z przed sta wi cie la mi MZI. 

– Przed mio tem spo tka nia by ło m. in.
za po zna nie pa ni se na tor ze sta nem fak -
tycz nym i praw nym sta cji pa liw, w związ -
ku ze sta no wi skiem Re gio nal ne go
Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi ska, przed sta -
wio nym w pi śmie z 20 czerw ca 2022 r.,
uza sad nia ją cym ko niecz ność prze pro wa -
dze nia eg ze ku cji ad mi ni stra cyj nej przez
bur mi strza Kro to szy na, za my ka ją cej nie -
do pusz czal ną pra wem, noc ną dzia łal ność
sta cji pa liw. Z pi sma wy ni ka jed no znacz -
nie, iż sta cja pa liw nie ma i ni gdy nie mia -
ła przy zwo le nia na pro wa dze nie noc nej
dzia łal no ści, a tak że że sta cję wy bu do wa -
no nie zgod nie z wy da ną dla tej in we sty cji
de cy zją o uwa run ko wa niach śro do wi sko -
wych. Bur mistrz Kro to szy na z przy czyn
nie zro zu mia łych ak cep tu je sa mo wo lę bu -
dow la ną, ja ką jest sta cja pa liw, nę ka jąc tym
sa mym od 2015 ro ku miesz kań ców osie -

dli nr 1, 3 i 5 noc nym ha ła sem, na ru sza jąc
ich god ność oso bi stą, po zba wia jąc miesz -
kań ców go dzi wych wa run ków wy po czyn -
ku i snu. Ar gu men ta cja bur mi strza dla
przy zwo le nia nie le gal nej dzia łal no ści jest
fał szy wa, w oce nie miesz kań ców jest kłam -
stwem, co po twier dza GIOŚ w 2021 ro ku
oraz Re gio nal ny Dy rek tor Ochro ny Śro do -
wi ska 20 czerw ca 2022 ro ku – tłu ma czą
przed sta wi cie le Mię dzy osie dlo we go Ze -
spo łu In ter wen cyj ne go. 

Po za po zna niu się z no wy mi fak ta mi
w tej spra wie, prze sta wio ny mi przez MZI,
se na tor Ewa Ma tec ka zo bo wią za ła się
do skie ro wa nia py tań do mi ni stra in fra -
struk tu ry w ra mach oświad cze nia se na tor -
skie go, co pla nu je uczy nić pod czas
naj bliż sze go po sie dze nia se na tu. Treść wy -
stą pie nia bę dzie do stęp na na ofi cjal nej
stro nie se na tu. (LE NA)

Rol ni cy z po wia tu kro to szyń skie go
wy zna czy li na gro dę pie nięż ną
w kwo cie 5 ty się cy zło tych dla oso by,
któ ra przy czy ni się do usta le nia
spraw cy pod pa leń sto gów sło my
na te re nie na sze go po wia tu.

W ostat nich ty go dniach do szło do kil -
ku po ża rów, z któ rych ostat ni miał miej -
sce 4 wrze śnia. Jak usta li li zaj mu ją cy się
wy ja śnie niem spra wy po li cjan ci, za każ -
dym ra zem ogień po ja wiał się w oko licz no -
ściach świad czą cych o ce lo wym
pod pa le niu. Praw do po dob nie po ża ry by ły

wy wo ła ne przez te go sa me go spraw cę.
Wszyst kie oso by, któ re mo gą po móc

w usta le niu pod pa la cza, pro szo ne są o kon -
takt zfunk cjo na riu sza mi Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Kro to szy nie pod nu me ra mi
te le fo nicz ny mi –516 912 388, 609224 866
lub 698 849 980. Po li cja oso bie prze ka zu ją -
cej istot ne in for ma cje gwa ran tu je ano ni mo -
wość, jak rów nież ano ni mo we prze ka za nie
na gro dy. 

Za po moc w uję ciu spraw cy pod pa leń
rol ni cy z na sze go po wia tu wy zna czy -
li 5000 zł na gro dy.

OPRAC. (AN KA)

KROTOSZYN

Przedstawiciele osiedli rozmawiali z senator Matecką
POWIAT

Wyznaczono nagrodę 
za pomoc w ujęciu podpalacza!
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13 wrze śnia w Kro to szy nie go ści ła
se na tor Ewa Ma tec ka. Na kon fe ren -
cji pra so wej par la men ta rzyst ka
ostro skry ty ko wa ła ostat nie dzia ła -
nia rzą du Pra wa i Spra wie dli wo ści.
Głów ny mi te ma ta mi by ły kry zys
ener ge tycz ny i in fla cja. 

Se na tor Ma tec ka zwró ci ła uwa gę
na rze czy wi ste, jej zda niem, przy czy ny
głę bo kie go kry zy su ener ge tycz ne go, ja -
ki pa nu je w na szym kra ju. – Sy tu acja
jest do sko na le wszyst kim zna na, trud -
na i wy ma ga na tych mia sto wej in ter -
wen cji pań stwa. Rząd już je sie nią
ubie głe go ro ku był in for mo wa ny o tym,
co mo że na stą pić, a cho dzi o in wa zję Ro -
sji na Ukra inę. W każ dej swo jej wy po -
wie dzi pre mier Mo ra wiec ki po słu gu je
się ta ki mi sfor mu ło wa nia mi jak „Pu tin -
fla cja” i upa tru je wszyst kie kło po ty,
w tym kry zys ener ge tycz ny, w tej in wa -
zji. Tym cza sem, kie dy rząd był w po sia -
da niu ta kich in for ma cji, nie
przy go to wał żad ne go pla nu, któ ry
mógł by za po biec kry zy so wi, nie spo wo -
do wał peł nej dy wer sy fi ka cji źró deł
ogrze wa nia. Za trzy mał wcze śniej in we -
sty cje w od na wial ne źró dła ener gii,
o czym mu si my pa mię tać. Pol ski rząd
nie prze zna cza 50 pro cent spo śród 60
mi liar dów zło tych, któ re wpły wa ją
do bu dże tu pań stwa, na trans for ma cję
ener ge tycz ną, do cze go jest zo bo wią za -
ny trak ta ta mi unij ny mi i usta le nia mi
w ra mach Ko mi sji Eu ro pej skiej. Rząd
pla nu je roz wój przez kon sump cję, a nie
przez in we sty cje, co jest po waż nym błę -
dem, któ ry do pro wa dza do wie lu kry -
zy so wych sy tu acji. Ze rwa ny łań cuch
do staw spo wo do wał, że mi mo za po wie -
dzi, iż ma my wę gla na 200 lat, więc te -
go su row ca nie za brak nie, a wprost
prze ciw nie – bę dzie go nad miar, wefek -
cie po zo sta wił Po la ków sa mych so -
bie – mó wi ła par la men ta rzyst ka.
Do da ła też, iż jej zda niem pro jek ty
uchwał, któ re mia ły za pew nić wspar cie
oso bom do tknię tym przez kry zys ener -
ge tycz ny, by ły spo rzą dza ne nie udol nie. 

Ko lej nym te ma tem po ru szo nym
przez se na tor by ła sza le ją ca in fla -
cja. – Na kła da jąc na kry zys ener ge -
tycz ny co raz groź niej szą in fla cję,
otrzy mu je my cał ko wi ty ob raz nie -
udacz no ści rzą du i źle po dej mo wa -
nych de cy zji. Nie ma żad ne go
uspra wie dli wie nia w przy ta cza niu
przy kła dów, że naj wyż sza in fla cja
od kil ku dzie się ciu lat jest rów nież
w Sta nach Zjed no czo nych oraz w ca -
łej Eu ro pie. Ow szem, jest. Z tym, że
in fla cja w Sta nach Zjed no czo nych
kształ to wa ła się jesz cze w ubie głym
mie sią cu na po zio mie 8 pro cent.
Ame ry ka nie so bie jed nak z tym ra dzą
i in fla cja spa da, ce ny pa liw rów nież są
co raz niż sze. Trze ba mieć na uwa dze
to, że in fla cja ba zo wa w Pol sce jesz cze
przed woj ną na Ukra inie kształ to wa ła
się na po zio mie 10 pro cent. Dziś, mi -
mo wcze śniej szych za po wie dzi pa na
Gla piń skie go, któ ry jest głów nym od -
po wie dzial nym za po li ty kę mo ne tar -
ną w Pol sce, nie ste ty ten stan się
po głę bia. Eks per ci sza cu ją, że wkrót ce
bę dzie my mie li do czy nie nia z in fla cją
na po zio mie 20 pro cent. Trze ba jed -
nak pa mię tać, że po ziom in fla cji nie
jest rów ny po zio mo wi dro ży zny. Sze -
reg róż ne go ro dza ju ar ty ku łów spo -
żyw czych, jak i ar ty ku łów pierw szej
po trze by, jest na naj wyż szym po zio -

mie dro ży zny, o czym in for mu ją nas
me dia, a cze go sa mi mo że my do świad -
czyć, do ko nu jąc co dzien nych za ku -
pów. Me cha ni zmy, któ re ma ją
za po biec sza le ją cej in fla cji, czy li wpro -
wa dza nie co raz wyż szych stóp pro cen -
to wych, po wo du ją, że go spo dar ka
za czy na spo wal niać, na stę pu je stag fla -
cja, czy li ob ni że nie po zio mu in we sty -
cji, po nie waż wszyst ko sta je się du żo
mniej opła cal ne. Za po biec te mu moż -
na w ła twy spo sób. Roz wią za niem dla
nas jest zmniej sze nie po py tu i się gnię -
cie po wszyst kie moż li we środ ki unij -
ne, któ re cze ka ją na sto le i któ re
moż na wziąć w pro sty spo sób dzię ki
tym ru chom, któ re Pol ska po win na
wy ko nać, a mia no wi cie po przez przy -
wró ce nie pra wo rząd no ści w kra ju.
Przy po mnę, że na uza leż nie nie wy płat
środ ków unij nych od pra wo rząd no ści
zgo dził się sam pre mier – kon ty nu -
owa ła E. Ma tec ka.

Ostat nią kwe stią omó wio ną przez
par la men ta rzyst kę by ła trud na sy tu -
acja, w ja kiej w obec nie pa nu ją cym kry -
zy sie zna la zły się pol skie szpi ta le,
w tym rów nież szpi tal w Kro to szy -
nie. – Ostat nia usta wa mia ła spo wo do -
wać pod wyż kę mi ni mal ne go
wy na gro dze nia dla pra cow ni ków
ochro ny zdro wia. Na tę pod wyż kę pla -
no wa no prze zna czyć po nad 7 mi liar -

dów zło tych. Mia ła ona do ty czyć oko -
ło 400 ty się cy pra cow ni ków. Śred nia
wy so kość tej pod wyż ki zo sta ła okre ślo -
na na oko ło 30 pro cent. Kie dy w ma ju
na se nac kiej ko mi sji zdro wia oma wia -
li śmy pro jekt tej usta wy, by li śmy za -
pew nia ni, że re ali za cja usta wy ze
wzglę du na jej pil ną po trze bę i waż -
ność z pew no ścią nie bę dzie ni czym za -
gro żo na. Za le d wie po dwóch
mie sią cach oka za ło się, że jed nak są
ogrom ne kło po ty, spo wo do wa ne tym,
że nie wszyst kie szpi ta le są w sta nie
zre ali zo wać tę usta wę i na oko ło 250
szpi ta li po wia to wych w Pol sce 150
zna la zło się na li ście spe cjal nej, li ście
szpi ta li, któ re ma ją po tęż ne kło po ty
i je śli bę dą chcia ły do ko nać wy płat tych
pod wy żek, to ma ją już osza co wa ne
dłu gi, z ja ki mi bę dą się bo ry ka ły
do koń ca te go ro ku. W na szym okrę gu,
czy li w po wia tach ostrow skim, ostrze -
szow skim, kro to szyń skim i kę piń skim,
każ dy ze szpi ta li po wia to wych ma te -
go ty pu pro blem. Zo sta ną z wie lo mi -
lio no wy mi dłu ga mi na ko niec ro ku
i nie wia do mo, ja kie pro gno zy cze ka ją
je w ro ku na stęp nym. Zor ga ni zo wa li -
śmy więc ko lej ne po sie dze nie ko mi sji
zdro wia, chcąc usły szeć od mi ni stra
zdro wia szcze gó ło we in for ma cje i zmo -
bi li zo wać do pod ję cia ja kich kol wiek
czyn no ści i dzia łań, aby tę za po wiedź
zre ali zo wać. Oka zu je się, że pod pre sją,
za rów no dy rek to rów szpi ta li, jak i na -
szą, bę dzie do ko na na pew na zmia na
wy ce ny świad czeń me dycz nych, co po -
win no po zwo lić tym szpi ta lom
na swo bod ne pro wa dze nie dal szej
dzia łal no ści i do ko na nie wy płat tych
pod wy żek. Jak bę dzie – zo ba czy my.
Bę dzie my sy tu ację mo ni to ro wać. Wy -
pła ty wy na gro dze nia są spra wą bar dzo
waż ną, a jak wi dzi my, nie wszyst ko
funk cjo nu je spraw nie. Co gor sza, za -
my ka ne są od dzia ły w nie któ rych szpi -
ta lach w Pol sce. Wstrzy my wa ne są
ope ra cje, np. w In sty tu cie On ko lo gii.
Za my ka ne są nie któ re od dzia ły psy -
chia trycz ne, psy chia tria dzie cię ca jest

w kom plet nej za pa ści. Fun dusz Mo -
der ni za cji Szpi ta li ab so lut nie nie dzia -
ła, choć nie któ re pla ców ki otrzy mu ją
pew ne do fi nan so wa nia, któ re wrę cza -
ne są w dość uro czy sty, nie kon wen cjo -
nal ny spo sób, w for mie cze ków, co
sy tu uje te szpi ta le w for mie klien ta,
a nie part ne ra. Po dob nie spra wa ma się
z sa mo rzą da mi – oznaj mi ła se na tor
Ma tec ka. 

Par la men ta rzyst ka zwró ci ła też
uwa gę na pro blem z re fun da cją nie -
któ rych le ków. – Do ty czy to le ków,
któ re mo gły by sku tecz nie dzia łać
w przy pad ku dzie ci cho rych na cho ro -
by rzad kie, ta kie jak rdze nio wy za nik
mię śni – SMA. Ta cho ro ba rocz nie
dia gno zo wa na jest u oko ło 50 dzie ci.
Sku tecz ny lek na SMA zna lazł się na li -
ście re fun do wa nych, ale moż li wość za -
sto so wa nia le ku zo sta ła ogra ni czo na
wa run ko wo ścią wie ku dziec ka i – zda -
niem mi ni stra zdro wia – moż na go
sto so wać je dy nie u dzie ci do 6. mie sią -
ca ży cia, co spo tka ło się z du żym roz -
go ry cze niem ro dzi ców dzie ci
star szych. Na ostat nim po sie dze niu
se na tu zło ży łam oświad cze nie w tej
spra wie, ape lu jąc do mi ni stra zdro wia,
aby moż li we by ło rów nież ob ję cie re -
fun da cją le cze nia star szych dzie ci
z SMA, przyj mu jąc rów nież za sa dę, że
nie tyl ko wiek jest kry te rium de cy du -
ją cym o moż li wo ści le cze nia, ale też in -
ne je go uwa run ko wa nia ge ne tycz ne
i roz wo jo we. W ta ki spo sób pod cho dzi
się do te go na ca łym świe cie. Sto su jąc
tę te ra pię, uda je się sku tecz nie le czyć
dzie ci. Mam na dzie ję, że uda się to
rów nież w Pol sce, po nie waż wy ce na le -
cze nia tej tak nie licz nej gru py dzie ci
jest sza co wa na na kil ka dzie siąt mi lio -
nów mie sięcz nie. My ślę, że bu dżet
ochro ny zdro wia stać na re fun da cję le -
cze nia dzie ci tą me to dą. Tym bar dziej,
że do dys po zy cji ma my ca ły czas fun -
dusz me dycz ny, któ ry jest nie wy ko rzy -
sta ny do ce lów, do ja kich zo stał
stwo rzo ny – stwier dzi ła E. Ma tec ka.

(LE NA)
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W nie dzie lę, 18 wrze śnia, przy Szań -
cu Pa mię ci Żoł nie rzy 56 Puł ku Pie -
cho ty Wiel ko pol skiej od pra wio na zo -
sta ła Msza świę ta po lo wa z oka zji 83.
rocz ni cy agre sji so wiec kiej na Pol skę,
któ ry przy pa dła dzień wcze śniej.

W tym ro ku mi nę ły już 83 la ta od na -
pa ści So wie tów na nasz kraj. Agre sja by ła
kon se kwen cją za war te go 23 sierp nia pak -
tu Rib ben trop – Mo ło tow. Po la cy na za ję -
tych przez So wie tów te re nach pod da ni
by li licz nym re pre sjom. Tra ci li za rów no
mie nie, jak i ży cie. Set ki ty się cy osób ze sła -
no na Sy be rię. 17 wrze śnia to tak że sym -
bo licz na da ta utra ty Kre sów Wschod nich
i po zba wie nia Rze czy po spo li tej nie pod le -
gło ści na kil ka dzie siąt na stęp nych lat. To
jed no cze śnie Dzień Sy bi ra ka. 

W Kro to szy nie rocz ni cę uczczo no
za spra wą mszy po lo wej, któ ra od pra wio -
na zo sta ła przy Szań cu Pa mię ci Żoł nie -
rzy 56 Puł ku Pie cho ty Wiel ko pol skiej

przy ul. Ga jo wej. Po tem od był się apel pa -
mię ci. De le ga cje zło ży ły sym bo licz ne wią -
zan ki kwia tów. 

W uro czy sto ści wzię li udział sa mo rzą -
dow cy po wia tu oraz gmi ny Kro to szyn,

a tak że de le ga cje or ga ni za cji spo łecz nych
i po li tycz nych, dy rek to rzy jed no stek or ga -
ni za cyj nych gmi ny, ucznio wie, har ce rze
i pocz ty sztan da ro we. 

OPRAC. (LE NA)

KROTOSZYN

W 83. rocznicę agresji sowieckiej
W pią tek, 16 wrze śnia, w bu dyn ku
jed no ro dzin nym przy uli cy Ślą skiej
w Kro to szy nie do szło do wy bu chu
ga zu ziem ne go. W wy ni ku zda rze nia
jed na oso ba zo sta ła ran na. 

Zgło sze nie do Sta no wi ska Kie ro wa nia
Ko men dan ta Po wia to we go Pań stwo wej
Stra ży po żar nej w Kro to szy nie wpły nę ło
po go dzi nie 08.00. Na miej sce na tych -
miast wy sła no czte ry za stę py z Jed nost ki
Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro to szy nie oraz
je den z miej sco wej jed nost ki OSP.
Pod wska za ny ad res uda ła się tak że gru pa
ope ra cyj na pod do wódz twem ko men dan -
ta po wia to we go PSP w Kro to szy nie. 

– Na sku tek wy bu chu ga zu ziem ne go
do szło do uszko dze nia sto lar ki okien nej
i drzwio wej oraz wy po sa że nia we wnątrz
bu dyn ku. Jed na oso ba w wy ni ku zda rze -

nia zo sta ła po szko do wa na. W bu dyn ku nie
stwier dzo no oznak po ża ru – in for mu je st.
kpt. To masz Pa try as z KP PSP w Kro szy nie,

Stra ża cy, za bez pie cze ni w sprzęt
ochro ny dróg od de cho wych i wy po sa że ni
w urzą dze nia po mia ro we, we szli do bu -
dyn ku. Po mia ry nie wska za ły obec no ści
sub stan cji nie bez piecz nej. Jed no cze śnie
ra tow ni cy wy pro wa dzi li z obiek tu oso bę
po szko do wa ną, by udzie lić jej kwa li fi ko wa -
nej pierw szej po mo cy. Kie row nik Ze spo łu
Ra tow nic twa Me dycz ne go pod jął de cy zję
o prze wie zie niu tej oso by do Szpi tal ne go
Od dzia łu Ra tun ko we go.

Na miej sce przy je cha li rów nież przed -
sta wi cie le Po wia to we go In spek to ra Nad zo -
ru Bu dow la ne go, któ rzy oce ni li sto pień
uszko dze nia bu dyn ku i wy da li sto sow ne
za le ce nia. Dzia ła nia stra ży po żar nej trwa -
ły pół to rej go dzi ny. (AN KA)

KROTOSZYN

W budynku 
mieszkalnym wybuchł gaz
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POD NASZYM PATRONATEM

III Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie 
w listopadzie zagoszczą w Małopolsce 
Trze cia edy cja Mi strzostw Pol ski w Dzi -
czyź nie – Me mo ria łu Ma ria na Tar naw -
skie go, or ga ni zo wa nych przez fir mę
Las -Ka lisz z sie dzi bą w Tom ni cach k.
Kro to szy na w Wiel ko pol sce, od bę dzie
się 17 li sto pa da w cen trum EXPO Kra -
ków, ja ko wy da rze nie to wa rzy szą ce
tar gom Ho re ca oraz Ga stro fo od. 

Te go rocz ne za da nie kon kur so we
po le ga na przy rzą dze niu dań z udźca
sar ny oraz mię sa kró li cze go z wą trób -
ką. – Sta wia my na sar ni nę, bo to naj wy -
kwint niej szy ro dzaj dzi czy zny spo śród
do stęp nych wPol sce. Sta ły ele ment kon -
kur su to tak że przy go to wa nie przy staw -
ki z kró li ka, ja ko że je ste śmy jed nym
z naj więk szych je go prze twór ców – wy -
ja śnia Ga briel Mu lar czyk, dy rek tor han -
dlo wy fir my Las -Ka lisz. 

Wśród obo wiąz ko wych do dat ków
mu szą się po ja wić po nad to sko ru pia ko -
wy fond w pły nie mar ki Chef oraz doj -
rze wa ją cy przez sześć mie się cy ser
bursz tyn (w tym ro ku przy pa da dwu -
dzie sto le cie opra co wa nia je go re cep tu ry)
z li nii Skar by Se ro wa ra fir my Spo -
mlek. – Wy bra nie na pod sta wę przy -
staw ki kró li ka wraz z wą trób ką to
pod kre śle nie sza cun ku dla mię sa i ko -
niecz no ści wy ko rzy sta nia wszyst kich ja -
dal nych ele men tów zwie rzę cia.
Po dob nie jest zudźcem sar ny. Zbyt wie -
lu ku cha rzy te frag men ty tu szy du żych
zwie rząt, któ re nie są szla chet ny mi czę -
ścia mi grzbie tu, igno ru je lub prze zna cza
na gu lasz czy mie lo ne. To błąd. Chce my
po bu dzić kre atyw ność, a udziec da je ku
te mu spo ro moż li wo ści – mó wi Adam

Chrzą stow ski, szef kuch ni i am ba sa dor
ku li nar ny mar ki Ho Re Ca Las -Ka -
lisz. – Do bie ra jąc fond ze sko ru pia ków,
prze ła mu je my po nad to ste reo typ, że nie
łą czy się mię sa zowo ca mi mo rza. Ser zaś
sta no wi źró dło na tu ral ne go uma -
mi – do da je. Da nia kon kur so we bę dą
po da wa ne nata ler zach udo stęp nio nych
przez Pol ską Gru pę Por ce la no wą. 

Zgło sze nia do udzia łu w mi strzo -
stwach – prze pi sy na po tra wy ze skład -
ni ka mi obo wiąz ko wy mi wraz ze
zdję cia mi go to wych dań – moż na nad -
sy łać do9 paź dzier ni ka naad res: zglo sze -
nia@mi strzo stwa dzi czy zna.pl. Ko mi sja
kon kur so wa wy ło ni spo śród nich sześć
dwu oso bo wych ze spo łów, któ re zmie rzą
się w fi na le pod czas tar gów Ho re ca
w Kra ko wie. Po dob nie jak w ubie głym
ro ku mi strzo stwa bę dą trans mi to wa ne
na ży wo w me diach spo łecz no ścio wych
or ga ni za to ra. Po nad to przez ca łe trzy dni
tar gów po trwa pro mo cja dzi czy zny. 16
li sto pa da prze wi dzia no po ka zy, wcza sie
któ rych ze spo ły sze fów kuch ni w bar -
wach re pre zen to wa nych przez sie bie re -
stau ra cji przed sta wią swo je spoj rze nie
na ten ro dzaj mię sa. 

Z ko lei 18 li sto pa da na udo stęp nio -
nych na po trze by mi strzostw sta no wi -
skach fir my Pla st met – bez sprzecz nie

czo ło we go pro du cen ta w swo jej bran -
ży – mło dzież sta nie w szran ki w ra -
mach Ma ło pol skie go Pu cha ru Szkół
Ga stro no micz nych, któ re go te ma tem
bę dą dzi kie sma ki. 

Mi strzo stwa Pol ski w Dzi czyź -
nie – Me mo riał Ma ria na Tar naw skie go
ma ją sta tus kon kur su no mi no wa ne go
do ran gi eli mi na cji do Ku li nar ne go Pu -
cha ru Pol ski. Je sie nią w20. eli mi na cjach
do pu cha ru zmie rzą się zresz tą ubie gło -
rocz ni mi strzo wie Pol ski w dzi czyź -
nie – Mi chał Fi lip czuk i Mar cin Kló ska
z re stau ra cji Pocz to wa 13 w Go rzo wie
Wiel ko pol skim. 

Wię cej in for ma cji nate mat te go rocz -
nej edy cji wy da rze nia moż na zna leźć
w wi try nie www.mi strzo stwa dzi czy -
zna.pl oraz na pro fi lu @mi strzo stwa dzi -
czy zna na Fa ce bo oku. 

Fir ma Las -Ka lisz sp. z o.o. po wsta -
ła 15 mar ca 1991 r. ja ko za kład spe cja li -
zu ją cy się w sku pie i prze twór stwie
dzi czy zny oraz w ho dow li kró li ków
i prze twór stwie ich mię sa. Od 2014 r.
ca łość udzia łów znaj du je się wrę kach ro -
dzi ny Tar naw skich z Kro to szy na. Obec -
nie spół ka jest jed nym z czo ło wych
przed się biorstw w Pol sce zaj mu ją cych
się ob ro tem dzi czy zną. Suk ce syw nie
zwięk sza wo lu men sprze da ży te go su -
row ca nakra jo wym ryn ku. Rocz na wiel -
kość prze ro bu mię sa zwie rząt łow nych
w za kła dzie prze kra cza ty siąc ton.
W mar cu 2022 r. do rocz ny au dyt po -
twier dził zgod ność pro ce su prze twór -
cze go w Le sie -Ka lisz ze stan dar dem IFS
Fo od, któ ry wdro żo no w 2017 ro ku.

(RED)



14 wrze śnia w miej sco wo ści Wy ki
do szło do ko li zji dro go wej. Jak usta -
lo no, spraw czy ni zda rze nia nie za -

trzy ma ła się przed zna kiem STOP,
przez co do pro wa dzi ła do zde rze nia
z in nym po jaz dem. 

– 18-let nia ko bie ta, kie ru jąc sa mo -
cho dem mar ki Opel Vec tra, nie za trzy -
ma ła się przed zna kiem STOP i nie ustą -
pi ła pierw szeń stwa prze jaz du, na sku tek
cze go jej au to ude rzy ło w po jazd mar ki
Ci tro en C4, któ rym kie ro wał 38-let ni
męż czy zna. Z ko lei ci tro en, któ re go kie -
row ca pró bo wał unik nąć ko li zji, ude rzył
w za par ko wa ny sa mo chód mar ki Che vro -
let Nu bi ra oraz ogro dze nie po se sji – po -
in for mo wał Piotr Szcze pa niak, ofi cer
pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie.

Kie row cy uczest ni czą cy w zda rze niu
są miesz kań ca mi po wia tu kro to szyń skie -
go. Obo je by li trzeź wi. 18-lat ka zo sta ła
uka ra na man da tem w wy so ko ści 1500 zł. 

(LE NA)
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NA DRODZE

Nie ustąpiła pierwszeństwa

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Koź mi nie Wlkp. bur mistrz
Ma ciej Brat bor ski wrę czył od zna ki

trzem hi sto ry kom, któ rzy tym sa -
mym zo sta li uho no ro wa ni za po pu la -
ry za cję po wsta nia wiel ko pol skie go.

Od zna cze ni Kra jo znaw czą Od zna ką
PTTK „100-le cia Po wsta nia Wiel ko pol -
skie go” za za słu gi w po pu la ry zo wa niu
osób, miejsc i wy da rzeń zwią za nych z po -
wsta niem wiel ko pol skim zo sta li dr Mi chał
Pie trow ski, Wła dy sław Krę giel ski i Da niel
Szcze pa niak. 

Od zna ki przy zna ła im Wiel ko pol -
ska Kor po ra cja Od dzia łów PTTK. Wy -
róż nio nym hi sto ry kom wrę czył je
bur mistrz Ma ciej Brat bor ski. Dr Mi chał
Pie trow ski po dzię ko wał sa mo rzą do wi
za licz ne wspól ne dzia ła nia i zre ali zo -
wa ne ini cja ty wy na rzecz upo wszech -
nia nia wie dzy na te mat po wsta nia
wiel ko pol skie go.

OPRAC. (LE NA)

KOŹMIN WLKP. 
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KROTOSZYN

Seniorzy pokazali pełnię energii

W ra mach pro jek tu „Se nior z ini cja -
ty wą” w mi nio nym ty go dniu zor ga ni -
zo wa no kon fe ren cję oraz XVIII Prze -
gląd Twór czo ści Ar ty stycz nej. Peł ni
ener gii se nio rzy za pre zen to wa li swo -
je umie jęt no ści mu zycz ne. 

Or ga ni za to rem wy da rze nia był Pol ski
Zwią zek Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li -
dów Od dział Re jo no wy w Kro to szy nie, we
współ pra cy z Po wia to wym Cen trum Po -
mo cy w Ro dzi nie. Pa tro nat nad pro jek tem
ob ję li mar sza łek wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go Ma rek Woź niak oraz sta ro sta kro to -
szyń ski Sta ni sław Szczot ka. Part ne ra mi
przed się wzię cia by li Kro to szyń ski Ośro -
dek Kul tu ry, Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu -
blicz na im. A. Fie dle ra, gmi ny Kro to szyn,

Koź min Wlkp., Ko by lin, Zdu ny i Roz dra -
żew oraz mia sto Sul mie rzy ce. Pro jekt zo -
stał do fi nan so wa ny przez sa mo rząd
wo je wódz twa wiel ko pol skie go kwo -
tą 14 000 zł oraz po wiat kro to szyń ski
w wy so ko ści 2000 zł. 

14 wrze śnia w kro to szyń skiej książ ni -
cy od by ła się kon fe ren cja pro mu ją ca pro fi -

lak ty kę zdro wia w związ ku z za gro że nia mi
cy wi li za cyj ny mi. Pre lek cję w tym te ma cie
prze pro wa dzi ła Ka mi la Za jąc – die te tyk
kli nicz na i psy cho die te tyk. 

Uczest ni kom spo tka nia przed sta wio -
no też for my wspar cia śro do wi sko we go se -
nio rów w po wie cie kro to szyń skim
na przy kła dzie pro jek tu re ali zo wa ne go
przez Uni wer sy tet III Wie ku w Kro to szy -
nie i Spół dziel nię So cjal ną „VI VO” w Koź -
mi nie Wlkp. An drzej Pio trow ski, dy rek tor
PCPR -u, omó wił pro jekt „Śro do wi sko we

Cen trum Zdro wia Psy chicz ne go w Po wie -
cie Kro to szyń skim”.

W pią tek od był się na to -
miast XVIII Prze gląd Twór czo ści Ar ty -
stycz nej, któ ry zor ga ni zo wa no w ki nie
Przed wio śnie. W wy da rze niu wzię ły
udział or ga ni za cje, klu by se nio ra i ze spo ły
zrze sza ją ce se nio rów z po wia tów kro to -
szyń skie go, ja ro ciń skie go, go styń skie go,
ple szew skie go i ra wic kie go. 

Na sce nie za pre zen to wa ły się: Ze spół
Ta necz ny „Ta kie Bab ki i…” PZE RiI Od dział
Re jo no wy w Kro to szy nie, Sto wa rzy sze nie
„Se nior XXI” w Go łu cho wie, PZE RiI Ko -
ło nr 11 w Ku kli no wie, Gru pa Wo kal -
na „Zło ta Je sień” w Ja ra cze wie,
Sto wa rzy sze nie „Za wsze Mło dzi” w Ja ro ci -
nie, Sto wa rzy sze nie Ak tyw ny Koź min

Wlkp., To wa rzy stwo Mi ło śni ków Koź mi -
na Wlkp., PZE RiI Ko ło nr 10 w Koź mi nie
Wlkp., Klub Se nio ra przy MGOPS w Koź -
mi nie Wlkp., Ze spół i Ka pe la Se nior
w Zdu nach oraz PZE RiI Ko ło nr 2 „Po god -
ni” w Kro to szy nie. Ze sce ny ema no wa ło
mnó stwo po zy tyw nej ener gii. Wszy scy
świet nie się ba wi li. (LE NA)
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Dzię ki wspar ciu Fun da cji Ban ku
San tan der i pla ców ki part ner skiej
Ban ku San tan der w Koź mi nie Wlkp.
przy miej sco wej Szko le Pod sta wo -
wej nr 1 uda ło się stwo rzyć zie lo ny
skwer pa mię ci hi sto rii. Głów nym ce -
lem pro jek tu by ło upięk sze nie te re -
nu drze wa mi, krze wa mi i kwia ta mi. 

Bu dyn ki szko ły zlo ka li zo wa ne są w sta -
rej czę ści mia sta, ok. 200 m od ryn ku.
W2017 ro ku prze bu do wy wa no uli cę izmo -
der ni zo wa no te ren przed szko łą. Z jed nej
stro ny prze strzeń pu blicz na zo sta ła do sto so -
wa na do po trzeb zmie nia ją ce go się świa ta,
a z dru giej ma my co raz wię cej be to nu. Stąd
po mysł, aby do sa dzić wię cej zie le ni. 

Pod czas ob cho dów Świę ta Pa tro na
koź miń skiej Je dyn ki 30 wrze śnia skwer
zo sta nie ofi cjal nie za pre zen to wa ny spo -
łecz no ści szkol nej i lo kal nej. – Bar dzo się
cie szę, że uda ło się zre ali zo wać po mysł
na stwo rze nie zie lo ne go skwe ru pa mię ci
hi sto rii. Chce my, by by ło zie lo no i ko lo ro -
wo, ale rów nież hi sto rycz nie i eko lo gicz nie.
Sa dzi my zie leń wo kół szko ły dla ko lej nych

po ko leń. Ma to być ży wy po mnik hi sto rii
szko ły, któ ra w 2020 ro ku ob cho dzi ła 150-
le cie ist nie nia. Od 2018 ro ku do sa dzi li śmy
po nad 50 drzew i krze wów. Są to gra by,
klo ny, świer ki, ja łow ce, ci sy, tu je, a tak że ró -
że i kwia ty se zo no we. To du żo, ale jed no -
cze śnie ma ło. Z pew no ścią zie le ni wo kół
szko ły jesz cze przy bę dzie. Ser decz nie dzię -

ku ję pa niom Te re sie Krzak i Ha li nie Krau -
ze z Ban ku San tan der w Koź mi nie Wlkp.
i Kro to szy nie za oka za ne za in te re so wa nie,
dzia ła nie, wspar cie i po moc w po zy ska niu
środ ków na zie leń przed szko łą – sko men -
to wał Ja cek Za wod ny, dy rek tor koź miń -
skiej Je dyn ki.

OPRAC. (AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

Zielony skwer pamięci historii

W so bo tę na pla cu przy Ze spo le
Szkół Po nad pod sta wo wych im. J.
Mar ciń ca w Koź mi nie Wlkp. od był
się Pik nik z Pro duk tem Pol -
skim – Bi twa Re gio nów. W trak cie
im pre zy prze pro wa dzo no VII edy cję
kon kur su ku li nar ne go dla kół go spo -
dyń wiej skich. 

Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by ły Mi ni -
ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, Kra jo wy
Ośro dek Wspar cia Rol nic twa, Agen cja Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa,
Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne -
go, a tak że ko ła go spo dyń wiej skich. 

Człon ki nie KGW za pre zen to wa ły ju -
ro rom przy go to wa ne wcze śniej przez sie bie
po tra wy. Do ry wa li za cji przy stą pi ło 12 kół
go spo dyń – z Perzyc, Lu to gnie wa, Or pi sze -
wa, Or li, Trze mesz na, Ku kli no wa, Sul mie -
rzyc, Ja sne go Po la, Roz dra że wa, Bia dek,
Ga łą zek i Wał ko wa. Ku li nar ną bi twę wy -
gra ły pa nie re pre zen tu ją ce KGW w Ja snym

Po lu. Na dru gim miej scu upla so wa ło się
KGW w Biad kach, a trze cia lo ka tę za ję ło
Sto wa rzy sze nie Ko biet Wiej skich z Roz dra -
że wa. Ju ry po sta no wi ło przy znać też trzy
wy róż nie nia – KGW w Or li, KGW w Ga -
łąz kach oraz KGW w Or pi sze wie. 

Ku li nar nym po tycz kom to wa rzy szy ły
wy stę py ar ty stycz ne. Na sce nie za pre zen to -
wa li się mło dzież z ZSP w Koź mi nie Wlkp.,
Ka pe la znad Or li, du et Ty i Ja, Koź miń ska
Or kie stra Dę ta oraz ze spół Przy ja cie le. 

Wy da rze nie by ło świet ną oka zją
do spo tka nia i wy mia ny do świad czeń mię -
dzy pa nia mi z róż nych kół go spo dyń. Po -
nad to mo gły one za pre zen to wać swo je
umie jęt no ści, ale też lo kal ne, wy ko ny wa ne
przez pa sjo na tów pro duk ty. Uczest ni cy
im pre zy mo gli oczy wi ście spró bo wać wie -
lu przy sma ków oraz do ko nać drob nych za -
ku pów.

Bi twa Re gio nów to wy da rze nie ogól -
no kra jo we, sku pia ją ce set ki kół go spo dyń

wiej skich. W tym ro ku fre kwen cja za sko -
czy ła na wet or ga ni za to rów. Do ry wa li za cji
zgło si ło się bo wiem bli sko 3200 kół z ca łej

Pol ski, co po ka zu je, że te go ty pu im pre zy,
pro mu ją ce lo kal ną kul tu rę, są bar dzo po -
trzeb ne. (LE NA)

KOŹMIN WLKP.

Kulinarne potyczki gospodyń wiejskich









Po przerwie wakacyjnej w Krotoszyńskiej
Bibliotece Publicznej im. Arkadego
Fiedlera ponownie spotkali się członkowie
Klubu Konesera Książki. 

Klubowicze wymienili się opiniami na temat
przeczytanych podczas wakacji książek. Pośród
polecanych przez prowadzącą tytułów znalazły się
ostatnio zakupione nowości, takie jak choćby
„Szklane ptaki” Katarzyny Zyskowskiej,
„Tajemnica z przeszłości” Jagody Wochlik, „W
poszukiwaniu miłości” Katarzyny Janus czy
„Skradzione dziecko” Diney Costeloe. 

(ANKA)

Kultura 13

W dru gą nie dzie lę wrze śnia od był
się II Prze gląd Folk lo ru i Twór czo ści
Zie mi Sza mo tul skiej „Jak żem je choł
do Sza mo tuł”. Na im pre zie wy śmie ni -
cie spi sa ły się ar tyst ki z na sze go po -
wia tu i wró ci ły do do mów z tro fe ami.

Tak więc 11 wrze śnia Sza mo tu ły
wy peł ni ły się mu zy ką, tań cem, śpie wem
i folk lo rem w naj lep szym wy da niu. Pre -
zen ta cje kon kur so we w kil ku ka te go -
riach roz po czę ły się w sa mo po łu dnie.
Na sce nie wy stę po wa ły ka pe le, so li ści,
in stru men ta li ści, ga wę dzia rze gwa ro wi,
ze spo ły śpie wa cze czy ze spo ły dzie cię ce.
W su mie przez sce nę prze wi nę ło się

aż 191 ar ty stów, pre zen tu ją cych róż ne
for my folk lo ru. W tym gro nie nie mo gło
za brak nąć re pre zen tan tek po wia tu kro -
to szyń skie go, któ re po ka za ły się z jak naj -
lep szej stro ny.

Oto bo wiem za naj lep szy ze spół śpie -
wa czy uzna no Ko bie rzan ki z Ko ła Go spo -
dyń Wiej skich w Ko bier nie. W tej sa mej
ka te go rii trze cią na gro dę przy zna no ze spo -
ło wi Bia do wian ki z KGW w Biad kach.

Na tym jed nak nie ko niec wy róż nień
dla na szych ar ty stów, gdyż Agniesz ka Ję dr -
ko wiak z Ko bier na zwy cię ży ła – we spół
z Le chem Owczar kiem z Gmin ne go Ośrod -
ka w Do ru cho wie – w gru pie so li stów.

(AN KA)

FOLKLOR

Jakżem jechoł do Szamotuł…
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W ra mach cy klu „Ja, ar ty sta!” w Kro -
to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej
moż na obej rzeć wy sta wę prac Na ta -
szy No wic kiej. Eks po zy cja bę dzie do -
stęp na do 5 paź dzier ni ka.

Na ta sza No wic ka miesz ka w Kro to -
szy nie. Ukoń czy ła miej sco we I Li ceum
Ogól no kształ cą ce. Obec nie jest stu dent -
ką IV ro ku pe da go gi ki przed szkol nej
i wcze snosz kol nej na Wy dzia le Pe da go gicz -
no -Ar ty stycz nym w Ka li szu. Od naj młod -
szych lat lu bi ła ry so wać, ma lo wać
i szki co wać. Jest sa mo ukiem, ni gdy nie po -
bie ra ła lek cji ry sun ku. Jej ma ma jest na -

uczy ciel ką, uczy mię dzy in ny mi pla sty ki,
więc Na ta sza ta lent i za mi ło wa nie do ma -
lar stwa odzie dzi czy ła wła śnie po niej. 

Mło da ar tyst ka zde cy do wa nie naj bar -
dziej lu bi ma lo wać ob ra zy na płót nie, sto -
su jąc far by akry lo we, a jej ulu bio ną
te ma ty ką są ko lo ro we i wy ra zi ste man da -
le. Wy sta wa znaj du je się na dru gim pię trze
bi blio te ki, a moż na ją oglą dać do 5 paź -
dzier ni ka, oczy wi ście w go dzi nach otwar -
cia książ ni cy.

Kro to szyń ska bi blio te ka za pra sza my
wszyst kich chęt nych do pre zen to wa nia
swo ich prac.

(AN KA)

Nie daw no w Roz dra że wie zor ga ni zo -
wa no kon fe ren cję na uko wą pt.
„Pod za bo ra mi. Spoj rze nie na go spo -
dar kę, kul tu rę i ży cie Po la ków”.
Uczest ni cy mie li oka zję wy słu chać
nie zwy kle cie ka wych wy kła dów.

Kon fe ren cja od by ła się w sa li wiej -
skiej, gdzie zgro ma dzi ła się licz ną pu -

blicz ność, dla któ rej przy go to wa no pięć
wy kła dów. Pierw sza pre lek cja do ty czy ła
spo łe czeń stwa w okre sie dzie więt na sto -
wiecz nej mo der ni za cji ziem pol skich,
a wy gło sił ją prof. dr hab. Ka zi mierz Ka -
rol czak. 

Go spo dar ka Księ stwa Kro to szyń skie -
go na prze ło mie XIX i XX wie ku by ła te -
ma tem wy kła du pro fe so ra Uni wer sy te tu

im. Ada ma Mic kie wi cza, dra hab. Ta de -
usza Ja nic kie go. Po krót kiej prze rwie od -
by ły się jesz cze trzy
pre lek cje – „Roz dra żew w okre sie za bo -
rów – szkic hi sto rycz ny na tle dzie jów po -
wia tu” mgra Pio tra Mi ko łaj czy ka,
„Ko mi sja Ko lo ni za cyj na – pru ska dro ga
do no wo cze sno ści” mgra Paw ła Ha dry cha
oraz „Ko ściół w Roz dra że wie przed roz -
bio ra mi i po roz bio rach w kon tek ście ar -
chi tek to nicz nym i spo łecz nym” dra
Wi tol da Mie dzia ka. 

Wy kład P. Ha dry cha na te mat Ko mi -
sji Ko lo ni za cyj nej wy wo łał burz li wą dys -
ku sję pu blicz no ści, któ ra trwa ła po nad
go dzi nę, a to czy ła by się jesz cze dłu żej, ale
pro wa dzą cy kon fe ren cję prof. dr hab. Ka -
zi mierz Ka rol czak po sta no wił pod su mo -
wać i za koń czyć spo tka nie. 

Po dzię ko wa nia pre le gen tom zło ży li
dy rek tor Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Roz dra że wie oraz wójt gmi ny. Wrę czy li
też wy kła dow com upo min ki – pu bli ka cję
„Roz dra żew scy i Roz dra żew, moż ni pa no -
wie i ich gniaz do”, a tak że chleb z lo kal nej
pie kar ni.

OPRAC. (LE NA)

W lip cu Fun da cja Kor ba roz po czę ła
pra ce zwią za ne z wy da niem Ka ta lo -
gu Pie śni Kro to szyń skich. W ra mach
pro jek tu w naj bliż szym cza sie od bę -
dą się warsz ta ty i spo tka nia.

Głów nym za ło że niem pro jek tu jest
stwo rze nie ar chi wum tra dy cyj nych pie śni
z po wia tu kro to szyń skie go w for mie stro -
ny in ter ne to wej. Bę dzie ona zbio rem pie -
śni lu do wych, śpie wa nych so lo
i ze spo ło wo, a ca pel la i z to wa rzy sze niem
in stru men tów pod czas róż nych świąt
i zwy cza jów w ro ku ob rzę do wym. Na stro -

nie znaj dą się na gra nia au dio i wi deo, za pi -
sy nu to we, zdję cia oraz tek sty pio se nek
w ję zy ku pol skim i w tłu ma cze niu na ję zyk
an giel ski, a tak że opi sy śpie wa ków, ze spo -
łów czy opi sy et no gra ficz ne, od no szą ce się
do lo ka li za cji.

Pro jekt za kła da rów nież pra cę z lo kal -
ną mło dzie żą, dzieć mi i oso ba mi do ro sły -
mi. Re ali zo wa ny jest bo wiem cykl
warsz ta tów. 23 wrze śnia o godz. 17.00 od -
bę dą się warsz ta ty w Izbie Mu ze al nej Zdu -
now skie go Ośrod ka Kul tu ry. Po nad to
zor ga ni zo wa ne zo sta ną spo tka nia warsz ta -
to we. Pierw sze z nich za pla no wa no na 24

wrze śnia o godz. 11.00 w Kro to szyń skim
Ośrod ku Kul tu ry, a ko lej ne – na 30 wrze -
śnia o godz. 17.00 w Gmin nej Bi blio te ce
Pu blicz nej w Roz dra że wie. 

W za ję ciach mo gą uczest ni czyć za -
rów no mło dzież, jak i oso by do ro słe, któ re
chcą po znać lo kal ne, tra dy cyj ne pie śni.
Spo tka nia pro wa dzo ne bę dą przez śpie -
wacz kę ze spo łu lu do we go, a mo de ra to rem
bę dzie Mal wi na Pa szek.

Pro jekt współ fi nan so wa ny jest ze środ -
ków sa mo rzą du wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go. 

OPRAC. (LE NA)

WYSTAWA

Interesujące prace Nataszy Nowickiej

ROZDRAŻEW

Powrót do czasów zaborów

KULTURA

Weź udział w warsztatach folklorystycznych
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Z nie złym do rob kiem me da lo wym
wró ci li re pre zen tan ci KS Kro tosz
z Żar, gdzie 10 wrze śnia od był się
Otwar ty Tur niej Ka ra te JKA Lu busz
Cup 2022. Tym sa mym za no to wa li
do bre wej ście w no wy se zon.

Pa tro nat ho no ro wy nad za wo da mi ob -
ję ła Am ba sa da Ja po nii w Pol sce. Do ry wa -
li za cji przy stą pi li ka ra te cy z Pol ski, Czech,
Nie miec, Bia ło ru si czy Ukra iny. W tym
gro nie zna leź li się re pre zen tan ci sek cji ka -
ra te KS Kro tosz. Srebr ny me dal w ka ta in -
dy wi du al nym se nio rek 18+ lat wy wal czy ła

Mar ty na Kaj. Świet nie za pre zen to wał się
też Wik tor Wą sik, któ ry w ku mi te
po dwóch wy gra nych uległ fi na ło we mu ry -
wa lo wi i osta tecz nie za jął dru gie miej sce.
Na naj niż szym stop niu po dium sta nę ła
Agniesz ka Pio trow ska, dla któ rej za wo dy
w Ża rach by ły de biu tem. 

W pierw szych wal kach eli mi na cyj -
nych zwy cię ży ły dwie za wod nicz ki KS
Kro tosz – Na ta lia Gło wac ka i Mag da le na
Mro czek. Nie ste ty, tym ra zem dziew czę -
tom za bra kło nie co szczę ścia i nie sta nę ły
na po dium. W ku mi te i ka ta dziel nie wal -
czył też Adam Mar cisz. Kro to szyń skich ka -

ra te ków przy go to wa li tre ne rzy – Mar ty na
Kaj i Ma riusz Kaj. Jed nym z sę dziów
na tym tur nie ju był Da rian Pa szek. 

– Ja ko tre ne rzy je ste śmy bar dzo dum -
ni ze swo ich pod opiecz nych. To by ło bar -
dzo do bre wej ście w se zon 2022/2023.
Te raz cze ka nas ana li za wy stę pów i dal sze
tre nin gi w du chu ka ra te. Dzię ku je my na -
szym przy ja cio łom z Pol ski i Eu ro py.
Oss! – pod su mo wa ła Mar ty na Kaj. 

Na bór do sek cji ka ra te w KS Kro tosz
trwa przez ca ły rok. Tre nin gi prze zna czo -
ne są dla dzie ci po wy żej szó ste go ro ku ży -
cia oraz dla mło dzie ży. Za ję cia
pro wa dzo ne są w po nie dział ki i śro dy
o godz. 15.45 w Cen trum Fit ness Gla dia -
tor, miesz czą cym się przy ul. Mic kie wi -
cza 15 w Kro to szy nie. (LE NA)

KARATE

Trzy razy na podium
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TRÓJBÓJ SIŁOWY

Dwa medale 
na mistrzostwach kraju

Re pre zen tan ci Sto wa rzy sze nia Atle -
ty ki Cięż kiej Ur sus Kro to szyn star to -
wa li w Mi strzo stwach Pol ski w Trój -
bo ju Si ło wym Kla sycz nym, któ re od -
by ły się w Bę dzi nie. Na si si ła cze przy -
wieź li z za wo dów dwa me da le. 

Do ry wa li za cji o ty tu ły naj lep szych
trój bo istów w kra ju przy stą pi ło 240 za -
wod ni ków i 113 za wod ni czek. Wśród nich
zna la zło się kil ko ro re pre zen tan tów kro to -
szyń skie go klu bu. 

W zma ga niach ju nio rek do lat 18
w ka te go rii wa go wej -52 kg wy star to wa ła
Ju lia Ma ślan kow ska. Za wod nicz ka Ur su sa
przy sia dła 95 kg, wy ci snę ła le żąc 52,5 kg
(re kord ży cio wy), a w mar twym cią gu osią -
gnę ła 100 kg, co da ło jej łącz ny re zul -
tat 247,5 kg (re kord ży cio wy). Osta tecz nie
Ju lia zna la zła się tuż za po dium.

Da ria Frąc ko wiak ry wa li zo wa ła w gru -
pie ju nio rek do lat 20 w prze dzia le wa go -
wym do 63 kg. Osią gnę ła 107,5 kg
w przy sia dzie (re kord ży cio wy), 60 kg
w wy ci ska niu le żąc oraz 142,5 kg w mar -
twym cią gu (re kord ży cio wy). Łącz nie uzy -
ska ła 310 kg, co oka za ło się jej naj lep szym
wy ni kiem do tej po ry. Ta ki re zul tat za pew -
nił jej brą zo wy me dal. 

W gro nie se nio rek w kat. do 52 kg
wal czy ła Agniesz ka Zim mer mann. Re pre -
zen tant ka Ur su sa przy sia dła 97,5 kg, wy -
ci snę ła le żąc 67,5 kg, a w mar twym cią gu
uzy ska ła 115 kg (re kord ży cio wy). Łącz ny

wy nik wy niósł 280 kg (re kord ży cio wy), co
da ło jej szó ste miej sce w kla sy fi ka cji koń co -
wej. 

Mo ni ka Ostój re pre zen to wa ła kro to -
szyń ski klub w kat. -69 kg se nio rek. Osią -
gnę ła 102,5 kg w przy sia dzie, 50 kg
w wy ci ska niu le żąc oraz 115 kg w mar -
twym cią gu. Łącz ny re zul -
tat – 267,5 kg – oka zał się naj lep szym
wy ni kiem M. Ostój, któ ra za koń czy ła za -
wo dy na ósmej lo ka cie. 

W gru pie ju nio rów do lat 18 w ka te -
go rii -105 kg star to wał Ma ciej Pa tan. Nasz
trój bo ista przy siadł 195 kg (re kord ży cio -
wy), wy ci snął le żąc 107,5 kg, a w mar -
twym cią gu uzy skał 205 kg. Tym sa mym
osią gnął łącz nie 507,5 kg, co jest je go no -
wym re kor dem ży cio wym. Ta ki re zul tat
dał mu srebr ny me dal. 

To masz Olej ni czak ry wa li zo wał w ka -
te go rii -93 kg se nio rów – uzy skał 200 kg
w przy sia dzie (re kord ży cio wy), 130 kg
w wy ci ska niu le żąc oraz 232,5 kg w mar -
twym cią gu (re kord ży cio wy). Kro to szyń -
ski trój bo ista osią gnął naj lep szy łącz ny
wy nik w swo jej ka rie rze – 562,5 kg. Zo stał
skla sy fi ko wa ny na czter na stej po zy cji.

W tej sa mej ka te go rii wal czył Szcze -
pan Zim mer mann, któ ry za jął szó ste miej -
sce. Za wod nik Ur su sa przy siadł 250 kg,
wy ci snął le żąc 150 kg, a w mar twym cią -
gu uzy skał 270 kg. Łącz ny wy nik wy -
niósł 670 kg.

(LE NA)

W so bo tę pił ka rze Astry Kro to szyn
po dej mo wa li War tę Śrem. Mecz był
bar dzo wy rów na ny i za koń czył się re -
mi sem 2: 2, ale go la na wa gę jed ne -
go punk tu go ście strze li li w do li czo -
nym cza sie gry.

Go spo da rze od po cząt ku ru szy li
do ata ków. Na efek ty nie trze ba by ło dłu -
go cze kać. W 9. mi nu cie po szyb kiej
kontrze błąd bram ka rza War ty, któ ry opu -
ścił swój po ste ru nek, wy ko rzy stał Pa tryk
Po wa lisz, pa ku jąc pił kę do pu stej bram ki.
Gra by ła wy rów na na i obie dru ży ny stwa -
rza ły so bie do god ne sy tu acje. Jed ną z nich
wy ko rzy sta li przy jezd ni. Do re mi su do pro -
wa dził Ja kub Ko złow ski, po ko nu jąc Pa try -
ka Wojt ko wia ka strza łem gło wą. 

Dru ga od sło na za czę ła się nie mal
iden tycz nie jak pierw sza. Po kil ku mi nu -
tach od roz po czę cia gry kro to szy nia nie cie -
szy li się z pro wa dze nia. Tym ra zem na li stę
strzel ców wpi sał się Da wid Pi róg. Go spo -

da rze mie li jesz cze kil ka szans na pod wyż -
sze nie wy ni ku, lecz za bra kło im szczę ścia
i sku tecz no ści. 

Gdy mi nę ła 90. mi nu ta me czu,
wszyst ko wska zy wa ło na to, że bia ło -nie be -
scy do wio zą zwy cię stwo do ostat nie go
gwizd ka ar bi tra. Nie ste ty, w do li czo nym
cza sie gry po rzu cie roż nym w po lu kar -
nym Astry do szło do za mie sza nia, w któ -
rym naj le piej od na lazł się Ka mil
Szy man de ra, kie ru jąc pił kę do bram ki.

Tym sa mym War ta rzu tem na ta śmę wy -
wal czy ła je den punkt. (LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo wymknęło się w ostatniej chwili

W szó stej ko lej ce V li gi Bia ły Orzeł
Koź min Wlkp. zmie rzył się na wy jeź -
dzie z Vic to rią Ostrze szów. Nasz ze -
spół od niósł dru gie zwy cię stwo w se -
zo nie. 

Jak pa mię ta my, w po przed nim ty go -
dniu pod opiecz ni Adam Zie liń skie go od -
no to wa li dwie po raż ki – 0: 1 w za le głym
spo tka niu z Or łem Mro czeń oraz 0: 2 z Ra -
wią Ra wicz. W po je dyn ku z Vic to rią
Ostrze szów chcie li się zre ha bi li to wać, co
im się uda ło. 

Po czą tek spo tka nia na le żał do koź mi -
nian, bo wiem już 9. mi nu cie wy szli na pro -
wa dze nie. Ostrze szow skie go bram ka rza
po ko nał Ar tur Bła żej czak. 

Wy nik 0: 1 utrzy my wał się do 73. mi -
nu ty. Wte dy to go spo da rze do pro wa dzi li
do wy rów na nia za spra wą Ma te usza Ku -
char skie go. Or ły zdo ła ły od po wie dzieć
czte ry mi nu ty przed upły wem re gu la mi -

no we go cza su gry. Do siat ki tra fił Oskar
Ma cie jew ski i by ło to tra fie nie na wa gę
trzech punk tów. 

W na stęp nej ko lej ce koź miń ska dru -
ży na bę dzie pau zo wać, a w pierw szy week -
end paź dzier ni ka zmie rzy się z Ze fką
Ko by la Gó ra.

(LE NA)

PIŁKA NOŻNA

Orły ograły Victorię na jej terenie

VICTORIA OSTRZESZÓW 
– BIAŁY ORZEŁ KOŹMIN WLKP. 

1:2 (0:1)
BRAMKI:
0:1 – Artur Błażejczak (9)
1:1 – Mateusz Kucharski (73)
1:2 – Oskar Maciejewski (86)
BIAŁY ORZEŁ: Wronecki – Kasprzak, Konopka,
Roszczak, Gołąbek, Krzyżaniak, Błażejczak,
Pacholski, Maciejewski, Czabański,
Nowakowski

ASTRA KROTOSZYN 
– WARTA ŚREM 2:2 (1:1)

BRAMKI:
1:0 – Patryk Powalisz (9)
1:1 – Jakub Kozłowski (28)
2:1 – Dawid Piróg (55)
2:2 – Kamil Szymandera (94)
ASTRA: Wojtkowiak – Sekula, Jankowski,
Olejnik (88’ Rebelka), Mizerny, Powalisz (81’
Staszewski), Piróg, Brink, Motyl, Ziemiański,
Spaleniak
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Dru gi week end wrze śnia był dla re -
pre zen tan tów klu bów bie go wych
z po wia tu kro to szyń skie go na der in -
ten syw ny. Star to wa li bo wiem w kil -
ku im pre zach spor to wych.

W VII Tra dy cyj nym Pół ma ra to nie Bi -
sku piań skim w Sta rej Kro bi nasz po wiat
re pre zen to wa li za wod ni cy KS Kro tosz.
Naj le piej spi sa ła się Ju sty na Ka rol czak, któ -
ra za ję ła szó ste miej sce w open i trium fo -
wa ła wśród ko biet, usta na wia jąc
jed no cze śnie re kord tra sy – 01: 19: 58.
Na czter na stej lo ka cie zna lazł się Ka rol
Olej ni czak, któ ry oka zał się naj lep szy w ka -
te go rii M50 (01: 29: 07). Świet nie za pre -
zen to wał się też Piotr Grzem pow ski, któ ry
za jął dzie więt na ste miej sce w open, a po -
nad to był dru gi w ka te go rii M30
(01: 32: 17). Do me ty do bie gli tak że Ar -
tur Ma rek (01: 35: 02) i Mar cin Ba siń ski
(02: 36: 39). W ćwierć ma ra to nie wy star -
to wał Va le ry Mać ko wiak, któ ry upla so wał
się na dru giej po zy cji w ka te go rii M60+
(01: 26: 34). W bie gu na 10,5 km za de biu -
to wa ła przy szła klu bo wicz ka, pół to ra rocz -
na Ma ry sia Ka rol czak (cór ka Ju sty ny),
któ ra wraz ze swo im ta tą Ar ka diu szem po -
ko na ła tra sę w wóz ku.

Na szych za wod ni ków nie mo gło za -
brak nąć w X Bie gu Kar pia w Mi li czu.
Na dy stan sie 10 km Kro tosz re pre zen to -
wał To masz Kna pik (57: 36), a Kro to szyń -
ską Gru pę Bie go wą – Ra fał By strow ski
(44: 57) i Szy mon Ka bat (54: 15). 5-ki lo -
me tro wą tra sę po ko na ły na to miast Mo ni -
ka Do la ta, któ ra zwy cię ży ła w ka te go rii
K30 (25: 15), Wio let ta By strow ska
(29: 33) i Iwo na Sob ko wiak (32: 22).
W Mi li czu star to wa li też re pre zen tan ci
Koź min Bie ga. Krót szy dy stans ukoń czył
Mi chał Ja rosz, któ ry był trze ci w ka te go rii
M40 (18: 47), a 10 km prze bie gli Ma ciej
Na mysł (44: 24) i Mo ni ka Rej ko, któ ra
trium fo wa ła w ka te go rii K40 (48: 39). 

Bie ga cze Kro to sza po ja wi li się jesz cze
na XIII Bie gu o Pu char Wój ta Gmi ny Sie -
ro sze wi ce. Cze sław Sien kie wicz był naj lep -
szy w ka te go rii M5 z re zul ta tem 21: 43.
W za wo dach uczest ni czył tak że Ra fał Sój -
ka (22: 36). 

Przed sta wi cie le Kro to szyń skiej Gru py
Bie go wej wzię li udział w Gre at man Ko -
ścian – No wy Dę biec Tria th lon 2022.
W kon ku ren cji 1/8 iron man szta fet Szy -
mon Głu chow ski, Ma ciej Ka ro lew ski
i Adam Plu ta za ję li je de na ste miej sce. Z ko -
lei Ka rol Mar cisz re pre zen to wał KGB
w V Bo ja now skim Du ath lo nie, uzy sku jąc
wy nik 01: 12: 20. 

Re pre zen tan ci Wit kow ski Run ning
Te am zde cy do wa li się na udział w trze ciej
edy cji Trac kRun Śro da Wlkp. Zysk w te go
wy da rze nia – w kwo cie 2117 zło -
tych – prze ka za ny zo stał na rzecz Ja śmi ny,
któ ra wal czy z cho ro bą no wo two ro wą.
Zma ga nia to czy ły się w kil ku kon ku ren -

cjach. W bie gu na 400 me trów Oli wia
Chy trow ska za ję ła dru gie miej sce (01: 08),
a Ni ko la Ła ci na by ła trze cia (01: 09). War -
to do dać, iż dziew czę ta by ły kla sy fi ko wa -
ne ra zem z chłop ca mi. W bie gu na 1000
me trów star to wa li Ma te usz Pocz ta
(03: 06) i Da wid Szlach ta (03: 20). Z ko lei
na dy stan sie 3000 m świet nie za pre zen to -
wa li się Szy mon Wi niar ski, któ ry oka zał się
naj szyb szy, a tak że Elż bie ta Grusz czyń ska,
któ ra by ła naj lep sza w gro nie pań. Na 3 km
po bie gli rów nież Kac per Wi niar ski
(11: 06), Ra fał Grze lak (11: 54), Ja kub
Cho ry za (12: 29) oraz Mar ta Chy trow ska
(14: 18). 

(LE NA)

BIEGI

To był bardzo intensywny weekend

10 wrze śnia w Ło dzi od by ły się Mi -
strzo stwa Pol ski Mło dzi ków i Mło dzi -
czek w Su mo w ra mach Szkol nych
Igrzysk Dzie ci. Zna ko mi cie spi sa li
się re pre zen tan ci UKS Sam son Ko -
by lin.

Mło dzi cy ko by liń skie go klu bu trzy ra -
zy sta wa li na po dium. W ry wa li za cji dru -
ży no wej ze spół w skła dzie: Ja kub
Po śled nik, An to ni Cze ba tu ra, Mi ko łaj
Czwoj drak i Krzysz tof Perz oka zał się bez -
kon ku ren cyj ny i wy wal czył ty tuł mi strzów
Pol ski.  Za wod ni cy Sam so na zdo by li tak że
dwa me da le w zma ga niach in dy wi du al -

nych. W ka te go rii 60 kg trium fo wał An to -
ni Cze ba tu ra, a w kat. 65 kg Krzysz tof Perz
sta nął na dru gim stop niu po dium. Po nad -
to Ja kub Po śled nik był pią ty w kat. +70 kg,
Mi ko łaj Czwoj drak w tej sa mej ka te go rii
zna lazł się siód mej lo ka cie, a Mak sy mi lian
Cał ka upla so wał się na dzie wią tym miej -
scu w kat. 40 kg. 

Dla mło dych za wod ni ków z Ko by li na
był to ostat ni i naj waż niej szy etap eli mi na -
cji w tej gru pie wie ko wej przed mi strzo -
stwa mi Eu ro py, któ re od bę dą się
na po cząt ku paź dzier ni ka w Ra kve re w Es -
to nii. 

(LE NA)

Za wod ni cy LKS Ce ra mik Kro to szyn
ry wa li zo wa li o ty tu ły naj lep szych za -
pa śni ków w kra ju pod czas Mło dzie -
żo wych Mi strzostw Pol ski w Za pa -
sach w Sty lu Wol nym. Za wo dy od by -
ły się w Kra snym sta wie. 

Do zma gań przy stą pi ło po nad 60 za -
wod ni ków, re pre zen tu ją cych 27 klu bów
z 12 wo je wództw. Wśród nich nie mo gło
za brak nąć przed sta wi cie li LKS Ce ra mik
Kro to szyn, któ rzy uda li się na mi strzo stwa
w pię cio oso bo wym skła dzie. Spo śród nich

naj le piej spi sał się Szy mon Wojt kow ski,
wal czą cy w ka te go rii wa go wej 74 kg. Nasz
za pa śnik nie miał so bie rów nych i wy wal -
czył ty tuł mi strza Pol ski, a tym sa mym za -
kwa li fi ko wał się na mi strzo stwa świa ta
U’23, któ re od bę dą się w po ło wie paź -
dzier ni ka w Hisz pa nii. 

Po nad to kro to szyń ski klub na tur nie -
ju w Kra snym sta wie re pre zen to wa li Ra fał
Bo chyń ski (74 kg), Mak sy mi lian Fa biś (74
kg), Eryk Gi ba sie wicz (74 kg) oraz Oskar
Ste fań ski (97 kg).

(LE NA)

SUMO

Młodzicy Samsona 
na podium mistrzostw kraju

ZAPASY

Szymon Wojtkowski mistrzem Polski!
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