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SZLACHETNA PACZKA

Dary trafiły do 14 rodzin!

W dniach 9-10 grudnia w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbył się finał akcji charytatywnej pod nazwą
Szlachetna Paczka. Na naszym terenie
dziesięcioro wolontariuszy przygotowało paczki świąteczne dla 14 rodzin
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KONKURS

Jestem stąd!
W Krotoszyńskim Ośrodku Kultury
odbył się finał konkursu „Jestem
stąd!”, który miał na celu rozbudzenie wśród młodych osób dumy z faktu pochodzenia i mieszkania w tak
pięknym mieście, jakim jest Krotoszyn.
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Uczestnicy podzieleni byli na trzy kategorie: klasy I-III SP, klasy IV-VI SP oraz
klasy VII SP i gimnazjalne. Jury postanowiło nagrodzić dziewięć osób. Oceniana
była recytacja, zabiegi aktorskie na scenie,

emocje podczas prezentacji oraz prezentowany tekst. Należy podkreślić, że z roku
na rok coraz więcej dzieci i młodzieży rozumie, że Krotoszyn to nie tylko budowle i zabytki, ale także nasze rodziny i to, co
nosimy w sercu.
W kategorii klas I-III zwyciężyła Anna Augustyniak (SP nr 7 w Krotoszynie),
drugie miejsce zajęła Aleksandra Roszczak (SP nr 7 w Krotoszynie), a trzecie
przypadło Amelii Soczewie (Szkoła Filialna w Brzozie).
W grupie uczniów klas IV-VI triumfowała Amelia Jerzycka (SP nr 3 w Krotoszynie), wyprzedzając Julię Talagę (SP
nr 8 w Krotoszynie) i Zuzannę Młynarczyk (SP nr 8 w Krotoszynie).

(NOVUS)

FOT. KOK

Według informacji przekazanych
przez wolontariuszy wartość przekazanych darów wyniosła około 37 200 zł.
Niejako poza systemem wolontariusze
pomogli również rodzinie ze Zdun, której
niedawno spaliło się mieszkanie.
– Nie sposób ująć tego w słowach.... – komentują wolontariusze. – To
był weekend cudów, weekend radości – z jednej strony darczyńców, którzy
mogli podzielić się dobrem w postaci
przygotowanych paczek, a z drugiej strony
obdarowanych rodzin, reagujących często
łzami szczęścia oraz niedowierzaniem, że
to dzieje się naprawdę. A to działo się naprawdę. To działo się w Krotoszynie
i w pobliskich miejscowościach,
przy udziale mnóstwa cudownych ludzi.
Mamy nadzieję, że dla naszych obdarowanych to początek drogi w stronę lepszego
jutra. A my dalej chcemy pomagać! Nasze
szczere podziękowania kierujemy w stronę Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej,
w której po raz kolejny mieścił się nasz
magazyn. Miejsce to zapisuje się bardzo

mocno i szczególnie na mapie naszej lokalnej Szlachetnej Paczki – podkreślają
członkowie Drużyny SuperW.
Przypomnijmy, że Szlachetna Paczka
to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej, zainicjowany przez ks. Jacka
Stryczka. Trwa już 17 lat i z każdym kolejnym rokiem łączy coraz większe grono
osób zaangażowanych w jego działania,
osób, którym przyświeca jeden
cel – zmiany czyjejś sytuacji na lepsze.
Projekt opiera się na idei mądrej pomocy, czyli takiej, która daje szansę
na zmianę. Dlatego wszyscy zaangażowani w akcję szczególną uwagę zwracają na:
historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji, dochód przypadający na jednego
członka rodziny, postawę rodziny, tzn. czy
podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją
sytuację, przynależność do jednej z kategorii, które określają sytuację rodziny.
Rodziny włączone do Szlachetnej
Paczki należą do co najmniej jednej z następujących kategorii: samotny rodzic, rodzina wielodzietna, starość lub samotność, choroba i niepełnosprawność w rodzinie, chore, niepełnosprawne dziecko,
nieszczęście bądź inne. Co ważne, SZLACHETNA PACZKA nie istniałaby, gdyby
nie dobroczyńcy i darczyńcy!

W najstarszej kategorii najlepsza okazała się Zuzanna Gąsiorkiewicz (Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie), a za nią uplaso-

wali się Franciszek Kostka (Gimnazjum
w Benicach) i Rafał Rettig (Gimnazjum
nr 2 w Krotoszynie).
(NOVUS)
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NASZA AKCJA

Wielki finał METAMORFOZY!
Nasza akcja pod hasłem „Gotowa
na zmiany? Bądź piękna i zdrowa!”
zakończyła się w miniony piątek
wielkim finałem w Galerii Krotoszyńskiej. Magdalena Suliga, która wygrała METAMORFOZĘ, wyglądała
zjawiskowo. Podczas imprezy kwestowaliśmy na rzecz Madzi Namysł,
która choruje na SMA – rdzeniowy
zanik mięśni.
W trakcie piątkowego finału, który
prowadził Daniel Borski, właściciel Gazety Lokalnej KROTOSZYN, podsumowaliśmy przemianę naszej laureatki. Magda
Suliga zaprezentowała się w trzech stylizacjach od sklepu MonEw – na co dzień,
wieczorowej i ekstrawaganckiej.
– Do końca nie byłam pewna, czy
wygram. Jednocześnie chciałam wygrać,
bo potrzebowałam zmiany. Nie poprzestanę na tym, tylko będę to kontynuować – przyznała Magda.
Katarzyna Mocek (Makeup & Permanent Makeup Artist) wykonywała profesjonalny makijaż na żywo. – Wpadłam
na pomysł takiej akcji, bo ja sama kiedyś
potrzebowałam zmiany – stwierdziła K.
Mocek, pomysłodawczyni METAMORFOZY. – Pracowałam jako księgowa, ale

taka praca mnie nie satysfakcjonowała.
Poświęciłam się wychowaniu moich córek i nie żałuję, ale mimo to potrzebowałam zmiany. Tak w mojej głowie zrodził
się pomysł, że pójdę na studia i będę zajmować się makijażem. Po swoich klientkach widzę, jak makijaż dodaje im pewności siebie. To wszystko napędza mnie
do działania – powiedziała specjalistka
od makijażu.
Przy stoisku firmy Visus można było
zmierzyć ciśnienie, ultradźwiękowo
umyć okulary czy wymienić noski za dowolne kwoty, które trafiały do puszki Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie, przygotowanej do zbierania środków na rzecz
Madzi Namysł. Hostessa z Family Fit rozdawała darmowe wejściówki do klubu – również za dowolne datki, które
lądowały w puszce.
Madzia ma zaledwie 4 lata, W styczniu 2015 roku zdiagnozowano u niej chorobę SMA (typ II) – rdzeniowy zanik mięśni. To choroba postępująca, powodująca
osłabienie, a w konsekwencji zanik mięśni
odpowiedzialnych za siedzenie, chodzenie, połykanie, oddychanie. Madzia jest

pogodną, wesołą i bardzo inteligentną
dziewczynką. Pomimo swojej niepełnosprawności jest wulkanem pozytywnej
energii. Pragnie poznawać świat wszystkimi zmysłami i sposobami. Niestety jej
możliwości poznawcze są ograniczone.
Datki zebrane podczas finału METAMORFOZY będą przeznaczone
na wyjazd do Paryża na konsultację lekarską. Madzia ma szansę na terapię we Francji lekiem, który nie jest refundowany
w Polsce. Zachęcamy do włączenia się
w pomoc dla Madzi Namysł. Pamiętajmy,
że każda złotówka się liczy. Jeśli nie mieliście możliwości być z nami w Galerii,
a chcecie pomóc Madzi, Stowarzyszenie
na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie udostępniło numer
konta, na który można wpłacać datki:
Numer rachunku bankowego:
95 1090 1157 0000 0000 1502 2029
z dopiskiem: Dla Madzi Namysł

Panie, które wzięły udział w METAMORFOZIE, otrzymały upominki od naszych Partnerów! Anna Kremer, Benita
Strasburger i Irena Fluder dostały bony
na dwie sesje masażu kamieniami, ufundowane przez Gabinet Rehabilitacji Mo-

niki Szarzyńskiej. Beata Blandzi odebrała
bon na profesjonalny makijaż od Katarzyny Mocek – Makeup & Permanent Makeup Artist. Do Ewy Zimniak trafił bon
na zakupy w sklepie MonEw – dla Wyjątkowych Kobiet. Katarzyna Konarska i Maria Walkowiak odebrały bony na darmowe
treningi dla swoich dzieci w Akademii Piłkarskiej Reissa. Patrycja Panek otrzymała
bon na sesję zdjęciową od firmy FotoSebol.
Do Patrycji Panek trafił bon na usługę lub

produkt od Salonów Optycznych Visus.
Bon od Family Fit na darmowy trening
trafił do Renaty Suligi. Z kolei Wioleta
Zielichowska otrzymała nagrodę niespodziankę od naszej redakcji.
Dziękujemy naszym Partnerom, Paniom, które wzięły udział w akcji oraz
wszystkim, którzy przybyli na finał METAMORFOZY do Galerii Krotoszyńskiej.
KINGA KOSTKA

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Na Bieżąco
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Łukasz Rabenda

je się zatrudnić daną osobę. Wyjątkiem
od tego przepisu jest zatrudnienie
osób, które miałyby być przyjęte
do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
W związku z powyższym nie można pozbawić pracownika egzemplarza
skierowania, a dla pracodawcy bardzo
ważne jest sporządzenie i przechowywanie kserokopii tegoż skierowania
w aktach osobowych pracownika. Bardzo często jest ono bowiem potrzebne
w najmniej oczekiwanym momencie,
tj. w sprawach skierowanych na drogę
sądową przez pracownika względem
pracodawcy.

Ważność badań
przez 30 dni
Jeśli pracownik w ciągu 30 dni
po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy wykaże nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie
lekarskie, nie musi robić ich ponownie.
Pracodawca powinien stwierdzić brak
przeciwwskazań do pracy w jego firmie
w warunkach, które są opisane w skierowaniu na badania lekarskie.
Warunki występujące w poprzednim zatrudnieniu muszą być porównywalne z tymi w firmie, w której planu-

NA DRODZE

FOT. PSP Krotoszyn

Kolejny wypadek na krajówce

KROTOSZYN

Tragiczny finał awantury
W nocy z 29 na 30 listopada w jednym z domów w Krotoszynie doszło
do awantury. Podczas szamotaniny
dwóch mężczyzn jeden z nich stracił
przytomność. Po przybyciu na miejsce pogotowia ratunkowego stwierdzono zgon poszkodowanego.
– Policjanci, po przybyciu na miejsce,
wezwali pogotowie ratunkowe, ponieważ
jeden z mężczyzn uczestniczący w szamotaninie stracił przytomność – mówi

Bartosz Karwik z Komendy Powiatowej
Policji w Krotoszynie.
Jak informuje ostrowska prokuratura, do mieszkania byłej konkubiny wtargnął mężczyzna i doszło do kłótni pomiędzy poprzednim a obecnym partnerem
kobiety. – 1 grudnia przeprowadzono
sekcję zwłok, w trakcie której nie zauważono obrażeń ani urazów zewnętrznych
czy wewnętrznych. Nie wykazano również śladów po ciosach czy duszeniu, więc
na razie wykluczamy udział osób trze-

cich – oznajmia Marcin Meler, rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej
w Ostrowie Wlkp.
W tej sprawie będą przeprowadzone
dodatkowe badania w celu zgromadzenia
pełnego materiału dowodowego. – Będą to
m. in. badania fizykochemiczne z pobranych tkanek organów wewnętrznych. Potrwa to do 4 tygodni, dlatego śledztwo będzie trwało – dodaje rzecznik prokuratury.
Od razu po zdarzeniu zatrzymany
został 30-letni mieszkaniec Krotoszyna,
który brał udział w szamotaninie, lecz
z dniem 1 grudnia zwolniono go z aresztu. Policja pod nadzorem prokuratury
prowadzi śledztwo w tej sprawie.
(NOVUS)

12 grudnia doszło do zderzenia
dwóch samochodów osobowych
na drodze krajowej nr 36, na odcinku
pomiędzy Krotoszynem a Kobylinem,
w pobliżu miejscowości Romanów.
Na miejsce skierowano dwa samochody
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie i po jednym samochodzie z OSP Kobylin i OSP Lutogniew, a także policję i Zespoły Ratownictwa Medycznego. Jak się okazało, na krajówce zderzyły się samochody
osobowe Volkswagen Golf i Peugeot 3008.
W zdarzeniu udział brały trzy osoby.
– Działania straży pożarnej w pierwszej fazie polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie kierującej
volkswagenem do czasu przybycia drugiego Zespołu Ratownictwa Medycznego
oraz współpracy z ratownikami medyczny-

mi podczas ewakuacji pasażerki peugeota
do karetki pogotowia. Jednocześnie strażacy odłączyli akumulatory w pojazdach
i ograniczyli wyciek płynów eksploatacyjnych – informuje Tomasz Patryas z Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie.
– Ze wstępnych ustaleń wynika, że
kierująca pojazdem VW Golf 22-letnia
mieszkanka Kobylina, wykonując manewr
skrętu w lewo, nie upewniła się, że jest wyprzedzana przez inny samochód, którym
jechała 31-letnia kobieta wraz z pasażerką.
W rezultacie doszło do zderzenia. Wszyscy
uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Pasażerka peugeota została zabrana do szpitala
i hospitalizowana. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja – mówi Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)
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KOMUNIKACJA

Dzień otwarty w MZK

Miniony piątek w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie był dniem otwartym. Była to też
okazja do podsumowania projektu
realizowanego wspólnie przez MZK
i Powiatowy Zarząd Dróg.
Projekt pod nazwą „Wymiana taboru
MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne, budowa ścieżki ciągów pieszo-rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego” był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita jego wartość
wyniosła ok. 10 milionów złotych,
przy 85-procentowym dofinansowaniu
i 15-procentowym wkładzie własnym.
W piątek do MZK przybyli m. in.
burmistrz Franciszek Marszałek, starosta

Stanisław Szczotka oraz Krzysztof Jelinowski – dyrektor PZD. W trakcie dnia
otwartego można było zobaczyć siedem
zakupionych autobusów oraz wziąć udział
w przejażdżce wzdłuż nowo wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej, ciągnącej się
od dworca autobusowego do Kobierna.
– Zrealizowany projekt potwierdza
dobrą ideę współdziałania władz gminnych i powiatowych z urzędem marszałkowskim. Mieliśmy duże obawy w kwestii otrzymania dofinansowania, ale dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego udało
nam się to zrealizować. Chcemy promować zdrowy tryb życia, żeby mieszkańcy
z samochodów przerzucili się na rowery
lub korzystali z miejskiej komunikacji. To
z pewnością pomoże odkorkować nasze
miasto – skomentował burmistrz Franciszek Marszałek.
(NOVUS)

KROTOSZYN

Od 15 grudnia kierowcy mogą korzystać z nowej formy wnoszenia
opłat w Strefie Płatnego Parkowania. Tego dnia w mieście uruchomiono System moBILET, który stanowi wygodną i nowoczesną alternatywę dla tradycyjnego zakupu biletu parkingowego.
System ów daje kierowcy możliwość
zakupu biletu zawsze i wszędzie, bez konieczności szukania parkomatu czy po-

siadania gotówki. Jest dostępny we
wszystkich sieciach komórkowych, zarówno dla numerów z abonamentem,
jak i dla tych na kartę. Użytkownik musi
tylko mieć telefon komórkowy z zainstalowaną bezpłatną aplikacją oraz dostępem do Internetu.
Aby korzystać z moBILET, należy pobrać aplikację ze strony m. mobilet. pl lub
z dedykowanego sklepu z aplikacjami w telefonie. Podczas pierwszego uruchomienia
konieczne jest przeprowadzenie krótkiej

rejestracji, doładowanie konta dowolną
kwotą i już możemy kupować bilety.
System działa na zasadzie elektronicznej portmonetki – przedpłata (prepaid) na indywidualny rachunek, otrzymany podczas rejestracji. Aby dokonać
wpłaty na konto, można skorzystać z tradycyjnego przelewu bankowego, karty
kredytowej lub ekspresowego zasilenia
poprzez stronę internetową bądź bezpośrednio z aplikacji mobilnej. Dzięki intuicyjnej obsłudze zakup jest bardzo

FOT. www.krotoszyn.pl

Za parkowanie zapłacisz telefonem

prosty.
W celu opłacenia postoju w strefie
po zaparkowaniu należy uruchomić
aplikację, wybrać „Parkowanie”, a następnie: miasto, ulicę, numer rejestracyjny, czas postoju, po czym potwierdzamy
zakup. Po zatwierdzeniu wybranych parametrów system łączy się z serwerem
za pomocą Internetu i otrzymuje się aktywny bilet, który jest potwierdzeniem
prawidłowo wniesionej opłaty. MoBilet
nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.
W zależności od taryfy operatora komórkowego, użytkownik może ponosić
jedynie dodatkowy koszt połączenia telefonu z Internetem.
OPRAC. (NOVUS)
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KROTOSZYN

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi

W auli Szkoły Podstawowej nr 5
w Krotoszynie odbyło się spotkanie
świąteczne władz samorządowych
z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Była to okazja do podsumowania kolejnego roku współpracy. Oczywiście wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia.
Spotkanie rozpoczęło się od występu
Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej pod batutą Roberta Kaczorowskiego. Następnie
głos zabrał burmistrz Franciszek Marszałek, który swoje wystąpienie zakończył
skierowanymi do wszystkich życzeniami
pogodnych świąt Bożego Narodzenia. – Chciałbym w imieniu Urzędu
Miejskiego i przewodniczącej Rady Miejskiej Zofii Jamki serdecznie wam podziękować za wkład w lokalną społeczność.
Życzymy wam, żeby ci wszyscy, na których rzecz działacie, docenili wasze starania – oznajmił włodarz Krotoszyna.
W podobnym tonie wypowiedział się wicestarosta Paweł Radojewski.
Joanna Jarocka z Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw omówiła wspieranie organizacji pozarządowych przez gminę. – Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości działa od 1995 roku. W 2015
zmieniło nazwę na Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw. W latach 90. było organizatorem konkursu na Krotoszyński Projekt
Roku i udzielało poręczeń kredytowych.
CKI dla organizacji pozarządowych współfinansowane jest z dotacji gminy Krotoszyn
i środków własnych stowarzyszenia, które
pochodzą z działalności gospodarczej – powiedziała Joanna Jarocka.
Do finansowych form współpracy

gminy Krotoszyn z organizacjami sektora
pozarządowego oraz podmiotami uprawnionymi zalicza się w szczególności zlecanie zadań w trybie otwartych konkursów
ofert. Realizacja zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym odbywa się na zasadach tzw. małych zleceń.
W 2016 roku gmina przyznała organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
uprawnionym, działającym w różnych obszarach pożytku publicznego, dotacje
o łącznej kwocie około miliona zł, z czego
ok. 929 tys. zł w trybie otwartych konkursów ofert, ok. 85 tys. zł w trybie tzw. małych zleceń i ok. 49 tys. zł w ramach inicjatyw lokalnych. W ciągu roku burmistrz
ogłosił sześć konkursów, na które organizacje pozarządowe złożyły ogółem 101 ofert
na dofinansowanie. W wyniku rozstrzygnięć zawarto 87 umów.
W trakcie spotkania zaprezentowano
działalność organizacji pozarządowych,
nagrodzonych w konkursie na najlepszą
inicjatywę lokalną. Były to Stowarzyszenie Smoszew Nasza Wioska (nagroda
za projekt „Kaczor – wyścigi konne”), grupa nieformalna Katarzyna i Sławomir Olgrzymkowie oraz Zofia Walkowiak (nagroda za IV Zjazd Bliźniaków) i Rada
Osiedla nr 3 (nagroda za Festiwal „Lato,
lato, lato czeka”). Pokazano także nowy
film promocyjny Krotoszyna.
Za udział w konkursie na najlepszą
inicjatywę lokalną wyróżniono również
Polski Czerwony Krzyż (za akcję „Ocalić
Punkt Krwiodawstwa”) oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
(za „60-lecie Koła Miejskiego PTTK
w Krotoszynie”).
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Wydarzenia
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STAROSTWO

Szkoły nagrodzone za osiągnięcia sportowe

ORPISZEW

Ostatniego dnia listopada miał miejsce odbiór ulicy Wiśniowej w Orpiszewie. Koszt tej inwestycji wyniósł
ok. 431 tys. zł.

W starostwie powiatowym odbyło się
spotkanie Zarządu Krotoszyńskiego
Szkolnego Związku Sportowego ze
starostą, dyrektorami szkół i nauczycielami WF-u z placówek, które były
najlepsze we współzawodnictwie
sportowym SZS WIELKOPOLSKA
w roku szkolnym 2016/2017.
Wyróżnienia wręczyli wicestarosta Paweł Radojewski iGrzegorz Dengusiak – prezes KSZS. W rywalizacji szkół ponadgimna-

zjalnych w ramach licealiady triumfowało I LO w Krotoszynie (357 punktów), wyprzedzając ZSP w Koźminie Wlkp. (113,4
pkt.) i ZSP nr 1 w Krotoszynie (23,5 pkt.).
Najlepsza placówka otrzymała kwotę 1500 zł na zakup sprzętu sportowego.
W gimnazjadzie wygrała Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie (213,6 pkt.).
Z kolei w Szkolnych Igrzyskach Sportowych najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 8 w Krotoszynie (739,2 pkt.).
(NOVUS)

FOT. www.krotoszyn.pl

Ulica Wiśniowa już gotowa

Wy ko na na zo sta ła od pod staw
jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5 metrów, na długości 320 m, z elementami odwodnienia. Na bu dowę uli cy Wi śniowej
w Orpiszewie gmina Krotoszyn otrzymała środki z budżetu województwa
wiel ko pol skie go w for mie dota cji
w ramach programu budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów
rolnych.
(NOVUS)
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BIBLIOTEKA

Świąteczne drzewko

FOT. Michał Kobuszyński & KBP

8

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej już po raz XVII zorganizowano
warsztaty plastyczne „Świąteczne
drzewko”. Współorganizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Krotoszynie.
Dla dzieci, które przybyły z opiekunami, wystąpił chór uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Krotoszynie pod kierunkiem Mariusza Kaźmierczaka. Następnie wyróżniono aktywnych czytelni-

ków biblioteki: Marcela Rejka, Piotra
Krawczyńskiego, Wiktorię Frankowską,
Łucję Jędrzak, Lenę Pawłowską, Magdalenę Owczaryszek, Mikołaja Rackiewicza,
Sandrę Zarembę i Aleksandrę Starzyńską.
Każdy z nich otrzymał książkę.
Uczestnicy warsztatów plastycznych
wykonywali ozdoby choinkowe, po czym
wspólnie dekorowali świąteczne drzewko
i śpiewali kolędy. Jak zawsze przybył także św. Mikołaj, który rozdawał cukierki
i drobne upominki.
(NOVUS)
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PRZEDSTAWIENIE

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Św. Mikołaj zaginął...

W krotoszyńskim kinie Przedwiośnie
wystawiono przedstawienie dla dzieci pt. „Zaginięcie Mikołaja”. Organizatorami wydarzenia były nieformalne koło teatralne Przedszkola nr 6
Kubuś z OI oraz Stowarzyszenie ZAŁOGA KUBUSIA, działające na rzecz
tej placówki.
Na scenie zagrali rodzice przedszkolaków – Ewa Bielecka, Tamara Gorecka,
Joanna Trysz, Katarzyna Matylak,
Agnieszka Poczta, Manita Ratajek, Zbigniew Bortkiewicz, Szymon Karbowiak,

Robert Kowalski, Karol Krawczyński
i Maciej Norbert.
Aktorzy wcielili się w role elfów, św.
Mikołaja, śnieżki i królewicza. Opowiedziana historia była przeplatana świątecznymi przebojami. Spektakl co i rusz wywoływał salwę śmiechu wśród widzów,
którzy znakomicie się bawili. Publiczność
owacją na stojąco doceniła kunszt i zaangażowanie rodziców-aktorów. Po przedstawieniu można było wesprzeć przedszkole
dobrowolnymi datkami, które przeznaczone będą na zakup sprzętu dla placówki.
(NOVUS)
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ZSP 3 KROTOSZYN

Świąteczne spotkanie
z pracodawcami

Już po raz piąty świąteczny nastrój połączył grono pedagogiczne i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie. Na spotkanie wigilijne zaproszeni zostali pracodawcy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu i pracodawcy młodzieży szkolnej.
Wspólny stół zjednoczył wszystkich,
dla których ważna jest przyszłość młodego pokolenia. Nie zabrakło przedstawicieli władz gminnych i powiatowych – burmistrza Franciszka Marszałka, starosty
Stanisława Szczotki czy Przemysława
Wójcika – naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym, a także przedstawicieli instytucji
współpracujących ze szkołą –zarządu
Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej, firmy MAHLE czy dyrektorów oświatowych z naszego powiatu.
Gości przywitała Izabela Kossakowska, dyrektor ZSP nr 3, która podkreśliła,
jak wielkie znaczenie dla właściwej edukacji ma harmonijna współpraca szkoły
z pracodawcami uczniów. Podziękowania
na ręce pracodawców złożył też Piotr Gabryelczyk, kierownik szkolenia praktycznego. Zaznaczył, że wszystkie działania

szkoły, organu prowadzącego i instruktorów praktycznej nauki zawodu zmierzają
do wychowania młodych ludzi na dojrzałych, odpowiedzialnych członków społeczeństwa oraz doskonałych fachowców
w swych dziedzinach zawodowych.
O duchowe przeżycia zadbał ks. Leszek Wojtasik, który przypomniał wszystkim, że Boże Narodzenie to święta wielkiej
miłości. Po przeczytaniu słów z Pisma Świętego duchowny zachęcił wszystkich do zaśpiewania kolędy „Wśród nocnej ciszy”.
Wspólne biesiadowanie poprzedził
występ uczniów ZSP nr 3, którzy przygotowali konkurs tematyczny – zadawali
widzom pytania z różnych kategorii, np.
wiadomości ogólnych o świętach, znajomości kolęd itp. Goście mieli także okazję
wykazać się wiedzą o filmach związanych
z Bożym Narodzeniem, a niektóre pytania sprawdzały spostrzegawczość, bowiem trzeba było rozpoznać miasto
w świątecznej dekoracji.
Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej, która została udekorowana
przez uczniów. Z kolei część kulinarną
przygotowała Mariola Kaczmarek wraz ze
swoimi podopiecznymi.
OPRAC. (GRZELO

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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SULMIERZYCE

Bożonarodzeniowy jarmark

10 grudnia w Sulmierzyckim Domu
Kultury zorganizowano II edycję Jarmarku Bożonarodzeniowego. Na ten
dzień przygotowano szereg świątecznych atrakcji.
Każdy z uczestników imprezy mógł
skosztować wypieków, które oferowały
stoiska gastronomiczne. Na kiermaszu
do kupienia były ozdoby świąteczne i prezenty, wykonane przez rodziców dzieci
z Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach, a także żywe choinki.
Atrakcji nie brakowało. Były zabawa

karaoke i foto kącik. Oczywiście pojawił
się św. Mikołaj, który rozdawał dzieciom
drobne upominki. Na scenie wystąpiły
miejscowe przedszkolaki oraz Tacy Nie
Inni Band. Jednocześnie prowadzone były aukcje ciekawych świątecznych gadżetów. Środki zebrane z kiermaszu i licytacji
zostaną przeznaczone na wyposażenie
klas lekcyjnych.
Przez kilka godzin działał punkt poboru, zorganizowany przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Dar Życia”.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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UROCZYSTOŚĆ

Świąteczne spotkanie strażaków
7 grudnia w sali reprezentacyjnej
krotoszyńskiego ratusza odbyło się
świąteczne spotkanie działaczy
Ochotniczych Straży Pożarnych
z gminy Krotoszyn oraz z Sulmierzyc
z burmistrzami tych miast – Franciszkiem Marszałkiem i Dariuszem
Dębickim.
Na uroczystość przybyli także m. in.
wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP dh Grzegorz
Marszałek, starosta Stanisław Szczotka,
st. bryg. Jacek Strużyński – komendant
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,
przewodnicząca Rady Miejskiej w Krotoszynie Zofia Jamka, krotoszyńscy radni,
a także księża dekanatu krotoszyńskiego.
– Tradycyjnie spotykamy się w tej sali,
żeby podsumować miniony rok. Dzisiejsza
uroczystość jest świadectwem tego, że jesteście bardzo ważni i doceniani przez
mieszkańców naszej gminy. Rok ten był
wypełniony jak zawsze ciężką, sumienną
pracą i możemy wszyscy powiedzieć, że jesteśmy z was dumni. Wiemy, że zawsze
gdy jest taka potrzeba, niesiecie pomoc potrzebującym. W bieżącym roku na zadania
z zakresu ochrony przeciwpożarowej z budżetu gminy Krotoszyn przyznano kwotę

około 1,5 mln zł. Jednostki OSP otrzymały
również dofinansowanie z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacją przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej – mówił burmistrz
Franciszek Marszałek.
W spotkaniu udział wzięła również
dziecięca drużyna pożarnicza z OSP Kobierno, która reprezentowała naszą gminę na I Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Dziecięcych Drużyn Pożarniczych
w Wieruszowie. Z kolei uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi z Krotoszyna uświetnili

uroczystość występem artystycznym.
W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia związkowe i podziękowania.
Otrzymali je Henryk Wygralak (OSP
Świnków), Zdzisław Nowak (OSP Jasne
Pole), Wojciech Gałęski (OSP Orpiszew),
Damian Kłopocki (OSP Dzierżanów),
Łukasz Konieczny (OSP Kobierno), Patryk Bała (OSP Tomnice), Witold Kala
(OSP Tomnice), Marcin Furman (OSP
Orpiszew), Maciej Dudziński (OSP Orpiszew) i Karina Liebchen (OSP Orpiszew).
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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WYWIAD

Od dzieciństwa pociągała mnie muzyka
2 grudnia podczas jarmarku świątecznego na rynku w Krotoszynie
na scenie zagrał popularny zespół
góralski Turnioki. Z Arkadiuszem
Wiechem, liderem i jednocześnie założycielem kapeli, krótką rozmowę
przeprowadził Michał Kobuszyński.
Zdaje się, że po raz pierwszy mieliście
okazję zagrać koncert w Krotoszynie...

– Jako zespół jesteśmy tutaj po raz
pierwszy. Od siebie mogę dodać, że kiedyś zdarzyło mi się przejeżdżać przez
Krotoszyn.
Skąd właściwie wzięła się nazwa
Waszego zespołu?

– Słowo turnioki pochodzi zlokalnej gwary góralskiej i oznacza nazwę gór skalistych.
W jaki sposób doszło do powstania
zespołu?

– Pomysł na założenie zespołu pojawił się podczas studiów muzycznych
w Cieszynie. Wszyscy pochodzimy z południa Polski. W ciągu 17 lat grania dochodziło do zmian w składzie. Od dzieciństwa interesowałem się muzyką. Pochodzę z takiej małej wioski – Lachowice,
niedaleko Babiej Góry.
Zagraliście mnóstwo koncer tów,

również poza granicami naszego kraju.
Jak Wasz reper tuar jest odbierany
przez zagraniczną publiczność?

– Na nasze występy zawsze przychodziły tłumy do wielkich hal koncertowych. Sami byliśmy zdziwieni aż takim zainteresowaniem, kiedy odwiedziliśmy tak egzotyczny kraj jak Indie. Poza tym byliśmy w Meksyku, Niemczech, Belgii i Czechach, na Ukrainie,
Słowacji i Węgrzech.
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KOŹMIN WLKP.

Mikołajkowy spektakl dla dzieci

6 grudnia w koźmińskim kinie
Mieszko zorganizowano dla dzieci
mikołajkowe przedstawienie pt.
„Za pasem święta, a ktoś majstruje
przy prezentach”. Na scenie wystąpili aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa.
Organizatorem wydarzenia był
Gminny Zespół Instytucji Kultury. Krakowscy aktorzy postawili na bezpośredni

kontakt z małymi widzami, którzy znakomicie bawili się w klimacie nadchodzących świąt.
Teatr Maska istnieje od 2001 roku.
Zdobył uznanie wielu placówek oświatowych w całym kraju, czego dowodem
są liczne podziękowania i referencje.
Oprócz spektakli organizuje również
warsztaty, szkolenia i prelekcje dla najmłodszych.
(NOVUS)
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BIEGI

Mikołajki na sportowo
Wielu zawodników z naszego powiatu startowało w biegach mikołajkowych. Nasi biegacze rywalizowali m.
in. w Toruniu, Poznaniu i Wrocławiu.
W Toruniu mikołajkowe zawody odbyły się już po raz piętnasty. W ramach
Festiwalu Biegów Świętych Mikołajków
można było startować na dystansach półmaratonu, 10 km i 5 km. Na najdłuższej
trasie pobiegli Jacek Kasprzak (1: 45: 35),
Karol Olejniczak (1: 45: 33), Andrzej Maciejewski (1: 45: 35), Justyna Olejniczak
(1: 45: 36), Jacek Modrzyński (1: 48: 12)
i Karol Kałużny (1: 55: 19). Z kolei 10-kilometrowy odcinek pokonali Bartosz Andrejczuk (52: 20), Bogdan Parysek
(56: 44), Joanna Olejniczak (58: 37) i Katarzyna Modrzyńska (1: 00: 12).
W IV Mikołajkowym Biegu w Poznaniu zaprezentowało się dwoje naszych za-

wodników. Na dystansie 4,3 km rywalizowali Adrian Szałata (14. miejsce – 18: 15) i Luiza Dziuba (248. miejsce – 26: 41).
We wrocławskim Biegu Mikołajów
uczestnicy mieli do przebiegnięcia trasę

o długości 10 km. Nasz powiat reprezentowali Jarosław Torzecki (301. miejsce – 59: 39), Marek Nowacki (304. miejsce – 59: 40), Magdalena Raś (801. miejsce) i Alicja Obal (898. miejsce).
(GRZELO)
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KGW

Spotkanie opłatkowe w Dzierżanowie
W sali wiejskiej w Dzierżanowie odbyło się spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Wszyscy goście
spędzili wieczór w miłej, świątecznej
atmosferze.
Na uroczystość przybyli m. in. starosta Stanisław Szczotka, wiceburmistrz Krotoszyna Joanna Król-Trąbka,
sołtys Dzierżanowa Krzysztof Szczotka
z rodziną, naczelnik OSP Tomasz Kaczmarek oraz proboszcz parafii w Lutogniewie – ks. Łukasz Żurawski.
Panie z KGW organizację uroczystego spotkania rozpoczęły już dwa dni
wcześniej. Przygotowały salę, wykonały
świąteczne dekoracje i przyrządziły
wszystkie wigilijne potrawy.
Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca KGW – Katarzyna Felisiak, oficjalnie witając gości i składając wszystkim życzenia świąteczne. Następnie wspólnie
zaśpiewano kolędę.
– Życzę dalszego tak prężnego działania, bo robicie to nie tylko dla siebie, ale
też dla lokalnej społeczności, dla tej małej
ojczyzny, którą tutaj tworzymy. Jeśli ktoś
potrafi przygotowywać takie cykliczne
spotkania, to znaczy, że wspólnota dobrze
funkcjonuje i umie znakomicie współ-

działać – powiedział ks. Łukasz Żurawski.
Po złożeniu życzeń przez pozostałych
gości podzielono się opłatkiem oraz wręczono upominki, które przygotowali starosta i ksiądz proboszcz. Wieczór upłynął
wszystkim w miłej, świątecznej atmosferze, przy stole suto zastawionym tradycyjnymi potrawami.
– Jestem zadowolona, że wszyscy zaproszeni gości przybyli. Cieszę się, że mogę pokazać, jak promujemy naszą lokalną
społeczność. Żałuję jedynie, że nie mogła
być dziś z nami pierwsza przewodnicząca

naszego koła, pani Wanda Kaczmarek,
która źle się czuje – podsumowała spotkanie K. Felisiak.
KGW w Dzierżanowie działa nieprzerwanie od 17 stycznia 1964 roku.
Aktualnie zrzesza 19 członkiń, którym
od 2015 roku przewodniczy K. Felisiak.
Dzierżanowskie gospodynie zaplanowały
już szereg imprez na 2018 rok. Wiele
z nich, jak choćby Dzień Kobiet, śniadanie wielkanocne, Dzień Matki czy Dzień
Dziecka, to cykliczne imprezy.
(IWONA)
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WIELOWIEŚ

Mikołajki z ARiMR

Krotoszyńskie Biuro Powiatowe
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowało spotkanie mikołajkowe z dziećmi z Od-

działu Przedszkolnego w Wielowsi.
W spotkaniu z przedszkolakami
udział wzięli Andrzej Skrzypczak – kie-

17

rownik Biura Powiatowego ARiMR
w Krotoszynie oraz zaprzyjaźniona z biurem Pszczółka od św. Mikołaja, która wręczyła dzieciom pluszowego misia.
Dla maluchów przygotowano konkurs, który polegał na pokolorowaniu wizerunku misia przy użyciu kredek z logo
ARiMR. Potem A. Skrzypczak wręczył
dzieciom pozostałe upominki – gadżety
z logo agencji.
Przedszkolaki dla swoich gości też
przygotowały niespodziankę – piękny
występ artystyczny. Na koniec Pszczółka,
w imieniu św. Mikołaja, podarowała dzieciom upominki ufundowane przez
Przedszkole.
(ANKA)
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JARMARK ŚWIĄTECZNY

Weekend z Lions Clubem

W miniony weekend Lions Club Krotoszyn po raz kolejny zorganizował
na rynku Jarmark Bożonarodzeniowy „Złota Niedziela”. Członkowie stowarzyszenia wraz z rodzinami przygotowali stoiska z kulinariami, ozdobami świątecznymi, jemiołą, choinkami, a także grill i loterię fantową.
Wszystkim przybyłym na jarmark
czas umilali młodzi artyści, którzy występowali na przygotowanej scenie, a byli to
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
w Koźminie Wlkp., młodzież z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie i Aleksandra Woźniak z LEO Club
Zamek Koźmin.
– W sobotę i niedzielę spotkaliśmy
się na krotoszyńskim rynku, aby wspólnie
pracować, świętować i pomagać tym, których los nie oszczędził. Wszystko po to,

by pozyskać dochód, który pozwoli sfinansować – już po raz szósty – kolonie
dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej
i z rodzin zastępczych z terenu powiatu
krotoszyńskiego. Udało nam się w ten
sposób pozyskać ponad 13 000 zł. W tym
roku swoje stoiska miały również Specjal-

IMPREZA

Zdunowskie mikołajki

10 grudnia w Szkole Podstawowej
w Zdunach zorganizowano mikołajki. Przygotowano wiele atrakcji – kiermasz świąteczny, rozmaite
zabawy czy występy artystyczne
dzieci. Na imprezę przybył oczywiście św. Mikołaj.
Na kiermaszu swoje wyroby oferowa-

ły Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodzieła (które również obsługiwało kawiarenkę), Zdunowskie Stowarzyszenie
Wzajemnej Pomocy, Dom Pomocy Społecznej z Baszkowa i Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży ze Zdun.
Kącik zabaw dla dzieci przygotowali
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Przy ich

ny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Konarzewie, LEO Club Zamek w Koźminie Wlkp. i Szkoła Podstawowa nr 1
w Koźminie Wlkp. – skomentował Jacek
Zawodny z Lions Clubu Krotoszyn.
(NOVUS)
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stoisku można było wykonać ozdoby
świąteczne, zapleść piękne warkocze oraz
doświadczyć kary od „złego Mikołaja”,
który zamykał w dybach i straszył ścięciem głowy.
Na scenie taneczny popis dały podopieczne Jagody Szkudłapskiej z Art of
Dance, a potem wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola w Zdunach. Następnie przybyli mieszkańcy mogli wysłuchać świątecznego koncertu Zdunowskiego Zespołu Kameralnego „Akcent”
przy akompaniamencie Grażyny i Sławomira Morawskich. Nie obyło się bez bisów.
Po występach na scenę wkroczył elf
św. Mikołaja, zapraszając dzieci do wspólnej zabawy. Po wykonaniu wielu zadań
udało się zaprosić samego św. Mikołaja.
Organizatorami mikołajkowej imprezy były Zdunowski Ośrodek Kultury oraz
miejscowa szkoła podstawowa, a pomocą
służyli także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej.
(NOVUS)
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Igrzyska po raz czwarty!
W miniony weekend w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Olimpijskiej odbyły się IV Krotoszyńskie
Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej
oraz Przedszkolaków w Sumo. Przez
dwa dnia na dohyo zaprezentowało
się blisko 400 młodych zawodników. Dla każdego z uczestników
przygotowano specjalną nagrodę
za udział w imprezie.
Organizatorami igrzysk były Towarzystwo Atletyczne Rozum Krotoszyn
i Polski Związek Sumo. Prawie 400 adeptów sumo z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów podzielono na kategorie wiekowe i wagowe. – Po raz kolejny mogliśmy przekonać się o wielkich
chęciach dzieci do uprawiania sportu – podkreślił Dariusz Fabianowski, wiceprezes PZS. – Dziękuję wszystkim rodzicom, wychowawcom oraz dyrektorom
placówek oświatowych za zaangażowanie
w naszą imprezę. Dla tych młodych zawodników to przede wszystkim świetna
zabawa, połączona z elementami sportowej rywalizacji.
W sobotę doszło także do meczu międzynarodowego, w którym seniorzy polskiej reprezentacji zmierzyli się z rywala-

dowaną przez marszałka województwa
wielkopolskiego. – Poza nagrodami indywidualnymi dla każdego uczestnika tym
razem puchary za udział otrzymały też
wszystkie przedszkola. Jestem pod szczególnym wrażeniem placówki z Milicza,
mi z Azerbejdżanu. Krotoszynianin Aron
Rozum wraz z Michałem Luto i Rafałem
Głodkiem wygrali z gośćmi aż 8: 1. Mecz
przeprowadzono na zasadzie walk „każdy
z każdym”. – Takie weekendy z sumo to
dla nas już tradycja. Mogę powiedzieć, że
wzorem naszego miasta tego typu turnieje odbyły się też w Ropczycach oraz
w Warszawie i cieszyły się dużym powodzeniem – przyznał D. Fabianowski.
W trakcie igrzysk można było nabyć
kalendarz sportowy ze zdjęciami autorstwa Sławomira Skalskiego. Uwieczniono
w nim reprezentantów Polski w sumo,

którzy startowali w tegorocznych The
World Games we Wrocławiu. Pieniądze
ze sprzedaży kalendarza zostały przekazane na rehabilitację Leszka Blautenberga,
trenera zapasów, który w listopadzie doznał wylewu krwi do mózgu i obecnie
w ciężkim stanie przebywa w szpitalu.
W niedzielnych zmaganiach najmłodszych najlepsza okazała się drużyna
z Przedszkola nr 3 Bajka, która w finale
pokonała 2: 1 ekipę z Maciusia. Na trzecim miejscu uplasował się zespół z Biedronki, wygrywając 3: 0 z placówką z Milicza. Zwycięzcy otrzymali nagrodę ufun-

która dotarła na nasze zawody dzięki zaangażowaniu rodziców, za co im serdecznie dziękuję – oznajmił D. Fabianowski.
W trakcie igrzysk nie brakowało pozasportowych atrakcji. Przygotowano
dmuchany zamek, wystąpili tancerze
z Centrum Tańca Show Dance Katarzyny
Wicenciak-Dudy, Foto-Budka Sebastiana
Szostaka oferowała pamiątkowe zdjęcia,
uczniowie z ZSP nr 2 w Krotoszynie przygotowywali obiady.
Sponsorami imprezy byli Polski
Związek Sumo, Domak Nieruchomości,
Daf-Mal, Ferrum, Urząd Marszałkowski,
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Krotoszynie, CSiR Wodnik, PKO Bank Polski,
Yasumi, Piekarnia Brykczyński.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

WYDARZY SIĘ

godz. 21.00 – GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI ambulansie na parkingu urzędu miejskiego.
13 stycznia
Dary dla zwierząt ze schroniska w Krotoszynie można
JEDI - USA, przygodowy/sci-fi, 150' - 2D napisy
Maraton pływacki dla Wielkiej Orkiestry
oddawać strażakom na rynku w godz. 17.00-19.00
Wtorki-czwartki
Świątecznej Pomocy, organizowany przez UKS Delfin
Kino Przedwiośnie
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
Do 29 grudnia
4 oraz krytą pływalnią Wodnik.
19-31 grudnia
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali
Wystawa malarstwa Danuty Stępień w galerii
godz. 15.00 – GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
6 stycznia
19 grudnia
6 stycznia
„Turniej operetkowy, czyli trzy soprany kontra
JEDI - USA, przygodowy/sci-fi, 150' - 3D dubbing
Bezpłatne badania rentgenowskie, połączone z
II Memoriał Andrzeja Szczepaniaka od godz. trzej tenorzy”, godz. 17.00 w kinie Mieszko; bilety z
godz. 18.00 – GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI
badaniem spirometrycznym w godz. 10.00-15.00 w 9.00 w Szkole Podstawowej nr 8.
cenie 60 zł – rezerwacja: GZIK.
JEDI - USA, przygodowy/sci-fi, 150' - 2D dubbing

Krotoszyn

Koźmin Wlkp.
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POD NASZYM PATRONATEM

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Seria niewykorzystanych karnych

Mistrzowskie zakończenie sezonu
W prawdziwie mistrzowski sposób
sezon zakończyły zawodniczki
z gminy Koźmin Wlkp., reprezentujące na co dzień MUKS Białe Tygrysy Jarocin. W ostatnim w tym roku
starcie, na Międzynarodowym Pucharze Polski Olsztyn Cup 2017,
wywalczyły aż cztery medale – Alicja Kowańdy złoto i brąz, Natalia
Wosiek srebro, a Katarzyna Półrolniczak brąz.

Piąta kolejka Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej obfitowała w niewykorzystane rzuty karne. Zawodnicy mylili się aż osiem razy. W tabeli
status quo zostało zachowane.
Piąta seria rozpoczęła się od popisu G.
Gmerka, który zanotował pięć bramek
i pięć asyst, a jego Dream Team wygrał 13: 9 z Octagonem. W spotkaniu Igloo
z Tornadem trzy gole strzelił D. Panek
i pierwsza z tych drużyn zwyciężyła 9: 4.
Ekipa MTV pokonała 7: 3 Juniorów
Astry, mimo że jej piłkarze nie wykorzystali aż czterech rzutów karnych. Marno-

wali je również gracze Żubrów i Pro-Metu. W tym pojedynku było sporo walki,
a sędziowie musieli często sięgać po żółte
kartki, aby uspokoić zawodników. Ostatecznie Żubry wygrały 5: 3.
Z trudem komplet punktów wywalczył zespół A Seree Tee, pokonując Ekipę
z Sulmierzyc rzutem na taśmę 3: 2. Natomiast LZS Kobierno-Tomnice dziesięć
minut przed końcem prowadził z Luntrusami tylko 4: 3, ale potem trzy razy
do siatki trafił D. Jędrkowiak i faworyt
wygrał 7: 3.
(GN)
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Tym samym zawodniczki z gminy
Koźmin walnie przyczyniły się do zdobycia przez jarociński klub pucharów
za trzecie miejsca w klasyfikacji drużynowej w kategoriach młodzieżowiec i junior.
W Międzynarodowym Pucharze Polski Olsztyn Cup 2017 wystartowało
aż 23 reprezentantów MUKS Białe Tygrysy Jarocin. Podobnie jak w latach ubiegłych w stolicy Warmii i Mazur pojawili
się praktycznie wszyscy najlepsi zawodnicy z całej Polski, gdyż była to impreza inaugurująca sezon startowy 2018 i rozgrywana w rocznikach obowiązujących od 1
stycznia. Dodatkowo, zgodnie z komunikatem Polskiego Związku Taekwondo
Olimpijskiego, turniej w Olsztynie był
jedną z trzech imprez zaliczanych do rankingu, na podstawie którego wybierana

będzie reprezentacja na kwietniowe mistrzostwa świata juniorów.
Pierwszego dnia rywalizowali juniorzy, juniorki i kadeci. Zdecydowanie najlepiej z jarocińskiego teamu zaprezentowały się dwie juniorki – Alicja Kowańdy
i Natalia Wosiek, startujące w kategorii
wagowej do 59 kg. Alicja w drodze do finału stoczyła dwie walki, obie kończąc
nokautem technicznym (różnicą 20
pkt.). Walcząca w drugiej połówce drabinki turniejowej, debiutująca wśród juniorek Natalia Wosiek, również stoczyła
dwa pojedynki, pokonując bardziej doświadczone rywalki. W finale tym razem
lepsza okazała się Alicja, która mogła cieszyć się ze złotego medalu, natomiast Natalia zakończyła rywalizację z srebrem.

Brąz zdobyła także juniorka Katarzyna Półrolniczak w kat. -52 kg, odnosząc
dwa zwycięstwa, a w półfinale ulegając
późniejszej triumfatorce.
Drugi dzień zmagań to rywalizacja
młodzieżowców, młodzików i kadetek.
W kategorii młodzieżowców wystąpiły A.
Kowańdy i K. Półrolniczak, jeszcze drugoroczne juniorki. Startująca w wadze
do 62 kg Alicja, po zwycięstwie w pierwszym pojedynku i porażce w walce półfinałowej, zajęła trzecią pozycję. Na piątym
miejscu uplasowała się K. Półrolniczak.
Warto dodać, że obie przegrały z późniejszymi złotymi medalistkami.
OPRAC. (ANKA)

Więcej na ten temat
na www.glokalna.pl
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ZAPASY

TENIS STOŁOWY

SIATKÓWKA

Trzy krążki
Każdy wrócił do domu z medalem Polon najlepszy w trójkach
na Grand Prix
W Zdunach rozegrano drugi turniej eliminacyjny z cyklu Grand Prix Południowej Wielkopolski w kategoriach
żaków (rocznik 2007 i młodsi) i kadetów (rocznik 2003 i młodsi). W zawodach rywalizowało 39 zawodników
i zawodniczek.
Troje tenisistów z naszego powiatu znalazła się na podium. W kategorii żaczek trzecie miejsce zajęła Katarzyna Roszczak (UKS
Impuls Zduny). Z kolei Miłosz Kołodziejski
(UKS Impuls Zduny) rozgrywki żaków zakończył na drugiej lokacie. Srebrny medal
zdobył także Krzysztof Szymlet (LZS Błyskawica Bożacin), który walczył w grupie kadetów. Blisko podium była w kadetkach
Marcelina Faja (UKS Impuls Zduny), która
uplasowała się na czwartym miejscu.
(ANKA)

Bardzo dobrze spisali się młodzi reprezentanci Olimpijczyka Sulmierzyce w wojewódzkim turnieju zapaśniczym w Krośnicach. Nasi zawodnicy
wywalczyli aż dziesięć medali.
W zawodach startowało 94 zapaśników, którzy rywalizowali w kategoriach
dzieci, kadetów i juniorów. Klub z Sulmierzyc reprezentowało dziesięcioro za-

WYWIAD

Tu każdy zostaje zwycięzcą
Z Piotrem Reissem, założycielem
Akademii Piłkarskiej Reissa, legendą Lecha Poznań, na temat organizowanych przez klub serii turniejów
rozmawiał Grzegorz Nowak.
Reiss Cup to niemal tradycja Akademii Piłkarskiej Reissa. Ponad 7000 zawodników już od początku listopada
z niecierpliwością czeka na turniej
w swoim mieście. Jakie atrakcje przygotowano na rozgrywki?

– Każda edycja Reiss Cup to duża
dawka sportowych emocji, zdrowa rywalizacja, mnóstwo strzelonych bramek
oraz głośny doping kibiców. Zawody to
nie tylko świetna zabawa dla całej rodziny, ale i nauka gry według zasad fair
play. Dla wszystkich uczestników, ich
rodzin, okolicznych mieszkańców oraz
przybyłych gości przygotowano m. in.
gry i zabawy, konkursy i – co najważniejsze – prawdziwą dawkę sportowych
emocji.
Czym turniej Reiss Cup wyróżnia się
na tle innych zawodów dla dzieci?

– Reiss Cup to największy w Polsce
cykl turniejów sportowych dla dzieci,
organizowany co roku przez moją Akademię oraz Fundację. To, co wyróżnia
zmagania, to przede wszystkim fakt, że
w najmłodszych grupach każdy zostaje
zwycięzcą. Wyniki to drugorzędna
sprawa – liczy się przede wszystkim radość z gry i spełnianie się na boisku.
Chcemy pokazać podopiecznym Akademii, że całe piękno, jakie towarzyszy
piłce nożnej, to poczucie zadowolenia
i dobrej zabawy.

wodników i każdy z nich zdobył medal.
Na najwyższym stopniu podium stanęli Magdalena Machnik i Gracjan Wieczorek, srebro wywalczyły Martyna Płonka i Dominika Grobelna, a na trzecich
miejscach zmagania zakończyli Nikola
Kromarek, Bartosz Mazur, Zuzanna Kokot, Szymon Gibasiewicz, Tomasz Kowalski i Dawid Grzybek.
(ANKA)

– Owszem. Turnieje to ogromne
przedsięwzięcie organizacyjne, ale i logistyczne. Mało kto zdaje sobie sprawę, że
już w noc poprzedzającą każdą edycję Reiss Cup kilkudziesięciu pracowników jest
zaangażowanych w zbudowanie boiska
mobilnego, dzięki któremu możemy
umożliwić grę jak największej ilości młodych piłkarzy. Wato zaznaczyć, że nic nie
udałoby się bez naszych partnerów oraz
władz poszczególnych miast. Z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim osobom, dzięki którym Reiss Cup na stałe zagościł w harmonogramie eventów poszczególnych miast. Wszystkich fanów
futbolu, rodziców zawodników mojej
Akademii serdecznie zapraszam
do udziału w jedynych takich rozgrywkach w Polsce.
Z Krotoszynem związany jesteś już
od kilku lat. Jak oceniasz pierwszy Reiss Cup rozegrany w tym mieście oraz
atmosferę, która mu towarzyszyła?

Za nami dwa dni intensywnych rozgrywek piłkar skich w Krotoszynie.
Gdzie jeszcze zagościł Reiss Cup w tym
roku?

– Za nami turnieje w Murowanej
Goślinie, Kościanie, Kole, Kórniku czy
Obornikach, Krotoszynie, Wolsztynie.
Potem były zmagania w Słupcy, Trzciance
i Pleszewie. Podsumowaniem piłkarskich
emocji jest turniej w poznańskiej Arenie
(16-17 grudnia – przyp. red.). Pojawiło
się na nim ponad 1000 zawodników, co
pokazuje skalę wydarzenia.
Pięć weekendów – około 20 turniejów. To bardzo duże przedsięwzięcie organizacyjne. Jak Akademia Piłkarska
Reissa przygotowuje się do najważniejszego dla niej turnieju w roku?

– Nowo wybudowana hala dała nam
kolejną okazję do rozwoju Akademii
w Krotoszynie. Dziękuję w tym miejscu
władzom miasta za objęcie patronatu
nad naszym turniejem. Jak każdy widział,
impreza zakończyła się wielkim sukcesem. Uśmiechy i radość ze strzelanych
bramek moich podopiecznych to najlepsza motywacja zarówno dla mnie, jak
i wszystkich osób zaangażowanych w organizację turnieju. Chciałbym podziękować też CSiR Wodnik za umożliwienie
nam pracy w piątkową noc przy rozkładaniu boiska oraz trenerom i asystentom,
którzy przez cały weekend ciężko pracowali. Zapraszam wszystkich na treningi
do krotoszyńskiej lokalizacji, gdzie na najmłodszych czeka mnóstwo zabawy, połączonej z nabywaniem umiejętności piłkarskich.

2 grudnia w Szkole Podstawowej nr 8
odbył się XVII Mikołajkowy Turniej Minisiatkówki Chłopców o Puchar Burmistrza Krotoszyna. Rywalizowały drużyny z klas IV i V. W szranki stanęły
ekipy z Krotoszyna, Milicza, Międzyrzecza, Poznania, Jarocina i Wrocławia.
W trójkach walczyło osiem zespołów.
Zwyciężyli gospodarze – UKS Polon Krotoszyn. W zwycięskim teamie grali Tomasz
Łęcki, Mikołaj Ciepły, Jan Nowaczyk i Sebastian Ligęza. Drugie miejsce zajęła poznańska Jedynka, a na trzeciej lokacie upla-

sował się MKS Jarocin. Druga drużyna Polona zakończyła zmagania na piątej pozycji.
W kategorii dwójek rywalizowało 16
ekip. Gospodarze wystawili trzy zespoły,
które uplasowały się na miejscach piątym,
ósmym i dziewiątym. Triumfowała Jedynka Poznań, wyprzedzając Orliki Międzyrzecz i Volley Gang Wrocław.
Turniej odbył się dzięki środkom finansowym, pozyskanym w konkursie
ofert Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.
Nagrody ufundowały krotoszyński magistrat i UKS Polon.
(ANKA)

KARATE

Świąteczna rywalizacja

W minioną niedzielę odbył się świąteczny turniej karate dla zawodników KS Krotosz. Tymi zawodami
klub docenił młodych sportowców
za dwanaście miesięcy ich pracy
na treningach.
Turniej otworzył Zbigniew Brodziak,
który przywitał wszystkich zgromadzonych w hali sportowej przy stadionie. – W imieniu klubu Krotosz chciałbym
podziękować rodzicom i sponsorom za kolejny rok wspólnej działalności. To dzięki
wam nasza sekcja karate stale się rozwija,

a na przyszły rok otrzymaliśmy szansę organizacji mistrzostw kraju w naszym mieście.
Wam, drogie dzieci, życzę udanych zawodów oraz radości z rywalizacji. Potraktujcie
to spotkanie jako dobrą zabawę oraz możliwość rozwijania swoich umiejętności
na macie – oznajmił Z. Brodziak.
Nad przebiegiem zawodów czuwała
dwójka sędziów – Mariusz Kaj i Darian
Paszek. Po zmaganiach każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy dyplom. Na koniec
wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Sport

24
Mariusz Walkowiak
W leczeniu
bólu kręgosłupa
polecam terapię
Dr. Coxa. Pozwala ona bowiem
na bezoperacyjne zmniejszenie
przepukliny dysku i jego regenerację nawet do 30 procent. To metoda
bezpieczna i łagodna, a przede wszystkim skuteczna. Mogą z niej skorzystać
pacjenci z takimi dolegliwościami jak
rwa kulszowa i barkowa, drętwienie,
mrowienie kończyn itp. Wcześniej jedynym wyjściem był zabieg chirurgiczny,

lecz dzięki terapii Dr. Coxa operacji można uniknąć.
Metoda ta daje efekt w postaci pomniejszenia się przepukliny dysku, dzięki
czemu zmniejsza się ucisk na korzenie nerwowe, co przynosi ulgę w bólu. Ponadto
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dochodzi do powiększenia się otworów
międzykręgowych i przywracany jest ruch
w stawach kręgosłupa. Najważniejszy efekt
to regeneracja krążków międzykręgowych,
które stają się bardziej nawodnione, odżywione i większe.

SPORTY WALKI

Boks wraca do Krotoszyna!
W czwartek wieczorem w Restauracji Impuls w Zdunach odbyła się konferencja prasowa, której tematem
była reaktywacja boksu w Krotoszynie i powołanie klubu bokserskiego.
Oprócz działaczy sportów walki
na spotkaniu pojawił się gość specjalny – Andrzej Gołota, najsłynniejszy polski bokser, który objął patronat nad tym przedsięwzięciem. Działania wsparł również senator Łukasz
Mikołajczyk.
Legendarny polski bokser przybył
do Zdun w towarzystwie małżonki Marioli. Ponadto w konferencji udział wzięli
Dawid Korzeniewski – dyrektor biura senatora PiS Łukasza Mikołajczyka, Grzegorz Szwoch – pełnomocnik Andrzeja
Gołoty i pomysłodawca reaktywacji klubu bokserskiego w Krotoszynie, Jacek
Złotorzyński – kierownik kadry Wielkopolski w boksie, członek zarządu wielkopolskiego i sędzia bokserski, Tomasz Rożniatowski – wiceprezes ds. sportowych
w Dolnośląskim Okręgowym Związku
Bokserskim i również sędzia bokserski,
wraz z synem Wojciechem, Krystian Kłopocki – Thai Boxing Team Krotoszyn,
Mariusz Kaj – zawodnik kickboxingu
oraz trener karate shotokan w klubie KS
Krotosz, Zbigniew Brodziak – odpowiedzialny za sprawy sportowe w powstającym klubie bokserskim.
Spotkanie prowadził redaktor Marcin Szyndrowski, który omówił założenia
idei powołania klubu bokserskiego. – Historia krotoszyńskiego boksu jest wciąż
nieodkrytą kartą w dziejach naszego miasta – powiedział. – Wspólnie z Łukaszem
Cichym prezentujemy archiwalne zdjęcia
krotoszyńskich bokserów z bogatego
zbioru Józefa Jaśkowiaka, który o sporcie
wie naprawdę wiele. Pan Józef dał się poznać jako aktywny mieszkaniec, a swoimi
zbiorami chętnie dzieli się z innymi.
Na koncie ma już kilka wystaw promujących historię naszego sportu.

O historii krotoszyńskiego boksu
opowiedział redaktor Łukasz Cichy. – Boksu nie byłoby, gdyby nie akcja
kilkunastu entuzjastów tego sportu – oznajmił. 16 września 1929 roku
na zebraniu w Hotelu Wielkopolskim
(w budynku dawnego domu kultury
na Małym Rynku w Krotoszynie) utworzono klub Astra, w którym powstała m.
in. sekcja bokserska. Przez nasze miasto
przewinęło się wiele ciekawych postaci
związanych z tą dyscypliną sportu, jak np.
Aleksander Polus (były mistrz Europy
z Poznania), Stanisław Wierzbicki, Józef
Szkudławski, Władysław „Senior” Nowaczyk, Jan Leśny, Wojciech Zalewski.
Obecni na spotkaniu działacze wyrazili chęć współpracy przy zakładaniu klubu bokserskiego. Wszyscy zgodnie twierdzą, że to dopiero początek drogi i trzeba
było uczynić przysłowiowy pierwszy
krok. Teraz trzeba pomyśleć o dobrej bazie sportowej.
Klub bokserski ma być skierowany
przede wszystkim do młodzieży, ponieważ ten sport wyrabia charakter, dyscyplinę i opanowanie. Pomysł zyskał poparcie
senatora Łukasza Mikołajczyka, który – jak poinformował dyrektor jego biura – nie wahał się ani chwilę i zgodził się
na objęcie patronatem tego przedsięwzię-

cia. – Pan senator będzie wspierał krotoszyński boks i robił wszystko, żeby ten pomysł zaowocował powstaniem klubu.
Chcemy, by młodzież była aktywna poprzez sport. Zamiast siedzieć przed komputerem, młodzi ludzie powinni spędzać
czas na aktywności, która poprawiać będzie ich zdrowie i kondycję – stwierdził
Dawid Korzeniewski.
Pasjonaci boksu liczą również na pomoc samorządu i ministerstwa sportu.
W tym resorcie trwają prace nad przywróceniem odpowiedniej rangi boksowi
olimpijskiemu. Stosowny projekt ma trafić pod obrady parlamentarzystów.
– Myślę, że początek przyszłego roku
jest bardzo realny. Wszyscy jesteśmy pasjonatami tego sportu. Oczywiście uważamy,
że będzie potrzebne wsparcie samorządu.
Kiedy poinformowałem o tym pomyśle
Andrzeja Gołotę, to długo się nie zastanawiał i przystał na propozycję objęcia tej inicjatywy patronatem – powiedział Grzegorz Szwoch, pełnomocnik A. Gołoty.
Opiekę nad krotoszyńską sekcją obejmie znany polski trener – Tomasz Dylak.
Za sportową część projektu odpowiadać będzie z kolei Zbigniew Brodziak, od lat związany z krotoszyńskimi sportami walki.
A. Gołota nie krył zadowolenia z faktu, iż Krotoszyn chce wrócić na bokserską
mapę Polski. Oczywiście nie mogło zabraknąć rozdawania autografów i wspólnych zdjęć. Dla naszej redakcji bokser
podpisał kilka koszulek, które przekażemy na aukcje charytatywne.
A. Gołota uważany jest za niekoronowanego mistrza wagi ciężkiej w boksie zawodowym. Przez wiele lat jego walki wywoływały wiele emocji na całym świecie,
jak choćby te z Riddickiem Bowe'em czy
Michaelem Grantem, które przeszły
do historii polskiego boksu. Kontrowersyjne werdykty sędziów w pojedynkach
z udziałem Polaka przyniosły mu rozgłos
na całym świecie. W 2014 roku A. Gołota stoczył ostatnią walkę.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

TENIS STOŁOWY

Wiktor Malec najlepszy w juniorach

W Gizałkach odbył się drugi turniej
z cyklu Grand Prix Południowej Wielkopolski w Tenisie Stołowym Młodziczek, Młodzików, Juniorek i Juniorów. Złoty medal wywalczył Wiktor
Malec z Impulsu Zduny.

stów z ośmiu klubów. W. Malec rywalizował w kategorii juniorów i okazał się bezkonkurencyjny. Z kolei Krzysztof Matela
uplasował się na szóstej pozycji.
W grupie młodzików walczył Mikołaj Zydorczyk i został sklasyfikowany
na miejscach 13-16.

W zawodach uczestniczyło 39 tenisi-

(ANKA)

