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WYDARZENIE

Aron Rozum SPORTOWCEM ROKU 2017,
Sylwia Bartkowiak SPORTOWĄ OSOBOWOŚCIĄ!
W miniony piątek w restauracji Leśniczówka w Krotoszynie odbyła się
Powiatowa Gala Sportu, na której
nagrodziliśmy laureatów naszego
Plebiscytu „Sportowiec Powiatu Krotoszyńskiego 2017” pod patronatem starosty krotoszyńskiego.
Zdaniem naszych czytelników SPORTOWCEM ROKU 2017 został Aron Rozum, który reprezentował nasz kraj podczas The World Games we Wrocławiu.
Warto przypomnieć, że Aron triumfował
także przed dwoma laty. Tytuł SPORTOWEJ OSOBOWOŚCI ROKU 2017 przypadł plażowej piłkarce ręcznej – Sylwii
Bartkowiak. Natomiast spośród imprez
sportowych największe uznanie drugi rok
z rzędu zyskał LOGinLAB.
Gościem specjalnym imprezy był
Piotr Reiss – legenda poznańskiego Lecha. W trakcie piątkowej uroczystości nie
zabrakło wzruszeń, zabawnych momentów i niespodzianek.
Więcej przeczytasz
na stronach 12-13
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Apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Należy zwrócić przy tym uwagę, że zarówno tzw. komisje klęskowe, jak i likwidatorzy szkód towarzystw ubezpieczeniowych, muszą dokonać oceny zakresu szkód
przed przeoraniem uszkodzonej plantacji.
Z tego względu stwierdzone szkody należy
niezwłocznie zgłosić ubezpieczycielowi
oraz wójtowi czy burmistrzowi, by możliwe było jak najszybsze uruchomienie procedury szacowania strat.
Aby trafnie ocenić przezimowanie
upraw, zachęca się rolników do pobrania
z plantacji kilku roślin – razem z ziemią
wokół korzeni – i przeniesienia ich

NOWA OBRA

Gorące dyskusje na Forum Rolniczym
7 marca w restauracji Pod Szyszkami w Nowej Obrze (gmina Koźmin
Wlkp.) zorganizowano kolejne Forum
Rolnicze Powiatu Krotoszyńskiego.
Na spotkanie przybyło około 200 rolników z gmin Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Kobylin, Krotoszyn, Zduny, Sulmierzyce. Głównym organizatorem
wydarzenia, nad którym patronat objął minister rolnictwa, była Wielkopolska Izba Rolnicza.
Na forum przybyli także Piotr Walkowski – prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Sławomir Szyszka – przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby
Rolniczej, Maciej Bratborski – burmistrz
Koźmina Wlkp., Tomasz Lesiński – burmistrz Kobylina, Stanisław Szczotka – starosta krotoszyński, Marian Grzesiak – kierownik oddziału terenowego KRUS
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w Krotoszynie, Andrzej Skrzypczak – kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
a także radni, przedstawiciele grup producenckich oraz działacze rozmaitych organizacji rolniczych i ludowych.
Forum podzielone było na bloki tematyczne – działania uruchamiane w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, działalność
KOWR oraz możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobów Skarbu
Państwa, działania w zakresie bioasekuracji, w szczególności w gospodarstwach
trudniących się hodowlą trzody chlewnej
i drobiu, w tym zagrożenia związane
z ASF i grypą ptaków, zmiany wynikające
z ustawy o ochronie zwierząt, zadania instytucji działających w otoczeniu rolnictwa na rok 2018, bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania rolnictwa.
Najgorętsze dyskusje wywołały kwestie możliwego zakazu uboju rytualnego
bydła, rogacizny, drobiu oraz rozszerzającej
się epidemii afrykańskiego pomoru świń,

która skutkowała wprowadzeniem obowiązujących od 28 lutego, rygorystycznych
rozporządzeń Ministerstwa Rolnictwa
w sprawie bioasekuracji gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej.
Nowe przepisy omówiła Anna Liz-Wlazły, powiatowy lekarz weterynarii.
Według tych zaleceń rolnicy muszą m. in.
karmić świnie paszą zabezpieczoną
przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
prowadzić rejestry środków transportu
do przewozu świń wjeżdżających na teren
gospodarstwa, całkowicie odizolować budynki inwentarskie, w których przebywają
świnie, wyrugować z przestrzeni hodowlanej zwierzęta domowe, takie jak koty i psy,
na bieżąco oczyszczać i odkażać narzędzia
oraz sprzęt wykorzystywany do obsługi
świń, wyłożyć maty dezynfekcyjne
przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, założyć podwójne ogrodzenia o wysokości co najmniej 1,5 metra, sporządzać spis świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki,
lochy, loszki, knury i knurki, wprowadzić

odrębne systemy usuwania obornika wytwarzanego przez bydło i trzodę chlewną.
Od momentu wejścia w życia rozporządzenia właściciel gospodarstwa ma pół roku, żeby dostosować się do tych zaleceń.
Lekarze weterynarii będą przeprowadzać kontrole w gospodarstwach i sprawdzać, czy zachowane są normy i przepisy,
o których mowa w rozporządzeniu. Wykrycie uchybień będzie skutkować decy-

FOT. www.sulmierzyce.pl

Niekorzystne warunki atmosferyczne panujące zimą mogły spowodować poważne straty w uprawach ozimych. Nadchodząca wiosna będzie
wymagała od rolników dokonania
wnikliwej lustracji pól, by odpowiednio wcześnie podjąć decyzję o dokonaniu przesiewów.

do pomieszczenia o temperaturze pokojowej. Po rozmrożeniu ziemi opłukuje się
korzenie i przycina liście w odległości 34 cm od węzła krzewienia. Tak przygotowane rośliny zawija się na ligninę lub kilka warstw ręcznika papierowego i zwilża
wodą. Pojawienie się po kilkunastu godzinach odrostów z przyciętych rozkrzewień świadczy o dobrym przezimowaniu roślin.
(NOVUS)

zją administracyjną o nakazie usunięcia
wszelkich niedociągnięć. Sankcją może
być także wydanie decyzji o nakazie przymusowego uboju lub zabicia świni bądź
zakazie ich utrzymywania w gospodarstwie. Za ubite lub zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.
Nowe rozwiązania prawne nie spotkały się z przychylnością ze strony rolników, wywołując oburzenie, a niekiedy nawet salwy śmiechu. – Proszę państwa, nie
traktujmy lekarzy weterynarii jak wrogów. Oni tylko realizują zadania, które są
narzucane z góry, bez żadnych konsultacji
społecznych – apelowali organizatorzy
Forum Rolniczego.
Mówiono również o zmianach w prawie łowieckim, dzięki którym dzikie zwierzęta mogą podchodzić bliżej zabudowań
gospodarczych, co z pewnością wykorzystają dziki, uchodzące za głównych nosicieli wirusa ASF. W zdumienie wprowadziła rolników informacja, że w myśl nowego prawa łowieckiego za polowanie
uchodzą... przepędzanie, odganianie i płoszenie zwierząt wolno żyjących, z czym
gospodarze mają do czynienia na co dzień.
Jak zauważono, w wyniku wejścia
w życie ustawy o prawie łowieckim władze Polskiego Związku Łowieckiego zostaną de facto sparaliżowane, co jest informacją o tyle fatalną, że myśliwi wyraźnie
zasygnalizowali Ministerstwu Rolnictwa,
iż nie są w stanie wykonać na dotychczasowych zasadach polecenia zdziesiątkowania populacji dzików, w związku
z czym od 1 kwietnia wstrzymają odstrzał sanitarny. Natychmiast odczują to
rolnicy, bo na ich polach dziki poczynią
szkody, których nie zrekompensują odszkodowania wypłacane przez PZŁ.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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NA DRODZE

W miniony piątek doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Henryków (gmina Rozdrażew). Samochód osobowy, którym kierowała 25-letnia rozdrażewianka, podczas wyprzedzania wpadł w poślizg.
Kobieta straciła panowanie nad pojazdem, który następnie wjechał
do rowu.

Na akcję skierowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie i jeden zastęp z OSP w Rozdrażewie,
a także Zespól Ratownictwa Medycznego
i policję. Jak się okazało, samochód osobowy marki Kia Rio wypadł z drogi i znajdował się poza jezdnią, w pobliskim rowie.
Kierująca autem 25-latka w chwili
przybycia straży pożarnej była już

FOT. PSP Krotoszyn

Wpadła w poślizg
i wjechała do rowu
pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. Lekarz po przebadaniu kobiety
uznał, iż nie wymaga ona hospitalizacji.

Po zabezpieczeniu terenu działania
strażacy w rozbitym pojeździe odłączyli akumulator. Z uwagi na brak wycie-

ków płynów eksploatacyjnych oraz
brak innych zagrożeń działania zakończono, a zastępy powróciły do miejsca
stacjonowania.
– Do zdarzenia doszło około godziny 7.20 – mówi Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. – Przyczyną kolizji
było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. W rezultacie pojazd wpadł w poślizg, a kierująca straciła panowanie nad nim
i wjechała do przydrożnego rowu. Kobieta była trzeźwa. Została ukarana
mandatem w wysokości 100 złotych – dodaje P. Szczepaniak.
(NOVUS)
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UROCZYSTOŚĆ

Krotoszyńskie Dęby wręczone kolejnym zasłużonym!
W minioną środę w auli I Liceum
Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja
odbyła się uroczysta gala, w trakcie
której poznaliśmy nominowanych
i laureatów w kolejnej edycji Nagrody Starosty Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb”.
Ideą tego przedsięwzięcia jest uhonorowanie osób, organizacji bądź instytucji,
które w szczególny sposób zasłużyły się dla
rozwoju i promocji powiatu krotoszyńskiego. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: nauka/kultura, działalność gospodarcza, działalność społeczna, oświata
i sport. Nominowanych i laureatów wyłoniła kapituła, której przewodniczył starosta Stanisław Szczotka, a w jej składzie znaleźli się także przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego, szefowie komisji stałych rady, przedstawiciele Zarządu Powiatu, reprezentanci lokalnych mediów oraz
laureaci nagrody z roku poprzedniego.
W kategorii nauka/kultura zgłoszonych było dziewięć kandydatur. Nominacje otrzymały Ewa Bukowska – dyrektor
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej, Teatr Seniora w Koźminie Wlkp. oraz Koło
Śpiewacze ,,Cecylia” z Sulmierzyc, które
zostało laureatem.

Koło Śpiewacze „Cecylia” założono 30 października 1892 roku. W 2017
roku zespół obchodził jubileusz 125-lecia
istnienia. W latach 1899-1968 organizował przedstawienia teatralne dla mieszkańców Sulmierzyc. W swoim repertuarze „Cecylia” ma utwory patriotyczne,
biesiadne i kościelne. Wielu chórzystów
uhonorowano złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr, do którego należy sulmierzycki zespół. W 2017 roku „Cecylia”
otrzymała Odznakę Honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

Chór podtrzymuje tradycję muzykowania
oraz integruje zespoły muzyczne, działające na terenie powiatu i województwa.
W dziedzinie działalność gospodarcza zgłoszono pięć kandydatur, spośród
których nominowano Zakład Aktywności Zawodowej Koźmin Wlkp., ZUPH
Mech-Masz – Z. Śnieciński – Krotoszyn
oraz Optymar s. c. Zakład Optyczny Błażejewski. Zwyciężył koźmiński Zakład
Aktywności Zawodowej, który powstał
w 2007 roku.
Od tego czasu ZAZ zajmuje się aktywizacją osób niepełnosprawnych z terenu

powiatu poprzez ich udział w rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej.
W 2010 roku zakładowi przyznano certyfikat „Zakład Aktywności Zawodowej
Profesjonalnym Partnerem”. Rok później
ZAZ otrzymał certyfikat ,,Zakup Prospołeczny”. Po 10 latach działalności zatrudnia ponad 40 osób niepełnosprawnych,
a jego klientami są nie tylko mieszkańcy
powiatu, ale także jednostki samorządu
terytorialnego, instytucje czy przedsiębiorcy.
W kategorii działalność społeczna
zgłoszono 12 kandydatur. Nominowani
byli Maciej R. Hoffmann, Towarzystwo
Przyjaźni Krotoszyn-Mejszagoła oraz
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie. Laureatem został Maciej R. Hoffmann, znany

i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim – od urodzenia do 25. roku życia. Kadra pedagogiczna to specjaliści pedagogiki specjalnej, gimnastyki korekcyjnej, hipoterapii, rewalidacji metodą
SI, wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, a także tyflopedagog, surdopedagog, psycholog, kynoterapeuta, logopeda.
Wszyscy nauczyciele są specjalistami
w zakresie alternatywnych metod komunikacji, czyli języka migowego, przystosowanego do osób niepełnosprawnych intelektualnie.
W kategorii sport zgłoszono pięć
kandydatur. Nominacje otrzymały sekcja
biegów długodystansowych KS Krotosz,
Dawid Kujawki LAB. krotoszyn oraz

wszystkim lekarz, społecznik, felietonista
oraz promotor zdrowia. Wraz z żoną Ewą
prowadzi Przychodnię Podstawowej
i Specjalistycznej Opieki Lekarskiej „Familia”. Propaguje miejscowych twórców
kultury i komentuje lokalne wydarzenia
na swoim blogu.
Spośród pięciu kandydatur w dziedzinie oświaty nominacje otrzymały Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Konarzewie, Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza i Mariola Ilnicka. Dębem uhonorowano SOSW w Konarzewie, w którym kształcą się i objęte są opieką dzieci

UKS Shodan Zduny. Zwyciężyła sekcja
biegów długodystansowych, która istnieje
od 1997 roku, zrzesza amatorów biegania
z powiatów krotoszyńskiego, milickiego
i ostrowskiego w liczbie 40 osób. Biegacze
Krotosza reprezentują nasz region w zawodach w kraju i za granicą, nierzadko
zajmując w nich czołowe pozycje.
Galę uświetnił występ uczniów SP
nr 8 i Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie,
którzy wykonali utwory z repertuaru
The Beatles.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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KROTOSZYN

FOT. Jacek Kępa

2 marca krotoszyńscy radni, z przewodniczącą Zofią Jamką na czele,
oraz wiceburmistrz Joanną Król-Trąbką gościli w firmie MAHLE Polska, największym zakładzie w naszym powiecie.
Pierwszą część spotkania wypełniła
prezentacja firmy. Koncern MAHLE,
którego częścią jest krotoszyńska firma,
należy do trzydziestu największych dostawców części silnikowych na świecie.
Posiada ponad 170 zakładów produkcyj-

nych oraz 16 centrów rozwojowych
na pięciu kontynentach, zatrudnia około 75 tys. pracowników, z czego blisko 3500 w Krotoszynie. Obecność
MAHLE w naszym mieście datuje się
od roku 1999.
Odbiorcami produktów koncernu są
wszystkie najważniejsze światowe marki
motoryzacyjne. Właścicielem jest Fundacja MAHLE z siedzibą w Stuttgarcie,
wspierająca swymi środkami rozmaite
przedsięwzięcia, ważne ze społecznego
punktu widzenia, także w Krotoszynie,

jak choćby zakup tomografu komputerowego dla szpitala.
Goście mogli bliżej poznać najważniejsze sprawy związane z codziennym
funkcjonowaniem
krotoszyńskiego
przedsiębiorstwa. Aby ułatwić pracownikom dojazd do zakładu, uruchomiono
specjalne linie autobusowe z Jarocina,
Odolanowa, Milicza, a wkrótce także
z Rawicza. W rezultacie bardziej ekonomiczne stało się gospodarowanie miejscami parkingowymi. Do jego lepszego wykorzystania przyczynia się trwająca właśnie akcja poprawnego parkowania.
Obecni na spotkaniu dyrektorzy zakładów, wchodzących w skład MAHLE
Krotoszyn, dr Tadeusz Karolczak
i Krzysztof Wnuk, przedstawili produkcję firmy, podkreślając korzyści płynące
z jej obecności w Krotoszynie, zarówno
dla pracowników, jak i innych mieszkańców gminy. W grudniu 2017 miało
miejsce uroczyste otwarcie zakładu produkcji tłoków stalowych, a już wkrótce
do użytku oddana zostanie hala o powierzchni 9000 m2, w której ruszy produkcja filtrów. Zatrudnienie w niej
znajdzie kilkaset kobiet.
Krotoszyńska firma od lat znajduje
się w ścisłej czołówce koncernu, a to

FOT. Jacek Kępa

Radni z wizytą w MAHLE

za sprawą jakości jej wyrobów i tempa rozwoju. Wszystkie inwestycje dokonywane
są niezwykle sprawnie, szybko i solidnie.
W trakcie ich realizacji oraz w codziennym funkcjonowaniu MAHLE Krotoszyn współpracuje przede wszystkim
z miejscowymi podmiotami gospodarczymi. Niektóre z nich mają na terenie
firmy nawet swoich stałych przedstawicieli. Planowane inwestycje osiągną wartość wielu dziesiątek milionów euro.
Firma wyróżnia się także dbałością
o środowisko naturalne. Ale uzyskane
certyfikaty dotyczą nie tylko ochrony środowiska, lecz również bezpieczeństwa
pracowników, zarządzania jakością i odzyskiwania energii.
Pracownicy firmy MAHLE Krotoszyn łączą pracę z intensywnymi szkolenia-

mi w różnych dziedzinach, które są niezbędne do podnoszenia jakości wyrobów.
Około 140 osób uczestniczy obecnie
w kursach języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego, co wiąże
się z zakresem działalności MAHLE. Dobrze układa się współpraca z położoną tuż
obok pływalnią Wodnik. Firma przekazywała dla basenu sprzęt i wyposażenie, a dla
swoich pracowników wykupuje karnety.
W drugiej części wizyty samorządowcy zwiedzali zakład. Radnym pokazano pracę w odlewni żeliwa i obróbkę tulei, dział obróbki zaworów i prowadnic,
odlewnię tłoków aluminiowych i ich obróbkę, a także dział produkcji zaworów.
Na koniec zobaczyli najnowszą halę,
w której wytwarzane są tłoki stalowe.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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Strażacy oddawali krew
objął minister spraw wewnętrznych
i administracji Joachim Brudziński.
Inicjatywa ta została zainaugurowa-

na 1 marca w dniu Narodowej Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Kolejny etap akcji zaplanowano na 18
marca, w godzinach 09.00-12.00, w Oddziale Terenowym RCKiK w Krotoszynie
(w budynku krytej pływalni WODNIK).
(NOVUS)

FOT. PSP Krotoszyn

W miniony piątek w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krotoszynie dziewięciu strażaków
zdecydowało podzielić się tym, co
najcenniejsze – krwią. W sumie
udało się pozyskać 4050 ml „życiodajnego płynu”.
Kroto szyń scy stra ża cy tym sa mym rozpoczęli pierwszy etap drugiej
edycji ogól no pol skiej akcji „spo KREWnieni służbą”. Patronat nad nią

KOŹMIN WLKP

KOŹMIN WLKP.

Zmiany personalne w TMKW Zbiórka

FOT. Grzegorz Pierzchała

odpadów

2 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miłośników Koźmina Wielkopolskiego.
W zarządzie doszło do kilku zmian.
Prezesem TMKW pozostał Andrzej
Joachimiak, który tę funkcję sprawuje
od października 2016 roku. Na wiceprezesa wybrano Mirosława Golińskiego,
który zastąpi Mariannę Rychlik. Funkcję
sekretarza powierzono Annie Lisek. Z kolei obowiązki skarbnika po Władysławie
Kręgielskim przejęła Felicja Opielewicz.
Nowym przewodniczącym Komisji rewizyjnej został Andrzej Sarnowski.
W trakcie zebrania prezes Towarzystwa złożył sprawozdanie z działalności

WTOREK, 13 marca 2018

Zarządu w latach 2014-2017. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków
organizacji. Ponadto Władysławowi Kręgielskiemu i Czesławowi Gruchotowi
wręczono podziękowania za oddaną pracę na rzecz stowarzyszenia. Pierwszy
z nich był przez 20 lat skarbnikiem
TMKW, a Cz. Gruchot to prezes oddziału ostrowskiego Towarzystwa.
Podziękowania wręczono również
osobom, które zakończyły pracę w organach statutowych stowarzyszenia: Mariannie Rychlik – wiceprezes, Bogumile Jankowiak – sekretarzowi, Marii Ulce – członkini zarządu oraz Eugenii Chojnackiej – przewodniczącej Komisji rewizyjnej.
(NOVUS)

Uwaga – rolnicy! Gmina Koźmin
Wlkp. wraz firmą Jopek Recykling organizuje bezpłatną zbiórkę folii, worków po nawozach i innych odpadów związanych z produkcją rolną.

Zbiórka odpadów z gospodarstw
na terenie gminy Koźmin Wlkp. odbędzie się w dniach 13 i 14 marca. Chęć
przekazania odpadów należy zgłosić
do sołtysa. Szczegóły akcji na grafice.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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FOT. KBP

Seniorzy poznawali smartfony

Od 13 lutego do 6 marca, w każdy
wtorek, seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krotoszynie brali
udział w szkoleniu z obsługi smartfonów. Spotkania zorganizowała Krotoszyńska Biblioteka Publiczna.
W trakcie czterech zajęć seniorzy
uczyli się obsługiwać dotykowe telefony,
oczywiście poznając ich możliwości.
Na pierwszych zajęciach wyjaśniono, co
to w ogóle jest smartfon. Ponadto omówione zostały wszystkie podstawowe
czynności, związane z korzystaniem z nowoczesnych telefonów.
Kolejne zajęcia upłynęły na pisaniu
i odczytywaniu wiadomości SMS.
Uczestnicy dowiedzieli się, jak urozmaicić wiadomość poprzez dodanie zdjęć

czy popularnych, zwłaszcza wśród młodych ludzi, emotikonów. Przekonali się
także, jak można wysłać wiadomość
do wielu odbiorców oraz jak napisać ją
za pomocą własnego głosu.
Trzecie spotkanie to nauka fotografii
oraz nagrywania filmów, natomiast
czwarte zajęcia poświęcone były nauce
Google Play – usługi pozwalającej instalować aplikacje w telefonie.
Spotkania zostały przygotowane i przeprowadzone przez bibliotekarza – Mateusza Jędrzejaka. Ów cykl szkoleń z pewnością pozwolił seniorom lepiej poznać smartfony i nauczyć się ich obsługi. Korzystanie
z nich staje się bowiem powoli nieuniknione, albowiem producenci wycofują się
z tworzenia tzw. prostych telefonów.
(ANKA)

HISTORIA

Konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim
8 marca w krotoszyńskim Muzeum
Regionalnym odbył się finał powiatowy IX edycji Konkursu Historycznego „Powstanie wielkopolskie w powiecie krotoszyńskim – dzieje i tradycje”. W szranki stanęła młodzież
z sześciu szkół ponadgimnazjalnych
(12 uczniów) i sześciu oddziałów
gimnazjalnych (14 uczniów).
Organizatorami konkursu były Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka
w Krotoszynie, Towarzystwo Miłośników
i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Starosto Powiatowe oraz Urząd
Miejski w Krotoszynie. Impreza odbyła
się pod honorowym patronatem starosty
Stanisława Szczotki i burmistrza Franciszka Marszałka. Pytania konkursowe jak
co roku przygotowali Antoni Korsak (dla

Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca
w Koźminie Wlkp.; opiekun: Piotr
Osuch).
W grupie gimnazjalistów triumfował Arkadiusz Śnieciński (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie; opiekun: Renata

uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
i Piotr Mikołajczyk (dla gimnazjalistów).
W rywalizacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła
Aleksandra Gendera (I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Kroto-

szynie; opiekun: Julita Ludwiczak),
a na kolejnych lokatach uplasowali się
Bartosz Końcewicz (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka
Libelta w Krotoszynie; opiekun: Lucyna
Zięba) i Jagoda Sokołowska (Zespół Szkół

Witczak), wyprzedzając Macieja Sobańskiego (Szkoła Podstawowa nr 1; opiekun: R. Witczak) i Jakuba Rogalę (Szkoła
Podstawowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Orpiszewie; opiekun: Ewa
Wrońska).
Organizatorzy pogratulowali wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników
oraz wiedzy na temat powstania wielkopolskiego. Jak przyznali, byli pod wrażeniem wysokiego poziomu zmagań.
(NOVUS)

Wydarzenia
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LOK

Zimowisko z wieloma atrakcjami

W „Zimie z LOK-iem” udział wzięło
łącznie 179 dzieci. W pierwszym dniu
uczestnicy udali się z wizytą do Powiatowej
Komendy Policji i Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej. Dzieci dowiedziały się wiele na temat pracy tych służb
oraz zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Największym zainteresowaniem
cieszyły się samochód do przewozu aresztantów oraz wyposażenie strażaków. Tego
dnia zorganizowano także konkursy tematyczne, strzelanie na ocenę i turniej lotek.
Kolejny dzień upłynął pod znakiem
spaceru po Krotoszynie szlakiem miejsc
związanych z powstaniem wielkopolskim. W rolę przewodnika wcielił się Antoni Azgier. – Wyruszyliśmy ze strzelnicy
do budynku Bazaru – dziś jest to Przedszkole nr 3 – i do Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Powstańców Wlkp. Potem udaliśmy się na cmentarz pod mauzoleum F.
Sowińskiego. Tam i przy Krzyżu Katyńskim zapaliliśmy znicze pamięci – opowiada Antoni Azgier.

FOT. Antoni Azgier

W dniach 19-24 lutego Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Krotoszynie, przy finansowym wsparciu
Urzędu Miejskiego oraz sponsorów,
zorganizował zimowisko dla uczniów
szkół podstawowych.

Dalej trasa wiodła na dworzec
PKP – do pamiątkowej tablicy, poświęconej wydarzeniom ze stycznia 1919, a następnie na ulicę Zdunowską, gdzie
przy pomniku Powstania Wielkopolskiego zapalono symboliczne znicze. Po powrocie na strzelnicę na wszystkich czekały gorąca herbata i drożdżówki. Przeprowadzono także konkurs na temat powstania oraz zawody strzelania z wiatrówki
i rzutów lotkami.
Nazajutrz odbył się turniej sprawnościowy, na który składało się dziesięć różnych zabaw ruchowych. Suma zdobytych punktów
decydowała o końcowej kolejności.
Następny dzień to wycieczka autokarem do Poznania. Wzięło w niej udział 23
dzieci. Pobyt w stolicy Wielkopolski również poświęcony był zwycięskiemu powstaniu i miejscom z nim związanym.
Piątego dnia w trakcie wizyty w Mu-

zeum Regionalnym w Krotoszynie Piotr
Mikołajczyk, dyrektor instytucji, objaśnił
dzieciom zasady turystycznej gry muzealnej. Ponadto uczestnicy rywalizowali
w konkursach przyrodniczych, turnieju
warcabowym, strzelaniu i rzutach lotkami.
Ostatni dzień to Zimowe Zawody
Strzeleckie i turniej rzucania lotkami. Zwycięzcą tych pierwszych zmagań został Mateusz Robaczyk, wyprzedzając Wiktora Goreckiego i Kacpra Snelę. W lotkach najlepszy był Antoni Ignasiak, a za nim uplasowali się Paweł Witek i Julia Pośpiech. Puchary,
medale, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczał Leszek Ostojski, prezes ZP LOK.
Organizatorzy serdecznie dziękują
za wsparcie zimowiska Bartoszowi Kaczyńskiemu i Zbigniewowi Sójce, firmie
EWA S.A. oraz burmistrzowi Krotoszyna
i Urzędowi Miejskiemu.
(NOVUS)

Rozmaitości
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Podróże małe
i duże

Zapraszamy na cykl wykładów

Warsztaty prowadzi Aleksandra
Warczyńska z Pracowni Turystycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Zaplanowano cztery spotkania, na których

FOT. Marcin Laska

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej
rozpoczęły się bezpłatne warsztaty dla
seniorów pod hasłem „Podróże małe
i duże”. Dzięki nim można się dowiedzieć, jak tanio i ciekawie podróżować.

uczestnicy dowiedzą się, jak tanio podróżować, jak planować wyprawę i jak pozyskiwać informacje potrzebne do zorganizowania ciekawej podróży.

Na zakończenie cyklu warsztatów
przewidziano wycieczkę do Poznania
z programem krajoznawczym.
(ANKA)

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna zaprasza na cykl otwar tych wykładów z elementami warsztatów.
Za ję cia po świę co ne bę dą naj częstszym problemom prawnym,
z którymi każdy z nas boryka się
na co dzień.
Pierw sze spotka nie za pla nowa no na 20 mar ca w KBP i bę dzie ono
po świę co ne ochro nie praw kon su men tów. Pre le gent ką bę dzie rad ca
praw ny Ka ro li na Bart ko wiak-Du -

dzi. Omówio ne zo sta ną ta kie za gad nie nia jak na przy kład skła da nie re kla ma cji w przy pad ku za ku pu towa ru, któ ry oka zał się wa dli wy, czy
od stą pie nie od umo wy za war tej
na od le głość lub po za lo ka lem
przed się bior stwa.
Z pewnością będą to przydatne informacje, które pozwolą na bardziej świadomą ochronę własnych praw i uniknięcie
negatywnych konsekwencji nieprzemyślanych zakupów.
(NOVUS)

Na Sygnale

10

WTOREK, 13 marca 2018

NA DRODZE

Czołowe zderzenie w Biadkach
Rankiem 8 marca na drodze krajowej nr 36, w miejscowości Biadki,
doszło do zderzenia samochodu
osobowego z pojazdem ciężarowym.
Jedna osoba została ranna.
Do działań zadysponowano po dwa
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie i z OSP Biadki, Zespół
Ratownictwa Medycznego oraz policję.
Jak się okazało, w Biadkach samochód
osobowy marki Suzuki Grand Vitara zderzył się z pojazdem ciężarowym Iveco,
przewożącym artykuły spożywcze.

ROZDRAŻEW

W mieszkaniu znaleźli ciało mężczyzny
6 marca rano w jednym z mieszkań
w Rozdrażewie odkryto zwłoki 39-letniego mężczyzny. Od kilku dni nie było z nim kontaktu. Na wstępnym etapie postępowania policja wyklucza
udział osób trzecich.
Około godziny 9.32 straż pożarna
wysłała zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie i z OSP w Rozdrażewie do otwarcia mieszkania. Osoba
zgłaszająca przekazała bowiem informację, że od kilku dni nie widziano mieszka-

jącego tam mężczyzny i nie było z nim
żadnego kontaktu.
W przeprowadzonym rozpoznaniu
ustalono, że drzwi do mieszkania są zamknięte. Na miejscu był już patrol policji.
W celu dotarcia do wnętrza strażacy wybili
szybę w oknie na parterze, po czym – wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych – weszli do środka. Urządzenie pomiarowe wyeliminowało obecność gazów
niebezpiecznych w powietrzu.
Po otwarciu drzwi wejściowych strażacy wspólnie z policjantami przeszukali

mieszkanie. W sypialni znaleziono zwłoki mężczyzny. Z uwagi na występujące
znamiona pewnej śmierci odstąpiono
od zabiegów resuscytacyjnych.
– Lekarz z Zespołu Ratownictwa
Medycznego stwierdził zgon mężczyzny.
Po wstępnych czynnościach, prowadzonych pod nadzorem prokuratury, nie
stwierdzono udziału osób trzecich – informuje Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

W zdarzeniu uczestniczyły dwie osoby. W wyniku uderzenia kierowca osobówki wypadł z auta i znalazł się na pobliskim polu w zagłębieniu wypełnionym
wodą. Kierujący ciężarówką opuścił pojazd o własnych siłach i nie uskarżał się
na żadne dolegliwości. Samochód osobowy znajdował się na polu, w odległości
pięciu metrów od jezdni, natomiast pojazd ciężarowy leżał na boku w przydrożnym rowie.
– Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia strażacy przystąpili do natychmiastowej ewakuacji nieprzytomnej osoby
w miejsce bezpieczne, gdzie udzielili jej
kwalifikowanej pierwszej pomocy – informuje kpt. Tomasz Patryas z Komendy
Powiatowej
PSP
w
Krotoszynie. – Po przybyciu na miejsce Zespołu

Ratownictwa Medycznego rannego kierowcę umieszczono w karetce. W uszkodzonym samochodzie osobowym strażacy odłączyli akumulator, natomiast ciężarówka została zabezpieczona przez kierowcę. Z uwagi na śladowe ilości oleju napędowego w rowie pod ciężarówką zastosowano słomę do sorpcji paliwa.
Szczegółowe oględziny pozwoliły
ustalić, że wyciek paliwa prawdopodobnie nastąpił z korka wlewowego w czasie
przechyłu pojazdu. Następnie w celu zabezpieczenia pożarowego pod ciężarówką
położono poduszkę piany ciężkiej.
Po czynnościach dochodzeniowych policji z jezdni usunięto elementy karoserii
samochodowej.
– Kierowca suzuki, 39-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, jadąc w kierunku Krotoszyna, stracił panowanie
nad pojazdem, zjechał na przeciwległy
pas drogi i doprowadził do czołowego
zderzenia z samochodem ciężarowym
marki Iveco. Auto odbiło się od ciężarówki i wylądowało w polu. W wyniku uderzenia kierowca osobówki został wyrzucony na zewnątrz pojazdu. Na miejscu
podjęto próbę reanimacji i przytomnego
mężczyznę przetransportowano do szpitala. Będzie od niego pobrana krew w celu ustalenia stanu trzeźwości. U kierowcy
ciężarówki nie stwierdzono obecności alkoholu – mówi Piotr Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(NOVUS)

Kultura
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Ferie z pasją
W trakcie dwóch tygodni, wolnych
od zajęć szkolnych, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna zorganizowała
dla dzieci w wieku 6-12 lat „Ferie
z pasją”. Łącznie we wszystkich zajęciach uczestniczyło aż 405 dzieci.
W ramach ogólnopolskiej kampanii
„Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko!” odbyło się spotkanie z Jarosławem
Grabią, przedstawicielem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., oraz pracownikami Straży Ochrony Kolei. Młodzi słuchacze dowiedzieli się, jak należy zachowywać się na przejazdach kolejowych
i drogowych.
Harcerze z Hufca ZHP im. Powstania Wielkopolskiego w Krotoszynie zapoznali dzieci z grami i zabawami harcerskimi. Wszyscy świetnie się bawili w trakcie
zajęć z druhną Zuzanną Czachorek.
Przedstawiciele Straży Miejskiej
w Krotoszynie – zastępczyni komendanta, Monika Wasielewska, a także Janusz
Lamel i Maciej Baran – zaprezentowali
uczestnikom autochodzik i mówili o zasadach bezpiecznego zachowania się pod-

czas ferii zimowych.
Dla miłośników gier komputerowych
firma Hardbit przygotowała zajęcia
„Komputerowy świat”. Tego dnia królowały więc laptopy, konsole i tablety. Chętni mogli wziąć udział w zabawach i konkursach, dotyczących nowych technologii. Nagrody ufundowane przez Hardbit
wręczał właściciel firmy, Przemysław Poprawa. Ponadto dzieci dowiedziały się,
czym jest kodowanie oraz programowanie i mogły samodzielnie przygotować
własną animację komputerową.
Wiele uciechy dostarczyło najmłodszym wyjście do sali zabaw Bajkowa Kra-

ina, gdzie mieli okazję wyszaleć się w basenie z kulkami, na dmuchanej zjeżdżalni
czy innych sprzętach. Animatorki natomiast zaaranżowały wiele zabaw dla dzieci.
W drugim tygodniu ferii zorganizowano zajęcia w LAB. krotoszyn, któ-

re prowadziła Agnieszka Lepczyńska.
In struk torka za pre zen towa ła dzie ciom ćwiczenia crossfitu w formie gier
i zabaw oraz ćwiczenia koordynujące
rozwój.
Wiele emocji przysporzyły turniej
gier planszowych oraz układanie puzzli. Poza tym uczestnicy sami wykonywali projekty gier, w które w przyszłości chcieliby grać. Z kolei podczas spotkania pod nazwą „Dziecięce kuchenne rewolucje” Beata Blecha z restauracji Czak Cafe opowiadała i pokazywała, jak przygotowywać i dekorować sałatki. Dzieci nader chętnie wcielały się
w rolę kucharza. Wykonawcy najlepszych sałatek otrzymali zaproszenia
na dużą pizzę, które ufundowała właścicielka Czak Cafe.

Przedstawienie Teatru Maska z Krakowa pt. „Na końcu świata – przygody Misia
i Kacpra Pirata” bardzo podobało się zarówno dzieciom, jak irodzicom. Spektakl poruszał tematy przyjaźni i tolerancji, a dofinansowany był przez SGB Bank Spółdzielczy.
Na zakończenie ferii odbył się bal
przebierańców. Wybrano najlepszy strój
bajkowy, zorganizowano wiele zabaw
i konkursów.
W trakcie wszystkich spotkań zaproszeni goście czytali fragmenty wierszy,
tym samym włączając się w akcję „Cała
Polska czyta dzieciom”. W organizację
„Ferii z pasją” w Krotoszyńskiej Bibliotece
Publicznej bardzo zaangażowały się także
uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.
OPRAC. (NOVUS)

Temat Tygodnia
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WYDARZENIE

Uhonorowaliśmy laureatów naszego sportowego PLEBISCYTU!

W piątek, 9 marca, w restauracji Leśniczówka w Krotoszynie odbyła się
Powiatowa Gala Sportu, na której
uhonorowaliśmy laureatów naszego
Plebiscytu „Sportowiec Powiatu Krotoszyńskiego 2017” pod patronatem starosty krotoszyńskiego. Nagrodziliśmy także Czytelników, którzy oddawali głosy w naszej zabawie. W trakcie uroczystości nie zabrakło wzruszeń, zabawnych momentów i niespodzianek. Podobnie
jak rok i dwa lata temu gościem
specjalnym imprezy był Piotr Reiss,
legenda Lecha Poznań.
Ponadto na piątkową uroczystość
przybyli wicestarosta Paweł Radojewski,
Joanna Król Trąbka – wiceburmistrz
Krotoszyna, Tomasz Lesiński – burmistrz Kobylina, Mariusz Dymarski – wójt Rozdrażewa, Władysław Ulatowski – sekretarz gminy Zduny, a także
Sponsorzy nagród i Czytelnicy. Bohaterami wieczoru były oczywiście osoby związane ze sportem – zawodnicy, działacze,
trenerzy.
Galę prowadzili Daniel Borski, właściciel Gazety Lokalnej KROTOSZYN,
oraz Waldemar Wronecki z Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Zanim rozpoczęło się honorowanie laureatów, minutą
ciszy wszyscy uczcili zmarłego w minionym roku Piotra Figlaka, który osiągał
świetne wyniki w darcie.
Według naszych Czytelników SPORTOWCEM ROKU został Aron Rozum,
sumoka reprezentujący Towarzystwo

Atletyczne Rozum Krotoszyn, który
w roku 2017 uplasował się na czwartym
miejscu na The World Games we Wrocławiu. – Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głosy. Udało mi się drugi raz
wygrać plebiscyt na sportowca roku powiatu krotoszyńskiego – powiedział
Aron Rozum, przepytywany przez prowadzących galę. – Mimo zajęcia najgorszego dla sportowca miejsca na The
World Games, czyli czwartego, swój start
oceniam pozytywnie. Obecnie skupiam
się na ciężkich treningach, a moim celem
jest pokazać się z jak najlepszej strony
na kolejnych Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich – za niecałe cztery lata w Birmingham. Po nich zamierzam zakończyć
karierę – zapowiedział laureat.
Za zwycięzcą w końcowej klasyfikacji
uplasowali się: Marta Pawlicka (dart, Stowarzyszenie Krotoszyńska Liga Darta),
Agnieszka Nowak (trójbój siłowy, SAC
Ursus Krotoszyn), Weronika Karwik (bilard, UKS Bila Zduny), Justyna Olejniczak (biegi, KS Krotosz Krotoszyn),
Olimpia Robakowska (sumo, TA Rozum
Krotoszyn), Jagoda Poślednik (sumo,
UKS Samson Kobylin), Katarzyna Trafankowska (karate, UKS Shodan Zduny),
Krzysztof Kubik (kolarstwo, OTR Interkol Ostrów Wlkp.) oraz Robert Baran (zapasy, LKS Ceramik Krotoszyn).
Nowością w tej edycji plebiscytu była
kategoria SPORTOWA OSOBOWOŚĆ
ROKU. Zdaniem naszych Czytelników
na to miano najbardziej zasłużyła Sylwia
Bartkowiak, pochodząca z Henrykowa reprezentantka kraju w piłce ręcznej plażowej. – Pod względem sportowym był to

najlepszy rok w mojej przygodzie sportowej – oznajmiła triumfatorka. – Wywalczenie pierwszego w historii związku medalu na mistrzostwach Europy uważam
za najważniejszy sukces w karierze. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie
w moich działaniach. Dziękuję także
Wielkopolskiej Gazecie Lokalnej KROTOSZYN, która szczegółowo relacjonowała wszystkie moje starty w minionym
roku – podkreśliła Sylwia Bartkowiak.
Na drugim miejscu znalazł się Czesław Roszczak, reprezentant UKS Olimpijczyk Pogorzela. – Dziękuję zwłaszcza
tym ludziom, którzy wspierają mnie finansowo w moich startach. Dziękuję
szczególnie Starostwu Powiatowemu. Ja
ze swojej strony daję ciężkie treningi, które pozwalają mi rywalizować z najlepszymi na świecie – powiedział weteran aren
sportowych. – Są tutaj młodzi sportowcy,
dla których mam cenną radę. Zobaczcie
na mnie – musiałem czekać ponad 50 lat,
aby osiągać najważniejsze sukcesy w swoim życiu. Nie poddawajcie się, ciężko trenujcie, a efekty przyjdą w swoim czasie – zaznaczył Cz. Roszczak. Na trzecim
miejscu w kategorii SPORTOWA OSOBOWOŚĆ ROKU znalazła się Ilona Galeja – trenerka UKS Bila Zduny. Jej podopieczni z miesiąca na miesiąc znaczą coraz więcej w kraju.
Spośród imprez sportowych największe uznanie, drugi rok z rzędu, zyskał LOGinLab. Zawody crossfitu, organizowane
przez Dawida Kujawskiego, cieszą się popularnością wśród zawodników z całego kraju
i ponownie przyciągnęły do naszego miasta
najlepszych z tej dyscyplinie. – Dziękuję

wszystkim, którzy pomagają przy organizacji tak dużej imprezy. Chcemy dalej się rozwijać, aby spełnić wymagania naszych kibiców. Już teraz mogę zdradzić, że w Krotoszynie powstanie nowa arena zmagań, która pozwoli umożliwić start blisko 300 zawodnikom. Mam nadzieję, że w tym roku
doczekamy się też pierwszych medali reprezentantów powiatu krotoszyńskiego – powiedział Dawid Kujawski.
W trakcie piątkowej gali poznaliśmy
także SPORTOWĄ NADZIEJĘ POWIATU. Wyboru dokonała kapituła, powołana przez starostę krotoszyńskiego. Znaleźli się w niej przedstawiciele lokalnych
mediów oraz osoby z poszczególnych
gmin, zajmujące się sportem. Dla SPORTOWEJ NADZIEI POWIATU starosta
krotoszyński ufundował roczne stypendium. Nominacje otrzymali Adrian
Gromski (KS Krotosz), Piotr Sikora (UKS
Samson) oraz Julia Bielawna (KS Krotosz). SPORTOWĄ NADZIEJĄ POWIATU został A. Gromski! Młody pływak
i siatkarz osiąga bardzo dobre wyniki i trenerzy wróżą mu wielką karierę.
Starostwo Powiatowe wraz z Gazetą
Lokalną KROTOSZYN zdecydowały także o wręczeniu dwóch wyróżnień specjalnych. Za długoletnią działalność na rzecz
rozwoju sportu w powiecie krotoszyńskim
specjalne nagrody otrzymali Bogdan Chytrowski oraz Józef Jaśkowiak. Obaj zasłużeni zgodnie stwierdzili, że bez sportu nie
potrafią żyć i to sport napędza ich do działania oraz spełnia wszystkie marzenia.
Ponownie nagrodziliśmy Czytelników, którzy oddawali głosy w naszym
PLEBISCYCIE. Nagrody ufundowali Sni-

per Paintball (2 bony na paintball o wartości 500 zł), Gabinet Terapii Manualnej
i Rehabilitacji Leczniczej Paweł Owczarz
(bon na usługi fizjoterapeutyczne o wartości 100 zł), Fizjoterapia – Osteopatia
Bartłomiej Nowak (3 bony na usługi fizjoterapeutyczne o wartości 170 zł), UKS Jedynka Krotoszyn (4 bony na zajęcia pływania o wartości 100 zł), Mechanika Pojazdowa Sławomir Augustyniak (2 bony
na serwis samochodowy o wartości 250
zł), Akademia Piłkarska Reissa (5 bonów
na zajęcia dla dzieci o wartości 100 zł każdy), Family Fit (2 karnety na zajęcia
o wartości 120 zł), Cer-Medic (pakiet laboratoryjny o wartości 227 zł oraz 2 pakiety rehabilitacyjne o wartości 160 zł).
Sponsorami nagród byli także Galeria Krotoszyńska, Krris Fotografia Ślubna
/ Krris Instalacje, W Starym Stylu, Sportujmy. pl, Fines Operator Bankowy, Energysped, Urząd Miejski w Krotoszynie,
Urząd Miejski w Kobylinie, Urząd Gminy
Rozdrażew i Urząd Miejski w Zdunach,
Soft Komputery, CSiR Wodnik oraz firmy Daf-Mal oraz Domak.
Po części oficjalnej wszyscy goście
udali się na wspólny posiłek, w trakcie
którego wspominano sportowe zmagania
z minionego roku. Już teraz zapraszamy
miłośników sportu na przyszłoroczną Powiatową Galę Sportu, która będzie połączona z Balem Sportowca. Impreza odbędzie się 23 lutego 2019 roku w restauracji Leśniczówka, a bilety już dostępne są
w redakcji Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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ZDUNY

FOT. Biblioteka Publiczna w Zdunach

Świat jest pełen możliwości

W Bibliotece Publicznej w Zdunach
gościła Joanna Hornik. Było to kolejne spotkanie z cyklu „Młodzi, zdolni
i ze Zdun”. Wcześniej złożyła wizytę
w miejscowym gimnazjum. Jej życiowym mottem jest stwierdzenie, że
świat jest pełen możliwości, które są
w zasięgu ręki.
Joanna Hornik ze Zdun wyjechała
w wieku 13 lat, by uczęszczać do gimnazjum w szkole muzycznej we Wrocławiu.
Potem wybrała liceum w szkole z interna-

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie

tem w Wielkiej Brytanii, a studiowała
w Holandii. W trakcie studiów pracowała
jako animatorka dla dzieci na campingu
na francuskim wybrzeżu Atlantyku.
W ramach programu Erasmus uczyła
się we Francji o stosunkach międzynarodowych. Pierwszy staż odbyła w Luksemburgu. Pomagała przy planowaniu budżetowym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Była też stażystką w biurze polskiej europosłanki
w Strasburgu.
– Już czwarty rok mieszkam w Bel-

gii – zaczęłam od roku studiów ekonomii
i prawa europejskiego w przepięknej Brugii, gdzie przez kolejne dwa lata pracowałam jako asystent akademicki na uczelni – opowiadała J. Hornik. – Od września jestem doradcą ekonomicznym
do spraw konkurencji w amerykańskiej
korporacji w Brukseli. W Zdunach i okolicach spędziłam pierwsze trzynaście lat
swojego życia. Wiele moich pasji i zainteresowań rozwinęło się właśnie tutaj – na przykład pierwsze lekcje angielskiego miałam właśnie w zdunowskiej bibliotece – przyznała.
J. Hornik lubi poznawać nowe miejsca, ludzi, inne zwyczaje i języki. Jej celem jest odwiedzić stolice 28 krajów Unii
Europejskiej. Stara się poszerzać swoje
horyzonty, czytając w różnych językach
i na różne tematy – od biografii i książek
historycznych, aż po literaturę popularnonaukową i powieści. Śpiewa również
w chórze, z którym w zeszłym roku nagrała płytę z muzyką współczesnych
kompozytorów belgijskich. Ponadto
świetnie pływa (należała kiedyś do krotoszyńskiego klubu), jeździ na łyżwach
i na nartach.
Obecni na spotkaniach z Joanną
Hornik mogli wygrać słynne belgijskie
czekoladki, odpowiadając na fotograficzne zagadki. Niespodzianką dla publiczności było też zagranie przez nią dwóch
utworów na pianinie.
(NOVUS)

17 marca
IV Turniej w ramach Otwartych Mistrzostw Powiatu
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w Koncert fortepianowy Andrzeja Stefańskiego o godz.
Krotoszyńskiego w Szachach Szybkich o godz. 16.00
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w hali 17.00 w auli SP nr 5.
Drzwi
otwarte
dla
przedszkolaków
w
SP
nr
1
od
godz.
sportowej przy ulicy Olimpijskiej.
w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.
17.00.
14 marca
Wtorki-czwartki

18 marca

III Powiatowe Targi Edukacyjne i Targi Pracy w godz.
15 kwietnia
Pierwsza kolejka rundy wiosennej kaliskiej klasy
10.00-14.00 w hali sportowo-widowiskowej przy okręgowej – mecz pomiędzy Astrą Krotoszyn i
Koncert charytatywny, organizowany przez Lions
godz. 19.00 – PITBULL. OSTATNI PIES - Polska, ulicy Olimpijskiej.
Raszkowianką Raszków o godz. 15.00.
sensacyjny, 120' - 2D
15 marca
23 marca
Club Krotoszyn. Wystąpi Grzegorz Turnau. Kino
godz. 21.15 – PITBULL. OSTATNI PIES - Polska, Spotkanie w ramach programu „Krotoszyński Rower Koncert Katarzyny Groniec w sali kina Przedwiośnie
o godz. 19.00. Bilety w cenie 35 zł.
Przedwiośnie - godz. 17.00.
sensacyjny, 120' - 2D
Miejski” w bibliotece publicznej o godz. 17.00.

16-28 marca
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SIATKÓWKA

PŁYWANIE

Nasze dziewczęta w Miliczu

Dwa medale zawodniczki Krotosza

Rozgrywki odbywały się w kategoriach dwójek, trójek i czwórek. W pierwszej z tych kategorii zwyciężyły dziewczęta z UKS Barnim Goleniów, wyprzedzając JKS SMS Jastrzębie I oraz UKS Wilki
Chwaszczyno. Na dalszych lokatach
uplasowały się dwa teamy z krotoszyńskiego klubu.
– W tej grupie wiekowej rywalizowały zawodniczki z czołowych zespołów
w kraju – Krakowa, Szczecina czy Ponieca. Przewyższały wzrostem nasze dziew-

częta, które były od nich młodsze. Mimo
to jesteśmy zadowoleni, bo zebraliśmy
cenne doświadczenia – oznajmia Katarzyna Bartkowiak, trenerka krotoszyńskich siatkarek.
W kategorii trójek (klasy V) triumfował MKS Dwójka Zawiercie, przed dwoma
ekipami MKS MOS Wieliczka. Zespoły

Polona znalazły się w drugiej części stawki.
W czwórkach najlepsze były dziewczęta z NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki,
a kolejne miejsca zajęły Glinka Academy
UKS Volley Wałcz oraz MKS MOS Wieliczka IV. Nasz zespół został sklasyfikowany na pozycjach 17-26.
(GRZELO)

Zawody na 25-metrowym basenie
zgromadziły około 300 zawodników, reprezentujących 19 klubów z całej Polski.
Uczestnicy mogli startować w trzech konkurencjach indywidualnych oraz w sztafetach. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły 3 Wodnik Wolsztyn, Just Swim Jelenia
Góra, Piast Głogów oraz Śląsk Wrocław.
KS Krotosz reprezentowała Monika Jadczak, która rywalizowała w kategorii 2002
i starsi. Nasza pływaczka była bezkonkurencyjna w wyścigu na 200 metrów stylem motylkowym, uzyskując czas 3: 04: 64.
Organizatorzy zmienili godziny startów następnych konkurencji, przez co
Monika od razu po zwycięskim wyścigu
musiała startować na 100 metrów stylem

FOT. Piotr Jadczak

Dwa krążki wywalczyła Monika Jadczak w Ogólnopolskich Zawodach
Pływackich o Puchar Dyrektora ZSOiS w Zielonej Górze.

W pierwszy weekend marca odbyła
się XX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Burmistrza Gminy Milicz. W zawodach zagrały drużyny UKS Polon
Krotoszyn, które tym samym zebrały
cenne doświadczenia w starciach
z utytułowanymi rywalami.

klasycznym. Zawodniczka Krotosza uzyskała wynik 1: 27: 00 i zajęła drugą lokatę,
tracąc do triumfatorki sekundę.
(ANKA)

PASJA

Z Kolejorzem na dobre i na złe!
W świecie piłkarskim coraz większą
rolę odgrywają pieniądze, które zabijają przywiązanie do jednego klubu
przez wiele lat. Inaczej jest w świecie
kibicowskim. Świetnym przykładem
jest mieszkaniec Krotoszyna, Tomasz Kurek. Dla ucznia Liceum
Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja już od piątego roku życia Lech
Poznań jest ukochanym klubem.
– Po raz pierwszy na meczu Lecha
byłem w sierpniu 2006 roku, kiedy miałem zaledwie pięć lat – przyznaje Tomasz
Kurek. – Mój tata, który jest nauczycielem wychowania fizycznego w Lutogniewie, zabrał mnie na pasjonujące spotkanie
z Cracovią. Pamiętam, że moja drużyna
zdołała wyrównać stan meczu z 0: 3
na 3: 3, a nawet, za sprawą Piotra Reissa,
wyjść na prowadzenie. Niestety, arbiter
tego gola nie uznał, a chwilę później rywale zdobyli bramkę i wracałem do domu ze
smutkiem.
Miłość do sportu naszemu bohaterowi wpoił Radosław Kurek. – Tata zabierał
mnie na różne zawody – wspomina. – Miałem okazję być na żużlu, oglądałem Unię Leszno, byłem na Grand Prix
w Toruniu. Nie brakowało też siatkówki,
która stała się moją drugą miłością – oznajmia. Tomek w podstawówce
trenował u Macieja Parczyńskiego,
a w gimnazjum, pod okiem Piotra Robakowskiego, grał w UKS Piast Krotoszyn.
Od wczesnego dzieciństwa jednak
na pierwszym miejscu była piłka nożna.

– Pierwszymi sukcesami, jakie świętowałem z Lechem, były Puchar i Superpuchar Polski w 2009 roku. Rok później,
po 17 latach przerwy, udało się wywalczyć upragnione mistrzostwo kraju – opowiada T. Kurek. – Każde spotkanie oglądałem wtedy w telewizji w koszulce z napisem „Od małego tylko Lech”.
Dodatkowo chodziłem po domu i śpiewałem przyśpiewki kibiców. Teraz znam je
wszystkie na pamięć.
Z upływem lat zamiłowanie do Lecha rosło i oglądanie meczów w telewizji już nie wystarczało. – Na początku
jeszcze udawało mi się zachęcić tatę
do wyjazdów na mecze – mówi nasz
rozmówca. – Ale potem jeździłem coraz częściej sam. Duży udział w mojej
dalszej drodze kibicowskiej miał krotoszyński fanklub Kolejorza, który zabierał mnie na spotkania, również wyjazdowe.

To właśnie pojedynki na wyjazdach
młody kibic wspomina jako najciekawsze. – Mecze z FK Pelister Bitola czy FC
Utrecht zaliczam do najlepszych wypraw
w swoim życiu. Przy okazji pierwszego
z nich miałem okazję zwiedzić Belgrad,
Grecję i Macedonię. Poznałem nową kulturę, regionalną kuchnię, co było dla
mnie czymś zupełnie nowym. Z kolei
w Holandii zobaczyłem piękny stadion,
a my – kibice Lecha – zaprezentowaliśmy
się znakomicie – stwierdza Tomek.
Wiele przeżyć było także w trakcie
wyjazdów na terenie kraju. – Przemarz
z dworca głównego w Krakowie na stadion Wisły utkwił mi mocno w pamięci – kontynuuje fan Lecha. – Natomiast
bardzo źle wspominam przegrane finały
Pucharu Polski z Arką Gdynia i Legią
Warszawa. Cztery godziny czekania
na pociąg powrotny w ciszy były ciężkim
przeżyciem – przyznaje.

Uczeń I LO w Krotoszynie nie traktuje kibicowania tylko w kategoriach oglądania meczów piłkarskich. – Fani Lecha
grają na poziomie ligi okręgowej, trenują
sztuki walki czy przygotowują oprawy,
aby pokazać światu coś, na co się pracowało tak długo – mówi. – Co roku 27 grudnia jeździmy po całym powiecie sprzątać
i zapalać znicze na nagrobkach powstańców. Pierwszego listopada zbieramy fundusze na renowacje pomników w każdym mieście w Wielkopolsce. Teraz zbieramy artykuły szkolne dla biednych dzieci czy tych z domów dziecka. Wszystko to
robimy z chęci pomocy innym. Nie potrzebujemy do tego rozgłosu, a mówi
się – niestety – tylko o zadymach i burdach. Odkąd jeżdżę na mecze, nie przytrafiło mi się nic złego – podkreśla.
Bycie kibicem Lecha nie należy
do najłatwiejszych ról. T. Kurek przez te

wszystkie lata, mimo słabszej postawy
swojego ukochanego klubu, nigdy w niego nie zwątpił. – Najgorzej było, gdy Kolejorz znajdował się w środku stawki, a ja
jeszcze nie miałem żadnych własnych
funduszy. Musiałem wtedy prosić rodziców o pomoc przy zakupie biletu. Mam
za sobą 22 wyjazdy kibicowskie. Niestety,
zaledwie dwa z nich udało się Lechowi
wygrać. Jeżeli czegoś sobie życzę, to właśnie tego, aby ze mną na trybunach Kolejorz odnosił jak najwięcej zwycięstw – oznajmia kibic poznańskiego
klubu.
Tomek przygotowuje się teraz do matury, a ponadto trenuje najmłodszych
adeptów futbolu w Akademii Piłkarskiej
Reissa. – Dla mnie praca w klubie to nie
tylko możliwość uzyskania środków finansowych, które pozwalają na wyjazdy
do Poznania. Dzięki turniejowi w Krotoszynie miałem okazję osobiście spotkać
mojego idola – Piotra Reissa. Myślę, że to
właśnie takich piłkarzy, z którymi mogliby utożsamiać się kibice z Wielkopolski,
brakuje obecnie w Kolejorzu – twierdzi
licealista.
Poza zdaniem matury Tomek postawił sobie jeszcze jeden cel. – Mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się przekroczyć liczbę 100 spotkań wyjazdowych
wraz z Lechem. Liczę, że dzięki wsparciu
fanów Kolejorz zdobędzie mistrzostwo
kraju, a na jesień do Poznania przyjadą
najlepsze kluby piłkarskie w Europie – kończy wierny kibic Lecha.
(GRZELO)
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Siatkarska rywalizacja dziewcząt

Playarena wraca do gry

Na początku marca w hali przy ulicy
Olimpijskiej w Krotoszynie odbyły się
eliminacje klubowe Mistrzostw Wielkopolski Dziewcząt w Minisiatkówce
Kinder Plus. W turnieju rywalizowały
krotoszyńskie zespoły – UKS Trójka,
UKS Polon i UKS Piast.

Po zimowej przerwie wznowione zostały rozgrywki krotoszyńskiej Playareny. Po jedenastu kolejkach
na szczycie znajduje się ekipa A Seree
Tee, wyprzedzając MTV Rozdrażew, Albatrosy i LZS Kobierno-Tomnice.

Do zawodów przystąpiły drużyny
dwuosobowe, trzyosobowe i czteroosobowe. W dwójkach triumfował UKS Olimp
Września I, wyprzedzając dwa zespoły
UKS Spartakus Września. Tuż za podium
uplasowały się dziewczęta z krotoszyńskiego Piasta.
W zmaganiach trójek dwie pierwsze
lokaty zajęły ekipy UKS Śmigiel, a trzeci
był MKS MOS Śrem I. Na ósmym miej-

scu zmagania zakończył UKS Trójka II.
W kategorii czwórek rywalizowało 11 drużyn. Najlepszy był UKS Kaniasiatka Gostyń I, drugie miejsce zajął UKS
Śmigiel I, a dwie kolejne pozycje przypadły krotoszyńskim teamom – Trójce i Piastowi I. Z kolei Polon był siódmy.
Zawody przeprowadzone zostały
dzięki działaniom Trójki Krotoszyn.
Nad przebiegiem wydarzeń czuwały młode siatkarki z SP nr 3, pod czujnym okiem
sędziego głównego – Pawła Haszka. Organizatorzy dziękują firmie Rodon Wit
Cars, która wsparła turniej, i już teraz zapraszają na drugi etap – 18 marca w hali
przy ulicy Olimpijskiej.

W pierwszym meczu po przerwie
pewne zwycięstwo odniósł zespół MTV,

gromiąc osłabiony kadrowo LZS Kobierno-Tomnice. Już do przerwy team z Rozdrażewa prowadził czterema bramkami.
Po zmianie stron MTV nie zwolniło tempa i wygrało 9: 1, dzięki czemu wskoczyło
na drugie miejsce w tabeli.
Z zaciętego pojedynku Żubrów
z Igloo zwycięsko wyszli ci pierwsi.
Świetnie w bramce spisywał się Ireneusz

Czubak. Nie wystarczyło to jednak
do zdobycia punktów, a Żubry wygrały 5: 4. W zwycięskiej drużynie warto
pochwalić Macieja Kwiecińskiego i Mikołaja Kalaka.
Albatrosy pokonały Pancom 7: 3.
Dzięki temu zwycięstwu mistrz halowej
ligi w Koźminie Wlkp. wskoczył na najniższy stopień podium.
Pierwszą wygraną zanotował zespół
Hornets, pokonując Brodziaków 5: 4. Bez
problemów komplet punktów zgarnął lider. Zespół A Seree Tee nie dał szans
Strażnikom Zachodniej Bramy, zwyciężając 8: 3. Za ten mecz warto pochwalić doświadczonego Piotra Fabisia, który dwukrotnie pokonał bramkarza.
W ostatnim spotkaniu tej kolejki
Dream Team ograł Tornado 4: 2. Niestety, zespół Tornada od ubiegłorocznego
wyjazdu na mistrzostwa Polski prezentuje się coraz gorzej. Nie zachwycał już
w rundzie jesiennej oraz w lidze halowej,
a teraz w derbach osiedla Szare Szeregi
musiał uznać wyższość rywala.
(GRZELO)
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Pierwsze treningi APR w Zdunach

(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

TENIS STOŁOWY

Mistrzostwa LZS
Akademia Piłkarska Reissa ogłosiła
nabór do swojej nowej lokalizacji
w Zdunach. Pierwsze treningi już
w najbliższy czwartek, tj. 15 marca.
W Bożacinie odbyły się Miejsko-Gminne Mistrzostwa LZS w Tenisie Stołowym. Uczestnicy zawodów rywalizowali w sześciu kategoriach.
W zmaganiach młodziczek najlepsza była Karolina Kościelna, a za nią
uplasowały się Weronika Piaseczna,
Aleksandra Konrady i Magdalena Piaseczna. W gronie młodzików bezkonkurencyjny okazał się Mikołaj Nowakowski, wy prze dza jąc Krzysz to fa
Szymleta, Mikołaja Litwina i Jakuba
Konradego. Rozgrywki juniorów wygrał Bar tosz Nowakowski, a kolejne pozycje zajęli Marcin Gabryelczyk, Mateusz Jagła i Sebastian Banaszek.
W ka te go rii se nio rek pierwsze

miejsce zajęła Laura Litwin, druga była Daria Konrady, a trzecia Dorota Ludwiczak. Wśród seniorów triumfował
Tomasz Konrady, przed Dominikiem
Drygasem, Zbigniewem Sikorą i Andrzejem Wałęsą.
Najlepszym weteranem okazał się
Marek Sójka, a za nim znaleźli się
Henryk Kurzawski, Paweł Robak i Marek Szczuraszek.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary, zawodnicy
z miejsc 1-3 – medale, a wszystkim
uczestnikom wręczono upominki,
ufundowane przez gminę Krotoszyn.
Puchary i nagrody wręczał Mariusz
Karbowiak, przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Sportowe.
(ANKA)

Do Akademii mogą dołączyć zarówno chłopcy, jak i dziewczynki we wszystkich kategoriach wiekowych: 4-6 lat
(skrzat), 7-9 lat (żak), 10-11 lat (orlik), 12-13 lat (młodzik), 14-15 lat
(trampkarz), 16-17 lat (junior młodszy).
Tym samym młodzi adepci futbolu mają
zapewnioną niezbędną ciągłość szkolenia.
Treningi piłkarskie Akademia Piłkarska Reissa prowadzi dla ponad 8000 zawodników w ponad 100 lokalizacjach w całej Polsce. Szkółka nie prowadzi selekcji.
– Na początku chcemy przede
wszystkim przekazywać dzieciom radość
z aktywnego spędzania czasu z rówieśnikami. W najmłodszych grupach są to zajęcia ogólnorozwojowe, piłka jest dodatkiem do gier i zabaw ruchowych. W star-

szych kategoriach wiekowych nasi podopieczni zaczynają treningi ukierunkowane na rozwój piłkarski. Taki system szkolenia działa znakomicie – dzięki niemu młodzi piłkarze mają zapewnioną ciągłość rozwoju, gdyż mogą płynnie przechodzić
przez kolejne szczeble Akademii, zaczynając od sportowych przedszkoli, a kończąc
na drużynie seniorów. Ponadto nasi zawodnicy mają wiele okazji do podnoszenia swoich umiejętności, gdyż poza treningami biorą udział w Wielkopolsko-Lubuskich Ligach Piłkarskich, obozach sportowych oraz
turniejach. Wyróżniający się piłkarze mają
natomiast szanse dołączyć doReprezentacji
Akademii – mówi Piotr Matecki, prezes
Zarządu Akademii Piłkarskiej Reissa.
To, co wyróżnia APR spośród innych
klubów piłkarskich, to nie tylko brak selekcji, ale przede wszystkim własna metodologia szkolenia, oparta na zagranicznych wzorcach. Wszystko po to, by zapewnić profesjonalny rozwój piłkarski.

Jak zauważa Piotr Reiss, patron klubu,
Akademia posiada długofalowe cele,
z czego najważniejszym jest wychowanie
przyszłych reprezentantów Polski.
– Cieszę się, że udało nam się stworzyć projekt, dzięki któremu tyle dzieci
pokochało aktywność fizyczną. Pamiętajmy, że ruch to zdrowie, a zajęcia sportowe
pomagają nie tylko w rozwoju sprawności
ogólnej, ale uczą systematyczności oraz
pracy w grupie. Im wcześniej dziecko zacznie trenować, tym większa szansa
na odniesienie sukcesu za kilka bądź kilkanaście lat – stwierdza P. Reiss.
Pierwsze treningi w Zdunach odbędą się już 15 marca (czwartek) – o godzinie 17.00 dla najmłodszych zawodników,
a o godzinie 18.00 dla dzieci od 7 do 10
lat. Zapraszamy do hali Zespołu Szkół
z Zdunach przy ul. Łacnowej 26.
Więcej informacji można uzyskać,
dzwoniąc pod numer tel. 502 741 749.
OPRAC. (ANKA)
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Koniec pucharowej przygody Orłów
Na meczu wyjazdowym z Orłem
Mroczeń zakończyła się przygoda
Białego Orła Koźmin Wlkp. z Okręgowym Pucharem Polski. Podopieczni
trenera Dariusza Maciejewskiego
przegrali z gospodarzami 1: 4.
Goście w przerwie zimowej przeszli
personalną rewolucję. Warto wspomnieć,
że z grona zawodników grających w poprzedniej rundzie pozostało niewielu.
W sobotę swoje urodziny obchodził Dariusz Maciejewski, dlatego piłkarze chcieli sprawić swojemu trenerowi prezent
w postaci awansu.
Niestety, spotkanie rozpoczęło się fatalnie dla przyjezdnych, którzy już w drugiej minucie meczu stracili gola. Niefortunną interwencję zanotował Fabian Wosiek, pakując futbolówkę do własnej bramki. W 23. minucie koźminianie wyrównali. Po podaniu z lewej strony dobrym ude-

Orzeł Mroczeń - Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. 4:1 (2:1)
BRAMKI: 1:0 – Fabian Wosiek (2’
samobójcza), 1:1 – Mikołaj Szulc (23’),
2:1 – Łukasz Konopka (32’
samobójcza), 3:1 – Wiktor Łuczak (50’
głową), 4:1 – Marcin Górecki (60’)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Juskowiak
(55’ Lis), Konopka, Kaczmarek,
Bastrzyk – Jędrkowiak (75’
Jędrkowiak), Oleśków, Kamiński,
Błażejczak, Wosiek (55’ T. Miedziński)
– M. Szulc

rzeniem popisał się Mikołaj Szulc.
Jeszcze przed przerwą miejscowi ponownie prowadzili. Po wybiciu piłki z linii
bramkowej przez Łukasza Konopkę sędzia
zdecydował się odgwizdać gola. Jednak – zdaniem graczy z Koźmina
Wlkp. – obrońca zdążył wybić futbolówkę,
zanim ta przekroczyła całym obwodem linię.
Po przerwie miejscowi dołożyli dwa kolejne trafienia. Najpierw piłkę dosiatki głową
skierował Wiktor Łuczak, a wynik spotkania
ustalił Marcin Górecki, wykorzystując nie-

zdecydowanie defensorów Białego Orła.
Już w najbliższy weekend koźminianie rozpoczną ligową wiosnę pojedynkiem
na własnym boisku z Victorią Wrześnią.
(GRZELO)

BIEGI

Udane starty naszych zawodników
Bez względu na aurę biegacze z powiatu krotoszyńskiego startują w zawodach nie tylko w naszym kraju, ale
też na terenie Europy. Nasi zawodnicy
zaprezentowali się w Biegu Tropem
Wilczym we Wrocławiu oraz 20. Logicom Marathon na Cyprze.
Impreza w stolicy Dolnego Śląska
poświęcona była pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy mieli do wyboru
bieg na 5 km lub na 10 km. Na krótszym dystansie najlepszy okazał się Wit
Grosicki z wynikiem 17: 37, a nasz po-

wiat reprezentowali Szymon Szyrner
(43. miejsce – 25: 24), Bartosz Maćkowiak (58. miejsce – 26: 52) i Agnieszka
Maćkowiak (59. miejsce – (26: 54), która drugi raz z rzędu zwyciężyła w kategorii K40, poprawiając o blisko dwie minuty swój zeszłoroczny czas. Na dłuższym dystansie wygrał Dariusz Jamro
(35: 34).
Na słonecznym Cyprze rywalizował Czesław Sienkiewicz. Doświadczony biegacz w maratonie uplasował
się na 34. miejscu w klasyfikacji generalnej z czasem 3: 28: 54. Ten wynik

dał mu drugą lokatę w jego kategorii
wiekowej.
(GRZELO)

BIEGI

Świetny występ Moniki Jadczak

Biegi Tropem Wilczym, które stanowiły oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym,
odbywały się w całym kraju – w 280 miastach startowało około 70 tysięcy biegaczy.
W Poznaniu można było pobiec
na dystansach 5,4 i 10,8 km, a także
na honorowym dystansie 1963 metrów,
odwołującym się do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka ps. „Lalek”.
W biegu na 10,4 km wystartowała
Monika Jadczak, uczennica I LO w Krotoszynie. Nasza zawodniczka spisała się rewelacyjnie, osiągając czas 50: 30, który

FOT. Piotr Jadczak

W pierwszą niedzielę marca na poznańskiej Malcie odbył się Bieg
Tropem Wilczym, którego celem
było uczczenie pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Znakomicie spisała się
Mo ni ka Jad czak, uczen ni ca LO
w Krotoszynie.

dał jej trzecie miejsce w klasyfikacji open
i pierwsze w kategorii wiekowej K16.
(ANKA)

Mariusz Walkowiak
Chi ro prak tyka
metodą
Pierce'a to zaawansowana terapia, prowadzona na specjalnej
kozetce z zapadniami, która pozwala na wyjątkowo dokładne i bezpieczne działanie,
nawet w przypadku skomplikowanych
problemów odcinka szyjnego kręgosłupa i zrotowanej miednicy. Efektem

jest przywrócenie prawidłowej ruchomości kręgów, pracy układu nerwowego, funkcji fizjologicznych oraz wyrównanie miednicy.
Metoda Pierce'a wyróżnia się bezpieczeństwem ze względu na wykorzystanie specyficznej techniki nastawienia – bez rotacji głowy. Diagnoza opiera
się na wnikliwej analizie zdjęć RTG, badaniu neurologicznym mięśni i czucia
skórnego, badaniu palpacyjnym całego
kręgosłupa i miednicy oraz szczegółowym wywiadzie i historii choroby.

