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Czytaj na str. 18-21

Wielkopolskiej. Szacuje się, że z rąk
oprawców z NKWD śmierć poniosło około 22 tys. polskich obywateli, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji.
Przez wiele lat władze Związku Radzieckiego nie przyznawały się do tej
zbrodni. Dopiero w 1990 r. zostały otwarte radzieckie archiwa i wtedy oficjalnie potwierdzono wydanie rozkazu zamordowania polskich oficerów przez Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, na czele której stał Józef Stalin.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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W miniony piątek przy Krzyżu Katyńskim na krotoszyńskim cmentarzu
odbyła się uroczystość upamiętniająca 78. rocznicę zbrodni katyńskiej.
Władze samorządowe, uczniowie
szkół i liczna grupa mieszkańców
uczcili tysiące pomordowanych
w 1940 roku przez oddziały NKWD
w okolicach Katynia.
Uroczystość rozpoczął Piotr Mikołajczyk, dyrektor Muzeum Regionalnego
im. H. Ławniczaka. O zbrodni katyńskiej
opowiedział Antoni Korsak, prezes Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Kro-

toszyńskiej. Apel ku czci poległych oficerów Wojska Polskiego poprowadził dr
Edward Jokiel. Delegacje samorządów,
szkół, stowarzyszeń złożyły symboliczne
wiązanki kwiatów pod Krzyżem Katyńskim. Odśpiewano hymn państwowy.
Do zbrodni w Katyniu doszło wiosną 1940 roku. Dokonała jej policja polityczna NKWD ówczesnego Związku Radzieckiego. W miejscowościach Kozielsk,
Katyń, Ostaszków, Miednoje, Starobielsk
i Charków zginęli przedstawiciele wojska
i elit intelektualnych. Byli wśród nich także mieszkańcy naszego powiatu, m. in.
żołnierze batalionu 56 Pułku Piechoty
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26 marca w koźmińskim parku rozebrano pomnik upamiętniający żołnierzy radzieckich, którzy polegli w walkach o wyzwolenie Koźmina 23 stycznia 1945 roku. Na zlecenie urzędu lokalna firma kamieniarska odkręciła
tablicę i zeszlifowała wyryte w kamieniu nazwiska żołnierzy.
Urząd został zobowiązany do podjęcia
tego kroku w związku z obowiązującą ustawą o zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego przez na-

zwy jednostek organizacyjnych, jednostek
pomocniczych gminy, budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz
pomniki z dnia 1 kwietnia 2016 r., zmienionej Ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r.
Zdemontowana tablica z pomnika trafiła do Muzeum Ziemi Koźmińskiej. Samorząd przymierza się do tego, by postument
w parku wykorzystać do budowy pomnika
upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania niepodległości i wybuchu powstania
wielkopolskiego, którego uroczyste odsłonięcie zaplanowano na 11 listopada.

OPRAC. (ANKA)

www.kozminwlkp.pl

Do konkursu przystąpili przedstawiciele aż 19 szkół z powiatu krotoszyńskiego – 12 podstawówek i 7 placówek ponadgimnazjalnych. W pierwszym etapie rywalizowało ponad stu uczestników, spośród których 36 awansowało do finału.
W czwartek finalistów dopingowali
przedstawiciele władz samorządowych:
starosta Stanisław Szczotka, wicestarosta
Paweł Radojewski, burmistrzowie: Krotoszyna – Franciszek Marszałek, Kobylina – Tomasz Lesiński, Sulmierzyc – Dariusz Dębicki, Zdun – Tomasz Chudy,
naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu w Starostwie Powiatowym – Przemysław Wójcik, a także dyrektorzy szkół i oddziałów Banku Spółdzielczego i nauczyciele.
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Aleksandra Politowicz (Szkoła Podstawowa nr 1 w Krotoszynie), drugie miejsce zajęła Aleksandra Szwarczyńska (Szkoła Podstawowa w Smolicach), a trzecia była
Julia Kwiatkowska (Szkoła Podstawowa
nr 8 w Krotoszynie). W grupie uczniów
szkół ponadgimnazjalnych najlepszy okazał się Damian Jabłoński (Zespół Szkół Po-

nadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie),
wyprzedzając Katarzynę Czachorek (I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie)
i Marka Furmana (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie).
Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 700 złotych, za drugie miejsca przyznano po 600 zł, a za trzecie – po 500 zł. Ponadto nagroda w wysokości 700 zł trafiła do szkół, których
uczniowie zajęli pierwsze lokaty. Oprócz
tego na uczestników czekały jeszcze nagrody rzeczowe. Wszyscy, którzy aktywnie korzystali z konta w banku czy też
wzięli udział w popularyzacji oszczędzania, nie tylko zagwarantowali sobie pewne punkty w konkursie, ale i wywalczyli
dla siebie dodatkową nagrodę.
Nad przebiegiem finału „Bitwy o kasę” czuwała komisja konkursowa w składzie: Karolina Grzelak (dyrektor oddziału
Banku Spółdzielczego w Zdunach), Romuald Nawrocki (dyrektor oddziału banku w Krotoszynie), Monika Figielek (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Krotoszynie), Ewa Poczta-Szczepańska
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp.), Joanna Robaczyk (I Liceum
Ogólnokształcące w Krotoszynie).
Gdy komisja sprawdzała poprawność testów i liczyła punkty, uczestnicy
oraz zaproszeni goście korzystali z poczęstunku, który specjalnie na tę okazję
przygotowali uczniowie ZSP nr 2
w Krotoszynie.
FOT.

W miniony czwartek w sali gimnastycznej ZSP nr 2 odbył się finał drugiej edycji Konkursu „Bitwa o kasę”,
zorganizowanego przez Bank Spółdzielczy w Krotoszynie. W decydującej rozgrywce zmierzyło się 36
uczniów ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Burmistrz Maciej Bratborski konsultował już ten pomysł ze Społecznym Komitetem Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Setnej Rocznicy Wybuchu Powsta-

nia Wielkopolskiego. Ostateczna decyzja
jest uzależniona od opinii konserwatora zabytków i innych stosownych instytucji.
(NOVUS)
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LO KROTOSZYN

W Liceum Ogólnokształcącym im.
Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
odbył się etap powiatowy XIV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Do rywalizacji przystąpiło 13 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Eliminacje przygotował powiatowy
rzecznik konsumentów w Krotoszynie Mikołaj Lechman. Honorowy patronat
nad olimpiadą objęli prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz mar-

szałek województwa wielkopolskiego. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie
wśród młodzieży wiedzy o prawach konsumentów, których znajomość jest niezbędna
w codziennym życiu oraz we współczesnej
gospodarce rynkowej.
Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 60 pytań z zakresu m. in. ustaw
o ochronie konkurencji i konsumentów,
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich, o usługach turystycznych, o kredycie konsumenckim i prawie
telekomunikacyjnym.

Etap powiatowy wygrała Patrycja Jackowiak z I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, która uzyskała 47 pkt. Drugie
miejsce zajęła Ewa Kubiak z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa
Marcińca w Koźminie Wlkp. – 39 pkt.,
a trzecia była Anna Czachorek
z I LO – 38 pkt. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i awansowali do finału
wojewódzkiego olimpiady, który odbędzie się 11 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
(NOVUS)

FOT. www.powiat-krotoszyn.pl

Olimpiada wiedzy konsumenckiej

Tematy Tygodnia
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KROTOSZYN

PGKiM otrzymało dofinansowanie
Tuż przed świętami w siedzibie
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie odbyła się konferencja prasowa,
w trakcie której poinformowano
o dofinansowaniu unijnym na budowę kanalizacji i wodociągu na ulicach Wiewiórowskiego i Klemczaka.
Powstanie też instalacja do przetwarzania osadów ściekowych.
– To ważna i szczególna chwila dla
tej spółki. Jest to już drugie dofinansowanie ze środków zewnętrznych, które
udało nam się uzyskać. Pierwsze otrzymaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wyłoniliśmy dwóch wykonawców. Jeden robi sieci wodociągowe w Lutogniewie, a drugi zajmuje się
budową nowej stacji uzdatniania wody
w Chwaliszewie. Inwestycje są w trakcie realizacji. Finał planowany jest

na październik – mówił Marcin Jamry,
prezes PGKiM.
Drugie dofinansowanie spółka uzyskała na realizację projektu pod nazwą
„Modernizacja oczyszczalni ścieków
w Krotoszynie etap II wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej

na terenie całej aglomeracji Krotoszyn”.
Całkowity koszt projektu to 5 329 000,
z czego dofinansowanie wyniesie 2,7 mln
zł. Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
na ulicach Wiewiórowskiego, Świętokrzyskiej, Słowiańskiej oraz przebudowę wodo-
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ciągu i kanalizacji na ulicy Klemczaka.
Drugą część projektu stanowi budowa instalacji do przetwarzania osadów
na ekologiczny granulat na terenie oczyszczalni ścieków na ul. Słonecznej. Zostanie
tam wybudowana mulda, gdzie gromadzone będą odpady z mniejszych oczyszczalni, którym nie opłaca się budować takiej instalacji. W ramach zadania zostanie
tam zamontowanych 166 paneli fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, co zapewni zasilanie nowej instalacji.
– Cieszymy się z dofinansowania, ale
na tym nie poprzestańmy – zaznaczył M.
Jamry. – Patrzymy również w przyszłość,
nie tylko na rok obecny, ale i następny.
Obserwujemy, jakie środki będzie można
pozyskać. Warto dodać, że w roku ubiegłym na ten sam cel złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie do PROW-u i Inspektoratu Ochrony Środowiska. Oba
przeszły pozytywną weryfikację.
Spółka liczy, że prace na ul. Wiewiórowskiego i Klemczaka rozpoczną się jak
najszybciej, by inwestycję zakończyć jesz-

cze w tym roku, ponieważ na terenie Dino przy ul. Ostrowskiej ma powstać zakład przetwórstwa mięsnego. Ów zakład
będzie mógł korzystać i być zasilany z budowanego wodociągu oraz kanalizacji, co
zapewni nowe miejsca pracy.
Burmistrz Franciszek Marszałek podziękował kierownictwu spółki i jej pracownikom za sukces w postaci pozyskania dofinansowania, na czym na pewno
skorzystają mieszkańcy. – Jak państwo
wiecie, gmina Krotoszyn jest stuprocentowym udziałowcem PGKiM – powiedział F. Marszałek. – Jednym z zadań postawionych przed nowym zarządem spółki było uzyskiwanie środków zewnętrznych. Możemy powiedzieć, że się to dokonuje, więc gratuluję spółce dobrych wyników. Dzięki inwestycji na ul. Klemczaka
pojawi się również możliwość jej przebudowy (o złym stanie tej drogi powiatowej
pisaliśmy już latem zeszłego roku – przyp. red.) – podsumował burmistrz.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

MOTORYZACJA

EKOLOGIA

Krotoszyńska woda jest najlepsza! Czy w Krotoszynie będzie można zdawać na prawko?
Na niedawnej konferencji prasowej
Marcin Jamry, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krotoszynie, zaprezentował projekt wprowadzenia
w placówkach oświatowych i zakładach pracy tzw. poidełka, bowiem
woda płynąca w naszych kranach
jest zdrowa i bogata w składniki mineralne.
– Złożyliśmy wniosek odnośnie
projektu ekologicznego, promującego
naszą krotoszyńską wodę – wy jaśniał
Marcin Jamry. – Okazuje się, że jest
ona bardzo bogata w składniki pozytywne. Dzieci skłaniają się ku innym
napojom, w związku z powyższym
po sta nowi li śmy pro mować zdrową
wodę od najmłodszych lat. I chcemy
zainstalować poidełka w przedszkolach, szkołach, ale także w zakładach
pracy.

Wniosek trafił już do Urzędu Marszałkowskiego. Decyzja zapadnie
w pierwszej połowie tego roku. Koszt projektu szacuje się na około pół miliona złotych, z czego dofinansowanie może wynieść 85 procent.
Do tej koncepcji przychylnie odniósł się Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna, przyznając, że
od lat pije krotoszyńską wodę z kranu. – Zdziwiłem się, że niektórzy
stwierdzili, że naszą wodę można spożywać tylko przegotowaną. To mnie zainspirowało, aby krotoszyńską wodę
spopularyzować i myślę, że będzie to
fajnie funkcjonować. Wszelkie tego typu działania są związane z budowaniem tzw. smart city, miasta czystego
i przyjaznego dla mieszkańców i środowiska. Jest to jedna z wielu inicjatyw, jakie podejmujemy w Krotoszynie – powiedział burmistrz.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na marcowej sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego mówiono o możliwości powstania w naszym mieście oddziału
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Dzięki temu można byłoby zdawać egzamin teoretyczny i praktyczny
na prawo jazdy. Władze powiatu popierają ten pomysł, ponieważ Krotoszyn
spełnia wszelkie warunki. Ostateczna
decyzja należy do władz województwa.
Starosta Stanisław Szczotka wspomniał, że niedawno odbyło się spotkanie
w tej sprawie. Uczestniczyły w nim władze
starostwa i krotoszyńskiego Urzędu Miejskiego oraz dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. – Jeśli powstałby taki ośrodek w Krotoszynie, będzie możliwość zdawania egzaminów na prawo jazdy w kategoriach
A i B – mówił S. Szczotka. – W sprawę
mocno zaangażował się również radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Ju-

lian Jokś. Naszą inicjatywę poparli dyrektor
kaliskiego WORD-u i wicemarszałek województwa, Krzysztof Grabowski. Ostateczna decyzja należy jednak do członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka, któremu
podlegają ośrodki ruchu drogowego – oznajmił starosta, podkreślając
przy tym, iż mieszkańcy naszego powiatu
mieli bardzo wysoką zdawalność na egzaminach na prawo jazdy, co świadczy o dobrym przygotowaniu przez instruktorów.
Pomysł uruchomienia WORD-u w Krotoszynie pojawił się w momencie,
kiedy podobne starania zaczął czynić sąsiedni Milicz. – Sprawa milickiego oddziału jeleniogórskiego WORD-u nie jest przesądzona, bo musi wydać na to zgodę samorząd Dolnego Śląska. Jeśli doszłoby to
do skutku, z całą pewnością skorzystaliby
z tego przyszli kierowcy z sąsiednich powiatów. Trzeba jednak wspomnieć, że wielokrotnie o utworzenie oddziału zabiegały

już Ostrów Wlkp. i Gniezno, ale bezskutecznie – wyjaśnił starosta.
Jeśli w Krotoszynie powstanie ośrodek
ruchu drogowego, władze powiatowe
i gminne mają już pomysł, gdzie mogłyby
odbywać się egzaminy teoretyczne i praktyczne. – Po stronie samorządów byłoby zabezpieczenie placu manewrowego do egzaminu z prawdziwego zdarzenia. Teren
o wymiarach 20 na 50 m musiałby zostać
ogrodzony. Najbardziej odpowiedni wydaje
się plac targowy. Trzeba by było też zainwestować w położenie nowej nakładki asfaltowej. W przypadku egzaminu praktycznego
na kategorię A ten plac musiałby być dłuższy. Jeżeli byśmy odstraszyli WORD ceną
za użytkowanie, to nawet po kosztach czy
przy minimalnym zysku, jako radni powiatowi, powinniśmy się nad tym pochylić. Egzamin teoretyczny mógłby odbywać się
w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – podsumował S. Szczotka.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Na Bieżąco

KROTOSZYN

Pożar wiaty garażowej
W czwartek, 29 marca, na ulicy Karłowicza w Krotoszynie doszło do pożaru wiaty garażowej. Na szczęście
nikomu nic się nie stało.
Na akcję wysłano trzy zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Krotoszynie oraz jeden z miejscowej
OSP. Wewnątrz wiaty, przylegającej
do budynku mieszkalnego, znajdował
się samochód osobowy oraz drewno
opałowe.

– Strażacy, wyposażeni w sprzęt
ochrony dróg oddechowych, podali dwa
prądy gaśnicze piany sprężonej do wiaty. Po uzyskaniu dostępu do wnętrza
pomieszczenia skierowano prąd gaśniczy piany na palący się pojazd. Następnie podano jeden prąd gaśniczy wody
w celu schłodzenia nagrzanych elementów konstrukcji i elewacji budynku – informuje kpt. Tomasz Patryas
z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Krotoszynie.

PUP

Spotkanie dla pracodawców
Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie wraz z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
zapraszają pracodawców do udziału
w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym „Ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne, obowiązki podatkowe – zmiany 2018”.
Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia,
wgodzinach9.00-14.00, wCechu Rzemiosł
Różnych przy ul. Floriańskiej w Krotoszynie.
Omówione zostaną następujące zagadnienia: zwolnienie lekarskie od 1 lip-

ca 2018 (e-ZLA), świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego, prawo przedsiębiorców – zmiany
w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, układ ratalny – dogodna forma spłaty zadłużenia z tytułu składek, Jednolity
Plik Kontrolny, rejestracja podatników,
kampania Szybki PIT, akcja „Weź paragon”.
Uwaga – ilość miejsc ograniczona.
Zapisy przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy
pod numerami tel. 62 725 13 83,
62 721 35 17. Szczegółowe informacje
można uzyskać w pokoju nr 12.
(ANKA)
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Po oddymieniu wiaty okazało się,
że ogień roz prze strze nił się przez
okno do przylegającego pomieszczenia. W pracowni krawieckiej panowało duże zadymienie. Strażacy wynieśli
tlące się tekstylia na zewnątrz i tam
zostały dogaszone. W trakcie prowadzonych działań na bieżąco monitorowano poziom temperatury w pomieszczeniach.
Po całkowitym ugaszeniu pożaru
sprawdzono cały budynek urządzeniem
wielogazowym. Z uwagi na obecność
tlenku węgla otwarto okna. Ponowne
sprawdzenie pomieszczeń nie wykazało
obecności gazów niebezpiecznych.
(NOVUS)

Na Bieżąco
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Odszedł Jan Waleński
W nocy ze środy na czwartek zmarł
Jan Waleński, były burmistrz Kobylina. Pogrzeb odbył się w minioną sobotę. Żegnały Go tłumy mieszkańców gminy i nie tylko.

FOT. www.kobylin.pl

Jan Waleński przez wiele lat stał
na czele gminy Kobylin. Najpierw był naczelnikiem, a potem, już po transformacji
ustrojowej, pełnił funkcję burmistrza Kobylina. Ponadto był wieloletnim prezesem
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Kobylinie. Miał 79 lat.
(ANKA)

INWESTYCJE

FOT. www.krotoszyn.pl

Podpisano umowę
na budowę ul. Jasnej

ZSP ZDUNY

Nasze sprawy w naszych rękach
W marcu Stowarzyszenie Razem
Dla Konarzewa, we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zdunach, zorganizowało spotkanie młodych wolontariuszy z Wielkopolski pod hasłem „Nasze sprawy
w naszych rękach”.
z młodzieżą na przykładzie młodzieżowych rad oraz grup nieformalnych”.
Wolontariusze pracowali w grupach
pod kierunkiem moderatora. Rozmawiano o współpracy młodych ludzi z urzęda-

ORPISZEW

mi gmin. Stawiający pierwsze kroki
w działalności wolontariackiej uczniowie
ZSP Zduny również aktywnie uczestniczyli w dyskusji.
(ANKA)

W ramach inwestycji przewidziano
budowę od podstaw drogi o długości
ok. 765 mb (od skrzyżowania z ulicą Zdunowską do ronda przy ulicy Łąkowej),
o szerokości 6 m, z nawierzchnią z betonu
asfaltowego. Zrobione zostaną także

(NOVUS)

KOŹMIN WLKP.

Umowa na budowę boiska Wysłuchali pięknych recytacji

Patrycja Pietrowska

Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET wygrało przetarg na budowę
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Orpiszewie. Inwestycja
ma być zrealizowana do końca lipca.
Prace polegać będą na zbudowaniu
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej, wykonaniu elementów
małej architektury w postaci siłowni zewnętrznej (składającej się z sześciu urządzeń), bieżni sportowej i skoczni do skoku
w dal, budowie chodnika i ogrodzenia.

chodnik, ścieżka rowerowa, zjazdy, odwodnienia (kanał deszczowy, wpusty
deszczowe, rowy, przepusty), przyłącza
kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowe, oświetlenie drogowe. Ponadto
wycięte zostaną drzewa i krzewy i zamontowane oznakowanie.
Zadanie jest dofinansowane z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
w kwocie 1,3 mln zł, co stanowi 50%
kosztów kwalifikowanych.

FOT.

Szkoła gościła młodzież m. in. z Baszkowa, Murowanej Gośliny, Kasztelanii
Ostrowskiej, Blechowa czy Zdun. Temat
spotkania brzmiał: „Młodzież – współpraca, motywowanie oraz inicjowanie działań

W marcu burmistrz Franciszek Marszałek podpisał umowę na budowę
ulicy Jasnej w Krotoszynie. Wartość
umowna robót wynosi ponad trzy
miliony złotych. Wykonawca ma
czas do 28 września.

Ponadto prowadzone będą roboty na rowie melioracyjnym. Wartość projektu
opiewa na ponad 856 tys. zł.
(NOVUS)

W pierwszy dzień wiosny uczniowie klasy VI SP nr 1 w Koźminie
Wlkp., wraz z wychowawczy nią
i dy rek to rem pla ców ki, go ści li
na Konkursie Poezji Patriotycznej,

który odbył się w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym.
Uczniowie ośrodka recytowali wiersze Adama Mickiewicza, Juliusza Słowac-

kiego, Cypriana Kamila Norwida, Adama
Asnyka, Władysława Broniewskiego czy
Tadeusza Różewicza. Prezentacje młodzieży przygotowane były pod kierunkiem Donaty Witek-Dłużniak, polonistki
i wychowawczyni.
Po wystąpieniach recytatorskich,
wzbogaconych prelekcją na temat historii narodu polskiego, głos zabrał Jacek Zawodny, dyrektor Jedynki, dziękując za zaproszenie i jednocześnie zapraszając młodych recytatorów w mury
SP nr 1. Uczniowie podstawówki otrzymali także zaproszenie na spektakl „Romeo i Julia”, który przygotowuje młodzież ośrodka.
(ANKA)

Historia
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POZNAŃ

Marzec’68 - zryw polskiej młodzieży
20 marca w Auli im. Biskupa Jana
Lubrańskiego w Collegium Minus
UAM w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa „Marzec'68 w Poznaniu”. Uczestniczył w niej krotoszynianin Henryk Kotoński. Konferencję
zorganizowały Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii UAM oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu.
Zaproszeni prelegenci wygłosili referaty, omawiając w szerokim zakresie pamiętne wydarzenia z marca 1968 roku.
Przedstawili je zarówno z perspektywy
ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Przypomniano represje, jakie spotkały uczestników protestów, a także postawę poznańskiego kościoła.
Prócz historyków badających historię
Polski XX wieku w konferencji wzięli
udział uczestnicy protestów sprzed 50
lat. W tym gronie znalazł się mecenas
Henryk Kotoński z Krotoszyna, wówczas
student prawa III roku na uniwersytecie
poznańskim. Po wygłoszeniu referatów
uczestnicy dyskutowali o wydarzeniach
z czasów ich młodości. Przed salą obrad
można było obejrzeć wystawę planszową
„Marzec'68 w Poznaniu” autorstwa prof.
Stanisława Jankowiaka.
Pierwszym z prelegentów był profesor
Jerzy Eisler, który omówił temat w perspektywie ogólnopolskiej. – Mieliśmy
do czynienia z buntem młodzieży, który
zaczął się w szkołach wyższych wśród studentów. Błędnie był przedstawiany przez
wiele lat jako protest jednej grupy, albowiem robotnicy również przyłączali się
do studentów – stwierdził profesor Eisler.
Protesty w marcu 1968 roku rozpoczęły się po wycofaniu z afiszów przez
władze komunistyczne spektaklu „Dziady”, wystawianego przez Teatr Narodowy
w Warszawie. Przedstawienie wyreżyserowane przez Kazimierza Dejmka, z Gustawem Holoubkiem w roli Gustawa-Konrada, miało swoją premierę pod koniec listopada 1967 roku. Spektakl spo-

tkał się z ostrą krytyką kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
które uznało go za przejaw postawy antyradzieckiej i nadto religijnej. 30 stycznia 1968 roku odbyło się ostanie przedstawienie. Po nim doszło do manifestacji
studentów, którzy wznosili okrzyki: „Niepodległość bez cenzury”, „Chcemy kultury bez cenzury!”, „Żądamy zniesienia cenzury”, „Mickiewicz – Dejmek”. Protest
przygotowali „Komandosi”, czyli grupa
zbuntowanej młodzieży, opowiadającej
się za rozszerzeniem swobód obywatelskich, przede wszystkim za zniesieniem
lub przynajmniej ograniczeniem cenzury
oraz za większą autonomią nauki i szkół
wyższych, a także studenci Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej.
Milicja interweniowała po zakończeniu marszu, rozpędzając tłum pałkami
i aresztując 35 manifestantów, z których
dziewięciu pociągnięto do odpowiedzialności przed kolegium karno-administracyjnym i ukarano grzywnami. Wśród
nich byli dwaj studenci – Adam Michnik
i Henryk Szlajfer. Oni to poinformowali
o przebiegu manifestacji korespondenta
francuskiego dziennika „Le Monde”.
Wiadomości te następnie rozpowszechniła Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa.
Zostali za to relegowani z uczelni,
a później aresztowani. 8 marca 1968 r.

na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbył się protestacyjny wiec w ich
obronie. Zebrało się na nim kilka tysięcy
studentów. Przez aklamację przyjęto re-

na Uniwersytecie Warszawskim, oburzyły
środowiska akademickie i stały się powodem wielu protestacyjnych wieców i ulicznych demonstracji, początkowo w samej
Warszawie, a następnie także w innych
miastach w Polsce, również w Poznaniu.
O poznańskim marcu'68 opowiadał
na konferencji profesor Stanisław Jankowiak. – Informacje o tym, co się dzieje
w Warszawie, dotarły do Poznania stosunkowo szybko, bo już w sobotę, 9 marca – powiedział. Najważniejsze wydarzenia miały miejsce w dniach 12-16 marca.
Dwie największe demonstracje studentów odbyły się 13 marca. Pierwsza rozpoczęła się ok. godziny 15.00 na placu Mickiewicza, a druga w godzinach wieczornych na Winogradach.
Pierwotnie protestujący gromadzili się
przed domami studenckimi, a później de-

zolucję, w której potępiono zachowanie
władz w sprawie wycofania „Dziadów”
i żądano przywrócenia praw studenckich
Michnikowi i Szlajferowi oraz umorzenia
postępowań przeciwko innym uczestnikom demonstracji.
Pod koniec wiecu, już po przyjęciu rezolucji, na teren uniwersytetu wjechało
kilka autokarów wypełnionych „aktywem
robotniczym”, milicją i ORMO. Rozpoczęło się rozpędzanie zebranych. Wydarzenia, które miały miejsce 8 marca

monstracje ruszyły w kierunku centrum
miasta. Do studentów uniwersytetu dołączyli młodzi ludzie z innych poznańskich
uczelni, zwłaszcza z Politechniki Poznańskiej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wyższej Szkoły Rolniczej. Skandowano hasła:
„Prasa kłamie”, „Poparcie dla Warszawy
od Poznania”, „Żądamy „Dziadów”„.
Obie demonstracje zostały spacyfikowane przez oddziały ZOMO. Wysłany został również list do Komitetu Wojewódzkiego PZPR z żądaniem zajęcia jasnego

stanowiska i potępienia prasy poznańskiej, która milczała na temat wydarzeń
w Warszawie, ostrzegając jednocześnie
przed powtórką czerwca’56.
Według Biuletynu Instytutu Pamięci
Narodowej do 28 marca za udział w manifestacjach zatrzymano w Poznaniu 207
osób. Wśród nich było 95 studentów, 42
pracowników fizycznych, 31 pracowników umysłowych, 27 uczniów szkół średnich, 5 osób niepracujących i 7 określonych w dokumencie jako „inne”. Najwięcej manifestantów zatrzymano 13 marca
podczas dwóch największych demonstracji, jakie odbyły się wówczas w Poznaniu.
Do dalszych zatrzymań, przeważnie
za sporządzanie i kolportowanie ulotek,
dochodziło w kwietniu i maju 1968 r.
Do tego czasu ogólna liczba zatrzymanych
wynosiła 220. Z tej grupy 164 osoby zostały zwolnione w ciągu 48 godzin. Wśród
nich był krotoszynianin Henryk Kotoński,
który został zatrzymany w budynku
uczelni przez służbę bezpieczeństwa.
– Zorganizowano spotkanie władz
uniwersyteckich ze studentami, żeby
zdławić te protesty – wspomina H. Kotoński. – Władza chciała się dowiedzieć,
jakie są nasze cele i postulaty, dlatego
chcieli, żebyśmy przedstawili partii nasze
projekty, w których wyjaśnimy, o co nam
chodzi. Wszyscy zaczęli głośno się zastanawiać, kto będzie na tyle odważny, by zanieść tę petycje do władz wojewódzkich.
Doktor Antoni Roga, adiunkt prawa finansowego, zobowiązał się odebrać tę petycję i pośredniczyć pomiędzy władzami
rektorskimi a partyjnymi w Poznaniu.
Wtedy ja zgłosiłem chęć opracowania naszych postulatów, mówiąc, że nazajutrz
dostarczę je przed godziną 9.00 do Collegium Minus. Rano w obstawie studentów stawiłem się tam i spotkałem się
z doktorem Antonim Rogą. Ale oprócz
niego zobaczyłem muskularnego, wysokiego mężczyznę, który nie wyglądał
na studenta. Zorientowałem się, że to zasadzka. Szybko więc udałem się do toalety, gdzie podarłem dokument i spuściłem
z wodą. Chwilę później zostałem zatrzymany przez służbę bezpieczeństwa.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Wydarzenia
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ZSP KOŹMIN WLKP.

Drugie miejsce w międzynarodowym konkursie

Ekipa z koźmińskiej szkoły, we
współpracy z miejscowym Zakładem Aktywności Zawodowej, nagrała film i piosenkę o walce z wykluczeniem społecznym. W maju laureaci wraz z opiekunami pojadą do Wiesbaden, gdzie nastąpi
uroczyste wręczenie nagrody w postaci 650 euro. W składzie zespołu znaleźli
się: Agnieszka Bruder, Joanna Bryl, Dominika Brylewska, Joanna Czajka, Jagoda
Gawrońska, Adrianna Gromadzińska,
Alicja Gromadzińska, Katarzyna Karolczak, Julia Kaźmierczak, Patrycja Kaźmierczak, Agnieszka Kubiak, Weronika
Kubiak, Julia Maleszka, Martyna Pawłowska, Weronika Porawska, Natalia Rzepka
i Aleksandra Szczepaniak oraz Mateusz
Handke – słuchacz Kwalifikacyjnego
Kursu Zawodowego A. 20.
Konkurs miał na celu rozwijanie
kompetencji językowych oraz promowanie porozumienia na poziomie europejskim i międzynarodowym. Skierowany

był dla młodzieży w wieku 12-23 lata,
mieszkającej na stałe w czterech regionach – w Hesji i okręgu Schmalkalden-Meiningen (Turyngia), Akwitanii (Francja), Emilii-Romanii (Włochy) i Wielkopolsce. Patronat nad konkursem objęli
marszałek województwa wielkopolskiego
Marek Woźniak i jego odpowiednicy
w pozostałych regionach.
Do konkursu można było zgłaszać prace w formie grafiki, esejów, obrazów, zdjęć,
nagrań video czy słuchowisk. Należało odnieść się do grup najbardziej narażonych
na wykluczenie społeczne (np. osoby niepełnosprawne, kobiety samotnie wychowujące dzieci, samotne starsze osoby, dzie-

BEZPIECZEŃSTWO

RYSZARD TEODORCZYK
– doradca
ubezpieczeniowy
Pogotowie
Ubezpieczeniowe 24h!

28 marca w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie odbyła się narada operacyjno-szkoleniowa dyżurnych operacyjnych powiatu oraz dowódców Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej poszczególnych szczebli. Spotkaniu
przewodniczył st. bryg. Jacek Strużyński, komendant powiatowy PSP.

Potrzebujesz
ubezpieczenia?
Zadzwoń – 601 174 891.

życiowych,
komunikacyjnych,
rolnych, medycznych i innych!

W trakcie narady rozmawiano o realizacji zaopatrzenia wodnego na znaczne
odległości przy wykorzystaniu zbiorni-

FOT. PSP Krotoszyn

Podnoszą standardy działań

Pracujesz do wieczora lub w delegacji?
Późno odebrałeś papiery z rejestracji?

Oferuję ubezpieczenia indywidualnie, dopasowane do Twoich potrzeb,
za rozsądną cenę – w większości firm
ubezpieczeniowych! W szerokim zakresie ubezpieczeń – majątkowych,

FOT. ZSP Koźmin Wlkp.

Uczennice LO przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca
w Koźminie Wlkp. zajęły drugie miejsce w międzynarodowym konkursie,
zorganizowanym dla czterech regionów w Europie przez niemiecką Fundację Nagrody Młodzieżowej.

ków wodnych, koncepcji powiatowych
plutonów ratowniczych, zdarzeniach

ci wychowujące się poza rodziną, imigranci, członkowie mniejszości narodowych).
Koźmińscy uczniowie nakręcili film
i nagrali polsko-niemiecką piosenkę „Auf
der anderen Straßenseite” – „Po drugiej
stronie ulicy”. W filmie zaprezentowane
zostały typy rehabilitacji, jakie świadczy
ZAZ, a także działy, w których pracują m.
in. osoby niepełnosprawne. W piosence
jest mowa o tym, że mimo trudności życiowych tak naprawdę to ci ludzie są „silniejsi”. Teledysk ma na celu pokazanie,
jak ważne w społeczeństwie są tego typu
zakłady i ile dobrego mogą wnieść w życie
innych.
(NOVUS)

na drogach publicznych i zasadach tworzenia korytarza życia, procedurach awaryjnego zasilania infrastruktury teleinformatycznej krotoszyńskiej komendy.
Omówiono także wnioski z działań ratowniczo-gaśniczych.
Narada operacyjno-szkoleniowa miała jeden cel – podniesienie standardów
działań realizowanych na rzecz społeczeństwa przez funkcjonariuszy PSP w Krotoszynie. Spotkanie spuentowano stwierdzeniem, iż wymiana doświadczeń
i wspólnie wypracowane propozycje
na pewno wpłyną pozytywnie na działania strażaków i ugruntują dobrą współpracę międzywydziałową.
(NOVUS)

Rozrywka
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SP STARA OBRA

Pobiegli po zdrowie
Wszyscy więc radośnie, kolorowo,
w wyjątkowych fryzurach i w zdrowym
stylu powitali wiosnę. W biegu wzięli
udział uczniowie, przedszkolacy, pracownicy szkoły, rodzice, mieszkańcy
wioski, a także koźmińska ekipa Jumping Frog. Imprezę zorganizowali Renata Praczyk, Natalia Kowal i Mateusz Lis.
Po krótkiej rozgrzewce około 70

uczestników stanęło na starcie biegu.
Mieli do pokonania dystans ok. 1 kilometra ulicami Starej Obry. Na mecie na każdego zawodnika czekały medal, odblask
oraz jogurt pitny, ufundowane przez Radę Rodziców. Nad bezpieczeństwem czuwała koźmińska policja.
Organizatorzy przyznali puchary,
ufundowane przez Gminny Ośrodek
Spor tu w Koźminie Wlkp., w następują cych ka te go riach: naj szyb szy
uczeń – Jakub Przeniczny (klasa V),
najszybszy nauczyciel – Irena Jaskółka, najszybszy rodzic – Anna Roszak,
najbardziej szalona fryzura – Izabela
Roszak (klas VI), wyróżnienia – Bar -

SZACHY

Królewska gra w Trójce

Tuż przed świętami wielkanocnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 odbył się I Turniej
Szachowy o Puchar Burmistrza
Krotoszyna i Starosty Krotoszyńskiego. Najlepszy wśród gimnazjali stów był Ma te usz Ko śció łek,

a w starszej kategorii triumfował
Kacper Skrzypczak.
Zawody zorganizowały ZSP nr 3
i Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wlkp. Honorowy patronat nad imprezą objęli burmistrz Krotoszyna i staro-

NASZA AKCJA
FOT. SP Stara Obra

Pierwszego dnia wiosny Szkoła Podstawowa w Starej Obrze zorganizowała II Bieg po Zdrowie pod hasłem
„Kto biega po Obrze, ten czuje się
dobrze”. W tym roku postawiono
na... szalone fryzury.

tosz Teodorczyk i Joanna Wojcieszyńska (klasa III), najbardziej szalona biegowa fryzura – Natalia Grześkowiak,
naj bardziej sza lo na fro gowa fry zu ra – ekipa Jumping Frog.

Wiosenny
konkurs z Evittą!
4 kwietnia ruszył drugi etap Konkursu „Przywitaj wiosnę z Evittą”. Do wygrania jest wysokiej klasy tablet.

Wszyscy uczestnicy, którzy przeszli
do kolejnego etapu, zostali przez nas powiadomieni. Teraz ich zadaniem jest odpowiedzieć na pytanie: dlaczego polecasz
cukierki Evitta? Odpowiedź należy wysłać, do 15 kwietnia, w wiadomości prywatnej na facebookowym profilu Evitty.
KINGA KOSTKA

OPRAC. (NOVUS)

sta. W szranki stanęło 40 zawodników.
W grupie gimnazjalistów pierwsze
miejsce zajął Mateusz Kościółek (SP Benice), wyprzedzając Macieja Sobańskiego
(SP nr 1 Krotoszyn) oraz Joannę Plutę (SP
nr 8 Krotoszyn). W rywalizacji uczniów
szkół ponadgimnazjalnych najlepszy okazał się Kacper Skrzypczak (ZSP nr 2 Krotoszyn), a za nim uplasowali się Damian
Augustyniak (ZSP nr 1 Krotoszyn) i Michał Wojtkowiak (ZSP nr 3 Krotoszyn).
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi w swoich
kategoriach nagrody i puchary ufundowane przez starostę Stanisława Szczotkę,
burmistrza Franciszka Marszałka, dyrektorki SP nr 1 oraz ZSP nr 3 – Sławomirę
Kalak i Izabelę Kossakowską, a także Bank
Spółdzielczy w Krotoszynie. Turniej przygotowali i przeprowadzili nauczyciele – Piotr Moraś i Justyna Politowicz.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

DART

Norbert Pecyna nowym liderem
Po siódmym turnieju Krotoszyńskiej
Ligi Darta mamy nowego lidera
wśród mężczyzn. Norbert Pecyna
wyprzedził w tabeli krotoszynianina,
Jacka Cieślaka. W rozgrywkach kobiet pierwszy triumf w tym sezonie
odniosła Marta Pawlicka.
Warto przypomnieć, że po szóstym
turnieju Norbert Pecyna miał tyle samo
punktów co prowadzący Jacek Cieślak.
Darter z Jarocina rozpoczął od wygranych
z Włodzimierzem Skalskim (3: 0) i Zdzi-

sławem Jusiakiem (3: 2). Następnie przegrał z Bartoszem Derwichem (2: 3), a po lewej stronie drabinki pokonał Przemysława
Sawickiego (2: 0), J. Cieślaka (2: 0) oraz
Waldemara Kałużnego (2: 1). W finale ponownie uległ B. Derwichowi (2: 5).
Czwarte miejsce zajął J. Cieślak, który tego dnia pokonał Huberta Pawlickiego (3: 1) i P. Sawickiego (3: 0), a nie sprostał W. Kałużnemu (1: 3) i wspomnianemu N. Pecynie. Ponadto nasz powiat reprezentowali Przemysław Sawicki (5-6
miejsce), Karol Pietrzak (7-8), Adrian Ja-

siński (7-8), H. Pawlicki (9-12), Grzegorz
Pawlicki (9-12), Łukasz Kolanowski (912), Daniel Borski (9-12), P. Pawlicki (1316) i W. Skalski (13-16). Warto odnotować, że maksymalną liczbę punktów
w turnieju rzucił B. Derwich.
W zmaganiach pań nieobecność prowadzącej Anny Kowalczyk wykorzystała
Marta Pawlicka, która była w tym turnieju niepokonana i obecnie traci do liderki 12 punktów (o trzy oczka wyprzedza ją
także Ewa Pawlicka). M. Pawlicka ograła
Ilonę Kuznowicz (3: 2), E. Pawlicką (3: 1)

oraz Danutę Pawlicką (3: 2). Drugie miejsce zajęła I. Kuznowicz, która pokonała E.

Pawlicką (3: 0) i D. Pawlicką (3: 0).
(GRZELO)
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BEZPIECZEŃSTWO

FOT. PSP Krotoszyn

Turniej wiedzy pożarniczej

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzono
eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W szranki
stanęły 44 osoby, reprezentujące
wszystkie oddziały OSP.
Rywalizacja toczyła się w trzech kategoriach wiekowych. Zwycięzcy będą reprezentować nasz powiat w etapie wojewódzkim, który odbędzie się 14 kwietnia
w Borku Wielkopolskim.
W przerwie konkursu funkcjonariusze PSP, w ramach prewencji, przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczestników
turnieju i ich opiekunów. Zaprezentowali

WYDARZY SIĘ

Krotoszyn
Kino Przedwiośnie

sprzęt przeciwpożarowy oraz zasady
udzielania pomocy przedmedycznej.
W kategorii szkół podstawowych
zwyciężyła Aleksandra Frala (OSP Kobierno, Oddział M-G ZOSP RP Krotoszyn), wyprzedzając Mikołaja Zadwornego (OSP Bożacin, Oddział M-G ZOSP RP
Krotoszyn) i Natalię Jarus (OSP Smolice,
Oddział M-G ZOSP RP Kobylin).
W grupie uczniów z klas VII SP
oraz II-III gimnazjów najlepsza była Julia
Jarus (OSP Smolice, Oddział M-G ZOSP
RP Kobylin), a za nią uplasowały się Zuzanna Bagrowska (OSP Kobierno, Oddział M-G ZOSP RP Krotoszyn) i Kinga
Grobelna (OSP Perzyce, Oddział M-G
ZOSP RP Zduny).

(NOVUS)

29 kwietnia
godz. 18.30 – PACIFIC RIM: REBELIA – 15 kwietnia
USA/Chiny, akcja/sci-fi, 111' - 2D dubbing
Koncert charytatywny, organizowany przez Lions Koncert operetkowy „Od czardasza do kankana” w
godz. 20.45 – PLAYER ONE – USA,
Club Krotoszyn. W kinie Przedwiośnie wystąpi sali kina 3D Przedwiośnie o godz. 18.00. Bilety w
przygodowy/sci-fi, 140' - 3D napisy
Wtorki-czwartki

Grzegorz Turnau - godz. 17.00.
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
godz. 14.30 – GNOMEO I JULIA. TAJEMNICA
21 kwietnia
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 w I LO.
ZAGINIONYCH KRASNALI – USA/Wlk. 12 kwietnia
Festiwal Zawodów w Trójce - „Drzwi otwarte” w
Brytania, animowany, 86' - 2D dubbing
Wernisaż wystawy haftu Marii Politowicz pt.
godz. 16.00 – PLAYER ONE – USA, „Kobiety i ...” w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3; od godz.
o godz. 18.00.
przygodowy/sci-fi, 140' - 2D dubbing
10.00.

13-19 kwietnia

W gronie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Łukasz Furman (OSP Kobierno, Oddział M-G ZOSP RP Krotoszyn), druga
była Alicja Jackowiak (OSP Kobylin,
Oddział M-G ZOSP RP Kobylin), a trzecia lokata przypadła Filipowi Dziergwie
(OSP Biadki, Oddział M-G ZOSP RP
Krotoszyn).
W klasyfikacji zespołowej zwyciężył
i zdobył Puchar Starosty Krotoszyńskiego
oddział ZOSP RP Krotoszyn, przed oddziałem ZOSP RP Kobylin (Puchar Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP) i oddziałem ZOSP RP Zduny (Puchar Komendanta Powiatowego PSP).

cenie 35 zł.
27 maja

XXXIX edycja Biegu Krotosa na dystansie 10 km.
Osoby, które zarejestrują się wcześniej, mają mniejszą
kwotę wpisową.
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TANIEC

Show Dance w nowej odsłonie!
W minioną sobotę odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrum
Tańca Show Dance. Obiekt umiejscowiony przy ul. Tuwima 2b prezentuje się bardzo okazale, zarówno
pod kątem wizualnym, jak i treningowym.
– Zmiana lokum to przede wszystkim spełnienie marzeń. Od lat marzyłam
o tym, żeby stworzyć w pełni profesjonalne miejsce – mówi Katarzyna Wicenciak-Duda, właścicielka Centrum Tańca
Show Dance. – Chciałam, by dzieci mogły rozwijać się w idealnych warunkach.
Nowa szkoła dosłownie pachnie
świeżością. – Wszystko jest dokładnie
przemyślane – dopowiada właścicielka. – W nowym Centrum jest przede
wszystkim większa sala. Zorganizowaliśmy osobną powierzchnię na poczet recepcji, zaplecza z szatniami, łazienek
z prysznicami. Standardy są w pełni dostosowane do tego typu działalności.
Katarzyna Wicenciak-Duda uczy
tańca od 13 lat. Zaczęła w wieku 14 lat
i kontynuuje to do dziś. Jak sama mówi,

pomysł na otwarcie szkoły zrodził się lata
temu, gdy jeszcze była niepełnoletnia. – Trenowałam wówczas z jednym
z chłopaków z Krotoszyna, który miał
przyjemność uczestnictwa w You Can
Dance – opowiada. – To był pomysł, który wpadł nam jednego dnia do głowy,
a drugiego już go realizowaliśmy.
Do Show Dance uczęszcza mnóstwo dzieci, ale nie tylko. Ilość tancerzy
można liczyć w setkach. Można zapisać
się na zajęcia tańca hip-hop, tańca dyskotekowego i cheerleaderek, pierwszego
tańca ślubnego, tańca użytkowego, towarzyskiego, a nawet baletu. Poza tym
panie mogą spalać kalorie na trampolinach, odbywają się również zajęcia streachingu dla dorosłych.
Na zajęcia może zapisać się każdy powyżej drugiego roku życia. – Wychodzę
z założenia, że trening czyni mi-

strza – twierdzi K. Wicenciak-Duda. – Może się wydawać, że ktoś nie ma
większego talentu tanecznego, a przez
ciężką pracę dochodzi dużo dalej niż ktoś,
kto ten talent posiada. Ciężką pracą każdy może nauczyć się tańczyć. Dobry
słuch pomaga w tańcu, ale to też można
wytrenować.
Im wcześniej dziecko zacznie trenować, tym lepiej. Najlepszy wiek to 5-6
lat. – Wtedy u dziecka kształtują się

wszystkie cechy, nie tylko fizyczne, ale
również psychika – mówi właścicielka
Show Dance. – Jeżeli dziecko zaczyna trenować jakikolwiek sport w młodym wieku, można zaszczepić w nim te najważniejsze rzeczy. Z drugiej strony każdy wiek
jest dobry, wielu sportowców zaczyna dużo później i osiąga mnóstwo sukcesów.
Nie ma reguły – oznajmia. – Najbardziej
lubię pracować z dziećmi, bo to jest
wdzięczna praca. Nie ma słabszych dni
z dziećmi. Nawet, gdy mam zły dzień,
przychodzę do szkoły, moi podopieczni
dają mi mnóstwo pozytywnej energii
i dzień ze złego zmienia się w dobry. Nie
zamieniłabym tego na nic innego. Największą przyjemność w pracy z dziećmi
i młodzieżą sprawia mi to, że mogę przelać
na nich moją pasję i czegoś ich nauczyć.
W Centrum Tańca Show Dance panuje
rodzinna atmosfera. – Dzieci są zżyte ze

mną, nie tylko tanecznie, ale też życiowo – my się po prostu kochamy – przyznaje K. Wicenciak-Duda. – Wszyscy tworzymy taką jedną show dancową rodzinę
i to mi daje największą radość.
Katarzyna Wicenciak-Duda osobiście oraz z tancerzami z Centrum Tańca
Show Dance odniosła wiele sukcesów. – Jeśli jedziemy na jakieś zawody, nigdy nie wracamy z pustymi rękami – mówi z dumą. – Są dwie grupy, które odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej – KaDaklizm i Po Kokardę. Dzieciaki sobie
świetnie radzą. Są też grupy spoza Krotoszyna, które prezentują się na lokalnych
przeglądach.
Na zajęcia można się zapisać poprzez
przyjście do Centrum, dzwoniąc, a także
poprzez kontakt z facebookowym profilem Centrum Tańca Show Dance. – Pierwsze zajęcia zawsze są darmowe – zachęca właścicielka. – Każdy może
przyjść, spróbować, wybrać grupę i styl,
który mu najbardziej odpowiada. Wszystko jest dostosowane wiekowo.
– Moja przygoda z tańcem zaczęła się
od tego, że miałam wadę postawy. Ortopeda w ramach rehabilitacji polecił taniec
lub pływanie – wspomina pani Katarzyna. – Mój tata chciał, aby to było pływanie, a mama wolała taniec. Pewnego dnia
zabrała mnie na zajęcia. Weszłam do sali
i wpadłam jak przysłowiowa śliwka
w kompot. Taneczny świat pochłonął
mnie na tyle, że już nie było odwrotu. Nie
ma lepszego sposobu na życie niż to, by
pasja stała się twoim zawodem. Nie idę
do pracy, tylko po prostu spędzam dzień
w pozytywny sposób.
Show Dance cały czas się rozwija. – Nowa szkoła daje możliwość, by
uczniów było więcej. Mamy wspaniałych
instruktorów, dlatego mam nadzieję, że
kolejne grupy wkroczą na ogólnopolskie
parkiety i będą mogły w przyszłości reprezentować nasze miasto i przede wszystkim Show Dance. Marzę o tym, aby moi
tancerze byli w przyszłości instruktorami

w szkole, żeby mogli pasję przelewać
na kolejne pokolenia. Aby ludzie wiedzieli, że to jest to rodzinne miejsce – najlepsze w mieście. Mój osobisty plan zakłada,
by tańczyć do końca moich dni. Zobaczy-

my, czy mi na to zdrowie pozwoli – uśmiecha się pani Katarzyna.
Centrum Tańca Show Dance jest lubianą i chwaloną szkołą przez tancerzy. – Jestem w grupie KaDaklizm od października 2015 roku i nigdy nie pomyślałabym, że poznam tak wspaniałych ludzi – mówi Amelia Kostaś, jedna z tancerek Show Dance. – Pani Kasia jest najsilniejszą kobietą na świecie! Zawsze stawia
na swoim i dąży do swoich celów. Dba
o nasze bezpieczeństwo, traktuje nas jak
własne dzieci. Bardzo ją kochamy, jak i cały

Show Dance.
– Do Pani Kasi trafiliśmy, gdy Patrycja miała 6 lat – mówi Monika Grochowicka, mama jednej z uczennic Show
Dance. – Teraz ma 12 lat i tańczy w grupie dla zaawansowanych. Patrycja jest bardzo zadowolona. Teraz wyjeżdża również
na zawody taneczne i sprawia jej to frajdę.
Mimo sporej odległości, bo mieszkamy
w Miliczu, wożę córkę dwa razy w tygodniu na zajęcia. Szkoła jak najbardziej
na plus.
Sobotnie otwarcie Centrum przyciągnęło wielu przyjaciół właścicielki. Nie
zabrakło przedstawicieli firm mających
udział w budowie, jak i ludzi ze środowiska tanecznego. W trakcie przemowy,
po której dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, K. Wicenciak-Duda dziękowała tym, którzy mieli wkład w realizację jej
wymarzonego projektu. – Nie sposób wy-

mienić wszystkich, którzy uczestniczyli
w wykonaniu inwestycji – oznajmiła. – Chcę, byście wiedzieli, że każdy
z was dołożył cegiełkę do tego sukcesu.
Pragnę w sposób szczególny podziękować
osobie, która nie doczekała tej chwili. Myślę o naszym przedwcześnie zmarłym architekcie, Piotrze Przybylskim. Chwilę
później modlono się za śp. Piotra Przybylskiego, dokonano poświęcenia obiektu
i przez wiele minut rozmawiano o tańcu.
KINGA KOSTKA
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POD NASZYM PATRONATEM

UKS Piast mistrzem Wielkopolski!

Trzy nasze zespoły grają dalej

FOT. Rafał Figlak

W hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej w Krotoszynie odbył się drugi
turniej eliminacji klubowych Mistrzostw Wielkopolski Dziewcząt
w Minisiatkówce Kinder Plus. Rywalizacja toczyła się w kategoriach drużyn dwu-, trzy- oraz czteroosobowych.

Kolejny sukces odniósł siatkarski zespół UKS Piast Krotoszyn. Podopieczni trenerów Piotra Robakowskiego i Cezarego Grendy okazali się
najlepsi w województwie wielkopolskim w kategorii młodzików.
Do zawodów w Krotoszynie przystąpiły, prócz gospodarzy, Enea Energetyk
Poznań, UKS Piątka Turek, IUKS Jedynka Poznań, UKS SMS Joker Piła i UKS
Szamotulanin Szamotuły.
W fazie grupowej krotoszynianie wygrali wszystkie spotkania. W półfinale
Piast pokonał Jedynkę Poznań 2: 1. Fina-

łowym rywalem był zespół z Szamotuł.
Pierwszą partię gospodarze wygrali 25: 23. W drugim secie lepsi byli goście,
pokonując krotoszynian 25: 21. Tie-break
należał do Piasta, który zwyciężył do 11.
Tym samym po trzech latach przerwy zespół z Parcelek ponownie okazał się najlepszy wśród młodzików w Wielkopolsce.
Tradycyjnie po turnieju wręczono nagrody indywidualne. Wyróżniono trzech
graczy Piasta. Za najlepszego zawodnika
uznano Patryka Gromskiego, najlepszym
rozgrywającym został Kacper Podsadny,
a libero – Bartłomiej Ostój.
(GRZELO)

TENIS STOŁOWY

Tradycyjny turniej w Bożacinie

W dwójkach najlepsza okazała się
UKS Kaniasiatka Gostyń I, która pokonała UKS Spartakus Września I. Po podsumowaniu dwóch turniejów awans do dalszej fazy uzyskało sześć najlepszych
ekip – UKS Spartakus Września I (18
pkt.), UKS Kaniasiatka Gostyń I (15 pkt.),
Olimp Września I (14 pkt.), UKS Spartakus Września II (11 pkt.), MOS Śrem I (10
pkt.) oraz UKS Piast Krotoszyn I (7 pkt.).
Za tą grupą uplasowały się dziewczęta
z UKS Polon Krotoszyn (5 pkt.).
W zmaganiach trójek ponownie
triumfował UKS Śmigiel I, który w finale
ograł MKS MOS Śrem I. Prócz tych
dwóch zespołów (odpowiednio: 22 i 16
pkt.) z awansu do kolejnej fazy mogą się

cieszyć UKS Śmigiel II (16 pkt.), UKŻPS
Kościan (10 pkt.), UKS Śmigiel III (8
pkt.) i MKS MOS Śrem II (5 pkt.). Na dalszych miejscach znalazły się UKS Polon
(3 pkt.) oraz UKS Trójka (1 pkt.).
W najstarszej kategorii czwórek znów
zwyciężył UKS Śmigiel I, wygrywając w finale z Kaniasiatką Gostyń I (obie ekipy
zgromadziły po 20 pkt.). Awans do kolejnej
rundy wywalczyły także UKS Piast I (12
pkt.), UKS Trójka (11 pkt.) i UKŻPS Ko-

ścian (9 pkt.). Niżej uplasowały się UKS Polon (5 pkt.) oraz UKS Piast II (1 pkt.).
Turniej mógł się odbyć dzięki działaniom UKS Trójka Krotoszyn. Nad przebiegiem zmagań czuwały młode siatkarki
ze szkoły na Błoniu, pod czujnym okiem
sędziego głównego – Pawła Haszka. Organizatorzy dziękują firmie Rodon Wit-Cars za wsparcie zawodów.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

SUMO

Trzy medale w Estonii
W marcu reprezentanci polskiej kadry narodowej sumo zaprezentowali
się w zawodach Pucharu Europy
w Estonii. Olimpia Robakowska,
Aleksandra Rozum i Aron Rozum
wrócili z turnieju z medalami.
Olimpia Robakowska zajęła drugie
miejsce w kategorii 80 kg, Aron Rozum
wywalczył srebro w kat. 115 kg, a Aleksandra Rozum była trzecia w open. Medal

Oli w tej kategorii był sporym zaskoczeniem. Młoda zawodniczka TA Rozum
Krotoszyn wygrywała swoje walki nie
dzięki sile fizycznej, lecz dzięki szybkości
i sprytowi.
W zawodach rywalizowali także Patryk Swora i Mateusz Konieczny. Obaj
uplasowali się tuż za podium w swoich
kategoriach wagowych. Jednym z sędziów był Kewin Rozum.
(GRZELO)

POD NASZYM PATRONATEM

Coraz bliżej końcowych rozstrzygnięć
Jak co roku na zakończenie sezonu
LZS Błyskawica Bożacin w drugi
dzień świąt wielkanocnych zorganizował turniej tenisa stołowego.
W szranki stanęli zawodnicy i zawodniczki z dziewięciu miejscowości.
W grupie seniorów najlepszy był
Grzegorz Wojciechowski (Barycz Przygodzice), który w nagrodę otrzymał Puchar
Firmy EM-MIR Krotoszyn. Na kolejnych
miejscach znaleźli się Damian Filipiak (Jarocin), Marek Sójka (Gorzupia), Henryk
Kurzawski (Piwniczanka Krotoszyn)
i Witold Szwajkowski (Barycz).
Panie walczyły o Puchar Firmy ZUE
Stanisław Gdynia Krotoszyn. Trafił on
do Agaty Szczotki (Nowa Wieś), która

wyprzedziła Laurę Litwin (Bożacin) i Natalię Szwałek (Stara Obra).
W rywalizacji kadetów triumfował
Krzysztof Szymlet (Bożacin), zdobywając
tym samym Puchar Przewodniczącego Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Krotoszyn.
Za zwycięzcą uplasowali się Mikołaj Litwin
(Bożacin), Antoni Szczuraszek (Krotoszyn)
i Sebastian Banaszek (Bożacin). W kategorii
żaków pierwsze miejsce zajął Filip Bernat
(Bożacin), wyprzedzając Adama Kowalczyka (Bożacin), Matyldę Szczuraszek (Krotoszyn) i Karolinę Kościelną (Bożacin).
LZS Błyskawica dziękuję sołtys Bożacina Liliannie Sekuli-Łąkowskiej za słodkie nagrody i wszystkim darczyńcom
za współfinansowanie sekcji.
(ANKA)

Już tylko jeden turniej mają do rozegrania uczestnicy Otwartych Mistrzostw Powiatu Krotoszyńskiego
w Szachach Szybkich. W marcowych
rozgrywkach triumfowali Krzysztof
Matela i Zuzanna Zielezińska.
Mistrzostwa przeznaczone są dla
uczniów szkół podstawowych, urodzonych w 2004 roku oraz młodszych.
W trakcie pięciu turniejów obowiązuje
system szwajcarski na dystansie siedmiu
rund. Do klasyfikacji końcowej liczyć się
będzie suma punktów zdobytych w czterech najlepszych turniejach, a przy równej liczbie oczek decydujące ma być miejsce zajęte w ostatnich zawodach.
23 marca ponad 40 miłośników szachów ponownie stanęło w szranki w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. W gronie dziewcząt na podium stanęły te same
zawodniczki co w poprzednim turnieju.

Najlepsza była Zuzanna Zielezińska (SP
Sulmierzyce), a za nią uplasowały się Natalia Grzona (SP Sulmierzyce) i Wiktoria
Łukowiak (SP Smolice).
W rywalizacji chłopców znów zwyciężył Krzysztof Matela (UKS Skoczek
Milicz), który oczywiście powiększył
przewagę nad rywalami. Drugie miejsce
zajął Kamil Grzesiek (Ostrów Wlkp.),
a trzeci był Dawid Gustowski (SP nr 4
Krotoszyn).

Uroczyste zakończenie mistrzostw
odbędzie się po ostatnim turnieju, który zaplanowano na 6 czerwca. Najlepsi
szachiści otrzymają puchary, medale
oraz nagrody rzeczowe. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Bank
Spółdzielczy w Krotoszynie, a patronem medialnym jest Gazeta Lokalna
KROTOSZYN.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Piast znów bez zwycięstwa
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przedarł się Kamil Kubiak i znalazł dobrze
ustawionego Mateusza Wachowiaka. Napastnik Piasta, będąc na 11. metrze, nie miał
problemów zpokonaniem golkipera Victorii.
Goście wyrównali w 60. minucie.
Błąd popełnił Dominik Snela, który stracił piłkę na rzecz Jakuba Jóżwiaka, a ten
przerzucił ją nad wychodzącym z bramki
Jakubem Poślednikiem.
Piast mógł wygrać ten mecz, ale dogodnych okazji nie wykorzystali Edwin
Marchewka oraz Patryk Kamiński.
(GRZELO)

Piast Kobylin – Victoria Skarszew
1:1 (1:0)
BRAMKI: 1:0 – Mateusz

Zaledwie dwa punkty w trzech meczach na własnym obiekcie wywalczył w rundzie wiosennej Piast Kobylin. W niedzielę znów zremisował,
choć po pierwszej połowie prowadził
z Victorią Skarszew. Goście jednak
zdołali wyrównać.

Największym pozytywem niedzielnego
spotkania był powrót do składu Michała Rejka, który przez długi czas zmagał się z kontuzją kolana. Miejmy nadzieję, iż jego powrót
zwiastuje lepsze czasy dla drużyny zKobylina.
Tuż przed końcem pierwszej odsłony
Piast objął prowadzenie. Lewą stroną

Wachowiak (40’), 1:1 – Jakub Jóźwiak
(60’)
PIAST: Poślednik – A. Kurzawa,
Snela, Kokot – M. Kurzawa, Kubiak
(75’ Kowalski), Marchewka (60’
Bzodek), Kamiński, Szymanowski –
Rejek, Mat. Wachowiak (85’ Mac.
Wachowiak)

SUMO

LEKKA ATLETYKA

Srebro w pchnięciu kulą Worek medali na mistrzostwach kraju
W dniach 19-25 marca w Madrycie
odbywały się Halowe Mistrzostwa
Europy Masters w Lekkiej Atletyce.
W gronie zawodników z całego kontynentu znalazł się także Czesław
Roszczak z Łagiewnik. Reprezentant
UKS Olimpijczyk Pogorzela wywalczył srebro w pchnięciu kulą.
Do stolicy Hiszpanii pojechało 62
lekkoatletów z Polski. Czesław Roszczak
rywalizował w czterech konkurencjach
rzutowych. Najlepiej powiodło mu się
w pchnięciu kulą. W kategorii M75 wywalczył bowiem srebrny medal, osiągając
wynik 11,53 m. Najlepszy okazał się Niemiec Roland Heiler (12,31 m).
Pierwszego dnia nasz zawodnik startował w rzucie młotem. – Start był właściwie konkurencją testową, ponieważ dzień
wcześniej przylecieliśmy do Madrytu – oznajmia Roszczak. – Dodatkowo
po rozpoczęciu konkursu zaczął padać
deszcz, przez co koło do rzutni było śliskie, co nie sprzyjało uzyskiwaniu dobrych wyników.
Łagiewniczanin
z
rezultatem 31,16 m zajął szóste miejsce. – Pierwszych czterech rywali było poza zasięgiem. Nawet faworyt tej konkurencji,
Esko Palaviainen z Finlandii, zajął dopiero
trzecią pozycję z wynikiem 38,29 m – komentuje lekkoatleta.
W rzucie dyskiem Roszczak uplasował się tuż za podium. – Przed konkursem spadły mi okulary i wypadło z oprawy szkło, co mocno wybiło mnie z rytmu – przyznaje. – W drugim rzucie uzyskałem 26,69 m. Na szczęście w trzecim
podejściu rzuciłem na 32,01 m i dosta-

W niedzielę w hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej w Krotoszynie odbyły
się Mistrzostwa Polski Seniorów
i Młodzieżowców w Sumo. Z bardzo
dobrej strony pokazali się przedstawiciele Towarzystwa Atletycznego
Rozum Krotoszyn oraz UKS Samson
Kobylin, a to dobry prognostyk
przed zbliżającymi się mistrzostwami świata.

łem się do ścisłego finału. Mieszkaniec Łagiewnik nie poprawił już swojego wyniku,
zajmując ostatecznie czwarte miejsce.
Po jednym dniu odpoczynku przyszedł czas na rzut ciężarkiem. W pierwszej serii Roszczak osiągnął 13,13 m, zapewniając sobie awans do ścisłego finału.
Potem poprawił swój wynik na 14,76 m
i znów zajął miejsce tuż za podium. – Zabrakło trochę szczęścia sportowego – podkreśla nasz zawodnik. – Dziękuję za wsparcie i pomoc finansową staroście krotoszyńskiemu Stanisławowi
Szczotce i burmistrzowi Kobylina Tomaszowi Lesińskiemu. Pozostaje mi teraz
przygotowywać się do wrześniowych MŚ
w Maladze – dodaje wicemistrz Europy
w pchnięciu kulą.
(GRZELO)

Na dohyo walczyli młodzieżowcy
do 21 i do 23 lat oraz seniorzy. W zmaganiach seniorek mistrzowskie tytuły wywalczyły Aleksandra Rozum (TA Rozum – 60 kg) i Olimpia Robakowska (TA
Rozum – 80 kg). Srebrny krążek zdobyła
pochodząca z Kobylina Natalia Brzykcy
(KS Akademia Judo Poznań – 95 kg),
a na trzecim stopniu podium stanęły Monika Sowa (UKS Samson – 65 kg) i Marta Wielebińska (UKS Samson – 80 kg).
W gronie seniorów po złoto sięgnęli
Patryk Swora (UKS Samson – 85 kg) oraz

Aron Rozum (TA Rozum – 115 kg
i open). Wicemistrzami kraju zostali Mateusz Ciółko (UKS Samson – 115 kg)
i Stefan Klejewski (UKS Samson +115
kg), a brązowe medale wywalczyli Mateusz Konieczny (TA Rozum – 77 kg) i Artur Ciółko (TA Rozum – 92 kg).

Medali nie zabrakło również dla naszych młodzieżowców. Zarówno w grupie do 21 lat, jak i do 23 lat na najwyższym stopniu podium stanął Michał Fabianowski (TA Rozum – odpowiednio:
+115 kg i open oraz +115). Dwa srebrne
medale zgarnęła M. Wielebińska (UKS
Samson – 75 kg, M-21 i 80 kg, M-23).
Z kolei Aleksandra Rozum (TA Rozum)
zdobyła złoto (60 kg, M-23) i srebro
(60 kg, M-21). Na drugim miejscu zmagania ukończył też Mikołaj Raźniak (TA
Rozum – 60 kg, M-21).
Ponadto na trzecim stopniu podium
stanęli M. Sowa (UKS Samson – 65 kg, M-23), Jacek Maćkowiak
(UKS Samson – 85 kg, M-23) i Mikołaj
Małecki (UKS Samson – 115 kg, M-23),
który ponadto nie dał szans rywalom
w open M-23.
(GRZELO)
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Astra odrabia stratę do lidera

Mecz rozpoczął się idealnie dla przyjezdnych. Już w 5. minucie kapitalnym
uderzeniem popisał się Mateusz Mizerny.
Skrzydłowy Astry z ponad 20 metrów silnym strzałem pokonał golkipera Baryczy.
Miejscowi wyrównali dopiero w 77. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego
piłkę przed polem karnym przejął były
gracz krotoszynian – Michał Janoś, który
sprytnym uderzeniem umieścił piłkę
w siatce.
Krotoszynianie odpowiedzieli po pięciu minutach. Po indywidualnej akcji

Szymon Juszczak strzałem lewą nogą
zmusił bramkarza do kapitulacji. – Był to
bardzo ciężki mecz, ponieważ obu zespołom grę utrudniał wiatr – oznajmia Mariusz Ratajczak, kierownik Astry. – Jestem dumny z zawodników, bo walczyli
o każdą piłkę na boisku. Dzięki temu odnieśliśmy drugie zwycięstwo na wiosnę
i odrobiliśmy trzy punkty do lidera.
(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

Pierwszy punkt Orłów

Odolanovia Odolanów - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 0:0
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc – Konopka,

Bezbramkowym remisem zakończyło się sobotnie wyjazdowe spotkanie
Białego Orła Koźmin Wlkp. z Odolanovią Odolanów. Tym samym podopieczni trenera Dariusza Maciejewskiego zdobyli pierwszy punkt w rundzie wiosennej.
Przyjezdni najlepszą okazję mieli
po indywidualnej akcji Dominika Jędrkowiaka. Skrzydłowy minął obrońcę, a na-

Kaczmarek, Bastrzyk (85’ A. Leoniak),
Lis (70’ Miedziński) – Jędrkowiak,
Oleśków, Kamiński (90’ Konradowski),
Wosiek, Juskowiak (55’ Kaczyński) –
Błażejczak
stępnie w sytuacji sam na sam z bramkarzem posłał futbolówkę obok bramki.
Na pochwały zasłużył Patryk Szulc, który
kilkakrotnie w tym meczu popisywał się
udanymi interwencjami, ratując koźmiński zespół przed stratą gola.
(GRZELO)

Barycz Janków Przygodzki
- Astra Krotoszyn 1:2 (0:1)
BRAMKI: 0:1 – Mateusz Mizerny

(5’), 1:1 – Michał Janoś (77’), 1:2 –
Szymon Juszczak (82‘)
ASTRA: Jarysz – Olejnik,
Jankowski, Wawrocki, Stach – Mizerny
(70’ Juszczak), Kuźnicki (60’ Kuszaj),
Krystek, Ratyński (50’ Kuświk),
Czołnik (90’ Piwowar) - Paczków

FOT. Anna Krystek

Drugie zwycięstwo w rundzie wiosennej odniosła Astra Krotoszyn.
Podopieczni Leszka Krutina wygrali
na wyjeździe z Baryczą Janków Przygodzki 2: 1. Dzięki temu odrobili trzy
punkty straty do lidera rozgrywek
z Opatówka, który przegrał z Orłem
Mroczeń.

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.

