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PLEBISCYT

Ostatnie dni głosowania!
Wybieramy ulubiony sklep
w Galerii Krotoszyńskiej!
10 kwietnia ruszyła kolejna edycja Plebiscytu na Ulubiony
Sklep w Galerii Krotoszyńskiej. Głosować można do najbliższego piątku, czyli do 27 kwietnia.
Na uczestników zabawy czekają atrakcyjne nagrody, ufundowane
przez Galerię Krotoszyńską – ekspres do kawy, tablet i smartfon. Głosowanie sms-owe rozpoczęło się 10 kwietnia i potrwa do godz. 12.00 dnia 27
kwietnia.
Podsumowanie plebiscytu oraz rozdanie nagród zaplanowano na 28
kwietnia w Galerii Krotoszyńskiej w trakcie imprezy z okazji szóstych urodzin tego centrum handlowego. Na ten dzień Galeria przygotowuje szereg
atrakcji dla swoich Klientów. Będzie coś i dla dzieci, i dla dorosłych.
Póki co na prowadzeniu (stan na 23 kwietnia, godz. 10.00) jest Pionier
(79,6% oddanych dotąd głosów). Kolejne miejsca zajmują MonEw (6,5%),
Esotiq (3,2%), Pepco (3,2%), 4yourphone (2,2%), Rossmann (2,2%).
Z pewnością do piątku jeszcze wiele się wydarzy i jak co roku walka o zwycięstwo będzie zacięta do ostatnich minut głosowania.
Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać wiadomość tekstową
pod nr 7248 o treści: GALERIA. NR i napisać krótką argumentację, np. GALERIA. 34 Bardzo przystępne ceny. Jeden sms to koszt 2,46
z VAT.
(ANKA)

Laureaci zostali nagrodzeni!
Zakończył się konkurs „Przywitaj
wiosnę z Evittą”. Nagrodę główną
zdobył Marcin Maliński, który zaskoczył nas swoją kreatywnością.
Przed tygodniem w siedzibie firmy
Ewa S.A. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom. Zwyciężył Marcin Maliński, który
tymi słowy polecił cukierki Evitta: „Kiedy
wszystko Cię dołuje i nic w życiu nie smakuje, spróbuj cukierki Evitta – humor
do Ciebie zawita. Życie będzie radośniejsze, i piękniejsze, i smaczniejsze, gdy podzielisz się z innymi cukierkami ziołowymi”. Zwycięzca wygrał tablet Galaxy Tab
i torbę słodyczy Evitta, ufundowane
przez Ewa S.A.

Dziewięć pozostałych nagród zdobyli
Sabina Snela, Paulina Pietrzak, Małgorzata
Rotmann, Natalia Grobelna, Marek Rotmann, Karolina Szyrner, Karolina Kraszkiewicz, Monika Malińska, Renata Jakubek. Były to bony ufundowane przez Cen-

trum Tańca Show Dance, Family Fit oraz
Akademię Piłkarską Reissa, a także torby
pełne słodyczy Evitta od firmy EWA.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy.
KINGA KOSTKA
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Różne oblicza autyzmu

W ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w dniach 4-20 kwietnia zorganizowano szereg inicjatyw
i działań edukacyjnych. Odbyła się m.
in. konferencja „Porozmawiajmy
o różnych obliczach autyzmu, bo…
razem łatwiej i skuteczniej”.
Organizatorami były Stowarzyszenie
Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie
oraz Stowarzyszenie „Motylek” na Rzecz
Dzieci Specjalnej Troski przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.
ks. J. Twardowskiego w Konarzewie.
Wsparcia udzieliła również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Tegoroczne
inicjatywy zostały dofinansowane przez
burmistrza Krotoszyna w ramach realizacji zadania publicznego, projektu „Organizacja działań w ramach Światowego
Dnia Świadomości Autyzmu”.
Od 4 do 20 kwietnia w holu Galerii
Krotoszyńskiej poprzez wystawę oraz
narynku poprzez baner informowano oobchodach Światowego Dnia Świadomości
Autyzmu. W tym czasie można było skorzystać z indywidualnych porad w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Konarzewie.
10 kwietnia w ZSP nr 2 w Krotoszynie, a następnego dnia w ośrodku w KonaWydawca: Wielkopolska Squad S.C.
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Do naszej redakcji zgłosił się jeden
z Czytelników z prośbą o przyjrzenie
się krzewom rosnącym przy pasie
drogi wylotowej z Krotoszyna w stronę Chachalni. Jak twierdzi, brak należytego uporządkowania tego miejsca stwarza niebezpieczeństwo
w ruchu drogowym.
Nasz rozmówca przyznał, że próbował
interweniować w tej sprawie u zarządcy
drogi, czyli wPowiatowym Zarządzie Dróg,
ale bez skutku. Krzysztof Jelinowski, dyrek-

tor PZD, powiedział jednak, że nie miał
żadnych sygnałów w tym temacie. – Nie
dotarło do mnie żadne zgłoszenie, że coś
jest nie tak w tym miejscu – oznajmił K. Jelinowski. – W tej chwili realizowane są tam
roboty związane z poszerzeniem ścieżki
pieszo-rowerowej. Jeśli rzeczywiście rosnące krzaki stwarzają niebezpieczeństwo
w ruchu drogowym, przyjrzymy się temu
miejscu i zdecydujemy o ewentualnej wycince – dodał szef PZD.
Sprawdziliśmy oczywiście, jak wygląda sytuacja we wskazanym przez Czytel-

nika miejscu, czyli tam, gdzie ścieżka rowerowa prowadzi z prawej na lewą stronę,
przez jezdnię, przy skręcie w stronę restauracji Leśniczówka. W istocie, wyjeżdżając stamtąd i chcąc wjechać na drogę
powiatową, wiodącą z Krotoszyna

rzewie spotkali się rodzice oraz nauczyciele i specjaliści z różnych szkół i placówek.
Zorganizowano dla nich warsztaty
„Otwarta przestrzeń edukacyjnych doświadczeń” oraz „Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi – analiza przypadków”.
Agnieszka Magdar, trenerka z wieloletnim doświadczeniem, rozpoczynając
zajęcia w Krotoszynie, podkreśliła, że
w procesie uczenia się nic nie zastąpi doświadczeń, które można pozyskać jedynie
poprzez działanie i rozmowę z drugim
człowiekiem. Warsztaty rozpoczęły się
od wypuszczenia w niebo niebieskich balonów jako symbolu Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu. Dalszą część spotkania prowadziły terapeutki z Centrum
Terapii Tęcza w Odolanowie – Alina Bolach, Joanna Bolach, Natalia Niziołek
i Dominika Wawrzyniak.
W ośrodku w Konarzewie konferencja
jak co roku zgromadziła wielu uczestników, którzy w myśl hasła „razem łatwiej
i skuteczniej” chcieli posłuchać terapeutów
pracujących z dziećmi z autyzmem, wymienić doświadczenia, zadać pytania.
Po części oficjalnej długo trwały gorące dyskusje. Frekwencja na każdym spotkaniu
przekroczyła oczekiwania organizatorów.
Tak duże zainteresowanie świadczy o zapotrzebowaniu na działania w tym zakresie.
OPRAC. (NOVUS)

do Chachalni, trzeba być nader uważnym, gdyż wyrastające krzewy mogą zasłaniać widok kierowcy samochodu.
W efekcie można nie dostrzec jadącego
ścieżką rowerzysty bądź innego pojazdu.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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POWIAT

FOT. www.krotoszyn-powiat.pl

Radni docenili rzemiosło

XLV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego poświęcona była krotoszyńskiemu rzemiosłu i przedsiębiorczości. Nadzwyczajne posiedzenie samorządu powiatowego odbyło
się 16 kwietnia w Cechu Rzemiosł
Różnych.
Leszek Kulka, przewodniczący Rady
Powiatu, przypomniał, jak wielką rolę
w kształtowaniu gospodarki Ziemi Krotoszyńskiej odegrało rzemiosło na przestrzeni wieków. Następnie Józef Januszkiewicz, starszy Cechu Rzemiosł Różnych
oraz prezes Zarządu Krotoszyńskiej Izby
Rzemieślniczej, przedstawił działalność

tych organizacji. Mówił też o troskach i postulatach środowiska rzemieślniczego.
Z kolei starosta Stanisław Szczotka
omówił współpracę samorządu powiatowego z Cechem i krotoszyńską Izbą. Szczególnie wiele miejsca poświęcił roli rzemiosła w przekazywaniu praktycznej wiedzy
uczniom tzw. klas wielobranżowych.
L. Kulka i S. Szczotka uhonorowali
najbardziej zasłużonych działaczy rzemiosła. Nader podniosłym punktem obrad było wręczenie ks. prałatowi Ryszardowi Dziamskiemu, kapelanowi krotoszyńskiego rzemiosła, Platynowego Medalu im. Jana Kilińskiego.
OPRAC (NOVUS)

LUTOGNIEW

Otwarcie sezonu motocyklowego

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wchodzą w życie uchwały antysmogowe
14 kwietnia w Lutogniewie już po raz
czwarty odbyło się otwarcie sezonu
motocyklowego. Wydarzenie przyciągnęło liczną grupę miłośników rowerów, motocykli, trajek czy quadów.
Najpierw w miejscowym Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia kustosz ks.
kanonik Łukasz Żurawski odprawił uroczystą Mszę świętą. W trakcie kazania duchowny podkreślił, że kolejne otwarcie sezonu motocyklowego nie byłoby możliwe
bez sztabu ludzi dobrej woli, którzy zawsze
angażują się dla dobra drugiego człowieka.
Radosne, wspólne świętowanie miłośników dwóch kółek miało miejsce w Tygodniu Miłosierdzia, o którym ksiądz Żurawski mówił, że jest to szczególny czas,
zaznaczając przy tym, że powinniśmy pa-

miętać, iż nie jesteśmy w życiu sami.
– Tak jak modlimy się w różnych intencjach za innych, nie tylko za siebie, tak
może warto zobaczyć tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Nie zawsze niezbędne są pieniądze, żeby móc pomagać
drugiemu człowiekowi. Możemy mieć
najnowocześniejszy, najdroższy motocykl, najlepszy strój, być świetnym kierowcą, ale może w nas zabraknąć człowieka – głosił ksiądz Żurawski.
Po mszy poświęcono wszystkie pojazdy,
po czym odbyła się parada – najpierw ulicami wsi, a następnie na trasie Lutogniew – Krotoszyn – Zduny – Baszków – Kobylin – Lutogniew. Zwieńczeniem
dnia była biesiada przymiejscowym grzybku.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców na terenie całego województwa
wielkopolskiego od 1 maja zaczną
obowiązywać uchwały antysmogowe, zakazujące stosowania najgorszej jakości paliw stałych, np. bardzo
drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu.
Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjęli 18 grudnia 2017 roku trzy uchwały w sprawie ograniczeń
lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
dla obszaru miasta Poznania, miasta Kalisza i strefy wielkopolskiej. W pracach zespołu, który opracował projekty rzeczonych dokumentów, uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Uchwały wprowadzają zakaz stosowania następujących paliw: węgla brunat-

nego oraz paliw stałych produkowanych
z jego wykorzystaniem; mułów i flotokoncentratów węglowych, a także mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; paliw, w których udział masowy
węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%; węgla
kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
niespełniających parametrów jakościowych; biomasy stałej, której wilgotność
w stanie roboczym przekracza 20%.
Podmioty eksploatujące instalacje zostały zobowiązane do wykazania za pomocą dokumentów spełnienia wymagań
określonych w uchwałach. Mogą to być
w szczególności: dokumentacja z badań,
dokumentacja techniczna urządzenia, instrukcja dla instalatorów i użytkowników.
Termin wejścia w życie uchwał antysmogowych został ustalony na 1 maja tego
roku. Po tej dacie wszystkie nowo instalowa-

ne kotły na paliwa stałe powinny spełniać
wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń, określone w rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej.
Według uchwały kotły, których eksploatacja rozpoczęła się przed1 maja2018, niespełniające wymagań emisyjnych, należy
wymienić do 1 stycznia 2024. W przypadku kotłów, które spełniają podstawowe wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń
na poziomie klasy 3 lub 4, według normy
PN-EN 303-5: 2012, termin wymiany został ustalony do 1 stycznia 2028 r. Kotły 5
klasy mogą być eksploatowane dożywotnio.
Przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałami będą pilnować straże
gminne, wójtowie, burmistrzowie lub
prezydenci miast, inspektorzy nadzoru
budowlanego, inspekcja ochrony środowiska oraz policja. Za nieprzestrzeganie
przepisów przewiduje się kary grzywny.
OPRAC. (NOVUS)

Na Bieżąco
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Łukasz Rabenda

innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą (jeżeli może być uznany za wypadek
przy pracy), musi powiadomić
właściwego inspektora pracy
i prokuratora.
Warto pamiętać, że jeśli wypadek był związany z urządzeniem podlegającym pod nadzór
Urzędu Dozoru Technicznego,
trzeba również powiadomić
właściwego inspektora UDT.

Kogo należy
powiadomić
w razie wypadku
w pracy?
Przede wszystkim należy
niezwłocznie (możliwie najszybciej) powiadomić swojego
bezpośredniego przełożonego.
Z kolei pracodawca w razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego
lub zbiorowego oraz o każdym
I LO KROTOSZYN

Sukces uczennicy Kołłątaja

W Warszawie odbył się finał XLIX
Olimpiady Języka Rosyjskiego. Tytuł
finalisty uzyskała Oliwia Furmann,
uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja
w Krotoszynie.

że Oliwia uczy się języka rosyjskiego dodatkowo, pod opieką Elżbiety Rogackiej.
Uzyskanie tytułu finalisty skutkuje sporymi ułatwieniami w dostaniu się na studia
związane z językiem rosyjskim, a ponadto
daje jej 100 procent na maturze rozszerzonej z j. rosyjskiego.

Jest to ogromny sukces, tym bardziej

(ANKA)

KOŹMIN WLKP

Ruszyła przebudowa ulicy Polnej

FOT. www.kozminwlkp.pl

4

W Koźminie Wlkp. rozpoczęła się
przebudowa ulicy Polnej. Koszt inwestycji to 378 344,77 zł.
W ramach prac na całej długości drogi zostanie wymieniona nawierzchnia

na kostkę polbruk. Podobnie jak na ulicy
Glinki – na obrzeżach drogi położona będzie opaska z kamienia polnego. Przebudowa jest finansowana z budżetu gminy
Koźmin Wlkp.
OPRAC. (NOVUS)
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LO KROTOSZYN

Gimnazjaliści w Kołłątaju
W sobotę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie zorganizowano „Drzwi
otwarte” dla gimnazjalistów. Goście
mieli więc okazję zwiedzić szkołę
i zapoznać się z profilami klas oraz
ofertą edukacyjną.
W auli liceum gimnazjalistów powitała dyrektor Elżbieta Płóciennik, która zachęcała młodzież do wyboru tej placówki.
Jak podkreśliła, LO profesjonalnie przygotowuje ścieżkę dalszej kariery zawodowej.
Uczniowie Kołłątaja przygotowali
część artystyczną, w której nader zabawnie zaprezentowali profile – humanistyczny, biologiczny oraz matematyczny.
Później absolwent krotoszyńskiego liceum, Wojciech Raś (twórca szkolnej telewizji Hugon TV), przedstawił swój autorski film, w którym wystąpili inni absolwenci, a obecnie studenci wielu prestiżowych polskich uczelni wyższych. Wszyscy w samych superlatywach wypowiadali się na temat Kołłątaja, a zwłaszcza kadry
pedagogicznej, zwracając uwagę na profesjonalne przygotowanie i szeroką bazę dydaktyczną.

Potem gimnazjaliści, podzieleni
na grupy, ruszyli do klas, w których poznawali specyfikę poszczególnych kierunków kształcenia. Na przykład dla zainteresowanych przedmiotami ścisłymi
przygotowano doświadczenia z chemii
czy fizyki.
W I Liceum Ogólnokształcącym
na rok edukacyjny 2018/19 przewidziano sześć kierunków kształcenia: IA – matematyka,
informatyka,
fizyka;
IB1 – matematyka, biologia, język niemiecki/język angielski; IB2 – matematy-

ka, geografia, język niemiecki/język angielski; IC1 – język polski, geografia, język niemiecki/język angielski; IC2 – język polski, historia, język niemiecki/ język angielski, ID – biologia, chemia, język niemiecki/język angielski.
Krotoszyńskie LO może się pochwalić wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych oraz wieloma laureatami olimpiad i rozmaitych konkursów.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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HISTORIA

Wyspa wolności
SZTUKA

Haft Marii Politowicz

Wystawę można oglądać do 19 maja.
Honorowy patronat nad nią objął burmistrz Krotoszyna.
W samym sercu Paryża, na usytuowanej na Sekwanie Wyspie Św. Ludwika,
mieści się założona w roku 1838 Biblioteka Polska. Jej twórcy, emigranci po powstaniu listopadowym, skupieni w Towarzystwie Historyczno-Literackim – m. in.
książę Adam Czartoryski, Karol Sienkiewicz, Julian Ursyn Niemcewicz i Adam
Mickiewicz – pragnęli stworzyć bibliotekę gromadzącą polskie piśmiennictwo narodowe, ośrodek intelektualny dla emigrantów oraz archiwum dokumentujące
życie polskiej emigracji na ziemi francuskiej.
Z czasem biblioteka zaczęła gromadzić także obiekty muzealne, zebrane
dziś w Muzeum Adama Mickiewicza
oraz Saloniku Fryderyka Chopina, jak
również obrazy i rzeźby autorstwa Polaków tworzących w Paryżu.
Wystawa opowiada o wyjątkowym
miejscu, które w okresie zaborów
i po II wojnie światowej przez długie lata
było prawdziwą „wyspą wolności”. Wielka Emigracja stworzyła w bibliotece oazę
polskiej kultury oraz miejsce spotkań
i dyskusji Polaków. Dla następnych pokoleń emigrantów miejsce to było przedmiotem dumy i troski, choć nie zawsze
mogli dbać o nie należycie. Dla rodaków
w kraju, zwłaszcza poddanych rusyfikacji

Swojemu hobby, którym zaraziła także młodszą wnuczkę, poświęca się szczególnie w okresie zimowym. Jej pasją są
także podróże, a turystyka jest zarówno
przyjemnością, jak i pracą, albowiem M.
Politowicz jest pilotem i przewodnikiem
wycieczek w kraju i za granicą.
Artystka jest także doskonałą kopist-

ką, o czym świadczyć może haftowana
kopia obrazu Renoira – „Róże i jaśmin”.
Swoje prace dwukrotnie wystawiała w galerii Refektarz w Krotoszynie. Dwa razy
zdobyła Grand Prix w projekcie „Senior
z inicjatywą” (2012 i 2014) w Krotoszynie oraz w Kaliszu (2012).
(NOVUS)

LGD w Parlamencie Europejskim
FOT. Parlament Europejski i SLGDOPW

W Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie odbył się wernisaż wystawy pt. „Wyspa
wolności. Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu”. Ekspozycja prezentuje skarby
polskiej kultury we Francji i nawiązuje tematycznie do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera odbył się
wernisaż wystawy haftu krzyżykoweczy germanizacji, a następnie pozostają- go Marii Politowicz. Ekspozycję możcych pod wpływem komunistycznej pro- na oglądać do 30 kwietnia w holu
pagandy, Biblioteka Polska stała się mi- książnicy na II piętrze.
tem – o tyle jednak szczególnym, że rzeczywistym.
Na początku dyrektor Ewa Bukowska
Celem wystawy jest zaprezentowanie powitała przybyłych gości, wśród których
atmosfery i wyjątkowości Biblioteki Pol- była Joanna Ziembińska-Szczurek, zastępskiej w Paryżu, ponieważ nic nie zastąpi czyni naczelnika Wydziału Oświaty
wzruszenia, jakie do dziś się odczuwa, i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim
wchodząc w jej progi. Na 20 planszach, w Krotoszynie. Później głos zabrała autorskładających się na ekspozycję, w interesu- ka prac, która opowiedziała o swojej pasji.
jący sposób ukazano historię Biblioteki,
Urodzona na Ziemi Lubuskiej, od lat
sylwetki jej twórców i najcenniejsze zbio- mieszkająca w Krotoszynie Maria Politory: rękopisy, starodruki, mapy, dzieła sztu- wicz jest szczęśliwą babcią pięciorga wnuki i inne pamiątki, które gromadzone są cząt. Haftuje od 25 lat. Zaczynała od haftu
od niemal dwustu lat. Zobaczyć możemy richelieu, obecnie stosuje najczęściej haft
np. rękopisy Adama Mickiewicza oraz krzyżykowy. Kocha kwiaty i to one są uluportrety wieszcza i jego rodziny, a także bionym tematem jej haftowanych obrazów.
pamiątki po Fryderyku Chopinie – autografy muzyczne, jego fotel i pukiel włosów. BRUKSELA
Z ogromnego zbioru cymeliów bibliotecznych wybrano najcenniejsze,
w tym uchwałę o barwach narodowych
i akt detronizacji cara Mikołaja I z 1831 W dniach 25-28 marca Stowarzyszer., XVI-wieczne druki z oficyn krakow- nie LGD „Okno Południowej Wielkoskich, rękopis „Dziadów” Adama Mickie- polski” wzięło udział w imprezie prewicza, pierwodruki emigracyjnych wy- zentującej dorobek i potencjał lokaldań polskich poetów i pisarzy, pierwsze nych grup działania oraz promującej
wydanie „De revolutionibus” Mikołaja Wielkopolskę, która odbyła się w ParKopernika, rysunki Norwida, akwarele lamencie Europejskim w Brukseli.
Kościuszki, obrazy Olgi Boznańskiej i StaEuroposeł Andrzej Grzyb, we współnisława Biegasa oraz wiele innych, bezcenpracy z wicemarszałkiem województwa
nych dla polskiej kultury dzieł.
Wystawa „Wyspa wolności” miała Wielkopolskiego – Krzysztofem Grabowswoją premierę w siedzibie Senatu RP skim, zaprosił do Brukseli lokalne grupy
w roku 2014. Rok później prezentowana działania z całego regionu, by zrealizować
była na Zamku Królewskim w Warsza- wydarzenie pod nazwą „Europa przy wielwie, a w otwarciu uczestniczył prezydent kopolskim stole wielkanocnym”. Do BrukBronisław Komorowski. W 2015 zoba- seli przybyli reprezentanci 26 grup.
W ramach programu zorganizowano
czyć ją można było na Uniwersytecie
Łódzkim. Ekspozycję przygotowały Towa- konferencję ekspercką z udziałem przedrzystwo Historyczno-Literackie i Bibliote- stawicieli instytucji UE, samorządu wojeka Polska w Paryżu we współpracy z Bi- wództwa wielkopolskiego oraz przybyłych LGD, w trakcie której omówiono doblioteką Narodową w Warszawie.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI świadczenia wielkopolskich grup, korzy-

stających ze środków UE, a także przedstawiono wnioski na przyszłość.
W największej przestrzeni wystawowej PE lokalne grupy działania na stoiskach prezentowały swój dorobek w postaci publikacji, materiałów informacyjnych, video-prezentacji, rękodzieła czy regionalnych potraw. Na stoisku LGD

„Okno Południowej Wielkopolski” można
było podziwiać rękodzieło wykonane
przez Beatę Ptak, Wandę Ratajczak, Jolantę Stodolną, Teresę Stodolną, Annę Marczak, Małgorzatę John, Alinę Grzesiek,
Lucynę Karolewską, Iwonę Kaźmierczak,
Irenę Marszałek i Joannę Kędzierską.
(NOVUS)
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KOŹMIN WLKP.

FOT. Łukasz Cichy

W hołdzie powstańcom

W Bibliotece Publicznej w Koźminie
Wlkp. odbyło się spotkanie pod hasłem „W hołdzie powstańcom wielkopolskim”, którym zainaugurowano obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego.
Uczestnicy uroczystości mogli też
obejrzeć wystawę z Wielkopolskiego
Muzeum Niepodległości „Powstanie
Wielkopolskie 1918-1919. Droga
Wielkopolan do Niepodległości”.
Burmistrz Maciej Bratborski podkreślił, jak ważną rzeczą jest kultywowanie
naszej wspólnej historii oraz pamięć o lokalnych bohaterach, którzy często poświęcali swoje życie w walce o wolność ojczyzny. Wspomniał również o swoim dziadku, który zapisał swoją kartę w dziejach historii jako powstaniec wielkopolski.

Z pomocą prezentacji multimedialnej przypomniano najważniejsze wydarzenia oraz sylwetki osób związanych
z powstaniem na Ziemi Koźmińskiej. Szerzej o koźmińskim aspekcie tego zrywu
opowiedział dr Piotr Osuch – nauczyciel
oraz radny powiatowy.
Głos zabrała również Dobrochna Kasprzak, emerytowana nauczycielka, której
dziadek, Jan Kasprzak, pełnił funkcję szefa Straży Ludowej w Jutrosinie, a stryj,
Marian Kasprzak, był powstańcem wielkopolskim – podczas spotkania puszczono fragment nagrania jego wspomnień.
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca przygotowali program artystyczny. Był apel ku czci
poległych, było wspólne odśpiewanie „Roty” i marsylianki wielkopolskiej.
Przygotowania do buntu przeciwko
władzy niemieckiej rozpoczęły się już we

wrześniu 1918 roku. W Krotoszynie powstał wtedy tajny Komitet Obywatelski,
na czele którego stanął lekarz dr Stefan Budzyński. Oprócz niego znaleźli się w nim
m. in. dr Władysław Bolewski, Michał Fibak, Józef Gąsiorkiewicz, ks. Mieczysław
Górny, Wacław Groszkiewicz, Walenty
Jelinowski, Józef Klemczak, Mieczysław
Kończak oraz Marceli Langiewicz.
10 listopada 1918 r. w Krotoszynie
powstała Rada Żołnierska złożona z 12
Niemców, natomiast w Koźminie Wielkopolskim, z inicjatywy z marynarza Stefana Łyskawy, powołano Radę Robotniczo-Żołnierską, w której znalazło się 17
Polaków i 2 Niemców. Przewodniczącym
był Maksymilian Koczorowski.
Już 13 listopada 1918 r. w Koźminie
powstała polska Straż Ludowa, którą dowodził Wacław Kolendowicz, a tamtejszy Komitet Obywatelski przekształcił się w Powiatową Radę Ludową pod przewodnictwem mecenasa Czesława Czypickiego. 25
listopada 1918 r. na dworcu kolejowym
w Koźminie został rozbrojony oddział Heimatschutzu, który przybył wcelu obsadzenia miasta na prośbę dr. Wilhelma Mosle.
Drugi oddział rozbrojono 30 listopada 1918 r., dzięki czemu przyszli powstańcy zdobyli ok. 60 karabinów ręcznych, granaty, amunicję oraz lekki karabin maszynowy. 1 kompania koźmińska i 2 kompania
koźmińska dzielnie walczyły w walkach
o Rawicz, z kolei 3 kompania koźmińska biła się o Zduny.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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ZSP NR 1 W KROTOSZYNIE

Gimnazjaliści gościli w Ceramie
14 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Krotoszynie zorganizowano „Drzwi otwarte” dla gimnazjalistów. Goście mieli więc okazję zapoznać się z szeroką ofertą
placówki.
Mirosława Cichowlas, dyrektor popularnej Ceramy, zachęciła młodzież
do wyboru właśnie tej szkoły, która – jak
podkreśliła – profesjonalnie przygotowuje młodych ludzi do zawodu. Dalszą część
prezentacji placówki przygotowali sami
uczniowie. Atutem szkoły jest bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna,
rozumiejąca potrzeby i problemy współczesnej młodzieży.
Cerama może pochwalić się współpracą międzynarodową z innymi placówkami, np. z holenderską szkołą ROC A12 czy
z niemiecką Wilhelm-Remy Gymnasium.

Uczniowie ZSP nr 1 osiągają liczne sukcesy
w zawodach sportowych, olimpiadach
przedmiotowych, konkursach i turniejach.
Dla gimnazjalistów młodzież z Ceramy przygotowała prezentację każdego
kierunku kształcenia, a wszystko okraszone dawką dobrego humoru. Potem goście
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stycznych), technik budownictwa (możliwość zatrudnienia na średnich szczeblach
w firmach budowlanych, konstrukcyjnych
i architektonicznych oraz otwarcia własnej
działalności gospodarczej), technik logistyk (planowanie i prognozowanie
w przedsiębiorstwach przemysłowych,
handlowych, dystrybucyjnych i usługowych), fototechnik (specjalista ds. reklamy,

bilbordów i kampanii społecznościowych),
technik weterynarii (praca ze zwierzętami,
prowadzenie badań diagnostycznych).
W trakcie „Drzwi otwartych” swoje
stoiska miały również firmy współpracujące ze szkołą, jak na przykład Bank Spółdzielczy czy EWA S.A.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

zwiedzali szkołę. Zaprezentowano im korzyści płynące z wyuczenia zawodu, który
daje możliwość znalezienia pewnej i dobrze płatnej pracy.
ZSP nr 1 oferuje kształcenie w następujących zawodach: technik analityk
(możliwość pracy w laboratoriach specjali-

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

ZSP ZDUNY

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Impreza z wielkim rozmachem

FOT. Marlena Nowak

Na początku kwietnia w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach odbyła się kolejna Kiliniada – święto całej społeczności tej
placówki. Tradycyjnie wydarzenie to
połączone było z „Dniem otwartym”.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907
w Koźminie Wlkp. przeprowadzono
gminne eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. W szranki stanęli uczniowie klas IV-VII.
W turnieju rywalizowały trzy czteroosobowe drużyny, reprezentujące szkoły
podstawowe z terenu gminy Koźmin
Wlkp. Dzieci musiały wykazać się wiedzą
teoretyczną – znajomością przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach i udzielania

pierwszej pomocy, a także umiejętnościami praktycznymi – jazdą rowerem po wyznaczonym torze.
Pierwsze miejsce zajęła ekipa ze Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, a druga lokata przypadła drużynie
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Strajku
Dzieci Koźmińskich 1906/1907. Te placówki awansowały do etapu powiatowego.
Organizatorzy eliminacji gminnych
składają podziękowania Stanisławowi Paterkowi, właścicielowi Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, za pomoc w organizacji turnieju.
(ANKA)

Przybyli do szkoły uczniowie
klas III gimnazjów w Zdunach, Cieszkowie i Wróblińcu mieli więc okazję zapoznać się z przygotowaną na kolejny rok
szkolny ofertą edukacyjną placówki.
W Kiliniadzie uczestniczyli także lokalni pracodawcy oraz instytucje współpracujące z ZSP – Kruk Transport, Dunya Doner Kebab, Blending, Pancom,
Prohanus – Dariusz Szczęch, Bolsius Polska, firma Tarczyński, Export Import
Hurt Detal Marian Kaczmarek, Stolarstwo Adam Sowiński, Bank Spółdzielczy,
Nadleśnictwo Krotoszyn, Stowarzyszenie
„Razem dla Konarzewa” czy Urząd Miejski w Zdunach.
Podczas Kiliniady promowano idee
bankowości, wspólnego działania na rzecz
gminy w ramach akcji „Kilometry Dobra”, ochrony środowiska i ekologii oraz
piękna i zdrowia.
Imprezą towarzyszącą był II Przegląd
Piosenki z Przesłaniem, któremu tym ra-

zem, w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości, patronowało hasło
„wolność”. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe medale nawiązujące do patrona szkoły – tzw. Buty szewca Kilińskiego. Grand Prix przeglądu zdobył Damian
Woźniak z SP w Zdunach za wykonanie
piosenki „Wolność” Marka Grechuty.
W przeglądzie ZSP reprezentowali Joanna Piotrowska, Łukasz Murawski, Sylwia

Galant i Oliwia Lorentowicz.
Kiliniadzie towarzyszyły tradycyjny
piknik na dziedzińcu oraz liczne wystawy
tematyczne. Impreza z wielkim rozmachem przygotowana została dzięki nieocenionym sponsorom, do których szkoła
kieruje serdeczne podziękowania za ofiarność i zaangażowanie w promowanie jej
idei i misji.
OPRAC. (ANKA)
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ZSP NR 3 KROTOSZYN

Festiwal Zawodów w Trójce
W minioną sobotę w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana
Pawła II w Krotoszynie odbyła się druga edycja „Festiwalu Zawodów w Trójce”. Gimnazjaliści z powiatu mieli
okazję zapoznać się z ofertą tej placówki oraz lokalnych pracodawców.
Podobnie jak w poprzednim roku, impreza została zorganizowana wspólnie
z Krotoszyńską Izbą Rzemieślniczą, reprezentowaną przez Józefa Januszkiewicza
i Rafała Wolkensteina. Gimnazjaliści zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły. W sali
gimnastycznej prezentowały się firmy,
w których uczniowie odbywają praktyki,
Wszystkich gości przywitała Izabela
Kossakowska, dyrektor ZSP nr 3, jednocześnie zachęcając młodych ludzi, by wybrali tę
placówkę dokontynuowania swojej edukacji.
Prowadząca imprezę Ewa Rożek zaprezentowała bogatą ofertę kształcenia
w technikum oraz Szkole Branżowej I stopnia i przedstawiła wszystkie firmy goszczące na festiwalu. Trójka oferuje
kształcenie w takich zawodach jak technik mechanik, technik elektryk, kelner
z innowacją działalność recepcji, technik
usług fryzjerskich z innowacją kosmetologiczną, operator obrabiarek skrawających,

operator maszyn i urządzeń odlewniczych, fryzjer, kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, stolarz, elektryk, ślusarz,
tapicer, elektromechanik, kierowca mechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz mechanik pojazdów samochodowych.
W trakcie sobotniej imprezy w Trójce
było też wiele atrakcji poza edukacyjnych.
Swoje umiejętności zaprezentowali
przedstawiciele Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Darta. Firma Nowix, zajmująca się renowacją pojazdów i motocykli,
pokazała pięknie odrestaurowanego fiata 520, wyprodukowanego w 1932 roku.

Na boisku sportowym Anna Dudkowiak
zorganizowała strefę aktywną z trampolinami. Czas wszystkim umilał zespół muzyczny To All Units.
Ponadto przeprowadzono losowanie,
wktórym udział wzięli gimnazjaliści. Dowygrania było wiele cennych nagród, ufundowanych przez Krotoszyńską Izbę Rzemieślniczą i Bank Spółdzielczy w Krotoszynie.
Kierownictwo ZSP nr 3 dziękuje lokalnym władzom, przedsiębiorcom,
sponsorom i gościom – wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do zorganizowania imprezy.
(GRZELO)
FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

W „Festiwalu Zawodów w Trójce” udział wzięli: Bank Spółdzielczy w
Krotoszynie, Bank Zachodni WBK, Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Krotoszynie, Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK, Komenda
Powiatowa Policji w Krotoszynie, MAHLE, Fugor, Jotkel, Mechanika
Pojazdowa Józef Cikowski, KRUK Transport, Zakład Usług Elektrycznych
Stanisław Gdynia, Sklep Wielobranżowy M.T.S. Monika Panek-Siudy, Meble
Siudy, Z.U.P.H. „Mech-Masz”, Leszek Duczmal ZUH Nowix, IteCom, Hardbit,
Itel, Hotel i Restauracja Wawrzyniak, Jumar, Bolsius, Sklep Selena, Janbud,
Restauracja „U Bielawnego”, Goodenergy, Meble Szczęch, Piekarnia i
Cukiernia Grzegorz Brykczyński, Hotel i Restauracja Leśniczówka, Hotel pod
Szyszkami, Jarosław Talarczyk oraz Krzysztof i Michał Łyskawa.
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KONCERT

Tomasz Żółtko w Krotoszynie
W niedzielę, 15 kwietnia, w głównej
sali Chrześcijańskiego Centrum Charisma w Krotoszynie odbył się niezwykły koncert Tomasza Żółtko – muzyka, kompozytora, poety,
teologa i publicysty.
T. Żółtko to jedna z najbardziej barwnych i niekonwencjonalnych postaci
współczesnej piosenki autorskiej. W swoich utworach zmusza odbiorcę do refleksji, krytycznego spojrzenia na siebie i otaczającą nas rzeczywistość.

W jego twórczości znajdziemy także
wątki chrześcijańskie. Artysta od lat śpiewa, pisze i mówi o swojej miłości do Boga.
Zawsze na koncertach mówi, że pragnie
przekazać i zostawić słuchaczy z jakimś
dobrem, z czymś pozytywnym,
czym – w jego odczuciu – jest wiara
w Boga.
T. Żółtko wydał do tej pory trzynaście płyt oraz sześć zbiorów wierszy. Poza
koncertem w Charismie wystąpił również w sali kameralnej Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury oraz wziął udział w wykładzie „Jaką cenę ma twarz” w ramach
cyklicznych spotkań „Sedno”.
(NOVUS)

KOŹMIN WLKP.

Nagrodzono lokalne talenty

W sali kina Mieszko w Koźminie
Wlkp. przeprowadzono konkurs „Talenty 2018”. Pomysłodawcą i orga-

WYDARZY SIĘ

Brytania, przygodowy, 118' - 2D napisy
godz. 20.45 – TWARZ – Polska, dramat, 91' - 2D

Krotoszyn

Wtorki-czwartki

Kino Przedwiośnie
24-26 kwietnia

godz. 15.00 – LUIS I OBCY –
Dania/Luksemburg/Niemcy, animowany, 86' - 2D
dubbing
godz. 16.30 – HURAGAN – USA, katastroficzny
film akcji, 103' - 2D napisy
godz. 18.30 – TOMB RAIDER – USA/Wlk.

28 kwietnia

nizatorem imprezy jest Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”, działające przy koźmińskim gimnazjum.

Od pierwszej edycji formuła konkursu
nie zmienia się. Uczestników do przeglądu
zgłaszają szkoły, a ich występy ocenia jury
w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Komisja konkursowa bierze pod uwagę wyraz artystyczny, zaangażowanie, oryginalność i staranność wykonania.
Tegoroczną edycję „Talentów” wygrały Aleksandra Król ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. oraz Weronika Pieniężna z miejscowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych. Nagrody
ufundował i wręczył burmistrz Maciej
Bratborski.
(NOVUS)

Do 14 maja

Rajd po Ziemi Krotoszyńskiej. Zbiórka o godz. 10.00 Prace Marty Szymczakowskiej w ramach współpracy
z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych w galerii
na rynku w Zdunach.
Zajęcia Akademii Piłkarskiej Reissa dla dzieci w
Refektarz.
wieku 4-10 lat w godzinach 17.00-20.00 na terenie I 29 kwietnia
26 maja
Koncert operetkowy „Od czardasza do kankana” w
LO.
VI edycja KrotoFESTU w Parku Miejskim.
25 kwietnia
sali kina 3D Przedwiośnie o godz. 18.00. Bilety w
27
maja
Spotkanie dla pracodawców z zakresu ubezpieczeń
cenie 35 zł.
XXXIX edycja Biegu Krotosa na dystansie 10 km.
społecznych, zdrowotnych oraz obowiązków
podatkowych w godz. 9.00-14.00 w Cechu Rzemiosł Derby powiatu: Astra Krotoszyn-Piast Kobylin na Osoby, które zarejestrują się wcześniej, płacą mniejszą
kwotę wpisową.
Różnych przy ulicy Floriańskiej.
stadionie miejskim o godz. 15.00.

Sport
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TENIS ZIEMNY

Kaźmierczak i Marcisz
triumfatorami ligi

Od listopada do kwietnia toczyły się
rozgrywki kolejnej edycji Koźmińskiej Ligi Tenisa Ziemnego w Grze
Podwójnej. W finale rywalizacji Andrzej Kaźmierczak i Dominik Marcisz pokonali Waldemara Wroneckiego i Macieja Koteckiego 2: 0.
Organizatorem rozgrywek był IKS
Spartakus Koźmin Wielkopolski. Patronat nad imprezą objął Sławomir Gruchała, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu
w Koźminie Wielkopolskim, fundatora
nagród dla uczestników.
Doligi zgłosiło się osiem par, które toczyły pojedynki w Pogorzeli. Po pierwszej części

zmagań cztery najlepsze duety rozegrały mecze półfinałowe – Waldemar Wronecki iMaciej Kotecki wygrali z Mirosławem Borodo
i Markiem Mastalierzem 2: 0 (6: 1, 6: 2),
a Andrzej Kaźmierczak i Dominik Marcisz
ograli Gruetzmachera i Krawca 2: 1.
Ta ostatnia para zajęła trzecie miejsce – po pokonaniu duetu Borodo / Mastalierz 2: 0. W finale Kaźmierczak i Marcisz w dwóch partiach wygrali z Wroneckim i Koteckim. Tenisiści, którzy brali
udział w rozgrywkach, dziękują dwójce
Borodo / Mastalierz za zaangażowanie
i organizację ligi oraz wspaniałe emocje
i wspólne spotkania na korcie.
(GRZELO)

SUMO

SIATKÓWKA

Wiosenny turniej z Bocianem

Ósemka najlepsza w Wielkopolsce
W hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej odbył się finałowy turniej Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Siatkówce. Znakomicie spisały się krotoszyńskie zespoły, które
spotkały się w finale zawodów.
Po zaciętym boju Ósemka pokonała 2: 1 ekipę z Parcelek.

W trakcie niedawnych mistrzostw
kraju w sumo, które odbyły się w naszym mieście, dla młodszych adeptów tej dyscypliny sportu zorganizowano Wiosenny Turniej Sumo z Bocianem. Na dohyo zaprezentowali
się przedszkolacy i uczniowie szkół
podstawowych.
Łącznie w szranki stanęło ponad 100
młodych zawodników. W zmaganiach
uczniów podstawówek na najwyższym
stopniu podium stawali Weronika Wieczorek (22 kg), Julia Matyba (30 kg), Dominika Dziewieczyńska (31 kg), Magdalena
Urbaniak (35 kg), Maja Dułaj (40 kg), Ani-

ta Maleszka (45 kg), Kamila Konieczna
(50 kg), Stanisław Wajrauch (20 kg), Kacper Szymura (22 kg), Maciej Stefaniak (25
kg), Filip Urbaniak (32 kg), Jan Warzybok
(35 kg), Adam Stasiak (37 kg), Antoni
Grenda (45 kg) i Patryk Klimczak (50 kg).
W gronie przedszkolaków najlepsi
byli Michał Dopieralski (18 kg), Michał
Dwojak (20 kg), Bartosz Walasek (21 kg),
Wiktor Mazur (22 kg), Adam Leszczyszyn (26 kg), Hubert Patan (34 kg), Vanessa Mocydlarz (17 kg) i Wiktoria Wojtas (22 kg).
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Osiem zespołów najpierw rywalizowało w dwóch grupach. Pierwszą wygrała
drużyna z SP nr 8 w Krotoszynie. Podopieczni Sławomira Chlebowskiego pokonali SP nr 15 Poznań 2: 1
(21: 25, 25: 7, 15: 8), SP nr 1 Turek 2: 0
(25: 16, 25: 10) oraz SP nr 5 Jarocin 2: 0
(25: 15, 25: 16). W drugiej grupie najlepsi byli siatkarze z SP nr 7 Krotoszyn. Zespół z Parcelek wygrał z SP nr 6 Piła 2: 1
(25: 11, 22: 25, 15: 9), SP Jabłonna 2: 1
(25: 7, 19: 25, 15: 4) i SP nr 9 Leszno 2: 0
(25: 9, 25: 22).
Siódme miejsce zajęła drużyna SP
nr 1 Turek, po zwycięstwie nad SP nr 9
Leszno 2: 1 (25: 14, 12: 25, 15: 8).
Na piątej lokacie zmagania zakończył team z Poznania, ogrywając ekipę z Piły 2: 1
(25: 11, 26: 28, 15: 11).
W półfinałach krotoszyńska Ósemka

wygrała z SP Jabłonna 2: 0 (25: 6, 25: 20),
a Siódemka nie dała szans SP nr 5 Jarocin – 2: 0 (25: 22, 25: 20). To właśnie jarocinianie stanęli na trzecim stopniu podium, pokonując 2: 1 drużynę z Jabłonny.
W finale pierwszą partię wygrali
do 19 chłopcy z Parcelek. W drugim secie
lepsza była Ósemka, zwyciężając 25: 18.
Tie-brek także należał także do podopiecznych S. Chlebowskiego (15: 8),
którzy tym samym zostali najlepszą drużyną w Wielkopolsce.
Na koniec tradycyjnie uhonorowano
wyróżniających się graczy. W tym gronie

znaleźli się Adrian Gromski (SP
nr 8 – MVP turnieju), Łukasz Ostój (SP
nr 7 – najlepszy atakujący), Franciszek
Krawczyk (SP nr 7 – najlepszy zagrywający), Wiktor Mackiewicz (SP nr 8 – najlepszy rozgrywający), Krzysztof Wojciechowski (SP nr 5 Jarocin – najlepszy
przyjmujący) oraz Jakub Hylewicz (SP
nr 8 – najlepszy blokujący).
Zwycięski zespół reprezentować będzie nasze województwo na mistrzostwach Polski w Głuchołazach.
(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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SPORTY WALKI

Zwycięski pojedynek Gumiennej

FOT. Źródło: DFS

Piątek trzynastego okazał się szczęśliwy dla Róży Gumiennej, która stoczyła wtedy swoją drugą walkę dla
federacji DFS. Na Gali Kickboxing
Challenge 14 na warszawskim Torwarze pochodząca z Kobylina zawodniczka pokonała wicemistrzynię
świata Muaythai IFMA, Białorusinkę
Mariye Valent.
Dla Róży Gumiennej była to bardzo
prestiżowa walka. – To moja przeciwniczka jako pierwsza została zakontraktowana

BIEGI

Startowali w Poznaniu i Gdańsku

Za nami dwie kolejne ważne imprezy biegowe – XI półmaraton w Poznaniu i IV Gdańsk Maraton. Nie zabrakło na nich zawodników z powiatu krotoszyńskiego.
W stolicy Wielkopolski 10974 biegaczy ruszyło na trasę. Zwyciężył Szymon
Kulka z wynikiem 1: 04: 33, wyprzedzając reprezentanta Kenii – Daniela Roti-

cha (1: 05: 17) oraz Tomasza Grycko
(1: 05: 31). Wśród kobiet najlepsza była
Kenijka Ruth Chemisto z czasem 1: 15: 50. Za nią uplasowały się Dominika Nowakowska (1: 16: 11) i Dominika Stelmach (1: 16: 59).
Nasz powiat reprezentowała nader
liczna grupa zawodników. Najlepiej z tego
grona spisali się Justyna Olejniczak (226.
miejsce – 1: 25: 52), Karol Olejniczak

ZAPASY

FOT. LKS Ceramik

Triumf Roberta Barana

Zapaśnicy LKS Ceramik Krotoszyn
rywalizowali w Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych

oraz I Pucharze Polski w Białogardzie. W tej drugiej imprezie świetnie
spisał się Robert Baran, wygrywając
zmagania w kategorii 125 kg.

(227. miejsce – 1: 25: 52), Artur Marek
(478. miejsce – 1: 30: 43), Paweł Błażutycz (622. miejsce – 1: 32: 54), Maciej Namysł (683. miejsce – 1: 33: 34), Bartosz
Krzysztofiak (748. miejsce – 1: 34: 07),
Grzegorz Witczak (879. miejsce – 1: 35: 24), Błażej Zimmermann
(1300. miejsce – 1: 38: 49), Marcin Obal
(1310. miejsce – 1: 38: 52) oraz Łukasz
Naglak (1380. miejsce – 1: 39: 19).
Trasa maratonu w Gdańsku wiodła
m. in. obok stadionu Energa Gdańsk, Europejskiego Centrum Solidarności, pomnika Poległych Stoczniowców i zabytków głównej części miasta. Bieg ukończyło ok. 17000 zawodników oraz 155 sztafet, które wystartowały z 15-minutowym
opóźnieniem. Triumfował, podobnie jak
w poprzedniej edycji, Rafał Czarnecki
z czasem 2: 23: 37, ustanawiając rekord
trasy. Wśród kobiet zwyciężyła Justyna
Śliwiak z wynikiem 2: 53: 59. KS Krotosz
reprezentowali Rafał Kulas (547. miejsce – 3: 44: 36) oraz Marian Poczta (649.
miejsce – 3: 50: 06).
(GRZELO)

X Memoriał Marcina Jureckiego, połączony z Pucharem Polski, odbył się
w Białogardzie. Jedynym reprezentantem
Ceramika był tam Robert Baran. Nasz zapaśnik rozpoczął turniej od wygranej 110 z Denisem Mateyko (UKS Iron Bulls),
a następnie okazał się lepszy od reprezentanta Niemiec, Marcela Bohme (5-0).
W finale Robert pokonał kolejnego Niemca, Robina Feelinaela (12-2).
Na początku kwietnia LKS Ceramik
był organizatorem Otwartych Mistrzostw
Wielkopolski Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Poza zawodnikami
z naszego województwa w zawodach rywalizowali zapaśnicy Bizona Milicz.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężył
Ceramik. Reprezentanci naszego klubu
wywalczyli 12 złotych medali, 15 srebrnych i 16 brązowych. Zarząd LKS Ceramik dziękuje rodzicom za pomoc w organizacji turnieju oraz Dariuszowi Filipczakowi, Januszowi Krysmalskiemu i Marcinowi Miłkowskiemu za pomoc w transporcie sprzętu na zawody.
(GRZELO)

do konfrontacji podczas tej gali – oznajmia
R. Gumienna. – Jak tylko dowiedziałam
się, że mogę stoczyć pojedynek z tak świetną rywalką, to nie wahałam się ani chwili.
R. Gumienna musiała dostosować się
do nowej kategorii wagowej w K1. – Musiałam ważyć poniżej 62,5kg, co przy moich parametrach nie jest łatwym osiągnięciem – podkreśla. – Przez ponad miesiąc
pilnowałam regularnej diety, a okres świąteczny był dla mnie bardzo skromny w jedzeniu. Z perspektywy czasu uważam, że
było warto poświęcić się dla pojedynku
z tak renomowaną rywalką.
Trzy rundy na warszawskim Torwarze jednogłośną decyzją sędziów wygrała
Polka. – Musiałam odpowiednio przygo-

tować się do stylu walki – muay thai, jaki
preferuje Białorusinka. Moje ciosy bokserskie dawały mi dużo punktów i to one
zdecydowały o końcowym zwycięstwie.
W drugiej rundzie prawym sierpowym
uszkodziłam łuk brwiowy rywalki i w kolejnej części walki skupiłam się na atakowaniu słabego punktu Białorusinki – opowiada nasza zawodniczka.
Obecnie R. Gumienna ma nieco wolnego, ale przed nią już ambitne plany. – Wraz z moim managerem jesteśmy
już na ostatniej prostej w sfinalizowaniu
kolejnej walki. Niebawem moi kibice dowiedzą się, gdzie będą mogli mnie wspierać na kolejnej gali sportów walki – dodaje
(GRZELO)
R. Gumienna.

POD NASZYM PATRONATEM

Lider rozgromił wicelidera

FOT. Dominik Góral
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Hitem XVI kolejki krotoszyńskiej
Playareny był pojedynek dwóch czołowych ekip – A Seree Tee i MTV
Rozdrażew. Lider wysoko pokonał
wicelidera 8: 2. Tym samym przewaga AST urosła już do dziewięciu
punktów.
Do zakończenia rozgrywek pozostało
siedem kolejek. Dla MTV pojedynek
z A Seree Tee był szansą na zmniejszenie
straty punktowej do lidera. Początkowo
mecz układał się po myśli rozdrażewian,
którzy szybko wyszli na prowadzenie 2: 0.
W pierwszej odsłonie AST odpowiedziało tylko jednym trafieniem. Ale po przerwie lider zagrał koncertowo i zaaplikował
rywalom aż siedem goli, nie tracąc
przy tym żadnego. Cztery razy do siatki
trafił Karol Krystek.
Bardzo ciekawe było starcie Pancomu
z LZS-em Kobierno-Tomnice. Po zaciętej
walce trzeci zespół rozgrywek zremisował
z piątym 4: 4. Trzy gole strzelił Szymon
Jankowski, a dwa razy na listę strzelców
wpisał się Oliwie Kuszaj. Ten wynik najbardziej ucieszył piłkarzy AST, którzy
mają już dziewięć punktów przewagi

nad MTV i dziesięć nad Pancomem.
Do sporej niespodzianki doszło
w meczu Hornets z Igloo. Walczący
o utrzymanie zespół Hornets zwyciężył
bowiem 4: 2. Hat trickiem popisał się Bartosz Musiał. Igloo kończyło spotkanie
w osłabieniu, ponieważ czerwoną kartkę
otrzymał Rafał Rogowicz.
Trzy punkty zgarnął Dream Team,
który pokonał Brodziaków 6: 2. Na uwagę
zasługują trafienia Kacpra Michalskiego
i Karola Rosika. Pierwszy popisał się uderzeniem nożycami, a drugi nie dał szans
golkiperowi, trafiając z rzutu wolnego
w samo okienko.
Ciekawie zapowiadało się starcie
Strażników z Żubrami. Ale pierwszy
z tych zespołów przyjechał na mecz bez
zmienników, a ponadto ich bramkarz doznał kontuzji. Żubry zachowały się honorowo – zdejmując jednego gracza, ale i tak
wygrały wysoko, bo aż 16: 1. Dziewięć razy do siatki trafił Maciej Kwieciński.
Tornado oddało mecz bez walki i Albatrosom przyznano walkower. W klasyfikacji strzelców prowadzi Kamil Kaźmierczak, który ma na koncie 20 trafień.
(GRZELO)
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Team Tabakiera
nowym mistrzem KLS!

PIŁKA NOŻNA

Zabrakło koncentracji
W sobotę w hali sportowej Zespołu
Szkół nr 2 im. Jana Pawła II rozegrano ostatnie mecze XVI edycji Krotoszyńskiej Ligi Siatkówki. W tym sezonie triumfował Team Tabakiera,
który w finale pokonał ekipę Gminnego Ośrodka Sportu Koźmin Wielkopolski 3: 1.
Najpierw jednak odbył się mecz
o trzecie miejsce. Na boisko wyszły zespoły Rodon Wit-Cars oraz Instalator. To był
zacięty pojedynek i każdy z setów kończył
się dwu- lub trzypunktową przewagą.
Zwycięsko z tej konfrontacji wyszła drużyna Rodon Wit-Cars, wygrywając 3: 1
(26: 28, 28: 26, 25: 22, 25: 22).
W finale również rozegrano cztery
partie. Team Tabakiera pokonał ekipę
koźmińskiego
GOS-u
3:
1
(28: 26, 25: 18, 13: 25, 25: 18). Zwycięski zespół tworzyli Oskar Rakowski, Paweł
Radojewski, Mateusz Szczepaniak, Artur
Basiński, Mikołaj Bukowski, Mariusz Cieślak, Sławomir Kaczmarek, Ryszard Mie-

rzejewski, Leszek Jankowski, Łukasz Marszałek oraz Karol Heliński.
Po tym spotkaniu wręczono nagrody
indywidualne w trzech kategoriach.
Za najlepszych zawodników uznano:
do 30 lat Łukasza Karpiewskiego (GOS
Koźmin Wlkp.), do 45 lat Łukasza Marszałka (Team Tabakiera), a powyżej 45 lat
Pawła Radojewskiego (Team Tabakiera).
– Na ten sukces musieliśmy czekać
pełne dziesięć lat – mówi Paweł Radojewski. – Był to dla nas bardzo ciężki sezon.
Poziom rozgrywek był bardzo wysoki
i wyrównany. Na każdym etapie musieliśmy wspinać się na szczyty naszych umiejętności, aby osiągać korzystne wyniki.
Drużyna z Koźmina Wlkp. jest znakomitym zespołem, dlatego bardzo nas cieszy
zwycięstwo z nimi. Gratuluję wszystkim
uczestnikom sportowego ducha walki,
a kibicom dziękuję za świetny doping
i wspieranie zawodników przez cały sezon – podsumowuje wicestarosta.

W ostatniej akcji meczu KS Opatówek rozstrzygnął konfrontację z Piastem Kobylin na swoją korzyść i wygrał 2: 1. Podopieczni trenera Marka
Nowickiego byli bliscy wywalczenia
punktu z liderem, ale niestety – Mateusz Stefaniak pozbawił ich złudzeń w samej końcówce.

Warto podkreślić, że spotkanie prowadziła trójka sędziów z OZPN Leszno, którzy wramach wymiany znaleźli się wKobylinie. W 17. minucie przyjezdni objęli prowadzenie. Po dośrodkowaniu piłkę z pola
karnego wybił Dominik Snela, ale przejął ją
stojący za „szesnastką” Mateusz Stefaniak
i technicznym uderzeniem przelobował

Piast Kobylin – KS Opatówek 1:2 (1:1)
BRAMKI: 0:1 – Mateusz Stefaniak

(17’), 1:1 – Tomasz Kokot (24’ głową),
1:2 – Mateusz Stefaniak (94’ głową)
PIAST: Poślednik – Snela, Wosiek,
A. Kurzawa, Marchewka (80’
Kowalski), Szymanowski, M. Kurzawa,
Kamiński, Rejek (55’ Mac.
Wachowiak), Mat. Wachowiak (79’
Jędrzejak), Kokot (50’ Bzodek)
interweniującego Jakuba Poślednika.
Niedługo potem Piast doprowadził
do remisu. W zamieszaniu w polu karnym
Szymon Wosiek podał do Tomasza Kokota,
a ten strzałem głową wpakował piłkę
do bramki.
Kluczowa akcja meczu miała miejsce
w doliczonym czasie gry. W środku pola
piłkę stracił jeden z graczy Piasta, po czym
futbolówka szybko dotarła w pole karne
do M. Stefaniaka, który strzałem głową
pokonał J. Poślednika, po raz drugi tego
dnia wpisując się na listę strzelców i dając
swojemu zespołowi zwycięstwo.
(GRZELO)

DART

Triumf Ewy Pawlickiej w Pleszewie

(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

W Pubie Piwnica w Pleszewie odbył
się X Puchar Delty w Darta. Bardzo
dobrze spisali się przedstawiciele
Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga
Darta. W rywalizacji kobiet najlepsza była Ewa Pawlicka, a w rozgrywkach męskich drugie miejsce zajął
Jacek Cieślak, a trzeci był Sebastian
Szostak.
Do zmagań przystąpiło siedem darterek i 24 darterów. Panie podzielone zostały
na dwie grupy. Pierwszą wygrała Aleksandra Gramala, wyprzedzając Ilonę Kuznowicz, Martę Pawlicką i Iwonę Jezierską.
W grupie B triumfowała Marta Nowak,
przed Ewą Pawlicką i Weroniką Karwik.
W półfinałach E. Pawlicka wygrała
z A. Gramalą (3: 1), a M. Nowak ograła I.
Kuznowicz (3: 2). W finale krotoszynianka pokonała M. Nowak z Poznania (4: 1).
Dwie najlepsze zawodniczki turnieju

oraz nieobecna Anna Kowalczyk zapewniły sobie prawo gry w finale sezonu X Masters 2018.
Panowie najpierw rywalizowali
w ośmiu grupach. Na tym etapie udział
w zawodach zakończył Artur Winiarski
z Krotoszyna. Najlepiej spisał się Jacek
Cieślak, który po wyjściu z grupy pokonał

Alana Kordalę (3: 0), Jakuba Madalińskiego (3: 1) i Bartosza Derwicha (4: 2). Przegrał dopiero w finale z Norbertem Pecyną
(3: 5). Na najniższym stopniu podium stanął Sebastian Szostak, który ograł Adriana
Jasińskiego (3: 0) i Marcina Wojtkowiaka
(3: 1) oraz uległ N. Pecynie (3: 4).
(GRZELO)
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Znów bez punktów
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nalizował Dmytro Tovstopiat.
Po przerwie Orły zagrały lepiej i podjęły walkę z rywalem. Jednak żadnej z drużyn nie udało się zdobyć bramki i wynik
z pierwszej połowy utrzymał się do końca
konfrontacji. Goście kończyli mecz w dziesięciu, gdyż w końcówce spotkania drugą
żółtą kartkę otrzymał Mikołaj Leoniak.
W następnej kolejce Biały Orzeł zagra
na własnym boisku z Koroną Piaski.
(GRZELO)

Tur 1921 Turek - Biały Orzeł Koźmin
Wlkp. 2:0 (2:0)
BRAMKI: 1:0 – Maciej Rojewski

Kolejny mecz bez zdobyczy punktowej zanotował Biały Orzeł Koźmin
Wielkopolski. Tym razem podopieczni trenera Dariusza Maciejewskiego,
bo bezbarwnym spotkaniu, ulegli
na wyjeździe 0: 2 Turowi 1921 Turek.
Pierwsza odsłona sobotniego meczu
była bardzo słaba w wykonaniu Orłów.
Miejscowi mogli strzelić drużynie z Koź-

mina kilka goli. Skończyło się na dwóch.
W 17. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego najprzytomniej w polu karnym zachował się Maciej Rojewski, pokonując strzałem głową koźmińskiego
bramkarza.
W 30. minucie Tur podwyższył prowadzenie. W środku pola piłkę stracił jeden z graczy koźmińskich, a gospodarze
przeprowadzili szybką kontrę, którą sfi-

(17’ głową), 2:0 – Dmytro Tovstopiat
(30’)
CZERWONA KARTKA: Mikołaj
Leoniak (90’ dwie żółte kartki)
BIAŁY ORZEŁ: P. Szulc –
Kaczmarek, Konopka (35’ A. Leoniak),
Bastrzyk, Lis – Oleśkow, Juskowiak (65’
M. Leoniak), Błażejczak, Wosiek –
Kamiński,
Maciejewski
(90’
Konradowski)
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Lekko, łatwo i przyjemnie

Astra Krotoszyn – Korona Pogoń
Stawiszyn 3:0 (3:0)
BRAMKI: 1:0 – Mateusz Mizerny

(5’), 2:0 – Oliwier Kuszaj (15’), 3:0 Jędrzej Paczków (17’)
ASTRA: Jarysz – Stach, Krystek,
Olejnik, Ratyński, Kuszaj, Paczków,
Czołnik, Juszczak, Wawrocki, Mizerny

Do siatki trafiali Mateusz Mizerny, Oliwier Kuszaj i Jędrzej Paczków. W 20. minucie bramkarz gości zgłosił kontuzję
i tym samym arbiter zakończył spotkanie.

Zaledwie 20 minut trwało niedzielne
spotkanie Astry Krotoszyn z Koroną
Pogoń Stawiszyn. Przyjezdni w wyniku
kolejnej kontuzji zostali zdekompletowani i sędzia musiał przedwcześnie
zakończyć pojedynek. Do tego momentu miejscowi prowadzili 3: 0.

Goście przyjechali do Krotoszyna
w... 7-osobowym składzie. Aby uniknąć
kary finansowej za walkower, gracze Korony zdecydowali się podjąć walkę
na boisku.
Astra wykorzystała grę w przewadze
i w 20 minut strzeliła rywalom trzy gole.

KARATE

Nippon z ośmioma medalami
Osiem medali wywalczyli zawodnicy
ASW Nippon Krotoszyn w V Ogólnopolskim Turnieju Karate WKF Rokietnica Cup 2018. Nasz klub uplasował się na ósmej pozycji w klasyfikacji generalnej zawodów.
Do rywalizacji przystąpiło 317 zawodników z 30 klubów. Trener Piotr Bielawski zabrał na zawody czterech karateków, którzy pokazali się z bardzo dobrej
strony.
Anna Chlebowska okazała się najlepsza w kata (8 i 9 kyu) i zajęła drugie miejsce w kumite (roczników 2008-2007).
Maja Dolata triumfowała w kumite
(2010-2009) i zdobyła brąz w kata (8 i 9

kyu). Patryk Matysiak zgarnął złoto w kata (8 i 9 kyu) i był trzeci w kumite (20082007). Antoni Witek uplasował się
na drugiej pozycji w kata (7 kyu i wyższe)
oraz w kumite (2010-2009).
(GRZELO)

(GRZELO)
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Mariusz Walkowiak
Chiropraktyka 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 zro-

towanej 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.

