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MACIEJ KAROLEWSKI – Krotoszyński Ośrodek Kultury

Rewolucja
w krotoszyńskim kinie
Tak, rewolucja, bo zmiana, jaka następuje właśnie w naszym kinie, jest
ogromna. A na czym polega? Przede
wszystkim i co najważniejsze na zmianie technologii wyświetlania filmów.
W krotoszyńskim kinie pojawił się najnowszej generacji kinowy projektor laserowy – czyli serce kina, wymieniony
został również ekran kinowy.
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7 grudnia w Kobylinie odbyło się
spotkanie autorskie z Januszem Leonem Wiśniewskim. Organizatorami były Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy oraz firma Bolsius Polska.
J. L. Wiśniewski to autor wielu powieści, w tym kultowej już,,S@motności
w sieci”. Na co dzień jest naukowcem.
Pracuje jako informatyk w korporacji naukowej w Niemczech. Jak sam mówi, jest

bardziej naukowcem niż pisarzem.
Mieszka we Frankfurcie nad Menem, ale
ma zamiar na stałe wrócić do Polski.
Pisarz od pierwszej chwili nawiązał
serdeczny kontakt ze słuchaczami. Opowiadał, jak rozpoczęła się jego historia
z pisaniem. Zajmująco mówił o swoich
książkach. Szczególnie wspomniał powieść „Bikini”, którą uważa za bardzo
cenną, a także dwie książki, które napisał
specjalnie dla najmłodszych czytelni-

FOT. Biblioteka Publiczna w Kobylinie

Projektor laserowy to przede wszystkim poprawa jasności, wyrazistości barw
i jakości wyświetlanego obrazu, dzięki
czemu widzowie jeszcze intensywniej będą mogli doświadczać magii kina. Dzięki
zastąpieniu w projektorze tradycyjnej
lampy przez wiązkę lasera poprawia się
nie tylko jakość wyświetlanego obrazu,
ale również znacznie zmniejszają się koszty jego eksploatacji.
Specjalny ekran dostosowany do nowej technologii zapewni jeszcze wyższe
kinowe doznania; zmieni się również forma dystrybucji zupełnie nowych okularów przeznaczonych do projekcji filmów
w wersji trójwymiarowej.
Projektory laserowe, dotychczas wykorzystywane głównie w salach kinowych
multipleksów, coraz częściej trafiają

do mniejszych kin jednosalowych,
a wszystko dzięki m. in. programom dotacyjnym, które dają szanse na podążanie
za pędzącymi zmianami technologicznymi i poprawę jakości świadczonych usług.
Tak właśnie jest przypadku naszego kina.
Zmiana, o której piszemy, nie mogłaby
mieć miejsca, gdyby nie sfinansowanie inwestycji przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Urząd Miejski w Krotoszynie.
Krotoszyński Ośrodek Kultury otrzymał
na tę inwestycję w ramach złożonego projektu kwotę ok. 480 tys. zł.
Krotoszyńscy kinomani mogli sami
ocenić zmianę jakościową krotoszyńskiego Kina 3D Przedwiośnie już w sobotę, 15 grudnia, kiedy to kino zostało
otwarte i wyświetlany był m. in. film „Bohemian rhapsody”, opowiadający o legendarnym zespole Queen.
ków – „Marcelinka rusza w Kosmos. Bajka trochę naukowa” oraz „Uczucia”.
Licznie przybyli słuchacze mieli niepowtarzalną okazję zdobyć autograf J. L.
Wiśniewskiego, zamienić z nim kilka
słów czy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
z pisarzem.
Kobylińska biblioteka dziękuje
wszystkim osobom, które przyczyniły się
do zorganizowania spotkania autorskiego, jak również czytelnikom, którzy
na nie przybyli. Szczególne podziękowania należą się firmie Bolsius Polska oraz
Renacie Marchlewskiej, albowiem bez ich
wsparcia finansowego nie udałoby się zorganizować tego spotkania.
OPRAC. (ANKA)

Aktualności

BENICE

Listy w obronie odważnych kobiet

7 grudnia w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Benicach odbył się
Maraton Pisania Listów. Akcję przeprowadzono w porozumieniu z międzynarodową organizacją walczącą
o prawa człowieka – Amnesty International.
Przygotowaniem maratonu zajęły się
dyrektor Sabina Rybakowska oraz nauczycielki – Bogumiła Pawlik-Berek, Paulina Radojewska i Agnieszka Ryba. W wydarzeniu wzięła udział cała społeczność
szkoły – uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, a także mieszkańcy Benic i okolic
oraz zaproszeni goście.
Wcześniej zarejestrowano miejsce
akcji na specjalnej stronie internetowej,
a uczniowie utworzyli wydarzenie
na Facebooku oraz wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Amnesty
International, którzy niedawno gościli
w Benicach. Samorząd Uczniowski
z pomocą nauczycieli dostarczył zapro-

szenia i zadbał o wystrój korytarza oraz
klas, natomiast przedstawiciele Rady
Rodziców urządzili przy świątecznej
choince bufet.
Wszystko po to, aby w ten wyjątkowy
wieczór napisać listy w obronie odważnych bohaterek tegorocznego maratonu – więzionych i prześladowanych za to,
że w pokojowy sposób walczyły o prawa
człowieka. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu napisano w sumie 260 listów, które wysłane zostaną do Maroka, RPA, Wenezueli, Kirgistanu, Iranu oraz Indii.
Maraton Pisania Listów odbywa się
co roku, gdy przypada Międzynarodowy
Dzień Praw Człowieka. W tegorocznej
akcji od 29 listopada do 9 grudnia napisano listy w sprawie obrończyń praw człowieka z dziesięciu państw. To kobiety,
które odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka, a teraz same potrzebują wsparcia. W 854 miejscach w całej
Polsce napisano 308 974 listy.
(NOVUS)

NA DRODZE

Pijany policjant za kierownicą
Rankiem 2 grudnia 34-letni funkcjonariusz policji w Kobylinie wsiadł
do samochodu pod wpływem alkoholu. Na jednym ze skrzyżowań niedaleko Jutrosina (powiat rawicki) prowadzony przez niego pojazd wypadł
z drogi i wylądował w rowie. Policjant
został zatrzymany i zawieszony
w czynnościach służbowych. Postawiono mu zarzuty prokuratorskie. Grozi mu kara do dwóch lat więzienia.
– Samochód wpadł dorowu, apodejrzany oddalił się z miejsca zdarzenia, zostawiając
waucie, bez kontroli, służbową broń – mówi
Michał Smętkowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Kierowca został szybko zatrzymany
przez funkcjonariuszy. Badanie alkomatem wykazało, ze miał w organizmie 1,8
promila alkoholu. Policjanci zabezpieczyli broń palną, która na szczęście nie wpadła w niepowołane ręce.
Nazajutrz, po wytrzeźwieniu, zatrzymany usłyszał zarzuty prokuratorskie. – Zostały mu przedstawione dwa zarzuty – kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu i nieumyślnego dopuszczenia do utraty broni. Zastosowano wobec
niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego i zawieszenia w czynnościach służbowych – wyjaśnia prokurator.
(NOVUS)
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KOŹMIN WLKP.

Znaczenie szkolnictwa zawodowego

W Szkole Podstawowej nr 1 im.
Strajku
Dzieci
Koźmińskich 1906/1907 odbyła się konferencja pod hasłem „Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie krotoszyńskim a lokalny rynek pracy
w gminie Koźmin Wlkp.”
Otwierając konferencję, Jacek Zawodny – dyrektor koźmińskiej Jedynki,
podkreślił wagę szkolnictwa zawodowego. Potem uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu Beaty Kuzi, doradcy zawodowego w SP nr 1 w Koźminie Wlkp.,
która mówiła o znaczeniu doradztwa zawodowego przy wyborze kierunku kształcenia przez uczniów w perspektywie dalszej kariery zawodowej. Z kolei sytuację
lokalnego rynku pracy oraz rynku eduka-

cyjnego w powiecie zreferowała Małgorzata Grzempowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie.
Ponadto zaproszeni goście i uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą
szkół i placówek, prowadzonych przez powiat. Na koniec dyskutowano o szkolnictwie zawodowym oraz lokalnym rynku
pracy.
W spotkaniu udział wzięli burmistrz
Koźmina Wlkp. Maciej Bratborski, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, Referatu
Oświaty w Koźminie Wlkp., Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie i lokalnych
firm, a także uczniowie klas VIII wraz
z wychowawcami.
(NOVUS)

PODRÓŻE

4 grudnia w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z Asią i Adamem Dzielickimi, którzy
opowiedzieli o swojej 1112-dniowej,
autostopowej podróży przez Europę,
Azję, Australię i Oceanię.
Ich marzeniem było dotarcie przez
Azję do Australii, bez korzystania z samolotu. Ostatnim zaplanowanym w podróży krajem była Nowa Zelandia. Wyprawę
poprzedziły przygotowania, czyli kompletowanie sprzętu, szczepienia, ustalanie

trasy, szukanie informacji o krajach, załatwianie najpotrzebniejszych wiz.
1 września 2014 roku Dzieliccy
wzięli dwa duże plecaki, namiot i ruszyli
w podróż, która miała trwać rok. Ale
po 365 dniach dotarli dopiero do Indonezji. Pokonując rozmaite przeciwności, jak
zwichnięta noga, zachorowanie na dengę,
wycięcie wyrostka robaczkowego, ruszyli
w dalszą drogę. Tym samym zwiedzili
trzy kontynenty, kilkadziesiąt krajów, podróżując autostopem i „jachtostopem”.
Wyprawa zajęła im trzy lata.

Bardzo cennym doświadczeniem dla
nich były spotkania z mieszkańcami egzotycznych krajów. Szczególne wrażenie
wywarła na podróżnikach ich życzliwość,
gościnność. Często oferowano im nocleg.
W krotoszyńskiej bibliotece Dzieliccy opowiedzieli także o codziennym życiu w zwiedzanych krajach, jedzeniu, higienie, środkach transportu. Zapisem
ich niezwykłych przeżyć w trakcie podróży jest książka „Na nowej drodze życia. 1112 dni w autostopowej podróży
przez świat” – część 1, którą można było

FOT. KBP

Na koniec świata i jeszcze dalej

nabyć po spotkaniu. Książkę wydali sami. To tzw. model self-publishing, a więc

sami są wydawnictwem, sklepem i dystrybutorami.
(NOVUS)
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Sto lat niepodległości

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Adama Zdunka – nauczyciela historii w ZSP nr 2, który wygłosił prelekcję,
popartą zdjęciami, pt. „Powstanie wielko-

KROTOSZYN

Nowa kadencja w EKO SIÓDEMCE
W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie odbyło się pierwsze
w kadencji 2018-2023 posiedzenie
Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA.
W trakcie spotkania wybrano nowe
władze związku. Przewodniczącym
zgromadzenia został Dariusz Dębicki – burmistrz Sulmierzyc. Na jego zastępcę wybrano Tomasza Chudego – burmistrza Zdun. Powołana została także Komisja rewizyjna w składzie:
Karina Błaszczyk – reprezentująca gminę Sulmierzyce, Joanna Król-Trąb-

ka – reprezentująca gminę Krotoszyn,
Wiesław Popiołek – reprezentujący gminę Kobylin.

rzem historycznym.
Przy okazji można było obejrzeć wystawę „Wybrane banknoty polskie XX wieku”. Ekspozycja będzie czynna do 26 grudnia w czytelni dla dorosłych.
(NOVUS)

Wybrano również zarząd związku.
Funkcję przewodniczącej nadal pełnić będzie Ewa Obal. Zastępcą został Franciszek Marszałek – burmistrz Krotoszyna,
a skład zarządu uzupełnił Ignacy Miecznikowski – wójt gminy Cieszków.
(NOVUS)

FOT. UM Krotoszyn

7 grudnia w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej miała miejsce wyjątkowa uroczystość, zorganizowana
w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego.

polskie – przyczyny, przebieg i skutki”.
Kolejnym punktem imprezy był koncert
Kuby Michalskiego „Śpiewana historia
Polski”. Była to poetycko-muzyczna opowieść o historii Polski, od potężnego królestwa Jagiellonów, poprzez czas rozbiorów i odzyskanie niepodległości w roku 1918, a następnie wojnę, aż do czasów
prawie współczesnych.
Zebrani goście wysłuchali piosenek
genialnego barda Jacka Kaczmarskiego,
takich jak „Samosierra”, „Krajobraz
po uczcie”, „Rozbite oddziały”, „Ballada
wrześniowa” czy „Mury”. Artysta zaprezentował też własne kompozycje do wierszy wielkich poetów, m. in. Jana Kochanowskiego, Cypriana Kamila Norwida,
Adama Asnyka, Juliana Tuwima i Zbigniewa Herberta. Każdą z piosenek K.
Michalski opatrzył krótkim komenta-

PODŁOGI

Oferta specjalna Promis Wood
Często dzwonicie do nas z rozmaitymi zapytaniami, np. czy znamy wysokiej klasy hydraulika, elektryka
czy np. dostawcę pieców gazowych
etc. Solidnych fachowców nie brak
także w branży podłogowej. Dlatego
też dziś dopytujemy naszych Partnerów – firmę Promis Wood – o możliwości promocyjne, jakie są dostępne w okresie zimowym.
– Szanowni Państwo, jesteśmy polską
marką, specjalizującą się w produkcji podłóg drewnianych, wykonanych z dębu, jesionu i orzecha amerykańskiego. Jeden
z zakładów produkcyjnych umiejscowiony jest w Kobylinie, gdzie pracujemy dla
Państwa od roku 2003. Na najbliższe kilka miesięcy – grudzień, styczeń, luty – Promis Wood przygotowało dla
Klientów ciekawe oferty. Proponujemy
Państwu promocję związaną z deskami
podłogowymi, zachęcając jednocześnie
do śledzenia aktualnych ofert, o których
informujemy także na naszym profilu
na Facebooku.

Jako producent podłóg drewnianych,
litych i warstwowych prężnie się rozwijamy. Zawsze staramy się iść z duchem czasu, wyprzedzać rynek, stale poszerzając
swój asortyment. Posiadamy podłogi
o szerokiej gamie wykończeń, a nasza bogata oferta cieszy się uznaniem odbiorców. Przygotowujemy gotowe podłogi
warstwowe i lite. W naszej pracy stawiamy na jakość, dzięki czemu możemy
śmiało stwierdzić, iż tworzymy wyłącznie
produkty o najwyższej klasie, a nasze naturalne podłogi drewniane pozwalają
na wykonanie zindywidualizowanej przestrzeni do życia na najwyższym poziomie.
Do naszych kluczowych produktów
należą różnorodne parkiety oraz deski
warstwowe o rozmaitym wykończeniu.
Dlatego też w okresie zimowym stawiamy na naturalne deski podłogowe, które
są do nabycia w okazyjnych cenach – już
od 45zł brutto/m2.
Owe produkty można nabyć bezpośrednio w zakładzie, umiejscowionym
w Kobylinie przy ul. Kolejowej 21
Serdecznie ZAPRASZAMY!!!

Wydarzenia
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JUBILEUSZ

100 lat krotoszyńskiego harcerstwa!
7 grudnia odbyły się uroczystości
z okazji 100-lecia krotoszyńskiego
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Przy krotoszyńskim kinie Przedwiośnie zorganizowano uroczysty
apel, w czasie którego hufiec otrzymał nowy sztandar, a ponadto odsłonięto pamiątkową tablicę.

PROJEKT

Dzieci recytują
patriotyczne wiersze

9 grudnia w krotoszyńskim kinie
Przedwiośnie odbyło się podsumowanie projektu Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury „Kto ty jesteś?”. Honorowy
patronat nad tą inicjatywą objął burmistrz Franciszek Marszałek.
Chcąc uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz celebrować zwycięskie powstanie wielkopolskie, ośrodek kultury zainaugurował projekt multimedialny o charakterze społeczno-edukacyjnym pod nazwą „Kto ty jesteś?”. Przedsięwzięcie opiera się na aktywności dzieci z przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych.
Celem projektu było przypomnienie

i ożywienie najpiękniejszych wierszy patriotycznych dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy podkreślili, że nasza niepodległość nierozerwalnie jest związana z pięknem języka polskiego, naszą literaturą,
a w szczególności z poezją.
W projekt zaangażowały się wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola z terenu Krotoszyna. Każda placówka wystawiła dwójkę reprezentantów. Dzieci deklamowały przed kamerą wybrane wiersze o wolności, niepodległości i ojczyźnie.
Wszystkie dziecięce prezentacje zostały
sfilmowane i można je obejrzeć na facebookowym fanpage’u projektu oraz na specjalnym kanale na YouTube.
(NOVUS)

Tablica na murze dawnego hotelu
Bazar na al. Powstańców Wielkopolskich przypomina, że 7 grudnia 1918
roku założono I Drużynę Harcerską im.
Józefa Poniatowskiego. Był to początek
ruchu harcerskiego w Krotoszynie.
Podczas apelu przypomniano o tragicznym wydarzeniu, do jakiego doszło 14 lipca tego roku, kiedy to w trakcie pożaru spłonął sztandar oraz wiele
pamiątek i przedmiotów związanych
z krotoszyńskim harcerstwem. Dzięki
podjęciu szeregu inicjatyw, zorganizowaniu zbiórek i koncertów możliwe będzie nadrobienie części strat.
Za wielkie wsparcie i zasługi dla
krotoszyńskiego harcerstwa burmistrz
Franciszek Marszałek otrzymał z rąk
komendanta Chorągwi Wielkopolskiej
hm. Tomasza Kujaczyńskiego Złotą
Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.
Kolejnym punktem uroczystości
była jubileuszowa gala w krotoszyńskim kinie. Były występy artystyczne
i podziękowania za wsparcie, wyemitowano film zrealizowany z okazji jubile-

SP NR 1 KROTOSZYN

Balony do nieba
20 listopada Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie obchodziła
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
Uczniowie wypuścili w niebo ponad 300 balonów.
Dzień Prawa Dziecka przypada
w rocznicę uchwalenia Konwencji o Pra-

uszu, pokazujący obozowe życie i aktywność harcerzy na terenie miasta. Zaprezentowano także zdjęcia i – dzięki
krotoszyńskiemu muzeum – przygotowano wystawę eksponatów i plansze informacyjne o historii hufca. Gala zakończyła się harcerskim kręgiem, największym w historii. Zaproszono wielu
byłych instruktorów i harcerzy, którzy
mieli możliwość spotkania po latach.
Początki krotoszyńskiego harcerstwa
sięgają końcówki I wojny światowej. Patriotycznie nastawiono młodzież zaczęła
dążyć do utworzenia w mieście polskiej
drużyny skautowej. Inicjatywę wsparł zarząd miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Już w kwietniu 1918
roku do Krotoszyna przybył Henryk
Śniegocki – naczelnik Głównej Kwatery
Skautów, żeby zapoznać krotoszyńską
młodzież z zasadami konspiracji.
W listopadzie 1918 roku krotoszynianie zdecydowali się założyć drużynę
i ponownie zaprosili Śniegockiego, aby
odebrał meldunek o gotowości miejscowej młodzieży do pracy skautowej. Uroczyste złożenie meldunku odbyło się 7

grudnia 1918 roku w sali krotoszyńskiego Bazaru, a uczynił to w imieniu 65 druhów Wacław Groszkiewicz, którego wybrano drużynowym. Drużyna przybrała
imię księcia Józefa Poniatowskiego.
Czas tworzenia struktur skautowych w Krotoszynie zbiegł się z przygotowaniami do walki zbrojnej z niemieckim zaborcą o niepodległość całej Wielkopolski. Od początku istnienia miejscowa drużyna brała udział w szkoleniach z musztry wojskowej, zręczności,
sygnalizacji, terenoznawstwa i łączności, a dla starszej młodzieży organizowano ćwiczenia z bronią.
Krotoszyńscy skauci podczas powstania wielkopolskiego oddali się
do dyspozycji Powiatowej Rady Ludowej i jeszcze przed wyzwoleniem Krotoszyna otrzymali rozkaz pełnienia stałych dyżurów w siedzibie sztabu powstańczego w hotelu Bazar. W trakcie
walk pełnili rolę gońców pomiędzy dowództwem a punktami opanowanymi
przez powstańców. Część z nich służbę
porządkową piastowała w białych koszarach oraz sanitarną w Szpitalu Garnizonowym i rezerwowym. Krotoszyńscy harcerze z własnej inicjatywy podjęli się także usunięcia niemieckich emblematów z urzędów i szkół.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna

wach Dziecka, którą przyjęto przed 29 laty. Jest to najważniejszy i najbardziej uniwersalny dokument mówiący o prawach
dzieci na całym świecie.
Krotoszyńska Jedynka z tej okazji
zorganizowała uroczysty apel, którego
kulminacją był już trzeci happening „Balony do nieba”. Przed wypuszczeniem balonów uczniowie zapisali na nich najważniejsze prawa dziecka, a potem wypuścili
w niebo ponad 300 balonów napełnionych helem.
(ANKA)

Rozmowa Tygodnia
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SP GORZUPIA

Coraz bliżej święta...
Świąteczny nastrój zapanował 9
grudnia w sali Wiejskiego Domu Kultury w Gorzupi. Tego dnia bowiem
Rada Rodziców miejscowej Szkoły
Podstawowej zorganizowała Kiermasz Bożonarodzeniowy. W trakcie
imprezy można było podziwiać występy artystyczne przedszkolaków
i uczniów.
Najważniejszym gościem dla najmłodszych był oczywiście Mikołaj, który przybył w towarzystwie wyjątkowych postaci – Renifera i Elfa. To z ich
pomocą obdarował wszystkie dzieci
prezentami.
Podczas kiermaszu każdy mógł skosztować pysznych ciast, przygotowanych
przez rodziców, zaopatrzyć się w piękne
ozdoby świąteczne, a przede wszystkim
spędzić miłe chwile w towarzystwie przyjaciół i przy dźwiękach kolęd.

Dochód z kiermaszu przeznaczony
zostanie na imprezę z okazji Dnia Dziecka. Dyrektor SP Gorzupia dziękuje organizatorom, nauczycielom i rodzicom
za zaangażowanie w organizację.
(GRZELO)

KROTOSZYN

Świąteczny weekend na rynku

Drugi weekend grudnia upłynął
w Krotoszynie pod znakiem świątecznych imprez na rynku – mikołajek oraz jarmarku bożonarodzeniowego. Głównymi organizatorami były Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw,
MK Event Monika Kwiatkowska oraz
Stowarzyszenie Wojskowej Czwórki.
Środki na organizację pozyskano w ramach małych zleceń i inicjatywy lokalnej.
Dla licznie przybyłych mieszkańców organizacje pozarządowe i szkoły przygotowały stoiska z tradycyjnymi kulinarnymi specjałami i świątecznym rękodziełem.
W sobotę przeprowadzono Bieg Pomocników Świętego Mikołaja – dla dzieci, a także Czwórkowy Bieg Mikołajkowy
na dystansie 4 km, w którym udział wzięło ponad 200 osób. Każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy medal.
Dla dzieci wspaniałą atrakcją była
możliwość zrobienia sobie zdjęcia ze św.
Mikołajem i elfami. Na scenie wystąpił ze-

spół No Way, a gwiazdą wieczoru był Jacek
Mezo Mejer, znany w całym kraju raper.
W niedzielę rozstrzygnięto konkurs
na świąteczny piernik. Zabawa ta miała
na celu propagowanie sztuki kulinarnej,
pogłębienie wiedzy na temat receptur
i sposobów wyrobu, a także zachęcenie
amatorów pieczenia ciast do poszukiwania nowych sposobów wypieku piernika.

Nie brakowało oczywiście występów
artystycznych. Na scenie zaprezentowały
się dzieci z krotoszyńskich przedszkoli
i szkół, wprowadzając wszystkich w świąteczną atmosferę.
(NOVUS)

FOTOGALERIA i FILM
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KIERMASZ

Świątecznie i integracyjnie w Zdunach
W minioną niedzielę w Szkole Podstawowej w Zdunach zorganizowano Kiermasz Świąteczny. Wspólna
zabawa rozpoczęła się na zdunowskim rynku, gdzie miało miejsce
uroczyste otwarcie szopki bożonarodzeniowej.
Potem w świątecznym korowodzie
wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej przy ul. Łacnowej. W sali gimnastycznej przygotowano stoiska wielu organizacji i stowarzyszeń. Można było

nabyć ręcznie wykonane ozdoby i dekoracje świąteczne.
Na scenie występowały dzieci
i młodzież. Wspólnie śpiewano także
kolędy. Dla najmłodszych przygotowano gry i zabawy, jak na przykład zdobienie pier ników czy „mapę świata”. Każdy z przybyłych mógł przyczynić się do powiększenia łańcucha przyjaźni i stanąć z innymi do świątecznego
zdjęcia.
Na stoiskach kulinarnych czekały
pyszne smakołyki, nie tylko typowo pol-

skie. Serwowano również słodkości i kawę czy herbatę. Pokaz pierwszej pomocy zaprezentowali strażacy ze zdunowskiej OSP. Na zakończenie kiermaszu
przybył św. Mikołaj, który dzieciom rozdawał słodkie upominki.
Organizatorami imprezy były Urząd
Miejski w Zdunach, Zdunowski Ośrodek
Kultury, miejscowa Szkoła Podstawowa,
Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodzieła, Osiedle Zduny Stare oraz firma
Dunya Doner Kebab.
(NOVUS)
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KOŹMIN WLKP.

Mikołajki na rozświetlonym rynku

6 grudnia koźmiński rynek upiększyła świąteczna iluminacja. Tego dnia
kilkuset mieszkańców pojawiło się
w centrum miasta, by zobaczyć nową dekorację i spotkać się ze świętym Mikołajem.
W oczekiwaniu na wyjątkowego gościa w świąteczny klimat wprowadziły zebranych zespoły wokalne Do Re Mi i Seven, działające w miejscowym Ośrodku
Kultury.
Przemysław Pieniężny opowiedział
o akcji pod hasłem „Strażackie Pogotowie
św. Mikołaja”, której celem jest pomoc
najuboższym mieszkańcom gminy.

Wiele emocji wśród dzieci wywołał
przyjazd św. Mikołaja, który przybył
na dachu wozu strażackiego, pozdrawiając wszystkich już z oddali. Rozdał słodycze i czapki mikołajkowe. Kulminacyjnym punktem mikołajek było rozświetlenie dekoracji świątecznej.
Organizatorem spotkania pod hasłem „Rozświetlamy choinkę na Starym

Rynku” był burmistrz Koźmina Wlkp.,
we współpracy ze strażakami z OSP Koźmin i Czarny Sad, Kołem Wolontariatu
z koźmińskiego gimnazjum pod opieką
Katarzyny Kucharskiej, Gminnym Zespołem Instytucji Kultury, Robertem Idkowiakiem i Sławomirem Szyszką.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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BIBLIOTEKA

W świątecznej atmosferze

W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej
odbyła się XVIII edycja warsztatów plastycznych pod hasłem „Świąteczne

Drzewko”. Współorganizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie.

13

Dla dzieci, które przybyły do biblioteki z opiekunami, wystąpił chóry
Akord z SP nr 3 pod kierunkiem Mariusza Kaźmierczaka oraz Izydorki
z Biadek pod kierownictwem Klaudii
Szubert.
Wyróżniono aktywnych czytelników
biblioteki oraz tych, którzy przeczytali
w tym roku największą ilość książek.
Wszyscy wyróżnieni złożyli uroczyste
ślubowanie czytelnika.
Potem wspólnie wykonywano ozdoby choinkowe, którymi udekorowano
świąteczne drzewko. Nie zabrakło również wizyty św. Mikołaja oraz śpiewania
kolęd.
(NOVUS)

Świątecznie

WTOREK, 18 grudnia 2018

KULINARIA

Świąteczne gotowanie

FOT. Daria Lisiak
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5 grudnia Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie zorganizował dla uczestników
jednostki Konkurs Kucharski „Świąteczne gotowanie”. W szranki stanęli uczniowie klas zawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zdunach, Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Oddziałami
Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie.
Konkurs zorganizowały wychowawczynie, Iwona Łuczak oraz Daria Lisiak,
we współpracy z dyrektor ZSP w Zdunach, Karoliną Rejek. Najpierw młodzieży objaśniono zadania, jakie były do wykonania. Szczególną uwagę zwrócono
na zachowanie zasad BHP podczas wykonywania prac.

Dwuosobowe zespoły miały do przygotowania świąteczne danie w postaci ruskich pierogów. W komisji konkursowej
znaleźli się: Katarzyna Płóciennik – nauczycielka z ZSP w Zdunach – oraz Artur Gręda i Daria Piskorek – wychowawcy HP.
Rywalizacja przebiegała w przyjaznej
atmosferze, a przygotowane przez uczestników potrawy prezentowały wysokie walory estetyczne i smakowe. Ważnym
aspektem konkursu była integracja międzyszkolna uczestników, którzy na koniec
mogli nawzajem próbować przygotowanych dań i porównać ich smak.
Finaliści z rąk jurorów otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, ufundowane przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy.
(ANKA)
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KROTOSZYN

Mikołajkowa rywalizacja
na strzelnicy
2 grudnia na strzelnicy krotoszyńskiego Bractwa Kurkowego przeprowadzono Mikołajkowe Zawody
Strzeleckie. Uczestnicy rywalizowali
w strzelaniu do: tarczy mikołajkowej,
tarczy 100-lecia powstania wielkopolskiego, tarczy losowej i kura.
W pierwszej konkurencji najlepszy
był Maciej Błażejewski (Krotoszyn), wyprzedzając Janusza Nowaka (Rozdrażew)
i Jarosława Wojtczaka (Ostrów Wlkp.).
Strzelanie do tarczy 100-lecia powstania
wielkopolskiego także wygrał M. Błażejewski, na drugim miejscu znalazł się Krystian Nowak (Czarnków), a trzeci był Marek Nowacki (Ostrów Wlkp.).
W tarczy losowej triumfował J. Wojtczak, przed M. Nowackim i K. Nowakiem. W tradycyjnym strzelaniu do kura

zwyciężył J. Wojtczak, a na podium stanęli również M. Błażejewski i Anna Kaźmierczak (Rozdrażew).
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

JARMARK

Pomagamy tym, których los nie oszczędził

W miniony weekend na krotoszyńskim rynku po raz kolejny Lions Club
zorganizował Jarmark Bożonarodzeniowy „Złota Niedziela”. Członkowie

stowarzyszenia wraz z rodzinami przygotowali stoiska z kulinariami i ozdobami świątecznymi, jemiołą i choinkami, a także grill i loterię fantową.

Mieszkańcom przybyłym na jarmark
z Lions Clubem Krotoszyn czas umilali,
występami na scenie, młodzi artyści
z chóru Akord, soliści ze Szkoły Podsta-

wowej nr 3, dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Koźminie Wlkp., młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Krotoszynie oraz zespół Tacy Nie Inni

pod kierunkiem Mariusza Kaźmierczaka.
– Członkowie Lions Clubu i ich rodziny zaangażowali swój czas, aby przygotować stoiska handlowe z gastronomią,
grill, domowe ciasto, ozdoby świąteczne,
jemiołę, choinki, świeczki i loterię fantową.
Spotykamy się na krotoszyńskim rynku,
aby wspólnie pracować, świętować i pomagać tym, których los nie oszczędził.
Wszystko po to, aby pozyskać dochód, który pozwoli sfinansować, już po raz siódmy,
kolonie dla dzieci pozostających w trudnej
sytuacji materialnej i z rodzin zastępczych
z terenu powiatu krotoszyńskiego. Ze
zbiórki udało nam się zgromadzić kwotę
ponad 13 tysięcy złotych – powiedział Jacek Zawodny z Lions Clubu Krotoszyn.
(NOVUS)
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KROTOSZYN

Świąteczne spotkanie
organizacji pozarządowych

11 grudnia w auli Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika
w Krotoszynie odbyło się coroczne
spotkanie świąteczne władz miasta
i gminy z organizacjami pozarządowymi.
Przedstawiciele organizacji zaprezentowali przedsięwzięcia nagrodzone
w konkursie na najlepszą inicjatywę lokalną. Monika Kwiatkowska w imieniu Małgorzaty Kozłowskiej (Rada Osiedla nr 7)
przedstawiła „Piknik filmowy z zagospodarowaniem skweru przy kinie Przedwiośnie” (III miejsce), Anna Zawodna omówiła „Działalność dziecięcej drużyny pożarniczej” (II miejsce), a Wojciech Wier-

ciński (Rada Osiedla nr 2) zaprezentował
„Trzeci rodzinny festyn Osiedla nr 2 Powitanie Lata” (I miejsce).
– Wiemy doskonale, jak ważną rolę
pełnią organizacje pozarządowe, które
często pomagają, zastępują gminę i robią
wiele wspaniałych rzeczy dla mieszkańców. W imieniu pracowników urzędu,
moich zastępców, radnych Rady Miejskiej
bardzo serdecznie wam dziękuję. Udało
nam się wiele rzeczy wspólnie zrealizować, wpisując się tym samym w ideę
współdziałania. To hasło prowadziło nas
przez ostatnie cztery lata i myślę, że będzie tak również w przyszłości – powiedział burmistrz Franciszek Marszałek.
(NOVUS)
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STRAŻ POŻARNA

Awanse i wyróżnienia

FOT. PSP Krotoszyn
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3 grudnia st. bryg. Jacek Strużyński – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – wręczył
trzem funkcjonariuszom decyzje
wielkopolskiego
komendanta
o przyznaniu nagród. Ponadto trzej
inni strażacy zostali awansowani.
Nagrody za wzorowe wykonywanie
zadań służbowych otrzymali asp. sztab.

Sławomir Piduch, asp. sztab. Łukasz Kliś
i sekc. Łukasz Wyduba. Z okazji Święta
Niepodległości komendant wręczył również awanse na wyższe stopnie służbowe.
Na stopień młodszego ogniomistrza
awansowani zostali st. sekc. Radosław
Urbaniak i st. sekc. Piotr Niśkiewicz,
a na stopień starszego sekcyjnego – sekc.
Damian Jochaniak.
(NOVUS)

Wydarzenie
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POD NASZYM PATRONATEM

Szeroka oferta dla przyszłych nowożeńców

Organizacja ślubu to niezwykle ważne i wymagające przedsięwzięcie,
które owocuje fantastycznymi wspomnieniami. Na udane wesele składa się wiele czynników, które powinny harmonijnie się łączyć, by dać
młodej parze wymarzony rezultat.
Wychodząc naprzeciw potrzebom
i oczekiwaniom przyszłych nowożeńców, Centrum Sportu i Rekreacji
Wodnik zorganizowało w hali widowiskowo-sportowej Targi Ślubne.
Na imprezie zaprezentowało się ponad 20 wystawców, reprezentujących różne
dziedziny branży ślubnej. Można było zobaczyć suknie ślubne czy garnitury – do pokazów przygotowano specjalny wybieg;
można było zapoznać się z firmami kosmetycznymi czy fryzjerskimi, z ofertą restauracji, cukierni, firm cateringowych
czy fotograficznych. Nie zabrakło też
osób zajmujących się oprawą muzyczną
wesela.
Otwarcie targów poprzedziły prezentacje DJ-a Świstaka, Rabceza i Sławomira

Biela. Katarzyna Wicenciak-Duda z Centrum Tańca Show Dance doradzała, jak
przygotować się do pierwszego weselnego
tańca – czy zdecydować się na lekcje indywidualne, czy na kurs tańca. Panie z Yasumi Epil opowiedziały o pielęgnacji cery
przed tym najważniejszym dniem. Pokaz
niezwykłych umiejętności zaprezentował
również Teatr Ognia Infernal.

– W imieniu samorządu życzę
wszystkim miłych wrażeń i dobrej zabawy. Rodzina jest podstawową jednostką
społeczną, od której wszystko się zaczyna.
Dziękuję pracownikom Centrum Sportu
i Rekreacji Wodnik za zaangażowanie
w organizację pierwszych Targów Ślubnych w Krotoszynie – mówił burmistrz
Franciszek Marszałek, oficjalnie otwierając imprezę.
– Dziękujemy wystawcom, że zgodzili się na naszą propozycję współpracy.
Chcemy, żeby przyszłe uroczystości ślubne
miały znakomitą oprawę i wystrój – skomentował Tomasz Niciejewski, prezes
Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik.
Przypominamy też, że nasza redakcja
z okazji Targów Ślubnych wydała specjalną edycję KATALOGU ŚLUBNEGO.
Można było go zdobyć, przychodząc
na targi. Katalog rozszedł się jak ciepłe bułeczki.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Szachowa rywalizacja
nabiera tempa

W piątek odbył się drugi z sześciu zaplanowanych turniejów w ramach
Otwartych Mistrzostw Powiatu Krotoszyńskiego w Szachach Szybkich. Tym
razem najlepiej spisali się Natalia
Grzona, Kamil Grzesiek, Wojciech
Świerblewski oraz Paulina Antkowiak.
Drugi turniej w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej zgromadził ponad 40
młodych szachistów. W starszej kategorii
w gronie dziewcząt triumfowała Natalia
Grzona, która wyprzedziła Zuzannę Zielezińską oraz Julię Jaworską. W rozgrywkach chłopców pierwsze miejsce zajął Kamil Grzesiek, a za nim uplasowali się Kacper Ugorek i Emilian Trzeciak.

W młodszej grupie wiekowej wśród
chłopców najlepszy był Wojciech Świerblewski, druga lokata przypadła Mateuszowi Antkowiakowi, a na trzeciej pozycji znalazł się Adam Jarczyński. Zawody dziewcząt wygrała Paulina Antkowiak, wyprzedzając Katarzynę Kaczmarek i Zofię Kalak.
Uroczyste zakończenie mistrzostw
odbędzie się tuż po ostatnim turnieju,
w czerwcu 2019. Udział w zawodach jest
bezpłatny, a każdy, kto by chciał wziąć
udział, proszony jest o kontakt telefoniczny z Przemysławem Gustowskim
(503 004 919).
(GRZELO)
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KARATE

Ekipa Shodana w Rumunii

SUMO

Program „Klub 2018”
Towarzystwo Atletyczne Rozum
w Krotoszynie jest beneficjentem ministerialnego programu „Klub 2018”.
Na jego realizację klub otrzymał, już
po raz trzeci, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
W ramach programu dla zawodników organizowano zajęcia spor towe, w trakcie których prowadzono
treningi ogólnorozwojowe oraz ćwiczenia taktyczno-techniczne, a także
sparingi.

Klub zakupił nowy sprzęt sportowy,
jak choćby rower powietrzny, który zapewnia znakomitą rozgrzewkę przed treningiem siłowym, czy piłki z podwójnymi

uchwytami, z którymi ćwiczenia poprawiają percepcję i koordynację ruchową.
– Trudno przecenić walory systematycznej aktywności ruchowej. Bardzo istotne jest również to, by zaszczepiać bakcyla
uprawiania sportu w dzieciach od najmłodszych lat – podkreśla Dariusz Rozum, prezes TA Rozum Krotoszyn.
(ANKA)

Na początku grudnia przedstawiciele UKS Shodan wzięli udział w Romanian Centennial Karate Open Cluj
Napoca. Ekipa ze Zdun wywalczyła
po dwa złote i srebrne medale oraz
trzy brązowe.
Na turniej przybyło 830 zawodników reprezentujących 79 klubów z 18
państw. Świetnie w Rumunii spisali się
Weronika Marcisz oraz Jarosław Adamski. Zawodniczka ze Zdun po wolnym losie i wygraniu dwóch walk okazała się najlepsza w kumite. Z kolei trener Shodana
wywalczył złoto w masters.
Na drugim stopniu podium stanął Jakub Romański, przegrywając dopiero

w finale przez wskazanie. Srebro zdobyły
także dziewczęta w kata. Ponadto Matylda Ozga, Zofia Duczmal oraz Anna Streubel wywalczyły brąz w kumite, a indywidualnie na trzecim stopniu podium stanęli Z. Duczmal i Jakub Formanowski.
– W takich zawodach okazuje się, jak
ważne jest przygotowanie psychiczne
młodych zawodników – oznajmia Jarosław Adamski, trener UKS Shodan. – Sukcesy i porażki rodzą się w głowach, a moi podopieczni pokazali, że potrafią świetnie walczyć. Chciałbym podziękować szczególnie Mariuszowi Formanowskiemu za pomoc w trakcie wyjazdu – dodaje.
(GRZELO)
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Pancom wskoczył na pozycję lidera
W najciekawszym, pełnym emocji
pojedynku trzeciej kolejki Krotoszyńskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej ekipa
A Seree Tee pokonała 6: 5 MTV. Tym
samym rozdrażewianie stracili pozycję lidera na rzecz Pancomu Zduny.
Zespół AST prowadził w spotkaniu
z MTV już 3: 1. Potem rozdrażewianie
strzelili cztery gole, ale w końcówce rywale znów doszli do głosu i ostatecznie wygrali 6: 5. Obie drużyny kończyły mecz
w osłabieniu, gdyż po dwóch żółtych

kartkach boisko musieli opuścić Ł. Zuziak i F. Wosiek.
Nowym liderem został Pancom, który rozgromił 20: 1 ekipę Don’t Cry. Pięć

bramek zdobył J. Apanel, a po trzy razy
do siatki trafiali A. Radojewski, M. Kaszub i M. Stefański.
Żubry pokonały 11: 5 Octagon, choć

23
wynik jest nieco mylący. Starcie było bowiem bardzo zacięte, a drużyna z Koźmina Wlkp. wykonywała cztery rzuty karne,
wykorzystując dwa. Sześć razy na listę
strzelców wpisał się J. Kłobusek, a cztery
gole strzelił F. Oleśków.
Remisem 5: 5 zakończyła się konfrontacja Pato Błonie z Hornets, choć ci
pierwsi prowadzili już 4: 2. Trzy trafienia
dla Hornets były dziełem M. Bzodka.
Goryczy porażki nie zaznali jeszcze
piłkarze Ekipy z Sulmierzyc. Tym razem
ograli 4: 1 LZS Kobierno-Tomnice, który
z kolei jeszcze nie ma na koncie zwycięstwa.
(GRZELO)
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BILARD

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Weronika Karwik w Las Vegas

Trzy medale na mistrzostwach kraju
Trzej zawodnicy SAC Ursus Krotoszyn zdobyli medale na Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym
Sprzętowym, które odbyły się w Warszawie. Andrzej Rusek i Szczepan
Zimmermann wygrali swoje kategorie, a Tomasz Olejniczak stanął
na trzecim stopniu podium.

Weronika Karwik, reprezentantka
UKS Bila Zduny, została powołana
do kadry Europy na Atlantic Cup
w Las Vegas. Drużyna ze Starego
Kontynentu rozgromiła rywali 11: 0.
Już od 2015 roku, na wzór Mosconi
Cup, rozgrywany jest mecz pomiędzy reprezentacjami Europy i Stanów Zjednoczonych. Trzy lata temu Europejczycy wygrali 11: 9, a w kolejnych spotkaniach potwierdzali swoją dominację, zwyciężając 11: 3 i 11: 2.
W czwartej edycji gospodarzom mia-

ła pomóc legenda kobiecego bilardu – Alison Fisher, która była trenerką teamu USA w składzie: April Larson, Shane
Wolford, Joey Tate, Kaiden Hunkins, Michelle Jiang i Justin Matrin.
Zespół z Europy, prowadzony przez
Litwina Tomasa Birkmanisa, wystąpił
w składzie: Fedor Gorst (Rosja), Jan van
Lierop (Holandia), Patrick Hoffman
(Niemcy), Valeria Trushevskya (Rosja),
Weronika Karwik i Wiktor Zieliński.
Europejczycy nie dali szans Amerykanom i wygrali 11: 0.

W grupie juniorów do 23 lat walczył
Andrzej Rusek. Rywalizujący w kategorii
powyżej 120 kg zawodnik przysiadł 290 kg, wycisnął leżąc 170 kg,
a w martwym ciągu pobił rekord życiowy,
podnosząc 240 kg. Łączny wynik 700 kg
dał mu zwycięstwo w jego grupie wiekowej.
Trzej kolejni zawodnicy Ursusa startowali w gronie seniorów. Daniel Rynkiewicz (83 kg) przysiadł 200 kg, wycisnął 167,5 kg i w martwym ciągu pobił
rekord życiowy – 225 kg. Tym samym
w swoim debiucie w zawodach sprzęto-

wych uplasował się na piątej pozycji.
Po dłuższej przerwie do startów
w sprzęcie powrócił Tomasz Olejniczak.
W kategorii 93 kg przysiadł 210 kg, wycisnął 157,5 kg oraz podniósł 232,5 kg
w martwym ciągu. Te wyniki dały mu
brązowy medal.
W kategorii do 105 kg złoty krążek
wywalczył doświadczony Szczepan Zimmermann. Nasz trójboista przysiadł 330 kg, wycisnął 205 kg i w martwym ciągu zaliczył 260 kg.
– Wynik mógł być lepszy, ale w osią-

(GRZELO)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Ósemka piąta w Wielkopolsce

(GRZELO)

BILARD

Damian Wierzyk zwycięzcą ligi
8 grudnia zakończyły się rozgrywki
Wielkopolskiej Młodzieżowej Ligi Bilardowej. Zwyciężył Damian Wierzyk, zawodnik UKS Bila Zduny.
W lidze rywalizowali bilardziści
z klubów z Wielkopolski i Dolnego Śląska
oraz z Czech. Damian Wierzyk grał
w czterech turniejach – w trzech był najlepszy, a w jednym uplasował się na trzecim miejscu. Tym samym został zwycięzcą ligi. W gronie dziewcząt triumfowała
Milena Malicka z Akademii Bilardowej
Rokietnica.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii
wywalczyli awans na Mistrzostwa Polski

gnięciu tego przeszkodził mi uraz pleców,
będący rezultatem intensywnego sezonu.
Zawodnicy SAC Ursus Krotoszyn zaprezentowali się bardzo solidnie, lecz zdarzały się błędy techniczne, co jest częste
przy trójboju sprzętowym. Jeżeli przyszły
rok przepracujemy równie mocno, kolejne
mistrzostwa mogą być miłą niespodzianką dla nas i kibiców. Specjalne podziękowania kierujemy do firmy Konrady Transport za zapewnienie przejazdu na zawody – podsumował Zimmermann.

12 grudnia w Krotoszynie rozegrano
finał Wielkopolski halowej piłki nożnej szkół podstawowych. Na piątym
miejscu uplasowała się drużyna z SP
nr 8, prowadzona przez Macieja Parczyńskiego.
Juniorów 2019. Sponsorem cyklu turniejów było Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.
(GRZELO)

O zwycięstwo w turnieju walczyło
osiem zespołów, które podzielono na dwie
grupy. Pierwszą wygrała ekipa SP nr 51 Po-

znań, pokonując SP nr 12 Gniezno (1: 0),
SP nr 8 Krotoszyn (3: 0) oraz SP nr 3
Trzcianka (1: 0). Drugą lokatę zajęła drużyna z Gniezna, a trzecią – krotoszynianie.
W drugiej grupie najlepszy był team
SP nr 3 Konin, który odniósł dwa zwycięstwa – 3: 1 z SP nr 4 Oborniki i 1: 0 z SP
nr 4 Kościan – oraz zremisował 1: 1 z SP
Nowe Skalmierzyce. Drugie miejsce przypadło Obornikom.

Podopieczni M. Parczyńskiego w meczu o piątą pozycję pokonali po rzutach
karnych rywali z Nowych Skalmierzyc.
W zespole z Ósemki zagrali: Marcel Czapracki, Oliwier Olejnik, Sebastian Ligęza,
Wojciech Kalak, Marcin Ostój, Remigiusz
Góralski, Jakub Woźny oraz Antoni Stanikowski.
– Już sam fakt, że dotarliśmy do tego
etapu rozgrywek, był naszym wielkim
sukcesem – stwierdza M. Parczyński. – Nie ma co się porównywać z ekipą
z Poznania, w której grają przedstawiciele
Lecha. Finał był pokazem ich siły. Mojemu zespołowi dziękuję za walkę i ambicję.
Na trzecim stopniu podium stanęli
chłopcy z SP nr 4 Oborniki, po ograniu
Gniezna (2: 0). W finale poznaniacy rozbili 5: 0 drużynę z Konina.
(GRZELO)
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Charytatywny turniej dla Basi Jasiak!

Mariusz Walkowiak
Drużyna Pro-Metu wygrała sobotni
Turniej Charytatywny „Gramy dla Basi
Jasiak”. W finale koźminianie pokonali 2: 0 LZS Kuklinów. Najlepszym
zawodnikiem zmagań okazał się były
gracz Lecha Poznań, Jakub Wilk.
Do rywalizacji przystąpiło trzynaście
zespołów, które podzielone zostały na dwie
grupy. Pierwszą grupę wygrał koźmiński
Pro-Met, a drugi był LZS Kuklinów.
W grupie B najlepsza była ekipa A Seree
Tee, a drugą lokatę zajął team krotoszyńskich sędziów. Warto podkreślić, że drużyna KS Luboński, w której występował były
zawodnik Astry – Tomasz Domagała,
przejechała aż 100 km, by zagrać w turnieju i tym samym wesprzeć szczytny cel.
W półfinałach kuklinowianie ograli 2: 0 AST, a Pro-Met pokonał 1: 0 krotoszyńskich sędziów. W meczu o trzecie
miejsce drużyna AST nie dała szans arbitrom, zwyciężając 4: 0. W finale natomiast koźminianie wygrali 2: 0 z LZS-em
Kuklinów. Za najlepszego zawodnika tur-

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

nieju uznano Jakuba Wilka (Pro-Met),
który zdecydował się oddać swoją nagrodę na rzecz Basi Jasiak.
– W imieniu Basi dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w licytacje, organizację i uczestnictwo w turnieju charytatywnym dla naszej córki – powiedział
Wojciech Jasiak. – Wasza pomoc to jej
wielka szansa. Dzięki wsparciu Basia ma
możliwość pokonywać trudności, korzystać z rehabilitacji i specjalistycznego leczenia. W szczególności dziękujemy Mariuszowi Ratajczakowi i Agnieszce Maćkowiak za wielkie zaangażowanie i pomoc
w organizacji tej imprezy – podkreślił.
Na profilu facebookowym Mariusza
Ratajczaka cały czas trwają licytacje ga-

dżetów, przekazanych przez sportowców
z całego kraju. Zachęcamy wszystkich
do uczestnictwa, a tym samym do pomagania Basi Jasiak. Można też przekazać 1%
podatku na rzecz chorej dziewczynki
na konto Fundacji Słoneczko.
(GRZELO)
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kończyn itp. Wcześniej jedynym wyjściem był zabieg chirurgiczny, lecz dzięki
terapii Dr. Coxa operacji można uniknąć.
Metoda ta daje efekt w postaci pomniejszenia się przepukliny dysku,
dzięki czemu zmniejsza się ucisk
na korzenie nerwowe, co przynosi ulgę
w bólu. Ponadto dochodzi do powiększenia się otworów międzykręgowych
i przywracany jest ruch w stawach kręgosłupa. Najważniejszy efekt to regeneracja krążków międzykręgowych,
które stają się bardziej nawodnione,
odżywione i większe.

