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Nasi zdominowali
mistrzostwa Polski
MARKET BUDOWLANY PSZCZÓŁKA

Czas na ogród!
Początek kwietnia to najwyższa pora,
aby zabrać się za porządki w ogrodzie. Coraz wyższa temperatura sprawia, że więcej
czasu spędzamy na świeżym powietrzu,

a wokół naszych domów i na balkonach
robi się coraz bardziej zielono. Warto
przy rozmaitych pracach ogrodowych skorzystać z urządzeń typu wertykulator lub

str. 16
Czytaj

aerator, które można m. in. wypożyczyć
w Markecie Budowlanym PSZCZÓŁKA
w Krotoszynie, mieszczącym się w Centrum Budowlanym BANASZAK.
W PSZCZÓŁCE znajdziecie wszystko, co
potrzebne do urządzenia ogrodu.
(ANKA)

Więcej na ten temat na str. 9

KOBYLIN

W maju ruszy ośrodek kultury
W trakcie sesji Rady Miejskiej w Kobylinie, która odbyła się 27 marca, podjęta została uchwała w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury.
Ta długo oczekiwana przez mieszkańców instytucja rozpocznie działalność
już 1 maja. Siedziba mieścić się będzie
w budynku przy ul. Strzeleckiej 10. Kobylińscy radni jednogłośnie przyjęli
uchwałę w tej sprawie.
(ANKA)
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MUZEUM

Świat w oczach Michała

„Świat w oczach Michała – subiektywna wizja świata podróżnika i historyka” – tak zatytułował swoją prelekcję M.
Jarnecki, który w niezwykle pasjonujący
i barwny sposób mówił o swoich wyprawach. Liczne anegdoty, fotografie i ciekawe dygresje sprawiły, że opowieści prof.
Jarneckiego słuchało się z zapartym
tchem, a niekiedy słuchacze wybuchali
gromkim śmiechem.
Michał Jarnecki jest pracownikiem
naukowym filii UAM w Kaliszu, historykiem i nauczycielem. Przez wiele lat pracował w ostrowskich szkołach średnich
jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Zajmuje się kwestią relacji
pol sko -cze cho słowac ko -ukra iń skich,
Zakarpackiej
Rusi
dziejami
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21 marca obchodzony był Światowy
Dzień Zespołu Downa. W Szkole
Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego zainicjowano ciekawe akcje,
mające na celu propagowanie praw
osób z zespołem Downa do pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym,
jak również zwiększanie świadomości społecznej na temat trisomii 21.

g.kotecki@glokalna.pl

Adrian Urbaniak 517 706 357
a.urbaniak@glokalna.pl
Wydawca nie odpowiada za treść
zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam.

20 marca w szkole przeprowadzono
warsztaty na temat zespołu Downa
z uczniami klas czwartych. Dzieci rozma-

wiały z terapeutami na temat poszanowania, akceptacji, edukacji włączającej
i promowania praw osób z tą chorobą.
Odpowiadały też na pytania problemowe. Ostatecznie udało się dojść do wspólnych wniosków – każdy z nas jest inny,
a jednocześnie jesteśmy do siebie podobni, nikt nie lubi być „wykluczony”. W geście solidarności uczniowie zaprojektowali wzorzyste, oryginalne skarpety w formie prac plastycznych, które wyeksponowane zostały na terenie szkoły.
21 marca uczniowie i nauczyciele za-

łożyli dwie niepasujące do siebie skarpetki, tym samym pokazując, że integrują się
z osobami z zespołem Downa. W holu
szkolnym oraz przy gabinecie logopedycznym uczniowie przygotowali gazetki te-

w XIX i XX w., formowaniem świadomości narodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, dziejami Ameryki Łacińskiej, Indii i Afryki Południowej, powstaniem styczniowym oraz polskimi koncepcjami osadniczo-kolonialnymi w II RP
i turystyką kulturową.
Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz kilku książek, m. in. „Irredenta
ukraińska w stosunkach polsko-czechosłowackich w latach 1918-1939” czy
„Stefan Szolc-Rogoziński”. Za wydaną
w 2017 roku książkę „Uraiński Piemont.
Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938-1939” otrzymał główną nagrodę im. W. Felczaka i H. Wereszyckiego.
Jest też laureatem nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
M. Jarnecki to z zamiłowania podróżnik. Część swoich wypraw po Europie odbył, poszukując źródeł niezbędnych w jego pracy naukowej. Dotychczas zwiedził 156 krajów. Jest ponadto dziennikarzem, popularyzatorem wiedzy o świecie
i turystyce oraz członkiem redakcji naukowego czasopisma internetowego
www.turystyka.kulturowa.org.
(NOVUS)

FOT. I. Stanisławska

Gościem pierwszego w tym roku
„Muzealnego spotkania z historią”
w Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie był
Michał Jarnecki – historyk, naukowiec, nauczyciel, podróżnik. Prelegent opowiadał o podróżach i podzielił się swoimi przemyśleniami
z tym związanymi.

matyczne. Ponadto przeprowadzono konkurs fotograficzny, tematycznie nawiązujący do omawianych w tych dniach zagadnień.
OPRAC. (NOVUS)
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KONFERENCJA

Czy Krotoszyn doczeka się obwodnicy?
W Krotoszynie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Andżeliki
Możdżanowskiej – sekretarz stanu
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Sławomiry Kalak – radnej Krotoszyna i Karoliny Zaborek-Kulawskiej – radnej Sulmierzyc. Na spotkaniu mówiono o obwodnicach. Poruszono także temat sulmierzyckiej
OSP, która nie ma sprawnego wozu
bojowego.

KOŹMIN WLKP.

FOT. www.kozminwlkp.pl

Nauczyciele przystąpią
do strajku

Koźmińscy nauczyciele przystąpią
do ogólnopolskiego strajku, który
ma się rozpocząć 8 kwietnia. We
wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy odbyło się już
referendum strajkowe. Jego wynik
jest jednoznaczny: TAK dla strajku.
Dlatego też 21 marca burmistrz Maciej Bratborski zaprosił na spotkanie dyrektorów szkół, by dowiedzieć się, czy placówki oświatowe są przygotowane na tę
kryzysową sytuację.
Przypomnijmy, że ogólnopolski strajk
nauczycieli pod auspicjami Związku Nauczycielstwa Polskiego związany jest z żądaniem podwyżki o 1000 zł wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami.
W spotkaniu w koźmińskim urzędzie uczestniczyli dyrektorzy szkół
i przedszkola, Beata Adamiak – prezes
miejscowego oddziału ZNP, Irena Serek – kierownik Referatu Oświaty. – Jaką
formę przyjmie strajk nauczycieli? – pytał
burmistrz Bratborski.

B. Adamiak wyjaśniła, że sytuacja
związana z organizacją strajku jest dynamiczna, jednak z informacji, które ma
na tę chwilę, wynika, że strajkujący nauczyciele będą obecni w szkołach, ale nie
będą świadczyć pracy. Oznacza to totalny
paraliż w placówkach oświatowych,
w których jedynie dyrektorzy i niewielki
procent niestrajkujących nauczycieli będą
mogli sprawować opiekę nad uczniami.
Efektem strajku będzie także paraliż egzaminów gimnazjalnych.
Warto przypomnieć, że sytuację zaogniła jeszcze bardziej wypowiedź Sławomira Broniarza, prezesa ZNP, który
zasugerował, że protestujący nauczyciele mają potężny oręż w ręku, jakim jest
promocja uczniów do następnej klasy
i ów oręż mógłby zostać użyty w ramach
protestu.
M. Bratborski dopytywał, czy dyrektorzy mają rozeznanie, ilu uczniów przyjdzie w dniach planowanego strajku do szkoły. Prosił dyrektorów, aby spotkali się z radami rodziców i poinformowali je o sytuacji.
OPRAC. (NOVUS)

W konferencji uczestniczyli strażacy
z OSP Sulmierzyce wraz z prezesem Wojciechem Ostojskim, dwie panie reprezentujące koła gospodyń wiejskich oraz Irena
Marszałek – prezes krotoszyńskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.
Minister Możdżanowska zorganizowała konferencję prasową w związku
z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których będzie startować z drugiego miejsca na wielkopolskiej
liście wyborczej Prawa i Sprawiedliwości.
Najwięcej uwagi poświęciła sprawie obwodnic w ciągu dróg krajowych nr 15
i nr 36 na terenie powiatu krotoszyńskiego, drogi S11 (obwodnica Kalisza) oraz
drogi nr 12 w okolicach Jaraczewa.
– W porozumieniu z premierem
Morawieckim oraz we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pilnie przygotowujemy do realizacji
siedem zadań inwestycyjnych, związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej obwodnic na terenie południowej Wielkopolski – mówiła minister. – Na tej liście znajdują się obwodnice
Koźmina Wlkp., Krotoszyna, Zdun
i Cieszkowa oraz Kobylina. W sumie
do zaprojektowania jest 60,5 km nowych
dróg, przy czym w przypadku Koźmina
Wlkp. dokumentację musimy jedynie
zaktualizować, a w przypadku Krotoszyna i Kobylina opracować od nowa – wyjaśniła A. Możdżanowska.
Jak przypomniała, w Koźminie Wlkp.
działki pod przyszłą obwodnicę są już

od 10 lat wykupione i inwestycja powinna
zostać jak najszybciej zrealizowana. – Dopilnuję realizacji tych planów, dla mnie to
jest priorytet. Mieszkańcy już za długo
na to czekają – stwierdziła minister.
Obwodnica Koźmina Wlkp. ma liczyć 5,9 km i kosztować ok. 5,6 mln zł.
Z kolei obwodnica Krotoszyna, Zdun
i Cieszkowa miałaby mieć długość 18 km.
Do listy zadań realizowanych w ciągu drogi krajowej nr 36 oprócz Kobylina dopisano również obwodnicę Miejskiej Górki.
Poruszono także sprawę zgłoszoną
przez strażaków OSP Sulmierzyce, którzy
prosili o pomoc w kwestii braku sprawnego wozu bojowego. Przypomnijmy, że
pod koniec lutego podczas powrotu z jednej akcji pojazd uległ awarii i musiał być holowany do jednostki. Strażacy podkreślili,
że wóz bojowy Star 266 z 1985 roku
od dawna przysparza im wiele problemów,
o czym wielokrotnie informowali władze
Sulmierzyc – póki co bezskutecznie.
W sprawę zaangażował się senator
Łukasz Mikołajczyk, który 11 marca
na sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach
powiedział, że jest możliwość zakupu nowego wozu bojowego w porozumieniu
z Komendą Wojewódzką Państwowej
Straży Pożarnej. Gmina musiałaby podjąć
uchwałę, by mogła sfinansować kupno

przynajmniej w 50 procentach. Cały
koszt zmieściłby się w przedziale od 800
tys. zł do miliona. Większość radnych
uznała, że w budżecie brakuje środków
na sfinansowanie zakupu wozu.
– Część radnych i burmistrz niezbyt
pozytywnie przychylają się do zakupu tego
wozu. Strażacy zostaną z tym sami. Dlatego skontaktowałam się z panią minister,
która jest blisko rządu i nie odmówi naszej
prośbie. Strażacy muszą mieć sprawny i nowoczesny wóz – dla bezpieczeństwa
mieszkańców. Złożyłam dwa wnioski o zabezpieczenie środków w budżecie, ale temat nie został podjęty. Uważam, że to się
nie uda. Jest tak wiele innych spraw, że budżet nie udźwignie tego – oznajmiła Karolina Zaborek-Kulawska.
– Państwo musicie mieć wóz bojowy, jeśli wasza jednostka jest w krajowym systemie. Nie ma innej możliwości. Działania muszą zostać podjęte, trzeba znaleźć rozwiązanie. Spotkam się
w tej sprawie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz burmistrzem Sulmierzyc – dopowiedziała A.
Możdżanowska, która podkreśliła, że
gmina Sulmierzyce musi partycypować
w kosztach chociażby na minimalnym
poziomie 20-30 procent.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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ZSP NR 3 KROTOSZYN

Młodzi kreatorzy
sztuki kulinarnej

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II nr 3 w Krotoszynie odbył się II Powiatowy Konkurs
Gastronomiczny „Młody kreator sztuki kulinarnej”. Patronat nad imprezą
objęli starosta krotoszyński i prezes
Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej.
Konkurs adresowany był do uczniów
szkół podstawowych, klas gimnazjalnych
i szkół ponadgimnazjalnych o profilu gastronomicznym z terenu powiatu krotoszyńskiego. Miał na celu zachęcić młodych kucharzy do doskonalenia swoich
umiejętności poprzez otwartość i aktywny udział w życiu środowiska kulinarnego. Temat tegorocznego konkursu
brzmiał: „Wykorzystanie makaronu w potrawach współczesnej kuchni polskiej
z uwzględnieniem kuchni włoskiej”.
W kulinarne szranki stanęło pięcioro
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz
siedem dwuosobowych zespołów z podstawówek. W komisji konkursowej znaleźli się Mariola Kaczmarek (przewodnicząca) – nauczycielka przedmiotów zawodowych gastronomicznych w ZSP
nr 3, Tomasz Ptak – absolwent ZSP nr 3
w Krotoszynie i uczestnik IV edycji
„Hell’s Kitchen”, Marcin Pondel – właściciel i szef kuchni w restauracji Pasja, Piotr
Wawrzyniak – właściciel restauracji
Wawrzyniak w Perzycach, a także Honorata Paluszkiewicz-Flak i Karolina Wasielewska – dwie spośród opiekunek mło-

dzieży biorącej udział w konkursie. Jury
w ocenie brało pod uwagę przygotowanie
stanowiska pracy, czystość na nim, profesjonalizm, zużycie surowców, wygląd
i aranżację wyrobu, dobór składników,
walory smakowe, oryginalność potrawy
oraz sposób i estetykę podania.
W młodszej kategorii zwyciężyły Patrycja Wilkowska i Wiktoria Podlasz ze
Szkoły Podstawowej w Zdunach. Drugie
miejsce zajął Jakub Turek ze szkoły w Kobylinie, a trzecia lokata przypadła Matyldzie Zimmermann i Maurycemu Maciaszkowi z SP w Zdunach.
W rywalizacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych dwie czołowe pozycje
przyznano reprezentantom ZSP nr 3
w Krotoszynie – Marcinowi Gorzkowskiemu i Iwonie Sosnowskiej. Trzecia była
Oliwia Lorentowicz z ZSP Zduny.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki, a laureatom wręczono nagrody rzeczowe. Obserwatorzy
uznali zgodnie, że konkurs stał na wysokim poziomie. Warto dodać, że nagrodą
za pierwsze miejsce jest także zwolnienie
z egzaminu czeladniczego.
Punktem kulminacyjnym imprezy
był pokaz kulinarny w wykonaniu Tomasza Ptaka, który przygotował stek z polędwicy wołowej, puree z pietruszki z nutą
białej czekolady i aksamitnym sosem
na bazie wina, tymianku i jeżyn w syropie.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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23 marca w Koźminie Wlkp. odbyło
się walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej. Zarządowi jednostki
udzielono absolutorium.
Naczelnik dh Mariusz Błaszczyk
i skarbnik dh Michalina Frąckowiak odczytali sprawozdania za miniony rok,
a także plan działalności i plan finansowy
na rok 2019. Sprawozdanie przedstawił
również dh Wojciech Gaweł – przewodniczący Komisji rewizyjnej. Zarządowi
udzielono absolutorium przy dwóch gło-

sach wstrzymujących się. Przyjęto również sprawozdania i plany na ten rok. Ponadto przeniesiono Bogdana Maleszkę
w poczet członków honorowych, a także
zmieniono statut, dzięki czemu przy koźmińskiej OSP będzie mogła działać drużyna dziecięca.
W minionym roku strażacy uczestniczyli w 109 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym w 29 pożarach i 80 miejscowych zagrożeniach. Sześć razy wyjeżdżali
poza teren swojej gminy. Zarząd OSP
Koźmin Wlkp. tworzą: Piotr Marszałek,

FOT. dh Szymon Sikora

Walne zebranie OSP

Mariusz Błaszczyk – naczelnik, Wojciech
Naglak – zastępca naczelnika, Michalina
Frąckowiak – skarbnik, Magdalena Kurkowiak – sekretarz, Zenon Sobański – go-

spodarz, Artur Grzesiak – opiekun MDP,
Agata Staszewska – kronikarz, Przemysław Pieniężny i Szymon Sikora.
(NOVUS)

Z POLICJI

POWIAT

Zatrzymany za nielegalne
posiadanie tytoniu

Rekordowo niskie bezrobocie

FOT. KPP Krotoszyn

W trakcie posiedzenia Komisji
spraw społecznych Rady Powiatu
Krotoszyńskiego Małgorzata Grzempowska, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy, przedstawiła raport
z działalności tej instytucji w ubiegłym roku.

Kryminalni z Krotoszyna zatrzymali
mężczyznę, który posiadał kilkaset
paczek nielegalnych papierosów.
Przechowywał je w miejscu zamieszkania, gdzie policjanci ujawnili także
prawie 120 kg krajanki tytoniu bez
polskich znaków akcyzy. O losie podejrzanego zdecyduje sąd.
Na podstawie materiałów operacyjnych funkcjonariusze ustalili, że jeden
z mieszkańców powiatu krotoszyńskiego
przechowuje w miejscu zamieszkania tytoń niewiadomego pochodzenia bez polskich znaków akcyzy. Gdy weszli do mieszkania 47-letniego koźminianina, informa-

cje te natychmiast się potwierdziły. Mężczyzna przechowywał łącznie ponad 400
paczek papierosów, dokładnie 8111
sztuk papierosów, bez polskich znaków
akcyzy. Wśród ujawnionych i zabezpieczonych nielegalnych przedmiotów znalazło się też blisko 120 kg krajanki tytoniu,
także bez znaków akcyzy.
Wartość strat z tytułu nieopłaconego
podatku VAT i podatku akcyzowego zostanie oszacowana. 47-latek usłyszał zarzut przechowywania wyrobów akcyzowych bez wymaganych znaków. Grozi
za to kara do trzech lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.
(NOVUS)

W 2018 roku w kraju stopa bezrobocia wynosiła 3,5 procent. Według danych
Eurostatu Polska znalazła się na trzeciej
pozycji wśród krajów europejskich o najniższym poziomie bezrobocia. Na końcu
sklasyfikowana została Grecja z wynikiem 18,6 procent.
W województwie wielkopolskim
poziom bezrobocia wyniósł 3,3 procent,
podobnie jak w powiecie krotoszyńskim
(1161 osób) – spadek o 0,4 procenta
w porównaniu do roku 2017. – Takie
wyniki świadczą już o istnieniu tzw.
„bezrobocia naturalnego”, szeroko opisywanego w książkach socjologicznych – mówiła M. Grzempowska. Grono bezrobotnych tworzyło 444 mężczyzn i 717 kobiet. Jeśli chodzi o poziom wykształcenia, to najwięcej osób
poszukujących pracy (376) miało ukończoną zasadniczą szkołę zawodową,
a najmniej bezrobotnych (98) miało wykształcenie wyższe.

W 2018 roku krotoszyński PUP miał
aż 5460 ofert pracy. Najwięcej z nich dotyczyło takich zawodów jak kierowca,
sprzedawca-kasjer, brukarz-układacz nawierzchni drogowej, ślusarz i pracownik
restauracji.
W naszym powiecie wzrasta również
ilość cudzoziemców na rynku pracy,
z czego najwięcej mamy Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Mołdawian, a najmniej Rosjan. Pracują sezonowo głównie
w sektorach usług administrowania, rolnictwa, przetwórstwa przemysłowego,
budownictwa, transportu i handlu.

PUP w 2018 roku na aktywizację
osób bezrobotnych przeznaczył kwotę
ok. 6 797 000 zł. Skorzystało z tego – uczestnicząc m. in. w stażach, szkoleniach zawodowych, robotach publicznych czy interwencyjnych – ok. 550
osób poszukujących pracy oraz 167 zatrudnionych.
Za efektywne wykorzystanie przyznanych środków PUP w Krotoszynie zajął trzecie miejsce w Wielkopolsce, za co
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
otrzymał nagrodę w wysokości 59,4 tys. zł
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Wydarzenia
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KONKURS

Taneczne zmagania w Sulmierzycach
W sali widowiskowej Sulmierzyckiego Domu Kultury odbył się V Powiatowy Konkurs Taneczny ,,Tylko taniec”, zorganizowany przez miejscową Szkołę Podstawową. W szranki
stanęło ponad 200 uczestników
z
powiatów
krotoszyńskiego
i ostrowskiego, reprezentujących
różne style i formacje taneczne.

FOT. www.sulmierzyce.pl
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Inicjatorką konkursu jest nauczycielka plastyki – Iwona Molecka. Prócz niej
w jury znaleźli się Karolina Zaborek-Kulawska – przewodnicząca Rady Rodziców, Agnieszka Woszczyńska – dyrektor
sulmierzyckiego oddziału Banku Spółdzielczego, Katarzyna Wincenciak-Duda
i Anna Dąbrowska – instruktorki z Centrum Tańca Show Dance, Piotr Janicki – nauczyciel WF-u, a także gość specjalny – Dominika „Doma” Jałoszyńska, tancerka, instruktorka, choreografka, jedna
z niewielu osób w Polsce specjalizujących
się w stylu tanecznym „waacking”.
Nad sprawnym przebiegiem imprezy
czuwała Beata Koprowska - dyrektor szkoły w Sulmierzycach.
Rywalizacja toczyła się w trzech grupach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII i gimnazjalne,
w kategoriach solo, duety i zespoły. Dzię-

ki sponsorom laureaci otrzymali trofea.
Pokaz swoich umiejętności tanecznych
zaprezentowała także „Doma”. Jej wystę-

KOŹMIN WLKP.

ROZRYWKA

WYNIKI
Zespoły – kl. I-III
1. Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim
2. Szkoła Podstawowa w Gorzupi
3. Szkoła Podstawowa w Zdunach
Zespoły – kl. IV-VI
1. Szkoła Podstawowa w Mokronosie
2. Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wlkp.
Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
Zespoły – kl. VII-VIII i gimn.
1. Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim
2. Zespół Szkół w Pawłowie
3. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego we
Wtórku
Soliści – kl. IV-VI
1. Oliwia Chenczke (SP w Gorzycach Wielkich)

py wywarły na wszystkich ogromne wrażenie.
OPRAC. (NOVUS)

2. Rozalia Grzybek (SP w Zdunach)
3. Matylda Ozga (SP w Sulmierzycach)
Wyróżnienie – Zuzanna Walczak
(SP w Starej Obrze)
Duety – kl. IV-VI
1. Natasza Czubak i Maja Brodala
(SP w Gorzupi)
2. Oliwia Chenczke i Agata Trzeciak
(SP w Gorzycach Wielkich)
Soliści i duety – kl. VII-VIII i gimn.
1. Amelia Treczka (SP w Gorzycach Wielkich)
2. Klaudia Wolniaszczyk
(SP w Gorzycach Wielkich)
3. Zuzanna Wieczorek
(SP w Tarchałach Wielkich)
Wyróżnienia – Klaudia Wolniaszczyk
(SP w Gorzycach Wielkich)
i Zofia Brzózka (SP w Kobylinie)

Turniej wiedzy Królowa stand-upu i typowy „Janusz”
pożarniczej
W sali kameralnej Krotoszyńskiego
25 marca w sali koźmińskiej OSP
przeprowadzono miejsko-gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej. W szranki stanęło 24 uczniów.
W kategorii klas I-VI zwyciężyła Sara
Staniewska, wyprzedzając Karola Niedzielę i Julię Plutę. W gronie uczniów
klas VII-VIII i gimnazjalnych pierwsze
miejsce zajęła Patrycja Kowal, przed Wiktorią Drewniak i Anną Wojciechowską.
W kat. szkół ponadgimnazjalnych najlepsza okazała się Katarzyna Marszałek, a kolejne pozycje zajęli Dominik Kowalewski
i Krzysztof Frąckowiak.
Organizatorami eliminacji byli burmistrz Maciej Bratborski, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Koźminie Wlkp. i miejscowa OSP.
(NOVUS)

Ośrodka Kultury wystąpiła znana
wszystkim gwiazda kabaretu typu
stand-up, Katarzyna Piasecka. Program zatytułowany „Winna” rozbawił widzów do łez. Jako support zaprezentował się Janusz Pietruszka.
Janusz Pietruszka bawił publiczność,
rozmyślając na temat codzienności „Janusza” – stereotypowego, przeciętnego Polaka, najczęściej w średnim wieku, z małej
miejscowości, niegrzeszącego wiedzą i inteligencją, kroczącego ciągle przez – jego
zdaniem – wrogą i szarą rzeczywistość.
Katarzyna Piasecka nawiązała bliższy
kontakt z publicznością, żartując z okolicznych miejscowości czy relacji damsko-męskich. Opowiedziała również o swojej
kolizji z rowerzystą. Widzowie byli rozbawieni do łez. Katarzyna Piasecka na scenie
występuje od kilkunastu lat. Od 2008 ro-

ku jej głównym zajęciem jest stand-up.
Obecnie jest w trasie z najnowszym programem „Winna”. Współtworzy grupę
improwizacyjną Siedem Razy Jeden. Wespół z Abelardem Gizą i Kacprem Rucińskim przez kilka lat współtworzyła projekt „Stand-up bez cenzury”.
(NOVUS)

Finanse

7

8

Dom

WTOREK, 2 kwietnia 2019

Dom

9

10

Dom

WTOREK, 2 kwietnia 2019

Dom

11

12

Motoryzacja

WTOREK, 2 kwietnia 2019

Rozmaitości

13

KOŹMIN WLKP.
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Współpraca układa się wzorcowo

INWESTYCJE
19 marca burmistrz Maciej Bratborski spotkał się z przedstawicielkami
trzynastu kół gospodyń wiejskich,
aktywnie działających w gminie Koźmin Wlkp. Była to okazja do podsumowania ubiegłorocznej współpracy. Dyskutowano też o planach
na bieżący rok.
Burmistrz zaprosił na spotkanie
przedstawicielki kół gospodyń wiejskich,
z którymi koźmiński samorząd współpracował podczas organizacji imprez plenerowych, a także tych, które zarejestrowały
się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

M. Bratborski podziękował paniom
za ubiegłoroczną współpracę podczas dożynek gminnych, Biegu Maćka i wielu innych imprez. Wyraził nadzieję, że w tym
roku współpraca na linii samorząd – KGW również będzie układać się
wzorcowo.
Andrzej Serek, skarbnik gminy, wyjaśnił natomiast niektóre wątpliwości w kwestii nowych zasad funkcjonowania kół gospodyń wiejskich. Z kolei Sławomir Gruchała, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, wręczył podziękowania kołom, które
wsparły organizację niedawnego turnieju
charytatywnego na rzecz Mai Kieliby.
(NOVUS)

Ul. Konarzewska po remoncie

28 marca miał miejsce odbiór zmodernizowanej ulicy Konarzewskiej
w Krotoszynie. Inwestycja kosztowała ok. 800 tys. zł.

W odbiorze uczestniczyli m. in.
burmistrz Franciszek Marszałek, Andrzej Kaik – naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Michał Kurek – naczel-

nik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
przedstawiciele wykonawcy oraz radni – Natalia Robakowska, Mirosław
Gańko i Jan Zych.
W ramach inwestycji od podstaw
zbudowano jezdnię – o długości
ok. 330 m i szerokości ok. 5,5 m – o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, ograniczoną obustronnym krawężnikiem, wraz z wjazdami do posesji,
ścieżką pieszo-rowerową po jednej stronie
i elementami odwodnienia pasa drogowego. Wykonawcą była firma Gembiak-Mikstacki Sp. j. Koszt zadania wyniósł
ok. 800 tys. zł.
(NOVUS)

Sport

14
TRÓJBÓJ SIŁOWY

WTOREK, 2 kwietnia 2019

ZAPASY

Dwa medale na mistrzostwach Ceramik z dwoma medalami
W Białogardzie odbyły się zawody
Pucharu Polski w Zapasach – XI Memoriał Marcina Jureckiego. Dwaj zawodnicy LKS Ceramik Krotoszyn, Robert Baran i Ivan Izdebskyi, zdobyli
medale, odpowiednio: złoto i brąz.
Do Białogardu udało się czterech zapaśników krotoszyńskiego klubu. W najcięższej kategorii świetnie spisał się Robert Baran, który nie miał sobie równych.
W drodze po końcowy triumf pokonał
Kamila Kościółka (10: 4), Marcina Siano-

Pięcioro reprezentantów SAC Ursus
Krotoszyn startowało w Mistrzostwach
Polski Seniorów i Seniorek w Trójboju
Siłowym. W Białymstoku świetnie spisali się Agnieszka Nowak i Kamil Filipiak, którzy stanęli na podium.
Agnieszka Nowak walczyła w kategorii do 52 kg. Zawodniczka Ursusa osiągnęła w przysiadzie 97,5 kg (rekord życiowy), w wyciskaniu leżąc 57,5 kg i w martwym ciągu 110 kg. Te rezultaty dały jej
brązowy medal. Niewiele zabrakło do zaliczenia 115 kg w martwym ciągu, co byłoby jej kolejnym rekordem.
Ze srebrnym medalem z Białegostoku wrócił Kamil Filipiak, rywalizujący
w kat. do 105 kg. Nasz zawodnik osiągnął 300 kg w przysiadzie, 177,5 kg
w wyciskaniu i 290 kg w martwym ciągu,
ustanawiając rekordy życiowe.
Na siódmym miejscu zmagania zakończył Szczepan Zimmermann. W kat.
do 93 kg uzyskał w przysiadzie 245 kg,
w wyciskaniu 157,5 kg i w martwym ciągu 270 kg.

SAC Ursus wystawił w zawodach także dwóch debiutantów. Daniel Rynkiewicz w kategorii 93 kg zaliczył osiem
z dziewięciu podejść, pobijając swoje rekordy w przysiadzie (195 kg) i w martwym ciągu (230 kg), a w wyciskaniu, mimo kontuzji, osiągając 145 kg. Z kolei
Krzysztof Szlachta uzyskał 195 kg
w przysiadzie, 110 kg w wyciskaniu
i 260 kg w martwym ciągu.
– Agnieszka i Filip wykonali swoje
zadanie wzorowo i wrócili do domów
z kolejnymi medalami MP – komentuje
Szczepan Zimmermann. – Zwłaszcza
Kamil dokonał historycznej rzeczy, gdyż
jako pierwszy trójboista z Krotoszyna
osiągnął magiczną barierę 300 kg w przysiadzie bez sprzętu wspomagającego.
Na uwagę zasługuje bardzo dobry występ
Daniela, który ze sporą niedowagą – 88 kg w kat. 93 kg – i kontuzją zaprezentował się solidnie. Ja i Krzysiek popełniliśmy nieco więcej błędów, ale wyciągniemy z tego naukę na przyszłość – stwierdza trójboista.
(GRZELO)

sa (5: 0) i Niemca Nioka Matulina (6: 1).
Na najniższym stopniu podium stanął Ivan Izdebskyi, który walczył w kategorii do 61 kg. W pierwszej rundzie wygrał ze swoim klubowym kolegą, Mariuszem Walkowiakiem (7: 1), potem uporał
się z Marcinem Walczakiem (10: 0), a następnie uległ Rosjaninowi Ibrahimowi
Iliasovowi (2: 9). W pojedynku o brązowy
krążek pokonał Jakuba Wojsa (12: 0).
Wspomniany wcześniej M. Walkowiak
zakończył zmagania na piątej pozycji.
W kat. do 70 kg startował Szymon

Wojtkowski. Zapaśnik Ceramika wygrał
z Mateuszem Grzybowskim (8: 0), a potem przegrał z Magomedmuradem Gadzhievem (0: 10) i Rosjaninem Alikiem
Sadojakiem (0: 10).
(GRZELO)

BIEGI

Witkowski najszybszy w Ostrowie
Przedstawiciele KS Krotosz na dobre
rozpoczęli kolejny sezon startów
w imprezach biegowych. Tym razem
rywalizowali w 12. Panas Półmaratonie Ślężańskim oraz ICE MAT Półmaratonie w Ostrowie Wlkp.
Pierwszą z tych imprez ukończyło 4058 biegaczy. Podium należało do reprezentantów Kenii. Triumfował Mutuku Wambua z czasem 1: 07: 38, a za nim
znaleźli się Evans Tanui (1: 08: 16) i Wyclife Biwot (1: 09: 25).
Z grupy krotoszyńskiej najszybciej
do mety dotarł Sergiusz Sójka (1: 38: 10),
który uplasował się na 443. miejscu. Poza
nim w półmaratonie ślężańskim startowali Marian Poczta (464. miejsce – 1: 38: 30), Piotr Grobelny (1309.
miejsce – 1: 50: 21), Szymon Karbowiak
(1312. miejsce – 1: 50: 21), Paweł Jaworski (1599. miejsce – 1: 54: 24), Rafał Soj-

ka (1676. miejsce – 1: 55: 13), Łukasz
Karpiewski (2408. miejsce – 2: 03: 40),
Łukasz Zając (2712. miejsce – 2: 07: 40),
Radosław
Wita
(2893.
miejsce – 2: 10: 13), Maciej Wita (2898. miejsce – 2: 10: 17), Marcin Konieczny
(3036. miejsce – 2: 12: 25), Dariusz

Poczta (3445. miejsce – 2: 20: 20) oraz
Ryszard Mierzejewski (3772. miejsce – 2: 30: 25).
VI edycję Ostrowskiego ICE MAT
Półmaratonu pod patronatem prezydenta miasta wygrał pochodzący z Krotoszyna, a trenujący na co dzień w barwach Parasola Wrocław Marcin Witkowski
(1: 13: 31). Nasz powiat reprezentowała
nader liczna grupa zawodników, m. in.
Bartosz
Pawlaczyk
(4.
miejsce – 1: 15: 20), Tomasz Owczarek (17.
miejsce – 1: 20: 16), Kamil Konieczny
(59. miejsce – 1: 28: 34), Marcin Obal
(84. miejsce – 1: 31: 54), Łukasz Naglak
(103. miejsce – 1: 33: 31), Marek Jochaniak (160. miejsce – 1: 37: 54), Maciej
Tobiasz (171. miejsce – 1: 38: 28), Kamil
Klarczyk (203. miejsce – 1: 40: 24), Jacek
Ratajski (223. miejsce – 1: 42: 07), Jacek
Zawodny (274. miejsce – 1: 45: 47).
(GRZELO)
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POD NASZYM PATRONATEM

PIŁKA NOŻNA

Wyszarpane zwycięstwo Darterski weekend w naszym powiecie!
W dniach 22-24 marca w Perzycach
rozgrywane były zawody Grand Prix
Krotoszyna – Steel Dart. W hotelu
Wawrzyniak zaprezentowała się krajowa czołówka darterów. Impreza
okazała się wielkim sukcesem Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga Darta, które po raz pierwszy w historii zorganizowało tak prestiżowe zawody.

BRAMKA: 1:0 – Szymon Polowczyk (88’)
ASTRA: Wojtkowiak – Olejnik, Jankowski,
D. Reyer, Polowczyk - Mizerny, Juszczak,
Krystek, Ishchuk (60’ Piwowar) – Gmerek,
Powalisz (85’ Skrzypniak)

W ostatnich minutach meczu Astry
Krotoszyn z Zielonymi Koźminek
działo się najwięcej. Najpierw miejscowych na prowadzenie wyprowadził Szymon Polowczyk, a po chwili
świetnie w bramce zachował się Patryk Wojtkowiak, ratując swojej drużynie trzy punkty.
Była 88. minuta spotkania. Po dośrodkowaniu z prawej strony piłkę w polu
karnym lewą nogą przyjął Szymon Polowczyk, przełożył sobie futbolówkę na prawą nogę, po czym uderzył nie do obrony.

W doliczonym czasie gry przyjezdni
mieli dwie świetne okazje. Najpierw w sytuacji sam na sam znakomicie spisał się
Patryk Wojtkowiak, a po chwili bramkarz
Astry popisał się świetną paradą
przy groźnym strzale jednego z rywali.
Gospodarze powinni wcześniej objąć
prowadzenie, lecz po uderzeniach Patryka Powalisza i Mateusza Mizernego piłka
trafiała w poprzeczkę.
A już w najbliższy weekend derby powiatu – Astra zmierzy się z Białym Orłem Koźmin Wlkp.
(GRZELO)

Emocjonujący pojedynek
w Kobylinie
Kolejne zwycięstwo Piasta Kobylin.
Tym razem podopieczni trenera Jarosława Ploty pokonali na własnym
obiekcie Stal Pleszew 3: 2.

FOT. Jardersport.pl

PIŁKA NOŻNA

Już w 5. minucie meczu Piast objął
prowadzenie po wykorzystanym rzucie
karnym przez Jakuba Smektałę. Przyjezdni doprowadzili do wyrównania
jeszcze przed przerwą. Najszybciej
do futbolówki wybitej przez bramkarza
dopadł Tomasz Zawada i wpakował ją
do bramki.
Miejscowi na prowadzenie ponownie
wyszli w 70. minucie. Po dośrodkowaniu
z prawej strony nieporozumienie w szere-

Piast Kobylin – Stal Pleszew 3:2
(1:1)
BRAMKI: 1:0 – Jakub Smektała (5’
karny), 1:1 – Tomasz Zawada (34’), 2:1 –
Mateusz Wachowiak (70’), 3:1 – Patryk
Kamiński (77’), 3:2 – Jacek Pacyński (87’)
PIAST: B. Wosiek – Kurzawa, K. Kubiak
(83’ Frąckowiak), Wachowiak (87’ E.
Jędrzejak), Smektała, Wciórka (66’ K.
Jędrzejak), Kamiński, Snela, S. Wosiek,
Ratajczak (80’ Kowalski), Kokot

– Pamiętam, że rozpoczynaliśmy
od organizacji Krotoszyńskiej Ligi Darta,
a następnie pojawił się pomysł Superligi
Darta – powiedział Przemysław Pawlicki,
prezes Stowarzyszenia Krotoszyńska Liga
Darta. – W dalszej kolejności zorganizowaliśmy turnieje czwartkowe, amatorskie – dla nowych osób – oraz Puchar Polski. Teraz przeprowadziliśmy najważniejszą imprezą w polskim środowisku darta – Grand Prix. Te wszystkie wydarzenia
pokazują, jak prężnie rozwija się nasze stowarzyszenie.
O tym, jak duże było to przedsięwzięcie, świadczy ilość star tujących
graczy. Do sobotniego turnieju indywidualnego zgłosiło się ponad 150
osób. A rywalizowano przecież jeszcze
w piątek (parami) i w niedzielę (indywidualnie).
Jak to na Grand Prix bywa, pierwszy
dzień traktowany jest rozgrzewko, a darterzy walczą w parach. W Perzycach
w zmaganiach męskich najlepszy był duet
Tytus Kanik / Krzysztof Stróżyk, który
w finale ograł Tadeusza Rybkę i Dimę Kovalova (3: 0). W rywalizacji pań triumfowały Małgorzata Markowska i Izabela

FOT. Bartłomiej Szymczak

Astra Krotoszyn – Zieloni
Koźminek 1:0 (0:0)

Langner, pokonując Patrycję Głowacką
i Iwonę Dehamchi (3: 1).
Spośród miejscowych duetów najlepiej powiodło się Sebastianowi Szostakowi i Dawidowi Matyli, Krzysztofowi Praczykowi i Maciejowi Wieszczeczyńskiemu oraz Przemysławowi Misiakowi i Marcinowi Kowalczykowi. Te pary zakończyły rozgrywki na pierwszym meczu fazy
pucharowej. W kategorii kobiet na miejscach 9-10 sklasyfikowane zostały panie
Pawlickie oraz Pawlicka i Kowalczyk.
W sobotnim turnieju indywidualnym Przemysław Pawlicki po wyjściu
z grupy pokonał Mariusza Formejstera
(3: 2), a następnie uległ późniejszemu
triumfatorowi, Krzysztofowi Kciukowi
(0: 4). Po przebrnięciu fazy grupowej
na początku etapu pucharowego odpadli
Paweł Pawlicki (0: 3 z Damianem Pałaszewskim), Marcin Kmieciak (1: 3 ze Sławomirem Dudą), Karol Marcinkowski
(0: 3 z Adamem Biedą), M. Wieszczeczyński (0: 3 z Sebastianem Madejskim),

Mateusz Wojtaszek (1: 3 z K. Stróżykiem) i Anna Kowalczyk (1: 3 z Małgorzatą Pacierpnik).
Dla osób, które nie wyszły z grup,
przeprowadzono dodatkowy turniej
Grand Prix Cup. W tych rozgrywkach
Marta Pawlicka, po ograniu Aleksandry
Mikietyńskiej (3: 1), dotarła do finału,
w którym nie dała rady Agnieszce Furman (0: 3). Na pozycjach 5-6 sklasyfikowano Danutę Pawlicką. W turnieju męskim do finału awansował pochodzący
z Ostrowa Wlkp. Marcin Kowalczyk.
W decydującym meczu przegrał 1: 3
z Krzysztofem Osińskim.
W niedzielnych zawodach z grupy
udało się wyjść dwojgu przedstawicieli
SKLD. Paweł Pawlicki w kolejnym meczu
przegrał z późniejszym zwycięzcą, K.
Kciukiem (0: 3), a A. Kowalczyk nie dała
rady M. Markowskiej (0: 3).
– Inauguracyjne rozgrywki Grand
Prix w naszym powiecie uważam za udane. Chciałbym podziękować wszystkim
sponsorom za wsparcie naszego wydarzenia oraz moim przyjaciołom z SKLD za pomoc w organizacji imprezy. Gratuluję również wszystkim uczestnikom osiągniętych
wyników. Zapraszamy do nas na następne
turnieje – podsumował P. Pawlicki.
(GRZELO)

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

PIŁKA NOŻNA

Tymczasowy trener nie pomógł
gach pleszewskich obrońców wykorzystał
Mateusz Wachowiak. Niedługo potem było już 3: 1 – sytuacji sam na sam z bramkarzem nie zmarnował Patryk Kamiński.
Goście zmniejszyli straty w samej
końcówce. W zamieszaniu w polu karnym gospodarzy najprzytomniej zachował się Jacek Pacyński i umieścił piłkę
w siatce, ustalając rezultat meczu.
(GRZELO)

Piątą ligową porażkę z rzędu odniósł
w niedzielę Biały Orzeł. Z tymczasowym trenerem Adamem Kuzią
na ławce koźminianie przegrali
na wyjeździe z Raszkowianką Raszków 0: 2.
W minionym tygodniu do dymisji
podał się Dariusz Maciejewski. W niedzielnym spotkaniu zastąpił go Adam Kuzia. Według niepotwierdzonych jeszcze
informacji nowym trenerem drużyny ma
zostać Adam Zieliński.

Raszkowianka Raszków - Biały
Orzeł Koźmin Wlkp. 2:0 (1:0)

Na prowadzenie Raszkowianka wyszła w doliczonym czasie pierwszej połowy. Za zagranie piłki ręką sędzia podyktował rzut karny, a Hubert Cegła wykorzystał jedenastkę. W drugiej odsłonie miej-

BRAMKI: 1:0 – Hubert Cegła (45’ karny),
2:0 – Damian Spaleniak (55’)
BIAŁY ORZEŁ: Szulc – Lis, Maciejewski,
Kaczmarek, Bierła (88’ Roszczak) –
Borowczyk, Oleśków, Kamiński, Wosiek
(83’ Miedziński) – Kuszaj (74’ Bastrzyk),
Ratajczyk (62’ Dyndas)

scowi podwyższyli na 2: 0 za sprawą Damiana Spaleniaka.
(GRZELO)
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Nasi zdominowali mistrzostwa Polski

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 zrotowanej miednicy. Efektem jest przywrócenie prawidłowej ruchomości
kręgów, pracy układu ner wowego,
funkcji fizjologicznych oraz wyrównanie miednicy.

W ostatni dzień marca w hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej w Krotoszynie odbyły się Mistrzostwa Polski
Seniorek i Seniorów w Sumo. Wysoką formę zaprezentowali przedstawiciele dwóch naszych klubów – UKS Samson Kobylin i TA Rozum Krotoszyn.
Z grupy podopiecznych Mirosława
Flaka z Samsona na podium uplasowały
się Julia Jankowiak (2. miejsce w kat. 55
kg), Patrycja Dubicka (2. miejsce
w kat. 60 kg), Wiktoria Przewoźna (3.
miejsce w kat. 60 kg), Monika Sowa (3.
miejsce w kat. 65 kg) oraz Marta Wielebińska (2. miejsce w kat. -80 kg). Z kolei
Julia Całka była piąta w kat. 55 kg, a Kinga Sroczan siódma w kat. 73 kg i piąta
w open.
Dwa medale wywalczyła Aleksandra
Rozum z krotoszyńskiego klubu.
W kat. 65 kg zajęła drugą lokatę, a w open
zdobyła złoto.
W rywalizacji seniorskiej na podium
stanęło czterech sumoków Samsona – Patryk Swora (2. miejsce w kat. 85 kg), Jacek
Maćkowiak (2. miejsce w kat. 92 kg), Mikołaj Kandzierski (3. miejsce w kat. 92 kg)
i Stefan Klejewski (3. miejsce w kat. +115
kg) – oraz trzech z TA Rozum Krotoszyn – Aron Rozum (1. miejsce

w kat. 115 kg i 3. w open), Mateusz Konieczny (3. miejsce w kat. 77 kg) i Kacper
Mikołajczyk (3. miejsce w kat. +115 kg).
Poza pudłem znaleźli się Paweł Sikora
(5. miejsce w kat. 70 kg), Piotr Sikora (5.
miejsce w kat. 70 kg), Mateusz Pieszak (7.
miejsce w kat. 70 kg), Michał Grzempowski (7. miejsce w kat. 77 kg), Tomasz Łuczak (5. miejsce w kat. 77 kg), Oskar
Kmiecik (5. miejsce w kat. 77 kg) i Michał
Fabianowski (5. miejsce w kat. +115 kg).
We wspólnej klasyfikacji drużynowej
pierwszą lokatę zajął UKS Samson Kobylin, wyprzedzając TA Rozum Krotoszyn

KOSZYKÓWKA

Trzecie miejsce chłopców z Ósemki
Na trzeciej lokacie uplasowała się drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie w finale rejonu
Igrzysk Dzieci w Piłce Koszykowej. Zawody rozegrano w Ostrowie Wlkp.
Wcześniej zespoły Ósemki – i chłopców, i dziewcząt – były najlepsze w powiatowym finale, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 3. Koszykarki z SP nr 8,
prowadzone przez Magdalenę Kalupę,
pokonały zespół z Trójki 28: 19. W zwycięskiej drużynie zagrały Nikola Hylewicz, Zuzanna Wachowiak, Joanna Pod-

sadna, Gabrysia Gaweł, Kinga Drewniak,
Zuzanna Jarecka, Oliwia Kosedowska,
Roksana Kliber, Karolina Jakubek, Magdalena Biernat, Oliwia Czerwonka i Dominika Bartoszek.
Z kolei podopieczni Macieja Parczyńskiego również pokonali team gospodarzy
i – jako mistrzowie powiatu – zagrali w finale rejonu, w którym walczyło – prócz
krotoszynian – jeszcze sześć zespołów.
Najpierw rywalizacja toczyła się w dwóch
grupach – ich zwycięzcy awansowali
do finału, a ekipy z drugich miejsc zmierzyły się w meczu o brąz.

i UKS Niedźwiadek Warszawa. – Jestem
bardzo zadowolony z postawy moich
podopiecznych – skomentował Mirosław
Flak, trener UKS Samson. – Mam bardzo
młodą reprezentację, dlatego jeszcze wiele przed nimi. W tym dobrym występie
brakuje mi jedynie przysłowiowej kropki
nad i w postaci złotego medalu jednego
z moich zawodników. Z tego, co wiem,
spory niedosyt czuł Patryk Swora, który
przegrał walkę finałową – podsumował
trener kobylińskich sumoków.

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.

ZAPASY

Trzy srebrne krążki

(GRZELO)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Mistrzami rejonu zostali ostrowianie, w finale ogrywając drużynę z Kępna.
Trzecią lokatę zajął team z krotoszyńskiej
Ósemki, w którym zagrali Oliwier Olejnik, Marcin Ostój, Wojciech Kalak, Jan
Nowaczyk, Remigiusz Góralski, Jakub
Woźny, Antoni Stańkowski, Filip Śronek,
Wojciech Malczewski i Olaf Wachowiak.
– Mój zespół zagrał bardzo fajnie
i ambitnie, pokazując dużą wszechstronność. Warto podkreślić, że chłopcy rywalizują też z powodzeniem w piłkę nożną
oraz w siatkówkę. Klasy sportowe w naszej szkole procentują, o czym świadczą
osiągane wyniki – skomentował Maciej
Parczyński.
(GRZELO)

Bardzo dobrze spisali się zawodnicy
UKS Olimpijczyk Sulmierzyce na Mistrzostwach Wielkopolski w Zapasach w Stylu Klasycznym. Zawody
odbyły się w Swarzędzu.
W mi strzo stwach ry wa li zowa ło 225 za pa śni ków z 20 klu bów.

Olimpijczyk wystawił czterech reprezen tan tów, spo śród któ rych trzech
wywalczyło srebrne medale w zmaganiach młodzików – Szymon Gibasiewicz w kat. 48 kg, Przemysław Wizner
w kat. 52 kg i Filip Cier niejewski
w kat. 85 kg.
(ANKA)

