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ANKIETA

Internauci krytyczni
wobec decyzji radnych
Jak pewnie nasi Czytelnicy pamiętają, podczas lutowej sesji Rady
Miejskiej w Krotoszynie większość
radnych zdecydowała o podwyższeniu diet o około 300 złotych.
Wzrosły także wynagrodzenia sołtysów oraz przewodniczących rad
osiedli.
Warto przypomnieć, że za przyjęciem takiej uchwały opowiedziało się 17
radnych. Przeciw był tylko jeden, dwóch
wstrzymało się od głosu, a jeden radny był
nieobecny.
W związku z taką decyzją, która
zresztą wywołała niemało emocji w lokalnej społeczności, przeprowadziliśmy
na naszym portalu ankietę, by przekonać

g.nowak@glokalna.pl

Michał Kobuszyński
m.kobuszynski@glokalna.pl

Kinga Kostka
k.kostka@glokalna.pl

Reklama:
Grzegorz Kotecki 608 082 481,
g.kotecki@glokalna.pl

Bartosz Jarysz 726 767 911,
b.jarysz@glokalna.pl

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

(ANKA)

BEZPIECZEŃSTWO

Strażacy ćwiczyli w lesie
Krotoszyńscy strażacy w marcu
i kwietniu doskonalili swoje umiejętności w zakresie gaszenia pożarów
na obszarach leśnych. Po teoretycznym bloku szkoleniowym przyszedł
czas na sprawdzenie swoich możliwości w praktyce.
Dzięki przychylności Nadleśnictwa
Krotoszyn na terenie Leśnictwa Rochy
w dniach 8-10 kwietnia przeprowadzono
ćwiczenia taktyczno-bojowe, w których
udział brały trzy zmiany służbowe z JRG

Krotoszyn oraz strażacy z jednostek OSP
w Zdunach, Baszkowie, Konarzewie, Bestwinie, Krotoszynie, Kobylinie, Koźminie Wlkp. i Biadkach.
Ćwiczenia miały na celu ugruntowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności
w zakresie sposobu dostarczania wody
na duże odległości przy wykorzystaniu
zbiorników naturalnych, sprawdzenie gotowości bojowej Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, wchodzących w skład powiatowego plutonu ratowniczego i jednocześnie
będących w strukturach Wielkopolskiej

FOT. PSP Krotoszyn
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się, co na temat podwyżek diet myślą
mieszkańcy miasta i gminy.
Ostatecznie w ankiecie wzięło
udział 107 osób. Tym razem zdecydowanie przeważały opinie krytyczne. Oto bowiem blisko połowa (48%) ankietowanych (51) stwierdziła, że podwyższenie
diet przez radnych jest skandaliczną i żałosną postawą. Z kolei 44 internautów
(41%) uznało, że skoro każdy z radnych
ma pracę, to powinni – jako radni – działać za symboliczną stawkę. Dziewięć osób
(8%) zgodziło się ze stwierdzeniem, że
podwyżka dla radnych to nic złego, skoro
pracują na rzecz gminy. Tylko trzech głosujących wybrało opcję: „słuszna decyzja – zasługują na wyższe diety”.

Brygady Odwodowej, organizację terenu
akcji i łączności oraz sprawdzenie technicznych możliwości dostępnego sprzętu. Zespół Inspekcyjny Wielkopolskiego Komen-

danta Wojewódzkiego bardzo dobrze ocenił
przygotowanie jednostek z powiatu krotoszyńskiego do tego typu działań.
(NOVUS)

Bankowość
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POD NASZYM PATRONATEM

LUDZIE

Po innowacje rolnicze do Staregogrodu!

Rozbudzamy patriotyczne emocje

12 maja (niedziela) odbędą się DNI
POLA Agroinnowacje 2019 Starygród. Wydarzenie ma na celu pokazanie nowoczesnych rozwiązań
w uprawie roślin i hodowli zwierząt.

Przed blisko pięciu laty powstała grupa
Patriotyczny Krotoszyn. Projekt ów jest
efektem zejścia się ścieżek kilku, kiedyś
nawet kilkunastu osób, które swą aktywność zechciały wyrażać poprzez krzewienie wartości patriotycznych w szerokim tego sformułowania rozumieniu.

DNI POLA rozpoczną się o godzinie 12.00. Organizatorem jest Agrointegracja Sp. z o. o. – Biuro Obsługi Grup
Producentów Rolnych z siedzibą w Kuklinowie. – Naszym celem jest przekazanie
rolnikom wiedzy w zakresie innowacji
rolniczych, pokazanie nowoczesnych

technologii w hodowli zwierząt oraz
w uprawie roślin – podkreśla Wojciech
Styburski, prezes spółki i lider Konsorcjum Agrointegracja.
Spółka Agrointegracja realizuje projekt, którego istotą jest znalezienie alternatywnego źródła paszy dla bydła poprzez
uprawę roślin międzyplonowych, czyli takich, które rosną po zbiorze zboża
i przed zasiewem kukurydzy. – Kilka lat temu stworzyliśmy taką mieszankę międzyplonową o nazwie FUTTER NOVA 11 – wyjaśnia W. Styburski. – Od tego

czasu była ona poddawana rozmaitym badaniom i testom. Teraz, w ramach projektu, na który otrzymaliśmy wsparcie, chcemy tę mieszankę ostatecznie wdrożyć.
Właśnie ów projekt pozwolił twórcom
mieszanki FUTTER NOVA 11 na bardzo
szczegółowe badania. W cały proces mocno zaangażował się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, który wspomniany projekt określił jako wysoce innowacyjny. Ponadto jest on bardzo wysoko rekomendowany przez Sieć Innowacji Rolnych, czyli
organizację koordynowaną przez Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
– W trakcie DNI POLA pokażemy
całą technologię – jak tę mieszankę uprawiać, jak zbierać i jak w bardzo krótkim
czasie, właściwie tego samego dnia co
zbiór, zasiać kukurydzę. A zatem zaraz
po zbiorze mieszanki można założyć kolejną uprawę – zapowiada prezes spółki
Agrointegracja. – Rozwiązania te, dotyczące innowacyjnych nowoczesnych technologii rolniczych, wdrażamy w gospodarstwach, które z nami współpracują.
Obecnie współpracujemy z 35 grupami
producentów.
Jaki jest cel tego projektu? Oczywiście
obniżenie kosztów hodowli bydła mlecznego i opasowego. – Udowadniamy bowiem, że na jednym hektarze można uzyskać coś więcej niż jeden zbiór w roku, co
w gospodarstwie znacząco wpłynie
na aspekt ekonomiczny. Wdrożyć taką innowację może każdy rolnik, bo nie potrzeba do tego wielkich i kosztownych inwestycji, a jedynie należy nieco przeorganizować gospodarstwo – dodaje W. Styburski.
ANDRZEJ KAMIŃSKI

– Początkowo mieliśmy ambicje zostać
stowarzyszeniem, ale działamy jako grupa
nieformalna. Trudno wskazać jednego inicjatora w kontekście powstania Patriotycznego
Krotoszyna. Jest to raczej rezultat nałożenia
się wielu okoliczności, które mają wspólny
mianownik w idei i pasji – wyjaśnia Piotr Paterek, jeden z głównych reprezentantów Patriotycznego Krotoszyna.
Trzon grupy stanowią cztery osoby i to
one odpowiadają za bieżącą działalność. Jest
też kilku stałych współpracowników oraz korespondentów. Wszyscy są mieszkańcami
gminy Krotoszyn, z którą wiążą swoje troski
i emocje. Na ten moment w grupie dominują
przedsiębiorcy, co wzmacnia jej niezależność.
Grupa prowadzi profil na portalu społecznościowym Facebook o charakterze społeczno-politycznym. – Rozbudzamy patriotyczne emocje, historyczną świadomość,
spotykamy się, organizujemy prelekcje i inne
wydarzenia. Przypominamy o wybitnych
osobach, nie tylko związanych z Krotoszynem, o ich losach, a także o tym, jakie wartości i wskazówki nam zostawiły. Podejmujemy też tematy polityczne, co odbierane jest
różnie, choć nie ma wątpliwości, że rozbudziliśmy irozruszaliśmy nieco scenę. Posłużę
się przy tej okazji znamiennym cytatem: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie...” – mówi P. Paterek.
Grupa może pochwalić się konkretny-

mi osiągnięciami oraz trudnym do zmierzenia oddziaływaniem. – Numer jeden to skuteczna petycja w sprawie Skweru Żołnierzy
Wyklętych, który został utworzony w dawnym Parku im. Janka Krasickiego – działacza
komunistycznego – przypomina przedstawiciel Patriotycznego Krotoszyna. – To była
wartościowa zmiana dla Krotoszyna. Podobnie było z obchodami z okazji rocznicy wyzwolenia Krotoszyna, które odbywały się
przy pomniku 6 PAL LWP przy ul. Piastowskiej. Nasz tekst musiał odbić się echem
w korytarzach ratusza, nastąpiła pozytywna
zmiana. Jeżeli – przysłowiowo ujmując – chcemy, żeby Polska była Polską, musimy odwoływać się do tradycji narodu polskiego – podkreśla P. Paterek, dodając, iż grupa organizuje szereg wydarzeń, uroczystości
i spotkań dydaktycznych. – Odbiór działalności w sferze organizacyjnej, jak i merytorycznej zdaje się być pozytywny – stwierdza
nasz rozmówca.
Członkowie grupy Patriotyczny Krotoszyn chcą, aby w gminie akcentowano
dzień 27 grudnia. Pracują nad usystematyzowaniem treści naswoim profilu oraz poprawą
szaty graficznej. Rozważają także reaktywację
spacerów edukacyjnych po krotoszyńskim
cmentarzu. – Wnajbliższym czasie zamierzamy ogłosić, wspólnie z redakcją GLK, zbiórkę
fotografii 56 PPWLKP wśród krotoszynian,
które będziemy publikować na łamach tygodnika, a może pokusimy się o wspólną wystawę z okazji setnej rocznicy przybycia pułku
doKrotoszyna – zapowiada P. Paterek.
Na pytanie, czy mają plany, by w przyszłości zaistnieć w samorządzie lokalnym,
odpowiada, że póki co nie, ale... przez prawie
pięć lat wiele może się zmienić.
(ANKA)

Wydarzenia
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CHARYTATYWNIE

Koncert na rzecz Zakładu
Opieki Paliatywnej
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej i Krotoszyński Ośrodek Kultury, przy wsparciu Urzędu Miejskiego i Starostwa
Powiatowego w Krotoszynie, organizują koncert charytatywny z okazji
Światowego Dnia Hospicjów i Opieki
Paliatywnej.
Impreza odbędzie się 28 kwietnia
w sali kameralnej KOK-u. Początek
o godzinie 16.15. Celem koncertu jest
wsparcie Zakładu Opieki Paliatywnej
przy SP ZOZ w Krotoszynie poprzez
zbiórkę pieniędzy na zakup elektrycznego podnośnika dla chorych Maxi
Move Combi z wagą. Został on zaprojektowany jako kompletny system o elastyczności oferującej rozwiązania do-

pasowane do konkretnego pacjenta
w dowolnym środowisku opieki. Urządzenie wspiera procesy rehabilitacji
(siadanie, pionizacja), pielęgnacji
(zmiana pozycji, toaleta, kąpiel, prysznic – zapobieganie odleżynom) i leczenia (diety – waga – najwyższa III klasa
dokładności). Podnośnik zapewnia
komfort i bezpieczeństwo pacjentowi
oraz personelowi.
Gwiazdą koncertu będzie zespół wokalny POSITIVE pod kierownictwem Izabeli Piasnej.
Prócz tego, że przed koncertem będą
zbierane datki do puszek, można też
(do 15 czerwca) dokonywać wpłat
na konto: 88 8410 0003 0001 4788 200
0 0001 z dopiskiem „Hospicjum 2019”.
(ANKA)

POD NASZYM PATRONATEM

Finał WIOSENNEJ METAMORFOZY!
13 kwietnia w salonie Top Secret
na terenie Galerii Krotoszyńskiej odbył się finał akcji pod nazwą WIOSENNA METAMORFOZA Z NATUR
HOUSE. Spośród wielu kandydatek
do udziału w rozpoczętym 13 marca
przedsięwzięciu wytypowana została Anna Kremer – 29-letnia mieszkanka Krotoszyna.
Dla uczestniczki METAMORFOZY
przygotowano trzytygodniową kurację
dietetyczną pod okiem specjalistki z Natur House. Po jej zakończeniu wcześniejsze wymiary: masa ciała 68,4 kg, talia 81 cm, pas 101 cm, biodra 102 cm – zmniejszyły się do następujących: 67,1 kg, 76 cm, 93 cm i 98 cm.
O makijaż 29-letniej krotoszynianki
zadbała wysokiej klasy wizażystka – Martyna Szymczak. W Salonie Kosmetycznym Magda została natomiast
poddana zabiegom pielęgnacyjnym.
W salonie Angie Anny Lewandowskiej
dokonano stylizacji paznokci. A dzięki

pobytowi w Salonie Fryzjerskim Hania – Styl i Elegancja bohaterka WIOSENNEJ METAMORFOZY zyskała
młodzieńczy urok i delikatność. Ostatnim etapem była profesjonalna sesja zdjęciowa, wykonana przez Foto Inspiracje
Huberta Łączewnego oraz przymiarka
markowych ubrań.
WIOSENNĄ METAMORFOZĘ
podsumowano w minioną sobotę. Panie
z salonu Top Secret zatroszczyły się
o modną stylizację 29-latki, były także

fundatorkami wybranych markowych
ubrań. Z kolei Urszula Kowal, jako przedstawicielka firmy AVON, udzieliła Annie
Kremer porad w zakresie doboru kosmetyków do pielęgnacji i makijażu.
– Natur House Krotoszyn Dietetyk
bardzo dziękuje wszystkim partnerom
akcji za ich wkład w METAMORFOZĘ.
Bez was całe wydarzenie nie nabrałoby takiego rozmachu – podsumowali akcję jej
organizatorzy.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Wydarzenia
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TANIEC

Kolejne sukcesy tancerzy z Show Dance!
Kolejnymi sukcesami może pochwalić się ekipa z Centrum Tańca Show
Dance. W pierwszy weekend kwietnia grupy Po Kokardę oraz Kadaklizm zdobyły główne nagrody
w konkursie „Tylko dance ma sens”
w Kaliszu, a zespoły Kajmak i ponownie Kadaklizm triumfowały
w ogólnopolskim turnieju tańca nowoczesnego w Pakosławiu.
Do tegorocznej edycji Regionalnych
Spotkań Tanecznych „Tylko dance ma
sens” zgłosiła się rekordowa liczba uczestników – grubo ponad pół tysiąca. 5 kwietnia na scenie Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu zaprezentowanych zostało 77
choreografii w wykonaniu zespołów, duetów i solistów z rejonu południowej
Wielkopolski.
Jury, w składzie którego znaleźli się
Marlena Będzikowska, Krzysztof Skolimowski i Magdalena Mazurowska, Statuetkami Spotkań nagrodziło dziewięć zespołów i wyróżniło sześć prezentacji. – Chcieliśmy docenić różnorodność
prezentowaną na „Tylko dance ma sens”
i staraliśmy się nagrodzić zgrane zespoły,
dobrze dobrane duety i świadomych tanecznie solistów – podsumowała werdykt Magdalena Mazurowska, wyrażając
przy tym nadzieję, iż występ na scenie
CKiS to doświadczenie, które zainspiruje
młodych tancerzy i ich choreografów
do dalszej pracy, rozwoju i artystycznych
poszukiwań. Zespół Po Kokardę z Centrum Tańca Show Dance w Krotoszynie

FOT. Katarzyna Wincenciak-Duda

6

zdobył nagrodę główną w kategorii wiekowej 6-11 lat, natomiast Kadaklizm w kategorii 12-15 lat.
Nazajutrz do Pakosławia zawitało 936 tancerzy, by wziąć udział w I Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego. Celem wydarzenia było m. in. uczczenie 10-lecia działalności zespołu tanecznego PAKA, działającego przy miejscowym Ośrodku Kultury i Rekreacji.
Imprezę prowadził raper, freestyle’owiec, tancerz, konferansjer, uczestnik
telewizyjnego show – Witek VitoWS
Ostynowicz. Występy oceniało jury
w składzie: Dominika Kur (zawodowa
tancerka, choreografka i założycielka wrocławskiej szkoły tańca New Quality, dyplomowana pedagog tańca i animatorka
kultury), Monika Musiał (wielokrotnie
nagradzana tancerka), Sebastian Gębura
(tancerz, choreograf, zdobywca wielu nagród scenicznych w Polsce i za granicą),
Piotr Szwarc (tancerz, instruktor, choreograf, uczestnik 8. edycji You Can Dance
[Sewilla], 9. edycji You Can Dance [Mal-

CHARYTATYWNIE

Zbierali środki dla Filipa

W miniony weekend w Galerii Krotoszyńskiej po raz kolejny odbyła się
wystawa motocykli, organizowana
przez Klub Motocykli Ciężkich i Weteranów OLDTIMERS. Jak zawsze temu wydarzeniu przyświecał cel cha-

rytatywny. Tym razem zbierano środki dla 10-letniego Filipa Tomaszewskiego.
W tych dniach klienci Galerii Krotoszyńskiej mogli zobaczyć pojazdy rodzi-

ta] oraz 3. edycji Mam Talent) i – jako sędzia główny – Abby Aouragh, z pochodzenia Marokańczyk, dyplomowany instruktor tańca i fitness.
Grupa Kajmak z Centrum Tańca Show
Dance zajęła pierwsze miejsce w kategorii
pierwszy kroczek 12-15 lat, a Kadaklizm
zwyciężył w street dance powyżej 15 lat.
– Do wszystkich zawodów i konkursów podchodzimy z ogromnym zaangażowaniem. Dzieci i młodzież pracują jak
mrówki, stąd też liczne sukcesy naszych
grup. Jestem bardzo zadowolona ze startów wszystkich czterech grup tanecznych. W konkursach brała udział również
ekipa Posampas, która miała swój taneczny debiut. Oba turnieje oceniała profesjonalna komisja sędziowska, dlatego zwycięstwa cieszą nas podwójnie. Przed nami
kolejne wyjazdy na konkursy i zawody,
więc pracujemy więcej i ciężej – powiedziała Katarzyna Wicenciak-Duda, właścicielka Centrum Tańca Show Dance
Krotoszyn.
(NOVUS)

mych marek, takich jak choćby Junak,
WSK, Jawa czy też różne wersje Rometów, w tym znane wszystkim „motorynki”. Nie brakowało także motocykli zagranicznych marek.
Pierwotnie organizatorzy planowali
zorganizować zbiórkę na leczenie i rehabilitację 16-miesięcznego Antosia. Gdy miał
niespełna miesiąc, wykryto u niego krwiaka śródczaszkowego, który powstał na skutek choroby wątroby. Niestety, kilka dni
temu chłopiec zmarł. Rodzinie Antosia
składamy głębokie wyrazy współczucia.
10-letni Filip Tomaszewski cierpi
na rzadką chorobę nóg. W pierwszych
miesiącach życia zdiagnozowano u niego
dysplazję chrzęstno-kostną, upośledzenie
wzrostu kości długich i kręgosłupa, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, padaczkę oraz opóźnienie rozwoju
psychoruchowego. Przeszedł dwie operacje, ale konieczne są kolejne, a do tego ciągła rehabilitacja.
W kwestę do puszek zaangażowało
się kilkanaście osób. Organizatorzy poinformowali, że podczas trzydniowej zbiórki udało się zgromadzić 8724,33 zł.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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OŚWIATA

Nauczyciele będą strajkować do skutku!
Od 8 kwietnia w całym kraju trwa akcja protestacyjna nauczycieli i pracowników oświaty. Ta grupa zawodowa strajkuje również w zdecydowanej większości placówek oświatowych na terenie naszego powiatu.
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 naszym powiecie do strajku nie
przystąpiło kilka placówek – szkoły
w Smolicach, Grębowie, Dzielicach i Dąbrowie oraz przedszkola w Zdunach
i w Rozdrażewie. W gminie Koźmin
Wlkp. i w Sulmierzycach protest objął
wszystkie szkoły i przedszkola.
Jeśli chodzi o gminę Krotoszyn, to według ostatniego komunikatu urzędu miejskiego, tj. z 12 kwietnia, do strajku przystąpiło 271 nauczycieli (43,36 procent ogółu) i 27 pracowników niepedagogicznych
(14,06 procent). Do szkół i przedszkoli
zgłosiło się łącznie zaledwie 475 uczniów
(9,56 procent). Z tego powodu w zdecydowanej większości placówek nie są prowadzoną zajęcia dydaktyczne.
– W związku ze strajkiem pracowników oświaty na terenie gminy Krotoszyn
informuję, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie po wcześniejszym
zgłoszeniu mogą przyprowadzić swoje
pociechy do urzędu i na czas swojej pracy
pozostawić pod opieką wyznaczonego
pracownika urzędu. Być może warto taką
praktykę upowszechnić także w innych
zakładach i instytucjach – ogłosił na początku minionego tygodnia Franciszek
Marszałek – burmistrz Krotoszyna. Wyraził również solidarność z protestującymi nauczycielami. – Pragnę zapewnić, że
jako samorząd Miasta i Gminy Krotoszyn
solidaryzujemy się ze strajkującymi pra-

cownikami oświaty. Państwa praca w pełni zasługuje na wielki szacunek i odpowiednie do rangi zawodu, godne wynagrodzenie. Dlatego monitorujemy bieżąco sytuację w szkołach i przedszkolach.
Analizujemy różne możliwości wsparcia
strajkujących. Jednocześnie przekazuję
wyrazy podziękowania za przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w tak trudnej dla wszystkich sytuacji społecznego
protestu – czytamy w komunikacie włodarza Krotoszyna.
Interesujący apel do władz powiatu
i poszczególnych gmin wystosowało Stowarzyszenie Obywatelskie Porozumienie
Samorządowe. – Nauczyciele jako grupa
zawodowa mają pełne prawo do strajku.
Niskie zarobki skłoniły ich do podjęcia radykalnych środków, by zwrócić uwagę
na ciężką sytuację w oświacie. Niestety,
każdy dzień akcji protestacyjnej wiąże się
ze stratą materialną, którą odczuje każdy
protestujący pracownik. Stąd zwracamy
się z apelem do lokalnych samorządów
powiatu krotoszyńskiego, Wójta, Burmistrzów i Starosty o podjęcie działań mających na celu finansowe wyrównanie strat
nauczycielom i pokrycie im każdego dnia
bez poborów, związanych z akcją protestacyjną, z budżetu gminy/powiatu.
Wzorem innych polskich miast, które już
zadeklarowały taką pomoc swoim Na-

uczycielom, możemy się z tym środowiskiem zsolidaryzować i wspomóc, w tych
ciężkich dla nich chwilach – czytamy
w piśmie OPS-u.
Jak zatem w pierwszym tygodniu
strajku przedstawiała się sytuacja w naszych
placówkach
oświatowych? – Do strajku przystąpiło 87 procent nauczycieli. Mamy zerową obecność
uczniów w szkole. Jeśliby się pojawili, to
zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze. Poinformowaliśmy rodziców wcześniej o strajku i o tym, że nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. Egzaminy
gimnazjalne przebiegły bez zakłóceń, jesteśmy przygotowani również na egzamin
dla ósmoklasistów – poinformowała Sabina Rybakowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Benicach.
– W Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. strajkują wszyscy nauczyciele. Jako dyrektor podałem już wcześniej
oficjalną informację do Kuratorium
Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
że egzamin ósmoklasisty jest zagrożony.
Uczniom została zapewniona opieka
podczas strajku nauczycieli. Szkoła przygotowała dla dzieci zajęcia opiekuńcze.
Świetlica szkolna jest czynna
w godz. 7.00-16.00. Dla mnie to też nowa i trudna sytuacja, stąd bardzo proszę

o zrozumienie i wyrozumiałość – mówił
pierwszego dnia protestu Jacek Zawodny,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. – Informuję, że egzamin
ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem, a więc 15, 16 i 17 kwietnia. Udało mi się znaleźć nauczycieli z południowej Wielkopolski, którzy wyrazili
chęć pomocy w tych dniach. Niektórzy są
z bardzo daleka – zapowiedział w piątek
szef koźmińskiej Jedynki.
– W naszej szkole połowa nauczycieli przystąpiła do strajku. Przychodzi
mniej więcej jedna trzecia uczniów. Dla
tych, którzy z powodu protestu nie mają
lekcji, przygotowaliśmy zajęcia, np.
z astronomii czy fizyki. Jeśli chodzi
o rocznik maturalny, oceny są już wystawione. A w kwestii organizacji egzaminów maturalnych czekamy na rozwój sytuacji strajkowej – powiedziała Elżbieta
Płóciennik, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. Warto wspomnieć, że w piątek, 12 kwietnia, licealiści wyszli na boisko szkolne, z przygotowanymi transparentami, by wyrazić solidarność z protestującymi nauczycielami.
– Solidaryzuję się z tym protestem,
ale dyrektorzy nie mogą strajkować. Codziennie sytuacja będzie wyglądała inaczej, jeśli tam, na górze, się nie dogadają.

U nas czwórka nauczycieli nie strajkuje,
w tym dwóch księży. Część uczniów
przyszła do szkoły. Opiekę mają zapewnioną, zorganizowano zajęcia z funkcjonariuszami policji na temat dopalaczy.
Nauczyciele strajkują tak jak mają plan
lekcji. W kwestii protestu chciałbym
zwrócić uwagę na pracowników administracyjnych w oświacie. Jestem zażenowany, jak bardzo niskie mają pensje – oznajmił Roman Olejnik, dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Libelta w Krotoszynie.
Szef krotoszyńskiego oddziału ZNP
przyznał, iż rozważane są różne opcje,
w zależności od tego, jakie decyzje zostaną podjęte w górnym gremium związku. – Jest brane pod uwagę zawieszenie
strajku na okres świąteczny. Miło słyszeć
głosy wsparcia ze strony samorządu oraz
uczniów. Analizowane są różne propozycje pomocy nauczycielom, żeby wyrównać straty w pensji, jakie wynikną z powodu udziału w proteście. Czekamy na rozwój sytuacji i decyzje rządu – skomentował Karol Kaj, prezes oddziału ZNP
w Krotoszynie.
Strajk pracowników oświaty wywołuje szereg emocji w społeczeństwie. Zdania w kwestii protestu i jego formy są podzielone. Świadczą o tym także wyniki
ankiety, jaką przeprowadziliśmy na naszym portalu.
W naszej ankiecie wzięło udział 187
osób. Co ciekawe, ponad jedna trzecia
(38% – 71 osób) twierdzi, że większość
nauczycieli nie zasługuje na żadne podwyżki. Z kolei 55 internautów (29%)
uznało, że nauczyciele powinni dostać taką podwyżkę, jakiej się domagają. 41 osób
(22%) uważa natomiast, iż pedagogom
należy się duża podwyżka, ale dopiero
po zlikwidowaniu Karty Nauczyciela. 20
ankietowanych (11%) stwierdziło, że nauczyciele zasługują na wyższe wynagrodzenia, lecz strajk kosztem uczniów i egzaminów nie powinien mieć miejsca.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI
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Obsługa kelnerska kolacji
charytatywnej

5 kwietnia w Hotelu Restauracji Podjadek w Górznie odbyła się II edycja
kolacji charytatywnej dla Olusia.
Nad jej przebiegiem czuwali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, kształcący się w zawodzie
kelnera.
Młodzież pod okiem nauczycielki
Marioli Kaczmarek miała okazję przyczynić się do tego niecodziennego wydarzenia, prezentując swoje umiejętności

w profesjonalnej, synchronicznej obsłudze kelnerskiej.
„Pomaganie przez gotowanie” – takie
hasło przyświecało akcji. 15 znakomitych
kucharzy z całego kraju miało przyjemność przygotować swoje wspaniałe dania
dla przybyłych gości.
Uczniowie krotoszyńskiej Trójki serwowali podczas kolacji osiem dań degustacyjnych. Za swoją obsługę usłyszeli
wiele pochwał i podziękowania od organizatorów.
(GRZELO)

PROJEKT

Korzyści z przynależności
do Unii Europejskiej

FOT. www.powiat-krotoszyn.pl
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W ramach tegorocznej edycji projektu „Sejmik Młodzieży Województwa
Wielkopolskiego” zespoły uczniowskie z całego regionu opracowywały
w formie pisemnej lub prezentacji
prace na temat „Korzyści płynące
z członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie Twojego Powiatu”. Nie inaczej było w powiecie krotoszyńskim.
W Starostwie Powiatowym w Krotoszynie komisja w składzie: Paweł Radojewski – przewodniczący, Joanna Król-Trąbka, Marzena Wiśniewska, Przemysław Wójcik, Andrzej Wichłacz dokonała
oceny zgłoszonych prac. Każda z drużyn
przygotowała prezentację multimedialną,
na którą złożyły się informacje i ilustracje
pokazujące, jak zmienił się powiat krotoszyński w ostatnich 15 latach, kiedy to

Polska jest członkiem Unii Europejskiej.
Pierwsze miejsce zajęli Jakub Jankowski i Bartosz Litwin (I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie), na drugim uplasowały się Sylwia
Drukarczyk i Jagoda Sokołowska (Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp.), a trzecia lokata
przypadła Patrycji Kuś i Ewelinie Dymarskiej (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie).
Zwycięski zespół będzie reprezentować nasz powiat w obradach Sejmiku
Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, które odbędą się w maju. Czołowe teamy zostaną również uhonorowane
na najbliższej sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego dyplomami oraz nagrodami
rzeczowymi, ufundowanymi przez starostę i przewodniczącego rady.
(NOVUS)

Edukacja
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Zbrodnia, o której nie wolno zapomnieć
Lista pomordowanych mieszkańców Ziemi Krotoszyńskiej:

5 kwietnia przy Krzyżu Katyńskim na krotoszyńskim cmentarzu odbyła się uroczystość
z okazji 79. rocznicy zbrodni katyńskiej. Władze samorządowe, uczniowie szkół i liczna
grupa mieszkańców uczcili tysiące pomordowanych w 1940 roku przez oddziały NKWD
w okolicach Katynia.
Uroczystość rozpoczął Piotr Mikołajczyk, dyrektor Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka.
O zbrodni katyńskiej opowiedział Antoni Korsak,
prezes Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi
Krotoszyńskiej. Apel ku czci poległych oficerów
Wojska Polskiego poprowadził dr Edward Jokiel.
Delegacje samorządów, szkół, stowarzyszeń złożyły
symboliczne wiązanki kwiatów pod Krzyżem Katyńskim. Odśpiewano hymn państwowy.
Do zbrodni w Katyniu doszło wiosną 1940 roku. Dokonała jej policja polityczna NKWD ówczesnego Związku Radzieckiego poprzez egzekucje
strzałem w tył głowy. Decyzję o eksterminacji „wrogów władzy sowieckiej” podjęto 5 marca, natomiast
pierwszy transport jeńców w celu ich likwidacji wyruszył 3 kwietnia z obozu w Kozielsku do Katynia.
Miejscami kaźni Polaków były miejscowości:
Katyń – od 3 kwietnia do 12 maja rozstrzelano tam
ok. 4400 jeńców z obozu w Kozielsku, Charków – od 5 kwietnia do 12 maja zamordowano tam
ok. 3800 jeńców z obozu w Starobielsku, Kalinin (Twer) – od 4 kwietnia do 16 maja przeprowadzono tam egzekucję na ok. 6300 więźniach obozu
w Ostaszkowie (głównie policjantach i funkcjonariuszach KOP), Kijów, Charków oraz Chersoń – wymordowano tam 3435 jeńców z tzw. listy
ukraińskiej, więzionych we Lwowie, Łucku, Rów-

nem, Tarnopolu, Stanisławowie i Drohobyczu. Ciała ukryto w różnych miejscach, w tym w Bykowni.
W Mińsku przeprowadzono eksterminację 3870
więźniów z tzw. listy białoruskiej, których przetrzymywano w Białymstoku, Brześciu, Pińsku, Baranowiczach i Wilejkach. Zwłoki pomordowanych
ukryto prawdopodobnie w Kuropatach. Z obozów
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie ocalało
łącznie 395 polskich oficerów, których wywieziono
do obozu w Juchnowie, a potem do obozu NKWD
w Griazowcu.
Ofiarami zbrodni katyńskiej byli również krotoszynianie, między innymi żołnierze batalionu zapasowego 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, który
utworzono z nadwyżek mobilizacyjnych i w sile
około 1500 żołnierzy wysłano do Ośrodka Zapasowego 25 Dywizji Piechoty w Kielcach. Lista ofiar
sowieckich oprawców (niepełna), które związane
były z Ziemią Krotoszyńską, została wyryta
na Krzyżu Katyńskim, znajdującym się w kwaterze
wojskowej krotoszyńskiego cmentarza parafialnego.
Sporządzili ją Helena Kasperska oraz Antoni Korsak, we współpracy z Lidią Ławniczak i rodzinami
pomordowanych.
Przez wiele lat władze Związku Radzieckiego
nie przyznawały się do tej zbrodni. Dopiero w 1990
roku zostały otwarte radzieckie archiwa i wtedy oficjalnie potwierdzono wydanie rozkazu zamordowania polskich oficerów przez Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, na czele której stał Józef Stalin.

KOZIELSK – KATYŃ
Teodor BANASIEWICZ – ppor. Wojska Polskiego, ur.
w Sulmierzycach w 1899, powstaniec wielkopolski.
Edmund CIEMNOCZOŁOWSKI – ppor. rez., ur. w Rogowie w 1902, nauczyciel, rodzina w Krotoszynie.
Mieczysław DŁUGOSZ – ppor. rez., ur. w 1910, nauczyciel z Głuchowa k. Pogorzeli.
Edmund DRECKI – por. Wojska Polskiego, ur. w Miłosławiu w 1897, powstaniec wielkopolski, nadleśniczy
w Krotoszynie.
Leonard FIBAK – ppor. rez. 70 pp. w Pleszewie, ur. 1903,
absolwent Gimnazjum w Krotoszynie, farmaceuta.
Stanisław GIDASZEWSKI – ppor. lotnictwa, ur. w 1913,
absolwent Gimnazjum w Krotoszynie, mieszkaniec Kromolic.
Franciszek HASCHEK – ppor. 56 pp., ur. w 1914, absolwent Gimnazjum w Krotoszynie.
Wacław JANDA – ppor. rez. 69 pp. w Gnieźnie, ur.
w 1887, nauczyciel z Gorzupi.
Adam KOWALCZYK – kpt. sł. st. 56 pp., ur. w 1894, delegowany na kwatermistrza w 3 pp. KOP w Augustowie.
Edward LUDWICZAK – por. rez. 17 p. uł. w Lesznie, ur.
w Krotoszynie w 1911, absolwent SN w Krotoszynie, nauczyciel.
Władysław NAWROCKI – kpt. sł. st. 56 pp., ur. w Krotoszynie w 1891, komendant PW i WF w Gostyniu.
Jan Baptysta PAWŁOWSKI – por. rez. 22 p. uł. w Brodach, ur. w 1909, notariusz zamieszkały w Krotoszynie.
Józef ROBACZYK – ppor. rez. 75 pp. w Chorzowie, ur.
w 1908, absolwent SN w Krotoszynie, nauczyciel.
Władysław SINIECKI – por. rez., ur. w Koźminie
w 1903.
Telesfor SYNORADZKI – por. san. rez., lekarz internista,
dyrektor szpitala w Koźminie.
Bronisław TETZLAFF – por. rez., ur. w Dzielicach
w 1895, prawnik.
Michał WOŁOSIANKO – kpt. 56 pp., ur. w 1901, lekarz
internista.
Edward WORONOWICZ – por. rez. Wojska Polskiego, ur.
w 1897, starosta powiatu koźmińskiego z lat 1927-28.
Zbigniew Kajetan WÓJCIKIEWICZ – ppor. rez. 55 pp.
w Lesznie, ur. w 1907, urzędnik, rodzina w Krotoszynie.

OSTASZKÓW – MIEDNOJE (TWER)
Władysław ANDRZEJEWSKI – post. Policji Państwowej
w Krotoszynie, ur. w 1900, zamieszkały w Wyganowie.
Franciszek GĄTOWSKI – post. Policji Państwowej
w Łucku, ur. w 1894, pochodził z Koźmina.
Ignacy JANCZAK – post. Policji Państwowej, ur.
w 1902, rodzina w Krotoszynie.
Przemysław Piotr KOZIETULSKI – por. sł. st. 56 pp., ur.
w 1911, delegowany do KOP, rodzina w Krotoszynie.
Kazimierz KRAWCZYŃSKI – post. Policji Państwowej
w Kobylinie, ur. w Kobylinie w 1913.
Piotr KUCZYŃSKI – post. Policji Państwowej, ur.
w Smolicach w 1888.
Józef MARCINIAK – plut. sł. st. 9 pp. w Zamościu, ur.
w Koźminie w 1901, rodzina w Koźminie.
Antoni MICHALCZYK – st. przod. Policji Państwowej
(NOVUS) w Krotoszynie, ur. w Granówku w 1890.
FOTOGALERIA i FILM Michał WIERCIŃSKI – przod. Policji Państwowej, ur.
na www.glokalna.pl w 1903, komendant posterunku w Witkowie, rodzina
i www.facebook.com/glokalna w Krotoszynie.

Stanisław WOJTASZEK – post. Policji Państwowej
w Krotoszynie, ur. w 1910.
STAROBIELSK – PIATICHATKI (CHARKÓW)
Stanisław CHODKIEWICZ – por. rez. 56 pp. z ośrodka
zapasowego 25 Dywizji Piechoty, ur. we Lwowie
w 1902.
Feliks CHYŁKA – ppor. rez. 60 pp. w Ostrowie Wielkopolskim, ur. w 1915, lekarz z Ustkowa.
Teodor CIĄŻYŃSKI – por. 7 p. strz. kon. w Poznaniu, urodzony w Pleszewie w 1895, syn dzier żawcy z Ustkowa.
Edward CYNKUTIS – ppor. 41 pp. w Suwałkach, urodzony w 1901, urzędnik, rodzina w Krotoszynie.
Stanisław DOROSZ – ppor. sł. st. 56 pp. w Krotoszynie
/ 65 pp. w (?), ur. w Rajtarowie w 1911.
Franciszek FILODA – ppor. rez. 56 pp., ur w Wojciechowie w 1895, handlowiec.
Ignacy FRĄCKOWIAK – ppor. rez. 70 pp. w Pleszewie,
ur. w 1907, nauczyciel z Zalesia Wielkiego, rodzina
w Krotoszynie.
Jan GIBASIEWICZ – por. rez. 56 pp., ur. w Krotoszynie
w 1900, wiceburmistrz Krotoszyna.
Jan HECHMANN – ppor. rez. 56 pp., ur. w 1901, zamieszkały w Krotoszynie, kupiec.
Edward JABŁECKI – por. 56 pp., ur. w 1909.
Józef KAPAŁA – kpt. sł. st. 56 pp., ur. w 1898, zamieszkały w Krotoszynie.
Marian Tadeusz KUNA – por. sł. st. 56 pp., ur. w 1909,
zamieszkały w Krotoszynie.
Józef LEJA – ppor. rez. 56 pp. oraz 60 pp. w Ostrowie
Wlkp. z ośrodka zapasowego 25 Dywizji Piechoty, ur.
w 1907.
Czesław LEWIŃSKI – mjr sł. st. 56 pp., dowódca batalionu zapasowego z ośrodka zapasowego 25 DP, ur.
w 1897.
Piotr MALINOWSKI – ppor. rez. 56 pp., ur. 1909 r.,
urzędnik Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych.
Czesław MOCEK – mjr sł. st. 56 pp., mieszkaniec Krotoszyna.
Stanisław NABZDYK – ppor. 56 pp., ur. w Lutogniewie
w 1895, zamieszkały w Lutogniewie.
Konrad OFIERZYŃSKI – ppor. rez. 56 pp. z ośrodka zapasowego 25 DP, ur. w Poznaniu w 1909.
Jan August OTTO – ppor. rez. 56 pp. z ośrodka zapasowego 25 DP, ur. w Piaskach w 1912.
Jarosław PLEWA – ppor. 56 pp. z ośrodka zapasowego 25 DP w Kielcach, ur. w 1913, zamieszkały w Zdunach.
Stanisław ROBACZYK – ppor. rez. 56 pp., ur. w Krotoszynie w 1915, absolwent SN w Krotoszynie, nauczyciel.
Stanisław SIKORA – kpt. sł. st. 56 pp. z ośrodka zapasowego 25 Dywizji Piechoty, ur. w 1895.
Tadeusz SUMIŃSKI – por. san. rez., ur. w 1905, absolwent Gimnazjum w Krotoszynie, farmaceuta.
Antoni SZÓSTAK – ppor. rez. 56 pp., ur. w Salni
w 1912, zamieszkały w Salni, student medycyny UP.
Edmund ŻERDZIŃSKI – ppor. rez. 56 pp., ur. 1914 r.,
urzędnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.
tzw. UKRAIŃSKA LISTA KATYŃSKA
Stanisław MAJCHERKIEWICZ – ur. w Koźminie
w 1898.
Antoni ZIÓŁKOWSKI – post. Policji Państwowej w Krotoszynie i Ligocie (pow. Krotoszyn), ur. w 1906.
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SULMIERZYCE

Wielkanoc już się zbliża

Świątecznie
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W pierwszą sobotę kwietnia na placu przy muzeum w Sulmierzycach
odbył się III Kiermasz Ozdób Wielkanocnych.
Organizatorem był Sulmierzycki
Dom Kultury, we współpracy z Domem
Pomocy Społecznej w Zdunach i Muzeum
Regionalnym Ziemi Sulmierzyckiej.
W kiermaszu wzięło udział kilkoro
wystawców. Na straganach królowały zajączki, palmy wielkanocne, pisanki czy nawet miód z lokalnej pasieki. Nie zapomniano także o najmłodszych, którzy
na stoisku plastycznym mogli wykonać
kolorowe pisanki.
(NOVUS)

Świątecznie
ZDUNY

Tłumy na kiermaszu

7 kwietnia w sali sportowej Szkoły
Podstawowej w Zdunach odbył się
Kiermasz Wielkanocny. Organizatorami były Klub Twórczego Rękodzieła, Zdunowski Ośrodek Kultury
i Urząd Miejski w Zdunach. Atrakcji
nie brakowało.
Celem kiermaszu była ekspozycja dekoracji wielkanocnych. W tym roku sto-

iska z ozdobami świątecznymi przygotowały Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodzieła, Zdunowskie Stowarzyszenie
Wzajemnej Pomocy, Dom Pomocy Społecznej w Zdunach, Przedszkole Publiczne w Zdunach, Iwona Jankowska. Przygotowano także stoły z regionalnymi, tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi. Dania przyrządziły panie z kół gospodyń
wiejskich ze Zdun, Bestwina, Perzyc, Konarzewa, Baszkowa i Chachalni. Pod koniec kiermaszu można było skosztować
tych przysmaków.
Była też okazja, by poznać metody
medycyny naturalnej na stoisku Gabinetu
Terapii Naturalnych Altex Alicji Tomczak-Liberskiej. Na innych stoiskach eksponowano produkty firm Oleovita (oleje oraz
mydła naturalne), Biegun (wędliny), Avon

(kosmetyki) czy ręcznie robione mydła firmy Young Apdal s. c. z Koźmina Wlkp. Ponadto pokaz profesjonalnego malowania
paznokci zaprezentowała Dominika Węgrzynowska, a w kąciku fotograficznym
Anny Krzyżosiak można było pozować
do zdjęcia w wiosennej aranżacji.
Miejscowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kilińskiego prezentował
swoją ofertą edukacyjną. Prace malarskie

wystawiły zdunowskie artystki. Z kolei
druhowie zdunowskiej OSP dali pokaz
pierwszej pomocy i udzielili zainteresowanym osobom instruktażu.
Kiermasz uświetniły występy dzieci
z Przedszkola Publicznego w Zdunach
oraz uczniów SP i ZSP. Na scenie pojawili
się również tancerze z Kółka Teatralno-Tanecznego „Gwiazdy” Karoliny Jankowskiej-Grzybek oraz podopieczni Jagody
Szkudłapskiej, jak również Janek Marcinkowski czy Zdunowski Zespół Kameralny
Akcent, prowadzony przez Grażynę i Sławomira Morawskich, a także zespół Tacy
Nie Inni.
(NOVUS)

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

Wręczono nagrody za kartki wielkanocne
W Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej podsumowano konkurs plastyczny „Najładniejsza kartka wielkanocna”. Wpłynęły aż 223 prace,
które oceniano w kategoriach
klas I-III oraz IV-VI.
W komisji konkursowej znalazły się
Kamila Żaruk – instruktorka plastyki,
nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 8
oraz właścicielka Pracowni Artystycznej
„Rumiankowo” – i Alina Kajewska z Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej.
W kategorii klas I-III trzy równorzędne
nagrody otrzymały Marta Rak (Szkoła Podstawowa nr 8 w Krotoszynie), Julita Bieganek (SP w Biadkach) i Aleksandra Wrońska

FOT. Klaudia Mielcarek
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(SP nr 8 w Krotoszynie), a ponadto wyróżniono Joannę Bąbę (SP nr 8 w Krotoszy-

nie), Jagodę Mińską (SP nr 8 w Krotoszynie) i Maję Włoch (SP w Benicach).
W kategorii klas IV-VI trzy równorzędne nagrody przyznano Wiktorii Nowak (SP w Świnkowie), Wiktorii Urbaniak (SP w Świnkowie) i Marcelinie Nowak (SP w Świnkowie), a wyróżnienia
otrzymały Lena Pługowska (SP nr 1
w Krotoszynie), Wiktoria Olejnicka (SP
nr 1 w Krotoszynie) i Kinga Tarnowska
(SP w Biadkach).
Uroczystość wręczania nagród
uświetniły występy artystyczne dzieci
z Przedszkola Bajka pod kierunkiem Natalii Olejnik i Elżbiety Kulawskiej.
(NOVUS)

Świątecznie
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KOBIERNO

Wielkanocne
pisanki
W ramach akcji „Cała Polska czyta
dzieciom” uczniowie klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Kobiernie
uczestniczyli w zajęciach, które poświęcone były świętom wielkanocnym.
Spotkanie zorganizowały Marlena
Kasprzak z filii nr 2 Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera
wraz z Ewą Nowicką. Dzieci wysłuchały
bajeczki „Marysia i wielkanocne jajka”,
a następnie wykonywały pisanki.
(ANKA)
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WIELKANOC

Świątecznie na kro
W Niedzielę Palmową na krotoszyńskim rynku odbył się V Kiermasz
Wielkanocny. Organizatorami imprezy były Stowarzyszenie Sympatyków Krotoszyńskiej Jedynki oraz
Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw.
Świątecznych atrakcji nie brakowało, a słoneczna pogoda zachęcała
mieszkańców do uczestnictwa.
W trakcie kiermaszu zbierano środki dla Arkadiusza Szycha, który zmaga się z chorobą nowotworową.
Po mszach świętych w Kościele pw.
Św. Jana Chrzciciela i Kościele pw. Apostołów Piotra i Pawła mieszkańcy, dzierżąc w dłoniach wielkanocne palmy, przemaszerowali na rynek.
Podczas kiermaszu nie zabrakło występów artystycznych. Na scenie zaprezentowali się przedszkolacy, uczniowie
szkół podstawowych oraz tancerze z Centrum Tańca Show Dance. Wystąpił także
Jan Klupś z zespołem.
Swoje stoiska promocyjne miało wiele stowarzyszeń, instytucji i szkół. Mieszkańcy, którzy przybyli na rynek, mieli
okazję skosztować pysznych potraw wielkanocnych, np. żurku czy mazurka. Były
także stoiska z rękodziełem, gdzie można
było nabyć świąteczne koszyczki, stroiki
czy inne ozdoby.
Ponadto rozstrzygnięto konkursy – na palmę wielkanocną oraz na tradycyjny mazurek wielkanocny. W komisji

Świątecznie
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otoszyńskim rynku

oceniającej wypieki znaleźli się Agnieszka
Łyskawa z córką, Agnieszka Rembach

i Carlos Contreas z Cafe & Bistro Tapas,
Anna Sikora – przewodnicząca Rady

Miejskiej w Krotoszynie, Joanna Ziembińska-Szczurek – zastępczyni naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Zdaniem jurorów najlepszy mazurek przygotowała Alina Ryba. Drugie
miejsce przyznano Stowarzyszeniu „Załoga Kubusia”, a trzecie przypadło Stowarzyszeniu Sympatyków Krotoszyńskiej
Jedynki.
W komisji oceniającej palmy wielkanocne znaleźli się Andżelika Możdżanowska – sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Franciszek
Marszałek – burmistrz Krotoszyna, Anna Sikora oraz Beata Ulbrych z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Triumfowała rodzina Olejniczaków, wyprzedzając
rodzinę Ciągów i rodzinę Jaskulskich.
(NOVUS)

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

KULINARIA

Szybkie i łatwe przekąski
Przygotowując wielkanocne, rodzinne spotkanie, trzeba wykazać się pomysłowością w kwestiach kulinarnaych. Ciekawym pomysłem będzie
podanie lekkich przystawek lub
przekąsek. Twoi goście na pewno
będa zachwyceni.
Możesz przygotować małe kanapeczki. Na chrupkie pieczywo kładziemy kawałek serka śmietankowego i wędzonego
łososia. Posypujemy pokruszonym, ugotowanym jajkiem i szczypiorkiem. Do smaku dodajemy soli i pieprzu. Talerz ozda-

biamy bazylią i rzodkiewką.
Wielkanoc to przede wszystkim jajka. Aby nie było nudno, możesz podać je
w odmiennej, kolorowej wersji. Z ugotowanych i przekrojonych na pół jajek wyjmujemy żółtko i przygotowujemy farsz.
Miksujemy tuńczyka, majonez, cebulkę
oraz wcześniej wyjęte żółtko na gładką
masę. Przyprawiamy solą i pieprzem,
a następnie umieszczamy w połówkach
jajek. Aby otrzymać kolorowe farsze, podczas miksowania dodajemy poszczególne
przyprawy, które nie zaważą na smaku
potrawy, np. czerwoną ostrą paprykę (ko-

lor czerwony) i/lub kurkumę (kolor intensywnie żółty).
Uwagę Twoich gości na pewno przyciągną szaszłyki. Na przygotowane patyczki do szaszłyków nawlekamy naprzemiennie umyte pomidorki koktajlowe
oraz pokrojone kawałki mozzarelli. Gotowe polewamy oliwą, posypujemy oregano
oraz ozdabiamy bazylią.
Na koniec coś na ciepło. Parówki kroimy na kawałki i owijamy pokrojonym
w paski ciastem francuskim. Gotowe
smarujemy roztrzepanym jajkiem (żółtko) i wstawiamy do piekarnika na 10 minut w temperaturze 180 stopni. Smacznego!
OPRAC. (KOSTKA)
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DEKORACJE

Inspiracje naturą
na wielkanocnym stole
Za oknami rozkwitły już kwiaty i zrobiło się zielono. Jeśli nie masz pomysłu na świąteczne dekoracje, zainspiruj się naturą. Postaw na żywe barwy
i różne tekstury. Niech nie tylko pisanki będą kolorowe.
Wielkanocny stół powinien być
przede wszystkim wesoły. Niech zagoszczą na nim tkaniny w energetycznych kolorach. Świetnie sprawdzą się tu żółć, zie-

leń czy fuksja. Osoby, które wolą nieco
mniej temperamentne zestawienia, mogą
postawić na biały obrus i barwne dodatki – pastelową zastawę stołową i świeże
kwiaty. Ciekawym zabiegiem jest wyeksponowanie materiałów nawiązujących
do estetyki pisanek. Geometryczny szlaczek czy klasyczne prążki to interesujące
koncepcje.
Dawniej na etażerkach podawano
niemal wyłącznie słodkości i owoce. Dzi-

siaj serwuje się na nich również wytrawne przystawki, ale można je też wykorzystać do wystawnych dekoracji. Piętrowe
akcesorium
war to
wykorzystać
przy okazji ozdabiania wielkanocnego
stołu. Na jednym z poziomów można
umieścić tradycyjną babę, na innym
świąteczny stroik. Z pomocą może
przyjść także specjalny model przeznaczony do podawania jajek.
Szkło jest materiałem niezwykle uniwersalnym, dlatego świetnie zaprezentuje
się w każdym stylu aranżacji. Transparentne dodatki będą doskonałą oprawą
dla świątecznych dekoracji – kraszanek,
cukrowych baranków czy gałązek wierzby. Wielkanocne kompozycje można
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ukryć pod szklanym kloszem lub ulokować na szykownej paterze. W wysokich,
szklanych pucharkach warto umieścić
świeczki będące imitacją pisanek. W roli
świeczników wspaniale sprawdzą się również smukłe kieliszki do wina.
W Boże Narodzenie w domu króluje
choinka. Jeśli lubisz efektowne dekoracje,
możesz zdecydować się na wiosenne
„drzewko”. Za jego podstawę chętnie posłuży kilka dorodnych gałązek drzewa
owocowego lub wierzby. Warto wstawić
je w ozdobne naczynie i przybrać wydmuszkami czy gustownymi pąkami
sztucznych kwiatów. To świetna alternatywa dla klasycznych kompozycji z żonkili czy tulipanów.

Jajka jako metafora wiecznego życia – to najważniejszy symbol świąt
wielkanocnych. Warto zatem zaserwować je w szczególnej oprawie. Zwykły
kieliszek można zastąpić małym wiklinowym koszyczkiem, naczyniem przyozdobionym żywymi kwiatami lub niebanalną plecionką z gałązek wierzby.
Jajka można także podawać w ceramicznych filiżankach, wypełnionych rzeżuchą, czy stylizowanych metalowych
kubkach, pełnych ozdobnej, kolorowej
trawy.
Pamiętaj jednak, aby dekoracje stołu
wielkanocnego nie odbiegały od stylu,
w jakim jest urządzone mieszkanie.
OPRAC. (KOSTKA)
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KULINARIA

Domowy zakwas do żurku
Żurek króluje wśród wielkanocnych
dań. Tradycyjnie przygotowuje się
go na zakwasie i serwuje z białą
kiełbasą i jajkiem. Żurek pozwala
na rozmaite wariacje kulinarne. To,
w jaki sposób go przyrządzimy
i z jakimi dodatkami ostatecznie
podamy, zależy od naszych indywidualnych upodobań i regionalnych
tradycji, kultywowanych w domach
rodzinnych.
Tradycyjny żurek przyrządza się
na zakwasie. Można go bez problemu
zakupić w każdym sklepie spożywczym.
Zanim zdecydujesz się na konkretny
produkt, zapoznaj się z ulotką. Zakwasy
różnią się od siebie recepturą, według
której są przygotowywane. Jedne są bardziej słone, inne kwaśne; niektóre zawierają czosnek, majeranek lub inne
przyprawy.
Jeśli chcesz samodzielnie przygotować zakwas na żurek, musisz zaplanować
działania odpowiednio wcześnie. Proces
kiszenia trwa siedem dni. Najpierw wlej
pół litra przegotowanej wody do słoiczka.
Jeśli masz gliniane, wysokie naczynie,
możesz użyć go zamiast słoika. Do wody
dodaj sześć łyżek żytniej mąki oraz obrane ząbki czosnku. Ich ilość zależy od two-

ich upodobań. Do tak przygotowanego
zakwasu możesz dodać również liście laurowe i ziele angielskie. Następnie wszystkie składniki dokładnie wymieszaj, a naczynie, w którym się znajdują, przykryj
gazą i pozostaw w ciepłym miejscu. Może
to być kuchnia, okolice kuchenki bądź kaloryfera. Nie możesz zapomnieć o tym, że
zakwas potrzebuje powietrza, dlatego słoika nie wolno szczelnie zamykać zakrętką.
Codziennie, przynajmniej jeden raz, zakwas należy zamieszać. Najlepiej w tym
celu użyć drewnianej łyżeczki bądź patyczka. Po około siedmiu dniach zakwas
jest gotowy i możesz na jego bazie przygotowywać żurek.
Tradycyjnie na polskich stołach żurek serwuje się z jajkiem i kiełbasą. Może
być omaszczony skwarkami ze słoniny.
Podaje się go z kromkami chleba, najlepiej ciemnego. Są regiony, gdzie do żurku dodaje się również białą kiełbasę oraz
warzywa. Drobno pokrojone ziemniaki,
marchewka, cebula, chrzan, jak również
imbir i czarnuszka doskonale wzmocnią
jego smak.
Aby żurek smakował jeszcze lepiej,
wystarczy wlać go do specjalnych, okrągłych chlebków, z których wcześniej wydrążymy środek.
OPRAC. (KOSTKA)
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ZDUNY

Podpisali umowę o współpracy

Przedszkolaki w urzędzie

Dokument podpisali Izabela Kossakowska – dyrektor ZSP nr 3 w Krotoszynie oraz Jacek Więcek – dyrektor operacyjny Bolsius Polska. Umowę sygnował
także starosta Stanisław Szczotka.

FOT. Bolsius Polska

1 kwietnia w siedzibie przedsiębiorstwa Bolsius Polska Sp. z o. o. w Zalesiu Małym zawarta została umowa
o współpracy dydaktycznej w zakresie
wsparcia procesu kształcenia z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie.
Współpraca szkoły ipracodawcy będzie
obejmowała wsparcie procesu zdobywania
wiedzy i umiejętności młodzieży w celu
optymalnego przygotowania uczniów
do podjęcia i wykonywania pracy w zawo-

dach takich jak mechanik-monter maszyn
i urządzeń, elektryk, elektromechanik, elektronik, magazynier-logistyk oraz w technikum mechanicznym i elektrycznym.
(NOVUS)

10 kwietnia grupa dzieci z oddziału
w Bestwinie Publicznego Przedszkola
w Zdunach zawitała w progi magistratu. Burmistrz Zdun przyjął małych
gości w sali obrad Rady Miejskiej.
Wycieczka do urzędu została zainicjowana przez przedszkolaków, którzy
chcieli spotkać się z burmistrzem, zobaczyć urząd oraz poznać zasady jego funkcjonowania.
T. Chudy opowiedział dzieciom
o pracy w urzędzie, chętnie odpowiadał
na ich pytania. Ponadto odczytał bajkę,

FOT. www.zduny.pl

ZSP NR 3 KROTOSZYN

która wprawiła młodych słuchaczy w radosny i pogodny nastrój.
W ramach podziękowania za miłe
spotkanie dzieci wręczyły burmistrzowi
ręcznie wykonane kwiaty, natomiast on
odwdzięczył się maluchom pysznymi
słodkościami.
OPRAC. (NOVUS)
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Nasza Akcja
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CHARYTATYWNIE

MACIEJ KAROLEWSKI (Krotoszyński Ośrodek Kultury)

Jacek Wójcicki oczarował publiczność
W sobotę w kinie Przedwiośnie odbył się koncert charytatywny, na którym wystąpił Jacek Wójcicki. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc dla osób ciężko dotkniętych przez los – mieszkańców
naszego powiatu. Organizatorem
koncertu był Lions Club Krotoszyn,
we współpracy z Krotoszyńskim
Ośrodkiem Kultury.
Jacek Wójcicki to wszechstronnie
uzdolniony aktor i piosenkarz. Najwcześniej ujawnił swój talent w Piwnicy
pod Baranami – kabarecie literackim
w Krakowie. Na jego repertuar składają
się piosenki pisane głównie przez krakowskich poetów i kompozytorów. Występuje

też w scenkach rodzajowych i charakterystycznych oraz parodiach o kabaretowym
rodowodzie. Śpiewa zazwyczaj przy kameralnym akompaniamencie skrzypiec
i fortepianu.

Jest obdarzony talentem aktorskim
i głosem o charakterystycznej tenorowej
barwie, porusza się z łatwością po wielu
gatunkach i stylach muzycznych. – Jacek
na scenie staje się fascynującym demonem
wesołej i smutnej piosenki. Idźcie popatrzeć, jak występuje! Podziwiajcie! Zaproście do domu! – tak zapowiadał go w Piwnicy pod Baranami Piotr Skrzynecki, jej legendarny założyciel i wieloletni dyrektor.
J. Wójcicki na co dzień występuje
z największymi gwiazdami, m. in. Grażyną Brodzińską, Małgorzatą Walewską czy
Beatą Rybotycką, z którą stworzyli własny
recital. Bierze także gościnny udział
w wielu projektach – „Nieszpory Ludźmierskie” Jana Kantego Pawluśkiewicza
czy „Woła nas Pan” Włodzimierza Korcza.
Jako aktora widzieliśmy go w takich filmach jak „Lista Schindlera” S. Spielberga
czy „Ostatni dzwonek” M. Łazarkiewicza.
Artysta oczarował krotoszyńską publiczność. – Koncert był bardzo udany
pod względem frekwencji i organizacji.
Nie mamy jeszcze pełnej kwoty, jaką udało nam się uzyskać ze sprzedaży biletów.
W najbliższym czasie wydamy oświadczenie, w którym poinformujemy o zebranej kwocie – powiedział Jacek Wybierała z Lions Clubu Krotoszyn.
(NOVUS)

Tak! Przyszła wiosna, choć ostatnie
dni niestety raczej jej nie przypominają, to w ofercie Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury nowe budzi się do życia. Wraz z nastaniem wiosny nowe
zajęcia stałe KOK-u, czyli Przychodnia
Terapii Śpiewem, którą prowadzi utalentowana śpiewaczka, Malwina Paszek. Zajęcia odbywają się we wtorki
o godz. 18.30 w KOK-u i są bezpłatne.
Warto raz w pędzącym tygodniu poświęcić chwilę na odpoczynek, odstresowanie się i ukojenie nerwów
przy pomocy m. in. własnego głosu.
Gorąco polecamy!
W kwietniu czekają nas dwa duże
wydarzenia taneczno-muzyczne. W widowisku „Usłyszeć taniec” wystąpią wybitni polscy artyści, reprezentujący różne
kultury muzyczne, którzy wystawią
na scenie kina niezwykle barwny spektakl
różnych form stepowania. Zapraszamy
w piątek, 26 kwietnia, o godz. 19.00. Bilety można nabyć w kasach KOK-u i kina
oraz online. Koniecznie zobaczcie ten niesamowity spektakl w Krotoszynie, bo kolejna okazja pewnie nieprędko się pojawi.
Na drugie bardzo ważne dla nas
przedstawienie, którym jest premiera musicalu „Król Lew”, biletów niestety już
dawno nie ma, ale chodzą słuchy, że jest
szansa na wystawienie go w Krotoszynie
raz jeszcze, o czym będziemy informować.

„Król Lew” to
produkcja grupy
te atral no -fil mowej KOKERSI,
działającej
przy KOK-u i kierowanej przez
dwie pełne pasji
i zaangażowania
dziewczyny – Zuzannę Kozinę-Błauciak i Magdalenę Tomczak.
Dziewczyny wraz
z całą grupą oraz zespołami tanecznymi
KOK-u od kilku miesięcy ciężko pracują
nad musicalem, który pokazany zostanie
w krotoszyńskim kinie w sobotę, 27
kwietnia, o godz. 19.00. Czekamy i trzymamy kciuki.
Na koniec krótkie zaproszenie
do wzięcia udziału w eliminacjach
do dwóch ciekawych konkursów. Pierwszy to wracający do kalendarza imprez
konkurs Krotoszyńskie Talenty i oferta
do młodzieży w wieku 13-21 lat z terenu
powiatu krotoszyńskiego. Drugi to eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2019. Jesteśmy przekonani, że talentów wśród Was nie brakuje, więc już dziś
zachęcamy do wysyłania zgłoszeń. Szczegóły konkursowe i dużo więcej kultury zawsze na www.kok.krotoszyn.pl.
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SIATKÓWKA

ZAPASY

Trzy medale dla Ceramika Zespół Rodon Wit-Cars odzyskał mistrzowski tytuł

W trakcie zawodów II Pucharu Polski
Kadetów w Zapasach w Stylu Wolnym można było wywalczyć kwalifikację do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która w tym roku odbędzie się
w województwie świętokrzyskim.
W imprezie w Komornikach startowali zawodnicy LKS Ceramik Krotoszyn.
Do rywalizacji przystąpiło 350 zapaśników z 60 klubów. W tym gronie znalazła się 16-osobowa ekipa Ceramika.
Trzech krotoszyńskich zapaśników stanęło na podium. Artur Gibasiewicz zdobył
złoto w kat. 71 kg. W tej samej kategorii
trzecie miejsce zajął Bartosz Kaźmierczak,
a w kat. 45 kg drugi był Kacper Nowak.
Blisko podium byli Agnieszka Lis,

Magdalena Namyślak i Dominik Palczewski, ale przegrali pojedynki o brąz i musieli
zadowolić się piątą lokatą. W zawodach
startowali także Narina Jędrulak (16. miejsce w kat. 53 kg), Maciej Kosmalski (16.
miejsce w kat. 60 kg), Gracjan Wieczorek
(16. miejsce w kat. 65 kg), Dawid Jankowski (7. miejsce w kat. 80 kg), Bartosz Stodolny (10. miejsce w kat. 80 kg), Robert Jaśniak (12. miejsce w kat. 80 kg), Damian
Rosiewicz (20. miejsce w kat. 80 kg), Oskar
Stefański (9. miejsce w kat. 92 kg), Maciej
Sobański (12. miejsce w kat. 92 kg) i Jakub
Gorzelanny (10. miejsce w kat. 110 kg).
W klasyfikacji drużynowej Ceramik
zajął pierwszą pozycję, wyprzedzając Stal
Rzeszów i AKS Białogard.
(GRZELO)

Po dwóch latach ponownie najlepszą drużyną Krotoszyńskiej Ligi Siatkówki została ekipa Rodon Wit-Cars.
W finale XVII edycji rozgrywek zespół ten pokonał w trzech setach
GOS Koźmin Wielkopolski.
Najpierw jednak rozegrano mecz
o trzecie miejsce. Obrońca tytułu, Team
Tabakiera, zmierzył się z Instalatorem.
Spotkanie było dość jednostronne
i w trzech partiach zwyciężył Instalator
(25: 18, 25: 12, 25: 22). Tym samym zeszłoroczni zwycięzcy musieli zadowolić
się czwartą lokatą.

Do wyłonienia nowego mistrza również wystarczyły trzy sety. Ekipa Rodon
Wit-Cars ograła koźmiński GOS
(25: 15, 25: 19, 25: 21) i odzyskała tytuł.
Na koniec rozgrywek wręczono nagrody indywidualne w trzech kategoriach. Za najlepszego zawodnika do 30 lat
uznano Mateusza Sobańskiego (Rodon
Wit-Cars), najlepszym graczem w przedziale 30-40 lat został Łukasz Karpiewski
(GOS Koźmin Wlkp.), a w gronie siatkarzy powyżej 40 lat wyróżniono Radosława Witę (Rodon Wit-Cars). Nagrody wręczali wiceburmistrz Ryszard Czuszke, wicestarosta Paweł Radojewski oraz Juliusz

Poczta – przewodniczący Rady Powiatu
Krotoszyńskiego.
– Dziękuję wszystkim drużynom,
które były zaangażowanie w XVII edycję
Krotoszyńskiej Ligi Siatkówki. W szczególności dziękuję sponsorom Krotoszyńskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej, Urzędowi Miejskiemu i Starostwu Powiatowemu w Krotoszynie za patronat – powiedział Krzysztof Kapała, prezes
KTPS. – Zapraszam wszystkich miłośników siatkówki od 1 czerwca na obiekty
przy ulicy Ogrodowskiego, gdzie do dyspozycji będą boiska do plażówki i badmintona. Ponadto tradycyjnie w okresie
wakacyjnym odbędą się Mistrzostwa Ziemi Krotoszyńskiej w Siatkówce Plażowej.
Już teraz serdecznie zapraszam – dodał
K. Kapała.
(GRZELO)

SKŁADY:
Rodon Wit-Cars: Radosław Wita, Maciej
Wita, Paweł Haszek, Jacek Marcisz, Jacek
Mróz, Mateusz Sobański, Mateusz
Deringer
GOS Koźmin Wlkp.: Michał Dana, Łukasz
Karpiewski, Dawid Oterman, Łukasz
Poczta, Kamil Dana, Łukasz Kukiołczyński,
Jakub Poczta, Maciej Woźny, Mateusz
Augustyniak, Mateusz Terakowski
Instalator: Grzegorz Wiertlewski, Bartosz
Kosiarki, Tomasz Horyza, Paweł Mintus,
Maciej Sadkowski, Bartłomiej Grenda,
Dominik Kubeczak, Waldemar Bielawny
Team Tabakiera: Paweł Radojewski,
Oskar Rakowski, Mateusz Szczepaniak,
Mariusz Cieślak, Adrian Szperzyński,
Leszek Jankowski, Ryszard Mierzejewski,
Artur Basiński, Sławomir Kaczmarek
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SIATKÓWKA

Nasze drużyny na podium
Znakomicie spisały się krotoszyńskie zespoły w finale XX Wielkopolskich Igrzysk Dzieci w piłce siatkowej chłopców. Wicemistrzami zostali siatkarze ze Szkoły Podstawowej
nr 8, a trzecie miejsce zajął zespół
ze Szkoły Podstawowej nr 7.
Gospodarzem zmagań była krotoszyńska Ósemka. Osiem drużyn podzielono na dwie grupy. W grupie A siatkarze
z SP nr 8 ograli SP nr 9 Leszno (2: 1) oraz
przegrali z SP nr 1 Turek (0: 2) i SP nr 29
Poznań (1: 2). W grupie B chłopcy z Parcelek pokonali SP nr 2 Nowy Tomyśl (2: 0),
SP nr 6 Piła (2: 1) i SP nr 5 Jarocin (2: 0).
W półfinałach ekipa z SP nr 29 Poznań wygrała z SP nr 5 Jarocin (2: 0),
a w starciu krotoszyńskich zespołów lepsza była Ósemka (2: 0). Trzecie miejsce
zajęli podopieczni trenera Piotra Roba-

kowskiego,
pokonując
2:
0
(25: 21, 25: 18) rywali z Jarocina. W finale poznański team ograł gospodarzy
w dwóch partiach (25: 17, 25: 20).
W zespole SP nr 8 zagrali Oliwier
Olejnik, Tomasz Łęcki, Sebastian Ligęza,
Mikołaj Ciepły, Antoni Stanikowski, Wojciech Malczewski, Olaf Wachowiak, Mar-

cin Ostój, Wojciech Kalak i Jan Nowaczyk.
W gronie wyróżnionych zawodników
znaleźli się Sebastian Ligęza (SP nr 8 Krotoszyn) jako najlepszy zagrywający, Mikołaj Ciepły (SP nr 8 Krotoszyn) jako najlepszy rozgrywający i Patryk Wałęsiak (SP
nr 7 Krotoszyn) jako najlepszy blokujący.
(GRZELO)

PŁYWANIE

Bez medali w Poznaniu i Łodzi
Reprezentanci KS Krotosz startowali
w zawodach pływackich w Łodzi
i Poznaniu. Blisko wywalczenia medali były Zofia Niżniowska i Martyna
Jankowska.

STRZELANIE

Integracyjne zawody

4 kwietnia odbyły się VIII Integracyjne Zawody Strzeleckie Młodzieży
i Osób z Niepełnosprawnością. Organizatorami zmagań były Zarząd Powiatowy LOK i Środowiskowy Dom
Samopomocy w Krotoszynie.
Do rywalizacji przystąpiło 33 uczestników, reprezentujących WTZ Krotoszyn, SOSW Borzęciczki, SOSW Konarzew i ŚDS Krotoszyn. Rywalizacja toczyła się w dwóch konkurencjach – strzelanie z karabinu pneumatycznego i rzuty
lotkami. W składzie każdego trzyosobowego zespołu musiała znaleźć się przynajmniej jedna dziewczyna.
Zawody dziewcząt wygrała Paulina
Sperzyńska (ŚDS), wyprzedzając Paulinę
Serek (WTZ) i Karolinę Mazur (WTZ).

W gronie chłopców triumfował Piotr
Henkel (SOSW), a za nim uplasowali się
Karol Łęcki (ŚDS) i Kamil Masłowski
(SOSW). Wśród opiekunów najlepsza
okazała się Dorota Paterek (WTZ), drugie
miejsce zajął Marcin Kłopocki (SOSW),
a trzecia była Krystyna Kuła (ŚDS).
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła ekipa ŚDS Krotoszyn I, a kolejne
pozycje przypadły drużynom SOSW
Konarzew I, SOSW Konarzew II, WTZ
Krotoszyn I, ŚDS Krotoszyn II i WTZ
Krotoszyn II.
Przy okazji przeprowadzono turniej
rzutów lotkami, w którym najlepszy był
Marcin Stachowiak (WTZ), wyprzedzając Tomasza Duszyńskiego (ŚDS) i Grzegorza Stachowiaka (SOSW).
(GRZELO)

W zawodach dzieci i młodzieży Otylia Swim Cup 2019 w Łodzi rywalizowali Zofia Niżniowska, Martyna Jankowska
i Piotr Niżniowski. Ten ostatni startował
w aż siedmiu wyścigach – 50 m stylem
dowolnym (7. miejsce – 35: 47), 50 m
grzbietowym
(18.
miejsce – 46: 33), 50 m motylkowym (14.
miejsce – 46: 75), 50 m klasycznym (11.
miejsce – 51: 09), 100 m dowolnym (8.
miejsce – 1: 23: 37), 100 m klasycznym
(9. miejsce – 1: 51: 33) oraz 100 m
grzbietowym (11. miejsce – 1: 40: 01).
Z. Niżniowska w wyścigu na 100 m
stylem klasycznym (2: 24: 91) uplasowała się na czwartej pozycji. Poza tym starto-

wała na 50 m dowolnym (10. miejsce – 1: 05: 09), 50 m klasycznym (5.
miejsce – 1: 02: 32), 50 m grzbietowym
(11. miejsce – 1: 04: 64) i 100 m grzbietowym (7. miejsce – 2: 28: 72). M. Jankowska rywalizowała na 100 m klasycznym (4. miejsce – 2: 05: 83), 50 m klasycznym (11. miejsce – 59: 02) i 50 m dowolnym (29. miejsce – 51: 48).
W Ogólnopolskich Zawodach Pływackich „Gorące Ściganie na Termach Maltańskich” udział wzięło prawie 500 zawodni-

TENIS STOŁOWY

Złoto w singlu, srebro w deblu

ków z 45 klubów. W tym gronie znalazło
się dwoje przedstawicieli KS Krotosz. Julia
Bielawna rywalizowała na 50 m klasycznym (5. miejsce – 37: 38), 50 m motylkowym (18. miejsce – 37: 74), 50 m dowolnym (28. miejsce – 33: 27) oraz 100 m
klasycznym (11. miejsce – 1: 25: 11). Z kolei Nicolas Jędrzejak startował na 50 m
grzbietowym (6. miejsce – 41: 14), 50 m
dowolnym (8. miejsce – 35: 26) i 100 m
klasycznym (5. miejsce – 1: 42: 52).
(GRZELO)

Dwa medale zdobyli reprezentanci UKS
Impuls Zduny w turnieju mistrzowskim
Okręgu Południowej Wielkopolski w kategorii żaków i żaczek. Zawody odbyły
się pod koniec marca we Wtórku.
Do rywalizacji przystąpiło 12 najlepszych dziewcząt i 16 chłopców wyłonionych w trzech turniejach eliminacyjnych.
W tym gronie znalazło się trzech zawodników zdunowskiego klubu.
W singlu na najwyższym stopniu podium stanął Miłosz Kołodziejski, siódmy
był Łukasz Stach, a Marcin Kokot zajął
miejsce dziewiąte. W grze podwójnej para
Kołodziejski / Stach wywalczyła srebro.
(ANKA)

Sport
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To był intensywny weekend

Pierwszy kwietniowy weekend obfitował w imprezy biegowe. Na trasach w Gnieźnie, Gostyniu, Dębnie
czy Wrocławiu można było kibicować reprezentantom KS Krotosz,
Krotoszyńskiej Grupy Biegowej, grupy Koźmin Biega i niezrzeszonym zawodnikom z naszego powiatu.
W XVII Biegu Europejskim
w Gnieźnie na dystansie 10 kilometrów
rywalizowało 1485 osób. Zwyciężył
Adam Nowicki z czasem 29: 25. Nasz powiat reprezentowali Artur Marek (61.
miejsce – 38: 29), Michał Włodarczyk
(114. miejsce – 40: 51), Piotr Jadczak

(351. miejsce – 46: 38), Monika Jadczak
(428. miejsce – 47: 46), Jarosław Marciniak (597. miejsce – 50: 21), Grzegorz
Pawlik (910. miejsce – 55: 39) i Krzysztof Rosik (916. miejsce – 55: 42).
W Gostyniu VI edycję Naszej Dychy
wygrał Marcin Zagórny z wynikiem 34: 30. Z grona naszych biegaczy najszybciej pobiegł Kamil Konieczny (39: 28),
który zajął 18. pozycję. Poza nim w Gostyniu startowali Łukasz Naglak (44. miejsce – 42: 11), Michał Włodarczyk (45.
miejsce – 42: 12), Paweł Dzikowski (53.
miejsce – 43: 22), Patryk Karwik (56.
miejsce – 42: 24), Paweł Jaworski (60.
miejsce – 43: 50), Grzegorz Kroczak (63.
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miejsce – 43: 52), Krzysztof Kasprzak (91.
miejsce – 46: 16), Jakub Marciniak (106.
miejsce – 47: 02), Lech Król (136. miejsce – 48: 35), Dariusz Mądrecki (177.
miejsce – 51: 09), Waldemar Mrzywka
(202. miejsce – 52: 48), Zdzisław Śnieciński (211. miejsce – 53: 25), Jarosław Kalak
(212. miejsce – 53: 42), Adam Waligóra
(247. miejsce – 56: 13), Bogdan Parysek
(274. miejsce – 58: 34), Dariusz Poczta
(275. miejsce – 58: 34), Piotr Tyczyński
(277. miejsce – 58: 35) i Valery Maćkowiak (338. miejsce – 1: 13: 58).
W półmaratonie 3. H20 Wrocław Fashion Outlet triumfował Adam Putyra,
który osiągnął czas 1: 11: 59. Nasz region
reprezentowali A. Marek (128. miejsce – 1: 33: 08), Monika Ratajek (364.
miejsce – 1: 45: 21), Szymon Szyrner
(372. miejsce – 1: 45: 47), Waldemar
Walenczak (427. miejsce – 1: 49: 02), Tomasz Ratajek (762. miejsce -2: 07: 47),
Agnieszka Zimmermann (772. miejsce – 2: 08: 38) i Błażej Zimmermann
(773. miejsce – 2: 08: 38).
Nasi biegacze startowali także w 46.
edycji maratonu w Dębnie. Bieg ukończyli Marcin Wojtkowiak (963. miejsce – 3: 58: 52), Leszek Kokot (1105.
miejsce – 4: 05: 26), Dariusz Rybka
(1895. miejsce – 4: 42: 09) i Marcin Borowczyk (1889. – 4: 41: 59). Zwyciężył
reprezentant Kenii, Boniface Nduva
Wambau, z czasem 2: 16: 47.
(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

Demolka w pierwszej połowie

Odolanovia Odolanów - Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. 5:1 (5:0)

Siódmą porażkę z rzędu zanotował
w minioną sobotę Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski. Odolanovia Odolanów już w pierwszej połowie rozbiła rywali, aplikując im pięć goli.
Po przerwie podopieczni trenera
Adama Zielińskiego odpowiedzieli
jednym trafieniem i przegrali 1: 5.
W pierwszej gospodarze całkowicie
zdominowali przyjezdnych. Najpierw
dwa razy koźmińskiego bramkarza pokonał Daniel Bąk. W obu przypadkach trafiał głową po dośrodkowaniach Piotra
Skrzypczaka. Potem dwa gole dorzucił
Mikołaj Marciniak – na 3: 0 podwyższył

BRAMKI: 1:0 – Daniel Bąk (22’ głową),
2:0 – Daniel Bąk (28’ głową),
3:0 – Mikołaj Marciniak (30’ wolny),
4:0 – Mikołaj Marciniak (37’ głową),
5:0 – Jakub Bąk (42’),
5:1 – Wojciech Kamiński (85’)
BIAŁY ORZEŁ: Nowak – Lis, Maciejewski,
Kaczmarek, Bierła – Ratajczyk (46’
Błażejczak), Oleśków, Miedziński (46’ M.
Szulc), Jagodziński (59’ Kaźmierczak),
Wosiek (71’ Skowroński) – Kamiński

strzałem z rzutu wolnego, a następnie
skierował do siatki piłkę po uderzeniu głową i po kolejnym dośrodkowaniu P.
Skrzypczaka. Tuż przed przerwą dzieła
zniszczenia dopełnił Jakub Bąk.
Po zmianie stron miejscowi zwolnili
grę i oddali inicjatywę rywalom. Koźminian było stać jedynie na honorowe trafienie. Odolanowski bramkarz musiał wyciągać piłkę z siatki po strzale Wojciecha
Kamińskiego z 20 metrów.
(GRZELO)
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Astra Krotoszyn – SKP Słupca
0:2 (0:1)

Porażka z wiceliderem

BRAMKI: 0:1 – Konrad Kobylarek (32’),
0:2 – Łukasz Pietrzak (60’)
ASTRA: Wojtkowiak – Jankowski, Olejnik,
D. Reyer (46’ Ishchuck), Polowczyk –
Krystek, Budziak, Ratyński, Juszczak,
Stachowiak (68’ Piwowar) – Gmerek (85’
Adamski)

FOT. Ania Krystek

Błędy indywidualne zadecydowały
o tym, że Astra Krotoszyn przegrała
na własnym boisku z wiceliderem
klasy międzyokręgowej, SKP Słupca. Dla przyjezdnych gole strzelili
Konrad Kobylarek i Łukasz Pietrzak.
Wynik meczu nie oddaje tego, co
działo się na boisku. Był to bowiem bar-
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dzo wyrównany pojedynek, obfitujący
w twardą walkę z obu stron. Ale goście
bezlitośnie wykorzystali błędy popełniane przez miejscowych i to oni
po końcowym gwizdku mogli cieszyć
się ze zwycięstwa.
W 32. minucie po dalekim podaniu
Szymon Polowczyk nie sięgnął piłki, którą
przejął skrzydłowy SKP, po czym zagrał

wzdłuż pola karnego, a Konrad Kobylarek wpakował futbolówkę do siatki. Jeszcze przed przerwą wyrównać mógł
Krzysztof Ratyński, lecz dobrze zachował
się blok defensywny Słupcy.
W 60. minucie prostopadłe podanie
pomiędzy stoperów Astry otrzymał Łukasz Pietrzak, który znalazł się w sytuacji
sam na sam z Patrykiem Wojtkowiakiem.
Po strzale napastnika gości bramkarz
Astry wprawdzie odbił piłkę, lecz zbyt słabo, by zapobiec utracie gola.
W Wielką Sobotę krotoszynianie
zmierzą się na wyjeździe z Piastem Czekanów.

Mariusz Walkowiak
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 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.

(GRZELO)

PIŁKA NOŻNA

TENIS STOŁOWY

Tylko punkt w pojedynku w GKS-em Chcą być mistrzami!
Piast Kobylin – GKS Sompolno
1:1 (0:0)
BRAMKI: 1:0 – Mateusz Wachowiak (58’),
1:1 – Szymon Bierut (77’)
PIAST: B. Wosiek – Kurzawa, Sz. Wosiek,
Kowalski, Kokot - Kamiński, Snela,
Szymanowski (89’ Jędrzejak), Wciórka
(69’ Kubiak) – Smektała, Wachowiak

Piast Kobylin nie zrewanżował się
GKS-owi Sompolno za porażkę
w rundzie jesiennej. Podopieczni trenera Jarosława Ploty prowadzili
wprawdzie 1: 0, ale rywale zdołali
wyrównać i mecz zakończył się podziałem punktów.
Zespół z Kobylina był faworytem tego spotkania, tym bardziej że wiosenną
rundę zaczął znakomicie. W pojedynku

z GKS-em długo utrzymywał się rezultat bezbramkowy, aż wreszcie w 58. minucie miejscowi objęli prowadzenie.
Po precyzyjnym dośrodkowaniu Patryka
Wciórki z lewej strony boiska piłka wylądowała w okolicach pola bramkowego,
gdzie w tempo nabiegał Mateusz Wachowiak. Snajper Piasta wykorzystał
okazję i było 1: 0.
20 minut później goście zdołali wyrównać. Po dośrodkowaniu, również z le-

wej strony, bramkarza Piasta pokonał Szymon Bierut.
W końcówce dwa razy z rzutów wolnych próbował uderzać Jakub Smektała.
Niestety, nie przyniosło to korzyści w postaci goli.
W świąteczną sobotę team z Kobylina zmierzy się na wyjeździe z Wilkami
Wilczyn. Po 20 kolejkach Piast ma na koncie 31 oczek i zajmuje w tabeli szóste
miejsce.
(GRZELO)

W marcu rozegrany został II Turniej
Zdunowskiej Ligi Tenisa Stołowego
„Chcę być mistrzem”. Rywalizacja toczyła się w trzech grupach – amatorów,
zaawansowanych i zawodowców, bez
podziału na dziewczęta i chłopców.
W kategorii amatorów triumfował
Łukasz Stach, wyprzedzając Antoninę
Roszczak i Oliwiera Felkę. W grupie zaawansowanych najlepszy był Mikołaj Zydorczyk, a za nim uplasowali się Miłosz

Kołodziejski i Katarzyna Roszczak.
Wśród zawodowców pierwsze miejsce zajął Wiktor Malec, druga była Katarzyna
Swora, a trzeci Wojciech Pregel. Finał ligi
odbędzie się pod koniec kwietnia.
Starsi zawodnicy rozegrali w Zdunach kolejny mecz V ligi. Gospodarze pokonali 10: 3 Chrobrego II Gizałki. Dla Impulsu punktowali Wiktor Malec (3,5),
Mateusz Staniewski (3,5), Tomasz Kasprzak (2), Kasia Swora (1).
(ANKA)

